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ال أحد يستطيع أن ينكر الدور البناء الذي تقوم به دولة اإلمارات العربية المتحدة تجاه مصر والمصريين 

 .علي طول الخط منذ مطلع السبعينيات وحتى اليوم 

 –المصريون جميعا يحفظون ذلك عـن ظهـر قلـب والقاصـي والـداني يعلـم مـن هـو الشـيخ زايـد آل نهيـان و

" مديـنــة الشـــيخ زاـيــد" مـنــذ أن ـقــام ببـنــاء مديـنــة حمـلــت اســـمه الخاـلــد ..  وأيادـيــه البيضـــاء عـلــي مصـــر –رحـمــة هللا 

ري تعــد منهــا وال نعــددها وفضــليات أخــ.. واكتمــال جميــع مرافقهــا ومتاجرهــا حتــى أصــبحت درة التــاج فــي معلمهــا

 .اإلسهام في صرح مستشفي سرطان األطفال 

إن المصـــريين اـلــذين يعمـلــون ـفــي اإلمـــارات الســـبع المتحـــدة ينعمـــون بمعامـلــة أخوـيــة ؛ كـــأنهم ـفــي مصـــر 

 .متساوون بالمواطن أبن الدولة من حيث التمتع بكافة االمتيازات 

ألكـبــر ـيــدرك حتمـيــة اـلــتالحم والتواصـــل مـــن أجـــل إن العـقــل اإلمـــاراتي اـلــواعي بمشـــكالت وطـنــه العرـبــي ا

واالهتمـام بالمصـريين هنـاك .. اللحمة العربية الواحـدة ومقاومـة كـل المحـدقات التـي تحـوم حولـه مـن شـرقه وغربـه 

جزء أصيل من هذه المنظومة المتكاملة التي أرسي قواعـدها سـماحة الشـيخ زايـد ويتواصـل بوصـيتها الشـيخ خليفـة 

رئيس الدولة فضال عن الدور المميز لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائـب رئـيس الدولـة بن زايد آل نهيان 

أمـــا المخـــربين .. رـئــيس اـلــوزراء وحـــاكم دبـــي مـــن أجـــل المصـــريين الشـــرفاء اـلــذين يظـــل ـبــاب اـلــوطن مفـتــوح لهـــم 

 .والمزورين فال مكان لهم علي أرض اإلمارات الطاهرة 

و لـن .. و.. دة فـي أبـو ظبـي ودبـي والشـارقة ورأس الخيمـة والفجيـرة ويلقي المصري المغترب معاملة فريـ

تنسي مصر ولن تتناسى موقف اإلمارات المتحدة حيال المصريين والمسـاندة والمسـاعدة والمـؤازرة التـي تجـب مـن 

 .الشقيق علي شقيقه 

 أسـرة بمـا يـوازي إن مليون مصري يعملون في بلدهم الثاني اإلمـارات ليسـوا بالشـيء الهـين يعولـون مليـون

 .خمسة ماليين مواطن 

والقيادة السياسية في مصر تحرص علي هذا جيدا وتؤكـد أن أمـن الخلـيج هـو أمـن مصـر وحمايـة البوابـة 

أنه يبحـث عـن  الشرقية للوطن العربي أمر ال جدال فيه لنبذ الفكر الفارسي المتطرف الذي يثبت يوما تلو اآلخر
  الكـريم نـزل بـهـاإن العربيـة هـي لغـة القـرآن: ونقـول لهـم .. محـو إرادتهـا العنـف وتغييـر الخارطـة العربيـة و

ولـن يتبـدل القـرآن ولـم تتبـدل " صـلي اهللا عليـه وسـلم "حمـد بـن عبـد اهللا الوحي جبريل علي رسولنا الكريم م
 .. ٢٧الكهـف " وتلو مـا أوحـي إليـك مـن كتـاب ربـك ال مبـدل لكلماتـه ولـن تجـد مـن دونـه ملتحـدا "ُعربيته 

 .هذا كالم اهللا وليس بعد قوله سبحانه وتعالي قيال 
  في التاريخ من سخاء ورخاء وطول أجل مصر لن تنسي المواقف اإلماراتية ولن تتناساها ما بقي

ولكن ماذا لو وقف الجميع كـل هـذا الموقـف علـي .. وهناك مواقف موازية للسعودية والكويت ودول أخري 
قـلـب رجــل واحــد ؛ ألصــبح العــرب هــم القــوة العظمــي الثانيــة المجابهــة للغــرب عـبـر الشــرق بعــد أن تهــاوي 
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ة لروسـيا والصـين ولكـن سـرعان مـا تبـور هـذه البضـاعة لقـوة االتحاد السوفيتي ، رغم وجود محـاوالت بائسـ
 .أمريكا وبريطانيا وحلفائهما 

إن األـيـدي الناعـمـة الـتـي تـقـدم الخـيـر لألـمـة العربـيـة جمـعـاء لكفيـلـه ـبـأن تجـمـع شــمل األســرة العربـيـة 
 .وأن تضمد جراحها 

ـقـات إـلـي أـبـار ذهبـيـة واالهتمـام بالعماـلـة المصــرية ـفـي اإلـمـارات يبـعـث أـمـال جدـيـد بتحــول هــذه الطا
فـقــط ينقصـــنا اإلخـــالص .. تتفجـــر ـفــي كـــل مكـــان وتصـــير المعـــين اـلــذي ال ينضـــب مـــا بقـيــت لـنــا الحـيــاة 

 .والمحاجة البيضاء التي ال عوج فيها وال إخالل 
إن الـتـاريخ العربــي ـلـن يغـفـل دور جالـلـه المـلـك عـبـد العزيــز آل ســعود مؤســس الدوـلـة التــي قاربــت 

ال وكذلك دور سمو الشيخ زايد آل نهيان مؤسس الدولة اإلماراتية المتحدة التي علي المئوية شامخة كالجب
كــذلك لــن ينســي تــاريخ عبــد .. قاربــت مــن عهــدها الــذهبي وملــوك آخــرين أثــروا الحيــاة العربيــة بكــل خيــر 

 .الناصر والسادات وآخرين ال يتسع المقام لذكرهم عملوا جميعا لرفعة هذه األمة الكريمة 
عرـبـي مــن محيطــه إـلـي خليجــه مـثـل البحــر المــالح األجــاج يلـقـي الميـتـة خارجــه ويبـقـي إن اـلـوطن ال

 .علي األسماك بأنواعها وأحجامها ما أدت دورها في الحياة 
وعاشــت األمــة .. عــاش اـلـوطن العرـبـي األكـبـر .. والقافـلـة تســير بفضــل أبنائهــا بأـيـاديهم البيضــاء 

 . العربية 
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 نقيب المحامين 

 رئيس اتحاد المحامين العرب
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 قدمة مذكرة م

 حمكمة دبي االستئنافية  أمام 

 دائرة اجلنح املستأنفة 
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 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 ماجستير في التحكيم الدولي 
 )انجلترا(جامعة  ھارتفورد شاير 

  
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer 
Master's degree in international  arbitration 

Hartford shire university (England) 

 

 املوقرة .. لدي حمكمة دبي االستئنافية 

 دائرة اجلنح املستأنفة 

 

  مقدمه مذكرة بالدفاع

 من 

 

 

 مستأنف متهم          / السيد 

 

 

 ضــــد 

 

 سلطة اتهام              النيابة العامة  -١

 جمني عليه               / السيد  -٢

 )ومستأنف ضدهما       (                                                                                   

 

 زاء دبي  ج      لسنة     وذلك يف اجلنحة رقم 

 مستأنف دبي    املستأنفة برقم                 لسنة 

 
 Egypt مصر

 T : 0020235729507  - 0020235724444 ٠٠٢٠٢٣٥٧٢٩٥٠٧ – ٠٠٢٠٢٣٥٧٢٤٤٤٤: ت 
 00201004355555 – 00201222193222 ٠٠٢٠١٠٠٤٣٥٥٥٥٥ – ٠٠٢٠١٢٢٢١٩٣٢٢٢:   موبايل 
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 ملوضوعا
.... غضــون عــام ـقـول بأـنـه ـفـي العـلـي ســند ـمـن تهـمـت النياـبـة العاـمـة الـمـتهم افـقـد .. ابـتـداءا 

خــتلس وبــدد مــال منقــول عبــارة عــن ا.. شــرطة المركــز بــدائرة اختصــاص .. فــي وقــت الحــق عليــه 
.. والعاـئــدة للمجـنــي علـيــه .. قيمـــة بـيــع ـفــيال ) ملـيــون وســـتمائة أـلــف درهـــم(درهـــم  ١٦٠٠٠٠٠مبـلــغ 

فيمـا يحقـق سـتغاللها امارها وثسـتال - حسبما زعم المجني عليه –على وجه الوكالة للمتهم والمسلمة 
ح لـه مـن قبـل المجنـي عليـه وتمكـن مـن بيـع و التوكيل الممنستغاللابأن قام ب.. المجني عليه منفعة 

 . المبين باألوراق وعلى النح.. ًالفيال دون أن يسلم قيمتها للمجني عليه إضرارا منه باألخير 

 بالبناء علي ذلك و.. هذا 
 وأثنــــاء تــــداول القضــــية – أمــــام محكمــــة أول درجــــة –محاكمــــة الجزائيــــة المــــتهم للقــــدم فقــــد 
ـبـأن أوراق اـلـدعوى بحالتـهـا غـيـر كافـيـة لتـكـوين .. ضــت عداـلـة محكمــة أول درجــة ق.. بالجلســات 

قضــت بإحالــة األوراق إلــي مكتــب الخبــراء لتنفيــذ المأموريــة الــواردة بــالحكم .. ومــن ثــم .. عقــديتها 
 .التمهيدي 

 وعلي الرغم 
هم ممـا وأثبـت بالمسـتندات والحقـائق بـراءة سـاحة المـت.. من مباشرة السيد الخبيـر لمهمتـه  

إال أن المــتهم قــد فــوجئ بمحكمــة الدرجــة األوـلـي تلتفــت عــن تقرـيـر الخـبـرة تمامــا  .. هــو مســند إلـيـه
 وهــي التـي ســبق وـقـررت ـبـأن األوراق –وتقضــي علـي خــالف ـمـا جـاء ـبـه  )الـسـابق ندـبـه بمعرفتـهـا(

هـا  ومع ذلك أصـدرت محكمـة أول درجـة حكم– ال تكفي لتكوين عقيدة المحكمة بدون تقرير الخبرة
 المبتور سنده بأن 

 حكمت احملكمة حضوريا 
 .ٕبحبس المتهم لمدة ستة أشهر وابعاده عن الدولة  

 فقـــد طعـــن عليـــه بطريـــق – معـــدوم الســـند والـــدليل –وحيـــث لـــم يـــرتض المـــتهم بـــذلك الحكـــم 
 .االستئناف الراهن 

 الوقائع
 ةركاء فـي التجـارشـ... /  ، السـيد .../  أن السيد االتهام الماثل فيصحيح واقعات خلص ت

 .فيقومون بشراء العقارات وتحسينها ثم إعادة بيعها . .
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 شركة وحدات وفيالت للبيع الوحيث طرحت  .. هذا

 واشرتطت عدم امتالك الشخص الواحد ألكثر من وحده 

 يف ذلك املشروع 
ل ونجــباســم المجنــي عليــه بشــراء الفــيال محــل التــداعي ... / ، الســيد ... / فقــد قامــا الســيد  

 جعاله يحرر توكيال عاما شـامال –شركة باسم المذكور ال وعقب تسجيلها لدي –... / شقيقه السيد 
 :تخوله الحق .. وكانت هذه الوكالة .. .../ لصالح المتهم ألنه يعمل لدي السيد 

 يف كافة التصرفات من بيع ، رهن ، هبه ، والبدل 

 وغري ذلك من أشكال التصرفات

 التفاق علي الثمن وقبضه ونقل ملكية كما خوله احلق يف ا

 لنفسه أو للغري ) أو غريها (هذه الفيال 

 كما وكله يف توقيع العقود بالشروط التي يراها ويقبلها وتوثيقها 

 وتسجيلها لدي اجلهات املعنية 
يتأكـد وبجـالء تـام أنـه .. ومـن خـالل تلـك الصـالحيات الـواردة بـذاك التوكيـل .. وفي الحقيقة  

إذ أـنــه يمـــنح للوكـيــل ) الصـــوري ابـتــداءا(د توكـيــل إدارة ، ولكـنــه توكـيــل تخـلــي عـــن المـلــك ـلــيس مجـــر
 .صالحيات أكبر كثيرا من مجرد اإلدارة واالستثمار 

 هذا واجلدير بالذكر 
ولـيس أدل  .. هما القـائمين بسـداد كامـل ثمـن الفـيال أنفـة الـذكر.. ...، ... / أن السيدين  

) مــن ثمــن الـفـيال% ٤٠وهــذا المبـلـغ يمـثـل ( درهــم ٤٣١٩١٧ة قيمـتـه البالغــعـلـي ذـلـك مــن أن الشــيك 
 .شركة الصالح ل.... / صادر من حساب السيد 

 

 ومبوجبه مت سداد الدفعة النهائية من الثمن 

بـــل أن القـــائم بســـداد مصـــروفات الفـــيال .. لـــيس هـــذا فحســـب  

  درهم ٢٥٨٨٣ر٤ورسومها السنوية هو المتهم بإجمالي مبلغ قدره 
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 قدم مجيعه ومما ت
ـكــل عالقـتــه ـبــالفيال أنـفــة .. أن المجـنــي علـيــه .. تتضـــح حقيـقــة ال ـمــراء فـيــه وال تأوـيــل وهـــي  

فهـو لـم يـدفع مـن ثمنهـا .. وفيمـا عـدا ذلـك ) بشـكل صـوري(الذكر أنهـا تـم تسـجيلها باسـمه إبتـداءا 

وم ، وال يعلـم وال يعلم عنها وال عن ما تم سـداده فيهـا مـن ثمـن أو مصـروفات أو رسـ.. درهما واحدا 
 .ما إذا كانت بيعت أم يحتفظ بها مالكها الحقيقيين سالفي الذكر 

 وعلي الرغم من ثبوت ما تقدم .. هذا 
 موضــوع االتهــام –يقــوم بتحريــر المحضــر .. إال أن المــتهم قــد فــوجئ بوكيــل المجنــي عليــه 

 : زاعما من خالله -/-/-بتاريخ .. الماثل ضده 
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أن .. والـدليل علـي ذلـك .. خالفة للحقيقـة وذلك كله بالطبع علي حد زعم المجني عليه وبالم 

كمـا  .. المجني عليه لم يقدم باألوراق ثمة سند أو قرينة أو دليل علي أي مـن ادعاءاتـه الباطلـة
واكتفت برفـع أمـره .. لم تسع النيابة العامة نحو تحقيق ذلك االتهام المبتور سنده ولم تتحري صحته 

بمــا .. مجـنـي علـيـه ـلـم يطــرق حـتـى ـبـاب االدعــاء المــدني فضــال عــن أن ال.. إـلـي المحكمــة الجزائـيـة 
يؤكــد أن للواقعــة صــورة أخــري خــالف مــا ـيـدعيها المجـنـي علـيـه وتـلـك الصــورة األوـلـي جــاءت مؤكــدة 

 .بالمستندات الدامغة 

 وبإحالة األوراق إيل احملكمة اجلزائية .. هذا 

 حضر املتهم وتقدم بالعديد من املستندات 

 ه ودفوعهالتي تؤكد صحة دفاع
رأت عداـلــة محكـمــة أول درجـــة أن أوراقـهــا غـيــر كافـيــة إـبــان ـتــداول اـلــدعوى  .. كمـــا وأـنــه 

فمـــا كـــان منهـــا ســـوي أن تنـتــدب خبـيــرا ألداء المهمـــة اـلــواردة ـبــالحكم التمهـيــدي .. دتها ـيــلتـكــوين عق
حقيقـه وهنا زاد تفاؤل المتهم ذلك أن دفاعه سـيتم ت..  وصوال لوجه الحق في الدعوى -/-/-المؤرخ 

 .فنيا ومستنديا وواقعيا 

 وبالفعل 
 باشر السيد الخبير مهمته وانتهي إلي العديد من الحقائق والبراهين المؤكدة علي براءة  
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 :المتهم مما هو مسند إليه حيث قرر بما هو ملخصه 
 . محل التداعي درهما واحدا لم يسدد ثمن الفيالأن المجني عليه  ) ١(
   بموجـــب شـــيك المـــؤرخ ... / ـهــو الســـيد %) ٤٠(اـلــثمن أن المســـدد للدفعـــة األخـيــرة مـــن  ) ٢(

-/-/-. 

 .هو المتهم  درهم ٢٥٨٨٣ بإجمالي أن المسدد لمصروفات ورسوم الفيال ) ٣(

ٕإدارة وانمـا هـو لم يكن مجرد توكيل المحرر من المجني عليه لصالح المتهم أن التوكيل  ) ٤(
 .بغرض التخلي عن الملك 

 . ... /يدالس، ) جني عليهال المخ( لهذه الفيال هما أن المالك األصليين ) ٥(

  .أن المجني عليه لم يقدم أي مستند يثبت ادعاءاتهأكد السيد الخبير .. وأخيرا  ) ٦(

 ملا كان ذلك 
وعلــي الــرغم مــن جملــة الحقــائق الوضــآءة التــي أظهرهــا الســيد الخبيــر والمؤكــدة علــي بــراءة  

ذلــك كلــه جانبــا وطرحــت دفــاع إال أن محكمــة أول درجــة قــد طرحــت .. المــتهم ممــا هــو مســند إليــه 
السـابق إقرارهـا بـأن األوراق بدونـه غيـر كافيـة لتكـوين عقيـدة (الخبيـر / المـتهم ومـا انتهـي إليـه السـيد 

 ) .المحكمة 

 بل أن حمكمة أول درجة .. ليس هذا فحسب 
وهو مـا لـم يجـد المـتهم مناصـا .. قضت بإدانة المتهم .. وبال سند من الواقع أو القانون  

 بإلغائــه والقضــاء مجــددا – وبحــق –مطالبــا .. لطعــن عليــه بطريــق االســتئناف الماثــل ســوي ا

معتكزا في ذلك إلي العديد من الدالئل والحقائق الواقعيـة والقانونيـة .. ببراءته مما هو مسند إليه 

 :التي سوف نشرف بإيضاحها تفصيال وتأصيال في دفاعنا التالي 

 الدفاع 

 مقدمة الزمة 
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من الواقع والقانون والمؤكدة علـي بـراءة المـتهم وأن جمـاع مـا قـرر بـه دالئل األدلة وال: احملور األول 
يــه أو وكيلــة يخــالف الحقيقــة والثابــت بــاألوراق بمــا يســتوجب طرحــه وعــدم المجنــي عل

 .التعويل عليه

ـاني   والـتـي – المــودع مـلـف أول درجــة –المســتمدة مــن تقرـيـر الخـبـرة دالئل ألدـلـة واـلـا :اـحملـور الـث
تضــافرت إلثـبـات صــحة ومصــداقية دـفـاع المــتهم بمــا يســلس وبحــق إـلـي ـبـراءة المــتهم 

 .مما هو مسند إليه

فـي بيـان أوجـه العـوار والـبطالن التـي شـابت حكـم أول درجـة والمتمثلـة فـي الخطـأ :  ور الثالث احمل
فــــي تطبـيـــق القــــانون والقصــــور فــــي التســــبيب والفســــاد فــــي االســــتدالل ، فضــــال عــــن 

 .اإلخالل بحقوق الدفاع 

 احملور األول

املسـتمدة مـن الواقـع والقـانون حنـو إثبـات  قائقفقد تضافرت األدلة واحل

يـه وحنـو التأكيـد علـي بهتـان مـا قـرر بـه لاءة املتهم مما هو مسند إبر

اwني عليه أو وكيله مـن واقعـات مزعومـة ال سـند هلـا وال دليـل عليهـا 

 .مبا جيعلها جديرة باإلطراح وعدم التعويل عليها .. تناهض احلقيقة 

 بادئ ذي بدء 
 ومـن قبلهـا المجنـي –لنيابة العامة فإن الواقعة المنسوبة للمتهم الماثل وحسبما جاء بوصف ا 
 : تنقسم إلي شقين –عليه 

 وفــق حــدوده – قيــام المــتهم باســتعمال التوكيــل المنصــرف لــه مــن المجنــي عليــه :الشق األول 
 . وتسجيلها باسمه في نقل ملكية الفيال محل التداعي إلي نفسه –المرسومة به 

قـام ببيعهـا  – عـين التـداعي – كـا للفـيالوبعـد أن بـات المـتهم مال.. عقـب ذلـك  :الشق الثـاني 

 .للغير وتقاضي ثمنها 

 لذلك
يتضــح .. ووفـقـا للتقســيم آـنـف اـلـذكر للواقعــة المســندة للمــتهم وبتطبـيـق صــحيح الـقـانون عليهــا 

 –وهذا ليس حديثا مرسـال .. خلو ساحة المتهم من ثمة جرم يمكن مؤاخذته أو معاقبته علي اقترافه 
 :اآلتية  حقائقدلة والبل حقيقة أكدتها األ –كما زعم الحكم الطعين 
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 الدليل األول 

أن اwني عليه ابتداءا ليس مالك حقيقي للفيال حمـل التـداعي وأن تسـجيلها  

شركة قد مت بشكل صوري باالتفاق فيما بني اwني عليـه واملـالك البامسه لدي 

 يسـدد درهمـا واحـدا وليس أدل علي ذلك من أنـه مل.. احلقيقيني هلذه الفيال 

 .من مثنها أو مصروفاتها أو رسومها 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ١٢٠فقد نصت املادة 
 إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحة أو مخالفة وأن األدلة علي المتهم كافية أحالت  

 .الدعوى إلي المحكمة الجزائية المختصة بنظرها 

 ومن خالل هذا النص 
هــو وجــوب ـتـوافر أدـلـة يتضــح أن مـنـاط إحاـلـة النياـبـة العامــة المــتهم إلــي المحكمــة الجزائـيـة 

ويجـب أن يكـون اتصـال النيابـة .. سـواء كانـت جنحـة أو جنايـة كافية علـي ارتكـاب المـتهم للواقعـة 
وأن يكـون المبلـغ عنهـا صـاحب صـفة أو مصـلحة ..  اتصاال صحيحا – ابتداءا –العامة بالواقعة 

 .الغ في الب

 وبانتفاء الدالئل الكافية علي االتهام وبانعدام صفة ومصلحة مقدم البالغ

 يكون االتهام برمته قائم علي غري سند من الواقع أو القانون 
يـزعم بأنـه مالـك للفـيال محـل عليـه ذلـك أن المجنـي .. وهذا عين ما تحقق في االتهام الماثل 

وما إلـي ذلـك مـن الواقعـات .. ارتها واستغاللها لصالحه التداعي وأنه حرر توكيال لصالح المتهم إلد
 .الغير صحيحة 

 يف حني أن الثابت ابتداءا أن اwني عليه 

 ليس مالك حقيقي للفيال حمل التداعي وإمنا هو مالك صوري هلا 

 أن حقيقة الواقع ختلص يف أن نظرا إيل .. حقيقيني الفيال مالك وأن لتلك 
والمـتهم شـركاء فـي االتجـار فـي العقـارات ... / ، والسـيد  جني عليـهخال الم/ كال من السيد  

.. وبشــأن الفــيال محــل الـتـداعي .. والســيارات حـيـث يقومــون بشــرائها وتحســينها واســتغاللها أو بيعهــا 
ووضــعت شــرطا بـعـدم اـمـتالك الشــخص .. أن طرحــت وحــدات وـفـيالت للبـيـع ..  شــركةللفـقـد ســبق 

وحيـث أبتـاع سـالفي الـذكر وحـدات بأسـمائهم فـي هـذا .. مشـروع الواحد أكثـر مـن وحـدة فـي ذلـك ال
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باســم ) محــل الـتـداعي(فـقـد قامــا بشــراء الـفـيال .. وكاـنـا يرغـبـان فــي شــراء ـفـيال أخــري .. المشــروع 

 .المجني عليه 

 صوريا علي األوراق فقط 

فإنهـمــا هـمــا المـــالكين .. أـمــا ـفــي الحقيـقــة وعـلــي نحـــو مســـتتر 

 .عليها دون سواهما لهذه الفيال وأصحاب الحقوق 
 والدليل القاطع بذلك 

بموجــب شــيكات ..  أن ثمــن هــذه الفــيال مســدد بالكامــل مــن مــال الســيدين ســالفي الــذكر 
 ...)المســـحوب عـلــي مصـــرف ( -/-/-ـكــان آخرهـــا ذـلــك الشـــيك المســـتحق ـفــي .. شـــركة اللصـــالح 

فسـاحب هـذا .. مـن الـثمن % ٤٠المسددة بموجبه الدفعة النهائيـة مـن ثمـن الفـيال والتـي تقـدر بنسـبة 
 .وتم صرفه من حسابه .. .../ السيد الشيك هو 

 ليس هذا كل شيء 
ـبـل أن الثاـبـت أيضــا أن كاـفـة المصــروفات والرســوم الســنوية المـسـتحقة عـلـي الـفـيال مـحـل  

 درـهـم وـكـذلك األـمـر بالنـسـبة لرســوم تـسـجيل الـشـراء المدفوـعـة ٢٥٨٨٣الـتـداعي والبالـغـة قيمتـهـا 

 . درهم ١٦١٢٧ واألمالك البالغة قيمتها لدائرة األراضي

 فهذه املبالغ بالكامل مسددة مبعرفة املتهم 

 شركة  الوهو األمر الذي أقرت به 
درهمــا .. الـفـيال محــل الـتـداعي وهــو األمــر اـلـذي يقطــع ـبـأن المجـنـي علـيـه ـلـم يســدد مــن ثمــن  
وأن الحقيقــة التــي ال .. ذكر  علــي صــورية تملكــه للفــيال آنفــة الــاوهــذا فــي ذاتــه دلــيال دامغــ.. واحــدا 

 .سالفي الذكر .... / ، والسيد ... / لبس فيها وال غموض أن تلك الفيال هي ملك السيد 

 ومن ثم 
يكون الـبالغ محـل االتهـام الماثـل قـائم علـي غيـر سـند ومـن غيـر صـاحب صـفة أو مصـلحة 

 تهم فـي هـذا االتهـامضـمنا بعـدم توجيـه دعـوى مدنيـة قبـل المـ.. وهو ما أقر به المجنـي عليـه .. 

  التي تنص علي أن .. من قانون اإلجراءات الجزائية ٢٢عمال بالمادة 
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 وحيث تداول االتهام املاثل جبميع مراحله .. هذا 

 مدة قاربت علي الثالث سنوات 
األمــر الــذي يعــد إقــرارا .. بثمــة حقــوق مدنيــة قبــل المــتهم لــم يــدع خاللهــا المجنــي عليــه 

 محـل التـداعي – المزعومـة – ليه بأنه لم يلحقه أي ضرر مـن جـراء الواقعـةضمنيا من المجني ع
وأنـه فـي الحقيقـة والواقـع لـيس إال مالـك وهو ما يسـتنبط منـه وبحـق انعـدام صـفة المجنـي عليـه .. 

فـهـي ليســت ..  ال يضــار مــن بيعـهـا أو إيجارهــا أو حـتـي هبتـهـا تبرعــا صــوري للـفـيال مـحـل الـتـداعي

 .مملوكة له

 ومن ثم 
 ظــاهرا مــدي انعقــاد اـلـدليل األول عـلـي ـبـراءة المــتهم ممــا هــو مســند إلـيـه وارتكاـنـه إـلـي ىجـلـيت

 .صحيح الواقع والقانون وما هو ثابت باألوراق وبتقرير الخبرة علي نحو ما سيأتي تفصيله الحقا 

 ثانيالدليل ال

كما (ارة لصاحل املتهم ليست جمرد وكالة إدني عليه وكالة الصادرة عن اwأن ال 

) الصـوري ابتـداءا(بل أن الغرض الواضح منهـا هـو التخلـي عـن امللـك ) يزعم

فيال حرية التصرف فيها كيفما يشـاؤون وعلـي النحـو لومنح املالك احلقيقيني ل

 .والشكل الذي يريدون 
لـذلك فإنـه يمتنـع .. يجدر اإلشارة إلي أن عقد الوكالة هو حسب األصل عقد مدني .. بداية  
ـهاضــي البحــث عــن مــدلول إرادة طرفـيـه عـلـي الق عمــال بصــريح نــص المــادة  .. حــال وضــوح عباراـت

 التي تنص علي أن ..  من قانون المعامالت المدنية ٢٦٥/١
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 ويف هذا الشأن 

 التمييز علي أن استقرت أحكام حمكمة 
ٕمـــن المـقــرر أـنــه وان كـــان لمحكمـــة الموضـــوع الســـلطة ـفــي تفســـير وتكيـيــف كـــل مـــن الوكاـلــة  

إال أن شــرط ، والكفاـلـة مــن حيــث تحدـيـد نــوع كــل منهمــا والتصــرفات التــي تــدخل فــي نطــاق الوكالــة 



 

 

 

 

 
١٦

قصــده ذـلـك أال تخــرج بتفســيرها عــن المعـنـي الظــاهر اـلـذي تحتمـلـه العـبـارات الواضــحة ـفـي العـقـد وـمـا 
الطرفـــان منهـــا مســـتهدية فـــي ذلـــك بطبيعـــة التعامـــل ومـــا جـــري عليـــه العـــرف وبظـــروف ومالبســـات 

 .تحريره
 )٢٨/١١/٢٠٠٤ جلسة ٢٠٠٤ لسنة ١٢٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وباســـتقراء الوكالـــة الصـــادرة عـــن المجنـــي عليـــه لصـــالح المـــتهم يتجلـــى ظـــاهرا مـــدي وضـــوح 

 فها بحال من األحوال علي أنها عبارات تلك الوكالة والتي ال يمكن وص

 وكالة إدارة

 اwني عليه ) باملخالفة للحقيقة(حسبما يزعم 
 السـيما - أنهـا تمـت بغـرض التخلـي عـن الملـكٕوانما جاءت عبارات هذه الوكالـة الواضـحة 

 ء ذـلـك أـنـه باســتقرا–وقــد أوضــحنا ســلفا أن ذـلـك الملــك هــو فــي األصــل مـلـك صــوري وـلـيس حقيقــي 
يتبـين أنهـا اشـتملت علـي أن ) المـتهم(إلي الوكيـل ) المجني عليه(ممنوحة من الموكل الصالحيات ال

 :ينوب الوكيل عن الموكل في اآلتي 

ومنهـا االسـتالم ، والبيـع ، .. كافة أوجـه التصـرف بـأي عقـار 

 ، والـبـــــدل ، واالتـفـــــاق عـلـــــي اـلـــــثمن  والهـبـــــةوالشــــــراء ، واـلـــــرهن ،

 أو الـســـم الغـيـــر ، ونـقـــل ملكيتـهـــا الـســـمهالمناســــب ، وقبضــــه ، 

 وتوقيع العقود وبالشروط التي يراها ، وتوثيقها لدي الجهات 

 .المختصة 
  هذه العبارات والصالحيات ومن

 الواردة بالوكالة وبكل وضوح وصراحة 
 حسـبما جـري العمـل –فتوكيـل اإلدارة ال يشـتمل .. ال يمكن وصفها بأنهـا مجـرد وكالـة إدارة  

 علـي البيـع والـرهن والهبـة ونقـل الملكيـة للـنفس أو للغيـر –قل والمنطـق والعرف وحسبما يتفق مع الع
 .وما إلي ذلك من صالحيات المالك وليس المدير 
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 أما الوكالة التي تشتمل كافة هذه الصالحيات 

 التي صيغت بعبارات ال لبس فيها وال غموض
حيــث أنـهــا . .فهــي تــدل عـلــي أن الغــرض ـمــن هــذه الوكاـلــة أكبــر وأعظـــم مــن مجـــرد اإلدارة  

 فال أوضح من .. تخول للوكيل التصرف في العقار وكأنه يتصرف في ملكه 

 عبارة البيع للنفس وللغري واالتفاق علي الثمن وقبضه 

 وعبارة حق الوكيل في الهبة 

.. لـيس بـالبيع والشـراء فقـط هو التخلـي عـن الملـك في إثبات أن الغرض من تلك الوكالـة 

فإذا كانـت تشـمل .. كن القول بأن أعمال هذه الوكالة لصالح الموكل فقط وال يم .. بل بالهبة أيضا

فهـو يؤكـد ..  الهبـةأمـا لفـظ .. البيع لحسابه فإن الوكيل يكون ملزما بأداء ثمن المبيع للموكل 

 .ولو بطريق الهبة والتبرع علي حرية الوكيل في التصرف وقبض الثمن لنفسه 

  -الوكالة وفق صريح عبارة –املتهم إذا قام ف

 التربع بها بال مقابل ولو علي سبيل الفيال حمل التداعي نقل ملكية ب
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يتجـلـى ظــاهرا أن عـبـارات العقــد دـلـت وبوضــوح ـتـام أن الغــرض مــن هــذه الوكاـلـة .. ومــن ـثـم  
 بـل تعـدت ذلـك بمراحـل حيـث باتـت وكالـة التخلـي –  كما يزعم المجنـي عليـه–ليست أعمال اإلدارة 

 .عن الملك 

 وهذا يتسق ويتناغم مع ظروف ومالبسات 

 حترير تلك الوكالة 
وملخصها أن المجني عليه ليس المالك الحقيقي للفـيال محـل .. السابق إيضاحها تفصيال  

محـل ثقـة لكونـه نجـل بوصـفه (وأن المالك الحقيقيين قد استعاروا أسم المجني عليـه .. التداعي 

أمـا سـداد الـثمن وكافـة التزامـات المشـتري قـد أداهـا المـالكين ) أحـد المـالك.. ... / السـيدشقيقه 

إلعــادة ..  بعباراتهــا البالـغـة الوضــوح أنـفـة اـلـذكر –ومــن ـثـم تحــررت هــذه الوكاـلـة .. الحقيقـيـين 

 .الحق ألصحابه وقتما وكيفما يشاؤون 
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 أما عن التذرع بلفظ وكالة 

 وما ارتبط باألذهان بأنها دائما 

 ما تكون التصرفات الناجتة عنها حلساب املوكل 
ذـلـك أن هـنـاك وكاـلـة مـقـررة لمصــلحة الوكـيـل وـهـي الـتـي جــري عليـهـا .. فهــذا زعــم قاصــر  

فـدائما نجـد أن طرفـي التعاقـد يتفقـان  .. العمل والعرف في مجال االتجار في العقـارات أو السـيارات
 مـن البـائع إلـي المشـتري التخـاذ اإلجـراءات القانونيـة بموجبـه دونمـا التوقـف علـي علي تحرير توكيـل
.. وعبارات تلك الوكاالت دائما ما تكون مماثلة لعبارات التوكيل محل التـداعي .. حضور المشتري 

وهو عـين مـا .. فإنه ال يمكن التعويل علي األلفاظ والمعاني المخالفة للمقاصد والمعاني .. ومن ثم 
 بقولها ..  من قانون المعامالت المدنية ٢٥٨صت عليه المادة ن

 .د للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمعاني العبرة في العقو 
 وهذا ما تواترت عليه حمكمة التمييز 

 إذا قضت وأكدت علي 
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 )١١/١٠/٢٠٠٠ ق جلسة ٢٠ لسنة ٥٧٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
عـــن المجـنــي علـيــه لصـــالح يتجـلــى ظـــاهرا أن عـقــد الوكاـلــة الصـــادر .. ومـــن جمـلــة مـــا تـقــدم  

ٕوانمـا حـرر بغـرض ..  مجـرد عقـد إدارة – وفـق صـريح عباراتـه –المـتهم لـم يكـن بحـال مـن األحـوال 
 وهـــذا أـمــر ـبــالغ الوضـــوح ومتناســـق ومتـنــاغم مـــع ظـــروف – الصـــوري ابـتــداءا –التخـلــي عـــن المـلــك 

المـتهم الـذي جـاء وهو ما تنهار معه مزاعم المجنـي عليـه فـي حـق .. تحرير تلك الوكالة ومالبسات 
 .جديرا بالبراءة مما هو مسند إليه 
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  ثالثالدليل ال

 الفـيال حمـل التـداعي ونقـل بيـعفـإن قيـام املـتهم ب.. علي ما تقدم وترتيبا  

 كافة أنواع – وبوضوح تام –ملكيتها لنفسه مبوجب تلك الوكالة التي تبيح له 

ذا تبـيح لـه اهلبـة التصرف وعلي رأسها البيع للنفس والغري وقبض الثمن وك

يتناغم تصرفه هذا مع القانون وال ميثل أي خمالفة .. والتربع بال مقابل وال مثن 

  .أو جرمية يف حقه 

 من األصول والثوابت التي أرستها احملكمة االحتادية العليا 

 والتي ال تقبل مراء وال تأويل 
تفســير باط الحقيـقـة منهــا وأن تحصــيل وفهــم الواـقـع ـفـي اـلـدعوى وبحــث األدـلـة والـقـرائن واســتن

المـحـررات توصــال لتكيـيـف العالـقـة ـبـين الخصــوم وتكييفـهـا الـقـانوني الصــحيح ـمـن ـسـلطة محكـمـة 

 مـتـي ـقـام قضــاؤها عـلـي أســباب ســائغة مســتندة إـلـي أدـلـة مقبوـلـة دون خــروج عـلـي المعـنـي الموضــوع
ـاه المتعاقــدين الظــاهر لعبــارات المحــرر ،  ـداد بمــا وتكييفهــا للعقــد مناطــه حقيقــة مــا عـن دون اعـت

، اسـتقاللها بتفسـير العقـود والمحـررات بمـا هـو أوفـي بمقصـود عاقـديها أو أطلقوه عليـه مـن وصـف 
 .أصحاب الشأن فيها مستهدين بوقائع الدعوى وظروفها 

 )٢٢/٥/٢٠٠٤ ق جلسة ٢٥ لسنة ٥٥الطعن رقم (

 كما قررت أيضا 
ـانوني توصــال لتكيـيـف العـقـودـبـأن تحصــيل وفهــم الواقــع فــي اـلـدعوى   ٕ واعطائهــا وصــفها الـق
 . من سلطة محكمة الموضوع متي كان سائغا له أصله الثابت في األوراق الصحيح

 )٩/٥/٢٠٠٣ ق جلسة ٢٣ لسنة ٥١٨ ، ٣٥١الطعنان رقما (

 ملا كان ذلك 
يتجلـى .. وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية والقضائية أنفة البيان علي واقعات االتهام الماثـل  

  باسمه هو في – محل التداعي – صحيح وصف تصرف المتهم لنفسه ونقل ملكية الفيال ظاهرا أن
 .صحيح القانون 

 بيع للنفس يتفق مع صريح 

 سند الوكالة احملرر لصاحله عبارات 



 

 

 

 

 
٢٠

األمر الذي يؤكد بعدم أحقية المجني عليها في الزعم بأن المتهم قد استولي علي قيمة الفـيال  
 أن الوكاـلـة المنصــرفة مــن المجنــي عليهــا للمــتهم – بــال لــبس أو غمــوض –لنفســه حيــث أن الثابــت 

 .بل أنها تبيح له الهبة بال مقابل .. البيع للنفس وللغير وقبض الثمن تبيح له 

 هذا 

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٩٢٤وحيث نصت املادة 
 . جائز ومعلوم بمقتضاه شخصا أخر مقام نفسه في تصرفالوكالة عقد يقيم الموكل  

  علي أن ٩٣١وكذا نصت املادة 
تثبـــت للوكيـــل بمقتضـــي عقـــد الوكالـــة واليـــة التصـــرف فيمـــا يتناولـــه التوكيـــل دون أن يتجـــاوز  
 .إال فيما هو أكثر نفعا للموكل حدوده 

  علي أن ١٥٣وكذا نصت املادة 
ومـا ينشـأ عنهـا مـن إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم األصيل فإن أحكام هـذا العقـد 

 .تضاف إلي األصيل ) التزامات(حقوق 

 وحيث كان ما تقدم 
وكانت الوكالة الصادرة عن المجني عليه لصالح المتهم تنص صراحة علـي حـق المـتهم فـي 

 من شراء وبيع وقبض ثمن إلي حد يصل إلي جميع أنواع التصرفات 

 الهبة
األمــر ..  الفــيال محــل التــداعي لنفســه بيــعبوحـيـث أنــه نفــاذا لصــريح هــذه الوكالــة قــام المــتهم  

 يجوز له التصرف عليها تصرف .. خالصة ملكية الذي يقطع بأنه بات مالكا للفيال محل التداعي 

 .بصفته كنائب أو وكيل عن المجني عليهالمالك بصفته الشخصية وليس 

 حيث أن تلك الصفة األخرية 
 .المتهم وصيرورته مالكا لعين التداعي إلي بيع ونقل الملكية قد انتهت بمجرد إتمام ال

 ومما تقدم مجيعه 
ـةال يوجــد ـفـي حــق يضــحي ظــاهرا أنــه  وال ينســب لــه  .. المــتهم ثمــة تجــاوز لحــدود الوكاـل

فقــد أوكــل فــي التصــرف فــي العــين محــل الـتـداعي وـلـو .. تصــرف يمكــن وصــفه بأـنـه خياـنـة لألماـنـة 
 .علي سبيل الهبة والتبرع 
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  بالبيع وأبرم تصرف وها هو قد التزم بذلك 

 صحيحا ونافذا يف حقه وحق اwني عليه 
أن االتهام الماثل قائم في حق المـتهم علـي غيـر سـند صـحيح مـن الواقـع أو .. وهو ما يؤكد  

 .القانون بما يحق له طلب البراءة مما هو مسند إليه 

 رابع الدليل ال

 وفقـا – لنفسـه –عي يف الفـيال حمـل التـدابيع عقب قيام املتهم بالتصرف بـال 

وصريورة املتهم مالكـا .. لصريح عقد الوكالة املنصرف لصاحله من اwني عليه 

 ـفـإن قياـمـه ببيعهـا للـغـري يتـفـق ـمـع ـصـحيح –دون سـواه لـعـني الـتـداعي .. 

 .القانون وليس به أي خمالفة أو شائبة خيانة األمانة املزعومة 

 ية علي أن من قانون املعامالت املدن١١٣٣املادة حيث نصت 
 عينــا ومنفـعــة أن يتصــرف فــي ملكــه تصــرفا مطلقــاحــق الملكيــة ، هــو ســلطة المالــك فــي  -١

 .الالقواست
 أن ينتـفــع ـبــالعين المملوـكــة وبغلتـهــا وثمارهـــا ونتاجـهــا ويتصـــرف ـفــي ولماـلــك الـشــيء وـحــده -٢

 .عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعا 

  علي أن ١١٣٦كما نصت املادة 
تصـرفه مضـرا بغيـره ضـررا فاحشـا أو  مـا لـم يكـن لكه تصرفا مطلقاللمالك أن يتصرف في م 

 .مخالفا للقوانين أو النظم المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة 

 ملا كان ذلك 
وقـيـام الـمـتهم .. وحيـث أـنـه تطبيـقـا للمفـاهيم القانونـيـة أنـفـة الـذكر عـلـي واقـعـات االتهـام الماـثـل  

 العــين محــل بيــعوالتــي تمنحــه الحــق فــي .. الحه مــن المجنــي عليــه باســتخدام الوكالــة الصــادرة لصــ
 .بل وتمنحه الحق في هبة العقار بال مقابل .. التداعي لنفسه وللغير علي حد السواء 

 ويف حدود هذه الوكالة 
 الفـيال محــل الـتـداعي لنفســه وـقـام باتخـاذ كاـفـة اإلجــراءات القانونـيـة حـيـال بـيـعفقـد ـقـام الـمـتهم ب 

 وباتت ملكية عين .. األمر الذي يجعل هذا التصرف نافذ المفعول واألثر فورا .. ا إليه نقل ملكيته
 .التداعي للمتهم دون سواه 
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 وهذا عني ما قررته حمكمة التمييز بقوهلا 
 مــــــــــن ـقـــــــــانون ٤٢٥ ، ٤٢٤ ، ٤٢٣ ، ٤٢١ ، ٤٢٠ ، ٢٤٣إن مـفـــــــــاد نصــــــــــوص المــــــــــواد  

أن أثار العقد مـن حقـوق والتزامـات  –المحكمة  وعلي ما جري به قضاء هذه –المعامالت المدنية 

 ، مـا لـم يـنص تثبت في المعقود عليـه وفـي بدلـه بمجـرد انعقـاده دون توقـف علـي أي شـرط أخـر
إذا ـتـم العـقـد بصــفة  وتـكـون تـلـك اآلـثـار منـجـزة وتـقـع ـفـي الـحـالالـقـانون أو االتـفـاق عـلـي غـيـر ذـلـك 

 .مطلقة غير مضافا إلي أجل مستقبل أو معلق علي شرط 
 )١٤/٣/٢٠٠٤ حقوق جلسة ٢٠٠٣ لسنة ٣٩٨الطعن رقم (

 )١٦/٤/٢٠٠٦ مدني جلسة ٢٠٠٤ لسنة ٤٥الطعن رقم (
 )٢٣/١/٢٠٠٧ جلسة ٢٠٠٦ لسنة ٢٤الطعن رقم (

 هذا 
 – في عين التداعي من المتهم بصفته وكيال عـن المجنـي عليـه بيعوحيث أنعقد التصرف بال 

.. ووفــق صــريح القــانون قــد انعقــد صــحيحا .. خصــه  إـلـي المــتهم بش–بموجــب وكاـلـة تـبـيح ـلـه ذـلـك 
 .فور انعقاد ذلك التصرف من حقوق والتزامات ومنعقدة األمر الذي يجعل أثاره ثابتة 

 وبات املتهم مالكا للعني حمل التداعي 

 ملكية خاصة خالصة دون منازع 

 وحيث أنه من أهم التزامات املالك
وهـو مـا قـد ..  والتزامـات ماليـة أيـا كانـت أنواعهـا أداء ما علي العين من رسوم ومصروفات 

 :فالثابت أنه قام بسداد المبالغ اآلتية .. قام به المتهم بالفعل 
ســددها ) خمســة وعشــرون ألــف وثمانمائــة ثالثــة وثمــانون درهــم( درهــم ٢٥٨٨٣مبلــغ قــدره  -١

داعي  كمصــرفات ورســوم ســنوية عـلـي الـفـيال محــل الـتـ– المـقـرة ـبـذلك –شــركة  الإـلـيالـمـتهم 
  ... حتى عام ...عن الفترة من عام 

ســددها المــتهم ) ســتة عشــر ألــف ومائــه ســبعة وعشــرون درهــم( درهــم ١٦١٢٧مبلــغ قــدره  -٢

 .لدائرة األراضي واألمالك كرسوم تسجيل الشراء عن الفيال محل التداعي 

 ومن ثم 
 ا للفيال محل  وأنه قد بات مالكبيعإعماال لألثر الفوري لليتضح أن المتهم .. ومما تقدم  

 فقام بأداء ما عليها من .. فقد هرع نحو تنفيذ التزاماته الناتجة عن تملكه لتلك الفيال . التداعي 
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ـهمصــروفات ورســوم  ـي نحــو مــا ســلف بياـن ولــم يتبــق مــن آثــار ذلــك التصــرف  .. ومســتحقات عـل
 .إال تمتع المتهم بالحقوق ) الهبة(

 ولعل من أهم حقوق املالك 
دون قيـود أو شـروط  .. تصرفا مطلقا عينا ومنفعـة واسـتغالالالتداعي ن أن يتصرف في عي

يتصــرف فــي ملكــة تصــرفا  ولــه أن.. ولــه وحــدة غلــه ملكــة وثمــاره ونتاجــه ) إال فــي حــدود القــانون(
 .مطلقا دون إضرار فاحش بالغير 

 وهو ما فعله املتهم 
 فـي – الهنـدي الجنسـية –... / لمـن يـدعي إذ قام بوصفه مالك للعين محل التداعي ببيعها 

  ....غضون أغسطس عام 

 وهنا جتدر اإلشارة إيل أن 

المتهم حينما قام ببيع العين محل التداعي 

ـلـم يـقـم ببيعهــا بوصــفه وكــيال عــن .. للمــذكور 

بـــــل بصـــــفته مالـــــك لـعـــــين .. المجنـــــي عليـــــه 

 .التداعي 
 ومن ثم 
ة حقوق للمجنـي عليـه فـي ذلـك وقيمته دون أيفإنه يحق للمتهم الحصول علي غلة هذا البيع 

 العـين محـل التـداعي للمـتهم وبـات منبـت الصـلة عنهـا وال تربطـه بهـا ببيـعلـه فهو قد سبق .. المبلغ 
 .ثمة رابطة 

 ملا كان ذلك 
وكان القول بـأن المـتهم قـام ببيـع عـين التـداعي واالسـتيالء علـي ثمنهـا ولـم يـرده إلـي المجنـي  
حيث أنه ال أحقية للمجني عليه في درهـم ف للواقع والقانون هو قول قاصر ومعيب ومخال.. عليه 

 .واحد من ثمن تلك العين الموهوبة منه إلي المتهم علي التفصيل السالف بيانه 
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 ومن ثم 
وبالبناء عليه يضحي ظاهرا تضـافر األدلـة وتماسـكها فـي إثبـات بـراءة .. ومن جملة ما تقدم  
عـلــي نحـــو .. هـــذا االتهـــام لـلــبطالن ومخالفـــة القـــانون ممـــا هـــو مســـند إلـيــه علـــي نحـــو يســـلم المـــتهم 

 .يستوجب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما هو مسند إليه 

 ثانياحملور ال

األدلة والرباهني املستمدة من تقرير اخلربة املودع ملف أول درجـة 

والتي جاءت جنبا إيل جنب مؤكدة علي صحة ومصـداقية املـتهم 

 . دفاعه مبا يقطع برباءته مما هو مسند إليه يف

 فالثابت 
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 .لخصوم منها  علي ملف الدعوى وما به من مستندات وما عسي أن يقدمه ااإلطالع �

 .بيتان طبيعة العالقة بين المتهم والمجني عليه  �

شركة لبيان المشتري األول للفيال وقيمة الشراء وتاريخه ، ومن قـام بسـداد تلـك الاالنتقال إلي  �
 .القيمة لحساب الشركة علي وجه التحديد وطريقة السداد 

الســند فــي ذلــك واالنتقــال إلــي بيــان تسلســل الملكيــة للفــيال ســالفة البيــان عقــب المالــك األول و �
 وكـذا إلـي مصـرف ،لبيـان السـاحب للشـيك ... مصرف لبيـان السـاحب للشـيك ، وكـذا بنـك ال

والشيك وبيان المسـتفيد مـن كافـة الشـيكات سـالفة البيـان وقيمـة ... لبيان الساحب للشيك ... 
 .كل منها 

 . فقط وبالجملة بيان وجه الحق في طلبات الخصوم من الناحية المحاسبية �

 ملا كان ذلك 
وحيث باشر السيد الخبير مهمتـه علـي نحـو واكـب صـحيح الواقـع والقـانون منتهيـا إلـي نتيجـة 

حيـث تمثلـت نتيجـة أعمـال .. تحمل بين طياتها الدليل القاطع علي براءة المتهم ممـا هـو مسـند إليـه 
 :الخبير في اآلتي 

 لـم يتبـين لنـا وجـود عالقـة بـين الطـرفين سـوي طبيعة العالقة فيما بين المجنـي عليـه والمـتهم: أوال 
الصادرة عن المجني عليه إلي المتهم حيـث قـام المجنـي عليـه فـي الفقـرة تلك الواردة بالوكالة 
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بـمــنح الـمــتهم صـــالحيات أن يـقــوم مقاـمــه ويـنــوب عـنــه بكاـفــة أوـجــه األوـلــي مـــن الوكاـلــة 

لبدل وغير ذلـك مـن األشـكال والشراء والرهن والهبة وابأي عقار باالستالم والبيع التصرف 

القانونيـة للتصـرف واالتفـاق علـي الـثمن المناسـب وقبضـه ونقـل ملكيتهـا السـمه أو الـسـم 

التـي يراهـا ويقـر بهـا ويقبـل بهـا وتوثيقهـا الغير وتوقيع العقود بهـذا الخصـوص بالشـروط 

وتسجيل التصرف لـدي الجهـات المختصـة هـذا باإلضـافة إلـي الصـالحيات األخـرى الـواردة 

 .بالتوكيل 

 درهـم ١ر٠٧٥ر١٦٤بمبلـغ وقـدره المشتري األول للفيال موضوع الدعوى هو المجني عليـه : ثانيـا 
 الفـيال موضـوع  فقـد تبـين لنـا أنوطريقـة السـدادأما القـائم بالسـداد  ، ...بتاريخ شهر يوليو 

ـعــن شـــركة ســـوي صـــورة ال ـلــم يـتــوفر بســـجالت يكاتـشــبموـجــب اـلــدعوى ـتــم ســـداد أقســـاطها 

ــغ وـقــدره -/-/-خ بـتــاري... رـقــم الشـــيك   درهـــم مســـحوب ـمــن حســـاب ٤٣١ر٩١٧ بمبـل

 أمـا من قيمة الفيال وهو عبارة عن الدفعـة النهائيـة% ٤٠وهو يعادل ما نسبته ... /السيد
شــركة ســوي أرقــام الشــيكات وقيمتهــا وتاريخهــا ولــم العــن بــاقي الــدفعات فلــم تــوفر بســجالت 

ك الشــيكات وبالتــالي لــم يســتدل علــي الشــخص يتــوفر لــديهم رقــم الحســاب المســحوب منــه تلــ
لشركة وكذا رسوم تسجيل لأما عن مصروفات ورسوم الصيانة  هذه الدفعات ، دالقائم بسدا

ـائم بالســداد هــو المــتهم ـرة األراضــي واألمــالك بالـق ـدي داـئ  بواســطة بطاقــة االئتمــان الـفـيال ـل
سـواء كـان بملـف الـدعوى أو ونشير إلي أن المجني عليه لـم يقـدم أي مسـتند .. الممنوحة له 
 .موضوع الدعوى  يفيد قيامه بسداد أي جزء من قيمة الفيالأمام الخبرة 

لبيـان السـاحب للشـيك ... لبيان السـاحب للشـيك وكـذا بنـك ... أما عن االنتقال إلي مصرف  :ثالثا 
 وبـيـان المســتفيد مــن كاـفـةرـقـم والشــيك ... رـقـم لبـيـان الســاحب للشــيك ... وكــذا إـلـي مصــرف 

شــركة وـنـورد فيـمـا يـلـي بـيـان الالشـيكات ســالفة البـيـان وقيـمـة ـكـل منـهـا فجميعـهـا المســتفيد منـهـا 
 :يوضح ملخص لتلك الشيكات وذلك علي النحو التالي 

رقم الحساب المسحوب  قيمة الشيك رقم الشيك تاريخ الشيك م

 منه الشيك

المصرف 

المسحوب 

 عليه

 المستفيد

١ 

 

 

 

دل علــــــي رقــــــم لــــــم يســــــت ١٦١ر٢٧٥  ٩/٧/٢٠٠٤

الحســــــــــــــــــاب أو أســــــــــــــــــم 

 صاحبه

 شركة ال مصرف 
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لــــــم يســــــتدل علــــــي رقــــــم  ١٦٤ر٢٨٥  ٢٨/٤/٢٠٠٥ ٢

الحســــــــــــــــــاب أو أســــــــــــــــــم 

 صاحبه

 شركة ال بنك  

لــــــم يســــــتدل علــــــي رقــــــم  ٣٢٥ر١٣١  ٧/٩/٢٠٠٥ ٣

الحســــــــــــــــــاب أو أســــــــــــــــــم 

 صاحبه

 الشركة  مصرف 

 الشركة  مصرف   شيك  ٤٣١ر٩١٧  ٢٢/٥/٢٠٠٦ ٤

عقـب المالـك األول فقـد جـاء كمـا فـي البيـان الفـيال موضـوع الـدعوى كية أما عن تسلسل مل: رابعـا 
 :التالي 

 كيفية الشراء تاريخ الشراء تسلسل المالك م

 الشراء من المالك السابق  ٢٠٠٩مارس  )المتهم( ١

 الشراء من المالك السابق ٢٠٠٩أغسطس  ............ ٢

  المزاد الشراء عن طريق  ٢٠١٣فبراير  .............. ٣

 ملا كان ذلك 
ومــن جملــة مــا انتهــي إليــه الســيد الخبيــر مــن نتــائج نهائيــة ألعمالــه يتضــح وبجــالء أن تلــك  

 :الحقائق اآلتية النتائج يستخلص ويستنبط منها 

 احلقيقة األويل 

كد السيد اخلبري أنه من خالل فحصه ألوراق التداعي تبـني لـه أ

يف ـشـراء بـعـض العـقـارات ء كاـشـر.. .../ ، والـسـيد ... /أن الـسـيد

وأن الفيال موضوع الـدعوى مملوكـة أساسـا .. وبعض السيارات 

 ..../ والسيد... / للسيد 
 وأن تســجيلها باســمه كــان ـلـيس ماـلـك لـعـين الـتـداعيالحقيقــة تؤكــد ـبـأن المجـنـي عليــه وهــذه 

وكـان .. لفي الـذكر أما في الحقيقة فمالكي هذه الفيال هما السيدين سـا.. صوريا وعلي األوراق فقط 
 :السبب وراء تسجيل هذه الفيال باسم المجني عليه يرجع آلمرين 

  في المشروع الواحد تمنع امتالك الشخص ألكثر من وحدةشركة العقارية ال أن لوائح :األمر األول 
ابـن (فضال عـن أنـه .. ويعمل لحسـابه .. .../ موظف لدي السيد مجني عليه  أن ال:األمر الثاني 

 . أي أنه من المفترض أنه محل ثقة )هتأخ
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 ويستدل من مجلة ما تقدم 
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 ية احلقيقة الثان

أثبت السيد اخلبري مبا ال يدع جمـاال للشـك أن اwنـي عليـه مل 

وأن املسـدد .. يسدد من مثن الفيال حمل التداعي درهما واحدا 

 واـملـتهم ـقـام بـسـداد .../ لكاـمـل اـلـثمن واألقـسـاط ـهـو الـسـيد 

املصروفات والرسوم السـنوية فضـال عـن رسـوم تسـجيل الفـيال 

 بدائرة التسجيل العقاري 
 وأن  .. صورية ملكية المجني عليه للفيال محل التداعي الحقيقة بدورها أكدت علي وهذه 
في شـراء هـذه الفـيال .. باستعارة اسم المجني عليه  .../ والسيد ... /  أن قام السيد ويعد األمر ال

فاضـــطرا نحـــو شـــراء هـــذه الـفــيال محـــل .. حـيــث كـــان كـــل مـــنهم ـقــد اشـــتري ـفــيال ـبــذات المشـــروع .. 
 . باسم المجني عليه التداعي

 والدليل علي صحة ذلك 

مــن ثمــن هــذه أن المجـنـي علـيـه ـلـم يثـبـت ســداده ـلـدرهما واحــدا  

 .الفيال أو من المصروفات والرسوم المستحقة عليها 
 وتأكيدا علي هذا الدليل 

علـي أنـه كـان يقـوم بسـداد أقسـاط هـذه .. فإن المجني عليـه زعـم شـفاهه وبغيـر سـند أو دليـل  
فــي حــين قــد ثبــت أن أقســاط هــذه الفــيال كانــت تســدد .. عــن طريــق أحــد أصــدقائه ) نقــدا(الفــيال 

 .من ثمن الفيال % ٤٠ بمبلغ يمثل وهو... / بموجب شيكات أخرها مسحوب من حساب السيد 

 وهو األمر الذي يقطع 
ال يكسـبه وأن وضعه علي الفيال محل التداعي وضع صوري .. ببهتان مزاعم المجني عليه  
 .وال ينال من حقوق مالكها األصليين عليها .. قوق عليها أي ح
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 حلقيقة الثالثة ا

أكد السيد اخلبري بوضوح تام أن التوكيـل الصـادر مـن اwنـي 

عليه لصاحل املتهم ليس توكيل إدارة ولكنـه توكيـل ختلـى عـن 

 املالـك الفعلـي ...  /امللك ألنه صدر بنـاء علـي أمـر مـن السـيد

باراتـه ختـرج عـن أعمـال اإلدارة فتتضـمن للفيال لذلك جاءت ع

 . أعمال التصرف واهلبة والبيع للنفس وللغري 
يتجلــى ظــاهرا أن أي مــن يطــالع أوراق االتهــام الماثــل ســيطمئن تمامــا .. ومــن هــذه الحقيقــة  

ال يمكن وصـفه بـأي حـال مـن األحـوال .. إلي أن التوكيل الصادر عن المجني عليه لصالح المتهم 
 . كما يزعم المجني عليه "يل إدارة توك" بأنه 

 فال يتصور أن يكون توكيل اإلدارة 
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 فهل يعقل أن تكون الوكالة التي ختول كافة أعمال التصرف 

 !!حىت اهلبة والتربع جمرد وكالة إدارة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مـع الوضـع فـي من المؤكد أن كل من يطالع أوراق االتهام الماثل وعقـد الوكالـة آنـف الـذكر  

ـار ظــروف ومالبســات يقطــع وبحــق أن هــذه الوكاـلـة مــا هــي إال وكالــة تخـلـي عــن ..  تحرـيـره االعتـب
 .الملك 

 وهو ما قطع به وأكده السيد اخلبري
وهــــو األمــــر اـلـــذي يعضــــد دـفـــاع المــــتهم ويؤكــــد صــــحته .. ـفـــي أكـثـــر مــــن مـقـــام فــــي تقرـيـــره 

 .ومصداقيته ويهدم مزاعم المجني عليه من أساسها 
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 احلقيقة الرابعة 

ه ليس بني املتهم واwني عليه مثـة عالقـة أكد السيد اخلبري أن

حتمـل اwنـي علـي .. وطيدة أو صداقة قدمية أو ثقة متناهيـة 

وهـو األمـر الـذي .. حترير الوكالة حمل التداعي بهذه الكيفية 

يؤكد أن اwنـي عليـه لـيس حباجـة للثقـة يف املـتهم ذلـك أنـه 

جتـه يتخلى عن ملكه الصوري علي الفيال حمل التداعي فما حا

 !. بالثقة أو خالفه ؟
 أننـــا ســــايرنا المجنـــي علـيـــه ـفـــي – والـفـــرض علـــي خــــالف الحقيـقـــة –علـــي الـفـــرض الجـــدلي  

ٕواذا ما وضعنا في االعتبار أن المجنـي .. وكالة إدارة مزاعمه بأن الوكالة الصادرة عنه للمتهم هي 
العميـاء فـي ذلـك الشـخص بوجود عالقـة بينـه وبـين المـتهم تسـمح لـه بوضـع ثقتـه لم يقرر عليه ذاته 

 .ويمنحه وكالة في غاية الخطورة كتلك المرفق باألوراق 

 يتضح وجبالء تام أن هناك 

 حلقة مفقودة 
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 واحللقة املفقودة هي 

لـدي (وأن تسـجيلها .. أن المجني عليه ليس مالك لتلك الفيال  

قـد تـم وأنـه .. باسمه قد تم بشـكل صـوري يخـالف الحقيقـة ) شركةال

ليصــــلح ـفـــي ) بـهـــذا الشــــكل( بتحرـيـــر التوكـيـــل المشــــار إلـيـــه هـفـــيكلت

ـبـل .. فـقـط يال محــل الـتـداعي اســتخدامه ـفـي الشــراء والبـيـع ـلـيس للـفـ

باسـم المجـنـي ) صــوريا(فـي أي ظـروف الحـقـه تتطلـب شــراء شـيء 

 .عليه 
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 لعل ذلك 
يؤكـد صــدق وصــحة دـفـاع المـتهم وأن للواقـعـة الماثـلـة صــورة مغـايرة تماـمـا لتـلـك الصــورة الـتـي 

 . رسمها علي األوراق – بال سند –حاول المجني عليه 

 ملا كان ذلك
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  ور الثالث احمل

ر واـلـبطالن الـتـي ـشـابت حـكـم أول درـجـة قـصـوبـيـان أوـجـه ال

واملتمثـلـة يف اخلـطـأ يف تطبـيـق الـقـانون والقـصـور يف التـسـبيب 

الفساد يف االستدالل واإلخالل حبقـوق الـدفاع علـي حنـو جيعلـه و

  .خليقا باإللغاء 
ت عنـه باستقراء مدونات الحكم الطعين تطبيقا علي صحيح واقعات االتهـام الماثـل ومـا أسـفر 

يتضح وبجالء مـدي مـا شـاب القضـاء .. األوراق والمستندات وتقرير الخبرة المودع ملف أول درجة 
 :وذلك لألسباب اآلتية .. والمستأنف من أوجه عوار وبطالن تستوجب إلغائه 

 السبب األول 

 الطعني عابه اخلطأ يف تطبيق القانون والقصور املبطل يف التسبيب وذلـك احلكم 

نه أو إملامه بصحيح الواقعة حمل االتهام املاثل وظروفهـا ومل يقسـطها لعدم بيا

 .ه إيل البطالن سحقها يف البحث والتمحيص علي حنو أسل

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٢١٦فقد نصت املادة 
يجب أن يشـتمل الحكـم علـي األسـباب التـي بنـي عليهـا وكـل حكـم باإلدانـة يجـب أن يتضـمن  
اقعـة المسـتوجبة للعقوبـة والظـروف التـي وقـعـت فيهـا وأن يشـير إلـي نـص القـانون الـذي حـكـم بيـان الو
 .بموجبه 
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 أنه .. وحيث أنه من القواعد القانونية التي ال خالف عليها 
يجــب أن تكــون مــدونات الحكــم كافـيـة ـبـذاتها إليضــاح أن المحكمــة حــين قضــت فــي اـلـدعوى  

ومبنـي األدلـة القائمـة فيهـا وأنهـا  الـدعوى وظروفهـا المختلفـة باإلدانة قد ألمـت إلمامـا صـحيحا بواقعـة
تبيـنـت حقيـقـة األســاس اـلـذي تـقـوم عليـهـا شــهادة ـكـل شــاهد ودـفـاع ـكـل مــنهم حـتـى يكــون ـتـدليل الحكــم 

 .علي صواب واقتناعه باإلدانة بأدلة مؤدية إليها 
 )٥٧٦ ص ١١٥ ق ١٦ أحكام النقض س ١٤/٦/١٩٦٥(

 ملا كان ذلك 
هيم القانونية والقضائية أنفة البيان علي مدونات الحكم الطعين يتضـح وبجـالء وبتطبيق المفا 

وحصلتها بمـا هـو يخـالف الثابـت .. أن محكمة أول درجة لم تفطن لصحيح واقعات االتهام الماثل 

وذلك االنحراف بواقعات الدعوى أسلس إلي اضطراب صورتها في وجدان المحكمة بمـا  .. باألوراق
 .ر حكم يواكب الحقيقة والقانون أعجزها عن إصدا

 فالثابت بداءة 
 كمــا زعــم – ليســت مجــرد وكالــة إدارةأن الوكالــة المنصــرفة مــن المجنــي عليــه إلــي المــتهم  

 مقـررة بـل هـي وبوضـوح تـام وكالـة تخلـي عـن الملـك –المجني عليه وأنسـاق ورائـه الحكـم الطعـين 
فهـل يصـح  .. )الهبـة( بال عوض أو مقابـل وتبيح له البيع لنفسه والغير والتصرفلصالح المـتهم 

.. وصــف الوكاـلـة الـتـي تتضــمن مــنح الحــق فــي الهـبـة والبـيـع لـلـنفس والغـيـر والتســجيل ونقــل الملكـيـة 
 !!.بأنها وكالة إدارة فقط ؟

 وحيث مل تفطن حمكمة احلكم الطعني .. هذا 
اجـة إلـي وهي تضـمنت عبـارات بالغـة الوضـوح ليسـت بح.. إلي صحيح وصف عقد الوكالة  

 .تفسير أو توضيح من أنها وكالة تخلي عن الملك وليست مجرد وكالة إدارة 

 هذا من ناحية 

 ومن ناحية أخري 
أن المجنـي عليـه لـيس المالـك الحقيقـي للفـيال محـل لم تفطن عدالة محكمة أول درجة إلي  

 .نها ثمه لوعجز عن إثبات سداد .. فهو لم يسدد من ثمنها درهما واحدا.. التداعي 

 بل علي العكس 
 بأن المجني عليه لم يسدد أي جزء من ثمن عين فقد قامت عدة دالئل مستندية تفيد  
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.. ./ ـهــو الـســيد .. منــه % ٤٠فالقــائم بســـداد الدفـعــة النهائيــة ـمــن الــثمن والـتــي تمـثــل  .. الـتــداعي

تحقات تسـجيلها فضال عن أن الثابت مستنديا أيضا أن القائم بسداد مصروفات الفيال ورسومها ومس
 .هو المتهم .. بما قارب السبعين ألف درهم 

 يقرر احلكم الطعني .. ومع ذلك 
فكيــف وقـفــت ! بالمخالفــة لــذلك كلــه أن الفــيال ملــك المجنــي عليــه هــو القــائم بســداد ثمنهــا ؟ 

 . فقد خال الحكم من ثمة دليل يؤكد هذه المزاعم !محكمة أول درجة علي ذلك ؟

 هذا  

 ثة ومن ناحية ثال
واقعـة : أولهمـا .. لم تفطن محكمة أول درجة أن الواقعة محل هذا االتهام تنقسم إلـي شـقين  

قيامـه ببيـع الفـيال إلـي الغيـر بوصـفه مالكـا : وثانيهمـا .. ملكية عين التـداعي إلـي اسـمه نقل المتهم 
 .لها وليس بوصفه وكيال عن المجني عليه 

 تهم فالشق األول ال ميثل أي جرمية يف حق امل
يحمل تصريحا واضحا وصـريحا للمـتهم فـي .. ذلك أن التوكيل الذي بيده من المجني عليه  

صــرحت ـلـه ن ـبـأـبـل ذهـبـت لـمـا ـهـو أبـعـد ـمـن ذـلـك .. ال لنفســه أو للغـيـر وـقـبض اـلـثمن يبـيـع الـفـ

وهـو مـا فعلـه والتـزم بـه المـتهم تمامـا  .. ل لنفسـه أو للغيـربـال مقابـبالتصرف في الفيال بالهبـة أي 
 .الفيال لنفسه ونقل ملكيتها إليه وفقا لصحيح الوكالة باع إذ .. اللتزام ا

 وكذا الشق الثاني من الواقعة التي ال متثل أي إثم أرتكبه املتهم 
فقد استعمل حقـه المشـروع القـانوني كمالـك لعـين التـداعي ومـا يخولـه .. بل علي العكس  

 .ن قام ببيعها للغير بأ .. له حق الملكية من التصرف المطلق في العين

 ملا كان ذلك 
ومما تقدم جميعه يتجلى ظاهرا أن محكمة أول درجـة لـم تلـم بصـحيح واقعـات االتهـام الماثـل  

بــل اتخــذت مــن أقــوال المجنــي .. ولــم تعمــل ســلطتها فــي بحــث وتمحــيص أوراقــه وصــوال للحــق فيــه 
 األمر الذي يعيب هذا ..  الطعين نبراسا وسندا لقضائها.. عليه الواهية والمعدومة الدليل والسند 

 .الحكم بالقصور المبطل في التسبيب وعدم اإللمام بصحيح واقعات التداعي 
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 السبب الثاني

 الطعني فتارة يقرر التعويل علي تقرير اخلبري كدليل إثبـات  مض عاب احلكتناق 

 .. ولـيس إلدانتـهمنحرفا عما هو ثابت بتقرير اخلربة املؤكـد لـرباءة املـتهم .. 

يطرح تقرير اخلبري ويقـرر عـدم التعويـل عليـه ملـا تضـمنه مـن .. وتارة أخري 

 .علي براءة املتهم حقائق مؤكدة 

 ذلك أنه من املقرر قضاءا أن 
هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفـي بعضـها مـا أثبتـه الذي يعيب الحكم ويبطله التناقض  

 .كمة  وال يعرف أي من األمرين قصدته المحالبعض األخر
 )١ ص ١ ق ٣٥ أحكام النقض س ٢٤/٢/١٩٨٨(

 )٥٤٧ ص ١١٢ ق ٣٣ س ٥/٥/١٩٨٢(
 )٤٩٢ ص ٩١ ق ٢٩ س ٨/٥/١٩٧٨(

 كما قضي بأن 
متســـاقطا ال التـنــاقض اـلــذي يعـيــب الحـكــم هـــو اـلــذي يـكــون ـمــن شـــأنه أن يجـعــل اـلــدليل منـهــا  

 .ها شيء باقيا منه يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة يصح االعتماد عليها واألخذ ب
 )٣٢ ص ٥ ق ٣٠ أحكام النقض س ٨/١/١٩٧٩(

 ملا كان ذلك 
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 وهنا 
ء مــدي التضــارب والتنــاقض اللــذين عابــا أســباب الحكــم المســتأنف علــي نحــو يتضــح وبجــال 

.. علـي تقريـر الخبـرة يـل وفتارة يقرر الحكم التع.. تتماحي به هذه األسباب ويسقط بعضها بعضـا 

وذـلــك أمــر يؤكــد تـنــاقض أســباب الحـكــم ويؤكــد أيضـــا  .. !!وتــارة أـخــري يـقــرر بأنــه ـلــم يأـخــذ بــه 
 .اقعات االتهام وما أسفرت عنه أوراقه اضطراب الحكم في تحصيل و

 ومل تكتف حمكمة احلكم الطعني بذلك 

 بل قامت بتحريف ما انتهي إليه السيد اخلبري وجزأت وقطعت أوصاله 

 وأخرجته عن سياقه وعن مرماه مبا يعيب حكمها 
 فـقـد زعـمـت محكـمـة الحـكـم الطعــين أن الســيد الخبـيـر انتـهـي إـلـي أن المجـنـي علـيـه هــو الماـلـك 

األول للفيال موضوع االتهام وقد باعهـا المـتهم لنفسـه بموجـب توكيـل صـادر عـن المجنـي عليـه يبـيح 
 .له ذلك 

 ثل حتريف ميوحيث أن هذا اجلزء املستقطع من تقرير اخلربة .. هذا 

 ملا انتهي إليه وأكده السيد اخلبري 
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 كما جزم السيد اخلبري وباملستندات 

 .. بأن المجني عليه لم يسدد أي جزء من ثمن عين التداعي  

 .وأن القائم بالسداد هم المالك الحقيقيين 
 وأردف السيد اخلبري مؤكدا 
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 ذلك هو ما انتهي إليه السيد اخلبري 

 علي حنو يؤكد براءة املتهم مما هو مسند إليه 
 قطعــت أوصــال هــذا التقريــر واجتــزأت – وعلــي خــالف القــانون –إال أن محكمــة أول درجــة  

 .ما يخالف مرماه وما أنتهي إليه من حقيقة وضآءة وهي براءة المتهم مما هو مسند إليه منه 
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 ملا كان ذلك 
تـنــال ـمــن الحـكــم الطعـــين وتجعـلــه وبحـــق خليـقــا باإللغـــاء وحـيــث أن تـلــك العـيــوب أنـفــة اـلــذكر  

ة تصويبا وتصحيحا لما شابه من تناقض مبطل ومسقط ألسبابه وأنحرف بما هـو ثابـت بتقريـر الخبـر
 .إلي غير مراد ومرمي السيد الخبير 

 السبب الثالث

 خملـة مبعناهـا أهاحلكم الطعني عمل علي تشويه أقوال املـتهم وجتزئتهـا جتـز 

ونسب له إقرارا مل يصدر عنه وهو ما يعيب احلكم الطعني .. ومرماها الصحيح 

 .بالفساد يف االستدالل واخلطأ يف االستنباط وخمالفة الثابت باألوراق 

 القاعدة هي .. ذلك أن 

أـنـه إذا كــان الحكــم ـقـد بـنـي عـلـي واقعــة ال ســند لهــا فــي أوراق  

الدعوى أو مسنده إلي مصدر غير موجود أو موجود لكنه مناقض 

 .فإنه يكون حكما باطال .. لها 
 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا 

ـمـة الموضــوع للثاـبـت مادـيـا هـي تحرـيـف محكإن مخالفـة الثاـبـت بـاألوراق الـتـي تبطـل الحـكـم  

 علي فهم حصلته المحكمة خالف ما هو ثابت بأوراق الدعوى ببعض المستندات أو إبتناء الحكم 

 )ق٦٠ لسنة ٣١٧١ الطعن رقم ٢/١/١٩٩٥جلسة (

 كما قضت بأن 
مخالفــة الثابــت فــي األوراق التــي تبطــل الحكــم هــي تحريــف محكمــة الموضــوع للثابــت ماديــا  

المحكمـة مخالفـا لمـا هـو ثابـت بـأوراق الـدعوى  ابتناء الحكـم علـي فهـم حصـلته ببعض المستندات أو
 .أو تجاهلها هذه المستندات وما هو ثابت فيها 

 )ق٦٣ لسنة ٢٧٠٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

ولـــئن كـــان لمحكمـــة الموضـــوع أن تقـــوم بتجـــزأة الـــدليل إال أن  

  للدليل  ذلك أال تكون هذه التجزئة مخلة بالمعني الصحيحةطيشر
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 .أو من شأنها إخراجه عن سياقه ومضمونه 
 هذا 

ٕحيث قامت بتجزأه أقـوال المـتهم واخراجهـا عـن .. وحيث أن محكمة أول درجة لم تلتزم بذلك  
 علــي لســان –فقــد قــررت محكمــة أول درجــة .. ونســبت إليــه إقــرار لــم يصــدر عنــه ســياقها ومعناهــا 

 .رة لنفسه بموجب التوكيل ثم قام ببيعها ألخر  أنه أقر أنه قد باع الفيال المذكو–المتهم 

 يف حني أن املستقي من أقوال املتهم أنه 
فـي .. قد استعمل الوكالة الصادرة لصـالحه مـن المجنـي عليـه وهـي وكالـة تخلـى عـن الملـك  

  وفقا للصالحيات الواردة بتلك الوكالة  الفيال محل التداعي لنفسهبيع

ذه الفيال قام باستعمال حـق امللكيـة بـأن قـام وعقب ذلك وبعدما بات مالكا هل 

 .ببيعها للغري 

 كما أن املتهم أضاف 
 .. ليس مالكـا حقيقـا للفـيال محـل التـداعي بـل هـو مالـك صـوريصراحة بأن المجني عليه  

وهـــو اـلــذي ـقــام الـمــتهم بتســـليمه المـبــالغ . ../ الســـيد ) خـــال المجـنــي علـيــه(وأن الماـلــك الحقيـقــي لـهــا 
 .بيع الفيال المتحصله من 

 األمر الذي يؤكد 
 مخـلــة بمعناهـــا ةأهـــا تجـــزتأالمـــتهم عـــن ســـياقها وجزأن محكمـــة أول درجـــة قـــد أخرجـــت أـقــوال  

 .وهو ما يعيب حكمها ويجعله جديرا باإللغاء .. ومرماها 

 السبب الرابع 

ففي الوقت الذي أقرت فيه حمكمة أول درجة .. تناقض أخر عاب احلكم الطعني  

لتمهـيـدي أن أوراق اـلـدعوى حبالتـهـا ـغـري كافـيـة لتـكـوين احملكـمـة احلـكـم ايف 

جندها تقرر طرحـه وال تعـول عليـه رغـم قيامـه .. لعقيدتها بدون تقرير اخلربة 

ثـم تقضـي باعتبـار .. علي أسـاس صـحيح مـن الواقـع واحلقيقـة واملسـتندات 

 .األوراق كافية لتكوين عقيدتها 
نـتــداب خبـيــر اة أول درجـــة حكمهـــا التمهـيــدي ب حينمـــا أصـــدرت عداـلــة محكمـــ-/-/-بجلســـة  

 .حسابي لمباشرة المأمورية الواردة بمدونات ذلك القضاء 
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 استهلت حكمها التمهيدي 

وحيـث أن أوراق الـدعوى بحالتهـا غيـر كافيـة لتكـوين " بعبارة "  

 " .عقيدة المحكمة 
 وهذا يؤكد 
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 ومع ذلك 
تطـرح نجـد محكمـة أول درجـة .. ٕوعقب أداء السيد الخبير لمهمته المكلـف بهـا وايـداع تقريـره  

أـقـرت بأنـهـا غـيـر وعـلـي ذـلـك تقضــي بإداـنـة الـمـتهم ـبـأوراق .. تقرـيـر الخبـيـر تمامــا وال تعــول علـيـه 

 .كافية 

 ليس هذا فحسب 
قائم علي سند صحيح مـن فإن تقرير الخبرة الذي طرحته محكمة أول درجة ولم تعول عليـه  

مــرتال العدـيـد مــن الحـقـائق المؤـكـدة عـلـي ـبـراءة المــتهم مـمـا هــو مســند .. الواـقـع المثـبـت بالمـسـتندات 
 قسطته حقه أ وانت طالعت ذلك التقريربحيث يمكن معه القول بأن محكمة أول درجة لو ك.. إليه 

 .في البحث والتمحيص لتغير يقينا رأيها في الدعوى 

 أما وأنها مل تفعل 
فضـال عـن القصـور المبطـل فـي التسـبيب .. األمر الذي يعيب حكمهـا بالتنـاقض والتضـارب  

 .علي نحو يجعله خليقا باإللغاء 

 السبب اخلامس

قوق الدفاع بالتفاته عن العديـد مـن الـدفوع احلكم الطعني عابه إخالل جسيم حب 

اجلوهرية التي أبداها املدافع عن املتهم دون إيراد أو رد سـائغ وهـو مـا جيعلـه 

 .جديرا باإللغاء 

 حيث أن املستقر عليه نقضا يف هذا الشأن بأن 
لمــا كــان الــدفاع المســوق مــن الطــاعن يعــد دفاعــا جوهريــا لتعلقــه بتحقيــق الــدليل المقــدم فــي  -١

ٕعوى ويترـتـب علـيـه ـلـو صــح تغيـيـر وجــه اـلـرأي فيهــا واذا ـلـم تقســطه المحكمــة حـقـه وتعـنـي اـلـد
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علــي مــا أوردتــه فــي حكمهــا بتحقيقــه بلوغــا إلــي غايــة األمــر فيــه واقتصــرت فــي هــذا الشــأن 
ـفـإن الحـكـم يـكـون الطــراح ذـلـك اـلـدفاع مــن أســباب ال ـتـؤدي إـلـي النتيجــة الـتـي رتـبـت عليهــا 

 .حالة معيبا بما يستوجب نقضه واإل

 )٩٥ ص ٢٣ ق ٢٤ أحكام النقض المصرية س ٢٢/١/١٩٧٣(
عن مذكرة الطاعن المتضـمنة لدفاعـه دون أن يلقـي بـأال لهـذا إلتفات الحكم المطعون فيه  -٢

 .الدفاع الجوهري يشيبه بالقصور 

 )١٣ ص ٣ ق ٢٣ أحكام النقض المصرية س ٢/١/١٩٧٢(
قدمـــه ـلــه الخصـــوم مـــن الطلـبــات  عـلــي مـــا يمـلــزم ـبــالرد إيجاـبــا أو ســـلباقاضـــي الموضـــوع  -٣

 .ٕالجوهرية واغفاله هذه الطلبات وعدم رده عليها موجب لبطالن حكمه 

 )٦١٠ ص ٣٧٩ ق ٢ مجموعة القواعد القانونية ج ٣١/١٠/١٩٣٢(

 ملا كان ذلك 
ومــــن .. وكــــان الثابــــت مــــن خــــالل محاضــــر جلســــات المحاكمــــة أمــــام محكمــــة أول درجــــة  

أنــه تمســك بالعديــد مــن .. مها إلــي عدالــة محكمــة أول درجــة  التــي تشــرف المــتهم بتقــديالمــذكرات

إال  .. ولم ينفك عن التمسـك بهـا.. الدفوع وأوجه الدفاع المؤكدة علي براءته مما هو مسند إليه 
أن الحكم الطعين قد التفت عنها تماما ولم يعن بإيرادهـا أو الـرد عليهـا رغـم جوهريتهـا ورغـم أنهـا لـو 

 .لالزمة في الفحص والتمحيص لتغير بها وجه الرأي يقينا في الدعوى كانت قد القت العناية ا

 أما وأن حمكمة أول درجة مل تفعل 
ولـم توردهـا فـي .. وطرحت جماع ما أبداه المدافع عن المتهم من أدلـة وبـراهين علـي براءتـه  

ب األمـــر الـــذي يؤكـــد أن حكمهـــا معيـــب بالقصـــور المبطـــل فـــي التســـبي.. قضـــاءها ولـــم تـــرد عليهـــا 
 .واإلخالل الجسيم بحقوق الدفاع 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
٣٩

 وإيضاحا ملدي جوهرية تلك الدفوع التي طرحت جانبا .. هذا 

 مل يعن احلكم بإيرادها أو الرد عليهاو

  فإننا نشرف ببيانها علي النحو التايل 

 األول الدفع 

هـام املاثـل وخلطهـا التقصور النيابة العامـة يف حتصـيل وفهـم الواقعـة حمـل ا

سـند مـن هـام ضـد املـتهم دومنـا الت والوقائع مبا أسلس حنو حتريكها الألوراق

  القانون والواقع 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٣٠فقد نصت املادة 
يقـــوم مـــأموروا الضـــبط القضـــائي بتقصـــي الجـــرائم والبحـــث عـــن مرتكبيهـــا وجمـــع المعلومـــات  

 .واألدلة الالزمة للتحقيق واالتهام 

  علي أن ٣٥ادة كما نصت امل
يجب علي مـأموري الضـبط القضـائي أن يقبلـوا التبليغـات والشـكاوى التـي تـرد إلـيهم فـي شـأن  

ٕ أن يحصلوا علي اإليضاحات واجراء المعاينـة الالزمـة لتسـهيل مسيهمرؤالجرائم ويجب عليهم وعلي 
ن يتخـــذوا جميـــع تحقيـــق الوقـــائع التـــي تبلـــغ إلـــيهم أو التـــي يعملـــون بهـــا بأيـــة كيفيـــة كانـــت وعلـــيهم أ

 .الوسائل التحفظية الالزمة للمحافظة علي أدلة الجريمة 

  قد نصت علي أن ٣٣وقد كانت املادة 
 :يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم  
 .أعضاء النيابة العامة  -١
 .........ضباط الشرطة و  -٢

  علي أن ١١٨فقد نصت املادة .. وأخريا 
مـــة فـــي مـــواد الجـــنح والمخالفـــات أن الـــدعوى صـــالحة لرفعهـــا بنـــاء علـــي إذا رأت النياـبــة العا 

.. تكلــف المــتهم بالحضــور مباشــرة أمــام المحكمــة الجزائيــة المختصــة .. االســتدالالت التــي جمعــت 
 .ٕواذا رأت أنه ال محل للسير في الدعوى تأمر بحفظها 

 ملا كان ذلك 
ة ســــالفة البـيـــان عـلـــي واقعــــات وأوراق وبتطبـيـــق جمـلـــة األصــــول واألحكــــام والمـفـــاهيم القانونـيـــ 

  ومن ثم عقابه تام عدم وجود ثمة جريمة يمكن نسبتها للمتهميتضح وبجالء .. االتهام الماثل 



 

 

 

 

 
٤٠

 .علي اقترافها 

 مبا كان جيدر معه علي النيابة العامة 
 مـــن قـــانون اإلجـــراءات الجزائيـــة أن ١١٨تحقيقـــا لصـــحيح القـــانون ومـــا نصـــت عليـــه المـــادة  

 .راق تحفظ األو

 ذلك أن الثابت
بـــزعم ارتكابـــه لجريمـــة خيانـــة أن المجنـــي عليـــه تقـــدم ببالغـــه متهمـــا المـــتهم بـــاقتراف فعلتـــين  
 :األمانة 

 مــن لص��الحه الـفـيال الـمـذكورة ـبـالبالغ لنفســه مســتخدما ـفـي ذـلـك الوكاـلـة الصــادرة بـيـعقياـمـه ب: األويل 
أو للغـيـر وكــذا ـقـبض اـلـثمن ونـقـل والـتـي تـبـيح للمــتهم بـيـع هــذه العــين لنفســه .. المجـنـي علـيـه 

 . وبال مقابل مادي أوهبتها لنفسه أو للغيرالملكية لنفسه أو للغير 

 ا التصرف هو تصرف قانوني ذوه
ٕ مخالـفــة للـقــانون وانمـــا جـــاء التصـــرف وـفــق صـــريح الـقــانون ال تشـــوبها ثمـــة شـــائبة وـلــيس ـبــه 

تـــي وردت واضـــحة دون لـــبس أو وأحكامـــه ولـــيس أدل علـــي ذلـــك مـــن العبـــارات الـــواردة بالتوكيـــل وال
 .غموض 

ببيعهـا مـرة ثانيـة ولكـن ) بوصـفه مالـك للعـين(قيامه .. فقد نسب المجني عليه للمتهم  :أما الثانية 
 .وقبض الثمن  .. قد باعها للغيرهذه المرة 

 وهنا زعم اwني عليه 
واعتبرهــا ه يمـثـل جريمــة فــي حـقـ .. الـتـي يملكـهـا الـمـتهم أيضــاأن ـقـبض المــتهم ـلـثمن الـفـيال  
 !!. تبديد وخيانة أمانة ؟؟جريمة

 وهذا االتهام هو اتهام 
وان انتقـال الملكيـة .. فالمتهم باع ما يملك يقينا ولم يقم ببيـع ملـك الغيـر .. مناهض للقانون  

 .له وفقا لالتهام كان بناء علي سند صحيح وفقا للثابت بالتوكيل محل الدعوى 

 فالثابت 
لـم يكـن ..  ببيع الفـيال سـالفة الـذكر للغيـر واسـتالمه ثمنهـا مـن المشـتري أن المتهم حينما قام 

 .بل كان مالكا لها بموجب عقد مكتمل األركان  .. وكيال عن المجني عليه في شأن هذه الفيال
 !!فأين إذن التبديد وخيانة ا�مانة المزعومين ؟



 

 

 

 

 
٤١

 ملا كان ذلك 
وحصـلت .. لطت أوراق هذا االتهـام وواقعاتـه وكانت النيابة العامة لم تفطن لهذه الحقائق وخ 

.. بـأن المـتهم قـام بتبديـد المبلـغ المـالي النـاتج عـن بيـع الفـيال .. بالمخالفـة للحقيقـة والقـانون .. منها 
 .فإن تحصيلها هذا يكون مخالفا لألوراق وقاصر ومخالفا للقانون 

 وقد ساهم يف ذلك 
مقدم إليها وعدم تحريهـا الدقـة فـي بحثـه وتمحيصـه قصور النيابة العامة في تحقيقها للبالغ ال 

فضــال عــن عــدم مطالبتهــا للمجنــي .. وعــدم إصــدار أمرهــا بــالتحري عــن صــحة الواقعــة مــن عدمــه 
 .عليه إثبات ادعائه 

 بل أنها اختذت من أقواله 

 .المرسلة المفتقرة للدليل سندا وركيزة في تحريك االتهام الواهي الماثل ضد المتهم 

 يف حد ذاته وهو أمر 
يخــالف القــانون والدســتور ويعـيـب قــرار النياـبـة العامــة بتحريــك هــذا االتهــام بالقصــور والعــوار  

هــذا وعلــي الــرغم مــن جوهريــة هــذا الــدفع إال أن محكمــة أول .. الــذي ينحــدر بــه إلــي حــد الــبطالن 
 .درجة سايرت النيابة العامة في قصورها مصدرة الحكم الطعين بالمخالفة للقانون 

 الثاني الدفع 

لنفسه نفاذا لعقد وكالـة يبـيح لـه كافـة الفيال حمل التداعي  بيعقيام املتهم ب

 والبـدل وغريهـا مـن التصـرفات وא�4
��أنواع التصـرف ومنهـا البيـع والـرهن 

وهو مـا يؤكـد صـحة هـذا .. وتبيح له قبض الثمن ونقل امللكية لنفسه أو للغري 

 .التصرف وقانونيته 

 بادئ ذي بدء 

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٩٢٤فقد نصت املادة 
 .الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا أخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم  

  من ذات القانون علي أن ٩٣١كما نصت املادة 
تثبـــت للوكيـــل بمقتضـــي عقـــد الوكالـــة واليـــة التصـــرف فيمـــا يتناولـــه التوكيـــل دون أن يتجـــاوز  
 .ال فيما هو أكثر نفعا للموكل حدوده إ

 



 

 

 

 

 
٤٢

  من القانون ذاته علي أن ٩٥٣نصت املادة .. وأخريا 
تســـري أحكـــام النيابـــة فـــي التعاقـــد المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا القـــانون علـــي عالقـــة الموكـــل  

 .والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل 

 ومن أحكام النيابة 

 علي أن  من قانون املعامالت املدنية ١٤٩نصت املادة 
 .يكون التعاقد باألصالة ويجوز أن يكون بطريق النيابة ما لم يقض القانون بغير ذلك  

  من ذات القانون علي أن ١٥٠كما نصت املادة 
 .تكون النيابة في التعاقد اتفاقيه أو قانونية  -١
ا ويحدد سند اإلنابة الصادر من األصيل نطاق سلطة النائب عندما تكون النيابـة اتفاقيـه كمـ -٢

 .يحدد القانون تلك السلطة إذا كانت النيابة قانونية 

  علي أن ١٥٣كما نصت املادة 
إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم األصيل فإن أحكام هـذا العقـد ومـا ينشـأ عنهـا مـن  
 .تضاف إلي األصيل ) التزامات(حقوق 

  علي أن ١٥٦وأيضا نصت املادة 
 نفسه باسم من ينوب عنـه سـواء أكـان التعاقـد لحسـابه هـو أم ال يجوز لشخص أن يتعاقد مع 

علـي أنـه يجـوز لألصـيل فـي هـذه الحالـة أن يجيـز دون تـرخيص مـن األصـيل لحساب شـخص أخـر 
 .التعاقد وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من أحكام القانون أو قواعد التجارة 

 ملا كان ذلك 
ة الذكر علي واقعـات االتهـام الماثـل مـع مراعـاة مـا وبتطبيق األصول والمفاهيم القانونية سالف 

وهــو عقــد األمانــة الــذي زعمــت .. تضــمنه عقــد الوكالــة الصــادر مــن المجنــي عليــه لصــالح المــتهم 
 .النيابة العامة أن المتهم خالفه ومن ثم نسبت إليه خيانة األمانة 

 فبمطالعة هذه الوكالة 
 التصـرفات القانونيـة فـي العقـار محـل التـداعي ول المـتهم الحـق فـي إبـرام كافـةها تخيتضح أن 

 .والمجني عليه لم يترك ألفاظ الوكالة عامة ومجهلة ولم يكتف بقاله .. 

 "كافة أوجه التصرف " 

 البيع قائال بأن التصرفات التي أوكل المتهم في إبرامها هي .. بل حددها باللفظ والمعني  



 

 

 

 

 
٤٣

 الھبة .. ك كله وا�كثر من ذل.. ، الشراء ، الرھن ، البدل 
 وغري ذلك من األشكال .. ثم أردف 

 القانونية للتصرف 
 ـبـل تعدـتـه ـبـأن أوكــل إلـيـه.. وـلـم تـقـف حــدود وكاـلـة المــتهم عــن المجـنـي علـيـه عـنـد هــذا الحــد  

 ا!تفاق علي الثمن ، قبضه ، نقل ملكية العين 	سمه أو 	سم الغير 
 ومن هذه العبارات 

 لم تكن مجرد .. كالة المنصرفة من المجني عليه إلي المتهم الواضحة الداللة علي أن الو 
كمـا زعـم المجنـي عليـه .. وكالة لينيب عنه المتهم فـي إبـرام التصـرفات النشـغاله وغيابـه عـن الـبالد 

 .وتنصرف آثارها لصالح الموكل .. زورا وبهتانا 

 بل هي وكالة صادرة لصاحل املتهم 

 وتنصرف أثارها لصاحله 
أنـه قـد جـرى العـرف والعمـل .. ومنهـا نسـتقي العلـم .. قينا لعدالـة المحكمـة المـوقرة فالمعلوم ي 

 .علي يتم البيع وملكية العقارات بموجب عقود وكالة 

 ويقوم البائع مبنح املشرتي يف عقد الوكالة كافة السلطات 

 والصالحيات يف كافة أنواع التصرفات علي العني املبيعه 

 أكرب وأوسع نطاقا من حدود الوكالةوتكون هذه السلطات عادة 

 بل هي نقال للملكية مبوجب الوكالة 

 وهو ما قد كان 
فالسلطات والصالحيات الممنوحـة مـن المجنـي عليـه للمـتهم فـي الوكالـة محـل االتهـام الماثـل  

بـل سـلطات مالـك لـه الحـق فـي .. يبرم التصرفات لصـالح الموكـل إدارة ليس مجرد سلطات وكيل 

 .ه والتصرف فيه كيفما يشاء استعمال ملك

 وذلك واضح جبالء تام 
 .في تخويل المتهم بالبيع والشراء وتحديد الثمن وقبضه ونقل الملكية لنفسه أو للغير  

 واألكثر من ذلك فهو مصرح له باهلبة 
 .أي أنه يحق له أن يهب العقار لنفسه أو للغير بدون ثمة مقابل يذكر  

 



 

 

 

 

 
٤٤

  علي أساسه وهو األمر الذي تصرف املتهم
وبـات هـو المالـك لـه .. إذ قام وفـق صـحيح الوكالـة بنقـل ملكيـة العقـار محـل التـداعي لنفسـه  

بل هـو تصـرف قـانوني صـحيح ال تشـوبه  .. وليس في ذلك ثمة تعدي أو تجاوز لحدود الوكالة.. 
 .شائبة ويجب أن تنصرف آثاره للموكل الموافق والراضي بذلك تمام الموافقة والرضا 

 و عني ما قضت به حمكمة التمييز بقوهلا وه
 مـــن قـــانون المعـــامالت المدنيـــة أن ١٥٣ ، ١٤٩مـــن المقـــرر وفـــق مـــا تقضـــي بـــه المادتـــان  

ويجوز أن يكون بطريق النيابة بأن يقوم الوكيـل نيابـة عـن األصل في التعاقد أن يكون باألصـالة 

 حـدود نيابتـه عقـدا باسـم األصـيل األصيل بإجراء التصرف باسـم األخيـر وأنـه إذا أبـرم الثابـت فـي

 .فإن أحكام العقد من حقوق والتزامات تنصرف إلي األصيل 

 )١٦/٦/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٢٠٠٨ لسنة ٢٨٠الطعن رقم (

 ويف ذات املعني 
فـإن أحكـام العقـد مـن حقـوق والتزامـات إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقـدا باسـم األصـيل  

 .تضاف إلي األصيل 

 )٢٤/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٠٠٤ لسنة ١١ تجاري ، الطعن ٢٠٠٤ لسنة ٢م الطعن رق(
 )٢١/١١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٢٠٠٥ لسنة ٣٠٦الطعن (
 )٢٦/٩/١٩٩٩ حقوق جلسة ١٩٩٩ لسنة ٢٥٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ومـــن خـــالل جمـلــة مـــا تقـــدم مـــن أحكـــام وأصـــول أرســـتها محكمـــة التميـيــز ونصـــوص القـــانون  

 : االتهام الماثل تتجلي الحقائق اآلتية تطبيقا علي واقعات

 أن عدالة المحكمة الموقرة لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها : احلقيقة األويل 
 وبحث المستندات المقدمة فيها وتفسيرها للتعرف علي حقيقة مقصود الطرفين منها طالما لم 

 .رات العقد تخرج في تفسيرها عن المعني الذي تتحمله عبا
 )٢٩/١٢/٢٠٠٩ عمال جلسة ٢٠٠٩ لسنة ١٠٦طعن تمييز رقم (

 ومن ثم 
.. ومــن خــالل عبــارات الوكالــة الصــادرة مــن المجنــي عليــه يتضــح أنهــا ليســت وكالــة عاديــة  

  .وهي تعد في أصلها عقد بيع ناقل للملكية) المتهم(ٕوانما هي وكالة مقررة لمصلحة الوكيل 



 

 

 

 

 
٤٥

 وهو األمر الذي يؤكد
شــــروعية التصــــرف المبــــرم مــــن المــــتهم وعــــدم تعديــــه أو تجــــاوزه مثقــــال ذرة حــــدود الوكالــــة م 

 .الصادرة لصالحه 

أنه باستقراء الوكالة يتضح أنه يجب تفسيرها وتحصـيلها وفـق اإلرادة الصـحيحة : احلقيقة الثانية 
لـــة ٕوانمـــا هـــي وكا.. عاديـــة إدارة فهـــي أبعـــد مـــا تكـــون عـــن الظـــن بكونهـــا وكالـــة .. للموكـــل 

وهبــة العقــار تصــل إلــي حــد أن تكــون ســندا لنقــل الملكيــة .. بســلطات واســعة وغيــر محــدودة 
 .بغير عوض أو مقابل مادي 

 ) املتهم(حيث توسع املوكل يف منح السلطات إيل حد منحه الوكيل 

�و���,���حق هبة العقار بال مقابل سواء لنفسه� 
العـين محـل التـداعي لصـالح المـتهم كة نقـل ملكيـة الشـرمن قبـول .. وليس أدل علي ذلك  

ـفـإذا كاـنـت هــذه الوكاـلـة ال تـبـيح ذـلـك ـمـا كاـنـت الشــركة ـقـد قبـلـت إتـمـام هــذا  .. بموـجـب ـهـذه الوكاـلـة
 .التصرف 

 .بصحة التصرف الصادر من المتهم لنفسه باستخدام هذه الوكالة .. وهو ما يقطع يقينا 

ٕواتمـام التصـرف بموجبهـا وهـو نقـل ملكيـة العقـار أن التزام المتهم بحـدود الوكالـة : احلقيقة الثالثة 
 .لنفسه ال يمكن بحال من األحوال اعتباره خيانة لألمانة 

 فهذه الوكالة 
كمــا (لــم تقــف عنــد حــد تســليمه العقــار لحفظــه أو إدارتــه أو تــأجيره أو شــيء مــن هــذا القبيــل 

 .)يزعم المجني عليه 

 بل أن حدودها أوسع وأرحب من ذلك 

ق في البيع والرهن والهبـة ونقـل الملكيـة لنفسـه أو بأن منحته الح

 .للغير 
 فحينما يقوم الوكيل بذلك 

ال يمكـن اعتبـاره خائنـا لألماـنـة أو مبـددا بـل يـكـون متصـرفا وفـق حــدود وكالتـه ووفـق صــحيح 
 .القانون 

 



 

 

 

 

 
٤٦

 ومن مجلة هذه احلقائق 
 وهـو –ليـه أنـه جريمـة يتجلى ظاهرا أن المتهم حينما أتـي الفعـل األول الـذي يـزعم المجنـي ع 

العقار لنفسه كان ملتزما بصحيح القانون وبسند الوكالة المنصرف لصالحه ولـم يصـدر عنـه مـا  بيع
 .يصح عقابه أو مؤاخذته عليه جزائيا 

.. وهــو األمــر اـلـذي يجعــل االتهــام الماـثـل ـقـائم عـلـي غـيـر ســند بمــا يوجــب ـبـراءة المــتهم مـنـه  
ة هـذا الـدفع وأن لـه صـدي فـي األوراق وسـند إال أن الحكـم هذا وحيث يتضـح ممـا تقـدم مـدي جوهريـ

 .أو يرد عليه في قضائه الطعين قد طرحه ولم يورده 

 الثالثالدفع 

قيام املتهم بوصفه مالك للعقار حمل هذا االتهـام ببيعـه للغـري وقـبض مثنـه  

 تصرف قانوني صحيح ال تشوبه شائبة إثم أو جرم يصح حماكمته عليه جزائيا 

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ١١٣٣صت املادة فقد ن
حــــق الملكـيـــة هــــو ســــلطة الماـلـــك ـفـــي أن يتصــــرف ـفـــي ملكــــه تصــــرفا مطلـقـــا عيـنـــا ومنفعــــة  -١

 .واستغالال

ولمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف فـي عينهـا  -٢
 .بجميع التصرفات الجائزة شرعا 

  من ذات القانون علي أن ١١٣٦دة كما نصت املا
للمالك أن يتصرف في ملكه تصـرفا مطلقـا مـا لـم يكـن تصـرفه مضـرا بغيـره ضـررا فاحشـا أو  

 .مخالفا للقوانين أو النظم المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة 

 ملا كان ذلك 
 ام الماثل يتضح انعدام وبتطبيق المفاهيم واألصول القانونية سالفة الذكر علي واقعات االته 

 .وجود ثمة جرم يمكن نسبته للمتهم وهو ما يجدر معه القول بتهاتر االتهام الماثل وبانعدام سنده 

 فالثابت 
��מ���מ�  ��!��������..��ن�א���!מ�����������מ�  ��.�א����ن����ل�א-�!��מ�א���#�ل���,���������������������� 
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 وإمنا قام ببيعها بوصفه مالكها 
 وصاحب الحق القانوني الكامل في إتمام أي تصرف بشأنها واستغاللها واالنتفاع بها كيفما  



 

 

 

 

 
٤٧

 .يشاء 

 وهو األمر الذي يقطع 
 وأن .. جـــاء عـلــي ســـند مـــن الـقــانون والواـقــع ـبــأن التصـــرف اـلــذي أبرمـــه المـــتهم هـــو تصـــرف  

 .القول بغير ذلك يهدر نصوص القانون وأحكامه 

 وإذا كان اwني عليه 
فعليـه أوال إثبـات .. زعم بأن المتهم قام بتبديد المبلغ المتحصل من بيع العقار محل االتهـام ي 

 .ا أن المتهم ليس مالكا لهأنه مالك للفيال و

 أما وأن الثابت 
وذـلـــك عـلـــي النحــــو الســــالف (أن الـمـــتهم هــــو الماـلـــك للعـقـــار بســــبب صــــحيح ال غـبـــار علـيـــه  

وحيــث قــام المــتهم ببيــع .. مخالفــة هــذا الســبب للقــانون ولــم يثبــت المجنــي عليــه ) إيضــاحه تفصــيال
فهــو األمــر الــذي يؤكــد مشــروعية موقــف المــتهم وصــحة تصــرفاته ونفاذهــا فــي حــق .. ملكــه للغيــر 

هذا ورغم جوهرية هذا الـدفع إال أن المحكمـة مصـدرة الحكـم الطعـين طرحتـه بعـدم التعويـل .. الكافة 
 .عليه 

 الرابع الدفع 

جرمية خيانة األمانة يف حق املتهم حيث أن هذه اجلرميـة جيـب أن  انعقاد عدم

قائم علي تبديد عقـار ) بفرض صحته(هام املاثل االتأما .. ترد علي مال منقول 

وهو أمر غري جائز قانونا ويؤكد مدنية النزاع املاثل واحنصـار اختصـاص احملـاكم 

 .اجلزائية عن نظره 

 بداية 

 ن العقوبات علي أن  من قانو٤٠٤فقد نصت املادة 
أو أي م�ال  أو سـندات مب�الغيعاقب بالحبس أو بالغرامة كـل مـن اخـتلس أو اسـتعمل أو بـدد  

 إضــرارا بأصــحاب الحــق علـيـه مـتـي كــان ـقـد ســلم إلـيـه عـلـي وجــه الوديعــة أو اإلجــارة أو أخ��ر منق��ول
 .الرهن أو عارية االستعمال أو الوكالة 

 وباستقراء نص املادة سالفة الذكر
أـمــا العـقــارات ـفــال .. ح وبجـــالء ـتــام أن جريـمــة خياـنــة األماـنــة تـقــوم عـلــي المنـقــول فـقــط يتضـــ

 .يمكن أن يتصور حدوث تبديد أو اختالس لها 



 

 

 

 

 
٤٨

 وهو عني ما قررته حمكمة النقض املصرية بقوهلا 
 .تقع جريمة خيانة األمانة علي كل مال منقول أيا كان نوعه وقيمته قل أو كثر 

 )٢٦٠ ص ٤٧ ق ١٩قض س  أحكام الن٢٠/٢/١٩٦٨(

 كما قضي بأن 
يشترط للتبديد المعاقـب عليـه أن تكـون األشـياء المنقولـة سـلمت للمـتهم علـي وجـه الوديعـة أو 

 .اإلجارة أو عارية االستعمال أو الرهن أو سلمت له بصفة كونه وكيال بأجره أو مجانا 
لـيـه بشـرط أن ـيـرده تسـليم المحـل التجــاري إلـي شـخص لـكـي يبيـع ويشـتري فـيـه ويعـود ربحـه ع

في ميعاد معلوم إلي صاحبه كـامال ال بحسـب علـي األوجـه المـذكورة بـل هـو حـق انتفـاع والمسـئولية 
 .فيه مدنية ال جنائية 

 )٧٦ ص ٢٩ ق ٣١ الحقوق سنة ١٩/١/١٩٨٨جلسة (

 ملا كان ذلك 
ل أو أمـواوكانت الوكالـة المنصـرفة مـن المجنـي عليـه للمـتهم تخـص عقـارات ولـيس منقـوالت  

 كه ويزعم المجني عليه بأن المتهم قام بتبديد هذا العقار بأن قام بنقل هذا العقار إلي مل .. ةمنقول

 فهو أمر ميثل نزاع مدني ال جنائي 
وال يســـوغ بحـــال مـــن األحـــوال قـيــام جريمـــة خياـنــة األماـنــة عـلــي أساســـه إذ أن الشـــيء المـبــدد  

 .عقار وليس منقول ) بفرض حصول ذلك(

 ذلك وال ينال من 
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 إذ أن 
مستقلة تمامـا عـن واقعـة قيـام المـتهم بوصـفه مالـك يبيـع .. واقعة نقل العقار إلي ملك المتهم  

ي وهــي نـقـل الـمـتهم ملكـيـة العـقـار باســمه وهــي الواقعــة فالواقعــة األوـلـ.. العـقـار والحصــول عـلـي ثمـنـه 
األساســية ـقـد تمــت وـفـق صــريح العـبـارات اـلـواردة بالتوكـيـل وأن هــذا التصــرف هــو تصــرف ـفـي عـقـار 

أـمــا الواقـعــة ..  وصـــف تبدـيــد المنـقــوالتولــيس ـفــي منـقــول وبالـتــالي ال ينطـبــق عـلــي هـــذا التصــرف 
وهـو مالكـا لـه وفـي اإلطـار الـذي رسـمه القـانون ومـن الثانية فإن المتهم قد قام بالتصرف فـي العقـار 

 .ثم فإن هذا التصرف ال يندرج تحت وصف االتهام الماثل



 

 

 

 

 
٤٩

 ناهيك عن 
 وفي حـدود التصـرفات التـي رسـمها القـانون علـي النحـو السـالفكال الواقعتين مشروعتين أن  

 .إيضاحه تفصيال 

 اخلامس  الدفع 

ية وباستعمال حق مشروع لـه ممـا يـدعو كافة تصرفات املتهم تتسم حبسن الن

 . املاثل برمتها االتهامللشك والريبة يف واقعات 

  من قانون العقوبات علي أن ٥٣فقد نصت املادة 
 اســتعماال لحــق مـقـرر بمقتضــي الـقـانون وـفـي نطــاق هــذا ةال جريـمـة إذا وـقـع الفـعـل بنـيـة ســليم 
 .الحق 

 كما أن املستقر عليه نقضا أنه 
اكـمــات الجنائيــة أن تتشـــكك محكمــة الموضــوع ـفــي صــحة إســـناد التهمــة إـلــي يكفــي فــي المح 

المـــتهم كـــي تقضـــي ـلــه ـبــالبراءة إذ أن مرجـــع ذـلــك إـلــي مـــا يطمـــئن إلـيــه ـفــي تـقــدير اـلــدليل مـــادام أن 
 .الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة 

 )٢٩/١١/١٩٦٦ق جلسة ٣٦ لسنة ١٢٦٢الطعن رقم (

 ويف ذات املعني 
 )١٢/٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٨٠٧لطعن رقم ا(

 كما قضي بأن 
األحـكـام الجنائـيـة تبـنـي عـلـي الجــزم واليـقـين ال الشــك والتخـمـين وأن األحكــام الصــادرة باإلداـنـة  

 .يجب أن تبني علي حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين 
 )٨٥٥ ص ٢١٠ رقم ٩ س ٢٨/١٠/١٩٥٨(

 يز أنه ومن املقرر يف أحكام حمكمة التمي
حســب محكمــة الموضــوع أن تتشــكك فــي قــوة إســناد التهمــة إلــي المــتهم كــي تقضــي ببراءتــه  

 .مادامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخال حكمها من عيوب التسبيب 
 )٤/٤/٢٠١٠ق جلسة ٥ لسنة ١١طعن تمييز رقم (

 ملا كان ذلك 
 تهام السالفة الذكر وتطبيقها علي واقعات اومن جملة األصول واألحكام والمفاهيم القانونية  



 

 

 

 

 
٥٠

 .الماثل وفق الحقائق واألدلة السابق سردها في مذكرتنا الماثلة 

 يتأكد وجبالء تام
فـــي لعدالـــة الهيئـــة المـــوقرة أن كافـــة التصـــرفات الصـــادرة عـــن المـــتهم اتســـمت بالمشـــروعية و 

وفقــا للحقــوق المشــروعية التــي الحــدود التــي رســمها القــانون وأن المــتهم قــد تصــرف هــذه التصــرفات 
 :كفلها له القانون وليس أدل علي ذلك من الحقائق اآلتية 

كـان باسـتخدام وكالـة صـريحة .. لنفسـه العقار محل هـذا االتهـام  ببيعقيام المتهم   :احلقيقة األويل
 من المجنـي عليـه وتبـيح لـه نقـل ملكيـة العقـار لنفسـه أو للغيـر وهـو مـا يؤكـد لصالحهصادرة 

 .وعية هذا التصرف ومشروعية سنده مشر

تهم بوصـفه مالـك للعقـار ببيعـه للغيـر والتحصـل علـي ثمنـه هـو تصـرف قيـام المـ: احلقيقة الثانية 
هذا بخالف أن الثابت أن المـتهم قـام بتسـليم (مالك في ملكه وليس فيه شبهه مخالفة القانون 

 . )للفيال الثمنالمالك الفعلي 

ام الماثـل هـي تصـرفات مدنيـة بحتـه انتفـي فيهـا ثمـة االتهـتصـرفات محـل كافـة ال: احلقيقة الثالثة 
ٕقصد جنائي األمر الذي يؤكد مشروعيتها واذا ما فرضـنا بأحقيـة المجنـي عليـه الطعـن عليهـا 

 .فإن ذلك يكون بالطريق المدني ال الجنائي والجزائي 

 ومن ثم 
ول علـي البـراءة مـن هـذا ومن جملة مـا تقـدم يضـحي ظـاهرا وبجـالء أحقيـة المـتهم فـي الحصـ

 .سنده والمخالف للحقيقة والقانون والمستندات نهار الماالتهام 

 وقد قضت حمكمة التمييز بأن 
 مجـــرد الـتـــأخير ـفـــي رد الشــــيء أو – ماهيـتـــه –القصـــد الحـنـــائي ـفـــي جريمـــة خياـنـــة األماـنـــة  

تحـقــق إال إذا ثـبــت االمتـنــاع عـــن رده ال يتحـقــق ـبــه القصـــد الجـنــائي ـفــي جريـمــة خياـنــة األماـنــة ـفــال ي
تصرف الجاني في المال بقصد حرمـان صـاحبه منـه مجـرد التـأخير فـي رد الشـيء أو االمتنـاع عـن 
رده مــا لــم يكــن مقرونــا بانصــراف نيــة الجــاني إلــي إضــافة المــال الــذي تســلمه إلــي ملكــه واختالســه 

 .لنفسه 
 )٢٥/١٢/١٩٩٩ جلسة ١٠ عدد ٥٤القاعدة (

 
 



 

 

 

 

 
٥١

 السادس الدفع 

عنـد  والقرائن علي تهـاتر اإلتهـام املاثـل وأن نيـة اwنـي عليـه تعددت األدلة 

قـد اجتهـت منـذ الوهلـة األويل حنـو إصـدار التوكيـل بغـرض إصدار التوكيـل 

التخلي عن ملكية العقار لصاحل املتهم مبا مينحه احلق يف إبرام كافة التصـرفات 

ي خـالف وهو مـا يؤكـد أن للواقعـة صـورة أخـري علـ.. إيل حد يصل إيل اهلبة 

 .أن يرمسها بأوراق الدعوى الصورة التي حاول اwني عليه 

 حيث استقرت أحكام النقض علي أن 
ٕهي بإقتناع القاضي واطمئنانه إلي الدليل المقدم إليـه العبرة في اإلثبات في المواد الجنائية  

ي دليـل أو قرينـه فالقانون لم يقيد القاضي بأدلة معينة بل خوله بصفة مطلقة أن يكون عقيدتـه مـن أ
 .تقدم إليه 

 )٦٤ ص ٦٨ رقم ٦ س ١١/١/١٩٤٣نقض جلسة (

 وعلي ذات النهج قضت حمكمة التمييز بأن 
من المقرر قانونا أنه يكفي في المحاكمات الجزائيـة أن تتشـكك محكمـة الموضـوع فـي صـحة  

 .إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي له بالبراءة 
 )٦/١/٢٠٠٨سة  جل٢ س ٢٠٠٧ لسنة ١٩٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
مــن مـبـرأة وكاـنـت األوراق قــد طوـيـت علــي العديــد مــن األدلــة والقــرائن عـلـي أن ســاحة المــتهم  

مزاعم وأباطيل المجني عليه وأن نية األخير إتجهت منـذ اليـوم األول لتحريـره الوكالـة لصـالح المـتهم 
 . إبرام التصرفات لحسابه أنها ليست وكالة عادية تمنح الحق فيرض التخلي عن الملك وغوب

 إمنا هي وكالة صادرة لصاحل املتهم و

 وال جيوز إلغائها ملا ترتبه من حقوق لصاحل املتهم 

 وأهم هذه احلقوق التصرف يف العقار حمل التداعي 

 وهبة وإجيار  بكافة صور التصرفات من بيع ورهن

 ونقل ملكية لنفسه وللغري وهذه احلقوق 
 :ومن هذه األدلة والقرائن ما يلي .. ل أنها تمنح لمالك لوكيل بلال تمنح  



 

 

 

 

 
٥٢

ـم ـيـزعم بوجــود عالـقـة وطـيـدة بيـنـه وـبـين المــتهمأن المجـنـي علـيـه : أوال   تجعـلـه مطمئـنـا ـلـه تمــام ـل
ٕوانمــا جــاءت .. طمئنــان ليمنحــه وكالــة بالصــالحيات الواســعة جــدا المســطرة بتلــك الوكالــة الا

ـه الح المــتهم األوراق لتؤكــد أن الوكالــة المبرمــة لصــ ـين المجـنـي علـي هــي أول تعامــل فيمــا ـب

 .والمتهم وبداية تعارف بينهما

 فكيف يعقل 
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 وهو ما يؤكد 
 نحـو إبـرام الوكالـة كسـند نقـل ملكيـة ولـيس إنصرفت منـذ الوهلـة األولـيجني عليه أن نية الم
 .سند وكالة 

ـا  مــن الواضــح الجلــي مــن خــالل عـبـارات الوكالــة ذاتهــا والصــالحيات الممنوحــة مــن المجنــي : ثانـي
 عليه لصالح المتهم وتخويل األخير حق في 

 بة البيع ، الشراء ، الرھن ، ا�يجار ، قبض الثمن ، الھ
 فضال عن 
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وتـلـك الســلطات والصــالحيات ال يمكــن أن تـمـنح ســوي إذا كــان الـغـرض مــن الوكاـلـة هــو نـقـل 
 .مالكا للعين وليس مجرد وكيل ال تربطه باألصيل ثمة عالقة أو ثقةاعتباره الملكية للمتهم و

زعم المجني عليه أن سبب تحريره للوكالـة سـالفة الـذكر أن يقـوم المـتهم بـإدارة مـا يملكـه مـن  :ثالثا 
 .عقارات في دبي لعدم تواجده في البالد علي نحو مستمر 

 ثم يعود ليقرر 
بأنه ال يملك فـي دبـي سـوي العقـار محـل التـداعي فقـط ولـم يكـن يملـك غيـره ولـم يمتلـك غيـره 

 .فيما بعد 
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 ألمر الذي يؤكد وهو ا
أن الغـــرض ـمـــن الوكاـلـــة هــــو نقـــل ملكـيـــة العـقـــار للـمـــتهم وتخلـــي المجـنـــي علـيـــه عـنـــه نهائـيـــا 

 .وهو ما يهدر اإلتهام الماثل برمته .. لصالحه 

 بـأمر قيـام المـتهم بنقـل ملكيـة العقـار ٢٠٠٩أنـه قـد علـم يقينـا منـذ عـام أقر المجني عليه : رابعا 
 .بأسمه

 ومع ذلك 
ســـوي خـــالل العـــام الحـــالي ) بفـــرض صـــحة ذلـــك(وتـــه للـــدفاع عـــن ملكـــه لـــم ينـــتفض مـــن غف

 . بتقديمه البالغ الماثل ٢٠١٢

 وهو تراخي يف اإلبالغ 
 .يؤكد صحة دفاع المتهم من أن الغرض من الوكالة هو نقل الملكية للمتهم  

 وهو ما علم به اwني عليه 
 . عليه ًولم يحرك ساكنا لكون ذلك هو الغرض من الوكالة والمتفق 

 وبعد ثالث سنوات من علم اwني عليه 
حـوال مـن المؤكـد أنـه ألوفـي كـل ا.. يقوم بتحرير بالغه الماثل لغرض في نفسه غير معلـوم  

 .غرض مجافي للقانون والحقيقة 

 السابع  الدفع 

من خالل أقوال اwني عليه ووكيله وتضـاربها وتناقضـها مـع بعضـها الـبعض 

تتجلـي واضـحة .. ع العديـد مـن املسـتندات واحلقـائق ومن أقوال الشهود ومـ

 .براءة املتهم مما هو مسند إليه بهتانا 

 بداية 
فإن من أصول اإلسناد واالستدالل أن األحكام الجنائية يجب أن يكـون مبناهـا الجـزم واليقـين  

اءة المـتهم أما إذا تداخل الشـك والتخمـين فـي وجـدان المحكمـة فهـذا أمـر يكفيهـا تمامـا لتقضـي ببـر.. 
إذ ال يجوز لها إدانته بناء علي أمور ظنية تحتمل الخطـأ والصـواب بـل يجـب .. مما هو مسند إليه 

 .أن يبني الحكم باإلدانة علي دالئل قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين 
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 ويف ذلك 

 تواترت أحكام التمييز وحمكمة النقض املصرية علي أن 
اكـمــات الجزائـيــة أن تتشـــكك محكمــة الموضـــوع ـفــي صـــحة المقــرر قانوـنــا أـنــه يكـفــي فــي المح 

 .إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي له بالبراءة 
 )٦/١/٢٠٠٨ جلسة ٢ س ٢٠٠٧ لسنة ١٩٩الطعن رقم (

 كما قضت بأن 
 .األصل فيها باقتناع القاضي بناء علي األدلة المطروحة عليه . المحاكمات الجنائية  

 )٥/١١/٢٠٠٧ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٣٤٢ ، ٣٤١الطعنين رقمي (

 وقضي أيضا بأن 
من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشـكك محكمـة الموضـوع فـي صـحة إسـناد  

التهمة إلي المتهم كمـا تقضـي لـه بـالبراءة إذ مرجـع األمـر فـي ذلـك مـا تطمـئن إليـه فـي تقـدير الـدليل 
حاطـت بظروفهـا وبأدلـة الثبـوت التـي مادام حكمها يشمل علي ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأ

قام عليها االتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحـت دفـاع المـتهم أو داخلتهـا الريبـة فـي عناصـر 
 .اإلثبات 

 )١٢/٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٨٠٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
واقعـــات االتهـــام وبتطبيـــق المفـــاهيم واألصـــول القانونيـــة والقضـــائية أنفـــة الـــذكر علـــي أوراق و

يتأكــد لعدالــة .. وعـلـي األخــص منهــا مــا أدـلـي بــه المجـنـي علـيـه نفســه ووكيـلـه بالتحقيقــات .. الماـثـل 
الهيـئـة الـمـوقرة ـمـدي التضــارب والتـنـاقض ـفـي هــذه األـقـوال ـمـع بعضــها اـلـبعض وـمـع الحـقـائق المثبـتـة 

وره مـغـايرة لمـا حــاول بمـا ينـبـئ عـن تشــكك فـي صـحة الواقـعـة المسـندة للـمـتهم وأن لهـا صـ. بـاألوراق 
 .المجني عليه إلصاقه زورا وبهتانا بالمتهم 

 وقد تأكد الشك والريبة يف صحة هذا االتهام

 باستقراء التناقضات اآلتية 

 : التناقض األول 
ـقـرر وكـيـل المجـنـي علـيـه ـفـي أقواـلـه أـبـان تحقيقــات االتهــام الماـثـل ـبـأن ثمــن الـفـيال محــل هــذا 

 ).مليونين وخمسمائة ألف درهم (رهم  د٢٥٠٠٠٠٠االتهام مبلغ قدره 



 

 

 

 

 
٥٥

 يف حني أكدت شركة إعمار

 البائعة للفيال
مليـــون ( درهـــم ١٠٨٢٦٨٠أن إجمـــالي الـــثمن محمـــال بفواـئــد التـــأخير لـــم يتجـــاوز مبـلــغ قـــدره 

 )واثنان وثمانون ألف وستمائة وثمانون درهم

 وهو ما يؤكد 
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 ويؤكد أيضا 
بـــل هـــي مملوكـــة ابتـــداء لمـــن  .. أن هـــذه الفـــيال لـــم تكـــن يومـــا مملوكـــة للمجنـــي عليـــه 
لكـون القـانون يمنعـه  .. الذي قام باستعارة اسم المجني عليه) خال المجني عليـه(عمر دين /يدعي

 .من تملك أكثر من فيال 

 ومن ثم 
يتجلى ظاهرا مـن هـذا الخطـأ الفـادح الـذي هـوي فيـه المجنـي عليـه أنـه لـيس مالكـا للفـيال وأن  

 .ادعاءاته برمتها مخالفة للحقيقة 

 :التناقض الثاني 
.. ورد بالبالغ المقدم من المجني عليه أن الوكالة الصادرة من المجنـي عليـه لصـالح المـتهم 

 .إدارة العقار محل التداعي  .. غرضها

 حني أن الثابت عقال ومنطقا يف 

 ومن عبارات الوكالة ذاتها 
فلـــم يكتـــف المجنـــي عليـــه بتوكيـــل المـــتهم فـــي .. أنهـــا تجـــاوزت كـــل حـــدود اإلدارة المزعومـــة  

 أعمال اإلدارة المتمثلة في 

 البيع للغري واإلجيار والرهن وغريها 
 .حدود إدارة المالمن التصرفات التي يمكن أن تنصرف آثارها لألصيل والتي ال تتعدي  

 بل ذهبت إيل حد توكيل املتهم 

 بالبيع للنفس والغري ، قبض الثمن ، نقل امللكية 
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 واألكثر من ذلك كله 

 فقد تضمنت الوكالة أن يقوم المتهم 

 بالهبة 
أن هـــذه .. وهـــذا يؤكـــد وبمـــا ال يـــدع مجـــاال للشـــك .. أي التصـــرف فـــي العقـــار بـــال عـــوض  

ومــنح الحــق للمــتهم فــي .. ارة بــل بغــرض التخلــي نهائيــا عــن العقــار الوكالــة لــم تصــدر بغــرض اإلد
 .التصرف في العقار تصرف المالك وليس المدير 

 وإذ خالفت مزاعم اwني عليه 
الثابــت بــاألوراق وبصــلب التوكيــل ذاتــه وعباراتــه األمــر الــذي يضــحي معــه ظــاهرا بهتــان مــا  

 .يدعيه المجني عليه ومخالفة للحقيقة 

 :لثالث التناقض ا
أن  – بالتحقيقـــات –ورد عـلــي لســـان وكيـلــة المجنـــي علـيــه وعلـــي لســـان المجنـــي علـيــه ذاتـــه  

الوكالـة المنصــرفة ـمـن المجـنـي عليـهـا لصــالح الـمـتهم صـدرت قـبـل ـعـام واـحـد ـسـابق عـلـي اـلـبالغ 

 )....أي أنه قصد أن التوكيل حرر في  ( ...المقدم في 

 يف حني الثابت 
 أي قبل ..يه سلفا محرر من المجني عليه لصالح المتهم منذ عام أن عقد الوكالة المشار إل 

 .تقديم البالغ بأكثر من أربع سنوات 

 وهذا ينم ويؤكد بأن 
 الواقعة محل هذا االتهام برمتها خالفت الحقيقة والواقع والقانون والثابتة من األوراق الرسمية  

 :التناقض الرابع 
ي تحقيقات االتهام الماثل أنـه فـوجئ فـي تـاريخ معاصـر قرر المجني عليه من خالل أقواله ف 

 ) .علي حد زعمه(للبالغ بقيام المتهم بخيانة األمانة 

 ثم عاد وتناقض مع نفسه 

  ....قائال بأنه علم مبا قام به املتهم منذ عام 
 :وهو ما يؤكد أمرين  
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ء فـإن ذلـك يفيـد التالحـق  تناقض المجني عليه مع نفسه إذ أنه حينما يقرر بأنه فـوجئ بشـي:األول 
 أما وأن يأتي ليقرر بأن علمه بتصرفات المتهم كانت منذ عام .. والتزامن مع البالغ 

 . فإن ذلك تناقض يثير الشك والريبة فيما يزعمه المجني عليه  ...

 وعــدم تحرـكـه وتـقـديم ...ـفـإن عـلـم المجـنـي علـيـه بتصــرفات المــتهم مـنـذ عــام : أـمـا األـمـر الـثـاني 
وهــو يــنم عــن تراخــي غيــر مبــرر فــي اإلبــالغ يــدعو للشــك  ... فــي غضــون عــام بالغــه إال

 .أيضا فيما يدعيه المجني عليه 

 التناقض اخلامس 
بـأن كـان يرسـل .. قرر المجني عليـه بالتحقيقـات أن ثمـن الفـيال محـل النـزاع كـان يسـدد نقـدا  

 .شركة الوكان األخير يقوم بسدادها ب.. مقصود / مبالغ لمن يدعي 

  حني أن الثابت يف
أن  .. -/-/-المؤرخـــة ) الماـلــك األصـــلي الـبــائع للفـــيال (شـــركة المـــن اإلفـــادة الصـــادرة عـــن  

 :الثمن كان يسدد بموجب شيكات بيانها كالتالي 

 البنك المسحوب عليه  المبلغ  تاريخه  قم الشيك ر

   درهم١٦١٢٧٥ ٩/٧/٢٠٠٤ 

   درهم١٦٤٢٨٥ ٢٨/٤/٢٠٠٥ 

  درهم ٣٢٥١٣١ ٧/٩/٢٠٠٥ 

   درهم٤٣١٩١٧ ٢٢/٥/٢٠٠٦ 

 ومن ثم 
يتجـلـى ظــاهرا بهتــان جمــاع مــا قــرر بــه المجـنـي علـيـه بمــا ـيـنم عــن عــدم علــم ـبـأي معلومــات  

 .صحيحة عن الفيال محل التداعي سواء ثمنها أو كيفية سداد هذا الثمن 

 وهو ما يؤكد 
اقطة ال ـتـنهض دلــيال مخالفــة أقــوال المجنــي علـيـه للحقيقــة وللمســتندات عـلـي نحــو يجعلهــا ســ 

 .علي صحة هذا االتهام 

 وليس أدل علي ذلك
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 التناقض السادس 
زاع مملوكه له وأنه قام بإصدار التوكيـل للمـتهم قرر المجني عليه وتمسك بأن الفيال محل الن 

 .إلدارتها فقط 

 وهذا خيالف ما قرر به الشاهد
 وأنها سـجلت باسـم المحنـي )خال المجني عليه ( .../ مملوكه للمدعو الذي أكد بأن الفيال  
كمـــا ـقــرر .. مـــن تســـجيل أكـثــر ـمــن ـفــيال باســـمه ... / إذ أن الـقــانون يمـنــع الـمــدعو ) صـــوريا(علـيــه 

 .راحة بأن المجني عليه ال يعلم أي شيء عن الفيال ولم يسدد درهما واحدا من ثمنها ص

 وهذه الشهادة أكدتها 
وهــو مــا .. األوراق والحقــائق والتناقضــات التــي هــوي فيهــا المجنــي عليــه أبــان إدالئــه بأقوالــه  

 .يجعل هذه األقوال جديرة باإلطراح وعدم التعويل عليها 

 ملا كان ذلك 
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 أما وأنها مل تفعل 
 – مــع العديــد مــن العيــوب األخــرى ســبق وســردناها بالتفصـــيل –مــر الــذي يعيــب حكمهــا األ 

 .علي نحو يجعله خليقا باإللغاء تصويبا وتصحيحا والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما هو مسند إليه

 بناء عليه 

 يلتمس املتهم من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 

 بعد إلغاء احلكم املسـتأنف 

ٕبراءته مما هو مسـند إليـه والـزام المجنـي عليـه بالمصـروفات وأتعـاب المحامـاة عـن درجتـي ب: أصليا 
 .تقاضي ال

 : احتياطيا 
 .مناقشة المجني عليه  -١
 . ...و... مناقشة كل من  -٢
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 وكيل المتهم   
 

  بالنقض المحامي
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  مقدمه مذكرة 

 االحتادية كمة احملأمام 

 الشارقة دائرة جنايات استئناف 
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 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 ماجستير في التحكيم الدولي 
 )انجلترا(جامعة  ھارتفورد شاير 

  
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer 
Master's degree in international  arbitration 

Hartford shire university (England) 

 

 مذكرة بالدفاع 

 االحتادية كمة احمللدي 

 دائرة جنايات استئناف الشارقة 

 مقدمه من 

 

     ..................../ السيد 

 مستأنفان         .................... / السيد 

 

 

 ضــــــد 

 

 

 مستأنف ضدها          النيابة العامة 

 ....لسنة ... ، ... مي وذلك يف االستئنافني رق

 املقامني طعنا علي احلكم 

  جزاء الشارقة.... لسنة ...الصادر يف القضية رقم 
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 املوضوع 
 -/-/-نهم بتاريخ أل.. وآخرين ) المستأنفان(اتهمت النيابة العامة المتهمان الماثالن  
فـــي غـيــر األحـــوال ) مستحضـــرات ثـنــائي الفينوكســـيالت(جلـبــوا بقصـــد االتجـــار مـــادة مخـــدرة  -١

 .المرخص بها قانونا 
 .ها قانونا ير األحوال المرخص بغفي ) ترامادول(جلبوا بقصد االتجار مؤثرا عقليا  -٢

 .طلبت النيابة العامة عقابهم وفق مواد االتهام الواردة بأمر اإلحالة .. وعليه 

 وقدمتهم مجيعا للمحاكمة أمام حمكمة 

 جنايات الشارقة االبتدائية 

 حكمها احملكمة  أصدرت -/-/-وجبلسة .. هذا 

 التايل منطوقه 

 حكمت احملكمة حضوريا 
ـــــة كــــــل مــــــن : أوال  ) وجمــــــيعهم إيراـنـــــي الجنســــــية. ....، .... ، .... ، .... ، ....  ،.... ( بمعاقـب

وأمــرت بإبعــادهم عــن الدوـلـة .. بالســجن المؤـبـد وتغريمــه خمســين أـلـف درهــم لكــل واحــد مــنهم 
 .عقب تنفيذ العقوبة 

 .مصادرة المضبوطات : ثانيا 
 .مما أسند إليهم ) ....  ،.... ، .... ، .... ، .... ، ....  ، .... ، ....( ببراءة كل من : ثالثا 

إحالـــة المـــتهم الرابـــع إلـــي النيابـــة العامـــة التخـــاذ شـــئونها فـــي واقعـــة تعاطيـــه للمـــؤثر العقلـــي : رابعـــا 
 .وفقا لتقرير المختبر الجنائي المرفق باألوراق ) أوكسازيبام (

 وملا كان ذلك 
عـنـا علـيـه بطرـيـق فـقـد ط.. الحكــم المشــار إلـيـه ) التاســع والعاشــر(وحـيـث ـلـم ـيـرتض المتهمــان  

مـــن خطـــأ ـفــي تطبـيــق الـقــانون وقصـــور ـفــي التســـبيب الحكـــم الطعـــين لمـــا شـــاب نظـــرا .. االســـتئناف 
 .ٕوفساد في االستدالل ومخالفة للثابت باألوراق واخالل بحقوق الدفاع 

 جند لزاما علي أنفسنا .. بداية 

 اإلشارة بإجيار لواقعات هذه الدعوى 

 وذلك علي النحو التايل 
  الساعة -/-/-اقعات االتهام الماثل حسبما أسفرت عنه األوراق في أنه بتاريخ تخلص و
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بإـمـــارة ..  وأثـنـــاء إجــــراء التفـتـــيش اإلداري االعتـيـــادي عـلـــي الوســــائل البحرـيـــة بميـنـــاء خاـلـــد ١٣ر٢٥
وبتفتيشــها مــن قـبـل القـيـادة العامــة .. عـلـي الرصــيف البحــري للميـنـاء ) ...(رســت الـبـاخرة .. الشــارقة 
تم ضبط كميـة مـن ) .. الشارقة(السرب الثالث ..  قيادة مجموعة حرس السواحل –المسلحة للقوات 

 .أقراص يشتبه أن تكون مخدرة 

 هذا 
أقـر ) وهم النواخذه ومن معه من بحارة عـددهم سـبعة (وبسؤال المتواجدين علي هذه الوسيلة  

 :األول باآلتي 
 .لة إيران ومقيم بدو) يرانيإ... (/ أن المركب ملك من يدعي  -
  ...../  والد المالك المدعوهو هذا المركب وما به من شحنة المسئول عن  عن ماأ -

 ) .ميناء الشارقة(أن األخير هو الذي طلب منه اإلبحار بالمركب إلي دولة اإلمارات  -

 .أنه لم يحضر أثناء سحن المركب الذي وجد انه محمال بثالث أنواع من البضائع  -

لمـتهم العاشـر ان المفترض حسـب التعليمـات الصـادرة إليـه تسـليمها إلـي وم..  أدوية :األول 
 . لمتهم التاسعلوستسلم 
ـث علــي أن يــتم تســليمهم اســمنت أبــيض ، حصــى صــغير الحجــم عبــارة عــن  : الثــاني والثاـل
  .......لشركة 

 )املتهم األول(وأضاف النواخذه 

 بأنه املسئول عن املركب أثناء تواجده يف البحر 
قام مأموري الضـبط القضـائي بالـدفع بـه نحـو االتصـال .. وعقب ضبط سالف الذكر . .هذا  

 ٕبالمتهم التاسع واخباره بأن ثمة شحنة قادمة من إيران وأن عليه الحضور الستالمها وتخليصها 
 .جمركيا 

 وزعم النواخذه مسرتسال 
تـذر عـن الحضـور ثـم أتصـل بـه ثانيـة واع.. أن المتهم التاسـع أخبـره بالحضـور بعـد العصـر  

الـذي ) مخلص جمركـي(أرسل إليه المتهم التاسع شخص .. وبالفعل .. وأنه سيأتي في اليوم التالي 

  ما أن علم بأن الشحنة عبارة عن أدوية حتى رفض استالمها وتخليصها جمركيا
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 وعقب ذلك تلقي مكاملة هاتفية 

 من املتهم التاسع 

ن عليــه العــودة بهــا أخبــره فيهــا برفضــه اســتالم هــذه الشــحنة وأ 

 .إلي مصدرها 
 هذا 

 واجلدير بالذكر 
بالتـقـدم إـلـي النياـبـة العامــة حــوالي الســاعة .. .../ أـنـه ـفـي ذات ـيـوم الضــبط ـقـام المــالزم أول  

ــدون إجـــراء ثمـــة الخامســـة مســـاءا لالستحصـــال علـــي إذن بضـــبط وتفـتــيش المـــتهم التاســـع  ــك ـب وذـل

 .ل من عدمه تحريات أو بحث عن مدي مصداقية المتهم األو

 ورغم ذلك 
 بضــبط وتفتــيش المــتهم التاســع دونمــا ســبب قــانوني مشــروع يبــرر ذلــكإذنــا  النيابــة تصــدرأ 

 .ودونما إجراء ثمة تحريات حول الواقعة 

 ليس هذا فحسب 
بطلـب إلـي النيابـة العامـة بالشـارقة .. .../ بل أنه في اليوم التالي مباشرة للواقعـة تقـدم الرائـد  

 .ة دبي في إصدار إذن بضبط وتفتيش المتهمان التاسع والعاشر لندب نياب.. 

 وذلك أيضا دومنا إجراء مثة حتريات ودومنا توافر مثة أدلة 

 ترجح ارتكاب هذين املتهمني لثمة جرمية 
ودونمـــا وجـــود ثمـــة مـــا يثبـــت صـــدور إذن مـــن نيابـــة دبـــي بضـــبط أي مـــن المتهمـــين .. هـــذا  

ا فـي جميـع إنحـاء الـبالد وتـم ضـبطهما بـال سـند مـن الواقـع مـمـيم عليهفقـد تـم التع.. التاسع والعاشر 
 .أو القانون 

 هذا 
ادا بحقائق تقطع بانتفاء صلتهما بالواقعة تمامـا أفبسؤال المتهمين المذكورين التاسع والعاشر  

 .وعدم وجود ثمة دور لهما فيها 

 حيث قرر املتهم التاسع 
 وأبان عمله وقبل .. منذ عامين تقريبا .. لمتهم العاشر العائدة ل.. ...بأنه يعمل لدي شركة  
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يخبـره بأنـه سـوف ) مـن دولـه إيـران(فـوجئ باتصـال هـاتفي مـن شـخص .. القبض عليه بيـومين فقـط 
 .ليقوم بإعادة إرسالها إلي دولة الهند .... يرسل شحنه باسم شركة 

 فما كان من املتهم التاسع 
وآنـذاك لـم يكـن .. ة محل المكالمة فوعد بإرسالها إليـه إال أن طلب من المذكور أوراق الشحن 

كان قد أرسل الشحنة فعـال إلـي مينـاء الشـارقة دون موافقتـه رسـميا أو .. .../ المتهم يعلم أن المدعو
 .حتى شفويا عليها 

 حيث فوجئ
بـــالمتهم األول يتصـــل ـبـــه ويطلـــب منـــه الحضــــور لمينـــاء الشـــارقة الســــتالم بضـــاعة خاصــــة  

ثـم .. أخبره المتهم بعدم استطاعته الحضور وطلـب منـه إرسـال أوراق الشـحنة بالفـاكس ف.. بالشركة 
ومــا أن عـلـم أن الشــحنة عـبـارة .. إـلـي ميـنـاء الشــارقة  أرســل إلـيـه متخصــص ـفـي التخـلـيص الجمركــي

فضـال عـن أنـه بمجـرد وصـول األوراق إلـي المـتهم التاسـع وتبـين .. عن أدوية حتى رفض اسـتالمها 
 .رفض هو أيضا استالمها ) دون إيضاح نوع الدواء(رة عن أدوية أن الشحنة عبا

 وقام باالتصال هاتفيا بالنواخذه
وأخبــره بــأن أوراق الشــحنة غيــر كاملــة فــإذا بــه يقــرر بأنــه ســوف يعيــد الشــحنة إلــي مصــدرها  

 .إيران فلم يمانع المتهم 

 ويف ذات يوم هذا االتصال 
افر ثمـــة أدلـــة عـلــي ارتكابـــه ثمـــة جريمـــة تســـتدعي ـتــم القـــبض عـلــي المـــتهم التاســـع دونمـــا تـــو 

 .هفتوقي

 وأضاف املتهم التاسع 
وقـرر .. ولـم يسـبق لـه التعامـل معهمـا / ..... والمـدعو أنه لم يسبق له معرفـة المـتهم األول  

كـان سـيقوم بإرسـالها إلـي دولـة .. .../ بأنه في حال كانت الشحنة مواد غذائية كما قرر له المـدعو 
 .الهند 

 ي ختام أقواله أنكر تماما ثمة اتهامات موجهة إليه وقطع بانتفاء صلته تماما بهذه الواقعة وف

 وبسؤال املتهم العاشر .. هذا 
ومــن فتــرة ثالثــة أشــهر ذهــب إلــي إيــران لتلقــي .. بإمــارة دبــي ... قــرر بأنــه صــاحب شــركة  

..  مـن المـتهم التاسـع وأبان غيابه عن الشركة طلـب.. العالج حيث كان مصابا في حادث مروري 
 .أن يقوم علي إدارة الشركة 



 

 

 

 

 
٦٦

 وأردف قائال
وطلــب منــه تخلــيص شــحنة .. ..../ أنــه قبــل شــهر تقريبــا تلقــي اتصــال هــاتفي ممــن يــدعي 

 .سيقوم بإرسالها من إيران إلي إمارة الشارقة وطلب منه القيام بإعادة شحنها إلي دولة الهند 

 هذا وبدون موافقته 
التـــي ال تعمـــل ســـوي فـــي مجـــال ( يقـــوم بإرســـال الشـــحنة باســـم شـــركته ... /فـــوجئ بالمـــدعو  

دونما سند صحيح مـن الواقـع .. ولدي عودته إلي إمارة دبي تم إلقاء القبض عليه ) .. االلكترونيات
 .أو القانون 

 وأضاف املتهم العاشر 
ة مـــواد وأنـــه كـــان ينـــوي إذا كانـــت الشـــحن... /  عـــن طريـــق شـــقيقه .../ أنـــه يعـــرف المـــدعو 

ٕغذائية تكليف إحدى الشركات المتخصصة في األغذية للقيام بمهمة استالم الشحنة واعـادة إرسـالها 
 .إلي دولة الهند 

وأردف بأن المتهم التاسـع كـان يطلـب أوراق الشـحنة للتأكـد مـن نـوع البضـائع قبـل القيـام بـأي  
 .املة وأنهما لم يقوما باستالم الشحنة لعدم إرسال أوراقها ك.. إجراء 

 .علي انتفاء صلته باالتهام الماثل واختتم أقواله بإنكار االتهام المسند إليه وأكد  

 ملا كان ذلك 
وـكــان الثاـبــت ـمــن واقـعــات االتـهــام الماـثــل والـتــي يتضـــح منـهــا وللوهـلــة األوـلــي انقطـــاع صـــله 

مــة دليــل يثبــت المتهمــان التاســع والعاشــر بــه وانتفــاء وجــود دور أو تــدخل لهمــا فيهــا وانعــدام وجــود ث
 .عكس ذلك 

 ومع ذلك 
لـيس .. حركت النيابة العامة االتهام ضدهما وأقحمتهما فيـه دون سـند مـن الواقـع أو القـانون 

بل أنه بحكم معيب ومخـالف للقـانون ومشـوب بالقصـور الشـديد فـي التسـبيب والفسـاد .. هذا فحسب 
ـلــذين عقمـــت األوراق عـــن إثـبــات الـبــين ـفــي االســـتدالل أداـنــت محكمـــة أول درجـــة هـــذين المتهمـــين ال

وهــو األمــر اـلـذي ـلـم يجــدا معــه مناصــا ســوي الطعــن عـلـي ذـلـك الحكــم بطرـيـق .. االتـهـام ـفـي حقهـمـا 
االســتئناف اـلـراهن مســتندين ـفـي ذـلـك إـلـي صــحيح الواـقـع وصــريح الـقـانون وهــو مــا نشــرف بإيضــاحه 

 :تفضيال وتأصيال في دفاعنا التالي 

 



 

 

 

 

 
٦٧

 الدفاع

تجـــدر .. اـلــدفاع والـــدفوع الـتــي تنـــال مـــن االتهـــام الماثـــل أوجـــه وقبـــل الخـــوض فـــي .. بداـيــة 
 . اإلشارة إلي بعض القواعد الدستورية التي خالفها االتهام الماثل وجاء مناهضا لها

   من الدستور علي أن٢٦حيث نصت املادة 

 و تفتيشه أو حجزه أالحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين ، وال يجوز القبض علي أحد  
 . و حبسه إال وفق أحكام القانون ، وال يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطه بالكرامةأ

  من الدستور أيضا علي أن٢٧كما نصت املادة 
يحدد القانون الجرائم والعقوبات ، وال عقوبة علي ما تم من فعل أو ترك قبل صـدور القـانون  

 . الذي ينص عليها

   علي أن٤٠وكذا نصت املادة 

يتمتع األجانب في االتحاد بالحقوق والحريـات المقـررة فـي المواثيـق الدوليـة المرعيـة ، أو فـي  
 . المعاهدات واالتفاقيات التي يكون االتحاد طرف فيها وعليهم الواجبات المقابلة لهم

 ملا كان ذلك
ح وبجـالء وبمطالعة المـواد الدسـتورية أنفـة الـذكر وتطبيقهـا علـي واقعـات االتهـام الماثـل يتضـ 

قـد أهـدرت بـالتزامن مـع االتهـام الماثـل الـذي جـاء علـي غيـر سـند مـن تام أن تلك القواعـد الدسـتورية 
بدايــة مــن اإلجــراءات الباطلــة التــي بــدأت بهــا واقعــات الــدعوى ونهايــة باالتهــام .. الواقــع أو القــانون 

 األوراق قطعــت بمــا ال ذلــك أن.. الموجــه للمتهمــين والــذي جــاء بنــاء علــي تلــك اإلجــراءات الباطلــة 
ومـن .. يدع مجاال للشك بانتفاء صلة هذين المتهمين بهذه الواقعة تماما وعـدم وجـود ثمـة دور فيهـا 

ثـم قيـام االتـهـام الماثـل ـفـي حقهمـا عـلـي سـند واهــي أوحـد وهــو مجـرد ـقـول مـن الـمـتهم األول أنـه جــاء 
ل مرسـل ال سـند لـه وال دليـل مـادي وهو مجرد قو.. ليسلم الشحنة المحملة علي قاربه إلي المتهمين 

 . معتبر عليه

 ورغم ذلك كله

 والتعــرض لحــريتهم الشخصــية وحبســهم ـبـل والحكــم افـقـد ـتـم القــبض عـلـي المتهمــين وتفتيشــهم 
وذلـــك فـــي إجـــراءات فـــي مجملهـــا موصـــومة بانعـــدام الدســـتورية ومخالفـــة للقـــانون .. عـلــيهم باإلدانـــة 

 . تنطوي علي افتئات علي العدالة
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  هنا من

 جند لزاما علينا التعرض للدفاع من خالل ثالثة حماور رئيسية 

 وذلك علي النحو التايل 

  :احملور األول 

 . بيان الدفوع الشكلية والعيوب اإلجرائية الجسيمة التي عابت االتهام الماثل

  : احملور الثاني

اـثـل وانـعـدام وجــود ثمــة ٕبـيـان اـلـدفوع الموضــوعية واثـبـات انقطــاع صــلة المســتأنفان باالتـهـام الم
 . دليل معتبر قانونا يمكن االعتكاز عليه في ادانتهما

 : احملور الثالث 

ن العيوب وأوجه العوار فـي الحكـم المسـتأنف الـذي أدان هـذان المتهمـان بـال سـند صـحيح بيا
 . من الواقع أو القانون بما يستوجب إلغائه

 احملور األول

  التي عابت االتهام الراهن الدفوع الشكلية والعيوب اإلجرائية

 بطـالن اإلذن الصـادر مـن نيابـة الشـارقة الكليـة بـالقبض علـي املـتهم: الدفع األول 

وكذا بطالن التفويض الصادر من نيابة الشارقة أيضـا واملوجـه لنيابـة .. التاسع 


�و(&*%����.. دبي إلصدار اإلذن بالقبض علي املتهمني التاسع والعاشـر <!�#
وذ!
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  فقد نصت املادة الثانية من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن

 . ال يجوز توقيع عقوبة جزائية علي أي شخص إال بعد ثبوت إدانته وفقا للقانون 

حجـــزه أو حبســـه إال ـفــي األحـــوال وبالشـــروط كمـــا ال يجـــوز الـقــبض عـلــي أحـــد أو تفتيشـــه أو 
 . المنصوص عليها في القانون

   من القانون ذاته علي أن٤٥كما نصت املادة 

لمــأمور الضــبط القضــائي أن يــأمر بــالقبض علــي المــتهم الحاضــر الــذي توجــد دالئــل كافيــة 
 : علي ارتكابه جريمة في أي من األحوال اآلتية

  في الجنايات: أوال 



 

 

 

 

 
٦٩

 .  الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامةفي: ثانيا 

 ..................... :ثالثا 

   من ذات القانون علي أن٤٦كما نصت املادة 

ٕإذا لـم يكـن المـتهم حاضــر جـاز لمـأمور الضـبط القضــائي أن يصـدر أمـر بضـبطه واحضــاره  
 . السلطة العامةويذكر ذلك في المحضر وينفذ أمر الضبط واإلحضار بوساطة أحد أفراد 

 مفاد النصوص أنفة البيان.. هذا 

أن معيــار مشـــروعية الـقــبض علــي الـمــتهم وتفتيشـــه ســواء ـكــان حاضـــرا أو غيــر حاضـــر هـــو  
 )ة جناية أو جنحة معاقبا عليها بغير الغرام (توافر دالئل كافية علي ارتكابه جريمة

 أما إذا مل تكن هناك دالئل كافية ضد املتهم

 للنيابـة العامـة إصـدار إذن بـالقبض كمـا ال يجـوز..  عليه إذا كان حاضرا فال يجوز القبض 
 .  فإن إذنها بذلك يكون مخالفا للدستور والقانون ومعيب بالبطالنٕوان هي فعلت.. عليه وتفتيشه 

 ومن ثم

  فإن أحكام النقض والتمييز تواترت علي أن

ـقـدر مــا يضــيرها االفتـئـات عـلـي مــن المـقـرر أـنـه ال يضــير العداـلـة إـفـالت مجــرم مــن العـقـاب ب 
 . حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق

 )٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤ س ٩/٤/١٩٧٣أحكام النقض (

  ) ٨٣٩ ص ٢٠٦ق ٩أحكام النقض س  ١٢/١٠/١٩٥٨(

 )٤/٢/٢٠٠٨ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٤٨٥تمييز دبي طعن رقم (

  كما قضي بأن

تهم وتفتيشــه ـبـل يجـب أن يـقـوم الـبـوليس مجـرد التبلـيـغ عـن الجريـمـة ال يكـفـي للقـبض عـلـي المـ 
بعمــل تحريــات عمــا اشــتمل عليــه اـلـبالغ ، فــإذا أســفرت هــذه التحريــات عــن تــوافر دالـئـل قويــة علــي 

 تحقيـق جنايـات أن يقـبض ١٥صحة مـا ورد فيـه ، فعندئـذ يسـوغ لـه فـي الحـاالت المبينـة فـي المـادة 
 . علي المتهم ويفتشه

 )١٢١ ص ١٣١ ق ٤نية ج مجموعة القواعد القانو٢٠/١٢/١٩٣٧(

  وكذلك قضي بأن
 الدفع ببطالن القبض لعدم وجود دالئل كافية هو دفع جوهري يجب تمحيصه أو الرد عليه  
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 . ولو لم يعاود الطاعن إثارته بعد إعادة الدعوى للمرافعة

 )١١٨٨ ص ٢١٢ ق ٣٢م النقض س  أحكا٢٣/١٢/١٩٨١(

 ملا كان ذلك

أنفـة الـذكر عـلـي واقعـات وأوراق االتهـام الماـثـل واد الـقـانون مـا اسـتقر علـيـه الفقـه ومـوبتطبيـق  
.. يتضح وبجالء تـام بطـالن اإلذن الصـادر مـن النيابـة العامـة بـالقبض علـي المسـتأنفان وتفتيشـهما 

 السـاعة الثانيـة ظهـرا تقريبـا تـم اكتشـاف أن البـاخرة قيـادة النواخـذه -/-/-ذلك أن الثابت أنه بتـاريخ 
وأنه بسؤال المتهم األول قـرر .. ل كمية من األقراص المخدرة والمؤثرات العقلية تحم) المتهم األول(

وتحديدا تسلم ) العائدة للمتهم العاشر(... شركة زاعما بأن هذه األقراص من المفترض تسليمها إلي 
  .لشخص المتهم التاسع

 وعلي الفور

 ودومنا حتري أو تقصي عن مدي صحة هذه املزاعم من عدمه

 توافر مثة دالئل كافية علي مصداقيتهاودومنا 

 ويف الساعة اخلامسة عصرا تقريبا

بالتقـــدم إلـــي النيابـــة العامـــة الستصـــدار إذنـــا بـــالقبض علـــي المـــتهم . .../ قـــام المـــالزم أول  
 . التاسع وتفتيشه

 وعلي الرغم من عدم مشروعية هذا الطلب.. هذا 

 ثمة جرميةلعدم وجود مثة دالئل علي ارتكاب املتهم التاسع ل

 النياـبـة العاـمـة بالمخالفـة للدســتور والـقـانون بإصـدار إذنـهـا ـبـالقبض علـي الـمـتهم التاســع قامـت 
لــم األذن رغــم أن طلــب .. زعم اطمئنانهــا لمــا جــاء بالمحضــر أو الطلــب المقــدم إليهــا بــ.. وتفتيشــه 

ـقـدم بطلـبـه بـنـاء ٕوانـمـا ت.. تحرـيـات أو تقصــي لألـمـر إجراء ثـمـة يتضــمن ثـمـة إشــارة إـلـي قـيـام مقدـمـه ـبـ
علـــي مـــزاعم وأباطيـــل مرســـلة جـــاءت علـــي لســـان المـــتهم األول والمســـئول األول عـــن هـــذه الشـــحنة 

 ).ر باعتباره نواخذه الباخرة والمسئول األوحد عنها في البحر حسبما أق(المشبوهة 

 وبرغم أن

ي الشــحنة هـذا المـتهم األول لـم يقـدم ثمـة دالئـل أو مســتندات تثبـت علـم المـتهم التاسـع بمحتـو 
إال أن الســـيد الضـــابط .. وقبوـلــه إياهـــا أو اشـــتراكه ـمــن قرـيــب أو بعـيــد ـفــي جريـمــة إحضـــارها لـلــبالد 

 . المذكور اتخذ من مزاعم المتهم األول المرسلة سندا لطلبه الذي تقدم به إلي النيابة العامة
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 وحيث كان لزاما علي النيابة العامة

الزمة حول تلك الواقعة وتقديم الـدالئل الكافيـة علـي تكليف السيد الضابط بإجراء التحريات ال 
ارتكـــاب أو اشـــتراك المـــتهم التاســـع فـــي الجريمـــة بمـــا يخولـــه الحـــق فـــي إصـــدار إذن بـــالقبض عليـــه 

 . وتفتيشه

 إال أنها مل تفعل

  .هثمة دالئل تبرر إصداردون توافر وخالفت الدستور والقانون وأصدرت إذنها المذكور سلفا  

 لكوالدليل علي ذ

اكتشـــف أن المـــتهم .. عـلــي اإلذن أـنــف اـلــذكر .. .../ ستحصـــال الســـيد الـمــالزم اأـنــه عـقــب  
وهـو مـا يثبـت وبحـق .. فلم يسـتطيع تنفيـذ اإلذن الصـادر لـه .. التاسع ليس له وجود بإمارة الشارقة 

أن الســيد الضــابط ـلـم يســبق طلـبـه إجــراء ثمــة تحرـيـات وهــو مــا جعـلـه يـقـرر عـلـي خــالف الحقيـقـة أن 
 . متهم التاسع متواجدا بإمارة الشارقةال

 ما حدا وهو 

نحو التقدم في اليوم التالي للواقعة إلي النيابة العامـة طالبـا أن تقـوم بنـدب نيابـة . / ..بالرائد  
 . دبي إلصدار إذن بالقبض علي المتهمين التاسع والعاشر

 ولكنه ارتكب ذات اخلطأ اجلسيم السابق ارتكابه من زميله

يورد في طلبه دالئل كافية تسـوغ إصـدار اإلذن بـالقبض علـي هـذين المتهمـين بـل جـاء إذ لم  
 .)المتهم األول(طلبه مبنيا علي تلك المزاعم المرسلة التي سبق وأن قرر بها نواخذه المركب 

 وحيث مل تفطن النيابة العامة

الئـــل تســـوغ تحريـــات أو جمـــع دأي يفيـــد إجـــراء مـــا إلـــي هـــذا الخطـــأ الجســـيم وخلـــو األوراق م 
من النيابة العامة لما فيه من افتئـات غيـر اإلذن صدر إاألمر الذي يبطل .. القبض علي المتهمان 

العداـلـة ـبـاإلذن ـبـالقبض عـلـي مــتهم دونمــا وجــود ـلـدليل واحــد عـلـي ات والنـيـل مــن مشــروع عـلـي الحرـيـ
 . والقانونوهو ما يجعل هذا الدفع قائما علي سند صحيح من الواقع .. ارتكابه ألي جريمة 
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إذن قبض علي املتهم التاسع وتفتيشه إلجرائهمـا بنـاء علـي بطالن ال: الدفع الثاني 

نيابة الباطل لعدم ابتـاؤه علـي حتريـات جديـة أو تـوافر دالئـل كافيـة علـي ال

 ارتكابه أي جرمية 

 اشرنا سلفا 

  علي أن إيل أن الفقرة الثانية من املادة الثانية من قانون اإلجراءات اجلنائية نصت
كما ال يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إال في األحـوال وبالشـروط ....  

 .المنصوص عليها في القانون 

 ومن أهم الشروط 
التـــي يتطلبـــا القـــانون لمشـــروعية القـــبض علـــي المـــتهم وتفتيشـــه هـــو صـــدور إذن مـــن النيابـــة  

 .العامة بضبطه وتفتيشه 

 ليس هذا فحسب 
 رط المشرع حسبما أوردنا سلفا أن يكون هذا اإلذن مبنيا علي تحريات جدية ودالئل بل أشت 

 .ٕواال كان باطال .. كافية علي ارتكاب المتهم للجريمة 

 وهو ما ثبت بالفعل أن اإلذن الصادر من نيابة الشارقة 

 بالقبض علي املتهم التاسع وتفتيشه 


	��ذ���������
 للمتهم التاسع والتفتيش يكون إجراء القبض .. ومن ثم 

 هو إجراء باطل البتناءه علي إذن نيابة باطل 

 ويف هذا املعني فقد استقرت أحكام حمكمة النقض يف العديد من أحكامها علي أنه
ٕالقبض الذي ال يستند إلي أساس في القانون فهو باطـل واذ خـالف الحكـم المطعـون فيـه هـذا  

ء فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بمـا يوجـب النظر وجري قضائه علي صحة هذا اإلجرا
 .نقضه 

 ) ق٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣ الطعن رقم ١٠/٤/٢٠١٣نقض ( 

 كما قضي بأن 
 من المقرر أن الدفع ببطالن القبض والتفتيش هو من الدفوع الجوهرية التي يتعين علي  
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ال يكفـي لسـالمة الحكـم أن المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيـه بأسـباب كافيـة وسـائغة ، وكـان 
 .يكون الدليل صادقا متي كان وليد إجراء غير مشروع 

 ) ق٨١ لسنة ٧٠٧٣ الطعن رقم٤/٤/٢٠١٢نقض جلسة (

 ملا كان ذلك 
يتضح وبجالء تـام .. وبتطبيق جماع المفاهيم القانونية أنفة الذكر علي أوراق االتهام الماثل  

ذلك أنـه لـم يبنـي علـي .. ارقة هو إذن باطل ومعدوم األثر أن اإلذن الصادر من النيابة العامة بالش
 .تحريات جدية أو علي توافر دالئل كافية علي ارتكاب المتهم التاسع لثمة جريمة 

 ومن ثم 
 وحيث أن القبض علي المتهم التاسع وتفتيشه قد تم تنفيذا لهذا إلذن الباطل األمر الذي  

المــتهم التاســع لعــدم ابتنــاؤه علــي إذن نيابــة صــحيح يؤكــد وبحــق بطــالن القــبض والتفتــيش فــي حــق 
 .ونافذ 

 ولعدم توافر 
ومـن ثـم يضـحي ظـاهرا أحقيـة المـتهم .. حالة مـن حـاالت التلـبس الـواردة حصـرا فـي القـانون  

 .التاسع في طلب البراءة مما هو مسند إليه النعدام صحة اإلجراءات القانونية المتبعة حياله 

لقبض علي املتهم التاسع لتجـاوز حـدود االختصـاص املكـاني بطالن ا: الدفع الثالث 

ذلك أن القـبض ) بفرض صحة هذا اإلذن(لإلذن الصادر من نيابة الشارقة الكلية 

   نطاق االختصاص املكاني لإلذن علي املتهم مت بإمارة دبي خارج

 فقد تواترت أحكام النقض علي أن 
وتفتـيش مـتهم كـان لمـأمور الضـبط القضـائي من المقرر أنه متـي صـدر إذن النيابـة بـالقبض  

طالمـا كـان ذلـك المكـان فـي دائـرة اختصـاص كـل مـن المنتدب إلجرائه أن ينفذه عليه أينما وجـده ، 

 .مصدر اإلذن ومن قام بإجراءات تنفيذه 

 )٦٥٠ ص ١١٧ ق ١٧ أحكام النقض س ١٧/٥/١٩٦٦(

 كما قضي بأن 
تهم كـان لمـأمور الضـبط القضـائي المنتـدب من المقرر أنـه متـي صـدر إذن النيابـة بتفتـيش مـ

إلجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده وال يحق للمتهم أن يحتج بأنـه كـان وقـت إجـراء التفتـيش فـي مكـان 

 طالما كان ذلك المكان في دائرة  غير المكان المحدد بأمر التفتيش ،
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 .اختصاص من قام بإجراءات القبض والتفتيش 
 )٨٥٦ ص ١٥٣ ث ١٤ أحكام النقض س ٢/١٢/١٩٦٣(

 ملا كان ذلك 
وكان المستقر عليه فقها وقضاءا أنه يجب علي مـأمور الضـبط القضـائي والنيابـة العامـة أن  

  اختصاصه المكاني ويعد ذلك شرطا بحدودتتقيد عند مباشرة اإلجراءات التي يخولها له صفته 
 .لصحة اإلجراءات 

 ونفاذا لذلك كله .. هذا 
تهــام الــراهن يتضــح وبجــالء أن اإلذن الصــادر بــالقبض علــي المــتهم وتطبيقــه علــي أوراق اال

لصـــالح مـــأموري الضـــبط القضـــائي .. التاســـع وتفتيشـــه ـقــد صـــدر مـــن نياـبــة الشـــارقة الكلـيــة المـــوقرة 
 .علي أن يتم تنفيذه بالضرورة بدائرة اختصاص إمارة الشارقة .. بالشارقة 

 وحيث كان الثابت باألوراق 
هم التاسع قد تم في نطاق دائرة إمـارة دبـي نفـاذا لهـذا اإلذن المشـار إليـه أن القبض علي المت 

األمر الذي يؤكد وبحق بطالن القبض والتفتيش وذلك لتجاوز القائم بهمـا النطـاق المكـاني لـإلذن .. 
 .الصادر من نيابة الشارقة 

 وال ينال من ذلك 
صـــدار اإلذن ـبــالقبض عـلــي صــدور تـفــويض ـمــن نياـبــة الشـــارقة الكلـيــة لصـــالح نياـبــة دـبــي إل 

 .المتهمين التاسع والعاشر وتفتيشهما في دائرة دبي 

 فإن ذلك ال ينال من صحة الدفع 

ذلك أن األوراق قد خلت من ثمـة مـا يفيـد صـدور إذن صـريح  

 .وواضح من نيابة دبي نفاذا للتفويض المشار إليه سلفا 
 هذا فضال عن 
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 ومن ثم 

نائــه علــي إذن فقــد ثبــت لعدالــة الهيئــة المــوقرة يقينــا بطــالن القــبض علــي المــتهم التاســع البت 
ولتجــاوزه حـدود النطــاق .. نيابـة باطــل بعـدم ســبقه بـإجراء تحرـيـات وجمـع دالـئـل كافيـة تـبـرر إصـداره 

 .المكاني لإلذن الصادر عن نيابة الشارقة وتنفيذه في دائرة اختصاص دبي 

بطالن القـبض علـي املـتهم التاسـع وتفتيشـه لتجـاوز حـدود النطـاق : الدفع الرابع 

 مسـاءا ٥ر٣٥الـذي صـدر السـاعة ) بفرض صـحته(نيابة العامة الزماني إلذن ال

 -/-/-بتـاريخ علي أن ينفذ خالل مثانيـة وأربعـني سـاعة يف حـني أن القـبض مت 

  مساءا أي بعد أكثر من اثنني ومخسون ساعة ٩ر٣٠الساعة 

 فمن املستقر عليه نقضا يف هذا اخلصوص أن 
لنيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب إلجرائـه لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن ا 

مادام أن ذلك يتم فـي خـالل الفتـرة بطريقة مستمرة وفي الوقت الذي يراه مناسبا ، 

 .المحددة باإلذن 
 )٧٤٦ ص ١٢٥ ق ٢٤ أحكام النقض س ١١/٦/١٩٧٣(

 )٧٥٩ ص ١٦٩ ق ٢٣ س ٢١/٥/١٩٧٢(

 ملا كان ذلك 
 ٥ر٢٥ الســــاعة -/-/-الشــــارقة صـــدر بتـــاريخ وكـــان الثابـــت أن اإلذن الصــــادر مـــن نيابـــة  
 الســاعة -/-/-فــي حــين أن تنفيــذه بــالقبض علــي المــتهم التاســع وتفتيشــه قــد تــم بتــاريخ .. مســاءا 

 . مساءا ٩ر٣٠

 أي بعد أكثر من اثنني ومخسون ساعة 

 يف حني 

 أن اإلذن صدر لينفذ يف موعد أقصاه مثانية وأربعون ساعة فقط 
 حق بطالن إجراءات القبض والتفتيش إلجرائهما في حق المتهم التاسع األمر الذي يؤكد وب 
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 .مع زوال مفعول وانتهاء أثر اإلذن الصادر من النيابة العامة 

 ومن ثم 

 ومن مجلة ما تقدم 
يتجلـى ظــاهرا أن كافـة اإلجــراءات التـي تـمـت فـي حــق المـتهم التاســع مـن صــدور إذن النياـبـة  

.. ن إجـراء التحرـيـات الالزـمـة أو ـتـوافر األدلـة الكافـيـة عـلـي اتهاـمـه العامـة ـبـالقبض علـيـه وتفتيشــه دو
هــذا فضــال عــن تجــاوز النطــاق المكــاني لهــذا اإلذن الباطــل فــي األســاس ... بمــا يبطــل هــذا اإلذن 

حيـث أـنـه صــدر عــن نيابـة الشــارقة ـفـي حــين تـم الـقـبض عـلـي الـمـتهم وتفتيشـه ـفـي نطــاق اختصــاص 
وأخيـرا فقـد تـم .. م يثبت باألوراق صدور إذن أخر من نيابة دبـي أضف إلي ذلك انه ل.. نيابة دبي 

 .تجاوز النطاق الزمني لإلذن المشار إليه سلفا 

 وهو ما يبطل كافة إجراءات القبض والتفتيش التي متت 

 قبل املتهم التاسع 
وهو ما يحق له طلب التصـدي لإلجـراءات الباطلـة التـي اتخـذت حيالـه ومـا ترتـب عليهـا مـن  

 .ءات أخري الحقه والقضاء ببراءته مما هو منسوب إليه إجرا

حلصـوهلما بنـاء لقبض والتفتيش قبل املـتهم العاشـر  ابطالن إجراء: الدفع اخلامس 

ولعـدم صـدور إذن مـن .. علي تفويض صادر من نيابـة الشـارقة لنيابـة دبـي 

يابـة مـع أبتنـاء هـذا التفـويض علـي إذن ن.. نيابة دبي بالقبض علي املـتهم 

ومبـا .. الشارقة الذي صدر دون االعتماد علي حتريات تربر إصـداره مبـا يبطلـه 

فضـال عـن عـدم جـواز االعتصـام .. بطـالن التفـويض .. يستتبع هـذا الـبطالن 

بالتفويض ليكون مسوغا للقبض علي املتهم دون استصدار إذن نيابة لتحقيـق 

 هذا اإلجراء 

 ه نونية أحيث أنه من القواعد الدستورية والقان
ال يجـــوز الـقــبض عـلــي الـمــتهم وتقيـيــد حريـتــه إال بـنــاء عـلــي الشـــروط القانونـيــة للـقــبض والـتــي 

 .. تتلخص في حالة من حاالت التلبس أو وجود إذن صريح وصحيح صادر عن النيابة العامة 
 .أما بخالف ذلك يكون أي إجراء من إجراءات القبض والتفتيش باطال حابط األثر 

 ملا كان ذلك 
 وبتطبيق المفاهيم القانونية أنفة الذكر علي واقعات االتهام الماثل وأوردته يتضح أنه بتاريخ  
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أمــــرا بـنـــدب نياـبـــة دـبـــي إلصــــدار اإلذن لضــــبط وتفـتـــيش ..  أصــــدرت نياـبـــة الشــــارقة الكلـيـــة -/-/-
 .المتهمان التاسع والعاشر 

 علي أن تتويل نيابة دبي
والتفتيش وتحديد النطاق المكـاني والزمـاني لتنفيـذ إصدار اإلذن موضحة كيفية إجراء القبض  

 .هذا اإلذن واألسباب التي تبرر إصداره 

 وبرغم ذلك 
فـقـد ثـبـت ـبـاألوراق أن نياـبـة دـبـي ـلـم تصــدر اإلذن المنتدـبـة ـفـي إصــداره وـلـم ـيـتم تحدـيـد كيفـيـة  

 .اءين القبض علي المتهم العاشر أو التاسع وما هو النطاق المكاني والزماني لهذين اإلجر

 ورغم ذلك 
 دونما .. فقد تم إلقاء القبض علي المتهم العاشر في المطار حال قدومه من خارج البالد  

توافر ثمـة حالـة مـن حـاالت التلـبس أو وجـود إذن صـريح وصـحيح مـن النيابـة العامـة بـالقبض عليـه 
 .وتفتيشه 

 وهو األمر الذي يبطل
ـبــل أن ..  الحـــال بالنســبة للـمــتهم التاســع هــذين اإلجــراءين ـفــي حــق الـمــتهم العاشــر كـمــا هــو 

األول لــم يصــدر بشــأنه إذن بــالقبض أو التفتــيش إذ ال يعتبــر التفــويض الصــادر عــن نيابــة الشــارقة 
بمثاـبـة إذن حـيـث ـلـم يوضــح كيفـيـة الـقـبض والتفـتـيش والنطــاق المكــاني والزمــاني وال أي مــن الشــروط 

 .م بها إلصدار اإلذن الشكلية المطلوبة في اإلذن أو األسباب التي اعتص

 ومن ثم 
 .يتجلى ظاهرا أحقية هذا المتهم أيضا في الدفع المبدي ببطالن القبض والتفتيش قبله 

بطـالن كافـة اإلجـراءات التاليـة علـي إجـراءات القـبض والتفتـيش  : سـادسالدفع ال

الباطلني يف حق املتهمني التاسع والعاشر ومن ثم إهدار مثة دليل قد يسـتمد 

   هذه اإلجراءاتمن كافة

 حيث قضت حمكمة التمييز يف هذا الشأن علي أن 
مــن المقــرر أن القــبض والتفـتـيش إذا حصــال بغـيـر إذن يكوـنـا ـبـاطلين ويبطــل اـلـدليل المســتمد  
 .منهما 

 )٧/١١/٢٠٠٦ ق جلسة ٢٧ لسنة ٥٦٧الطعن بالتمييز رقم (



 

 

 

 

 
٧٨

 وحيث استقرت أحكام النقض املصرية علي أن 
ن القبض مقتضاه قانونـا عـدم التعويـل فـي الحكـم باإلدانـة علـي أي دليـل من المقرر أن بطال 

مســـتمد منـــه وبالتـــالي فـــال يعتـــد بشـــهادة مـــن قـــام بـــه ، ولمـــا كانـــت الـــدعوى حســـبما حصـــلها الحكـــم 
 .المطعون فيه ال يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

 ) ق٧٤ لسنة ٨٢٤ الطعن رقم ١٥/٩/٢٠١٢نقض جلسة (

  كما قضي بأن 

 من المقرر أن بطالن القبض لعدم مشروعيته ينبني عليه عدم التعويل في اإلدانة علي أي 
دليــل يكــون مترتبــا عليــه أو مســتمدا منــه ، ومــن ثــم فــإن إبطــال الحكــم المطعــون فيــه القــبض علــي 

م االعـتــداد ـبــه فـــي الطـــاعن الزمـــه بالضـــرورة إهـــدار كـــل دلـيــل تكشـــف نتيجـتــه القـــبض الباطـــل وعـــد
 .إدانته

 )ق٦١ لسنة ١١٣٨٣ الطعن رقم ١٠/٣/١٩٩٣نقض (

  كما قضت بأن

القاعــدة فــي القــانون أن مــا بنــي علــي باطـــل فهــو باطــل ، ولمــا كــان ال جــدوى مــن تصـــريح 
 المطعــون يالحكــم ـبـبطالت الــدليل المســتمد مــن العـثـور علــي فـتـات المخــدر الحشــيش بجيــب صــدير

بض عليـه والتقريـر بـبطالن مـا تـاله متصـال بـه ومترتبـا عليـه ألن مـا هـو ضده يعد إبطال مطلـق القـ
 الزم باالقتضاء العقلي والمنطقي ال يحتاج إلي بيان لما كان ما تقدم وكان ما أورده الحكم سائغا 

 . ويستقيم به ومن ثم تنحسر عنه دعوى القصور

 ).٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤حكام النقض س  أ٩/٤/١٩٧٣(

  وكذا قضت أيضا بأن

بطــالن القــبض يوجـــب اســتبعاد الــدليل المســـتمد منــه وكــذا بطـــالن كافــة اإلجــراءات المترتـبــة  
 . عليه

 )ق٦٠ لسنة ٢٨ طعن رقم ١٢/٧/١٩٩٠نقض (

 ملا كان ذلك
وكــان قــد ثبــت لعدالــة المحكمــة المــوقرة ممــا تقــدم جميعــه بطــالن اإلذن الصــادر مــن النيابــة  

وهـــو مـــا يســـتتبع .. بض والتفتـــيش المجريـــان بموجبـــه العامـــة ممـــا ترتـــب عليـــه بطـــالن إجـــراءات القـــ
 .  يكون مستمدا أو مترتب علي هذه اإلجراءات الباطلة– إذا وجد –بالضرورة بطالن ثمة دليل 

 



 

 

 

 

 
٧٩

 وإزاء ما تقدم مجيعه

ونظـــرا الفتقـــار األوراق عـــن ثمـــة دليـــل ضـــد المتهمـــان التاســـع والعاشـــر فضـــال عـــن العيـــوب  
رة الســـابق اإلشـــارة إليهـــا يتجـلــى ظـــاهرا أحقـيــة المتهمـــان ـفــي طـلــب اإلجرائـيــة وأوجـــه اـلــبطالن الظـــاه

 . البراءة مما هو مسند إليهما

 احملور الثاني من الدفاع 

 الدفاع املوضوعي
لما كان الثابت باألوراق وعلي النحـو المتقـدم ذكـره ومـا اشـرنا إليـه مـن دفـوع تنـال مـن صـحة  

 كان لها األثر المباشر في بطـالن كافـة اإلجـراءات اإلجراءات التي اتخذت حيال هذه الدعوى والتي
ـلــيس هـــذا فحســـب ـبــل وأن الثاـبــت أن مـــا ركـنــت إلـيــه النياـبــة .. الـتــي تـلــت تـلــك اإلجـــراءات المعيـبــة 

كـان لـهـا .. ومـا اعتصـمت بـه ـمـن أدلـة أو دالئـل مناهضـة للواقـع والقـانون .. العامـة فـي التحقيقـات 
ابة وفـي التصـرف فـي االتهـام المسـند للمتهمـين بحيـث كـان أبلغ األثر أيضا في قصور تحقيقات الني

إسناد االتهام علي غير ما ترمي إليه واقعات الدعوى فضال عـن عـدم انطبـاق القيـد والوصـف الـذي 
أســـندت بموجـبــه النياـبــة االتهـــام للمتهمـــين واـلــذي جـــاء غـيــر معـبــرا عـــن الواقعـــة المزعومـــة والمســـندة 

 :قائق التالية للمتهمين وليس أدل علي ذلك من الح

بطالن القيد والوصف الصادر من النيابة العامة بشأن الواقعة املاثلة نظرا لعـدم  : أوال 

انطباق ما وصفته النيابة مبواد االتهام علي الواقعـة إذ قـررت النيابـة العامـة 

علي الرغم أنه مل يثبت علي وجه اليقني مـن .. بأنها متثل جرمية جلب خمدر 

فضـال عـن أنـه .. جلب خمدر نظرا لعدم إدخال الشحنة الـبالد أن الواقعة متثل 

كان مقررا مرورها كرتانزيـت فقـط مبـا ينتفـي معـه قصـد اجللـب وذلـك مـع 

 االفرتاض اجلديل بوجود جرمية يف حق املتهمني
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كــون للكلمــات والعبــارات التاليــة المعــاني المبينــة قــرين كــل منهــا مــا لــم يقــض ســياق الــنص ي
 :لك بغير ذ

 .......... كل مادة طبيعية: المواد المخدرة 
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 ............ كل مادة: المؤثرات العقلية 

 . إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من خارج إقليم الدولة :اجللب 

 بطريـق  المـواد المخـدرة أو المؤشـرات العقليـة فـي داخـل إقلـيم الدولـة مـن مكـان أخـر أونقـل :النقل 

 .......... الترانزيت

  كما نصت املادة السابعة من ذات القانون علي أن

ٕيحظـــر جلـــب واســـتيراد وتصـــدير وصـــنع واســـتخراج وفصـــل وانتـــاج وحيـــازة واحـــراز وتعـــاطي   ٕ
 وســـــائر أوجـــــه النشـــــاط ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٣ـنــــة فـــــي الجـــــداول المـــــواد المخـــــدرة والمـــــؤثرات العقليـــــة المبي

والتصرفات األخرى المتعلقة بها إال في األحوال المرخص بها وبالشروط المنصوص عليها فـي هـذا 
 . الباب

  وكذا نصت املادة العاشرة علي أن

  يحظر استيراد أو تصدير المواد المخـدرة والمـؤثرات العقليـة إال بمقتضـي٦مع مراعاة المادة 
 . إذن كتابي من الجهة اإلدارية المختصة

 ملا كان ذلك
.. وباستقراء المواد السابق اإلشارة إليها من قـانون مكافحـة المـواد المخـدرة والمـؤثرات العقليـة 

يتضـح أن المشـرع قـد حـرص علـي إيضـاح معـاني الكلمـات المسـتخدمة فـي القـانون .. وجملة مـواده 
حضــار المــواد المخــدرة والمــؤثرات العقلـيـة مــن خــارج إقـلـيم الدوـلـة إ: فـقـد عــرف    الجـلـب بأـنـه    .. 

فهو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في داخل إقلـيم الدولـة مـن : أما النقل     .   إلي داخله
 . أو بطريق الترانزيت .مكان إلي أخر 

 وبتطبيق هذه املعاني الواضحة علي واقعات االتهام املاثل

  غاية يف األهميةيتجلى أمرين

  األمر األول

هـي ط الجلـب وذلـك أن مـن أهـم شـر) جلـب(أن الواقعة الراهنة ال يمكـن وصـفها بأنهـا واقعـة  

أمـا عـن الواقعـة الماثلـة فـإن المضـبوطات لـم تـدخل  .. إدخال المخدر من خـارج الـبالد إلـي داخلهـا
 . البالد ولم تكن هناك نية لدي أيا من المتهمين في إدخالها
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 يس أدل علي ذلكول

 حمكمة أول درجة ذاتهامما قررته 

 حينما قررت صراحة يف أول سطر

 من الصفحة السادسة من حكمها

 بأن

ولمــا كــان مــا تـقـدم ، وكــان الثاـبـت ـبـاألوراق أن الشــحنة ـتـم  " 

 . ".......... ضبطها من قبل حرس السواحل قبل دخولها البالد

 الـبالد والجـلـب يشـترط دخـول الشــحنة إلـي الدوـلـة يتأـكـد أن هـذه الشـحنة ـلـم تـدخل.. ومـن ثـم  
 . األمر الذي ينحسر عن الواقعة وصف الجلب.. وهو ما لم يحدث .. 

  أما األمر الثاني

قرر صراحة بأن هـذه الشـحنة لـيس مـن المفتـرض دخولهـا ) نواخذه المركب(أن المتهم األول  
 . دولة الهند وسيعاد شحنها مرة أخري إلي بل ستقف ترانزيت فقطللبالد 

 ليس هذا فحسب

أنهـا سـتقف ترانزيـت أنـه مـن المقـرر ) بوصف الشحنة مواد غذائية ( بل أقر المتهم التاسع  

 .  ثم تعاد شحنها إلي دولة الهندفقط

 وكذلك

أنـهــا ســـيعاد أـنــه مـــن المقـــرر ) بوصـــف الشـــحنة مـــواد غذائـيــة ( قـــد أـقــر .. المـــتهم العاشـــر  

 . لميناء ترانزيت فقطشحنها إلي الهند وأن وجودها با

 . وهكذا قرر كال المتهمين الحادي عشر والثاني عشر 

 ومما تقدم مجيعه

فــي .. يتأكــد أن وصــف الترانزيــت يــدخل تحــت وصــف النقــل  

.. التعريف الوارد بالمادة األولي من قانون مكافحـة المـواد المخـدرة 

 . وال يندرج تحت وصف الجلب
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 ومن ثم

 ـبـه النياـبـة العامــة مــن أن وصــفها للواقعــة عـلـي أنهــا واقعــة جـلـب يتجـلـى ظــاهرا أن مــا ـقـررت 
مخــالف للقـانون ذـلـك أن الجلـب يشــترط فـيـه دخـول الشــحنة للـبالد وهــو لـم يحــدث ، فضــال .. مخـدر 

 . عن أن وصف الترانزيت ال يندرج تحت الجلب وهذه المضبوطات وصفت بأنها ترانزيت فقط

 وهو األمر الذي يقطع

 . ابة العامة لالتهام الماثل ومخالفته لصحيح القانون وللواقع الفعليببطالن وصف الني 

 وأنه علي الفرض اجلديل بصحة هذا االتهام

 )احلقيقةوالفرض علي خالف  (
فــــإن االتهــــام الماثــــل ال يعــــدو أن يكــــون شــــروعا فــــي جريمــــة وأحــــبط أثرهــــا لســــبب ال دخــــل  

 . للمتهمين فيه 

 ذلك أن الثابت

  ون العقوبات تنص علي أن من قان٣٤أن املادة 

الشــروع هــو البــدء فــي تنفيــذ فعــل بقصــد ارتكــاب جريمــة إذا أوقــف أو خــاب أثــره ألســباب ال  
 . دخل إلرادة الجاني فيها

ويـعـد ـبـدءا ـفـي التنفـيـذ ارتكــاب فـعـل يعتـبـر ـفـي ذاـتـه جــزءا ـمـن األجــزاء المكوـنـة لـلـركن المــادي  
 . للجريمة أو يؤدي إليه حاال ومباشرة

 ذلكملا كان 
حبط أثر الجريمـة أتم منع دخولها للبالد ومن ثم وكان الثابت أن الشحنة محل هذا االتهام  

ومــن ـثـم كــان يجــب عـلـي النياـبـة العامــة إال .. لســبب ال يرجــع ألي مــن المتهمــين ) بـفـرض وجودهــا(
 . تتعدي في وصفها لهذا االتهام حدود الشروع في حق ما تثبت في حقه

 أما وأنها مل تفعل

مــر اـلـذي يعـيـب هــذا الوصــف للجريمــة بعـيـب مخالفــة القــانون وهــو مــا ينهــار معــه االتهــام األ 
 . الماثل برمته ويجدر معه تبرأه المتهمين منه

 

 

 



 

 

 

 

 
٨٣

بطالن أمر اإلحالة الصادر عن النيابـة العامـة ملخالفتـه لصـحيح القـانون حيـث : ا ثاني

 مـن قـانون ٤٩ة طالبت النيابة بعقاب املتهمني وفقا للفقرة الثالثـة مـن املـاد

وذلك النعدام أي دالئل علي توافر نيـة  .. ١٩٩٥ لسنة ١٤مكافحة املخدرات رقم 

 .االجتار لدي أي من املتهمني 

   من القانون املشار إليه علي أن٤٩فقد نصت املادة 

  في غير األحوال المرخص بها وفقا ألحكام هذا القانون 

 تزيـد علـي عشـر سـنوات وبالغرامـة التـي ال يعاقب بالسـجن مـدة ال تقـل عـن سـبع سـنوات وال -١
تقــل عــن خمســين ألــف درهــم وال تزيــد علــي مــائتي ألــف درهــم كــل مــن جلــب أو اســتورد أو 
صـــدر أو صـــنع أو اســـتخرج أو فصـــل أو أنـــتج أيـــة مـــادة مـــن المـــواد المخـــدرة أو المـــؤثرات 

 . نون المرفقة بهذا القا٨ ، ٧ ، ٦ ، ٣العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام 
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد علـي ثـالث سـنوات وبالغرامـة التـي ال تقـل عـن  -٢

عشــرين ألــف درهــم وال تزيــد علــي خمســين ألــف درهــم كــل مــن حــاز أو أحــرز أيــة مــادة مــن 
) ١(المواد المشار إليها أو مارس أي نشاط أو تصرف أخـر بشـأنها غيـر مـا ذكـر فـي البنـد 

 ).٤٠(كم المادة ومع عدم اإلخالل بح
ٕواذا وقعــــت أي مــــن الجــــرائم المنصــــوص عليهــــا فــــي البنــــدين الســــابقين بقصــــد االتجــــار أو  -٣

الترويج كانـت العقوبـة السـجن المؤبـد والغرامـة التـي ال تقـل عـن خمسـين ألـف درهـم وال تزيـد 
 . علي مائتي ألف درهم وفي حالة العود تكون العقوبة اإلعدام

 ملا كان ذلك

 النيابــة العامــة طالـبـت بعقــاب المتهمــين وفــق هــذه الفقــرة األخيــرة مــن المــادة وكــان الثابــت أن 
 .  االتجار والترويجي أنفة الذكر والتي أخذت علي عاتقها تشديد العقوبة بناء علي توافر قصد٤٩

 أن الثابت باألوراقوحيث .. هذا 

لثاـبـت أن المــتهم فا.. انعــدام وجــود ثمــة دلـيـل عـلـي ـتـوافر هــذا القصــد ـلـدي أي مــن المتهمــين  
) وماهيـة األدويـة تحديـدا(األول جزم بأنه أبحر بالباخرة دونما أن يعلم ماهية الشحنة المحملـة عليهـا 

 . حيث قطع بأن الشحن قد تم حال عدم وجوده

 ومل تستطع النيابة العامة

 فإذا كان ال يعلم ماهية الشحنة .. إقامة ثمة دليل علي عكس ما قرر به المتهم األول  



 

 

 

 

 
٨٤

 .!!!كيف يتصور أن تكون لديه نية االتجار أو الترويج ؟ف

 وكذلك احلال بالنسبة لبحارة املركب

 فلم يكن أي منهم يعلم بما تحويه الشحنة وهو ما قطعت به محكمة أول درجة مما حدا بها  
 . نحو القضاء ببراءتهم جميعا

 أما املتهمان التاسع والعاشر

 . وليست أدوية... خصوص هذه الشحنة أنها عبارة عن فالثابت أن المعلومة التي لديهم ب

 ليس هذا فحسب

ٕوانمــا ســيعاد شــحنه إـلـي دوـلـة .. ـبـل أن هــذا ـلـم يـكـن مــن المـقـرر إدخاـلـه لـلـبالد واالتجــار فـيـه 
 . الهند

 أضف إيل ذلك كله

وقـــد أرســـل الـمـــتهم .. أن الثابـــت بـــاألوراق أن كالهمـــا كـــان يجهـــل ماهـيـــة الشـــحنة وكنهتهـــا 
وما أن علم بأن الشحنة عبارة عن أدوية  عنه متخصص في التخليص الجمركـي امندوب.. التاسع 

حتى رفض تماما استالمها وكان ذلك دونما أن يعلم أن هذه األدوية من المـواد المخـدرة المدرجـة 

 . بالجداول بل رفض استالمها لمجرد أنها أدوية

 أما عن املتهمان احلادي والثاني عشر

كان محتواها لم يكن مـن المقـرر دخولهـا الـبالد بـل أنهـا أيا أن هذه الشحنة فقد أقرا صراحة ب 
 .  إلعادة شحنها إلي دولة الهندستقف ترانزيت

 ملا كان ذلك

يتجـلــى ظـــاهرا أن األوراق ـقــد عقمـــت .. ومـــن جمـلــة مـــا تـقــدم  

عــن مــيالد ثمــة إثـبـات أو دليــل عـلـي نـيـة وقصــد االتجــار والتــرويج 

.. وال المتهمـين أو حتـى بـين سـطورها فلم يأت ذلك في أي مـن أقـ

ولــم تــأت ثمــة تحريــات جديــة تشــير إلــي هــذا القصــد لــدي أي مــن 

 . المتهمين
 



 

 

 

 

 
٨٥

 أضف إيل ذلك كله

أنه لم يثبـت أن أي مـن المتهمـين قـد دفـع ثمنـا لهـذه الشـحنة أو أنـه مـن المفتـرض سـداد ثمنـا  
 . ن هذا القبيللها أو أن أيهم قد عقد اتفاقا علي بيعها وترويجها أو أي شيء م

 فكيف إذن

حتـى !! جاءت النيابة العامة بالزعم بتوافر قصد االتجار أو الترويج لدي أي من المتهمين ؟ 
 مــن قــانون المخــدرات ٤٩تطاـلـب بعقــابهم جميعــا بالعقوـبـة المشــددة اـلـواردة ـبـالفقرة الثالـثـة مــن المــادة 

 .!!!أنفة الذكر ؟

 لعله من الواضح اجللي

 النيابـة العامـة حـال شـاب أمـر اإلحالـة الصـادر عـنالخطأ في تطبيقه الـذي مخالفة القانون و 
قيدها ووصفها لالتهام الـراهن وهـو مـا يؤكـد أحقيـة المتهمـان التاسـع والعاشـر فـي البـراءة مـن االتهـام 

 . المسند إليهما

ا ملـقصـور شـديد مـن شابها ملا حتقيقات النيابة العامة يف االتهام الراهن قصور : ا ثالث

عن اختاذ إجراءات كان مـن الـالزم اختاذهـا حـىت تتجلـي احلقيقـة تقاعست فيه 

اجلرميـة ارتكـب مـن أمام النيابة العامة مبا يساعدها علي توجيـه االتهـام إيل 

 من مت الزج بأمسائهم فيه ظلما وعدوانا وعلـي األخـص مـنهم واستبعاد عالف

 . املتهمان التاسع والعاشر

 بداية

   قانون اإلجراءات اجلزائية تنص علي أن من٣٣فإن املادة 

  يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم 

 .  النيابة العامةءا أعض-١

 ............ ضباط الشرطة و -٢

   من القانون ذاته علي أن٣٠وقد نصت املادة 

مـــات يقـــوم مـــأمورو الضـــبط القضـــائي بتقصـــي الجـــرائم والبحـــث عـــن مرتكبيهـــا وجمـــع المعلو 
 . واألدلة الالزمة للتحقيق واالتهام

   من ذات القانون علي أن٣٥كما نصت املادة 

 يجب علي مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى والتي ترد إليهم في شأن  



 

 

 

 

 
٨٦

ٕالجــــرائم ويجــــب عـلـــيهم وعـلـــي مرؤوســــيهم أن يحصــــلوا عـلـــي اإليضــــاحات واجــــراء المعايـنـــة الالزمــــة 
الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخـذوا جميـع لتسهيل تحقيق 

 . الوسائل التحفظية الالزمة للمحافظة علي أدلة الجريمة

 ومن ثم وعقب ما تقدم

   علي أن١٢١تنص املادة 

ـي اإذا رأي رئــيس النيابــة العامــة أو مــن يقــوم مقامــه أن الواقعــة جنايــة   ـة عـل لمــتهم وأن األدـل

ٕ قــرر إحالـتــه إلــي محكـمــة الجنايــات ، واذا وجــد شـــك فيمــا إذا كانــت الواقـعــة جنايــة أو جنحـــة كافيــة
 . فيحيله إلي محكمة الجنايات بوصف الجناية

  وكانت أحكام النقض تقرر بأن.. ملا كان ذلك 

ـكـل مــا يكــون ـمـن الخـلـل ـفـي إجــراءات التحقـيـق االبـتـدائي مهمــا يكــن نوعــه فهــو محــل للطعــن  
  ام محكمة الموضوع ، والمحكمة تقدر قيمة هذا الطعن كما تقدر كل دليل يقدم لهاأم

 )٣٧٦ ص ٣٠٦ ق ٢ القواعد القانونية ج  مجموعة١٢/١٢/١٩٣١(

 وتطبيقا جلماع ما تقدم
عـلـي أوراق االتـهـام الماـثـل وعـلـي األخــص التحقيـقـات الـتـي أجرـيـت فـيـه بمعرـفـة النياـبـة العاـمـة  

 : وضحها فيما يلينتحقيقات قد شابها القصور والعوار في عدة أوجه يتجلى ظاهرا أن تلك ال

قصور حتقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها التحريات الالزمة عن مالك : الوجه األول 

والد املالك حسبما أقر املـتهم (املركب احململ عليها املضبوطات واملسئول عنها 

 . من عدمهلبيان مدي ضلوعهما يف هذا االتهام ) األول

 .../ أـقــر فــي أقواـلــه ـبــأن هـــذا المركــب ممـلــوك لـمــن ـيــدعي ) نواخـــذه المرـكــب(المــتهم األول  
وأن األخيـر هـو ) د المالكوال... (/ وأن المسئول عنها والقائم بإدارتها هو المدعو ) إيراني الجنسية(

 . باإلبحار بهاالذي قام بشحن المركب بما عليها من بضائع وهو أيضا الذي أمر المتهم األول 

 ومن ثم

فقد كان من الالزم بـل والضـروري أن يـتم التحـري عـن طريـق  

عـــن هـــذين الشخصـــين لبيـــان مـــدي ) اإلنتربـــول(المباحـــث الدوليـــة 

الســـيما وأن المـــتهم .. ا هـــضـــلوعهما فـــي الجريمـــة أو اشـــتراكهما في



 

 

 

 

 
٨٧

هـــو المســـئول عـــن هـــذا المركـــب ... / األول ـقــد أـقــر ـبــأن المـــدعو 

 . ع المحملة عليهوعن شحن البضائ

 فإذا كانت النيابة العامة

لتوصـــلت علـــي وجـــه اليقـــين إلـــي كافـــة أطـــراف الواقعـــة .. قـــد بحثـــت فـــي أمـــر هـــذا الرجـــل  
الحقيقيـين وشــخص مرســل هـذه البضــائع ومالكـهـا والشـخص المرســلة إلـيـه والغـرض الفعـلـي والحقيـقـي 

ومـا .. لوجهة المفترض إرسالها إليهـا وهل وقفت بميناء الشارقة ترانزيت من عدمه وا.. من إرسالها 
إلي ذلك مـن األمـور التـي كانـت سـتعين النيابـة العامـة فـي تكـوين عقيـدة صـحيحة وقائمـة علـي أدلـة 

 . ا في االتهام الماثل وبراهين وليس علي شك وتخمين كما هو الحال حالي

   وحيث مل تفعل النيابة العامة

بالقصـور الشـديد ويجـعـل االتهـام الـراهن قـائم عـلـي األمـر الـذي يعـيـب تحقيقاتهـا وهـو .. ذلـك  
 . عتكاز عليه في إدانة المتهمينالسند ومعيب ال يصلح لغير 

.. .../ قصور حتقيقات النيابة العامـة لعـدم قيامهـا باسـتدعاء املـدعو : الوجه الثاني 

والـذي مـا أن .. املرسل من قبل املتهم التاسع لتخليص الشحنة من اجلمـارك 

   عبارة عن أدوية حىت رفض متاما استالمهاعلم أنها

كــان كفــيال .. والتفــرس فــي وجهــه ومحاورتــه فــي التحقيقــات .. ../ لعــل التحقيــق مــع المــدعو 
 . بأن تتأكد النيابة العامة يقينا بانقطاع صلة المتهم التاسع بالواقعة محل هذا االتهام

 فالثابت

 وعـدم قدرتـه التوجـه إليهـا ولعـدم معرفتـه بماهيـة أنه لعـدم تواجـد المـتهم التاسـع بإمـارة الشـارقة 
 . بل سيعاد شحنها إلي دولة الهند.. لن تدخل البالد ) مواد غذائية(الشحنة وكان يظنها 

 فقد قام

ٕوتقصــي األـمـر واذا وجــدها ..  بالتوجــه إـلـي ميـنـاء خالـد بإـمـارة الشــارقة .../ بتكليـف الـمـدعو  
 . بالفعل مواد غذائية سيقوم باستالمها

 إال أنه

 إلي الميناء وتبين أن الشـحنة عبـارة عـن أدويـة فقـد رفـض اسـتالمها .../ لدي توجه المدعو  
 ومن المؤكد عقال أنه قـام بـإجراء اتصـاال بـالمتهم التاسـع.. علي الفور دون أن يستفسر عن كنهتها 



 

 

 

 

 
٨٨

صـال بنواخـذه المركـب وقام باالت.. فأمره المتهم التاسع بعدم استالم الشحنة .. وأبلغه بما تكشف له 
 .وطلب منه إعادة الشحنة إلي مصدرها وأنه لن يقوم باستالمها

 ومن ثم

إذ كانــت النيابــة ..  والتحقيــق معــه .../ الــالزم والضــروري اســتدعاء المــدعو مــن فإنــه كــان  
عــن الواقعــة محــل هــذا االتهــام برمتهــا وأنــه لــم يكــن .. العامــة ستكتشــف انتفــاء صــلة المــتهم التاســع 

وأنـه مـا أن .. ٕواعـادة إرسـالها إلـي دولـة الهنـد ) دون أن يعلـم كنهتهـا( وسـيط السـتالم البضـائع سوي
تبــين لــه أنهــا عبــارة عــن أدويــة حتــى رفــض اســتالمها رفضــا قاطعــا وهــو مــا يجعــل تحقيقــات النيابــة 

 معيبـة بالقصـور الشـديد علـي نحـو يجعلهـا غيـر/ ..... المـدعو العامة بإغفالها سؤال هذا الشـخص 
 . تكون سندا إلدانة المتهمينألن صالحة 

قصور عاب حتقيقات النيابة العامة لعدم قيامهـا بـالتحري والتقصـي : الوجه الثالث 

والـذي قـرر املتهمـان التاسـع والعاشـر بأنـه القـائم ) إيرانـي... (/عمن يـدعي

طلب مـن إال أن النيابة العامة مل تتحري عنه ومل ت.. بإرسال شحنة املضبوطات 

  بالقبض عليه) االنرتبول(باحث اجلنائية الدولية امل

 وسؤاله عن الواقعة محل التداعي .. الثابت باألوراق أنه بمجرد القبض علي المتهم التاسع 
ـمـن إـيـران واـلـذي طـلـب .. .../ حـتـى أدـلـي بالحقيـقـة بأـنـه تلـقـي اتصــاال هاتفـيـا ـمـن شــخص ـيـدعي .. 

 . الهندٕمنه استالم شحنة واعادة إرسالها إلي دولة 

 وبدون إبداء املتهم التاسع لثمة موافقة شفوية أو كتابية

وفـوجئ .. بإمـارة الشـارقة .. فقد فوجئ بأن الشحنة قـد أرسـلت بالفعـل وموجـودة بمينـاء خالـد  
 . يقوم باالتصال به للحضور واستالم الشحنة) نواخذة المركب(بالمتهم األول 

فأرســلها إليــه غيــر ..  النواخــذة أوراق الشــحنة فمــا كــان مــن المــتهم التاســع إال أن طلــب مــن 
 لتقصي األمر إال أنه ما أن علم أنهـا عبـارة عـن .../ فقام المتهم التاسع بإرسال المدعو .. مكتملة 

 . أدوية حتى رفض االستالم

 وبسؤال املتهم العاشر

 ـلـه بأنهــا مـقـررا.. .../ أـقـر ـبـذات ـمـا ـقـرره الـمـتهم التاســع ـمـن أن مرســل الشــحنة هــو الـمـدعو  
 .  إلعادة إرسالها إلي دولة الهند ..عبارة عن
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 وهو األمر

التحــري عــن هــذا .. الـذي ـكـان ـمـن اـلـالزم والضــروري للتوصــل إـلـي الحقيقـة ـفـي هــذه الواقـعـة  
الشـــخص مرســـل الشـــحنة واألمـــر بـــالقبض عليـــه والتحقيـــق معـــه حتـــى تتضـــح الحقيقـــة أمـــام النيابـــة 

 .العامة

 إال أنها مل تفعل

 واألمـــر ـبــالقبض علـيــه ممـــا يعـيــب .../ عـــن طـلــب التحرـيــات الالزمـــة حـــول الـمــدعووقـعــدت  
 . اليقين فيهاوجه الحق وتحقيقاتها بالقصور المخل بالتحقيق في الواقعة والتوصل إلي 

قصور عاب حتقيقات النيابة العامة بعدم قيامهـا باسـتدعاء أو القـبض : الوجه الرابع 

م احلـادي عشـر والثـاني عشـر أن لديـه كافـة الذي قـرر املـته..... /علي املدعو

ـة  ـة الراهـن ـتندات وتفاـصـيل الـشـحنة ـحمـل الواقـع ـذا .. املـس والـسـعي وراء ـه

الشخص كان سيقطع بانتفاء صـلة املتهمـان التاسـع والعاشـر بالواقعـة املاثلـة 

  متاما

لـي وأنه هو الـذي أرسـلها إ.. مما ال شك فيه أن للشحنة محل االتهام الماثل صاحب ومالك 
 . ميناء خالد بإمارة الشارقة لسبب ما

 ومن املؤكد أيضا

أنها لم تكن مرسلة إلي المتهمان التاسع والعاشر لترويجهـا أو  

 . بأمر اإلحالة النيابة العامةقررت االتجار فيها كما 

 إذ لو كان ذلك صحيحا

 ما كان المتهمان الحادي عشر والثاني عشر حضرا من دولة  

تابعــة الشــحنة الـتـي صــار ضــبطها وتكلـيـف أحــد إـيـران خصيصــا لم

الســادة المحــامين بمباشــرة اـلـدفاع عــن المتهمــين الثمــاني األول فــي 

 . هذا االتهام
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 هذا

 وحيث أقر املتهمان احلادي عشر والثاني عشر
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 األمر الذي يؤكد أمرين

بـل أنهـا ..  أن هذه الشحنة لم تكن بحال من األحوال مرسلة إلـي المتهمـان التاسـع والعاشـر  :األول
فإنهـــا تكـــون دالفـــه لصـــالح .. علـــي فـــرض أنهـــا مـــن المقـــرر دخولهـــا الـــبالد واالتجـــار فيهـــا 

 . .../ المدعو
 علـي النيابـة العامـة اسـتدعاء افقد كـان لزامـا بـل وضـروري..  أنه بالبناء علي ما تقدم : الثاني األمر

 والقــبض عليــه وضــبط مــا لديــه مــن مســتندات والتحقيــق معــه حتــى تتأكــد يقينــا .../ المــدعو 
من براءة ساحة المتهمـان التاسـع والعاشـر اللـذين تـم الـزج بهمـا وباسـمهما فـي االتهـام الـراهن 

 . ا سند أو دليلدونم

قصور عـاب حتقيقـات النيابـة العامـة وذلـك بعـدم قيامهـا بتفريـغ : الوجه اخلامس 

) ذه املركـبخنوا(تفاصيل حمتويات املكاملات التي دارت فيما بني املتهم األول 

والتي هلا ابلغ األثر يف الكشف عما إذا كان املتهم األخـري .. وبني املتهم التاسع 

  حنة وماهيتها من عدمهكان يعلم بأمر الش

قــرر الســادة الضــباط القــائمين بواقعــة ضــبط الشــحنة والمتهمــين مــن األول حتــى الثــامن مــن  
أن ثمــة أكـثـر مــن مكالمــة دارت .. خــالل المحاضــر المحــررة مــنهم وـفـي أقــوالهم أمــام النياـبـة العامــة 

الحضـور للمينـاء السـتالم فيما بين المتهم األول والمتهم التاسع طلب مـن خاللهـا األول مـن األخيـر 
وفــي مكالمــة ثالثــة ..  المــتهم التاســع عــن الحضــور طوـيـت علــي اعتــذارومكالمــة أخــري .. الشــحنة 

 . ٕالمتهم التاسع عدم استالم الشحنة واعادتها لبالدها ومصدرهافيها قرر 

 ملا كان ذلك
ذا كـان المـتهم وكانت هذه المكالمات ومعرفة دقيق ألفاظها من األهميـة بمكـان إلثبـات عمـا إ 

ومــا إذا كــان عـلـي عـلـم بالشــحنة ومحتواهــا أم أـنـه كــان .. التاســع ضــالع ـفـي هــذا االتهــام مــن عدمــه 
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فمـن سـياق المكالمـات أنفـة الـذكر كانـت محكمـة أول درجـة مـن اليسـير عليهـا .. يظنها مواد غذائية 
فـق وصـحيح القـانون مـن أن تستنبط عما إذا كـان توجيـه االتهـام الـراهن للمتهمـين التاسـع والعاشـر يت

 . عدمه

 ملا كان ذلك

وكاـنـت النياـبـة العامــة قــد قعــدت عــن إتمــام هــذه اإلجــراءات والتحقـيـق فـيـه األمــر اـلـذي يعـيـب  
 . تحقيقاتها بالقصور الشديد

قصور شديد عاب حتقيقات النيابة العامـة لعـدم اسـتدعائها السـادة : الوجه السادس 

واقعة واملساهمني بشكل مباشر يف ضـبط حرس السواحل املبلغني ابتداءا عن ال

 .  حىت الثامن األولمن الشحنة والقبض علي املتهمني 

أن كـل شـاهد رؤيـة حضـر واقعـة الضـبط بـل واشـترك فيهـا وأبلـغ .. لعله مـن الواضـح الجلـي 
 عله يدلي بقول أو معلومة بسيطة تكون سببا في ل.. من الضرورة استدعائه والتحقيق معه .. عنها 
 . ء النيابة العامة إلي الحقيقةاهتدا

 عل هذا الشاهدلو

عله يكـون معـول هـدم ونفـي لـذات لو.. ٕيكون لبنه في بناء االتهام واثباته في حق شخص ما  
 . االتهام في حق شخص أخر

 وحيث أن النيابة العامة.. هذا 

لـــة مجقـــد التفـتــت عـــن هـــذا اإلجـــراء الجـــوهري األمـــر اـلــذي يعيـــب تحقيقاتهـــا بعـيــب القصـــور  
 . وتفصيال

 ملا كان ذلك
ممـــا تـقــدم جميعـــه يتجـلــى ظـــاهرا مـــدي القصـــور والعـــوار اـلــذي شـــاب تحقيـقــات النياـبــة كـــان و 

العامة لالتهام الماثل وقيامها بتحريكه قبل المتهمين بناء علي افتراضات وتخمينات من عندياتها لـم 
اتر الســـند مـــن الواجـــب تبـــرأه وهـــو األمـــر الـــذي يجعـــل هـــذا االتهـــام متهـــ.. تثبـــت باألدلـــة والبـــراهين 

 . المتهمين منه
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علـي مسـرح أحـداث  التاسـع والعاشـر نيانتفاء وجود مثة دور فعلي للمتهم: رابعا 

ومبا يسـلس .. يف حقهما املادي واملعنوي الواقعة مبا يؤكد انتفاء ركني اجلرمية 

 معه إيل حقهما يف طلب  براءتهما من االتهام املسند إليهما 

   من قانون العقوبات علي أن٣١ادة فقد نصت امل

يتكــون الــركن المــادي للجريمــة مــن نشــاط إجرامــي بارتكــاب فعــل أو االمتنــاع عــن فعــل متــي  
 . كان هذا االرتكاب أو االمتناع مجرما قانونا

   من ذات القانون علي أن٣٨كما نصت املادة 

باتجــاه إرادة الجــاني إلــي يتكــون الــركن المعنــوي للجريمــة مــن العمــد أو الخطــأ ويتــوفر العمــد  
ارتكــاب فعــل أو االمتـنـاع عــن فعــل مـتـي كــان هــذا االرتكــاب أو االمتـنـاع مجرمــا قانوـنـا وذـلـك بقصــد 

 . إحداث نتيجة مباشرة أو أية نتيجة أخرى مجرمة قانونا يكون الجاني قد توقعها

 الخطأ إهماال ويتوافر الخطأ إذا وقعت النتيجة اإلجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء أكان هذا  
أم عــدم انتـبـاه أم عــدم احتـيـاط أو طيشــا أو رعوـنـة أم عــدم مراعــاة الـقـوانين أو الـلـوائح أو األنظمــة أو 

 . األوامر

   منه علي أن٤٤وكذا نصت املادة 

يعـد ـفـاعال للجريمـة ـمـن ارتكبـهـا وحـده أو ـكـان شــريكا مباشـرا فيـهـا ويـكـون الشـريك مباشــرا ـفـي  
 : الحاالت اآلتية

 . ذا ارتكبها مع غيرهإ: أوال 

إذا اشترك في ارتكابها وكانت تتكون من جملة أفعـال فـأتي عمـد عمـال مـن األعمـال المكونـة : ثانيا 
 . لها

إذا ســخر غيــره بأيــة وســيلة لتنفيــذ الفعــل المكــون للجريمــة وكــان هــذا الشــخص األخيــر غيــر : ثالثــا 
 . مسئول عنها جنائيا ألي سبب

 ملا كان ذلك

لمفــاهيم القانونيــة أنفــة البيــان علــي واقعــات االتهــام الماثــل ومــا هــو منســوب وبتطبيــق جملــة ا
للمتهمين فيها من الزعم بارتكابهما جريمـة جلـب مـواد مخـدرة ومـؤثرات عقليـة مـن الخـارج إلـي داخـل 

 .البالد بغرض االتجار فيها وترويجها
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 يتضح وجبالء تام

جريمة المسندة إليهما علـي خـالف الحقيقـة انتفاء وجود ثمة دور للمتهمين الماثلين في هذه ال 
 . أفعالها المادية أو المعنويةمن وانعدام وجود ثمة تداخل لهما في أي 

 فالثابت
أن هـذين المتهمـين ـلـم يقـم أيـا منهمــا بشـحن البضــائع والمضـبوطات علـي المرـكـب ولـم يقوـمـا  

وـلـدي ) ..  دور المــتهم األولحـيـث أن هــذا(طبع باإلبحــار بهــا مــن دوـلـه إـيـران إـلـي إمــارة الشــارقة ـبـال
ممــا حــدا ـبـالمتهم األول نحــو .. ـلـم يكــن المتهمــان يعلمــان بوصــولها .. وصــولها إـلـي ميـنـاء الشــارقة 

واكتـفـي .. االتصــال ـبـالمتهم التاســع اـلـذي اعـتـذر عــن عــدم الحضــور للميـنـاء ـفـي ذات ـيـوم االتصــال 
 . بطلب أوراق الشحنة

وذـلـك ألن األوراق الـتـي وصــلت .. لتقصــي األمــر  .../ وـفـي الـيـوم الـتـالي أرســل مــن ـيـدعي  
 . إليه لم تكن كاملة ولم توضح ماهية الشحنة

 .../ فإذا باملدعو 

وبنــاء .. يفاجــأ بــأن الشــحنة عبــارة عــن أدويــة ولــيس مــواد غذائيــة كمــا يعتقــد المــتهم التاســع  
م األول بـــالعودة عليـــه قـــام بـــرفض االســـتالم ومعـــه فـــي هـــذا الـــرأي المـــتهم التاســـع الـــذي أمـــر المـــته

 . وهو ما يقطع بحسن نية المتهم التاسع وعدم انتوائه ارتكاب ثمة جريمة.. بالشحنة إلي مصدرها 

 ومن ثم

يتأكـــد وبجـــالء ـتــام انتفـــاء وجـــود ثمـــة فعـــل مـــادي للمتهمـــين ـفــي هـــذه الواقعـــة فهمـــا ـلــم يقومـــا  
ولـم ..  ضبط هذه الشحنة ي مكانفأو ) في بلد المصدر(بالشحن أو التفريغ أو التخليص الجمركي 

 . يقم أيا منهما باستالم هذه الشحنة أو اإلقرار بأنها تخصه ودالفة للبالد بمعرفته

 أضف إيل ذلك كله

فإن األوراق قد خلت تماما من ثمة مستند أو أمـر توريـد  

أو طلب استيراد موقع مـن أيهمـا يفيـد صـحة هـذا االتهـام مـن 

عتـمــــاد بنـكــــي ثمـنــــا أو ـفــــتح ا.. ا قرـيــــب أو بعـيــــد ـفــــي حقهمـــــ

فهل يتصور أن تكـون هنـاك شـحنه مرسـلة بتلـك .. للبضاعة 
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الكيفية دون أن يسبق ذلك اتفاق بشأن هذه الشـحنة فيمـا بـين 

وهـل يـتم االتفـاق علـي .. الشـركة الشـاحنة والشـركة المسـتلمة 

الشـــحن أو التصـــدير أو االســـتيراد دون أن يســـبق ذـلــك تعاقـــد 

أو فـــــتح حســـــاب .. راد أو طلـــــب شـــــراء أو تصـــــدير أو اســـــتي

لعل كل ذلك يؤكـد للهيئـة المـوقرة مـدي .. معتمدي من البنك 

 .القصور والعوار الذي أصاب الحكم الطعين 

 السيما

 الـتـي ... مــن دوـلـة إـيـران إـلـي اإلمــارات باســم شــركة ةوأن الشــحنة محــل هــذا االتهــام مشــحون 
 . يعمل بها المتهم التاسع والعائدة للمتهم العاشر

 كومع ذل

انعدمت ثمة قصاصه ورق تفيد طلب الشركة أنفة الذكر لهـذه  

 علي هذه ) المتهمان الماثالن(الشحنة أو موافقة القائمين عليها 

 . الشحنة
 حيث قضت أحكام حمكمة التمييز علي أن

القصــد الجنــائي فــي جريمــة إحــراز المخــدر أو حيازتــه أو جلبــه يتــوافر متــي قــام الــدليل علــي  
 . ما يحوزه أو يحرزه أو يجلبه من الجواهر المخدرة علم الجاني بأن

 )٧/١١/٢٠٠٦ ق جلسة ٢٧ لسنة ٥٦٧الطعن رقم (

 وحيث كان ذلك

انعـــدم ثمـــة نشـــاط إيجـــابي أو ســـلبي للمتهمـــان فـــي الواقعـــة الراهنـــة حـيــث أن الثابـــت أن قـــد و 
 هــــو وصــــاحبها ومالكهــــا) .../ المــــدعو (الشــــاحن لهــــذه المضــــبوطات هــــو المســــئول عــــن المركــــب 

وذـلـك كلـه حســبما أســفرت .. ومرســلة إلـي الهـنـد وســتقف ترانزيـت فـقـط بإمـارة الشــارقة ... / المـدعي 
 . عنه التحقيقات
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 األمر الذي يؤكد
وأـنـه ـتـم اـلـزج .. انتـفـاء وجــود ثمــة دور إيجــابي أو ســلبي للمتهمــان المــاثالن فــي هــذه الواقعــة 

 ي عجزت النيابة العامة عن التوصل تن والبهما في هذا االتهام للتغطية علي المتهمين الحقيقيي
 . إليهم

 وليس أدل علي ذلك

صـراحة فـي .. العائدة للمتهم العاشر والتي يعمل بها المـتهم التاسـع ... من إيراد اسم شركة  
فهــل يعقــل إذا كــان للمتهمــان ثمــة صــلة بهــذه الشــحنة أن يــوردا اســم الشــركة بهــذه .. أوراق الشــحن 

 . في أوراق الشحنالصراحة وذاك الوضوح 

 لعل ذلك يؤكد

أن وجــود اســم الشــركة بهــذا الشــكل غرضــه ـتـوريط المتهمــان ـفـي جريمــة ال ـيـد لهمــا وال دخــل  
 .يهما فيها بما يجدر وبحق القضاء ببراءتهما منهاال

انعدام وجـود حتريـات جديـة وفعليـه أجريـت حـول واقعـات االتهـام املاثـل : خامسا 

تمد من أقوال السادة الضباط لكونهـا مسـتقاة وانهيار مثة دليل قد يكون مس

من أقوال املتهم األول وليس عن حتري وتقصي حقيقي وإال كان هـؤالء الضـباط 

   ما بها من ثغرات خطريةمواجهةاستطاعوا التوصل إيل حقيقة الواقعة و

  وحيث أن املستقر عليه يف قضاء حمكمة التمييز أن

ير األدلـــة ، واألخـــذ بـــأقوال الشـــهود أو إطراحهـــا ، تحصـــيل فهـــم الواقـــع فـــي الـــدعوى ، وتقـــد 
وتقدير اعتراف المتهم واألخذ به ولو عدل عنـه فيمـا بعـد فـي الجـرائم التعزيزيـه ، مـن سـلطة محكمـة 
الموضوع ، وال رقيب عليها في ذلك مادامت قد أقامت قضاءها علي أسـباب سـائغة لهـا أصـلها مـن 

 . األوراق وتكفي لحمله

 )١٧/٧/٢٠١١ق جلسة ٢٧ لسنة ٣٦١ الطعن رقم –محكمة التمييز (

  كما قضي بأن

لمحكمــة الموضــوع أن تســتخلص مــن أـقـوال الشــهود وســائر العناصــر المطروحــة عـلـي بســاط  
البحــث الصــورة الصــحيحة لواقعــة الــدعوى حســبما يــؤدي إليــه اقتناعهــا ، وأن تطــرح مــا يخالفهــا مــن 

جنــي عليــه ومــا جــاء بتقريــري األدلــة الجنائيــة صــور أخــري وكانــت المحكمــة قــد أطمأنــت ألقــوال الم
والطـــب الشـــرعي وصـــحة تصـــويرهما للواقـعــة ـفــإن مـــا يثـيــره الطـــاعن ـمــن منازعـــة ـفــي صـــورة الواقعـــة 
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بــدعوى اســتحالة حصــولها حســبنا شــهدت بــه المجنــي عليهــا ينحــل إلــي جــدل موضــوعي فــي تقــدير 
 . م محكمة التمييزالدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وال يجوز إثارته أما

 )٥/٣/٢٠٠٥ جزاء جلسة ٢٠٠٤ لسنة ٣٩٦محكمة التمييز الطعن رقم (

  وقضي كذلك بأن
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصـيل فهـم الواقـع  

 .حملهفي الدعوى وتقدير األدلة فيها متي كان قضاؤها سائغا له أصله الثابت باألوراق بما يكفي ل

 )٨/٤/٢٠٠٦ق جلسة ٢٧ لسنة ١١٠ الطعن رقم –التمييز (

 ملا كان ذلك

وبتطبيق المفاهيم القانونية أنفة الذكر علي واقعات وأوراق االتهـام الماثـل يتضـح وبجـالء تـام  
وأن أقـوال .. انعدام وجود ثمة دليل مستمد من أي تحريات جدية تكون قد أجريت حول هذه الواقعـة 

 ال تمثل دليال علي أي شيء ذلك أنها مستمدة من أقوال المـتهم األول وليسـت قائمـة السادة الضباط
 . جانب هؤالء الضباطمن   للحقائقيعلي تحريات أو بحث أو تقص

 األدلة يف االتهام املاثلقصور وانعدام وهو ما يؤكد 

 وذلك لألسباب اآلتية

 : السبب األول

ا إلـي نهايتهـا يتجلـى ظـاهرا خلوهـا مـن ثمـة محضـر بمطالعـة أوراق االتهـام الماثـل مـن بـدايته 
 .تحريات جديه أجراها وتفرغ لها أي من السادة الضباط الذين استمعت النيابة العامة إلي أقوالهم

 وإمنا األمر مل خيرج

عــــن أن الســــادة الضــــباط كــــانوا يتخــــذون مــــن أـقـــوال المــــتهم األول ســــندا لمــــا يزعمــــون بأنهــــا  
 . ك علي خالف الحقيقةمعلومات توصلوا إليها وذل

 والدليل علي ذلك

 فجمـيـع الســادة الضــباط ..أـنـه ال يوجــد تحرـيـات ســبقت ضــبط الشــحنة محــل االتهــام الماـثـل  

 وهو  .. أقروا صراحة بأنهم انتقلوا إلي حيث مكان المركب مكان الشحنة بعد اإلبالغ عن ضبطها
 . هي السبب في ضبطهاما يؤكد أن المركب ضبطت بالفعل ولم يدع مدعي أن تحرياته 

 أما بعد الضبط

 أتخذ السادة الضباط أقوال المتهم األول سندا لما قرروا به ولم يقم فقد .. فكما أسلفنا القول  
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 . أي منهم بعمل تحريات عن هذه الواقعة

 : السبب الثاني
ل أنه من خالل ظروف ومالبسات الواقعة الراهنة فإن التحريات الجدية والمجديـة فـي التوصـ 

وذلـك للتوصـل إـلـي ) االنتربـول(كـان يجــب أن تـتم عـن طريـق المباحـث الدولـيـة .. إلـي الحقيقـة فيهـا 
ومنــه كــان يمكــن التوصــل إلــي الشــخص الحقيقــي ، صــاحب الشــحنة والقــائم بشــحنها علــي المركــب 

 . المفترض أن يتسلمها وذلك بفرض أنها كان من المقرر دخولها للبالد واالتجار فيها

 وهذا كله

ا لم تفعله النيابة العامة كما أسـلفنا القـول مكتفيـة باتهـام أشـخاص ال ناقـة لهـم وال جمـل فـي م
 . هذه الواقعة برمتها وعلي رأسهم المتهمان التاسع والعاشر

 : السبب الثالث

مـا هـي .. أن ما أدلي به السادة الضباط في تحقيقات النيابـة العامـة وزعمـوا بأنهـا معلومـات 
للمينـــاء .. فالثابـــت أنهـــم جميعـــا عللـــوا عـــدم حضـــور المـــتهم التاســـع .. عنـــدياتهم إال تخمينـــات مـــن 
 . باعتقادهم بأنه علم بضبطها.. الستالم الشحنة 

 واحملاكمات اجلنائية ال تبني علي االعتقاد والتخمني واآلراء الشخصية

 لــزعم ومــع ذلــك وتماشــيا.. بــل تبنــي علــي حقــائق وتحريــات ومعلومــات ترقــي لمرتبــة اليقــين  
ومــع ذلــك يجــري ، فهــل يعقــل أن يكــون المــتهم التاســع قــد علــم بضــبط الشــحنة .. الســادة الضــباط 

لعـل ذلـك غيـر منطقـي ! مكالمات مع المـتهم األول ويرسـل عنـه منـدوب ومـا إلـي ذلـك مـن أحـداث ؟
تمامـا لو كان المتهم التاسع له ثمة صلة بهذه الواقعة لكـان اختفـي أنه بل أن المنطقي في األمر .. 

 . عن مسرح األحداث

 وهو ما مل حيدث

حـال ممارســته أعمالـه بشــكل طبيـعـي .. ـبـدبي .. ....فقـد ـتـم القـبض علـيـه مـن مكتـبـه بشـركة  
وهـو مـا يقطـع ..  أنه مطمئن تماما وليس لديه ما يسبب له الخوف أو محاولـة التخفـي دكؤوهو ما ي

 . بعدم صحة تخمين واعتقاد السادة الضباط

 : عالسبب الراب

 كـان وحيـث لـ.. فقد اشرنا سلفا إلي عدم وجود تحـري جـدي حـول الواقعـة محـل هـذا االتهـام  
 : هناك ثمة بحث أو تحرى الستطاع السادة الضباط التوصل إلجابات عن األسئلة اآلتية

 .!!!من هو مالك الشحنة ومصدرها ؟ -
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 .!!كيف عبرت هذه الشحنة من جمارك دولة إيران ؟ -

 .!!!شحنها داخل المركب ؟من القائم ب -

 .!!متواجد حال الشحن من عدمه ؟) نواخذة المركب(هل كان المتهم األول  -

 !!هل كان المذكور يعلم ماهية المضبوطات ومن أنها مواد مخدرة من عدمه ؟ -

 .!!هل كان المتهمان التاسع والعاشر يعلمان بماهية الشحنة من عدمه ؟ -

 .!!واالتجار في المخدرات من أي نوع من عدمه ؟هل سبق آلي منهما التعامل  -

 .!!هل كانت الشحنة من المفترض دلوفها للبالد أم جاءت علي سبيل الترانزيت فقط ؟ -

 . !!هل هذه الشحنة مدفوعة الثمن من عدمه ومن هذا الشخص القائم بسداد الثمن؟ -

 .!!ة الشحنة من عدمه ؟هل أيا من البحارة المتواجدين علي المركب كان علي علم بماهي -

 .!!من هو الشخص الذي سدد مصروفات الشحن والنقل والتفريغ ؟ -

 الواضح اجلليه من لعل

أن أي من السادة الضباط يعجز تماما عن اإلجابة علي أي سؤال من األسئلة المشـار إليهـا  
 . وهو األمر الذي يؤكد عدم إجراء ثمة تحريات جدية يمكن التعويل عليها.. سلفا 

 : السبب اخلامس
 غموض أحاط بأقوال السادة الضباط ورجال الضبط التي أدلوا بها أمام النيابة هناك أن  
حتـى وصـل األمـر .. فقد جاءت أقوالهم متطابقة تطابقا يثير الشك والريبة في مصداقيتها .. العامة 

 . إلي أن الخطأ في أقوال أحدهما تكرر مع اآلخرين

 هد األولحيث جاء علي لسان الشا

  ................./الرائد 

ولـم ( " فتبـين أن المـادة البيضـاء هـي مـن المـواد األوليـة التـي تصـنع منهـا مـادة  ........ " 

 ).ه يذكر ماهية هذه المادة التي تصنع من المادة المضبوط

 وهذا اخلطأ

 . ..../  والمساعد أول ..../ تكرر وبوضوح تام في أقوال المالزم أول  

  هذا فحسبليس

ففـي .. بل أنه بمطالعة أقوال سالفي الذكر يتضح أن كل منهم زعم بأنه قام بسـؤال النواخـذه  
 ............. أمين/ وقمت بسؤال النواخذه المدعو " أقوال كل منهم عبارة 
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 ومن ثم

وهــو األمــر الــذي . يتجـلـى ظــاهرا أن ثمــة غمــوض وشــك فــي مــدي مصــداقية هــؤالء الشــهود  
م وجــود ثمـة تحرـيـات جديـة أو دالـئـل يقـوم عليهـا االتـهـام الـراهن وهــو مـا يجــدر معـه تـبـرأه يؤكـد انعـدا

 . المتهمين منه

االتهام املاثل مبناه الكيد والتلفيق ومعيب بانعدام املعقولية وانتفاء وجود : سادسا 

مثة دليل معتـرب ميكـن االعتكـاز عليـه وهـو مـا يسـلس بالضـرورة حنـو بـراءة 

  مسند إليهما املتهمني مما هو

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٢١١فقد نصت املادة 
إذا كانــت الواقعــة غيــر ثابتــة أو كــان القــانون ال يعاقــب عليهــا تحكــم المحكمــة ببــراءة المــتهم  

 .ويفرج عنه إذا كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها 

 ومن املتواتر عليه يف أحكام حمكمة التمييز أنه 
 محكمة الموضوع أن تتشكك في قوة إسناد التهمة إلي المتهم كي تقضي ببراءته حسب 

 .مادامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخال حكمها من عيوب التسبيب 
  )٤/٤/٢٠١٠ ق جلسة ٥ لسنة ١١طعن تمييز رقم (

 كما قضت بأن 
ك محكمـة الموضـوع فـي صـحة من المقرر قانونا أنه يكفي في المحاكمات الجزائيـة أن تتشـك 

 .إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي له بالبراءة 

 وقضي كذلك بأن 
 .األصل فيها باقتناع القاضي بناء علي األدلة المطروحة عليه .. المحاكمات الجزائية  

 )٥/١١/٢٠٠٧ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٣٤٢ ، ٣٤١الطعنين رقمي (

 ويف ذات اخلصوص قضت حمكمة النقض املصرية بأن 
األحكــــام الجنائيــــة يجــــب أن تبنــــي علــــي الجــــزم واليقــــين ال الشــــك والتخمــــين ، وأن األحكــــام  

 .الصادرة باإلدانة يجب أن تبني علي حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين 
 )٨٥٥ ص ٢١٠ رقم ٩ س ٢٨/١٠/١٩٥٨(

 وكذا قضت بأنه 
 اد التهمة إلي يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسن
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المتهم كي تقضي له بالبراءة إذ أن مرجح ذلك بمـا يطمـئن إليـه فـي تقـدير الـدليل مـادام الظـاهر مـن 
 .الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة 

 )١٢/٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٨٠٧الطعن رقم (
 وفي ذات المعني 

 )٢٩/١١/١٩٦٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ١٢٦٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق جملـة المفـاهيم القانونيـة أنفـة البيـان علـي واقعـات االتهـام الماثـل يتضـح وبجـالء أن 
النيابــة العامــة قــدمت المتهمــين للمحاكمــة معتكــزه علــي دالئــل افتراضــية بعيــدة كــل البعــد عــن الجــزم 

هـــذا فضـــال عـــن عـــدم .. كمـــا اعتكـــزت علـــي قـــرائن غيـــر ثابتـــة ويمكـــن إثبـــات عكســـها .. واليقـــين 
وذـلـك ـلـيس حــديثا .. قولـيـة الـتـي شــابت واقعــات هــذا االتهــام فــي حــق المتهمــان التاســع والعاشــر المع

 :ٕمفتري وانما أكدته الحقائق اآلتية 

 :احلقيقة األويل 
فقد عجزت النيابة العامة عن تقديم دلـيال واحـدا علـي تـوافر قصـد االتجـار والتـرويج .. بداية 

متهمان حال قيامهما بالشراء أو البيع فـي المـواد المضـبوطة فلم يتم القبض علي ال.. لدي المتهمان 
فـلـيس آلي منهمــا ســوابق إجرامـيـة .. وـلـم يثـبـت أنهمــا مــن معـتـادي القـيـام باالتجــار ـفـي المخــدرات .. 

هــــذا فضــــال عــــن عــــدم إجــــراء تحريــــات تــــزعم بأنهمــــا ينويــــان تصــــريف البضــــاعة .. مــــن أي نــــوع 
 كد أنه ليس هناك من الدالئل أو حتى القرائن ما يثبت األمر الذي يؤ.. المضبوطة بطريقة معينة 

 .قصد االتجار والترويج في حق أي من المتهمين 

 أما االستدالل بكمية البضاعة 
فهو استدالل قاصر وفاسد ومعيب فالكمية المضـبوطة مـن الجـائز .. علي توافر هذا القصد 

وهـو مـا .. قـط دون نيـة اتجـار أو تـرويج للنقـل ف) نواخـذه المركـب(أن تكون فـي حيـازة المـتهم األول 
 . دون قصد التعاطي أو االتجار فيها أن حيازته لها مجردةيؤكد 

 وهو ما أكده املتهمون من التاسع حىت األخري 
مـــن المفتـــرض أن تقـــف بميـنـــاء ) بوصـــف أنـهـــا مـــواد غذائيـــة(إذا قـــرروا بـــأن هـــذه البضـــائع  

 . الهند الشارقة ترانزيت فقط ثم يعاد شحنها إلي دولة

 األمر الذي يضحي معه ظاهرا 
 انعدام وجود أي دليل معتبر علي توافر قصد االتجار والترويج لدي المتهمين وأن النيابة  
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ومـع ذلـك قـدمت المتهمـين للمحاكمـة بنـاء علـي هـذا القصـد الملفـق .. عجزت عـن تقـديم هـذا الـدليل 
 .الغير ثابت باألوراق 

 :احلقيقة الثانية 
فإن وجود المضبوطات بهذه الكمية الكبيـرة علـي ..  مفقودة في االتهام الماثل أن هناك حلقة

ومشـحونة بهـذا الشـكل الواضـح " .. ترامـادول"مـدون عليهـا " الكـراتين "وحال كـون .. سطح المركب 
.. فإن ذلك كلـه يثيـر الشـك والريبـة فـي صـحة هـذا االتهـام برمتـه .. دون تورية داخل بضائع أخري 

ذلك أنه يتنـافى تمامـا مـع الحيطـة والحـذر ..  أخري بخالف الصورة المسطرة باألوراق وأن له صورة
ومــن ـثـم كــان عـلـي النياـبـة عــبء التوصــل إـلـي .. الشــديدين ـلـدي معـتـادي ارتكــاب مـثـل هــذه الجــرائم 

تـلــك الحلـقــة المفـقــودة والتوصـــل إـلــي الســـبب ـفــي وجـــود المضـــبوطات عـلــي هـــذا النحـــو وعـلــي مـــرأى 
 !!!.اجد علي المركب ومسمع من أي متو

 :احلقيقة الثالثة 
ومن ضمن الواقعات التي تتسم بعدم المعقوليـة والتـي تؤكـد أن لالتهـام الـراهن صـورة مخالفـة 

 ... أن الشحنة محل االتهام الماثل مصدرة من دولة إيران باسم شركة .. للصورة المسطرة باألوراق 
 . التاسع المملوكة للمتهم العاشر والتي يعمل بها المتهم

 فإنه ملن العقل واملنطق 
أن هذين المتهمين إذا كانـا ضـالعان فـي هـذا االتهـام ومشـتركان فيـه بـأي شـكل مـن األشـكال  

وأن يـتم اإلرسـال .. لكان األحري واألجدر بهما عدم تدوين الشـحنة باسـم الشـركة المـذكورة تمامـا .. 
 .إلي شركة وهمية أو أي شيء من هذا القبيل 

 السيما 
ولــيس لهــا .. وأن الشــركة ملــك المــتهم العاشــر ال تعمــل ســوي فــي مجــال االلكترونيــات فقــط  

 . وهو األمر الذي يجعل هذه الشحنة سهلة المنال والضبط.. ثمة نشاط باألدوية من قريب أو بعيد 

 وهذا أيضا 
 وهـــذا.. يتـنــافى ويـنــاهض الحيطـــة والحـــذر الـلــذين يتســـم بهـمــا مـــن يرتـكــب مـثــل هـــذه الجـــرائم  

 .أيضا ما يؤكد أن للواقعة الصحيحة صورة مخالفة للصورة المرتسمة باألوراق 

 :احلقيقة الرابعة 
.. وممـا يؤـكـد انـعـدام وجــود أي دور للمتهـمـان التاســع والعاشـر ـفـي الواقـعـة محــل هــذا االتـهـام  

م يـتم إال أنـه لـ..... أنـه علـي الـرغم مـن أن الشـحنة قادمـة مـن دولـه إيـران مـدون عليهـا اسـم شـركة 
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ضبط أية أوراق أو مراسالت أو مكاتبات صادرة من الشركة المذكورة تفيد طلبها لهذه الشحنة أو 

وهـذا أيضـا يؤكـد وبحـق أن للواقعـة  .. موافقتها علي الشحن باسمها أو أي شـيء مـن هـذا القبيـل
 .صورة تخالف المرسوم باألوراق 

 :احلقيقة اخلامسة 
قــد حضــرا مــن دولــة إيــران إلــي إمــارة الشــارقة ..  عشــر أن المتهمــان الحــادي عشــر والثــاني 

 .خصيصا بغرض مباشرة الشحنة التي صار ضبطها ومتابعتها

 وهذا يؤكد انتفاء صلة املتهمان 

 التاسع والعاشر بها 

 إذ لو كان المتهمان التاسع والعاشر ضالعان في هذا االتهام  

لــة إـيــران وعلــي علــم بهــذه الشــحنة المؤثمــة مــا كــان مالكهــا فــي دو

 .أرسل من يباشر هذه الشحنة ويتابعها 
 ومن الدالئل أيضا علي مصداقية املتهمان

 التاسع والعاشر 
اللــذين قطعــا بعــدم علمهمــا بمحتــوي الشــحنة وأنهمــا كانــا يظنــا أنهــا مــواد غذائيــة مرســل إلــي  

ســلة لدولــة أن المتهمــان الحــادي عشــر والثــاني عشــر قــررا بــأن هــذه الشــحنة غيــر مر.. دولــة الهنــد 
وأنها من المقرر أن تقف بإمـارة الشـارقة ترانزيـت تمهيـدا إلعـادة شـحنها إلـي دولـة .. اإلمارات تماما 

 .الهند 

 وهذا يؤكد 
انتـفــاء وجـــود ثمـــة عـلــم أو قصـــد ـلــدي المتهمـــين التاســـع والعاشـــر أو ـتــدخل فـــي هـــذا االتهـــام  

 .المبتور سنده 

 ملا كان ذلك 
 ظاهرا انعدام وجود دالئل كافيه علي صحة هذا االنعدام برمته يتجلى .. ومن جملة ما تقدم  

وأن واقعاتـــه الحقيقيـــة تخـــالف تمامـــا الصـــورة المرســـومة بأوراقـــه وهـــو مـــا يؤكـــد كيديتـــه وتلفيقـــه ضـــد 
 .المتهمان التاسع والعاشر دونما ثمة دليل ومن ثم يحق لهما طلب البراءة منه 
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 وحيث كان ما تقدم 
وضــوعية أنـفـة البـيـان ومــن األدـلـة واـلـدالئل الثابـتـة ـبـاألوراق عـلـي ـبـراءة ومــن جمـلـة اـلـدفوع الم 

والســـابق إيضـــاحها تفصـــيال يتجلـــى ظـــاهرا أن محكمـــة أول درجـــة قـــد .. المتهمـــان التاســـع والعاشـــر 
خالفــت صــحيح القــانون وقواعــد وأصــول تســبيب األحكــام واالســتدالل بمــا هــو مطــروح عليهــا حينمــا 

ا ســـطرناه ســـلفا مـــن أدـلــة عـلــي انـعــدام وجـــود أي دور لهـمــا ـفــي هـــذه أداـنــت المتهـمــان رغـــم جـمــاع ـمــ
 .الواقعة 

  تايللدفاع اوهو ما نفرد له ال
 . إليضاح العيوب وأوجه العوار التي شابت حكم محكمة أول درجة بما يجعله خليقا باإللغاء 

 احملور الثالث للدفاع 

 عله جديرا باإللغاءأوجه القصور العوار التي شابت احلكم املستأنف والتي جت

 يف حق املتهمني التاسع والعاشر

خمالفة احلكم الطعني لصحيح القانون واخلطأ يف تطبيقه علـي حنـو يسـلس بهـذا : أوال 

 احلكم حتما حنو اإللغاء 

 بادئ ذي بدء 
.. فإن المستقر عليه فقها وقضاءا أن عيب الخطأ في تطبيـق القـانون لـدي إصـدار االحكـام  

 :نوجزها فيما يلي ..  صورة وحاالت يتحقق في عدة

 حالة خمالفة القانون 
وتتحقق في الحكم بإنكاره وجود قاعدة قانونية موجودة أو تأكيد وجود قاعـدة قانونيـة ال وجـود  

 .لها 

 وحالة اخلطأ يف تطبيق القانون 
  علي أو تطبيقها عليها.. وهي تقوم علي تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة ال تنطبق عليها  

أو بــرفض تطبيقهــا علــي واقعــة .. نحــو يــؤدي إلــي نتــائج قانونيــة مخالفــة لتلــك التــي يريــدها القــانون 
 .تنطبق عليها 

 أما احلالة الثالثة فهي اخلطأ يف تأويل القانون
وهــو عـبـارة عــن الخطــأ اـلـذي يقــع فـيـه القاضــي عـنـد تفســيره نصــا مــن نصــوص القــانون الـتـي  

 .بحاجة إلي تفسير 
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  حالة بطالن احلكم والرابعة
 .كما لو صدر عن هيئة خولف القانون بشأن تكوينها .. وهي قد تتعلق بالحكم كنشاط  -

 .كما لو لم يوقع عليه من أصدره أو عدم بيان أسبابه .. وقد تتعلق بالحكم كورقة مكتوبة  -

ر كمــا ـلـو تضــمن الحكــم قــرارا غـيـر مفهــوم أو غيــ.. وقــد تتعـلـق ـبـالحكم كقــرار يمــنح الحماـيـة  -
 .محدد 

 حالة بطالن اإلجراءات املؤثرة يف احلكم .. وأخريا 
 .حينما يتعلق بأهلية الخصوم أو تمثيلهم .. ويكون بطالن اإلجراءات عيب موضوعي  

 ملا كان ذلك 
وبتطبيقهـا علـي مـدونات الحكـم الطعـين .. ومن خالل األصول والثوابت القانونية أنفة الـذكر  

ه عيــب الخطــأ فــي تطبيــق القــانون فــي أكثــر مــن صــورة ووجــه نشــرف يتجلــى ظــاهرا أنــه قــد شــاب.. 
 :بإيضاحها تفصيال وتأصيال في األوجه اآلتية 

خطأ احلكم الطعني يف تطبيق القانون حينما أدان املتهمـون عـن تهمـة : الوجه األول 

 جلب املواد املخدرة رغم انتفاء وصف اجللب يف االتهام املاثل 

 بشـأن مكافحـة املـواد ١٩٩٥ لسـنة ١٤ن قـانون رقـم حيث نصت املادة األويل م

 املخدرة علي أن 
يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة المعــاني المبينــة قــرين كــل منهــا مــا لــم يقــض ســياق الــنص  

 .بغير ذلك 
 .إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من خارج إقليم الدولة : الجلب  -
مــؤثرات العقليــة فــي داخــل إقلــيم الدولــة مــن مكــان آخــر أو نقــل المــواد المخــدرة أو ال: النقــل  -

 .بطريق الترانزيت

 وحيث أن املستقر عليه يف قضاء حمكمة التمييز أن 
 لسـنة ٣٤المقرر أن جريمة جلب المخدر قد عرفتها المادة األولي من القانون االتحادي رقم  
إحضــار المخــدر مــن خــارج إقلــيم  فــي شــأن مكافحــة المــواد المخــدرة والمــؤثرات العقليــة بأنــه ١٩٩٥

 .الدولة إلي داخلها 

 )٣٠/٣/٢٠١٠ جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٢١٥الطعن رقم (

 



 

 

 

 

 
١٠٥

 ملا كان ذلك 
يتجلـى أن الجلـب يتحـقـق .. ومـن التعريفـات أنفـة البيـان والمسـطرة بقـانون مكافحـة المخـدرات  

د المخـدرة للـبالد فـإن أمـا إذا لـم تـدخل المـوا.. إلي داخلهـا بإحضار المواد المخدرة من خارج الدولة 
 .وصف الجلب ال ينعقد 

 هذا 
ٕوحـيـث أكــدت أوراق االتهــام الماـثـل أن المضــبوطات ـلـم يكــن مــن المقــرر دلوفهــا لـلـبالد وانمــا  

 . فقط لحين شحنها مرة أخري إلي دوله الهند ترانزيتكانت ستقف بميناء خالد بإمارة الشارقة 

 وهذا ما أقر به 
اتصـل /... .. حيـث قـررا بـأن المـدعو) بوصـف أنهـا مـواد غذائيـة(المتهمان التاسـع والعاشـر  

 .ٕواعادة شحنها إلي دولة الهند ) بوصف أنها أغذية(هاتفيا بكالهما وطلب أن يتم استالم الشحنة 

 وكذلك أقر املتهمان احلادي عشر والثاني عشر 
د شحنها مرة أخـري أن الشحنة كان مقررا أن تقف بإمارة الشارقة علي سبيل الترانزيت ثم يعا 

 .إلي دولة الهند 

 وهو األمر الذي ينحسر عن الواقعة الراهنة

 معه وصف اجللب 

 لسببني

وأثبتــه الحكــم المســتأنف صــراحة فــي .. أنهــا ـلـم تــدخل إـلـي الــبالد وهــذا أمــر ثاـبـت ـبـاألوراق  :األول 
 ) .السطر األول من الصفحة السادسة(مدونات قضائه 

علـي .. إمـارة الشـارقة .. األوراق أيضـا أن هـذه الشـحنة وجـدت بمينـاء خالـد أنه قد ثبـت بـ :الثاني 
 .سبيل الترانزيت فقط تمهيدا لشحنها مرة أخري إلي دولة الهند 

 وهو ما ينطبق عليه وصف النقل 

 حسبما هو وارد باملادة األويل من قانون مكافحة املواد املخدرة 
 ان المتهمون بوصف أن الواقعة الماثلة تمثل وكان الحكم الطعين قد أد.. لما كان ذلك  

جلـب للمـواد المخـدرة فـي حـين قـد ثبـت وبحـق أنهـا ال ينطبـق عليهـا هـذا الوصـف األمـر الـذي يقطــع 
 .أن هذا القضاء قد خالف صحيح القانون بما يجعله جديرا باإللغاء 



 

 

 

 

 
١٠٦

ها التي حمكمة أول درجة مل تستعمل سلطات: الوجه الثاني للخطأ يف تطبيق القانون 

خوهلا إياها املشرع يف تغيري الوصف القانوني للواقعة وتعديل التهمـة رغـم أن 

الواقعة ال تتعدي يف صحة وصفها الشروع يف ارتكاب جرمية يف حق املـتهم األول 

 علي حنو يؤكد أنها خالفت صحيح القانون .. فقط 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢١٤فقد نصت املادة 
حكمــة أن تغـيـر ـفـي حكمــا الوصــف الـقـانوني للواقعــة المســندة للمــتهم ، ولهــا تعــديل التهمــة للم 

وعـلـي المحكـمـة أن تنـبـه .. حســبما ـتـراه وفـقـا لـمـا يثـبـت لـهـا ـمـن التحقـيـق أو ـمـن المرافـعـة ـفـي الجلســة 
ا المتهم إلي هذا التغيير ، وأن تمنحه أجال لتحضير دفاعه بناء علـي الوصـف أو التعـديل الجديـد إذ

طلب ذلك ، وللمحكمة أيضا تصحيح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو فـي عبـارة االتهـام ممـا يكـون 
 .في أمر اإلحالة أو في ورقة التكليف بالحضور 

 ملا كان ذلك 
قـــد اتهمـــت المتهمـــين جميعـــا بـــزعم ارتكـــابهم .. بالمخالفـــة للقـــانون .. وكانـــت النيابـــة العامـــة  

 .عقلية من خارج دولة اإلمارات إلي داخلها لجريمة جلب مواد مخدرة ومؤثرات 

  ال يتعدى وصفها حد الشروع – إن صحت –رغم أن الواقعة 

 فقد كان لزاما علي حمكمة أول درجة استعمال سلطتها املخولة هلا 

  إجراءات يف تغيري وصف االتهام وتعديل التهمة ٢١٤باملادة 

 فت الشروع بأنه  من قانون العقوبات قد عر٣٤وأن املادة .. السيما
الشــروع هــو البــدء فــي تنفيــذ فعــل بقصــد ارتكــاب جريمــة إذا أوقــف أو خــاب أثــره ألســباب ال  

 .دخل إلرادة الجاني فيها 
ويـعـد ـبـدءا ـفـي التنفـيـذ ارتكــاب فـعـل يعتـبـر ـفـي ذاـتـه جــزءا ـمـن األجــزاء المكوـنـة لـلـركن المــادي 

 .للجريمة أو يؤدي إليه حاال ومباشرة 
ي الجريمــة مجــرد العــزم عـلـي ارتكابهــا وال األعمــال التحضــيرية لهــا مــا ـلـم وال يعتـبـر شــروعا ـفـ

 .ينص القانون علي خالف ذلك 

 هذا
وحيـــث أوضـــحنا ســـلفا أن النيابـــة العامـــة نســـبت للمتهمـــين جلـــب المـــواد المخـــدرة والمـــؤثرات  

 .العقلية من خارج البالد إلي داخلها بقصد االتجار 



 

 

 

 

 
١٠٧

 جلرمية قد خابوحيث أنه بفرض صحة ذلك فإن إثر ا
فضـال  .. حسـبما أقـر الحكـم المسـتأنف نفسـهبعدم دخـول المـواد المخـدرة إلـي داخـل الـبالد  

األمــر الــذي يؤكــد أن الواقعــة ال تعــدو أن تكــون شــروعا فــي .. عــن أنــه لــم يتحقــق ثمــة اتجــار فيهــا 
 .الجريمة وليس ارتكابا مكتمال لها وذلك علي الفرض الجدلي بصحة الواقعة 

 ن ذلك وحيث كا
 وحيث كان وصف الشروع أخف عقوبة من ارتكاب الجريمة  

  عقوبات علي أن ٣٥حيث نصت املادة 
مـــا لـــم ـيــنص القـــانون علـــي .. يعاقـــب علـــي الشـــروع فـــي ارتكـــاب الجنايـــة بالعقوـبــات التاليـــة  

 :خالف ذلك 
 .السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة اإلعدام  -١
 .نت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد السجن المؤقت إذا كا -٢

السجن مدة ال تزيد علي نصف الحد األقصى المقـرر للجريمـة أو الحـبس إذا كانـت العقوبـة  -٣
 .السجن المؤقت 

 ومن ثم 
يتجلـــى ظـــاهرا أنـــه كـــان لزامـــا علـــي محكمـــة أول درجـــة تحقيقـــا للعدالـــة أن تســـتعمل ســـلطتها 

 إلـــي – علـــي فـــرض صـــحته –يل وصـــف االتهـــام الماثـــل المخولـــة لهـــا مـــن المشـــرع وأن تقـــوم بتعـــد
 .الشروع وما يستتبع ذلك من تخفيف في العقوبة المقررة 

 وحيث مل تفعل حمكمة أول درجة ذلك 
 .األمر الذي يؤكد مخالفتها لصحيح القانون بما يستوجب تصويب حكمها باإللغاء  

أ يف تطبيق القانون حينما احلكم الطعني أخط: الوجه الثالث للخطأ يف تطبيق القانون 

 من قانون مكافحة ٤٩ثالثة للمادة الأدان املتهمني وفق التشديد املقرر بالفقرة 

املواد املخدرة رغم انتفاء وجود دالئل علي توافر وانعقاد قصد االجتار أو الـرتويج 

 لدي أي من املتهمني 

  من القانون املشار إليه علي أن ٤٩فقد نصت املادة 
 ألحوال المرخص بها وفقا ألحكام هذا القانون في غير ا 
يعاقب بالسحن مـدة ال تقـل عـن سـبع سـنوات وال تزيـد علـي عشـر سـنوات وبالغرامـة التـي ال   -١



 

 

 

 

 
١٠٨

تـقــل عـــن خمســـين أـلــف درهـــم وال تزـيــد عـلــي ـمــائتي أـلــف درهـــم ـكــل ـمــن جـلــب أو اســـتورد أو 
ة أو المـــؤثرات صـــدر أو صـــنع أو اســـتخرج أو فصـــل أو أنـــتج أيـــة مـــادة مـــن المـــواد المخـــدر

 . المرافقة بهذا القانون ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٣العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام 
 يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد علي ثـالث سـنوات وبالغرامـة التـي ال تقـل عـن  -٢

عشــرين ألــف درهــم وال تزيــد علــي خمســين ألــف درهــم كــل مــن حــاز أو أحــرز أيــة مــادة مــن 
) ١(ار إليهـا أو مـارس أي نشـاط أو تصـرف أخـر بشـأنها غيـر مـا ذكـر فـي البنـد المواد المش

 ) .٤٠(ومع عدم اإلخالل بحكم المادة 

ٕواذا وقعــــت أي مــــن الجــــرائم المنصــــوص عليهــــا فــــي البنــــدين الســــابقين بقصــــد االتجــــار أو   -٣
زـيـد الـتـرويج كاـنـت العقوـبـة الســجن المؤـبـد والغرامــة الـتـي ال تـقـل عــن خمســين أـلـف درهــم وال ت

 .علي مائتي ألف درهم وفي حالة العود تكون العقوبة اإلعدام

 ملا كان ذلك 
وكــان الثابــت أن النيابــة العامــة طالـبـت بعقــاب المتهمــين وفــق هــذه الفقــرة األخيــرة مــن المــادة  

 . أنفة الذكر والتي أخذت علي عاتقها تشديد العقوبة بناء علي توافر قصد االتجار والترويج ٤٩

 ثابت باألوراق وحيث أن ال
فالثاـبـت أن المــتهم .. انعــدام وجــود ثمــة دلـيـل عـلـي ـتـوافر هــذا القصــد ـلـدي أي مــن المتهمــين  

) وماهيـة األدويـة تحديـدا(األول جزم بأنه أبحر بالباخرة دونما أن يعلم ماهية الشحنة المحملـة عليهـا 
 .حيث قطع بأن الشحن قد تم حال عدم وجوده 

  ومل تستطيع النيابة العامة
فــإذا كــان ال يعلــم ماهيــة الشـــحنة .. إقامــة ثمــة دليــل علــي عكــس مــا قــرر بــه المــتهم األول  

 !!!!!!!!!!.فكيف بتصور أن تكون لدية نية االتجار أو الترويج ؟

 وكذلك احلال بالنسبة لبحارة املركب 
ا فلم يكن أي منهم يعمل بما تحويه الشحنة وهو ما قطعت به محكمة أول درجة مما حـدا بهـ 

 .نحو القضاء ببراءتهم جميعا

 أما املتهمان التاسع والعاشر 
" مـــواد غذائـيــة " فالثاـبــت أن المعلومـــة الـتــي ـلــديهم بخصـــوص هـــذه الشـــحنة أنهـــا عـبــارة عـــن  

 .وليست أدوية 

 



 

 

 

 

 
١٠٩

 ليس هذا فحسب 
ٕوانمـا سـيعاد شـحنه إلـي دولـة .. بل أن هذا لم يكن من المقرر إدخاله للبالد أو االتجـار فيـه  

  .الهند

 أضف إيل ذلك كله 
وقـــد أرســـل الـمـــتهم .. أن الثابـــت بـــاألوراق أن كالهمـــا كـــان يجهـــل ماهـيـــة الشـــحنة وكنهتهـــا  

ومـــا أن عـلــم ـبــأن الشـــحنة / ...) المـــدعو(التاســـع مـنــدوب عـنــه متخصـــص ـفــي التخـلــيص الجمرـكــي 
المــواد عـبـارة عــن أدوـيـة حـتـى رـفـض تمامــا اســتالمها وكــان ذـلـك دونمــا أن يعـلـم أن هــذه األدوـيـة مــن 

 .المخدرة المدرجة بالجداول بل رفض استالمها لمجرد أنها أدوية 

 أما عن املتهمان احلادي عشر والثاني عشر 
 فقد أقرا صراحة بأن هذه الشحنة أيا ما كان محتواها لم يكن من المقرر دخولها البالد بل  

 .أنها ستقف ترانزيت إلعادة شحنها إلي دولة الهند 

 ملا كان ذلك 
يتجلــى ظــاهرا أن األوراق قــد عقمــت عــن مــيالد ثمــة إثبــات أو دليــل ..  جملــة مــا تقــدم ومــن

فـلـــم ـيـــأت ذـلـــك ـفـــي أي ـمـــن أـقـــوال .. عـلـــي نـيـــة وقصــــد االتجــــار والـتـــرويج ـلـــدي أي مــــن المتهـمـــين 
وـلــم ـتــأت تحريـــات جدـيــة تشـــير إـلــي هـــذا القصـــد ـلــدي أي مـــن .. المتهمـــين أو حـتــى ـبــين ســـطورها 

 .المتهمين 

 أضف إيل ذلك 
انه لم يثبت أن أي من المتهمين قام بدفع ثمنا لهـذه الشـحنة أو أنـه مـن المفتـرض سـداد هـذا 

 .الثمن فيما بعد أو أن أيهم قد عقد اتفاقا علي بيعها وترويجها

 وبرغم ما تقدم 
 بتـوافر قصـد االتجـار والتـرويج وذلـك – بـال سـند –عاقبت محكمة أول درجة المتهمين قائلة 

 .ها من أن الكمية المضبوطة تدعو للقول بتوافر قصد االتجار بتخمين من عنديات

 من هنا 
واكتـفـي .. يـبـين للهيـئـة المــوقرة أن الحكــم الطعــين ـلـم يحـقـق اـلـدعوى وصــوال لوجــه الحــق فيهــا  

ـبـل أنــه .. بمــا هــو ثاـبـت بــاألوراق معتمــدا عـلـي أدـلـة متناقضــة وغـيـر كافـيـة لتكــوين عقيــدة المحكمــة 
ن ذـلــك بــأن أدان المتهـمــين عـــن جريـمــة االتجــار مفترضـــا ـتــوافر قصـــدي ذهــب إـلــي ـمــا هــو أكـثــر ـمــ
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رغــم الشـواهد الـتـي تنـال ـمـن .. االتجـار والـتـرويج دون أن يعتنـي ببـيـان تـوافر هــذا القصـد ـمـن عدمـه 
 وعليه كيف تفترض وصف االتجار لها .. فكيف أن الشحنة إن صحت هي ترانزيت .. هذا القصد 

 وكيف 
ة أو فعليـة للمتهمـين علـي الشـحنة ومـع ذلـك أفتـرض قصـد االتجـار لم يثبـت أي سـيطرة ماديـ

لعل كل ذلك يؤكد للهيئة الموقرة مـدي القصـور والعـوار الـذي طـوق هـذا الحكـم بمـا يتعـين .. لديهما 
 . معه إلغاءه والقضاء ببراءة المتهمين مما هو منسوب ليهما

  ومن ثم يتأكد أن حمكمة أول درجة مل تستند علي أدلة قاطعة

 تؤكد توافر قصد االجتار وإمنا جاء ذلك جمرد ختمني من عندياتها 

 وهذا ما يؤكد اخلطأ اجلسيم يف تطبيق القانون 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء حمكمة التمييز أنه 
فهم الواقع في الدعوى وتقدير األدلة فيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع وأنـه يكفـي فـي  

 أن تتشـــكك هـــذه المحكمـــة ـفــي حـــق إســـناد االتهـــام إـلــي المـــتهم كـــي تقضـــي ـلــه المحاكمـــات الجزائـيــة
ـبـالبراءة إذ يرجــع األمــر فــي ذـلـك إـلـي مــا تطمــئن إلـيـه مــن اـلـدليل وأن لمحكمــة الموضــوع إذا داخلهــا 
عدم االقتنـاع بكفايـة عناصـر اإلثبـات رجحـت دفـاع المـتهم بنفـي ارتكـاب الجريمـة المـدعي بهـا عليـه 

ي نطــاق السـلطة التقديرـيـة لمحكمـة الموضــوع مادامـت التزـمـت بالحقـائق الثابـتـة فـإن ذلـك ـيـدخل فـ.. 
وشمل حكمها ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قـام عليهـا االتهـام 

 .عن بصر وبصيرة 
 )ق٢٨ لسنة ٣٦طعن بالتمييز رقم (

 ملا كان ذلك 
الـدليل علـي انعقـاد قصـد االتجـار والتـرويج فـي حـق وكانـت األوراق قـد خلـت ممـا يفيـد تـوافر  

ومـع ذـلـك قضـت محكمـة أول درجــة بتـوافره ولـم تقـدم أو تـبـرر دليلهـا علـي ذـلـك .. أي مـن المتهمـين 
األمــــر اـلـــذي يؤكــــد .. ســــوي مــــن مجــــرد تخمــــين مــــن عـنـــدياتها ال يصــــلح ســــند إلداـنـــة المتهمــــين .. 

 .نتهت إليه من قضاء النعدام دليه وسنده مخالفتها لصحيح القانون يما يجدر معه إلغاء ما ا

 ملا كان ذلك 
أتضــح لعدالــة الهيئــة المــوقرة مــا شــاب الحكــم الطعــين مــن مخالفــات .. ومــن جمــاع مــا تقــدم  

 .للقانون بما يجدر تصوبيها بإلغاء هذا القضاء والحكم مجددا ببراءة المتهمين مما هو مسند إليها
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القصور املبطل يف التسبيب وذلـك بعـدم حتصـيله احلكم املستأنف جاء معيبا ب: ثانيا 

وفهمه لصحيح الواقع يف االتهام املاثـل وإهـداره عـدة واقعـات ثابتـة بـاألوراق 

عـدم بيانـه األدلـة ولوعدم تعويله عليهـا أو الـرد عليهـا مبـا يسـوغ اطراحهـا 

علـي النحـو .. والرباهني القاطعة علي توافر االتهام ضد كل منهم علي حـده 

  عله جديرا باإللغاء الذي جي

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٢١٦فقد نصت املادة .. بداية 
وكـــل حكـــم باإلدانـــة يجــــب أن .. يجـــب أن يشـــتمل الحكـــم عـلـــي األســـباب التـــي بنـــي عليـهـــا  

يتضــمن بيــان الواقعــة المســتوجبة للعقوبــة والظــروف التــي وقعــت فيهــا وأن يشــير إلــي نــص القــانون 
 .به الذي حكم بموج

  من ذات القانون علي أن ٢١٧كما نصت املادة 
يجب علي المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها مـن الخصـوم وتبـين األسـباب التـي  

 .تستند إليها 

 وحيث استقر قضاء النقض والتمييز يف هذا الشأن علي أن 
الــدليل المقــدم فــي لمــا كــان الــدفاع المســوق مــن الطــاعن يعــد دفاعــا جوهريــا لتعلقــه بتحقيــق  

ٕالـدعوى ويترـتـب علـيـه ـلـو صــح تغيـيـر وجــه الـرأي فيـهـا واذا ـلـم تقســطه المحكـمـة حـقـه وتعـنـي بتحقيـقـه 
بلوغا إلي غاية األمر فيه واقتصرت في هذا الشـأن علـي مـا أوردتـه فـي حكمهـا الطـراح ذلـك الـدفاع 

بمـــا يســـتوجب نقضـــه ـمــن أســـباب ال ـتــؤدي إـلــي النتيجـــة الـتــي رتـبــت عليهـــا ـفــإن الحكـــم يـكــون معيـبــا 
 .واإلحالة 

 )٩٥ ص ٢٣ ق ٢٤ أحكام النقض س ٢٢/١/١٩٧٣(

 كما قضي بأن 
قاضــي الموضــوع مـلـزم ـبـالرد إيجاـبـا أو ســلبا عـلـي ـمـا يقدـمـه الخصــوم ـمـن الطلـبـات الجوهرـيـة  

 .ٕواغفاله هذه الطلبات وعدم رده عليها موجب لبطالن حكمه 
 )٦١٠ ص ٣٧٩ ق ٢ مجموعة القواعد القانونية ج ٣١/١٠/١٩٣٢(

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية أنفة الذكر علي مدونات الحكـم الطعـين يتجلـى ظـاهرا مـدي  

 ما شابه من أوجه القصور في التسبيب التي تنحدر به إلي حد البطالن وذلك كله علي النحو 
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 :التالي 

دم بيانه لوقائع االتهـام أن احلكم الطعني قد قصر يف األسباب لع: الوجه األول للقصور 

فضال عن القيام بتجزئتهـا إيل .. وبعدم استعراضه هلا والرد عليها.. بيانا كافيا 

وحتصيل أقـوال املتهمـني إيل غـري مـا تهـدف والتعويـل عليهـا .. غري مرماها 

.. باعتبارها قرينة ودليل من أدلة الدعوى للتأكيد علي االتهام املنسوب هلمـا 

ـذي ي وـصـم احلـكـم الطـعـني بالقـصـور يف التـسـبيب والفـسـاد يف وـهـو األـمـر اـل

 االستدالل 

 فاملستقر عليه يف قضاء النقض أنه 
يجــب علــي المحكمــة أن تبــين فــي حكمهــا واقعــة الــدعوى بيانــا كافيــا ، كمــا يجــب عليهــا أن  

 وأال تجزئهــا تجزئــه مــن شــأنها اإلخــالل بحقــوق الــدفاع للمــتهم وأال كــان، تســتعرض الواقعــة برمتهــا 
 .حكمها معيبا متعينا نقضه 

 )١٤٧ ص ١٠٨ ق ٤٠ مجموعة األحكام ج ٣١/١/١٩٣٨(

 ويتعني علي حمكمة املوضوع 
أن يكــون حكمهــا مبــرأ مــن التعســف فــي االســتنتاج ومخالفــة العقــل والمنطــق وطبــائع األمــور  

طت وأال تبـنــي قضـــاءها عـلــي الـفــروض واالحتمـــاالت المحـــددة ألن اـلــدليل إذا خالطـــه االحتمـــال ســـق
 .صالحيته في االستدالل 

 )الحكم السابق( 

 كما قضي بأن 
القانون أوجب علي كل حكم صادر باإلدانة أن يشتمل علي بيان الواقعـة المسـتوجبة للعقوبـة  

بياـنـا تتحـقـق ـبـه أركــان الجريمــة والظــروف الـتـي وقعــت فيهــا واألدـلـة الـتـي استخلصــت منهــا المحكمــة 
بــإجراء مــؤدي األدلــة التــي اســتخلص منهــا األدلــة حتــى يتضــح ثبــوت وقوعهــا مــن المــتهم وأن يلتــزم 

 .ٕوجه االستدالل بها وسالمة المأخذ واال كان حكمها قاصرا متعينا نقضه 
 )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧ مجموعة األحكام لسنة ١٩/٤/١٩٧٦نقض (

 ملا كان ذلك 
ارتكــاب وبمطالعــة مــدونات الحكــم الطعــين يتضــح أنــه أورد مجــال تســبيبه القتنــاع المحكمــة ب

وأنـه اسـتند إلـي أقـوال .. المتهمين األول والتاسع والعاشر والحادي عشر والثـاني عشـر لهـذا االتهـام 
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المتهم األول من أنه يعمل نواخذه المركب وتم شحن المضبوطات لتسليمها إلي المتهم التاسـع وأنهـا 
 .العائدة للمتهم العاشر ... مرسله باسم شركة 

 وأردف احلكم الطعني 
أخبـــره بموضـــوع الشـــحنة / ... ن المـــتهم التاســـع أقـــر بأنـــه ورد إليـــه اتصـــال ممـــن يـــدعي بـــأ 

 .ليتسلمها 

 وهنا يتضح أن احلكم الطعني 
ذلــك أن المــتهم التاســـع قــرر ـبــأن .. ٕقــام بتجزئــة أـقــوال المــتهم التاســع واخراجـهــا مــن ســـياقها  
ٕـلــب مـنــه اســـتالمها واعـــادة اتصـــل ـبــه وأخـبــره ـبــأن ثمـــة شـــحنة قادمـــة مـــن إـيــران وط/ ..... المـــدعو 

ودونمـــا موافـقــة المـــتهم التاســـع ـفــوجئ بالمـــذكور وـقــد ـقــام بإرســـال الشـــحنة . شـــحنها إـلــي دوـلــة الهـنــد 
وحيث أنه لم يكن يعلم تحديدا ماهية الشحنة فقد طلب مـن نواخـذة المركـب إرسـال أوراقهـا .. بالفعل 

والـذي مـا .. لتقصـي األمـر ) جماركمخلص / ... (وعندما أرسلها إليه غير مكتملة أرسل السيد .. 
فمـا كـان مـن .. وعقب ذلك أبلـغ المـتهم التاسـع بـذلك .. أن وجدها عبارة عن أدوية رفض استالمها 

 .األخير سوي أن اتصل هاتفيا بنواخذة المركب وطلب منه إعادة الشحنة إلي مصدرها 

 ومن ثم 

 يتضح أن احلكم الطعني أغفل الكثري من احلقائق 

 لي لسان املتهم التاسع الواردة ع
ٕوقــام بتجزئــه أقوالــه تجــزأة مــن شــأنها اإلخــالل بمضــمون هــذه األقــوال واخراجهــا مــن ســياقها 

 .واالنحراف بمقصودها الذي يتغياه المتهم 

 ومل تكتف حمكمة أول درجة بذلك 

 هدفت إيل ذات املقصد بل 

 يف أقوال املتهم العاشر 
الذي أخبـره بشـحن حمولـة إلـي / ..... اتفيا من المدعوإذ أوردت أنه أقر بأنه تلقي اتصاال ه

 .شركته وطلب منه تخليصها 
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 وهنا 

 يتضح أيضا أن حمكمة أول درجة قامت

 بتجزئه أقوال هذا املتهم 

 وإخراجها من سياقها 
وأـنـه مـنـذ شــهر .. حـيـث أن الـمـتهم العاشــر ـقـرر بأـنـه ـكـان خــارج اـلـبالد أـبـان وصــول الشــحنة 

الــذي أخبــره بإرســال شــحنه وطلــب منــه إعــادة / .... قــي اتصــاال مــن المــدعوســابق علــي الواقعــة تل
وأضـــاف صـــراحة بأـنــه كـــان يـنــوي حـــال وصـــول الشـــحنة تكلـيــف إحـــدى .. شـــحنها إـلــي دوـلــة الهـنــد 

 .ٕالشركات المتخصصة في مجال المواد الغذائية لتخليص الشحنة واعادة شحنها إلي الهند 

 ورغم مجاع ما تقدم 
 درجــــة لتســــتقطع مــــن هــــذه األـقـــوال مــــا ســــطرته ـفـــي حكمهــــا مخـلـــة ـبـــذلك ـتـــأتي محكمــــة أول 

 .بمضمون ما قرر به المتهم وحرفت معناه إضرارا بالمتهم 

 ليس هذا فحسب 
ـبـل اتخــذت مــن األـقـوال المســتقطعة والمجــزأه أنـفـة اـلـذكر ســندا لـلـزعم بثـبـوت االتهــام ـفـي حــق  

حقيـقــة أنهـــا تـعــد إـقــرارات مـــن المتهمـــين كـمــا أورد الحكـــم عـلــي خـــالف ال.. هـــذين المتهمـــين وآخـــرين 
 .بالجريمة 

 وهو أمر ينكره املتهمان مجلة وتفصيال 
 بل أن المتهمان .. ذلك أن أقوالهما ال تحمل في طياتها ثمة إقرار أو اعتراف بشيء  

ٕمستمســكان منــذ فجــر التحقيقــات بإنكــار هــذا االتهــام واثبــات انتفــاء ثمــة صــلة لهمــا بــه وأن الشــحنة 
 . في أقوالهما هي شحنة وأرسلت دون موافقتهما الواردة

 ملا كان ذلك 
وكـــان الحكـــم الطعـــين ـقــد ـقــام بتجـــزأة أـقــوال المتهمـــان المـــاثالن وأخرجهـــا مـــن ســـياقها ونســـب  

إليهمـــا مـــا ـلــم يصـــدر عنهمـــا األمـــر اـلــذي يؤكـــد عـــدم تحصـــيل محكمـــة أول درجـــة للواقعـــة تحصـــيال 
انها بمـا أسـلس إلـي قصـور مبطـل فـي التسـبيب شـاب صحيحا مما أدي إلي اختالل الواقعة فـي وجـد
 .الحكم الطعين علي نحو يجعله خليقا باإللغاء 
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قصور عاب احلكم الطعني يف التسبيب حيـث مل يقـم الـدليل : الوجه الثاني للقصور 

القاطع علي علم املتهمان التاسع والعاشر مباهية الشحنة واجتاه إرادتهما حنو 

 داستالمها وإدخاهلا للبال

 حيث استقرت أحكام التمييز علي أن 
القصــد الجـنـائي ـفـي جريمــة إحــراز المــواد وحيازـتـه أو جلـبـه يـتـوافر مـتـي ـقـام اـلـدليل عـلـي عـلـم  

 .الجاني بأن ما يحوزه أو يحرزه أو يجلبه من الجواهر المخدرة 
 )٧/١١/٢٠٠٦ ق جلسة ٢٧ لسنة ٥٦٧الطعن رقم (

 كما قضت حمكمة النقض بأن 
دـلـة الـتـي تســتند إليهــا المحكـمـة وبـيـان مؤداهــا ـفـي حكمهــا بياـنـا كافـيـا ـفـال يكـفـي يجــب إـيـراد األ 

اإلشارة إليهـا بـل ينبغـي سـرد مضـمون كـل دليـل وذكـر مـؤداه بطريقـة وافيـة يبـين مـدي تأييـده للواقعـة 
ٕكمــا اقتنعــت بهــا المحكمــة ومبلــغ اتســاقه مــع بــاقي األدلــة واذا كــان ذلــك فــإن مجــرد اســتناد محكمــة 

للـدليل دون العنايـة بسـرد مضـمونه واألسـانيد التـي أقـيم عليـه ال يكفـي لتحقيـق الغايـة التـي الموضوع 
تغياها الشارع مـن تسـبيب األحكـام ولمحكمـة الـنقض مراقبـة صـحة تطبيـق القـانون علـي الواقعـة كمـا 

 .صار إثباتها في الحكم األمر الذي يوصم الحكم بالقصور 
 )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠ أحكام النقض س ٨/٩/١٩٧٩(

 وكذا قضي بأن 
إذا حكمـت المحكمـة بإدانـة الطـاعن واقتصـرت فـي األسـباب علـي قولهـا أن التهمـة ثابتـة مـن  

التحقيقات والكشـف الطبـي فـإن هـذا الحكـم غيـر مقنـع ويتعـين نقضـه ألن هـذه العبـارات إذا كـان لهـا 
و كـان الغـرض معني عند واضعي الحكم فإن هـذا المعنـي مسـتور فـي ضـمائرهم ال يدركـه غيـرهم ولـ

مــن تســبيب األحكــام أن يعـلـم مــن حكــم لمــاذا حكــم لكــان إيجــاب التســبيب ضــربا مــن العـبـث ، ولكــن 
الغرض من التسبيب أن يعلم من له حـق المراقبـة علـي األحكـام مـا هـي مسـوغات الحكـم وهـذا العلـم 

ر البــد لحصــوله مــن بيــان مفصــل ولــو إلــي قــدر تطمــئن معــه الــنفس والعقــل إلــي أن القاضــي ظــاه
 .العذر في إيقاع حكمه علي الوجه الذي ذهب إليه 

 )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعة القواعد القانونية ج ٢٠/٣/١٩٢٩نقض جلسة (

 ملا كان ذلك 
 وكان الحكم الطعين قد خلت أسبابه من ثمة بيان أو دليل علي توافر علم المتهمين التاسع  
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 .اتجهت نحو ارتكاب ثمة فعل إجراميوالعاشر بكنهه الشحنة محل هذا االتهام وأن إرادتهما 

 حيث جاءت عبارات احلكم الطعني 
عامــة ومجهـلـة ال تصــلح أن تكــون دـلـيال قاطعــا عـلـي ـتـوافر العـلـم واإلرادة ـلـدي المتهمــان ـفـي 

 .جلب واالتجار في المواد المخدرة 

 فلم يثبت 
 هنـاك أنهما قد سعيا لدي أي جهة أو أي شخص لجلب هـذه المضـبوطات واسـتيرادها ولـيس

 .مستند واحد يدل علي أنهما طلبا توريد هذه المضبوطات 

 ..........أما عن إيراد اسم شركة 
ذـلــك أن اـلــذي يـقــوم .. ـفــي أوراق الشـــحن فهـــو أمـــر ال دخـــل للمتهمـــان التاســـع والعاشـــر فـيــه  

وال يتطلـب األمـر موافقـة صـاحب الشـركة المـدون اسـمها بـاألوراق .. بالشحن هو المسئول عن ذلـك 
 .ويمكن أن يتم ذلك دون علمه أو إرادته .. لي ذلك ع

 فمن أحكام النقض أن 
المقصـــود مـــن عبـــارة بيـــان الواقعـــة الـــواردة بالقـــانون أن يثبـــت قاضـــي الموضـــوع فـــي حكمـــه  

األفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضـعه 
 .حقق به الغرض من تسبيب األحكام في صورة مجمله فال يت

 )٦٣٠٣ ص ٣٩ س ١٢/١٢/١٩٨٩نقض جلسة (

 وهو ما قد كان 
والقــائمين عليهــا بماهيــة .... حيــث تعمــد شــاحن المضــبوطات وصــاحبها عــدم إخبــار شــركة  

 .ٕواال كان قد تلقي رفضا قاطعا علي الشحن باسم الشركة "..." الشحنة وأوهمهما بأنها عبارة عن 

 ته واقعات االتهام الراهن وهو ما أكد
ًحتى رفض رفضا قاطعا .. حيث أنه بمجرد علم المتهم التاسع بأن الشحنة عبارة عن أدوية  

مخـلـص جمــارك / اســتالمها وهــو مــا يؤكــد أـنـه ـلـم يكــن يعـلـم بمحـتـوي الشــحنة إال بعــدما أرســل الســيد 
 .وأخبره بذلك 

 أما احلكم الطعني 
أن المتهمــين يعلمــان بمحـتـوي الشــحنة حـتـى يطمــئن المطـلـع فـلـم يـقـم دلـيـل معتـبـر قانوـنـا عـلـي  

 علي الحكم أن عدالة محكمة أول درجة قد قضت بإدانة المتهمين وفق صحيح القانون مستنده إلي 
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 .أدلة 

 أما وأن الدليل القاطع قد غاب 
عن أسباب الحكم الطعين األمر الذي يعيبه بالقصور المبطل في التسبيب علـي نحـو يجعلـه  

 .ا باإللغاء خليق

قصور يف التسبيب عاب احلكم الطعني لعدم إبتنائه علي أدلة : الوجه الثالث للقصور 

وبراهني قاطعة وجازمة وإمنـا قـام علـي حمـض افرتاضـات وختمينـات مل تـأت 

 .مستنده إيل األوراق وإمنا سطرتها حمكمة أول درجة من عندياتها

 فمن املستقر عليه يف قضاء النقض أنه 
 أن المحكمــة ال تبـنـي حكمـهـا إال عـلـي الوـقـائع الثابـتـة ـفـي اـلـدعوى وـلـيس لهــا أن تـقـيم األصــل 

 .قضاءها علي أمور ال سند لها في األوراق المطروحة عليها 
 )١٥/١/١٩٨٤ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٣٨٥الطعن رقم (

 كما قضت بأن 
 إليـــه حـــق محكمـــة الموضـــوع فـــي أن تســـتمد اقتناعهـــا بثـبــوت الجريمـــة مـــن أي دليـــل تطمـــئن 

 . مأخذه الصحيح من األوراق طالما كان له
 )٥/٣/١٩٧٨ ق جلسة ٥٦ لسنة ٥٨٣١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكــان الثابــت مــن مــدونات الحكــم الطعــين أنــه قــد قــام علــي جملــة افتراضــات وتخمينــات مــن  

 .عنديات محكمة أول درجة وافتقر هذا القضاء إلي الجزم واليقين المفترض أن يقوم عليها 

 فالثابت 
ٕأن عدالة محكمـة أول درجـة قـد قامـت بتجزئـه أقـوال المتهمـين واخراجهـا مـن سـياقها ومعناهـا  

 .وذهبت علي خالف الحقيقة بأن هذه األقوال تحمل إقرارا من المتهمين بعلمهم بما تحتويه الشحنة 

 وهذا حمض افرتاض من احملكمة 

 خيالف متاما الثابت من األوراق 

 رد بصحيح أقوال املتهمني وخيالف ما و

 أن محكمة أول درجة قررت في مدونات .. أضف إلي ذلك  
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لكـثـــرة الكمـيـــة .. افتراضــــا منهــــا .. حكمهــــا بـتـــوافر قصــــد االتجــــار 

 .المضبوطة 
 وهو ما يؤكد 

 أن اطمئنان حمكمة أول درجة 

  االجتار يف املواد املخدرة مل يقم علي دليل قاطع وجازم دأن توافر قصإيل 

 ا قام علي حمض افرتاض منها خمالف للحقيقة واألوراق وإمن
.. ذلك أن القول بتـوافر قصـد االتجـار مـن عدمـه يجـب أن يقـوم علـي دالئـل قاطعـة وجازمـة 

وليس علي مجرد تخمين وافتراض من محكمة أول درجة والقول مرسال بأن كثـرة الكميـة المضـبوطة 
 .تدل علي قصد االتجار 

 ذلك أن الثابت 
أن الشــــحنة كــــان مــــن المفـتـــرض إعــــادة ) دون العـلـــم بمحـتـــوى الشــــحنة (تهمــــين أـقـــروا أن الم

.. ومـن ثـم .. إرسالها إلي دولة الهند وأن وجودها في إمارة الشارقة كـان علـي سـبيل الترانزيـت فقـط 
فــإن كثــرة الكميــة المضــبوطة ال يتنــافى مــع مــا قــرره المتهمــين وال يعــد دلــيال هنــا علــي تــوافر قصــد 

 .االتجار 

 ملا كان ذلك
يتضح وبجالء تام أن الحكم الطعين لم يقم علـي أدلـة وبـراهين قاطعـة .. ومن جملة ما تقدم 

ٕوجازمـــة وانمـــا قـــام علـــي محـــض افتراضـــات وتخميـنــات مـــن عـنــديات المحكمـــة ال يجـــوز بحـــال مـــن 
 .ألحوال التعويل عليها في إدانة المتهمين ا

 وهو ما يقطع 
 .به علي نجو يجعله وبحق خليقا باإللغاء بقصور الحكم الطعين في تسبي 

قصور عاب احلكـم الطعـني يف تسـبيبه حينمـا قـرر بـأن املـواد : الوجه الرابع للقصور 

من دوله إيران بقصـد إدخاهلـا مت إحضارها املخدرة واملؤثرات العقلية املضبوطة 

 وذلك دون بيان للدليل الذي استمدت منه هذا القصد .. إيل إقليم الدولة 

 يث قضت حمكمة التمييز يف هذا الشأن ح
 اإلدانة في المواد الجزائية ال بد أن تستند إلي الوقائع المحزوم بها والتي ال يتطرقها شك وال  
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احتمال ، ذلـك أن الحكـم الجزائـي يشـتمل علـي إيـذاء بـدني ومـالي يلحـق المـتهم ، األمـر الـذي يجـب 
 تلـــك األحكـــام مســـتنده إلـــي األدلـــة القاطعـــة معـــه الحـــرص فـــي إصـــدار األحكـــام الجزائيـــة وأن تكـــون

 .وحسب المحكمة أن تتشكك في قوة إسناد االتهام للمتهم كي تقضي ببراءته 
 )٤/٤/٢٠١٠ ق جلسة ٥ لسنة ١١طعن تمييز رقم (

 وقضت حمكمة النقض بأن 
مــن المقــرر أن األحكــام الجنائيــة تبنــي علــي الجــزم واليقــين ال الشــك والتخمــين وأن األحكــام  

 .صادرة باإلدانة يجب أن تبني علي حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين ال
 )٨٥٥ ص ٢١٠ رقم ٩ مجموعة أحكام النقض س ٢٨/١٠/١٩٥٨نقض (

 كما جيب 
فــي كــل حكــم باإلدانــة أن يــورد مــا اســتند إليــه مــن أدلــة الثبــوت وأن يبــين مؤداهــا بيانــا كافيــا  

 .يتضح وجه استدالله بها
 )٩٥٧ ص ١٩١ ق ٣٤م النقض س  أحكا١٥/١١/١٩٨٣(

 ملا كان ذلك 
وكــان الثاـبـت مــن مــدونات الحكــم الطعــين أـنـه ـقـد أورد عـلـي نحــو مرســل دون دلـيـل أو إثـبـات  

 .أن المضبوطات تم إحضارها من دولة إيران بغرض إدخالها إلي إقليم دولة اإلمارات 

 وحيث أن أوراق االتهام املاثل
الســـيما وأن جمـــاع مـــا ذكـــره .. ذه المقولـــة المرســـلة قـــد خلـــت تمامـــا مـــن ثمـــة دليـــل يثبـــت هـــ 

 أيا كان (إال أنهم قرروا بأن الشحنة .. المتهمون في هذا الخصوص حتى مع العلم بماهية الشحنة 
 .ٕلم يكن مقررا دخولها للبالد وانما كان المفترض إعادة شحنها إلي دولة الهند ) محتواها

 وأن وجودها مبيناء خالد بإمارة الشارقة 

 كان علي سبيل الرتانزيت فقط 
 !!.فمن أين أتي الحكم الطعين إذن بمقوله أن المضبوطات كان مقررا إدخالها البالد ؟ 

 األمر الذي يؤكد أن احلكم الطعني قائم علي افرتاضات مرسلة

 ال سند وال دليل عليها 
ا تـدل أو تشـير السيما وأن أوراق االتهام الماثـل قـد خلـت مـن وجـود أي تحريـات أجريـت فعليـ 

 .من قريب أو بعيد أن هناك قصد بإدخال المضبوطات داخل البالد لدي أي من المتهمين 



 

 

 

 

 
١٢٠

 فضال 
عن انتفاء وجود أي أوراق أو مستندات سواء من الجهـة الشـاحنة إلـي المينـاء المشـحون إليـه  

س كمــا وصــفها بمــا يؤكــد أن الشــحنة ترانزـيـت وـلـي.. تؤـكـد أن الشــحنة كــان بهــدف إدخالهــا لـلـبالد .. 
 .الحكم الطعين 

 ومن ثم 
ٕيتجلى ظاهرا عدم قيام الحكم الطعين علي أدلة قاطعة وجازمة وانما استند إلي أقـوال مرسـلة  

وافتراضــات ال ترقــي حـتـى لمرتـبـة القريـنـة عـلـي نحــو يؤكــد قصــور هــذا الحكــم فــي تســبيبه بمــا يجعـلـه 
 .وبحق جديرا باإللغاء 

املخلص اجلمركي / ر احلكم الطعني لواقعة امتناع السيد إهدا: جه اخلامس للقصور ولا

املرسل من قبل املتهم التاسع عن استالم الشحنة مبجـرد أن علـم أنهـا حتـوي 

ما يستخلص من هذه الواقعة مـن ثبـوت عـدم علـم املـتهم التاسـع و.. أدوية 

 .ها وأمره بإعادتها ملصدرها معومندوبه مبحتوي الشحنة ورفض التعامل 
عنـــدما تلقـــي اتصـــاال هاتفيـــا مـــن نواخـــذه المركـــب .. أن المـــتهم التاســـع .. ت بـــاألوراق الثابـــ 

 .بوجود الشحنة وطلب منه الحضور الستالمها ) المتهم األول(

 طلب من املتهم التاسع 
وحيـث .. أن يرسل إليه أوراق الشحنة حتى يتأكد مـن صـحتها ويعلـم محتـوى الشـحنة تحديـدا  

 . مكتملة أرسلت إليه األوراق غير

  ...../  قام بإرسال املدعو دفق

 املتخصص يف التخليص اجلمركي 
فمـا كـان .. والذي اكتشف فور وصوله لمكان الشحنة أنهـا عبـارة عـن أدويـة .. لتبيان األمر  

 .منه إال أن امتنع عن االستالم 

 وهو ما يؤكد وجود تعليمات لديه من املتهم التاسع 
ـفـال يـقـوم باســتالمها أو / ..... كمـا أخـبـره الـمـدعو ... حـتـوى عـلـي أنـه إذا كاـنـت الشــحنة ال ت 

 .اتخاذ ثمة إجراءات أخري قبلها 

 ليس هذا فحسب 
 ) المتهم األول(بل أن المتهم التاسع رفض أيضا استالم الشحنة وطلب من نواخذة المركب  



 

 

 

 

 
١٢١

 .في اتصال هاتفي إعادة الشحنة إلي مصدرها 

 وهذا كله 
اال للشــك أن المــتهم التاســع ـلـم يكــن يعـلـم بمحـتـوي الشــحنة وكــان يظنهــا يؤكــد بمــا ال ـيـدع مجــ 

 .وما أن علم بأنها أدوية رفض تماما التعامل فيها .. مواد غذائية 

 ملا كان ذلك 
وكاـنـت محكمــة أول درجــة قــد أهــدرت تمامــا هــذه الواقعــات الجوهرـيـة وـلـم توردهــا فــي حكمهــا  

األمــر الــذي يعيــب هــذا القضــاء بالقصــور المبطــل فــي . .ولــم تــرد عليهــا بــرد ســائغ يبــرر اطراحهــا 
 .التسبيب

إهدار احلكم الطعني وإلتفاته متاما عن واقعـة أن املضـبوطات : الوجه السادس للقصور 

مل يكن من املقرر إدخاهلا للبالد وإمنا كان مـن املفـرتض أنهـا سـتقف ترانزيـت 

ذه الواقعـة عـدم ا يسـتنبط مـن هـممـ.. فقط ثم يعاد شحنها إيل دولة اهلنـد 

 .توافر أركان جرمية اجللب أو قصد االجتار 
أن .. وـمـــن أـقـــوال المتهـمـــين فيـــه يتضــــح وبجــــالء ـتـــام .. الثابـــت ـمـــن أوراق االتـهـــام الـــراهن  

قـد تمسـكا منـذ فجـر التحقيقـات أنهمـا فضـال عـن عـدم علمهمـا بمحتـوي .. المتهمين التاسع والعاشـر 
شحنة محل هذا االتهام عبارة عن مواد غذائية سيعاد شـحنه مـرة كانا يظنا بأن ال.. الشحنة الحقيقي 

 .أخري إلي دولة الهند 

  بذلك اوليس هذين املتهمني فقط من أقر
.. ـبـل أن المتهمــان الحــادي عشــر والـثـاني عشــر المرســلين مــن قـبـل ماـلـك الشــحنة لمتابعتهــا  

ٕارات وانمـا كـان المفتـرض وقوفهـا فقد أقرا صراحة بأن الشحنة لم يكن المقـرر دخولهـا إلـي دولـة اإلمـ
 .علي سبيل الترانزيت ثم يعاد شحنها إلي دولة الهند 

  بال مراءةورغم جوهرية هذه الواقعة الثابت
في التأكيد علي انتفـاء أركـان جريمـة الجلـب التـي تقـوم علـي شـرط إحضـار المـواد مـن خـارج  

 .فإن جريمة الجلب قد انتفت تماما .. وحيث لم يكن المقرر إدخالها البالد .. البالد إلي داخلها 

 هذا باإلضافة 
إلـــي أن ثبـــوت هـــذه الواقعـــة وأن المضـــبوطات كـــان مقـــررا عـــدم إدخالهـــا للـــبالد وأنهـــا كانـــت  

 تؤكد عدم توافر قصد االتجار بأي حال من .. ستقف ترانزيت فقط ثم يعاد شحنها إلي دولة الهند 



 

 

 

 

 
١٢٢

 .األحوال 

 ورغم ذلك كله 
ة أول درجة عن هذه الواقعة تمامـا وأهـدرت داللتهـا فـي نفـي االتهـام الماثـل فقد التفتت محكم 

 .برمته وهو ما يعيب حكمها بالقصور المبطل في التسبيب 

قصور عاب احلكم الطعني عن إلتفاتـه وتغاضـيه عـن التنـاقض : الوجه السابع للقصور 

ذا ماهيـة املضـبوطات ومـا إعـن الذي شاب تقريري الطب الشـرعي الكاشـفني 

 كانت مدرجة جبداول املخدرات من عدمه 

 باستقراء أوراق هذا االتهام 
  مختبر الطب الشرعي–يتضح أن هناك تقريرين صادرين عن إدارة الطب الشرعي  

  ورد به -/-/-األول مؤرخ يف 

 األتي 
 البند الجدول  القانون  المادة 

 بشــــــأن ١٩٩٥ ســـــنة ١٤القـــــانون االتحـــــادي رقـــــم  ترامادول
 .ة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مكافح

 ٤٩ األول 

 ثنائي 
فينوكسيالت 

 بشــــــأن ١٩٩٥ ســـــنة ١٤القـــــانون االتحـــــادي رقـــــم 
 .مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 

 ٦ الثالث

  ورد به -/-/-األول مؤرخ يف 

 األتي 
 البند الجدول  القانون  المادة 

 بشــــــأن ١٩٩٥ ســـــنة ١٤القـــــانون االتحـــــادي رقـــــم  ترامادول
 مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 

 ٦٥ الثامن 

ثنائي 
 فينوكسيالت

 بشــــــأن ١٩٩٥ ســـــنة ١٤القـــــانون االتحـــــادي رقـــــم 
 مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 

 ٦ الثالث

 ومن ثم يتضح 
 .٤٩رقم  في البندبالجدول األول أن التقرير األول أشار إلي أن الترامادول مدرج  

 



 

 

 

 

 
١٢٣

 بينما أشار التقرير الثاني 
  .٦٥رقم  في البند بالجدول الثامنمدرج ) الترامادول(إلي أن ذات المادة  

 وهذا التضارب والتناقض 
ورغــم ذـلـك التـفـت الحكــم الطعــين عــن .. يثـيـر الشــك والريـبـة ـفـي صــحة االتهــام الماـثـل برمـتـه 
عـــن قصـــور الحكـــم الطعـــين ـفــي فحـــص هـــذا التضـــارب وـلــم يشـــير إلـيــه ـفــي قضـــائه عـلــي نحـــو ـيــنم 

 .وتمحيص أوراق االتهام الماثل وعدم اإللمام بصحيح الواقع فيه 

 ومن ثم 

 ومن مجلة ما تقدم 
يتجـلـى ظــاهرا أن الحكــم الطعــين ـقـد عاـبـه القصــور الشــديد ـفـي التســبيب عـلـي عــدة أوجــه بمــا  

 .يجعله وبحق جديرا باإللغاء 

وذلـك باسـتدالله .. له وخمالفته للثابت بـاألوراق فساد احلكم الطعني يف استدال: ثالثا 

 علي إدانة املتهمني بأدلة غري صاحلة من الناحية املوضوعية لالقتناع بها 

 من املقرر يف أحكام النقض أن 
األحكــام يجــب أن تبنــي علــي أســس صــحيحة مســتمدة مــن أوراق الــدعوى وعناصــرها ، فــإذا  

 لـهـا ـفـي التحقيـقـات فإـنـه يـكـون معيـبـا إلبتناـئـه عـلـي أســاس اســتند الحـكـم إـلـي رواـيـة أو واقـعـة ال أصــل
فاســد مـتـي كاـنـت الرواـيـة أو الواقعــة هــي عمــاد الحـكـم ـفـإن األـمـر ينـبـئ عــن أن المحكمــة ـلـم تمحــص 
اـلــدعوى ولـــم تحـــط بظروفهـــا واســـتدلت بمـــا ال أصـــل ـلــه فـــي األوراق ممـــا يتعـــين معـــه نقـــض الحكـــم 

 .المطعون فيه 
 )٣٩٧ ص ٣٣س  مجموعة األحكام ٢٣/٣/١٩٨٣(

 ملا كان ذلك 
 وبتطبيق المفاهيم القانونية أنفة الذكر علي مدونات الحكم الطعين يتضح وبجالء أنه معيب  

بالفســــاد ـفـــي االســــتدالل إذ ـقـــام مرتكــــزا عـلـــي عــــدة أســــانيد غـيـــر صــــالحة مــــن الناحـيـــة الموضــــوعية 
ســاد فــي االســتدالل علــي وحيــث كــان ذلــك الف.. لالســتدالل بهــا أو أن تكــون ســندا إلدانــة المتهمــين 

 :فإننا نوضحها فيما يلي .. أكثر من وجه 

 



 

 

 

 

 
١٢٤

فساد احلكم الطعني باسـتدالله علـي إدانـة املتهمـني التاسـع والعاشـر : الوجه األول 

 ) نواخذة املركب(بأقوال املتهم األول 

 فمن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
ٕلفعــل المكــون للجريمــة والــي اســتحالة لمــا كــان الــدفاع الــذي أبــداه الطــاعن يتجــه نحــو نفــي ا 

حصول الواقعة لما رواها شهود اإلثبات فإنه يكون دفاعـا جوهريـا لتعلقـه بتحقيـق الـدليل فـي الـدعوى 
إلظهار وجه الحق فيهـا ممـا كـان يقتضـي مـن المحكمـة وهـي تواجهـه أن تتخـذ مـن الوسـائل لتحقيقـه 

 .وتمحيصه بلوغا لغاية األمر فيه 
 )ق٥٨ لسنة ٢١٥٦ن رقم  طع١١/٩/١٩٨٨نقض (

 كما قضت بأن 
إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد اإلثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجـه الـرأي  

في الـدعوى فقـد كـان لزامـا علـي المحكمـة أن تمحصـه وتقسـطه حقـه بتحقيـق تجريـه بلوغـا إلـي غايـة 
أمسكت عن تحقيقه وكان مـا أوردتـه األمر فيه أو ترد عليه يما يدحضه إذا هي رأت طرحه أما وقد 

ردا عليه بقاله االطمئنان إلي أقوال الشاهد غير سائغ لمـا ينطـوي عليـه مـن مصـادرة الـدفاع قبـل أن 
 .ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيبا 

 )٧١٤ ص ١٢٤ ق ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (

 ملا كان ذلك 
لـمـتهم األول ركـيـزة ـمـن ركــائزه وـكـان الثاـبـت ـمـن ـمـدونات الحـكـم الطـعـين أـنـه اتخــذ ـمـن أـقـوال ا 

وذلـك علـي الـرغم مـن أن أقـوال المـتهم األول لـم تحمـل ثمـة دلـيال .. التي دعته نحو إدانة المتهمـين 
 .معتبرا علي إدانة المتهمين التاسع والعاشر 

 فقد احنصرت أقواله
 وعــن ..ـفـي أـنـه ـتـم تكليـفـه باإلبحــار بالمركــب الـتـي كاـنـت محمـلـة ـبـثالث أـنـواع مــن البضــائع  

وأنـه بمجـرد الوصـول للمينـاء عليـه ....... األدوية المضبوطة قرر بأنـه مكلـف بتسـليمها إلـي شـركة 
 .االتصال هاتفيا بالمتهم التاسع الستالم البضائع 

 أما عما إذا كان املتهمني التاسع والعاشر 
قـوال المـتهم فقـد خلـت أ.. يعلمان بقدوم هذه الشحنة وما إذا كانا يعلمان بمحتواها من عدمه  

 .األول من ثمة ما يثبت ذلك 



 

 

 

 

 
١٢٥

 بل أنه أقر صراحة 

قـام باالتصـال .. بأنه حـال قدومـه إلـي المينـاء بإمـارة الشـارقة  

 .بالمتهم التاسع الذي طلب منه إرسال أوراق الشحنة إليه 
 ومن ذلك يتضح وجبالء

ي طلــب منــه المــتهم أن المــتهم التاســع لــم يكــن يعلــم منــذ الوهلــة األولــي بماهيــة البضــائع التــ 
  .لذلك طلب أوراق الشحنة للوقوف علي ماهيتها.. األول الحضور الستالمها 

 ليس هذا فحسب 
 .بل أن المتهم األول قرر صراحة بأنه لم يكن يعلم بمحتوي الشحنة وال مالكها 

 األمر الذي يؤكد 
يــــه فــــي إدانــــة أن أقــــوال المــــتهم األول لــــم تتضــــمن ثمــــة إشــــارة أو دليــــل يمكــــن اإلعتكــــاز عل 

فقد أشار إلـي أن المـتهم التاسـع لـم يقبـل اسـتالم .. بل علي العكس .. المتهمان التاسع والعاشـر 

 .الشحنة إال بعد إرسال أوراقها إليه للوقوف علي محتواها 

 ومن ثم 
وال .. يتجلي ظاهرا أن هذه األقوال في حقيقتهـا نافيـه لالتهـام عـن المتهمـين التاسـع والعاشـر  
 .ما يثبته في حقهما تتضمن 

 ملا كان ذلك 
وكان الحكم الطعين قد خالف جماع ما تقدم واتخذ من أقـوال المـتهم األول ركيـزة علـي إدانـة  

فإنـــه يكـــون معيـــب بالفســـاد المبطـــل فـــي االســـتدالل لمخالفتـــه مـــا هـــو .. المتهمـــين التاســـع والعاشـــر 
المــذكور مــا ـلـم تهــدف وترمــي إلـيـه  مــن أـقـوال – عـلـي خــالف الحقيـقـة –مســطر ـبـاألوراق واســتنباطه 

 .أقواله 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
١٢٦

فساد احلكم الطعني يف استدالله بأقوال السـادة الضـباط الـذين : الوجه الثاني للفساد

استمعت إليهم النيابة العامة رغم ثبوت عدم إجرائهم لتحريات جدية حـول 

الواقعة وأن أقواهلم مـا هـي إال ترديـد ألقـوال املـتهم األول التـي ال حتمـل يف 

 .اتها مثة دليل علي النحو املشار إليه سلفا ذ

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء حمكمة التمييز أنه 
من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهـم سـياقها وتستشـف مراميهـا مادامـت  

فيما تحصله ال تحرف الشهادة عن موضعها وهي في ذلك مقيدة أال تأخذ إال بـاألقوال الصـريحة أو 
 .لولها الظاهر مد

 )٥/٣/٢٠٠٥ جلسة ٢٠٠٤ لسنة ٣٩٦الطعن بالتمييز رقم (

 كما قضت حمكمة النقض بأن 
أســـباب الحكـــم تعتبـــر مشـــوبة بالفســـاد فـــي االســـتدالل إذا انطـــوت علـــي عيـــب يمـــس ســـالمة  

االســـتنباط وتحقيـــق ذلـــك إذا اســـتندت المحكمـــة فـــي اقتناعهـــا إلـــي أدلـــة غيـــر صـــالحة مـــن الناحيـــة 
القتنـــاع بهـــا أو إلـــي عـــدم فهـــم الواقعـــة التـــي ثبتـــت لـــديها أو وقـــوع تنـــاقض بـــين هـــذه الموضـــوعية ل

العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليهـا بنـاء علـي تلـك العناصـر التـي 
 .ثبتت لديها

 ) ق٦٢ لسنة ٣٣٤٣ الطعن رقم ٢١/٢/١٩٩٣نقض (

 ملا كان ذلك 
 أنـفــه البـيــان عـلــي مـــا اســـتدلت ـبــه محكمـــة أول درجـــة مـــن أـقــوال وبتطبـيــق المـفــاهيم القانونـيــة 

وقـول الحكـم الطعـين علـي خـالف الحقيقـة أن .. للسادة الضباط الذين استمعت إلـيهم النيابـة العامـة 
يتضــح وبجــالء تــام مــدي الفســاد .. هــذه األقــوال تحمــل دلــيال علــي إدانــة المتهمــين التاســع والعاشــر 

 .استدالله الذي عاب الحكم الطعين في 

 وذلك أن الثابت 
أن أوراق االتهام الماثل قد خلت تماما من ثمة محضر تحريات جدية أجراها وتفـرغ لهـا أي  -١

بــل أن أقــوالهم جــاءت مجــرد ترديــد مــا قــرر بــه المــتهم .. مــن الســادة الضــباط أنفــي الــذكر 
 دلـيـل إدانــة اـلـذي بمناقشــة أقواـلـه ســلفا أوضــحنا أنهــا ـلـم تحمــل ثمــة) نواخــذه المركــب(األول 

تكـون أقـوال السـادة الضـباط المتبنـاة والمسـتقاة .. ومـن ثـم .. ضد المتهمان التاسع والعاشر 



 

 

 

 

 
١٢٧

 .من المتهم األول عقيمة عن إثبات االتهام ضد هذين المتهمين أيضا 

فإـنـه ـلـن تجــدي أي تحرـيـات .. فإـنـه مــن خــالل واقعــات ومالبســات وظــروف الواقـعـة الراهـنـة  -٢
ذ أن التحريات المجرية والتي كانت كفيلـة بالتوصـل إلـي الحقيقـة كاملـة إ.. تتم داخل البالد 

هي التحريات التي تجري خارج البالد وتحديدا بدوله إيران لبيـان مالـك البضـائع المرسـلة .. 
 .ولمن ستسلم فعليا وحقيقة في دولة اإلمارات .. وكيفية خروجها من دولة إيران 

 أما وأن ليس باألوراق 
األمـر الـذي يؤكـد أن أقـوال ) المباحث الدوليـة(راء التحريات عن طريق االنتربول ما يثبت إج 

السادة الضباط ال تحمل أي دليل فهـي مجـرد ترديـد لمـا هـو ثابـت بـاألوراق مـن أقـوال المـتهم 
 . األول 

ٕأن هـؤالء الســادة الضــباط ـلـم يعتمـدوا فيـمـا أدـلـوا ـبـه ـمـن أقـوال إـلـي معلوـمـات أو تحــري وانـمـا  -٣
حـيـــث أن جـمـــاعهم ـقـــد عـلـــل ســــبب عــــدم .. عـلـــي الظـنـــون والتخميـنـــات الشخصــــية ارتـكـــزوا 

 .. حضور المتهم التاسع  للميناء الستالم الشحنة بقولهم 

 بأنهم يعتقدوا 
األمر الـذي يؤكـد أنهـم لـم يعتمـدوا علـي معلومـات .. أنه علم بأن هذه الشحنة قد تم ضبطها  

 .اتهم أو تحريات بل إلي تخمينات وافتراضات من عندي

فقــد عجــز الســادة الضــباط عــن إثبــات أي جديــة أو أي .. ومــن جملــة مــا تقــدم .. ومــن ثــم  -٤
دليل ضد أي المتهمين وعجزوا عن التوصل إلي الشخص مالك الشحنة والذي قـام بشـحنها 

يعلمــون بكنهــه هــذه ) النواخــذه والبحــارة(وعمــا إذا كــان المتهمــين الثانـيـة واألول .. مــن إـيـران 
ومــا إذا كــان المتهمــين التاســع والعاشــر يعلمــان بمحتــوي الشــحنة مــن .. مــه الشــحنة مــن عد

 .وغير ذلك من العناصر الهامة التي عجز السادة الضباط عن التوصل إليها .. عدمه 

 ورغم ذلك كله 
يأتي الحكم الطعين ليقرر بأنه يستند إلي أقوال هؤالء السادة الضباط في إثبـات االتهـام ضـد  

و األمـــر الـــذي يؤكـــد فســـاد هـــذا الحكـــم فـــي اســـتدالله إلعتكـــازه علـــي مـــا ال يصـــلح وهـــ.. المتهمـــين 
 .موضوعا لالقتناع به من األدلة الواهية التي ال تسمن وال تغني من جوع 

 

 



 

 

 

 

 
١٢٨

فساد احلكم الطعني يف استدالله علي إدانـة املتهمـان التاسـع : الوجه الثالث للفساد 

شـحنها باسـم حيـث أن شـحنة والعاشر علي جمرد املسـئولية املفرتضـة عـن ال

 ال يعد دليال ضدهما  العائدة للمتهم العاشر وحمل عمل التاسع ....شركة 

 ومن أحكام النقض يف هذا اخلصوص أن 
المـــواد الجنائـيــة ال يصـــح أخـــذها ـبــالظنون والـفــروض ـبــل يجـــب أن تكـــون قائمـــة عـلــي تعـيــين  

عــرف الحقيقــة أو كــان فــي وســعه أن فعلــي فــإن الحكــم الــذي يقــام علــي قــول بــأن المــتهم واجبــه أن ي
 .يعرفها يكون معيبا واجب نقضه 

 )ق١٩ لسنة ٣٤٥ طعن رقم ٢٨/٢/١٩٤٩نقض جلسة (

 كما قضي بأن 
األحكــام الجنائـيـة إنمــا تبـنـي عـلـي ســند مســتمد مــن أوراق اـلـدعوى ـفـإذا أـقـيم الحكــم عـلـي دلـيـل  

 .ليس له أصل باألوراق كان باطال البتنائه علي أساس فاسد 
 )ق٥٢ لسنة ٢٧٤٣ طعن رقم ١٦/٥/١٩٨٥ض جلسة نق(

 ملا كان ذلك 
 .. وكان الثابت أن الحكم الطعين قد بني علي مسئولية افتراضية ال سند لها في األوراق  

العائــدة للمــتهم ... ذلــك أنــه قــرر بأنــه طالمــا كانــت الشــحنة مصــدرة مــن إيــران وموجهــة إلــي شــركة 
 .عد قرينه علي علمهما ومسئوليتهما عنها فإن ذلك ي.. العاشر ومحل عمل التاسع 

 وحيث أن هذا القول جيايف احلقيقة والقانون 
 عن الشحنة ال تؤكد وال تثبت .. والمتهمان التاسع والعاشر .... حيث أن مسئولية شركة  

 .أو ثبوت أنهما هما الطالبين لتوريد هذه الشحنة .. إال بقبولهما واستالمهما إياها 

 ذلك أما فيما عدا 
ذلـك أن أي شـخص يمكنـه شـحن بضـائع .. فال مسئولية أصلية أو افتراضية علي المتهمـان  

ويظـل .. باسم أي شركة دون توقف األمر علي قبول هذه الشركة أن يتم الشحن باسمها مـن عدمـه 
 .هذا الشاحن مسئول مسئولية كاملة عن الشحنة طالما لم يتسلمها المشحون إليه ويقبلها 

 قم الشركة باستالم هذه البضائع وحيث مل ت
األمـر الـذي يؤكـد انتفـاء ثمـة مسـئولية لهمـا عليهـا وأنهـا كانـت وال زالـت فـي مسـئولية شـاحنها  

 السيما وأنه لم يثبت باألوراق وجود ثمة ما يفيد علم المتهمان بهذه الشحنة .. وحاملها وناقلها 



 

 

 

 

 
١٢٩

 . إمارة الشارقة ومحتواها والمساهمة بأي وسيلة في شحنها من إيران إلي

 فضال  
عن انتفاء وجود أي مستندات أو أوراق سابقة أو الحقه علي الشحنة تفيد من قريـب أو بعيـد 

 .أو بتعاقدهم عليها .. أو بمسئوليتهم عنها .. باتصال علم المتهمين بها 

 هذا 
متهمـان وحيث أن تلك المسئولية االفتراضية التي عولت عليها محكمة أول درجة في إدانة ال 

الماثالن هي مسئولية غير موجودة وهي والعدم سواء األمر الـذي يضـحي ظـاهرا مـدي الفسـاد الـذي 
 .عاب الحكم الطعين في استدالله 

 اإلخالل حبق الدفاع: ثالثا 

احلكم الطعني عابـه اإلخـالل اجلسـيم إخالل احلكم الطعني حبقوق الدفاع : الوجه األول 

وجه الدفاع والـدفوع املبـداة مـن املتهمـني التاسـع  طرح أنماحبقوق الدفاع حي

والعاشر دومنا رد سائغ حيث أمجل الرد يف عبارة عامة وجمهلـه ال يتحقـق بهـا 

 غرض املشرع من إجياب تسبيب األحكام 

 بداية 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٢١٦فقد نصت املادة 
دم لها مـن الخصـوم وتبـين األسـباب التـي يجب علي المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تق 

 .تستند إليها 

 ن أحكامها على أ العديد من حكام حمكمه النقض يفأحيث استقرت 
 ة البحــــث مــــادام منـكـــرا للتهمــــين تـعـــرض ـلـــدفاع الطــــاعن وتقســــطه حـقـــه ـفـــأ ةعـلـــى المحكمــــ 
تغيـيـر وجــه صــح   يترـتـب علـيـه ـلـواـلـذيلـيـه وكــان دفاعــا جوهرـيـا وان اـلـدفاع الجــوهري هــو إ ةالمســند

 ةسـباب سـائغأرد عليـه ب تـوأفيـه غايـة األمـر  إلـين تحققـه بلوغـا أ ة فتلتزم المحكمـالدعوى يي فأالر
 .طراحه إ إليتؤدي 

  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤حكام النقض س أ مجموعه ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

  أيضاوقضى 
 اـلـنقض  لمحكمــهةء المســتقرئ ومــن المـبـادةن حــق اـلـدفاع مــن الحقــوق الدســتوريأمــن المـقـرر  

ن أليهــا علــى ســبيل الجــزم إو وجــه الــدفاع يــدلي بــه لــدي محكمــه الموضــوع ويطلــب أن كــل طلــب أ



 

 

 

 

 
١٣٠

ن تمحصـه أ ةيجب على المحكمـالدعوى  ي فالرأيتفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه 
 . بحق الدفاع إلخاللصبح حكمها معيبا بعيب اأال ٕا مدونات قضاءها ويوتجيب عليه ف

  )١٢٢٦ صفحه ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 

 وكذلك 
  مناحي دفاعه يتلتزم بمتابعه المتهم ف  الةن المحكمأ ألصلذا كان اإنه أمن المقرر  
مـت الـدعوى وأل واجهـت عناصـر أنهـايـدل علـى   حكمها مـاين تورد فأال انه يتعين عليها إ ةالمختلف

ذا هـي التفتـت كليـة عـن التعـرض لـدفاع إليهـا ووازنـت بينهـا فـإفطنـت أنها بها على وجه يوضح عن 
طرحـت هـذا الـدفاع وهـي علـى أقـد أنهـا ليه بما يكشف عن إ وجهت التيالطاعن وموقفه من التهمه 

 .مره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه أبينه منه ومن 
  )٣٣٨ ص ٧٢ رقم ٣٥ س ٢٥/٣/١٩٤٨نقض ( 

 وفى ذات المعني
 ) ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن ( 

  كان ذلك ملا
وبتطبيــق جملــة المفــاهيم القانونيــة أنفــة الــذكر علــي مــدونات الحكــم الطعــين يتضــح وبجــالء  

مدي إخالله الجسيم بحقوق الدفاع حيث قام بإدماج كافة أوجه الـدفاع والـدفوع المبـداة مـن المتهمـين 
ين مــا حيــث أورد الحكــم الطعــ.. والــرد عليهــا بــرد مجمــل ومجهــل دون فحــص أو تمحــيص أو تفنيــد 

 :هو نصه 

وحيــث أنــه عــن الــدفوع ومــا أبــداه كــل مــن محــامي المتهمــين التاســع      " 
والعاشر وما أبداه محـامي المتهمـين الحـادي عشـر والثـاني عشـر مـن انتفـاء 
أركــــان الجريمــــة قبــــل المتهمــــين فهــــذا الــــدفاع مــــردود بالنســــبة للمــــتهم األول 

ن المــتهم األول هــو والتاســع والعاشــر والحــادي عشــر والثــاني عشــر ذلــك أل
المســــــئول عــــــن البــــــاخرة وحمولتهــــــا وفقــــــا ألقوالــــــه والتاســــــع والعاشــــــر فــــــإن 
المضبوطات مرسله إليهما علي شركة األخير والتي يعمـل بهـا التاسـع وكـذا 

ألنهمـــا يعمـــالن بالشـــركة ) الحـــادي عشـــر والـثــاني عشـــر(بالنســـبة لألخـيــرين 
 ".ءاتها المرسلة للشحنة وتحت إشرافهما وحضرا إلنهاء إجرا

 ملا كان ذلك 
 السيما وأنه قد .. وكان هذا الرد علي أوجه الدفاع والدفوع غير كافي وال يبرر إطراحها  
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عدم علمهما تمامـا بمحتـوي الشـحنة وأن المعلومـة المتـوفرة .. ثبت بالنسبة للمتهمان التاسع والعاشر 
ب أو بعيد في عملية الشـحن مـن دولـه وأنهما لم يدخال من قر" مواد غذائية " لديهما أنها عبارة عن 

بــل أن المــتهم التاســع .. فضــال عــن أنهمــا لــم يســتلم أيــا منهمــا الشــحنة .. إيــران إلــي إمــارة الشــارقة 
 .رفض صراحة استالمها بمجرد علمه بأنها تحتوي علي أدوية 

 ذلك كله 
ل درجـة بحيـث يمكـن القـول بـأن عدالـة محكمـة أو.. يدحض ما جاء مجمـال بـالحكم الطعـين  

لو كانت قد فحصت ومحصت دفاع المتهمـين التاسـع والعاشـر ومنحتـه حقـه فـي البحـث لتغيـر يقينـا 
 .رأيها في الدعوى ولكانت قضت مطمئنة إلي براءة هذين المتهمين 

أن احلكم الطعني مل يلتفـت إيل اإلجـراءات التـي اختـذت حيـال هـذه : الوجه الثاني 

إبتنـاء .. ت بشأن املتهمني والقبض عليهما الواقعة بداية من عدم إجراء حتريا
ً

وحىت إصدار أمر إحالـة هلمـا وإسـناد اتهامـات ال تعـرب .. علي إذن نيابة باطل 

كـل ذلـك يف الوقـت الـذي مل تعمـل فيـه احملكمـة علـي .. عنها أوراق الدعوى 

استعمال سلطاتها التي خوهلا هلا املشرع يف حتقيق الواقعة وصـوال لوجـه احلـق 

وهـو األمـر الـذي .. لوقوف علي ما اختذ من إجـراءات حيـال املتهمـني فيها ول

مبـا يتـوافر معـه النعـي علـي حكمهـا .. قعدت عنـه حمكمـة احلكـم الطعـني 

 .باإلخالل حبق الدفاع 

 حيث أنه من املستقر عليه يف قضاء النقض أنه 
ٕاـلــي اســـتحالة لـمــا ـكــان اـلــدفاع اـلــذي أـبــداه الطـــاعن يتجـــه إـلــي نـفــي الفعـــل المـكــون للجريـمــة و

حصول الواقعة لما رواها شهود اإلثبات فإنه يكون دفاعـا جوهريـا لتعلقـه بتحقيـق الـدليل فـي الـدعوى 
إلظهار وجه الحق فيهـا ممـا كـان يقتضـي مـن المحكمـة وهـي تواجهـه أن تتخـذ مـن الوسـائل لتحقيقـه 

 .وتمحيصه بلوغا لغاية األمر فيه 
 ) ق٥٨ لسنة ٢١٥٦ طعن رقم ١١/٩/١٩٨٨نقض (

 كما قضي بأن 
 ال يقدح في واجب المحكمة في القيام بالتحقيق الواجب عليها أن يكون الدفاع قد طلبه 

وقالت أن الدفاع قصد منه تكذيب الشاهد ال يجوز االعتراض عنه بقاله االطمئنان إلـي مـا شـهد بـه 
 تجريـه المحكمـة الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد علي مصادرة الـدفاع قبـل أن ينحسـم أمـر تحقيـق
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وال يـقـدح ـفـي هــذا أن يكــون اـلـدفاع أمســك عــن طـلـب إجــراء هــذا التحقـيـق مــادام دفاعــه ينطــوى عـلـي 
 .المطالبة بإجراءه 

 )١٢٢٠ ص ٢١٩ ق ٢٣ س ٣٠/١١/٨١نقض جلسة (

 ملا كان ذلك
وكـــان الثابـــت مـــن مـــدونات الحكـــم الطعـــين أن محكمـــة أول درجـــة قـــد أغفلـــت كافـــة العيـــوب  

بــدءا مــن الــدفوع .. عن الموجهــة مــن المتهمــين التاســع والعاشــر إلــي االتهــام الماثــل والــدفوع والمطــا
مــرورا النعــدام وجــود تحريــات تثبــت صــحة الواقعــة .. المتعلقــة بــبطالن إجــراءات القــبض والتفتــيش 

فضـال عـن الـعـوار الـذي شـاب أـمـر اإلحالـة وعـدم انطباـقـه علـي الواقـعـة .. المزعومـة المسـندة إليهـمـا 
هـذا باإلضـافة إلـي أن المحكمـة لـم تعمـل .. وعدم صحة وصف الجلب علـي االتهـام الماثـل الراهنة 

ســلطاتها نحــو تحقـيـق هــذا االتهــام والوصــول إـلـي حقيقـتـه وأـنـه ال يعــدو أن يكــون شــروع فــي ارتكــاب 
 ) .علي فرض وجودها في األساس(جريمة 

 وخالف ذلك
وال .. حكـمـة دونمـا مســوغ ـمـن الـقـانون مـن العـيـوب الـتـي شـابت هــذا االتـهـام والتفتـت عنـهـا الم 

ذلـك أن الواجـب علـي المحكمـة بحـث .. يقدح في ذلك سكوت الـدفاع عـن إبـداء هـذه الـدفوع أمامهـا 
عناصر االتهام والتحقيق فيها علي نحو وافي للوصول إلي حقيقة األمر قبله ومدي صـحته وصـحة 

 .نسبته للمتهمين من عدمه 

 ملا كان ذلك 
ل درجة لم تفعل ما تقـدم وقعـدت عـن تنـاول االتهـام بالبحـث والتمحـيص وحيث أن محكمة أو

 .والتحقيق األمر الذي يؤكد إخاللها بحقوق الدفاع 

 ملا كان ذلك 
 ومن جملة ما تقدم يتجلى ظاهرا أن الحكم الطعين قد شابه العديد من العيوب الجوهرية  

 التي تنال منه وتجعله وبحق جديرا باإللغاء 

 بناء عليه 

 يلتمس املتهمان التاسع والعاشر من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 .بقبول االستئناف شكال : أوال 
 ،بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهما : ثانيا 

 وكيل المتهمان            
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 مذكرة مقدمه 

 ة دبي االستئنافية أمام حمكم

 دائرة اجلنايات املستأنفة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
١٣٤

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 ماجستير في التحكيم الدولي 
 )انجلترا(جامعة  ھارتفورد شاير 

  
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer 
Master's degree in international  arbitration 

Hartford shire university (England) 

 

 املوقرة .. لدي حمكمة دبي االستئنافية 

 دائرة اجلنايات املستأنفة 

 

 مذكرة بالدفاع مقدمه 

 من 

 

 

 ) مستأنف(متهم أول /                                                                                السيد 

 

 ـــــــــــــد ض

 

 

 ) مستأنف ضدها(      سلطة اتهام       النيابة العامة 

 

 

 وذلك يف القضية رقم     لسنة     جزاء دبي 
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 املوضوع 
ــــــــة العامـــــــــة المـــــــــتهم -/-/-وبموجـــــــــب أمـــــــــر اإلحاـلــــــــة المـــــــــؤرخ .. ابـتــــــــداءا    اتهمـــــــــت النياـب

 بـدائرة – وسـابق عليـه -/-/-بـزعم أنهـم بتـاريخ ... ، / .... ومعه كال من ) المستأنف حاليا(األول
 :ارتكبوا ما يلي .. دبي ... اختصاص مركز شرطة 
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لـمـا تـقـدم يكوـنـوا ـقـد اقترـفـوا جناـيـة الرشــوة .. وـقـررت النياـبـة العاـمـة ـبـأن المتهـمـين أنـفـي اـلـذكر  
 .المؤثمة بالمواد الواردة بأمر اإلحالة 

 وبإحالة األوراق إيل عدالة حمكمة جنايات دبي .. هذا 

 إعادة األوراق إيل النيابة العامة الختاذ شئونها قررت 

 إلضافة متهم أخر مل ترفع ضده الدعوى اجلزائية 
إال أنهـا تجـاوزت .. أحيلت األوراق إلي النيابة العامة لتنفيذ قرار عدالـة المحكمـة .. وبالفعل 

امــت بتغيـيـر قيــد إال أنهــا ق.. حـيـث أنهــا وـلـئن قامــت بإضــافة المــتهم الرابــع .. حــدود قــرار المحكمــة 
 مغـاير -/-/-وأصدرت أمر إحالة ثاني مـؤرخ .. ووصف االتهامات الموجهة إلي المتهمين تمامـا 

ارتكــاب المتهمــون األربعــة خــالل الفـتـرة مــن عــام . قــررت مــن خالـلـه .. تماـمـا آلـمـر اإلحاـلـة األول 
 : ما يلي ٢٠٠٧ إلي عام ٢٠٠٤

 املتهم األول : أوال 
 والـتــي تـعــد مؤسســـة ذات نـفــع عـــام –... يس تنفـيــذي لشـــركة  رـئــ–حـــال كوـنــه موظـــف عـــام  -١

عهـد إليـه بالمحافظـة علـي مصـلحتها فـي % ١٣وتساهم حكومـة دبـي فـي رأس مالهـا بنسـبة 
صفقه ، وأضر عمدا بهذه المصلحة ، وذلك بأن قام بإرساء المناقصات علي زيـادة عـرض 

 لنفســه مبـلـغ مــالي ـقـدره مبـلـغ الزـيـادة ، ليحصــل عـلـي رـبـح... ممــا حمــل شــركة ..... شــركة 
 ملـيـون درهــم ، علــي ١٠ ملـيـون درهــم للمتهمــين الـثـاني والثاـلـث والرابــع مبـلـغ مــالي قــدره ٢٠

 .النحو الثابت باألوراق
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 والـتــي تـعــد مؤسســـة ذات نـفــع عـــام –...  رـئــيس تنفـيــذي لشـــركة –حـــال كوـنــه موظـــف عـــام  -٢
دارة المـقـــاوالت وـلـــه شــــأن ـفـــي إعــــداد إ% ١٣وتســــاهم حكومــــة دـبـــي ـفـــي رأس مالهــــا بنســــبة 

... ممــا حمــل شــركة ... للشــركة ، فقــد قــام بإرســاء المناقصــات علــي زيــادة عــرض شــركة 
 مليـــون درهـــم ، علـــي النحـــو ٣٠مبلـــغ الزيـــادة ، وحصـــل لنفســـه ولغيـــره علـــي عمولـــة قـــدرها 

 .الثابت باألوراق

 املتهمني الثاني والثالث والرابع: ثانيا 
... وكـون المـتهم الثالـث مـدير مشـروعات بشـركة .. .حال كون المـتهم الثـاني شـريك بشـركة  

اشــتركوا بطرـيـق االتـفـاق والمســاعدة ـمـع الـمـتهم األول ـفـي .... وـكـون الـمـتهم الراـبـع ـمـدير عــام شــركة 
ارتـكـاب الجــريمتين المبينـتـين ـفـي البـنـد أوال ، فوقعــت الجــرائم بـنـاء عـلـي ذـلـك االتـفـاق وتـلـك المســاعدة 

 .علي النحو الثابت باألوراق 

 املتهم الثالث : لثا ثا
 والـتـي تعــد مؤسســة ذات نـفـع عــام -...  ـمـدير مشــروعات بشــركة –حــال كوـنـه موظــف عــام  

اسـتغل وظيفتـه واسـتولي بغيـر حـق علـي مبلـغ % ٢٥وتساهم حكومة دبي في رأس مالهـا بـأكثر مـن 
 .، علي النحو الثابت باألوراق ...  درهم العائد لشركة ٥٠٠٠٠٠مالي قدره 

 املتهم الرابع :  ثالثا مكرر
 والـتـي تعــد مؤسســة ذات نـفـع عــام -...  ـمـدير مشــروعات بشــركة –حــال كوـنـه موظــف عــام  

استغل وظيفته وسـهل للمـتهم الثالـث االسـتيالء % ٢٥وتساهم حكومة دبي في رأس مالها بأكثر من 
ت ، علـــي النحـــو الثابـــ... بغـيــر حـــق علـــي مبـلــغ مـــالي قـــدره خمســـمائة أـلــف درهـــم ، العائـــد لشـــركة 

 .باألوراق 

 املتهم الثاني  : رابعا
وذلـك بـأن أثبـت فيهـا ...) فواتير وهميـة مـن شـركة (ارتكب تزوير في محررات غير رسمية  -١

 .بيانات مخالفة للحقيقة وبنية استعمالها كمحررات صحيحة ، علي النحو الثابت باألوراق

مــــع علمــــه ... اســــتعمل المحــــررات المــــزورة الموصــــوفة أعــــاله وذلــــك بــــأن أرســــلها لشــــركة  -٢
 .بتزويرها ، علي النحو الثابت باألوراق 

 املتهمني األول والثالث والرابع : ا خامس
اشــتركوا بطريــق االتفــاق والمســاعدة مــع المــتهم الثــاني فــي ارتكــاب الجــريمتين المبينتــين فــي  

 .باألوراق البند رابعا ، فوقعت الجرائم بناء علي ذلك االتفاق وتلك المساعدة ، علي النحو الثابت 
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 هذا
وبموجـــب أمـــر اإلحاـلــة الـثــاني والموصـــوم ـبــالبطالن لعـــدم إجـــراء أي تحقيـقــات مـــع المتهمـــين  

 فقـــد تـــم إحالـــة –حـــول مـــا هـــو مســـند إلـــيهم بعـــد التعـــديل والتغييـــر ) وعلـــي األخـــص المـــتهم األول(
 .المتهمين األربعة إلي محكمة أول درجة 

 ة أول درجة املوقرة وحيث تداول ذلك االتهام باجللسات أمام حمكم

  أصدرت حكمها التايل٢٠١٣/-/-وجبلسة 

 حكمت احملكمة حضوريا للمتهم األول وغيابيا للباقني 
 .بالسجن لمدة خمس عشرة سنه عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليه ... بمعاقبة : أوال 
عـدا ( عن التهم المسـندة إلـيهم بالسجن لمدة عشر سنوات... ، و... ، و... بمعاقبة كل من : ثانيا 

 ) .التهمة األولي 
ثمـان وعشـرين )  درهـم٢٨٥٥٦٥٣٥( بمبلـغ – متضامنين –بتغريم كل من المتهمين األربعة : ثالثا 

مــع إلــزامهم بــرد ) مليــون وخمســمائة وســتة وخمســون ألــف وخمســمائة وخمســة وثالثــين درهــم
 ) . درهم٢٨٥٥٦٥٣٥(مبلغ مساو له 

 مبـلـغ خمســمائة أـلـف درهــم ، مــع – متضــامنين –) الثاـلـث والراـبـع(مــن المتهمــين بتغــريم كــل : رابعــا 
 .إلزامهما برد مبلغ مساو له خمسمائة ألف درهم 

 .بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة : خامسا 
 .بإبعاد المتهمين عن الدولة : سادسا 
 .ببراءة المتهمين من التهمة األولي المسندة إلي كل منهم : سابعا 
إـلـي المحكمــة المدنـيـة المختصــة ، وأرجــأت ...) المقامــة مــن شــركة (بإحاـلـة اـلـدعوى المدنـيـة : ثامـنـا 

 .الفصل في مصروفاتها 

 )املستأنف حاليا(وحيث مل يرتض املتهم األول 
كمـــا طعـنــت النياـبــة .. هـــذا الحـكــم فـقــد طـعــن علـيــه ـبــذات ـتــاريخ صـــدروه بطرـيــق االســـتئناف 

وحـيــث ـتــداول االتهـــام الماـثــل أمـــام ..  بموجـــب االســـتئناف -/-/-خ العامـــة عـلــي ذات الحكـــم بـتــاري
 : أصدرت حكمها التالي -/-/-وبجلسة .. عدالة المحكمة االستئنافية بالجلسات 

 حكمت احملكمة 
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 وحيث مل ترتض النيابة العامة هذا القضاء 
 أصـــــدرت عداـلــــة محكمـــــة التميـيــــز حكمهـــــا -/-/-وبجلســـــة .. فـقــــد طعـنــــت علـيــــه ـبــــالتمييز  
 :القاضي

 كمة حكمت احمل
ٕـبـنقض الحكــم المطعــون فيــه واحاـلـة اـلـدعوى إلــي محكمــة االســتئناف لتقضــي فيهــا مــن جديــد  

 .دائرة مشكلة من قضاة آخرين 

 ونفاذا هلذا احلكم األخري .. هذا 
 .فقد أحيلت أوراق االتهام الماثل إلي عدالة الهيئة الموقرة لنظرها والفصل فيها من جديد  

 الوقائع
وـبـدأت عالقـتـه ... ت ـبـاألوراق أن المــتهم األول ـكـان رئيســا تنفـيـذيا لشــركة ـفـإن الثاـبـ.. بداـيـة  

 .بهذه الشركة في يناير 

 ت التعامالت تتم وفقا للمنظومة التالية وكان
ثم يتم وضع خطة للمشروع سـواء كـان إلنشـاء .. تقوم الشركة ابتداء بشراء األرض .. بداية  

 .يين استشاري لتصميم المشروع ثم يتم تع.. أبراج مكاتب أم أبراج سكنية 

 وعقب ذلك 
برئاســة (ويرفــع األمــر إـلـي اإلدارة العلـيـا للشــركة ) مــن قـبـل االستشــاري(ـيـتم ترشــيح المـقـاولين  

 .ويتم اعتماد كشف المقاولين ) المتهم األول

 ومن ثم 
ن وبالفعـل يتقـدمو.. تتم دعوتهم لتقديم عطاءاتهم في المناقصـة التـي تطـرح مـن قبـل الشـركة  

  .في مظاريف مغلقة ومشمعه بالشمع األحمربعطاءاتهم وأسعارهم 

 

 

 



 

 

 

 

 
١٣٩

 ثم تعقد جلنه مكونة من أشخاص 

 من القسم اهلندسي والقسم القانوني والقسم املايل 

 وتتويل هذه اللجنة 
ويتم التوقيع عليـه مـن .. فتح المظاريف وتدوين األسعار المطروحة من المقاولين في كشف  

.. لدراســته وتحليلــه استشــاري المشــروع ثــم يــتم إرســال هــذا الكشــف إلــي .. جميــع أعضــاء اللجنــة 
 .ويصدر توصية بقبول العطاء األقل سعرا 

 وعقب ذلك 

 ويقـوم ..بدراسة العروض المقدمة من المقاولين وتحليلها ... يقوم الطاقم الهندسي بشركة  

 .القسم الهندسي بتحديد المقاول األقل سعرا 

 يار ثم يعرض ذلك االخت
اختيـار لجنـة المناقصـات واستشـاري المشـروع والقسـم والذي يقوم باعتماد علي المتهم األول  

واـلـذين توافـقـوا جميعــا عـلـي أن المـقـاول المرـفـوع اســمه إـلـي المــتهم هــو صــاحب .. الهندســي بالشــركة 
 .أقل وأفضل عطاء 

 يف اعتماد هذا االختيار ينحصر دور املتهم األول تضح أن وهنا ي

 صديق عليه والت
 .يتم إرسال رسالة إلي المقاول لإلفادة بتعيينه مقاوال للمشروع .. وعقب ذلك  

 ومن مجلة ما تقدم .. ومن ثم 
ليس لـه أي دور فـي اختيـار المقـاولين يتضح بما ال يدع مجاال ألي شك أن المـتهم األول  

يتــولى استشــاري  ..  حيــث أنــه وفقــا للوصــف التفصــيلي آنــف الــذكر...المنفــذين لمشــاريع شــركة 
ويتـــولى بعـــد ذلـــك قســـم المناقصـــات بإعـــداد كشـــف .. المشـــروع طـــرح أســـماء المقـــاولين وترشـــيحهم 

ـلـيس مـن بـين أعضــائها (ثـم تـتم دعـوتهم لتـقـديم عطـاءاتهم التـي تتـولي اللجنـة .. بأسـماء المقـاولين 

ترفــــع الستشــــاري  بفــــتح المظــــاريف الفنـيـــة والمالـيـــة ودراســــتها وـتـــدوينها فــــي كشــــوف )الـمـــتهم األول
 .اللذين يقوما باختيار العطاء األقل سعرا .. ٕالمشروع والي القسم الهندسي 

 ومن ثم ينحصر دور املتهم األول 
 ـفـي التصــديق عـلـي مــا انتهــي إلـيـه االستشــاري والقســم الهندســي بالشــركة مــن اختـيـار للمـقـاول 

 :همية وهنا يتجلى أمرين في غاية األ.. من بين المتقدمين األقل سعرا 
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  :األمر األول 

 .أن اختيار المقاول كان يتم من استشاري المشروع مع القسم الهندسي بالشركة 

 : األمر الثاني 
ويــتم إرســاء العطــاء علــي .. أن االختيــار والتفضــيل بــين العطــاءات كــان يــتم بشــفافية تامــة 

 .األقل سعرا 

 وخالصة القول 
دون .. علـــي نحـــو يتوافـــق مـــع صـــحيح القـــانون ...      أن إجـــراءات المناقصـــات تـــتم فـــي شـــركة 

الســيما وأن العطــاءات كاـنـت تـقـدم .. ودون محاـبـاة لمـقـاول عــن األخــر  .. ـتـدخل ـمـن الـمـتهم األول
لـيس مـن ضـمنها المـتهم (وتتـولي لجنـة متخصصـة .. في مظاريف مغلقـة ومشـمعه بالشـمع األحمـر 

 .مالية بفتح المظاريف وتدوين ما بها من عروض فنية و) األول

 ومن ثم 
ـفــإن القـــول ـبــأن للمـــتهم األول أي ســـلطة أو ســـلطان عـلــي إرســـاء العطـــاءات لصـــالح مقـــاول  

بــل جــاء محــض .. لهــو قــول فاســد وقاصــر ال يســتند إلــي أدلــة وبــراهين .. بعينــه أو شــركة محــددة 
 .افتراض وتخمين 

 ملا كان ذلك 
... هــــي شــــركة  ..... وكــــان مــــن ضــــمن المقــــاولين والشــــركات التــــي تتعامــــل معهــــا شــــركة 

%) ٧٠وهـي شـركة تسـاهم فيهـا الدولـة بنسـبة (المتخصصة فـي األعمـال الكهروميكانيكيـة والصـحية 
وبالفعل رسـت علـي .. حيث تقدمت هذه الشركة في العديد من العطاءات المطروحة من قبل شركة 

 .أربع عطاءات ... شركة 

  هذه املشاريع األربعة وحيث مت حبث كافة أوراق املناقصات التي أجريت بشأن

  أي إخالل يف إجراءات هذه املناقصات نيفلم يتب

 وهذا األمر 
بــل وأكدتــه عدالــة محكمــة أول .. أكــده جميــع الشــهود الــذين اســتمعت إلــيهم النيابــة العامــة  

درـجـة بقولـهـا بـعـدم وـجـود ثـمـة دلـيـل ـبـاألوراق عـلـي حصــول أي إـخـالل ـفـي إـجـراءات المناقصــات 

  .٠٠٠ من شركة ٠٠٠ األربعة التي رست علي شركة الخاصة بالمشاريع
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 وعلي الرغم مما تقدم .. هذا 
ــارة.. تـــأتي النيابـــة العامـــة لتتضـــارب مـــع نفســـها    تقـــرر بـــأن المـــتهم األول تقاضـــي رشـــوه فـت

 تؤكــد بــأن المــتهم األول وتــارة أخــري .. ٠٠٠إلرســاء المناقصــات األربعــة أنفــة الــذكر علــي شــركة 
 ممــا حمــل ٠٠٠أن قــام بإرســاء المناقصــات األربعــة علــي زيــادة عــرض شــركة أضــر بالمــال العــام ـبـ

 تضـيف بأنـه حـال وتارة ثالثة..  مبلغ الزيادة ليحصل لنفسه علي ربح ولباقي المتهمـين ٠٠٠شركة 
 قــام بإرســاء المناقصــات علــي زيــادة عــرض ٠٠٠كونــه لــه شــأن فــي إعــداد إدارة المقــاوالت لشــركة 

 مبلــغ الزيــادة وحصــل لنفســه ولغيــره علــي عمولــة قــدرها ثالثــون ٠٠٠ ممــا حمــل شــركة ٠٠٠شــركة 
 .مليون درهم

 وذلك كله حال كون األوراق قطعت وجبالء تام 

 بعكس ما ذهبت إليه النيابة العامة 
جمـيـع المناقصــات تـمـت وـفـق صــحيح الـقـانون ورســت عـلـي حـيـث أســفرت األوراق عــن أن 

وأـيــن اـلــدليل .. الغ الزـيــادة المزعومـــة ؟؟ فـــأين إذن مـبــ ..  صـــاحبة أـقــل عطـــاء مـقــدم٠٠٠شـــركة 
أمـــا عـــن مـــا !! ..  عـلــي ثمـــة مـبــالغ ؟٠٠٠المـــادي المعتـبــر عـلــي تحصـــل المـــتهم األول مـــن شـــركة 

 وأن تلـك الشـركة ٠٠٠ كانت تصرف أمواال إلي شركة ٠٠٠ذهبت إليه النيابة العامة من أن شركة 
ـإن .. األخـيـرة تمــنح المــتهم األول جــزء مــن تلــك األمــوال  ـه ـف هــذا الـقـول محــض تخمــين يغـلـب علـي

الـظــن واالحتـمــال وغـيــر ـقــائم عـلــي الـجــزم واليـقــين بـمــا ال يصـــلح مـعــه ألن يـكــون ـســندا التـهــام 

 .المتهمين 

 ملا كان ذلك 
بــل علــي .. وكــان الثابــت مــن أوراق هــذا االتهــام أنهــا لــم تقــم علــي ثمــة دليــل مــادي معتبــر  

لـة والبـراهين علـي بـراءة المـتهم األول ممـا هـو العكس فقد حوت في طياتها علي العديـد مـن األد

 – حسـبما قضـي حكـم أول درجـة –ليس فقط من تهمه اإلضرار العمدي بالمال العام .. مسند إليه 
 .ٕوانما من واقعات االتهام الماثل برمته 

 وحيث أن احلكم الطعني 
 أي إخــالل ـفـي عـلـي انتـفـاءـقـد اســتبان أمامــه وبوضــوح ـتـام قـيـام العدـيـد مــن األدـلـة القاطعــة  

إال أنــه تضــارب فــي أســبابه تضــاربا  .. المناقصــات ممــا ينفــي عــن المــتهم األول ثمــة فعــل مــؤثم
يعيب األدلة التي ساقتها النيابة ويؤكد علي بـراءة المـتهم األول مـن جريمـة اإلضـرار فتارة .. مؤسفا 

ات المـــتهم عـــن ـبــاقي يتخـــذ مـــن ذات األدـلــة ســـندا لإلداـنــة ـلــذوـتــارة أـخــري .. العـمــدي بالمـــال العـــام 
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 بجانـب العديـد مـن العيـوب األخـرى التـي سـوف –وهـو األمـر الـذي يعيـب ذلـك الحكـم .. االتهامات 
 غيـر قائمـة عـلـي - علـي نحـو يجعلـه خليقـا باإللغـاء فيمـا قضـي بـه مـن إدانـة -نوضـحها فـي حينـه 

 . للمتهم األول –سند 
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وباإلطالع علي مدونات الحكم الطعين وما عابه من عدم إلمـام بصـحيح الواقـع فـي الـدعوى 
وقصوره المبطل في التسبيب وفساده الواضح في االستدالل واالسـتنباط وتضـاربه مـع نفسـه ومـع مـا 

 بإلغـاء الحـكـم – وبـحـق –يتجـلـى ظـاهرا أحقيـة الـمـتهم األول فـي المطالبـة ... هـو ثابـت بـاألوراق 

 .أنف الذكر والقضاء مجددا ببراءته من جميع ما أسند إليه علي غير سند من القانون والواقع 

 لذلك 
ديـد مـن نجد لزاما علينا تقسيم وتنظيم دفاعنا في هذه القضية في عدة محاور ينبثق عنهـا الع 

وذـلــك وـفــق المـحــاور .. الحقــائق واـلــدالئل وصـــوال إلثبــات ـبــراءة الـمــتهم األول ممــا هـــو مســـند إليــه 

 :اآلتية 

  :احملور األول 
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 احملور األول 

ملتضافرة واملؤكدة علي انتفـاء صـفة املـال دالئل ايف بيان األدلة وال

انعـدام صـفة معـه  العقـاري ، مبـا يسـتتبع ٠٠٠العام عن شركة 

وهـذا يقطـع بـبطالن ) .. ولو حكما(ام عن املتهم األول املوظف الع

 .أمر اإلحالة الصادر عن النيابة العامة 

 بداية 

������������
�CDن�א�
9!_��ن�א!�ل���H)%Q.א�)�~�..��������
Q�\��&%
2�٠٠٠���	4
2���R)%
�א!@�

5�89ل���,;������٪�١٣�������K��	����د!�;���%�_��@�C$�T�u�I:�א�v*j8%ن�9!_�����������..��%�&

|zم�������������و%

%ل����%��אل�א!����������|zو�9!_�و�S|��%م���	��و�..��א!��%���א!@%���!�*������

�ن�& א��و�ذא��������%*Cuو��%ل��%م��������|S��I�@K�..����� !%���K�Xوא�..�������%
�ن�א!��%�
��א!@%�
��ذא��


����א6ول�����������������������*�!��
�"�S
��א!@�4N!א�|
zو�\�H�
��:
���
+���%�
2"��3
��t^5%و���t��Nbא�..


�א(
5��

@!%N*4G�P)%


 א�א!�^
&��

^�K�%K%


�3א!�^
�s�\א6ول�����


��א�
!%ue���

..�א�Eא!��%�

�H)%�G�،م�%��|S��	����)����R�Z��H)%و������
� �
�%���
��7�|
�C��	������ �����
+!%A�H)%

(د��و��

���%�����7�|�Cم�و�%��|S��	��.�

 واألكثر من ذلك كله 
ذي تــم مــن خاللــه توجيــه تهمــة أن أمــر اإلحالــة األول الصــادر فــي ذات القضــية الراهنــة والــ 
لم يتضمن ثمة إشارة إلي أنه موظف عام أو مكلـف .. للمتهم األول ) علي خالف الحقيقة(الرشوة 

 . تابعة للحكومة أو أن مالها مال عام ٠٠٠كما لم يتضمن أن شركة .. بخدمة عامة 

 ومن ثم 
 الوظيفيـة للمـتهم األول أو يتجلى ظاهرا أن النيابة العامة ذاتها ليست علي يقين مـن الطبيعـة 

 . مالها مال عام وذلك النعدام وجود الدليل القاطع لهذا أو ذاك ٠٠٠أن شركة 

 ملا كان ذلك 

 يث عرفت املادة اخلامسة من قانون العقوبات املوظف العام بأنه وح
 :يعتبر موظفا عاما في حكم هذا القانون  
 .الوزارات والدوائر الحكومية القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في  -١
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 .منتسبو القوات المسلحة  -٢

 .رؤساء المجالس التشريعية واالستشارية والبلدية وأعضاؤها  -٣

كل من فوضته إحدى السـلطات العامـة القيـام بعمـل معـين وذلـك فـي حـدود العمـل المفـوض  -٤
 .فيه 

والمؤسســـات رؤســاء مجـــالس اإلدارات وأعضـــاءها والمــديرون وســـائر الـعــاملين فــي الهيـئــات  -٥
 .العامة 

رؤســاء مجــالس اإلدارات وأعضــاؤها والمــديرون وســائر العــاملين ـفـي الجمعـيـات والمؤسســات  -٦
 .ذات النفع العام 

ويعد مكلفا بخدمة عامة في حكم هذا القانون كل من ال يدخل في الفئات المنصـوص عليهـا 
تكليـف صـادر إليـه مـن في البنود السابقة ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بنـاء علـي 

موظف عام يملك هذا التكليف بمقتضـي القـوانين أو الـنظم المقـررة وذلـك بالنسـبة إلـي العمـل 
 .المكلف به 

 وحيث أنه من املبادئ العامة املستقر عليها .. هذا 
هي مصـالح عامـة حكوميـة منحهـا المشـرع الشخصـية االعتباريـة وهـي .. أن الهيئات العامة  

 .وال تقوم بنشاط مالي أو تجاري أو زراعي أو صناعي   عامة  ،تقوم أصال بخدمة
فهي وحدات اقتصادية تقوم علي تنفيذ مشروع اقتصادي وفقـا لخطـة التنميـة .. أما الشركات 

كـل نشـاط صـناعي أو تجـاري أو مـالي التي تضعها الدولـة أو اإلدارة ويشـمل المشـروع االقتصـادي 

وتعبر هذه الشركات عـن أشـخاص وجه النشاط االقتصادي أو غير ذلك من أأو زراعي أو عقاري 

 .القانون الخاص وتخضع ألحكامه حتى لو كانت مملوكة بالكامل للدولة أو اإلدارة 

 وعلي ضوء ما تقدم 
وغيرهـــا ـمــن الشـــركات ال تعتـبــر مـــن قبـيــل المؤسســـات العامـــة أو الهيـئــات .... ـفــإن شـــركات 

 فـــي شـــأن تنظـــيم ١٩٨٠ لســـنة ٨انون االتحـــادي رقـــم  مـــن القـــ١ فقـــرة ٣العامـــة فـــي مفهـــوم المـــادة 
 .عالقات العمل 

 )١٤٢موسوعة المبادئ القانونية ص (

 ويف ذات املعني 
المقصود بالهيئات العامة والمؤسسات العامة أشخاص القانون العام ولـيس أشـخاص القـانون 

 ال تسهم فهذه ال وسواء كانت الحكومة تسهم فيها أو أما الشركات علي اختالف أنواعها الخاص 
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 .ٕتعتبر من أشخاص القانون العام وانما تعتبر من أشخاص القانون الخاص 
 )١٦٣موسوعة المبادئ القانونية ص (

 ومن خالل تطبيق ما تقدم من مفاهيم ومبادئ قانونية .. هذا 
إنمـا .. ال تعـد مؤسسـه عامـة .. وفقـا للمبـادئ أنفـة الـذكر  .. ٠٠٠يتجلى ظـاهرا أن شـركة  
ركة مساهمة طرحت أسهما لالكتتاب العام فيكون من حـق جميـع األفـراد والشـركات المشـاركة هي ش
حيث أن غرضها األساسي تحقيق أعلـي ربـح ممكـن وهـو .. كما أنها ال تؤدي خدمة عامة .. فيها 

ـدار .. األمــر اـلـذي يجعلهــا بعـيـده كــل البعــد عــن وصــف الخدمــة العامــة  وهــذا فضــال عــن أنهــا ال ـت

بـل تـدار بمعرفـة مجلـس إدارتهـا المنتخـب مـن الجمعيـة العموميـة الخاصـة بهـا .. ق عام بمعرفة مرف
ـيـل تطـبـق الئحــة خاصــة .. أضــف إـلـي ذـلـك أنـهـا ال تخضــع للـقـوانين العاـمـة ـفـي نظــام اإلدارة .. 

 .وضعها مجلس إدارتها 

 ويف ذلك 

 قضت احملكمة االحتادية العليا بأن 
 مـــن اـلــنص عـلــي اعتبارهـــا مؤسســـة ١٩٧٥ لســـنة ٤ خـلــو ـقــانون تأسيســـها رـقــم –... شـــركة  

عامة أو هيئة عامة إنما نص في المـادة األولـي منـه علـي أنهـا شـركة مسـاهمة وطنيـة لهـا شخصـية 
 علـي أن يقـوم بإدارتهـا مجلـس إدارة مـن سـبعة ١٣ ، ١٢ ، ١١اعتبارية مستقلة ، ونـص فـي المـواد 

عـدم دخولهـا فـي عـداد المؤسسـات العامـة . مـؤداه . أعضاء وأن الذي يمثل الشركة مـديرها العـام 

فـال انحسار صفة الموظف العام عن العاملين في هذه الشركة .  أثـره .أو أشخاص القانون العام 
 .ٕيخضعون ألحكام قانون الخدمة المدنية وانما تطبق عليهم أحكام قانون العمل

 )٣١/١٠/٢٠٠٦ ق جلسة ٢٥ لسنة ٣٧٩طعن رقم (
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 وال ينال من ذلك 
ها بنســـبة ـقــدر.. ...ـفــي بـنــك مـــا ورد بتقرـيــر الرقاـبــة المالـيــة مـــن اـلــزعم ـبـــأن الحكومـــة تمـلــك  

ومـن ثـم الـزعم بـأن الحكومـة % ٤١ نسـبة قـدرها ٠٠٠وأن البنك المذكور يملك فـي شـركة % .. ٣٠
 % .١٣ نسبة قدرها ٠٠٠باتت تملك في شركة 
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 فهذا قول قاصر ومعيب 
ذلـك أن مجـرد اشـتراك الحكومـة بجـزء مـن .. ويخالف القانون واألصول والثوابت أنفـة الـذكر  

المكـان بأنـه هيئـة عامـة أو مؤسسـة عامـة وال يجعـل منهـا جهـة المال وبشكل غير مباشـر ال يصـف 
 .ذات نفع عام 

 بل تظل شركة ال غاية هلا وال هدف إال مشروعها التجاري والعقاري 

 حتقيقا ألكرب عائد وأعلي ربح ممكن 
يسـلس إلـي نتـائج ال .. كما أن إطالق العنان لقول السيد الخبير محرر تقرير الرقابة الماليـة 

ـلـم ـتـوف مســتحقات ..  والعـقـاري ٠٠٠فعـلـي الـفـرض الجــدلي ـبـأن شــركة ..  العـقـل أو المنطــق يقبلهــا
فهــل يجــوز لهــذا المقــاول اختصــام الحكومــة ومطالبتهــا بمســتحقاته .. أحــد المقــاولين العــاملين لــديها 

لعـل ذلـك غيـر ! والزعم بأنها طالما تشارك الحكومة فعليها تحمل تبعة الشـركة ؟! ؟٠٠٠لدي شركة 
 .بول أو معقول مق

 ذلك أن الثابت أن احلكومة عندما تشارك يف مشروع جتاري 

 إمنا تشارك بشكل خاص وليس بصفتها سلطة عامة 

 وختضع يف هذه احلالة إيل القوانني اخلاصة املنظمة للعالقة بني التجار 
بنســبة ومشــاركة هـذا البـنـك األخـيـر ... أمـا الـقـول ـبـأن مشـاركة الحكوـمـة بنســبة ـفـي مـال بـنـك  

ويحول الشركة إلـي مؤسسـة .. يجعل الحكومة مساهمة في الشركة ..  العقاري ٠٠٠في مال شركة 
فـإن هـذا القـول يجـافي القـانون والعقـل .. أو هيئة عامة ويتحول العاملون بها إلي مـوظفين عمـوم 

 .والمنطق وطبائع األمور 

 ويعترب حمض اجتهاد وختمني من السيد احملاسب 

 قابة املالية معد تقرير الر

ھ���و ففع����وة عل���ي كون���ه  يواك���ب الق���انون و المعقولي���ة ،  
صادر عن غير مختص في اجتھاد وا#فت�اء الق�انوني وتحدي�د م�ا 

 .إذا كانت الشركة مالھا مال عام من عدمه 
 أضف إيل ذلك 

 كـــان مصـــنفا كجهـــة ٢٠٠٩قـبــل عـــام ... أن األوراق ـقــد خـلــت مـــن أي دلـيــل عـلــي أن بـنــك  
ة أو أن ماله مال عام حتى يمكن وصف استثمارات هذا البنك بأنها مال عام واعتبار الجهـة حكومي
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األمر الذي يؤكـد أن مـزاعم االتهـام الماثـل فـي هـذا الخصـوص مـا .. المستثمر فيها كمؤسسة عامة 
لــم يــرد ســوي علــي لســان الســيد .. هــي إال تخمــين وافتــراض ال أســاس لــه مــن الواقــع أو المســتندات 

 .معد تقرير الرقابة المالية / اسب المح

 من ثم و
فال يمكن التعويل علي ذلك القول القاصر والمخـالف للقـانون المفتقـر للمعقوليـة الصـادر مـن  

في مقابـل إطـراح العديـد مـن األدلـة الدامغـة علـي عـدم تـوافر صـفة المـال العـام فـي .. غير مختص 
وـهـذه اـلـدالئل ـتـتلخص .. ن العــاملين بهــا  وكــذا انتـفـاء وصــف الموظــف العــام عــ٠٠٠أمــوال شــركة 

 :فيما يلي 

 الدليل األول 
ـثـم ـتـم تغييرهــا إـلـي  .. إنشــائها ابـتـداء كشــركة مســاهمة خاصــة العـقـاري ـتـم ٠٠٠أن شــركة  
مســاهمة عامــة وطرحــت أـســهمها فــي االكتتــاب العــام وباـتــت مكونــه مــن مجموعــة ـمــن شــركة 

 .المساهمين 

 قرار وزاري وقد مت إنشاء هذه الشركة مبوجب 

 وتطبيقا لقانون الشركات 
وهـو مـا يجعلهـا تختـلـف تمامـا عـن أي مؤسسـة أو هيـئـة أو شـركة تنشـئها الحكومـة أو تســاهم  

ألن الدولــة حينمــا تريــد إضــفاء الصــفة  .. حيــث أن هــذا ال يــتم إال بموجــب قــانون.. فــي إنشــائها 
فإنهــا .. هــا أو أنهــا شــريك فيهــا  ســواء بوصــفها الماـلـك الوحـيـد ل–الحكومـيـة عـلـي شــركة أو مؤسســة 

 :ومن ذلك علي سبيل المثال .. تصدر قانون مباشر وواضح بهذه الصفة 

 . الخاص بإنشاء مركز دبي التجاري العالمي ٢٠٠٨ لسنة ١٠القانون رقم  �

 بتعديل قانون إنشاء مؤسسـة دبـي لالسـتثمارات الحكوميـة ٢٠٠٧ لسنة ٥القانون رقم  �
 ) .٢٠٠٦ لسنة ١١(رقم 

 بإنشـــاء مؤسســات ذات شخصـــية اعتبارـيــة ـفــي المنطـقــة ١٩٩٢ لســـنة ٩انون رـقــم القــ �
 " .جبل علي " الحرة في ميناء 

 بإنشــاء مؤسســة داناـتـا كمؤسســة عامــة تتمـتـع بشخصــية ١٩٨٧ لســنة ١المرســوم رـقـم  �
 .اعتبارية 
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 وما تقدم 
شــركة حـيـث أن الحكومــة حينمــا ترـيـد أن تجعــل مــن ال.. كــان عـلـي ســبيل المـثـال ال الحصــر  

 تـلـك  ـبـذلك بموجــب ـقـانون أو مرســوم أو تـعـديل ـقـانونمؤسســة عامــة أو أن مالهــا مــال عــام تقــرر
بحيــث يــنص صــراحة علــي اعتبــار تلــك الشــركة مالهــا مــال عــام وموظفيهــا .. الشــركة أو المؤسســة 

 بمــا يعتـبـر ٠٠٠هــذا وحـيـث ـلـو كاـنـت الحكومــة تعتـبـر نفســها مشــاركة ـفـي شــركة .. مــوظفين عمــوم 
 ما أعوزها النص علي ذلك صراحة بموجب قانون أو .. ل عام وموظفيها موظفين عموم مالها ما

 .تعديل قانون أو مرسوم 

 ليس هذا فحسب 
لم يتم اإلفصاح لـدي هيئـة ..  عندما تحولت إلي شركة مساهمة عامة ٠٠٠بل أن شركة  

 .األوراق والسلع المالية عن أن الدولة تساهم فيها بأي نصيب 

  أبلغ دليل وهو ما يعد

عـلــــي أن تـلــــك الشـــــركة ال يعـــــد مالهـــــا مـــــال عـــــام وال عمالهـــــا  

 .موظفين عموم 
 الدليل الثاني 

أورد مــن .. الناـئـب الـعـام /  أصــدر دـيـوان ســمو الحــاكم خطاـبـا إـلـي الســيد -/-/-اـنـه بـتـاريخ  
وهــا ـمـوظفين أموالهـا أـمـواال عاـمـة وموظف) ســموه(خاللـه الجـهـات العامـلـة ـفـي إمـارة دـبـي والـتـي يعتـبـر 

 .عموم 

  العقاري ٠٠٠ومل يشر هذا اخلطاب من قريب أو بعيد إيل أن شركة 

 من ضمن هذه الشركات املعترب ماهلا مال عام أو موظفوها موظفني عموم 

أن هــــذا الخطــــاب ـلـــم يـنـــوه إـلـــي أن .. ـبـــل واألكـثـــر ـمـــن ذـلـــك  

 . أو أنها تسهم فيها ٠٠٠الحكومة تشارك في شركة 
 مة التمييز بأن ويف هذا قررت حمك

 بـيـان ـمـا إذا كــان الـعـاملون ـفـي الـتـي لـهـا ـحـقدـيـوان ســمو الحــاكم هــي الجهــة اإلدارـيـة العلـيـا  
 هذه الشركات والمؤسسات والجمعيات موظفين عموميين أو مكلفين بخدمه عامة باعتبار أن ديوان 
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 .سموه إنما هو يعبر عن إرادته 
 ) جزاء٢٠٠٩ لسنة ٤١٠ الطعن رقم ٢٣/١١/٢٠٠٩محكمة التمييز جلسة (

 ومن ثم 
 مـن الشـركات التـي يعتبـر مالهـا مـال عـام أو ٠٠٠فإذا كان سمو الحاكم يـري اعتبـار شـركة  

مـــا أعــــوزه الـــنص عـلـــي ذلـــك بموجــــب قـــانون أو ـقـــرار أو حتـــى داخــــل .. موظفيهـــا مـــوظفين عـمـــوم 
 .الخطاب آنف الذكر 

  ثالث الدليل ال
  علي أن مالت المدنية والتي تنص من قانون المعا١٠٣أنه وفقا للمادة  
تعتـبـر أـمـوال عاـمـة جمـيـع العـقـارات والمنـقـوالت الـتـي للدوـلـة أو األشــخاص االعتبارـيـة العامــة  -١

 .والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بناء علي قانون 
وال يجوز في جميع األحوال التصرف في هذه األموال أو الحجز عليهـا أو تملكهـا بمـرور  -٢

 .الزمان 

 ومن ثم 
وحـيـث ثبــت مــن خــالل المســتندات التــي زخــر بهــا ملــف االتهــام الماثــل والتــي تشــرف المــتهم 

 والعدـيــد مـــن التنفـيــذات ٠٠٠أن هـنــاك العدـيــد مـــن األحكـــام الصـــادرة ضـــد شـــركة .. األول بتـقــديمها 
 .والحجوزات عليها تنفيذا لتلك األحكام 

 األمر الذي يقطع 
حيث لو كانت كـذلك .. ومة وال تعتبر أموالها أمواال عامة بأن هذه الشركة ليست تابعة للحك

 ١٠٣الســتحال توقـيـع الحجــز عليهــا أو عـلـي أموالهــا لعــدم جــواز ذـلـك طبـقـا للفـقـرة الثانـيـة مــن المــادة 
 .مدني 

 وإذ ثبت سابقة توقيع احلجز علي تلك الشركة 
ن مالهـا لـيس مـال وأ.. األمر الذي يؤكد أنها ليست خاضعة للحكومة وال تؤدي خدمة عامة 

 .عام 

  رابع الدليل ال
 ومن أبلغ األدلة علي انتفاء وصف المال العام علي الشركة والموظف العام عن المتهم  
 قد خلت تماما من ثمة  ..  منذ فجر إنشائها وحتى اآلن٠٠٠أن عقود تأسيس شركة األول 
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أنـهـا ـقـد ـتـم تأسيســها  .. ذـلـك أضــف إـلـي ..إشــارة إـلـي مســاهمة الدوـلـة فيهــا ـبـأي شــكل ـمـن اإلشــكال 
وكــذلك لــم .. ولــم يــذكر بعقــود التأســيس أن الدولــة تســاهم فيهــا .. طبقــا لقــانون الشــركات الخاصــة 

 العقاري ثمة إشارة إلي كونها شركة حكومية أو أن مالهـا ٠٠٠تتضمن الرخصة التجارية لشركة 

 .مال عام 

 ليس هذا فحسب
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 وهذا األمر وذاك
 . العقاري ٠٠٠يقطعان بانتفاء أي صلة بين الحكومة وبين شركة  

  امسالدليل اخل
 ٠٠٠مـن أن حسـابات شـركة وليس أدل علي انقطـاع صـلة الدولـة عـن الشـركة أنفـة الـذكر  

وال تنـدرج بطبيعـة الحـال ضـمن .. وأرباحها وخسائرها ال تدخل أو تمس الخزانـة العامـة للحكومـة 

 .الموازنة العامة للدولة 

  ال تعد شركة عامة٠٠٠وهذا يؤكد بل ويقطع بأن شركة 

 هلا مال عام أو موظفيها موظفني عموم أو ما

وحيث أورد الحكم المستأنف والطعين الزعم بأن مـوارد .. هذا  

) ..  من الحكـم١٣ص ( العقاري تدخل الخزانة العامة ٠٠٠شركة 

.. وذـلــك ـبــال ســـند أو دلـيــل كـتــابي واحـــد يفـيــد هـــذا اـلــزعم الخـــاطئ 

ال سـند لهـا األمر الذي يعيب الحكم بالبطالن البتنائـه علـي مـزاعم 

ـفـــي الواـقـــع أو المســــتندات أو األوراق وهــــو مــــا يجعــــل هــــذا الحكــــم 

 .خليقا باإللغاء 
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 سادس الدليل ال
يتجـلـى ..  العـقـاري والعقــود الـتـي أبرمتهــا مــع الغـيـر ٠٠٠اـنـه بمراجعــة كاـفـة تعــامالت شــركة  

 اال عامة ظاهرا أنها لم تشر من قريب أو بعيد إلي أنها تابعة للحكومة أو أن أموالها أمو

 وال أوضح من أن 
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 وليس املتهم األول فحسب 
ييـنــه ـمــن قـبــل الجمعـيــة العمومـيــة ـيــتم تع بـمــا فـيــه رئيســه ٠٠٠بــل أن مجـلــس إدارة شــركة  

 .والمتمثلة في المالك والمساهمين وتحت إشراف هيئة األوراق والسلع للشركة 

 وليس بتكليف من احلكومة 
األمر الـذي يؤكـد أن صـالحيات مجلـس اإلدارة مسـتمدة .. أو حتى بتدخل أو توصيه منهـا  

  .من جمعيتها العمومية وليس من الحكومة

  بعالدليل السا
تابعــة للحكومــة ومالهــا مــال عــام وموظفوهــا مــوظفين ..  العقــاري ٠٠٠أنــه إذا كانــت شــركة  
 .. لوجدنا دائرة الشئون القانونية لحكومة دبي تمثل هذه الشركة حاليا في النزاع الراهن.. عمـوم 

 :التي تنص علي  ٢٠١١ لسنة ١١إعماال لصريح المادة األولي من المرسوم رقم 
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  ٢٠٠٨ لسنة ٢٣وكذا إعماال للمادة الثامنة من القانون 

 التي تنص علي 
بتمثـيـــل الجهــــات الحكومـيـــة فــــي ) داـئـــرة الشــــئون القانونـيـــة لحكومــــة دـبـــي ( اـلـــدائرة تخــــتص"  

 ......... ".الدعاوى والمنازعات التي تقام منها أو عليها أمام الجهات القضائية المختصة 

 ملا كان ذلك 
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 ٠٠٠وحيــث أن داـئــرة الشـــئون القانونيــة لحكوـمــة دـبــي ال تـتــولي الــدعوى الراهـنــة عـــن شـــركة  
بانتـفـاء صــلتها بـهـذه الشــركة بمــا  .. األـمـر اـلـذي يـعـد إـقـرار صــريحا ـمـن الحكوـمـة ذاتـهـا .. العـقـاري

 .يستتبع عدم اعتبار مالها ماال عاما أو موظفوها موظفين عموم 

 ملا كان ذلك 
ومــن جملــة األدلــة والبــراهين أنفــة الــذكر مــن خــالل الواقــع والقــوانين المختلفــة ومــا هــو ثابــت  

وافتقـار وصـف ..  العقـاري ٠٠٠ا انتفاء وصـف المـال العـام عـن أمـوال شـركة باألوراق يتجلى ظاهر
وهــو مــا يســتتبع بالضــرورة صــيرورة االتهــام الماـثـل مــدفوعا .. الموظــف العــام عــن المــتهم األول 

 :باألتي 

 مدفوعا أوال  
ـة العامــة  ـة الصــادر عــن النياـب ـبطالن أمــر اإلحاـل  إلبتنــاءه علــي واقعــات وصــفات ال دليــل ـب

ذلك أن أوراق هذا االتهام قـد خلـت تمامـا مـن ثمـة دليـل مـادي كتـابي يفيـد بـأن .. ها في األوراق علي
 مـن كمـا خلـت األوراق.. كما ورد زعما بأمر اإلحالة % ١٣ بنسبة ٠٠٠الحكومة تساهم في شركة 

مـوال ٕأي دليل علي أن أموال وايـرادات وأربـاح الشـركة تـورد للخزانـة العامـة حتـى يصـح القـول بأنهـا أ
 .ٕوازاء ما تقدم جميعه يتجلى ظاهر بطالن أمر اإلحالة .. عامة 

 مدفوعا ثانيا 
 فعلي فرض صحته ومع الوضع  .. بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر االتهام الماثل 

 العقـاري وانتفـاء وصـف الموظـف العـام عـن ٠٠٠في االعتبار انتفاء وصف المال العام عـن شـركة 
 ن صحيح وصف الواقعة تكون جنحة وليس جناية مما يستوجب الحكم بعدم فإ.. المتهم األول 

 .اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى 

  إجراءات جزائية التي تنص علي أن ١٤١عمال باملادة 
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  من ذات القانون التي نصت علي أن ١٤٦وعمال أيضا باملادة 
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 ملا كان ذلك 
وانتـفــاء وصـــف ..  العقــاري ٠٠٠ل شـــركة وحيــث تـبــين انتفــاء وصـــف المــال الـعــام عـــن أمــوا 

بفــرض .. األمــر الــذي يقطــع بــأن صــحة وصــف هــذا االتهــام .. الموظــف العــام عــن المــتهم األول 
بـمـا كــان يتـعـين عـلـي .. أـنـه جنـحـه مـمـا يـخـرج ـعـن اختصــاص مـحـاكم الجناـيـات .. وجــوده ابـتـداءا 

 ولو لـم يطلـب إليهـا ذلـك حتىٕمحكمة أول درجة القضاء بعدم اختصاصها واحالتها لمحكمة الجنح 

 .حيث أن قواعد توزيع االختصاص يبين محكمة الجنايات ومحكمة الجنح تتعلق بالنظام العام .. 
 )٣/٤/١٩٩٤ جزاء جلسة ١٩٩٣ لسنة ١٢٥ الطعن رقم –محكمة التمييز (

 ملا كان ذلك 
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 احملور الثاني 

ل وذلك مـن تضافر األدلة علي انتفاء جرمية الرتبح وانعدام أركانها يف حق املتهم األو

وذلـك .. خالل ما أورده احلكم الطعني ذاته حال تربأته من جرمية اإلضرار باملال العام 

 علي حنو يؤكد تناقض وتضارب احلكم الطعني واختالل الواقعة لديه 

 بداية 

فقـــــد نســـــبت النيابـــــة العامـــــة للمـــــتهم األول جـــــريمتين ركنهمـــــا  

لـركن المـادي عـن ومن ثم يتضح أنه إذا انتفـي هـذا ا(المادي واحد 

 ) .احداهما انتفي حتما عن األخرى 
  عقوبات الركن املادي بأنه ٣١فقد عرفت املادة 
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 ملا كان ذلك 
اإلضـرار العمـدي بالمـال العـام ت للمـتهم األول ارتكـاب جريمتـي وكانت النيابة العامة قد نسب 

 . وقررت في أمر اإلحالة وبوضوح تام الركن المادي لهاتين الجريمتين التربحوجريمة 

 قررت .. فبالنسبة جلرمية اإلضرار باملال العام 
) هجهـة عملـ(عهد إليه بالمحافظة علي مصـلحتها فـي صـفقه .. بأنه حال كونه موظف عام  

وذلك بأن قام بإرسـاء المناقصـات علـي زيـادة أضر عمدا بهذه المصلحة ، 

 مبـلـــغ الزـيـــادة ، ٠٠٠ مـمـــا حـمـــل شــــركة ٠٠٠شــــركة  ـعـــرض

 .ليحصل علي ربح لنفسه 
 قررت .. وبالنسبة جلرمية الرتبح 

فـقـد ـقـام ٕوـلـه شــأن ـفـي إعــداد وادارة المـقـاوالت للشــركة ، .. بأـنـه حــال كوـنـه موظــف عــام  

 ممــا حمــل ٠٠٠اقضــات علــي زيــادة عــرض شــركة بإرســاء المن

وحصـل لنفسـه ولغيـره علـي عمولـة قـدرها ثالثـون مليـون  مبلـغ الزيـادة ، ٠٠٠شركة 

 .درهم 

 ومما تقدم يتضح أن الركن املادي لكلتا اجلرميتني واحد

 وهو 

 ٠٠٠أن قـــام بإرســـاء المناقصـــات علـــي زيـــادة عـــرض شـــركة 

 . مبلغ الزيادة ٠٠٠مما حمل شركة 
 ألمر الذي يؤكد وحبق و اوه

أن انتفاء هذا الركن المادي وثبـوت عـدم صـحته وعـدم صـدوره عـن المـتهم األول فـي جريمـة 
ينفــي عـنـه ذات الفعــل وذات الــركن المــادي لجريمــة الـتـربح وتصــبح قائمــة .. اإلضــرار بالمــال العــام 

 .بغير سند وبدون ركنها المادي 
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 ملا كان ذلك 

 أوراق االتهام املاثل وكان الثابت من خالل 

 ومدونات احلكم الطعني ذاته انهيار الركن املادي جلرمية الرتبح 

 وذلك لألسباب اآلتية 

 سبب األول ال

صريورة احلكم املستأنف نهائي بات فيما قضي به من براءة املتهم األول من جرميـة 

رميـة الـرتبح الـذي اإلضرار باملال العام حيوز حجيته يف إثبات انهيار الركن املـادي جل

 .كان هو ذاته الركن املادي جلرمية اإلضرار باملال العام 

 حيث أن املستقر عليه نقضا يف هذا اخلصوص أن 
صـــدور حكـــم نهـــائي فـــي جريمـــة يمنـــع مـــن نظـــر اـلــدعوى الجنائيـــة عـــن الجريمـــة أو الجـــرائم  

شــد الجــرائم عقوـبـة أو ـفـي المرتبطــة بهــا ارتباطــا ال يقـبـل التجزـئـة إذا كــان ذـلـك الحكــم ـقـد صــدر ـفـي أ
 .جريمة عقوبتها مساوية للعقوبة المقررة لسائر الجرائم المرتبطة بها 

 )٤٧٥ ص ٨٣ ق ٣٢ أحكام النقض س ٦/٥/١٩٩١(

 كما قضي بأن 
مـنـاط حجـيـة األحكــام هــي وحــدة الخصــوم والموضــوع والســبب ، ويجــب للـقـول باتحــاد الســبب 

 .ي بعينها التي كانت محال للحكم السابق أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها ه
 )١٠٦٩ ص ٢١٨ ق ٣٦ ، أحكام النقض س ٢٨/١٢/١٩٨٢(

 )٩٨٧ ص ٢٢٢ ق ٢٧ س ٢٦/١٢/١٩٧٦(
 )٧٢ ص ١٣ ق ١٩ س ٢٢/١/١٩٦٨(

 ملا كان ذلك 
 مـع –أن الفعـل المـادي المنسـوب صـدوره عـن المـتهم األول .. وكان الثابت كما أشرنا سـلفا  

اإلضــرار بالمــال العــام ، (ـلـذي مــن نتاجــه أن تكوـنـت الجــريمتين ســالفي اـلـذكر  وا-إنكــار ذـلـك تمامــا 
 .هو فعل مادي وركن مادي واحد دون ثمة اختالف ) والتربح
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 األمر الذي يقطع بأن نفي انعقاد هذا الركن املادي 

 وثبوت عدم ارتكابه من املتهم األول يف جرمية اإلضرار باملال العام 

ارتكـــاب ذات الفعـــل عـــن المـــتهم فـــي يســـتتبع بالضـــرورة نفـــي  

وتصــــبح قائمــــة بغـيـــر ركــــن مــــادي ممــــا ) التــــربح(الجريمــــة الثانـيـــة 

 .يهدمها من أساسها 
 هذا 

قطـع .. وحيث أن الحكم المستأنف ذاته حال تصديه لجريمة اإلضـرار العمـدي بالمـال العـام  
قـــرر الحكـــم  .. دوبوضـــوح شـــدي.. بعـــدم ارتكـــاب الفعـــل المـــادي المكـــون للـــركن المـــادي للجريمـــة 

 :المستأنف 
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 ملا كان ذلك
 :وحيث كان الركن المادي للجريمتين المنسوبتين للمتهم األول هو الزعم  

 مبلـغ ٠٠٠ ممـا حمـل شـركة ٠٠٠بالقيام بإرساء المناقصات علي زيـادة عـرض شـركة " 

 " .الزيادة 

 وحيث أن احلكم الطعني ذاته 
..  المتهمـــين قطـــع بعـــدم صـــحة هـــذا الفعـــل المـــادي وعـــدم نســـبته للمـــتهم األول أو غـيــره مـــن 

األـمـــر اـلـــذي يؤكــــد أـنـــه قطــــع بانتـفـــاء اـلـــركن المــــادي .. مؤـكـــدا عـلـــي صــــحة إجــــراءات المناقصــــات 
 .للجريمتين 

 مبا كان يتعني عليه بالضرورة 
أمــا وأنهــا لــم تفعــل فــأن .. القضــاء ببــراءة المــتهم األول مــن كلتــا الجــريمتين المنســوبتين إليــه  

 .حكمها يكون معيبا بالتضارب والتناقض 
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 هذا وحيث أنه ملن املقرر 
أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبتـه  

 .البعض األخر وال يعرف أي من األمرين قصدته المحكمة 
 )١ ص ١ ق ٣٥ أحكام النقض س ٢٤/٢/١٩٨٨(

 )٥٤٧ ص ١١٢ ق ٣٣ س ٥/٥/١٩٨٢(
 )٤٩٢ ص ٩١ ق ٢٩ س ٨/٥/١٩٧٨(

   قضي بأن كما
التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يكون من شأنه أن يجعل الدليل متساقط وال شيء باقيـا  

 .منه يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة يصح االعتماد عليها واألخذ بها 
 )٣٢ ص ٥ ق ٣٠ أحكام النقض س ٨/١/١٩٧٩(

 هذا 
 ما عاب الحكم المسـتأنف مـن وبتطبيق المفاهيم القانونية أنفة الذكر يتضح وبجالء تام مدي 
وتارة أخـري يقـرر  – السبب الرئيسي لقيام االتهام الماثل - بانتفاء الركن المادي فتارة يقررتناقض 

 .وهذا التناقض يعيب الحكم ويسقطه ويستوجب إلغائه.. بانعقاد ذات الركن السابق أن نفي انعقاده 

 هذا فضال 
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  وملا كان 
الحكـــم المسـتـــأنف فيمـــا قضـــي ـبــه مـــن ـبــراءة المـــتهم األول مـــن تهمـــة اإلضـــرار بالمـــال العـــام  

 . في حقه تأسيسا علي عدم انعقاد الركن المادي آنف الذكر
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 قد أصبح نهائيا باتا 
ومن ثـم حـاز حجيـة األمـر المقضـي بمـا يسـتوجب عـدم التصـدي لمـا فصـل فيـه هـذا القضـاء  

 والتي تنص علي أن  من قانون اإلجراءات الجزائية ٣٦٨وذلك إعماال للمادة .. مرة أخري 
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ٕواذا صدر حكم في موضوع الـدعوى الجزائيـة ، فـال يجـوز إعـادة نظرهـا إال بـالطعن فـي هـذا  
 .الحكم بالطرق المقررة في القانون 

 ملا كان ذلك 
 وكــان الثابــت أن الحكــم المطعــون فيــه ذاتــه قــد فصــل فــي المســألة األساســية والجوهريــة فــي 

 .االتهام الماثل والمكونة للركن المادي وقطع بعدم انعقادها 

 وحيث أن جرمية الرتبح قائمة علي ذات هذا الركن املادي 
األمر الـذي يقطـع بانعـدام ركنهـا وانهيـار سـندها بمـا يجـدر معـه وبحـق القضـاء ببـراءة المـتهم  

 .األول منها 

 سبب الثاني ال

 علـي –العام وجرمية الرتبح املنسوبتني للمتهم األول ارتباط جرميتي اإلضرار باملال 

 ارتباطا وثيقـا ال يقبـل التجـزأه مبـا يسـتوجب إعمـال حجيـة احلكـم –خالف احلقيقة 

 .بالرباءة الصادر يف اجلرمية األوىل علي اجلرمية الثانية 

  من قانون العقوبات علي أن ٨٧فقد نصت املادة 
 وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشـد والحكـم بعقوبتهـا إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة

 .دون غيرها 

 من قانون العقوبات أيضا علي أن  ٨٨كما نصت املادة 
إذا وقعــت عــدة جــرائم لغــرض واحــد وكانــت مرتبطــة ببعضــها ارتباطــا ال يقبــل التجزئــة وجــب 

 .م اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة ألشد تلك الجرائ

 وحيث أنه ملن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
مـنـاط تطبـيـق االرتـبـاط هــو انتظــام الجــرائم ـفـي خطــة جنائـيـة واحــده بـعـدة أفعــال يكـمـل بعضــها  

 وتقدير قيام .. البعض األخر بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة اإلجرامية التي عناها الشارع 



 

 

 

 

 
١٦٠

 .االرتباط مسألة موضوعية 
 )ق٥٧ لسنة ١٤٠٥٩قم  الطعن ر٢/٣/١٩٨٨(

 كما قضي بأن 
ٕأنـه وان ـكـان األصـل ـفـي تـقـدير االرتبـاط ـبـين الجــرائم ممـا ـيـدخل ـفـي حـدود الســلطة التقديرـيـة 
لمحكمة الموضوع إال أنه متي كانت وقائع الدعوى كما أثبتهـا الحكـم توجـب تطبيـق المـادة فـإن عـدم 

 محكمــة اـلـنقض إلـنـزال حكــم الـقـانون تطبيقـهـا يكــون مــن قبـيـل األخطــاء القانونـيـة الـتـي تقتضــي ـتـدخل
 .علي وجهة الصحيح 
 )٥٦٩ ص ١١٢ ق ٣٧ أحكام النقض س ٢١/٥/١٩٨٦(

 ملا كان ذلك 
 مع التمسك بإنكار  –وعلي الفرض الجدلي بصحة االتهامات الموجهة إلي المتهم األول  

 ال يقـبـل التجزـئـة مرتبـطـة ارتباـطـا فإـنـه يتجـلـى ظــاهرا أن جمـيـع الجــرائم المنســوبة إلـيـه – ذـلـك تماـمـا

حيث انتظمت في خطه إجراميـة واحـده بعـده أفعـال يكمـل بعضـها بعضـا تتحقـق منهـا جميعـا الوحـدة 
 مــن قــانون العقوـبـات ٨٧ٕوهــو األمــر اـلـذي يوجــب تفعـيـل واعمــال صــحيح ـنـص المــادة .. اإلجرامـيـة 

 . من ذات القانون ٨٨والمادة 

 وعلي الرغم .. هذا 
بأن جميـع الـتهم المنسـوبة إلـي ..  منه ٢٢أقر بالصفحة رقم من أن الحكم المستأنف ذاته  

المتهمين تم ارتكابها لتحقيق غرض إجرامي واحـد ممـا يوجـب اعتبارهـا جريمـة واحـدة ومعـاقبتهم 

 .بعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة األشد 

  من قانون العقوبات ٨٨ ، ٨٧إال أن حمكمة أول درجة مل تعمل صريح نص املادتني 

 حيث أن إعمال صريح هاتني املادتني ال يكون إال باألتي .. صحيحا إعمال 

�و�����������������������"���
$�Xא�:
���
�k%�Xא�p��

��א!g��:
��3
�$��
$�(�\�_k%
����
Cu�)و�z

�����

Q��\�)�

z��

5��

CDא�#


%ن�ذ!

��9ذא��
koU�!א�;

4�K�8ط�%


%�א(�4
����

N4��א���kא�

Xא

���א�@�!��K2%و��%����و�\�)�$�����������kא�Xא�%����N4��א���kא�Xא��k%2!�H)���."�
 )٤٧٥ ص ٨٣ ق ٣٢ أحكام النقض س ٦/٥/١٩٩١(

 ملا كان ذلك 



 

 

 

 

 
١٦١

وكــان الثابــت مــن خــالل واقعــات االتهــام الماثــل أن جريمتــي اإلضــرار بالمــال العــام والتــربح 
ي ـمـرتبطتين ارتباـطـا ال يقـبـل التجزـئـة لدرـجـة تصــل إـلـي أن ركنهـمـا الـمـادالمنســوبتين للـمـتهم األول 

 مــن قــانون ٨٨ ، ٨٧وهــو األمــر الــذي يوجــب إعمــال نــص المــادتين  .. واحــد كمــا أســلفنا القــول
 .والحكم بموجب الجريمة األشد دون غيرها .. العقوبات 

 وحيث كان الثابت أيضا 

���

�ن�)�$�R�


�א(�א!@*
b.א��

$���p��


 [�א!
&�\��

N4�����

��
	�9ذא�..�א!
�و9

��@��E�Gא

���
��
��א!
$�(�E�Gא
����R�

�א(�א!@*
b.א��
$�(�%

��..�\�HBאI!%

��B%

و�ن�א!�^

�)�$��א.b�א(�א!@*���34��2K�R@	�אI!%���CDא�HB\�)�$��א!�����5��G%م�!�+%����دون�

אG��א6و!_���.�

 األمر الذي يؤكد 
ـع مــن .. أنــه إذا صــدر حكــم نهــائي فــي جريمــة اإلضــرار العمــدي بالمــال العــام بــالبراءة   يمـن

 .وى الجنائية عن الجريمة المرتبطة بها ارتباطا ال يقبل التجزئة نظر الدع

 وهذا بالطبع 
. باإلضـافة إلـي أن الـركن الـمـادي للجـريمتين المنسـوبتين للمـتهم األول هــو ركنـا ماديـا واحــدا  

بأنهـا ال تطمـئن .. وقـد قطعـت محكمـة الحكـم الطعـين حـال تصـديها لجريمـة اإلضـرار بالمـال العـام 

 . أو ارتكاب المتهم له إلي توافره

 األمر الذي يقطع وحبق 
مـرة بتناقضـه مـع نفسـه فـي شـأن .. بأن الحكم المستأنف أخطأ في هذا الخصوص مرتان  

.. ـبــين الجــريمتين وأـنــه ـتــارة يقــرر انعـقــاده وتــارة أخـــري يقــرر عـــدم انعـقــاده ) المتحــد(الــركن الـمــادي 
ورغــم قضــائه ..  مــن قــانون العقوبــات ٨٨،  ٨٧أنــه لــم يعمــل صــريح المــادتين  .. والخطــأ الثــاني

في الجريمة المنسوبة للمتهم األول إال أنـه عـاد وتصـدي للجريمـة األقـل ) الحكم أصبح نهائي وبات(
ٕوهـــو أـمــر يخـــالف الـقــانون ومـــا ـتــواترت علـيــه أحكـــام اـلــنقض عـلــي نحـــو ـمــا يســـلف بنياـنــه وايضـــاحه 

 .وهو األمر الذي يوجب إلغائه .. تفصيال 
 
 
 



 

 

 

 

 
١٦٢

 لث سبب الثاال

انتفاء جرمية الرتبح يف حـق املـتهم األول وذلـك بثبـوت انتفـاء الـركن املـادي هلـذه 

ذلك أن الثابت صحة مجيع املناقصات وعدم تدخل املتهم األول فيهـا مـن .. اجلرمية 

قريب أو بعيد مما يؤكد عدم صحة االدعاء بإرسائه املناقصات علي زيادة عـرض شـركة 

 لزيادة  هذه ا٠٠٠ مما محل شركة ٠٠٠

 ال جدال 

 في أن جريمة التربح تقوم علي ركيزة أساسية ال تقبل المراء 

مقابــل قيــام الموظـــف .. وهــي أن يكــون هـــذا التــربح .. أو التأويــل 

 .بعمل أو االمتناع عن عمل من أعمال وظيفته 
 أما إذا ثبت أنه 
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 فإن ذلك يؤكد وحبق
 .عدم قيام جريمة التربح علي ثمة سند بما يحق معه للمتهم طلب البراءة مما هو مسند إليه

 ملا كان ذلك 
م هــو اـلـزعم بقـيـام المــته.. وكــان اـلـركن المــادي واألساســي المزعــوم قـيـام جريمــة الـتـربح علـيـه 

بالزـيـادة عـلـي المبـلـغ المعــروض  .. ٠٠٠األول بإرســاء المناقصــات األربـعـة الـتـي رســت عـلـي شــركة 
وذـلـك للحصــول لنفســه ولغـيـره ) الـتـي يعمــل بهــا (٠٠٠ وتحمـيـل هــذه الزـيـادة لشــركة ٠٠٠مــن شــركة 
 .علي ربح 

 هذا وحيث انهار متاما هذا األساس القائم عليه االتهام املاثل 

  اآلتية وذلك لثبوت احلقائق

 احلقيقة األويل 
تمــت وـفـق صــحيح  .. ٠٠٠ عـلـي شــركة ٠٠٠أن جمـيـع المناقصــات الـتـي رســت مــن شــركة  

وقـد خلـت .. وهو أمر أقر بـه الحكـم الطعـين ذاتـه .. القانون دون ثمة إخالل 
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 المرفـقـة ـبـاألوراق مــن ثمــة دلـيـل أو حـتـى قريـنـة عـلـي وجــود ثمــة – بـفـرض صــحتها -التـقـارير الفنـيـة 
 .أي من هذه المناقصات خلل في 

 احلقيقة الثانية 
  لكونها صاحبه أفضل عطاء واألقل سعرا ٠٠٠أن جميع هذه المناقصات رست علي شركة 

  .٠٠٠واألكثر ضمانا لحقوق شركة 

 ليس هذا فحسب 
أي أن إرـسـاء  ـتـم تخـفـيض قيـمـة العطــاءات المقدـمـة منـهـا ٠٠٠بـل أـنـه بالتـفـاوض ـمـع شــركة  

 . تم بأقل من العروض المقدمة منها ٠٠٠المناقصات علي شركة 
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 احلقيقة الثالثة 

يتضــــح عــــدم .. بانتـفـــاء وجــــود مـبـــالغ زاـئـــدة عـلـــي العطــــاءات 

 ألي ٠٠٠صحة ما تضـمنه هـذا االتهـام مـن الـزعم بتحميـل شـركة 

 .مبالغ 
 احلقيقة الرابعة 

التــي تمــت فــي المناقصــات األربعــة أنفــة هــذا وعلــي مــا ســيرد ال حقــا فــإن جميــع اإلجــراءات 
انتـفـاء صــلة الـمـتهم األول كمــا تـبـين مــن خاللهــا وبوضــوح .. اـلـذكر ـقـد تمــت وـفـق صــحيح الـقـانون 

ـفـي ترشــيح المـقـاولين أو دعــوتهم للمناقصــة أو االشــتراك ـفـي لجـنـه ـفـض األظــرف أو ـفـي بحــث 

 .العطاءات ودراستها وتحليلها 

 اختيار اإلدارة اهلندسية وإمنا يقتصر دوره فقط يف اعتماد 

  والتصديق علي ذلك اواستشاري املشروع للعطاء األقل سعر
وباســتقراء ومطالعــة الــركن المــادي للجريمــة علــي نحــو مــا ســلف إيضــاحه .. لمــا كــان ذلــك  

 . يثور تساؤل هام جدا ..بالحقائق األنفة الذكر 

 ل ما هو الفعل أو االمتناع عن الفعل الذي أتاه المتهم األو 
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 !!.حتى يتربح من وظيفته ؟؟
 فالثابت من أحكام النقض أن 

جنايــة التــربح تتحقــق متــي اســتغل الموظــف العــام أو مــن فــي حكمــه وظيفتــه بــأن حصــل أو  
 .وذلك من عمل من أعمال وظيفته حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره علي ربح أو منفعة 

 )٤/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٢٩٣٤الطعن رقم (

  سطره احلكم الطعني يف أسبابه من القول فضال عما 
لمــا كــان دور الطــاعن الثاـلـث ـقـد اقتصــر عـلـي االشــتراك ـفـي جريمــة الـتـربح ـفـال محــل لـتـوافر 

 صفة ما في حقه أو وجوب التحقق من اختصاصه أو حصوله علي ربح أو منفعة من وراء ذلك 

 ومبفهوم املخالفة هلذا القضاء 

 فــي جريمــة التــربح فيجــب أن فــإذا كــان الطــاعن متهمــا أصــليا 

تتـــوافر فيـــه الصـــفة واالختصـــاص بالعمـــل المزعـــوم أنـــه تـــريح مـــن 

ورائه وأن يكون داخـل ضـمن اختصاصـات وظيفتـه وأن يقـوم بـذلك 

 .فعال 
 ملا كان ما تقدم 

وكــان الثابــت أنــه لــم يقــم ثمــة دليــل علــي قيــام المــتهم األول بــأي مــن األفعــال الماديــة القــائم  
فقد تواترت الدالئل علي أن المتهم بعيد كل البعد عـن هـذه .. بل علي العكس .. هام عليها هذا االت

 .وهو ما يؤكد وبحق انتفاء جريمة التربح في حق المتهم األول .. األفعال 

 أحكام حمكمة النقض التي استقرت علي وليس أدل علي ما تقدم من 

ـيـــق إن المشــــرع يســــتلزم لقـيـــام الجريمــــة أن يكــــون الـتـــربح وتحق 

المنفعة ناشئا عـن مباشـرة الموظـف لعمـل مـن أعمـال وظيفتـه وفـي 

حـــــدود اختصاصـــــه ، فـــــإذا تحقـــــق التـــــربح مـــــن عمـــــل لـــــيس مـــــن 

اختصاصــه اـلـوظيفي فــال تقــوم الجريمــة ، فــال يكفــي لقيامهــا مجــرد 



 

 

 

 

 
١٦٥

استغالل الموظف لنفـوذه وسـلطات وظيفتـه أو االنحـراف بهـا بعيـدا 

 .عما يختص به من أعمال 
 )١٧/٣/٢٠١٣ ق جلسة ٨١ لسنة ٦٤٢٥الطعن رقم (

 احلقيقة اخلامسة 
 :أن الثابت من خالل الشهادات واإلفادات الواردة من البنوك اآلتية  

 بنك دبي  -
 بنك  -

 بنك  -

ت الحاضـر فـي والتي أجمعت علي أن المتهم األول ليس لديـه أي حسـابات فـي الماضـي أو الوقـ

األمر الذي يؤكـد عـدم صـحة جمـاع مـزاعم االتهـام الماثـل وعلـي األخـص القـول بـأن .. هذه البنوك 
/... أو مـن الـمـدعو.. هنـاك مبـالغ حوـلـت مـن الـمـتهم الثـاني لصــالح المـتهم األول عـلـي هـذه البـنـوك 

 .إلي المتهم األول علي ذات البنوك أنفة الذكر 

 متهم األول يف هذه البنوك فحيث ثبت عدم وجود حسابات لل
األمــر اـلـذي يقطــع بتهــاتر واقعــات االتهــام الماـثـل وعــدم قيامــه عـلـي ثمــة أدـلـة واقعـيـة وكتابـيـة  

 .مما يجدر معه الحكم ببراءة المتهم األول مما هو مسند إليه 

 ليس هذا فحسب 
علـي بل أن الشهادات الصادرة عن البنـوك أنفـة الـذكر أوضـحت أن الحكـم المسـتأنف قـام  

معوال علي أدلة ليس لها أصل ثابت باألوراق بما يعيبه بعـدم االحاطـة بـأوراق .. مخالفة الحقيقة 

اـلـدعوى أو اإلـطـالع عليـهـا أو منحـهـا حقـهـا ـفـي البـحـث والتمـحـيص وبـمـا يجـعـل المطـلـع علـيـه ال 

 .يطمئن إلي تحصيل محكمة أول درجة لصحيح الواقع في الدعوى 

 أنه أورد في أكثر من مقام بأنه أطلع علي .. كم المستأنف ذلك أن الثابت بمدونات الح 
فــي حــين أنــه قــد ثبــت بالــدليل القــاطع أن .. حســابات المــتهم األول لــدي البنــوك الثالثــة أنفــة الــذكر 

ممــا يؤكــد .. المــتهم األول ـلـيس ـلـه أي حســابات ـلـدي هــذه البـنـوك ال ـفـي الماضــي وال ـفـي الحاضــر 
فقـد .. وتدليال علي ذلـك .. تأنف وأنه ال أصل له بأوراق الدعوى عدم صحة ما قرر به الحكم المس

 :أورد الحكم ما هو نصه 

 



 

 

 

 

 
١٦٦

 أورد أوال بالصفحة التاسعة 
كمــا ثبــت صــحة مــا تقــدم ممــا ورد ببيــان الحســاب الخــاص بــالمتهم األول ...... 

 .لحساب المرفق باألوراق من بيان بالمبالغ التي حولت إليه علي هذا الدي بنك 

  منه  ١٠كما أورد ثانيا يف الصفحة رقم 
 لـدي بنـك كما ثبت صحة ما تقدم مما ورد بحسـاب المـتهم الثـاني وزوجتـه ...... 

 . بشأن المبالغ التي قام بتحويلها لحسابات المتهم األول  التجاري –

  منه ١٢وأورد ثالثا يف الصفحة رقم 
 إـلــي إطالعهـــا عـلــي كافـــة –ذي ـبــدء  ـبــادئ –وحـيــث أن المحكمـــة تشـــير ...... 

 وقد أشرت المحكمة علـي كـل..  وبيان الحسابات البنكيةالعقود ، والمراسالت ، 

 .النظر منها بما يفيد

  منه ١٨ ، ١٧أورد رابعا يف الصفحتني رقمي 
فضــال عــن المســتندات البنكيــة الخاصــة بــالمتهمين مــن بيانــات الحســابات ...... 

...) .. شـركة (والثالـث ) ٠٠٠شـركة (ين األول والثاني والجارية الخاصة بالمتهم
 ...  لدي بنوك 

 هذا 
  الشهادات واإلفادات الصادرة وبتطبيق جماع ما تقدم من مدونات الحكم المستأنف علي 

 :عن البنوك الثالثة 
 بنك دبي -
 نك ب -

 بنك  -

والتي أجمعت وقطعت بأن المـتهم األول لـيس لديـه أي حسـابات بهـذه البنـوك سـواء فـي الماضـي أو 
 .في الوقت الحاضر 

 فإن ذلك يؤكد
وأنـــه لـــم يطلـــع علـــي .. ين بنـــي علـــي أدلـــة لـــيس لهـــا أصـــل ثابـــت بـــاألوراق أن الحكـــم الطعـــ 

كـيــف لمحكمـــة أول .. والســـؤال هـنــا .. اـلــدعوى وـلــم يفحصـــها ويمحصـــها وصـــوال لوجـــه الحـــق فيهـــا 
درجـــة أن تقـــرر بأنهـــا اطلعـــت علـــي بيانـــات حســـابات المـــتهم األول لـــدي البنـــوك المشـــار إليهـــا بـــل 



 

 

 

 

 
١٦٧

ي حـين قـد ثبـت أنـه ال توجـد ثمـة حسـابات للمـتهم األول فـي هـذه فـ.. ووقعت عليها بمـا يفيـد النظـر 
 !.البنوك ؟

 هذا 
ومن الحقيقة أنفة الذكر تنهدم أهم األعمدة القائم عليها الحكم الطعـين ويتضـح أنهـا بـال سـند  

 .وال دليل له أصل ثابت باألوراق 

 ملا كان ذلك 
يقـم باألفـعـال الماديـة التـي أوردتـهـا وحيـث تعـددت الحـقـائق والـدالئل علـي أن الـمـتهم األول لـم  

األمــر اـلـذي يؤكــد عــدم .. النياـبـة العامــة ـفـي أمــر اإلحاـلـة وزعمــت بأـنـه أـتـي بهــا ليحصــل عـلـي رـبـح 
قـيـام جريمــة التــربح بمــا يقطــع وبحــق بوجــوب إلغــاء الحكــم المســتأنف والقضــاء مجــددا ببــراءة المــتهم 

 .األول مما هو مسند إليه 

 سبب الرابع ال

لغ األدلة علي فقـدان االتهامـات املوجهـة إيل املـتهم األول لسـندها القـانوني  ومن أب

 ٠٠٠ حتملتـه شـركة – املزعوم –أن أمر اإلحالة زعم بأن مبلغ الرتبح .. وعدم صحتها 

 . وخرج من ذمتها املالية 

 وهذا األمر 

إذ قـرر بـأن المبـالغ المزعـوم .. دحضه الحكم المسـتأنف ذاتـه  

تخــــص شــــركة .. ول وبــــاقي المتهمــــين عليهــــا حصــــول المــــتهم األ

  .٠٠٠ وليس شركة ٠٠٠
 وهذا دليل قاطع 

علي عدم صحة االتهام الموجه للمتهم األول وانعدام سنده وعدم اكتمال صـورته لـدي النيابـة  
 محـــل جريـمــة الـتــربح –بـمــا أســـلس بـهــا إلــي االضـــطراب وعـــدم معرـفــة ـمــا إذا كــان الـمــال .. العامــة 

  .٠٠٠ أم من شركة ٠٠٠ن شركة  خرج م–المزعومة 

 

 

 



 

 

 

 

 
١٦٨

 وحيث أن احلكم املستأنف فطن إيل عدم صحة ما جاء بأمر اإلحالة 

 ه إيل البطالن هو األخرسإال أن قضائه باإلدانة رغم ذلك البطالن أسل

  من قانون اإلجراءات اجلزائية التي قررت بأنه ٢١٣ملخالفته صريح نص املادة 
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 ملا كان ما تقدم 
وحيــث أن الحكــم الطعــين ـبــدال مــن أن يعمــل علــي تصـــحيح األخطــاء وأوجــه القصــور الـتــي  

انحـــرف عـــن صـــحيح .. ســـند إلـيــه عاـبــت أمـــر اإلحاـلــة ـبــأن يقضـــي بـبــراءة المـــتهم األول ممـــا هـــو م
 وقضي ضد المتهم باإلدانة عن واقعة لم ترد بأمر اإلحالة أو في ورقة التكليف القانون وخالفه 

 .بالحضور 

 وهو األمر الذي يستوجب 
إلغـــاء الحكـــم المســـتانف والقضـــاء مجـــددا بـبــراءة المـــتهم األول مـــن جمـيــع مـــا هـــو مســـند إلـيــه  

 .بالمخالفة للقانون 

 امس سبب اخلال

عدم جواز االحتجاج بالقرينة التي عولت عليها النيابة العامة وحمكمة احلكم الطعني 

 للمبـالغ ٠٠٠وهي تـزامن صـرف شـركة .. يف نسبة االتهام بالرتبح إيل املتهم األول 

ثـم مـن األخـرية إيل  .. ٠٠٠ مع صرف الشركة األخرية ملبالغ إيل شركة ٠٠٠إيل شركة 

هذا فضال عن عدم وجود أي دليل أو مستند يفيد ) .. ٠٠٠لشركة التابع (املتهم األول 

 حتويل هذه املبالغ إيل املتهم األول 

  من قانون العقوبات علي أن ٥٣فقد نصت املادة 
ال جريمــة إذا وقــع الفعــل بنيــة ســليمة اســتعماال لحــق مقــرر بمقتضــي القــانون فــي نطــاق هــذا  
 .الحق 

 كما أن املستقر عليه نقضا أن 
فــي فــي المحاكـمــات الجنائيــة أن تتشـــكك محكمــة الموضــوع ـفــي صــحة إســـناد التهمــة إـلــي يك 

المتهم كي تقضي له بالبراءة ، إذ أن مرجع ذلك ما يطمئن إليه في تقـدير الـدليل مـادام الظـاهر مـن 
 .الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة 



 

 

 

 

 
١٦٩

 )٢٩/١١/١٩٦٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ١٢٩٢الطعن رقم (
 )١٢/٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٨٠٧الطعن رقم (

 وقضي كذلك من حمكمة التمييز بأن 
حســب محكمــة الموضــوع أن تتشــكك ـفـي ـقـوة إســناد التهمــة إـلـي المــتهم كــي تقضــي ببراءـتـه ،  

 .مادامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخال حكمها من عيوب التسبيب 
 )٤/٤/٢٠١٠ ق جلسة ٥ لسنة ١١طعن تمييز رقم (

 ا قضي أيضا بأن كم
األحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين وعلـي الواقـع الـذي يثبتـه الـدليل المعتبـر وال تؤسـس  

علــي الظــن واالحتمــال واالعتبــارات المجــردة ، كمــا أنــه مــن الــالزم فــي أصــول االســتدالل أن يكــون 
فـي االسـتنتاج وال تنـافر الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلي ما رتبه من نتائج مـن غيـر تعسـف 

 .مع العقل والمنطق 
 )٢٦/١/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٦٥٠٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 –أنــه قــرر بــأن تهمــة التــربح المنســوبة .. وكــان الثابــت مــن خــالل مــدونات الحكــم الطعــين 

ء أن المـــتهم قـــام بإرســـا .. األولـــي..  للمـــتهم األول قائمـــة علـــي دعـــامتين –علـــي خـــالف الحقيقـــة 
وحيـث قـد انتهـي ..  مبلـغ الزيـادة ٠٠٠ مما حمل شـركة ٠٠٠المناقصات علي زيادة عرض شركة 

الحكم المستأنف ذاته إلي عدم صـحة هـذه الواقعـة عنـد تعرضـه لجريمـة اإلضـرار العمـدي بالمـال 

 .العام 

 : أما الدعامة الثانية 
ومـع التمسـك  -درهـم هي أن المتهم حصـل لنفسـه ولغيـره علـي عمولـة قـدرها ثالثـون مليـون  

 وأن هـذه الواقعـة المزعومـة تسـتند إلـي مـا أثبتـه تقريـري الرقابـة الماليـة ومـا – بعدم صحة ذلك تمامـا
 لإلنشاءات بالتزامن مـع حصـولها علـي دفعـات ماليـة مـن ٠٠٠من قيام شركة / ...  شهد به السيد 

العائـــدة  (٠٠٠لـــي شـــركة بتحويـــل مبـــالغ ماليـــة إ) مقابـــل المشـــاريع التـــي رســـت عليهـــا (٠٠٠شـــركة 
 .ثم إعادة تحويل جزء من هذه المبالغ إلي حساب المتهم األول) للمتهم الثاني

 ومن ثم 
مــا هــي إال .. يتجلــى ظــاهرا أن تلــك الدعامــة الثانيــة المقــام علــي أساســها الحكــم المستـــأنف  

 ..  أول درجة وانساقت ورائه النيابة العامة ومحكمة.. / ...محض تخمين واحتمال وضعه السيد 



 

 

 

 

 
١٧٠

 .دونما أن يقدم هذا الشاهد ثمة دليل علي مزاعمه وافتراضاته 

 الثابت السيما وأن 
ال وجــود لــذلك التــزامن الــذي يزعمــه الشــاهد المــذكور بــين المبــالغ التــي صــرفت مــن المقــاول : أوال 

  ومنهـا إلـي المـتهم األول٠٠٠ ومن األخيرة إلي شركة ٠٠٠الرئيسي لكل مشروع إلي شركة 
 !!.فما هو الدليل الكتابي الثابت التاريخ علي الزعم بوجود هذا التزامن ؟؟.. 

 ال يوجد 
 .خلو األوراق تماما مما يفيد وجود اتفاق جنائي فيما بين المتهمين علي ارتكاب أي جريمة :  ثانيا

 بـدليل أنـه يـوم ..ذاتـه ممـا انتهـي إليـه ) معـد تقريـري الرقابـة الماليـة/ ... ( عدم تيقن السيد : ثالثا 

 بريـدا الكترونيـا إلـي شـركة ٢٠٠٩/-/- أرسـل بتـاريخ ٢٠٠٩/-/-أودع التقرير بتـاريخ 

ـي منــافع ماليــة وعمــا إذا ٠٠٠  مستفســرا عــن كيفيــه أمكــان المــتهم األول بالحصــول عـل

 وهـذا االستفسـار ذاتـه يؤكـد أن الشـاهد !كانت سلطاته تخوله الحصـول علـي مبـالغ ماليـة ؟
 . يكن متأكدا مما دونه في تقريره وأنه متشكك فيه لم.. المذكور 

مـا هـي إال قرينـة مشـكوك .. يتجلى أن هذه المزاعم ودائرة التحويالت المزعومة .. ومن ثم : رابعا 

 .في صحتها ال يمكن أن تطمئن إليها وحدها المحكمة في إلصاق االتهام بالمتهم األول

  ٠٠٠ت علي شركة أنه عقب إرساء املناقصاالسيما وأن الثابت 

  كان التعاقد علي املقاولة

  وبني املقاول الرئيس للمشروع ٠٠٠يتم فيها بني شركة 

 ٠٠٠وليس مع شركة 
 كاـنــت تصـــدر مـــن المقـــاول ٠٠٠وهـــو األمـــر اـلــذي يؤكـــد أن المـبــالغ المنصـــرفة إـلــي شـــركة 

  .٠٠٠الرئيسي لكل مشروع وليس من شركة 
فضـال عـن .. أمر اإلحالة لمخالفتـه الثابـت بـاألوراق وهو األمر الذي  يؤكد مخالفة وبطالن 

تهــاتر القرينــة التــي اتخــذها الحكــم الطعــين ركيــزة لقضــائه وعــدم إلمــام تلــك المحكمــة بصــحة 
 .وما أسفرت عنه األوراق فيها .. واقعات الدعوى 

  أن األوراق قد خلت من أي دليل أو مستند صحيح يفيد تحويل.. أضف إلي ذلك جميعه : خامسا 
وذلـك باسـتثناء بعـض الصـور الضـوئية مـن طلبـات تحويـل ال .. أي مبالغ إلي المتهم األول 

 .يوجد ما يفيد إن كان قد تم تقديمها أو تنفيذها من عدمه 



 

 

 

 

 
١٧١

 ليس هذا فحسب 
بل أن تلك الصور الضوئية مـن طلبـات التحويـل أنفـة الـذكر ال تـرتبط وال تتـزامن مـع المبـالغ  

ٕوانمـا الـرابط الوحيـد بينهـا هـو مـن صـنع .. نـة ال مـن حيـث القيمـة أو الـزمن المزعومة بالـدعوى الراه
 .خيال واستنتاج شاهد اإلثبات دون سند باألوراق 

 وليس هناك أي مستند 
يفيـد اسـتالم أو تنفيـذ .. رسمي وصحيح من أي من البنوك المزعوم تحويل تلك المبالغ إليها  

 .د منها تلك التحويالت المزعومة أو تفيد المستفي

 واألكثر من ذلك كله 
هـي .. أن كافة المستندات التي استدلت بها المحكمة فـي وجـود تحـويالت إلـي المـتهم األول 

وذلـك لثبـوت عـدم وجـود ثمـة حسـابات للمـتهم األول فـي البنـوك الثالثـة .. في الحقيقـة غيـر موجـودة 
 .المفترض تحويل المبالغ عليها 

 ومن ثم 
قائم عليهما الحكم المستأنف فإنه من الواجـب قانونـا إلغـاء هـذا القضـاء وبانهيار الدعامتين ال

 . والقضاء مجددا ببراءة المتهم من جماع ما هو مسند إليه .. فيما انتهي إليه 

 ثالثاحملور ال

انعدام وجود مثة دليل مادي علي صحة االتهام املاثـل برمتـه يف 

اقصات دون إخالل حق املتهم األول وثبوت صحة كافة إجراءات املن

وعدم قيام مثة رابط بني املبـالغ .. من املتهم بواجباته الوظيفية 

 للمـتهم األول وبـني املناقصـات التـي مت ٠٠٠احملولة من شـركة 

  .٠٠٠ترسيتها علي شركة 
 يتضح أنه منسوب .. باستقراء قائمة االتهامات المقدم علي أساسها المتهم األول للمحاكمة  

 :ما يلي إليه 

  .٠٠٠القيام بإرساء مناقصات بسعر يزيد عما عرضته شركة  -

 .والمزعوم بال سند أن مالها مال عام ) التي يعمل بها (٠٠٠اإلضرار بمال شركة  -

 .الحصول لنفسه ولغيره علي ربح قدره ثالثون مليون درهم  -

 



 

 

 

 

 
١٧٢

 م بثبوت هذه االتهاماتعتصاواستندت النيابة العامة يف اال

 )أو هكذا وصفت( أدلة قبل املتهم األول إيل

  هي كالتايل 
 / .....المعدة بمعرفة السيد .. تقارير دائرة الرقابة المالية  -١
  .٠٠٠ مدير القسم الهندسي بشركة –/ .... أقوال الشاهد  -٢

  .٠٠٠ المدير المالي لشركة –/ .... أقوال الشاهد  -٣

  .٠٠٠ مدير تقسيم المشاريع بشركة –/ .... أقوال الشاهد  -٤

 . تكنولوجي ٠٠٠ المدير المالي لشركة –/ .... لشاهد أقوال ا -٥

)  تكنولـوجي٠٠٠( والقـائم بتفتـيش شـركة المـتهم الثـاني – مـالزم أول –/ .... أقوال الشاهد  -٦
 .وضبط المستندات بها 

  وفحص ودراسة أدلة الثبوت املقدمة من النيابة العامةءوحيث أنه باستقرا.. هذا 

 ن إثبات االتهامات املنسوبة للمتهم األول يتضح وجبالء تام أنها تعجز ع

 هذه االتهامات علي غري سند يبني منه أن علي حنو 

 وذلك لألسباب اآلتية 

 السبب األول

بطالن أي دليل قد يستمد من تقارير الرقابة املالية لعـدم أداء السـيد اخلبـري القـائم 

 .بتحريرها حلف اليمني القانوني قبل أداء عمله 

  من قانون اإلثبات علي أن ٦٩ادة حيث نصت امل
 للمحكمة عند االقتضاء أن تحكم بندب خبير أو أكثر من بين موظفي الدولة أو من بين  

الخبراء المقيدين في جدول الخبراء لالسـتنارة بـرأيهم فـي المسـائل التـي يسـتلزمها الفصـل فـي الـدعوى 
 .................. وتقدر المحكمة 

 ن ذات القانون علي أن  م٧٤كما نصت املادة 
إذا كان اسم الخبيـر غيـر مقيـد فـي الجـداول وجـب أن يحلـف أمـام المحكمـة التـي ندبتـه يمينـا  

وال يشــترط حضــور الخصــوم عنــد حلــف ٕواال كــان العمــل بطــال بــأن يــؤدي عملــه بالصــدق واألمانــة 
 .ويحرر محضر بحلف اليمين الخبير اليمين 

 



 

 

 

 

 
١٧٣

 راءات اجلزائية علي أن  من قانون اإلج٢٢١وكذا نصت املادة 
يكـــون اإلجـــراء ـبــاطال إذا ـنــص الـقــانون صـــراحة عـلــي بطالـنــه أو إذا شـــابه عـيــب ـلــم تتحـقــق  

 .بسببه الغاية من اإلجراء 

 يف هذا املقام و

 استقرت أحكام النقض علي أن 
مــا فــرض علــي الخبــراء مــن وجــوب حلفهــم اليمــين أمــام قاضــي التحقيــق بــأنهم يبــدون رأيهــم  

 .ٕة هو أمر واجب أداؤه حتما واال كان العمل الغيا موجبا للنقض بغاية الذم
 )١٠٠ ق ٤ المجموعة الرسمية س ٣١/١/١٩٣٠نقض (

 وكذا قضي بأن 
أوجـب القـانون علـي الخبـراء أن يحلفـوا يمينـا أمـام سـلطة التحقيـق بـأن يبـدو رأيهـم بالذمـة وأن  

 .ٕيقدموا تقريرهم كتابة واال كان باطال 
 )١١٧ ص ٣٦مجموعة القواعد القانونية س  ٢٤/١/١٩٨٥نقض (
 )٣٢٣ ص ٢٦ مجموعة القواعد القانونية س ١٣/٤/١٩٧٥نقض (

 كما قضي بأن 
يجب علي الخبراء أن يحلفوا أمام المحقق يمينا علي أن يبدو رأيهم بالذمة وعلـيهم أن يقـدموا  

 .مصلحة الخصوم تقريرهم كتابة ، ويترتب علي عدم تحليفهم بطالن الخبرة بطالنا متعلقا ب
 )٢٧ ص ١٧٧ رقم ٥ مجموعة القواعد ج ٣٠/١٢/١٩٤٠نقض (

 )٨١٠ ص ٨٤٦ رقم ٧ ح ١٩٤٦ مارس ٢٢نقض (

 ملا كان ذلك
مــدير إدارة المراجعــة الماليــة علــي / وكــان الثابــت مــن خــالل أوراق االتهــام الماثــل أن الســيد 
وـقــد انتدبتــه النياـبــة العاـمــة إلجـــراء . .الشــركات العقارـيــة ـبــدائرة الرقابــة المالـيــة ـبــديوان ســمو الحـــاكم 

 .وصوال إلثبات عناصر هذا االتهام ) محل عمل المتهم األول (٠٠٠التدقيق علي حسابات شركة 

 وحيث أن السيد اخلبري آنف الذكر 
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١٧٤

 اخلبري اليمني القانونية / إال أن ذلك مل حيدث ومل يؤد السيد 

 األمر الذي يبطل أعماله والتقارير التي انتهي إليها 

 مبا جيعلها جديرة باإلطراح وعدم التعويل عليها 

 ستمد منها وإهدار أي دليل قد ي

 وال ينال من ذلك 
ما ذهبت إليه محكمة الحكم الطعين من القول بأن للمحكمة أن تستمد قناعتهـا مـن أي ورقـة  

 .من أوراق الدعوى ومن أي أقوال وردت بها ، ولو بغير يمين 

 وحيث أن هذا القول مردود باألتي 

 مردود أوال 
ٕان وانمـــا محـــدودة برقابـــة محكمـــة الـــنقض أن الســـلطة التقديريـــة للمحكمـــة ليســـت مطلقـــة العنـــ 

.. ـفـإذا كاـنـت لهــا ســلطة تقديرـيـة ـفـي الـتـرجيح ـبـين األدـلـة واألخــذ بهــا أو إطراحهــا .. والتميـيـز عليهــا 

 ـقـدمت إـلـي المحكـمـة بـشـكل – مـحـل الـتـرجيح –ـبـأن تـكـون تـلـك األدـلـة .. ـفـإن ذـلـك كـلـه مـشـروط 

 .الستدالل بها صحيح وقانوني وأن تكون صالحة من الناحية الموضوعية ل

 أما إذا كانت هذه األدلة باطلة 
 . علي االتهام – باطل –فإنها تكون غير صالحة لالستدالل بها أو التعويل عليها كدليل  

 مردود ثانيا
 قبـل أن يعلـم مـا – ومنـذ الوهلـة األولـي لـم يطمـئن ألعمـال هـذا الخبيـر.. أن المتهم األول  

 حيـث ٢٠٠٩/-/-لك صراحة بأقواله أمام النيابـة العامـة بتـاريخ  وأكد علي ذ–انتهي إليه من نتائج 
قرر في إجابة علي سؤال موجه إليه عما إذا كان هنـاك عـداوة أو حساسـية بينـه وبـين السـيد الخبيـر 

 :فأجاب بما ھو نصه .. 
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 وجتدر اإلشارة 
 كان قبل إعداد األخير للتقارير إلي أن عدم اطمئنان المتهم األول إلي أعمال هذا الخبير  



 

 

 

 

 
١٧٥

ومـع ذلـك قـرر بتلقائـيـة  .. يـكـن يعلـم أن النتيجـة سـتأتي لصــالحه أم ضـدهالنهائيـة بمعنـي أنـه لـم 
 .بعدم اطمئنانه لهذا الخبير لسابق تهديده إياه 

 وإزاء ما تقدم 
فقد كان لزاما علي النيابـة العامـة اسـتبعاد هـذا الخبيـر لوجـود شـبهة خـالف بينـه وبـين المـتهم  
 هــذا الخبـيـر مــن مهمـتـه وتكلـيـف أي خبـيـر أخــر وـمـن ـثـم ودرءا للشــبهات كــان يتعــين إعـفـاء.. األول 
 .سواه 

 إال أن ذلك كله مل حيدث 
ـبـل أصــرت النياـبـة العامــة عـلـي اســتمرار هــذا الخبـيـر ـفـي عمـلـه وأصــر هــو ـبـدوره ـفـي أعماـلـه  

وهـو مـا ال يـدعو لالطمئنـان لمـا أنتهـي إليـه هـذا .. رغم علمه بـالخالف السـابق مـع المـتهم األول 

 األمر الذي يعيب .. فطن محكمة أول درجة لجماع ما تقدم رغم ثبوته لديها وحيث لم ت .. الخبير
 .ما ورد بأسبابه ردا علي هذا الدفع 

  اوهذا احلكم مردود ثالث
أن محكمة الموضوع بما لها مـن سـلطات واسـعة فـي فحـص وبحـث وتمحـيص أوراق االتهـام  

ومـن ثـم فهـي ليسـت مضـطرة .. الحقيقـة الماثل واتخاذ كافـة التـدابير التـي مـن شـأنها التوصـل إلـي 

فقـد كـان لهـا أن تنتـدب خبيـر أخـر بـل لهـا أن تنتـدب .. لإلعتكاز علي تقرير خبرة باطل ومعيـب 

وذلـك كلـه بـدال مـن أن  .. لجنة خبراء إلعادة بحث العناصر الفنية التي ترغـب فـي االسـتعانة بهـا
 .تؤسس حكمها علي ذلك التقرير الباطل 

 ومن ثم 
لة مـا تقـدم فقـد بـات ظـاهرا وبجـالء تـام أن تقـارير السـيد الخبيـر التـابع لـدائرة الرقابـة ومن جم 
 منـذ الوهلـة –قد عابه البطالن لعدم أدائـه اليمـين القانونيـة ولعـدم اطمئنـان المـتهم األول المالية 

 األمــر الــذي يســتوجب إطراحــه واســتبعاده مــن أدلــة الثبــوت قبــل ..  ألعمــال هــذا الخبيــر–األولــي 
 .المتهم األول 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
١٧٦

 السبب الثاني 

أن هناك وجه أخر لبطالن أعمال السيد اخلبري وما انتهي إليه من نتـائج حيـث أنـه 

مل يقم بدعوة اخلصوم لالجتماع بهـم ومناقشـتهم وبيـان أوجـه دفـاعهم احملاسـبية 

 واملستندية والتي قد يكون هلا تأثري يف تغيري رأيه يف القضية 

  قانون اإلثبات علي أن  من٨١فقد نصت املادة 
يحـدد الخبـيـر تاريخـا لـبـدء عملـه عـلـي أن يـدعو الخصــوم قبـل ذـلـك التـاريخ بســبعة أيـام عـلـي  -١

 .األقل علي أن يبين في الدعوة مكان أول اجتماع ويومه وساعته 
 .ويجوز في حالة االستعجال أن يدعو الخصوم فورا بإرسال برقيه  -٢

 . الخبيرويترتب علي عدم دعوة الخصوم بطالن عمل -٣
 ويف هذا اخلصوص قضت حمكمة التمييز بأن 

يجــب علــي الخبيــر أن يحــدد تاريخــا لبــدء عملــه وعليــه أن يــدعو الخصــوم قبــل ذلــك التــاريخ  
ودعــوه الخصــوم بســبعة أـيـام عـلـي األقــل وأن يـبـين ـفـي اـلـدعوة مكــان أول اجتمــاع ويومــه وســاعته ، 

 ، إذ ال يصـــح حـتــرام حـقــوق اـلــدفاعلحضـــور أول اجتـمــاع وـهــو إـجــراء ـجــوهري تملـيــه ضـــرورة ا
االحتجاج علي خصم بخبرة لم يتمكن تتبعهـا ، ويترتـب علـي عـدم دعـوه الخصـم لالجتمـاع بالصـورة 

 .والكيفية األنفة الذكر وبطالن عمل الخبرة 
 ) تجاري٢٠٠٥ لسنة ٣٦٥ ، ٢٠٠٥ لسنة ١٤٨ في الطعن رقم ٢٧/٢/٢٠٠٦محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
 الثابت من خالل تقارير دائرة الرقابة المالية أنها قد خلت تمامـا مـن ثمـة إشـارة إلـي مـا وكان 

لـمـا ـفـي ذـلـك .. إذا ـكـان الســيد الخبـيـر ـقـد ـقـام باســتدعاء الخصــوم أو توجـيـه اـلـدعوة إـلـيهم ـمـن عدمــه 
السيما وأن المتهمين وعلـي األخـص مـنهم المـتهم األول كـان لـديهم مـن أوجـه من أهمية قصـوى 

 .اع والمستندات التي لو كانت قد قدمت أمام السيد الخبير لتغير يقينا وجه رأيه في القضية الدف

 أضف إيل ذلك 
أن الســيد الخبيــر لــم يرفــق فــي تقــاريره ثمــة مســتندات أو أوراق تفيــد إطالعــه عليهــا وتعويلــه  

 .. دلـة معتبـرةبل جاءت تقاريره مرسـلة غيـر مسـتندة إلـي مسـتندات أو أ.. عليها فيما أنتهي إليه 
وهو األمر الذي يعيب تقرير الخبرة بما يسلس إلي حد البطالن الموجب لالسـتبعاد مـن أدلـة الثبـوت 

 .المزعومة
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 السبب الثالث 

بطالن أعمال السيد اخلبري لعدم أحقية دائرة الرقابة املالية يف التـدقيق علـي شـركة 

وعلي فـرض أن احلكومـة .. يب فيها  خللو األوراق مما يثبت متلك الدولة مثة نص٠٠٠

احلق يف التـدقيق ) اخلبري( باألوراق فإن هذه النسبة ال متنح سطركما هو م% ١٣متلك 

 .علي حساباتها 

 بداية 
 ٣ـهـو الـقـانون رـقـم .. تجـدر اإلشــارة إـلـي أن الـقـانون الواجــب التطبـيـق عـلـي الواقـعـة الراهـنـة  

ة الرقاـبــة المالـيــة الـتــدقيق عـلــي حـســابات  واـلــذي ـيــنص عـلــي أـنــه ال يـجــوز ـلــدائر٢٠٠٧لـســنة 

 % .٢٥الشركات إال إذا كانت نسبة ملكية الحكومة فيها ال تقل عن 

 أما إذا قلت النسبة عن ذلك 
ومن ثـم  .. يجب أن يكون بإذن كتابي صريح من سمو الحاكمفإن التدقيق علي الحسابات  

ولـم % ٢٥ملك فيها الحكومـة نسـبة أقـل مـن يقع عمل دائرة الرقابة المالية باطال إذا تم علي شركة ت
 .يصدر إذن بذلك من سمو الحاكم 

 ملا كان ذلك 

 وكانت األوراق تؤكد احلقائق اآلتية 

 احلقيقة األويل 
 ٠٠٠أـنــه ـلــم يثبـــت باـلــدليل القـــاطع أو المســـتندي امـــتالك الحكومـــة ألي نصـــيب فـــي شـــركة 

 علـي –عـدم تملـك الحكومـة فيهـا أي نصـيب بل وقد تعددت الدالئل والبـراهين علـي .. سالفة الذكر 
 وهــو ـمـا يجعــل داـئـرة الرقاـبـة المالـيـة ممنوعــة تماـمـا ـمـن الـتـدقيق عـلـي –نحــو ـمـا ســلف بياـنـه تفصــيال 

 .حساباتها 

 احلقيقة الثانية 
فـإن  .. ٠٠٠من شركة % ١٣بأن الحكومة تمتلك نسبة قدرها ... أنه علي الفرض الجدلي  

 حيــث أن ئــرة الرقابــة الماليــة الحــق فــي التــدقيق علــي حســاباتهاهــذه النســبة أيضــا ال تخــول دا
 علي األقل حتى يخول لدائرة الرقابة التدقيق والمراجعة % ٢٥القانون يشترط ملكية الحكومة لنسبة 

 احلقيقة الثالثة 
  .. ٠٠٠من شركة % ١٣بأن الحكومة تمتلك نسبة قدرها ... ومع استمرار الفرض الجدلي  
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يسـتوجب المشـرع .. لتدقيق والمراجعة علـي حسـاباتها بمعرفـة دائـرة الرقابـة الماليـة فإنه إلجراء ا

وحيث خلـت األوراق ممـا يفيـد صـدور هـذا اإلذن األمـر الـذي  .. صدور إذن من سمو الحاكم بذلك
 .يؤكد بطالن أعمال تلك الدائرة 

 ومن مجلة هذه احلقائق .. هذا 
ى ظــاهرا أن هنــاك وجــه واضــح للــبطالن عــاب تقــارير التــي ال تقبــل المــراء وال التأويــل يتجلــ 

 .الرقابة المالية 

 وال ينال من ذلك 
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 فذلك مردود 

انون غيـر مطبـق علـي الواقعـة محـل التـداعي ذلـك بأن هذا الق 

ٕ والتحقيــــق فــــي هــــذه الواقعــــة واعــــداد ٢٠١٠أنــــه صــــدر فــــي عــــام 
 .التقارير المحتج بها تم قبل صدور ذلك القانون 

 وهو األمر الذي يؤكد 
بطــالن تـلـك التـقـارير الصــادرة عــن داـئـرة الرقاـبـة المالـيـة وبطــالن مــا قررـتـه المحكمــة ـفـي هــذا  

 .فته صحيح الواقع والقانون الخصوص لمخال

 السبب الرابع 

فإنها قد خلت متاما من مثة إشارة إيل .. وعلي فرض صحة تقارير دائرة الرقابة املالية 

وجود إخالل يف إجراءات املناقصات اخلاصة باملشاريع األربعة التـي رسـت علـي شـركة 

 تفصـيلي إلجـراءات  وصف٢٠١٠/-/-بل علي العكس فقد تضمن التقرير املؤرخ ..  ٠٠٠

 قيـام املـتهم لـيدلـيال عألن تكـون فكيـف تصـلح .. املناقصات ومل يشر آلي خلل بها 

 !. ؟٠٠٠بإرساء املناقصات بأزيد من السعر املعروض من شركة 

 احملور األساسي يف هذه القضية 
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 واجلدير بالذكر يف هذا املقام 
 مـن الحقـائق والـدالئل  قـد تضـمن٢٠١٠/-/-المـؤرخ أنه لكـون تقريـر دائـرة الرقابـة الماليـة  

علـــي صـــحة كافـــة إجـــراءات المناقصـــات وأنهـــا تمـــت وفـــق صـــحيح القـــانون دون إخـــالل أو تجـــاوز 
وهـو مـا يؤكـد ) .. متناقضا في ذلك مع التقريرين اآلخرين الصادرين عن ذات دائرة الرقابة المالية(

إال أن محكمــة أول درجــة .. ا ـهـو مســند إلـيـه أـنـه يـحـوي ـفـي طياـتـه دلـيـل ـبـراءة الـمـتهم األول مـمـ
وهـو .. قد التفتت عن ذلك التقرير كلية ولـم تشـر إليـه مـن قريـب أو بعيـد ) ومن قبلها النيابة العامة(

 األمر الذي يعيب االتهام الماثل إجماال ويعيب الحكم المستأنف علي األخص بما يستوجب إلغائه 

 هذا 

 لة احملكمة املوقرة يضاح الصورة كاملة أمام عداإلو

 نورد فيما يلي اإلجراءات التي اختذت يف كل مناقصة علي حدة 

 وصوال إلثبات قانونيتها وعدم وجود أي خطأ أو إخالل بها 

  ... بالنسبة ملشروع برج : أوال 
ووفـقـا لصــحيح الـقـانون قاـمـت هــذه .. ......ـشـركة ـفـإن استشــاري هــذا المشــروع هــو .. بداـيـة  

 :ومنهم علي سبيل المثال ال الحصر ..  جميع المقاولين الشركة بدعوة
 .وشركاه ......... شركة  -
  .٠٠٠شركة  -

 ...............شركة  -

 ................شركة  -

 .............شركة  -
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وغيرهـــا مـــن شـــركات المـقــاوالت الـتــي تمـــت دعوتهـــا لـلــدخول ـفــي المناقصـــة الخاصـــة بهـــذا المشـــروع 
  .٢٠٠٤/-/-وكانت الدعوه بتاريخ 

 ومبعرفة جلنه فض املظاريف املتخصصة 
 تــــم بتــــاريخ        / ...، والســــيد / ... ، والســــيد / ... ، والســــيد / ... المكونــــة مــــن الســــيد  

وأســــفر هــــذا ) مغلـقـــة ومشــــمعه( ـتـــم ـفـــض المظــــاريف المقدمــــة مــــن شــــركات المـقـــاوالت ٢٠٠٤/-/-
) د بتقرـيــر المهـنــدس االستشـــاريحســـبما ور(اإلجـــراء عـــن بـيــان أن العـــروض المقدمـــة مـــن الشـــركات 

 :كالتالي 

 قيمة العرض  الشركة 

  درهم ٤٠٥٧٥٠٠٠ 

  درهم ٤١٣٠٠٠٠٠ 

  درهم ٣٩٦٠٠٠٠٠ 

  درهم ٤١٢٠٠٠٠٠ 

 هذا ومن خالل هذا اجلدول 
..  ٠٠٠شـركة يتضح أن أفضل العروض أنفـة الـذكر واألقـل سـعرا هـو العـرض المقـدم مـن  

اـبـت ـبـاألوراق أيضــا أن هــذه الشــركة هــي الوحـيـدة مــن ـبـين الشــركات ـبـل أن الث.. ـلـيس هــذا فحســب 
ـه بعطائهــا وفقــا لصــحيح .. متقدمــة الــذكر  ـين مليــون درهــم وأرفقـت ـغ اثـن ـي قــدمت ضــمان بمبـل الـت

 .إجراءات وشروط المناقصة 

 -/-/-وبتاريخ .. هذا 
تنفيـذ  خطابا يطلب من خالله عـرض الشـركة النهـائي ل٠٠٠أرسل مدير المشروع إلي شركة 

 .المشروع محاوال بذلك تخفيض قيمة العرض أنف الذكر 

  -/-/-وبتاريخ 
وتحديــدا إلــي مــدير  .. ٠٠٠ بمعرفــة المــتهم الرابــع خطابــا إلــي شــركة ٠٠٠أصــدرت شــركة  

  .٠٠٠المشروع بالعرض المعدل المقدم من شركة 

 -/-/-وبتاريخ 
 تحلــيال بمضــمون العقــارات كتابــا تضــمن) استشــاري المشــروع(العالميــة ... أصــدرت شــركة  

 .المقدمة للمشروع 
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 -/-/-وعقب ذلك وبتاريخ 

يعـرض مـن خاللـه  ٠٠٠خطابـا إلـي شـركة ) ٠٠٠المسـئول عـن شـركة (أرسل المتهم الرابـع 

 وبنـاء علـي جمـاع مـا تقـدم  درهـم٣٨٨٠٠٠٠٠بسعر قـدره ... السعر النهائي لتنفيذ مشروع برج 
 ) ٠٠٠بصفته الرئيس التنفيذي لشركة (مد المتهم األول  واعت٠٠٠تم إرساء المناقصة علي شركة 

 . وبين المقاول الرئيسي للمشروع ٠٠٠ثم تم التعاقد بين شركة .. هذا القرار 

 ومما تقدم مجيعه تتضح احلقائق اآلتية 

 :احلقيقة األويل 
م انتفـــاء صـــلة المـــتهم األول تمامـــا بترشـــيح شـــركات المقـــاوالت أو دعـــوتهم للمناقصـــة ولتقـــدي

 .حيث أن ذلك تم وفقا للثابت باألوراق بمعرفة استشاري المشروع .. عرضهم 

 احلقيقة الثانية 
قـــدمت  .. ٠٠٠أن جميـــع العـــروض المقدمـــة مـــن شـــركات المقـــاوالت ومـــن ضـــمنها شـــركة  

 .منعا ألي تالعب  .. باألظرف المغلقة والمشمعة بالشمع األحمر

 احلقيقة الثالثة 
لجنــة تــم تشــكيلها وبهــا مــدير المشــروع وممثــل عــن استشــاري .. يف أن القــائم بفــض المظــار  

وهـو مـا يقطـع بانتفـاء صـلته تمامـا .. ليس من بينهم المـتهم األول ..  المشروع فضال عن آخرين 
 .عن إرساء المناقصة أو التدخل في إجراءاتها 

 احلقيقة الرابعة 
 أفضــل وأقــل العــروض هــو ٠٠٠أن اإلجــراءات أســفرت عــن أن العــرض المقــدم مــن شــركة  

 ).تسعة وثالثون مليون وستمائة ألف درهم( درهم ٣٩٦٠٠٠٠٠بقيمة قدرها 

 ليس هذا فحسب 
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  امسةاحلقيقة اخل
 ٠٠٠فــإن التعاقــد علــي هــذه األعمــال كــان يــتم بــين شــركة .. أنــه عقــب جمــاع مــا تقــدم  

 .وبين المقاول الرئيسي للمشروع ) الراسي عليها المناقصة(



 

 

 

 

 
١٨٢

 وهذا يعني 
 تتقاضاها من المقاول الرئيسـي  لقاء أعمالها كانت٠٠٠أن أي مبالغ كانت تتقاضاها شركة  

 .كما تم الزعم بأمر اإلحالة  .. ٠٠٠للمشروع وليس من شركة 

 وهو األمر الذي يقطع 
ـبـأن أمــر اإلحاـلـة اـلـذي جــاء مخالـفـا للثاـبـت ـبـاألوراق مبـنـاه التخمــين واالفتراضــات ال الحـقـائق  

المســئول  (٠٠٠وشــركة ) ولالـتـي يمثلـهـا الـمـتهم األ (٠٠٠الـتـي أـكـدت ـبـأن التعاـقـد ـتـم ـبـين شــركة .. 
  .بأقل من المبلغ المعروض وليس بالزيادة) عنها المتهمان الثالث والرابع

 ...مشروع أبراج : ثانيا 
 ، ٠٠٠بالنســـبة لهـــذا المشـــروع فـقــد ـتــم دعـــوة ســـت شـــركات ـلــدخول المناقصـــة ومـــنهم شـــركة  

ت ، وشــركة واميجــا وشــركة أي ـبـي براســيفيكدس ، وشــركة ـبـي كــي جـلـف ، وشــركة داينامـيـك للخــدما
  .٢٠٠٥/-/-للهندسة ، وشركة فيرجر ديلبورت وذلك بتاريخ 

 ومت تشكيل جلنه 
هذه اللجنة كانت مكونـة .. لفض المظاريف المتضمنة العروض المقدمة من تلك الشـركات 

.. وـتــم ـفــض المظـــاريف المغلـقــة / ... ، والســـيد/ ... ، والســـيد / ... ، الســـيد / ... ـمــن الســـيد 
 :ن العروض التالية وأسفرت ع

 إجمالي القيمة ٣ ٢ ١ اسم الشركة 

 ١١٤٨٥١٣٠١ ٣٧٢٧٨٩٤٤ ٤١٧٩٦٧١٠ ٣٥٧٧٥٦٤٧ 

 ١٢٠٣١٠٠٠٠ ٣٨٩٠٠٠٠٠ ٤٤٥٦٠٠٠٠ ٣٦٨٥٠٠٠٠ 

 لم تقدم عرض  لم تقدم عرض  لم تقدم عرض  لم تقدم عرض  

 ١١٤٤٧٥٠٠٠ ٣٧١٥٠٠٠٠ ٤٢٣٢٥٠٠٠ ٣٥٠٠٠٠٠٠ 

 ١١٦٩٨٩٣٠٠ ٣٧٢٨٢٢٩٠ ٤٢٩٤١٨٥١ ٣٦٧٦٥١٥٩ 

 ١١٠٤٦٠٠٠٠ ٣٦٨٦٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠٠٠٠ ٣٣٦٠٠٠٠٠ 

 ومن خالل هذا اجلدول.. هذا 
 اـلـذي ٠٠٠يتضـح أن أفضــل العطــاءات المقدـمـة وأقلـهـا ســعرا هــو الـعـرض المـقـدم ـمـن شــركة  

 ) .مائه وعشرة مليون وأربعمائة وستون ألف درهم( درهم ١١٠٤٦٠٠٠٠بلغ إجمالي سعره 

 ليس هذا كل شيء 
  خطابا ٠٠٠مدير اإلدارة الهندسية بشركة /  أصدر السيد -/-/- بل أنه بتاريخ 



 

 

 

 

 
١٨٣

تضـــمن العديـــد مـــن المالحظـــات والتحفظـــات مـــن ) وتحديـــدا للمـــتهم الرابـــع (٠٠٠موجـــه إلـــي شـــركة 
 .اإلدارة الهندسية علي ما جاء بالعطاء وعلي األخص سعر مشروع  

 وبذات التاريخ 
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 -/-/-وبتاريخ 

يتضمن تخفـيض سـعر  .. ٠٠٠خطابا إلي شركة ) ٠٠٠مسئول شركة (أرسل المتهم الرابع  

ثمانيــة وثالثــون مليــون وســـتمائة  ( درهــم٣٨٦٥٠٠٠٠تنفيــذ أعمــال مشــروع ليصــبح مبـلــغ قــدره 
 .هم بدال من أربعين مليون در) وخمسون ألف درهم

 -/-/-وبتاريخ 

 : تضمن اقتراحين لألسعار النهائية ٠٠٠ خطابا إلي شركة ٠٠٠أرسلت شركة  

 االقرتاح األول 
ومبلـــــــغ ـقـــــــدره ) ١( درهـــــــم للـبـــــــرج األول ٣٢٥٥٠٠٠٠ بمبـلـــــــغ قـــــــدره ٢ + ١تنفيـــــــذ بـــــــرجين  

 . درهم ٧١٢٠٠٠٠٠فيكون إجمالي سعرهما ) ٢( درهم للبرج الثاني ٣٨٦٥٠٠٠٠

  االقرتاح الثاني
مائـــه وســـتة ( درهـــم ١٠٦٥٠٠٠٠٠بقيمـــة إجماليـــة قـــدرها ) ١ و٣و٢(تنفيـــذ األبـــراج الثالثـــة 

 ) .مليون وخمسمائة ألف درهم

 -/-/-وبتاريخ 

مـدير اإلدارة الهندسـية تضـمن الموافقـة عـلـي /  خطابـا موقـع مـن الســيد ٠٠٠أصـدرت شـركة  
 درهم وذلك وفقا ٣٨٦٥٠٠٠٠ه بمبلغ قدر) ٢(لتنفيذ برج  ٠٠٠العرض النهائي المقدم من شركة 

) ٢( بقبـول تنفيـذ بـرج ٠٠٠ صـدر خطـاب عـن شـركة -/-/-وبتاريخ  .. لتوصية لجنه المناقصات
 .بالسعر األخير 

 ومن خالل مجاع ما تقدم تتجلي احلقائق اآلتية  

 احلقيقة األويل 
 . للمناقصةانتفاء صلة المتهم األول بترشيح الشركات الستة المقدمة بعطاءات أو بدعوتهم 
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 احلقيقة الثانية 
ــي أظـــرف  ٠٠٠أن جمـيــع العطـــاءات المقدمـــة مـــن الشـــركات الســـتة ومـــنهم شـــركة   ــدمت ـف ـق

 .مغلقة

 احلقيقة الثالثة 
 .. لجنة تم تشكيلها ليس مـن ضـمن أعضـائها المـتهم األول.. أن القائم بفض المظـاريف 

 .في إجراءاتها وهو ما يقطع بانتفاء أي صلة له بإرساء المناقصة أو التدخل 

 احلقيقة الرابعة 

... رئيس مجلـس إدارة شـركة / األكثر من ذلك كله أن السيد  

 ولـيس ٠٠٠هو الذي أصدر قرار قبـول العـرض المقـدم مـن شـركة 

 .المتهم األول 
 احلقيقة اخلامسة 
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 احلقيقة السادسة 
ـتـم ألن عرضــها  ٠٠٠ه العطــاء عـلـي شــركة  بترســي٠٠٠ولعــل أهــم الحـقـائق أن ـقـرار شــركة 

ثمانيـة وثالثـون مليـون (إلي ) أربعون مليون درهم(بل وقد تم تخفيضه من .. كان أقل العروض 

 ) .وستمائة وخمسون ألف درهم

 احلقيقة السابعة 
وعقــب جمــاع مــا تقــدم فــإن التعاقــد علــي هــذا المشــروع واألعمــال المكلفــة بهــا شــركة .. هــذا  

 .بين هذه الشركة األخيرة وبين المقاول الرئيسي للمشروع  كانت تتم ٠٠٠

 وهذا يقطع 
 كانـت تصـرف – أو غيـره - بشـأن هـذا المشـروع ٠٠٠بأن أي مبالغ كانـت تنصـرف لشـركة  

  . ٠٠٠لها من قبل المقاول الرئيسي للمشروع وليس شركة 
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 وحيث متت .. وأخريا 
 بـأمر – بالمخالفـة للحقيقـة –كمـا جـاء ترسيه العطاء بأقل من السـعر المعـروض ولـيس أزيـد 

وهــو مــا يؤكــد أن أمــر اإلحالــة خــالف الثابــت بــاألوراق وأن مبنــاه التخمــين واالفتراضــات .. اإلحالــة 
 .المخالفة تماما للحقيقة والواقع 

  ... مشروع برج : ثالثا 
اولين لتقـديم هو القائم بدعوة المقـ ٠٠٠مدير اإلدارة الهندسية بشـركة / فإن السيد .. بداية  

ومنهـا الخطـاب المـؤرخ .. وهـذا ثابـت مـن الخطابـات الموجهـة مـن المـذكور  .. عروضهم للمناقصة
 . يدعوها من خالله للمشاركة في المناقصة ٠٠٠ الموجه منه إلي شركة ٢٠٠٥/-/-

 -/-/-وبتاريخ 

ـبـــالعرض / ..... إـلـــي الســــيد ) ٠٠٠مــــدير عــــام شــــركة (صــــدر خطــــاب مــــن المــــتهم الراـبـــع  
سـتة وسـبعون ( درهـم ٧٦١٢٦٠٠٠ لتنفيـذ هـذا المشـروع بقيمـة قـدرها ٠٠٠نهائي المقدم من شركة ال

وهـذا العـرض القـي ..  درهـم ٨١٧٧٦٠٠٠بعدما كان بمبلـغ ) مليون ومائه ستة وعشرون ألف درهم
  .٠٠٠قبوال لدي شركة 

 -/-/-وبتاريخ 

يبلغهـا بترشـيح شـركة ) وعالمقـاول الرئيسـي للمشـر.... (أصدر استشاري المشروع إلي شـركة 
 . للقيام باألعمال االلكتروميكانيكية للمشروع ٠٠٠

 ومن خالل مجاع ما تقدم تتجلي احلقائق اآلتية 

 احلقيقة األويل 
 ٠٠٠مـــدير اإلدارة الهندســـية لشـــركة (أن جميـــع إجـــراءات هـــذه المناقصـــة تمـــت بـــدعوة مـــن  
  . دونما أي تدخل من المتهم األول)العقاري

  الثانية احلقيقة
 تــم بمبلــغ أقــل مــن المبلــغ المعــروض ابتــداءا حيــث كانــت قيمتــه ٠٠٠أن التعاقــد مــع شــركة  

أي أنها أقـل مـن المعـروض ولـيس  درهـم ٧٦١٢٦٠٠٠ درهم وانتهت إلي مبلغ قدره ٨١٧٧٦٠٠٠

 .بأمر اإلحالة ) بالمخالفة للحقيقة( كما ورد أزيد

 احلقيقة الثالثة 
 .. بين شركة  تم فيما ٠٠٠روع أن التعاقد مع شركة والجدير بالذكر في هذا المش
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أي أن قيمــة تنفيــذ األعمــال التــي  .. ٠٠٠وبــين شــركة ) المقــاول الرئيســي للمشــروع(للمقــاوالت 
  .٠٠٠وليس من شركة ... سددت بمعرفة شركة ٠٠٠قامت بها شركة 

 وبناء علي تلك احلقائق
صــة تمامــا وعــدم اشــتراكه أو تدخـلـه فيهــا يتجـلـى ظــاهرا انتفــاء صــلة المــتهم األول بهــذه المناق

 .بما يؤكد بطالن أمر اإلحالة لتضمنه واقعات ال أصل لها باألوراق .. من قريب أو بعيد 

 ... مشروع : رابعا
ـاولين للمناقصــة هــو الســيد .. وفــي هــذا المشــروع أيضــا   ـدعوة المـق ـائم ـب مــدير اإلدارة / الـق

 فعالوة علي شركة .. من الشركات لهذه المناقصة وقد تقدمت العديد .. ٠٠٠الهندسية بشركة 
 .تقدمت شركات بعطاءات لهذا المشروع .. ٠٠٠

 -/-/-وبتاريخ 

، / ... ـتـــم ـفـــتح المظــــاريف المغلـقـــة لهــــذه المناقصــــة تحــــت إشــــراف لجـنـــه مكوـنـــه ـمـــن الســــيد 
 :وأسفرت العطاءات عن العروض اآلتية / ..... ، والسيد /... السيد

 دم العرض المق الشركة 

  درهم ٦٤٥١٢٠٠٠  

 ال يوجد عرض  

 اعتذرت  

 اعتذرت  

  درهم ٦٦٤٠٠٠٠٠ 

 اعتذرت  

 ليس هذا فحسب 

 هـي الوحيـدة التـي تقـدمت بضـمان قـدرة ٠٠٠بل كانت شـركة  

 .مليون درهم 
 وعلي الرغم .. هذا 

يـون  مل٤٦إلـي مبلـغ قـدره تخفيضـه  هو األقل سعرا إال أنه قد تم ٠٠٠من أن عرض شركة  
 . درهم ٦٤٥١٢٠٠٠درهم فقط بعدما كان 
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 ومن ثم 
..  صـــدر خطـــاب مـــن مـــدير اإلدارة الهندســـية وباعتمـــاد مـــن المـــتهم األول -/-/-وبتـــاريخ 

وذـلـك وفـقـا للتوصــية الصــادرة ..  بالقيمــة النهائـيـة أنـفـة اـلـذكر ٠٠٠بقـبـول العــرض المـقـدم مــن شــركة 
 .عن لجنة المناقصات 

 وعليه 

المـقــاول ...(تفاقـيــة فيمـــا ـبــين كـــل مـــن شـــركة فـقــد ـتــم إـبــرام اال 

دون أي تــــدخل مــــن المــــتهم  .. ٠٠٠وشــــركة ) الرئيســــي للمشــــروع

هـــي الـتــي ســـددت ... وهـــو مـــا يعـنــي أن شـــركة .. األول أو غـيــره 

  .٠٠٠ وليست شركة ٠٠٠مستحقات شركة 
 ومن مجلة ما تقدم يتضح اآلتي 

 : احلقيقة األويل
تـمـت اـلـدعوة لـهـا ـمـن غـيـر الـمـتهم األول  – المناقصــات  كســابقتها مـن–أن هـذه المناقصــة  

 .الذي لم يرشح أو يدعو أي من الشركات لدخول المناقصة 

 :احلقيقة الثانية 
ـمـن ضــمن أعضــائها أن الـقـائم بفــض مظــاريف العــروض المقدمــة مــن الشــركات لجـنـة ـلـيس  

 .المتهم األول 

 احلقيقة الثالثة 
ل مـن السـعر المعـروض منهـا ابتـدءا حيـث عرضـت تم بسعر أق ٠٠٠أن التعاقد مع شركة  

 . مليون درهم فقط ٤٦ درهم والتعاقد تم بسعر مقداره ٦٤٥١٢٠٠٠في بادئ األمر سعر قدره 

 ملا كان ذلك 
ومــن خــالل إجمــالي الحقــائق واألدلــة أنفــة البيــان يتضــح وبجــالء تــام أن جميــع المناقصــات  

ن المـتهم األول الـذي لـم يتـدخل فيهـا سـواء تمت بمنأي تمامـا عـ .. ٠٠٠التي رست علي شـركة 

أو حـتـــى الـبـــت ـفـــي .. بترشـــيح المـقـــاولين أو دعــــوتهم أو المشــــاركة ـفـــي ـفـــض مظــــاريف عطــــاءاتهم 
 حيث كان هذا القرار يتخذ من لجنة المناقصات وبتوصية من استشاري .. ٕالمناقصة وارسائها 



 

 

 

 

 
١٨٨

 .تماده والتصديق عليه فقط العثم يعرض األمر في النهاية علي المتهم األول .. المشروع 

 هذا فضال 
أن جمـيـع المناقصــات ـقـد تمــت بأســعار تـقـل عمــا عرضــته شــركة .. عــن أن الثاـبـت ـبـال شــك  

 . في عطائها ابتداءا حيث كان يتم التخفيض حتى تصل إلي القيمة النهائية ٠٠٠

 ومن ثم 

يتجـلــى ظـــاهرا أن أمـــر اإلحاـلــة يتضـــمنه االدعـــاء ـبــأن المـــتهم  

قوم بإرساء هذه المناقصات بسعر أزيد مـن المعـروض األول كان ي

 .هو قول يخالف الحقيقة والواقع والثابت باألوراق .. 
 وحيث أن لب االتهام املاثل وجوهرة 

 هو مسألة املناقصات وأسعار إرسائها 
ٕواذ تبين بما ال يدع مجاال ألي شك أن هذه المناقصات تمت وفق صحيح القانون دون ثمـة  

األمـر الـذي يؤكـد أن االتهـام الماثـل برمتـه قـائم .. ما أي تـدخل مـن جانـب المـتهم األول إخالل ودون
 .علي غير سند 

 واجلدير بالذكر 
 والمقـــدم إـلــي عداـلــة محكمـــة أول درجـــة ٢٠١٠/-/-أن تقرـيــر داـئــرة الرقاـبــة المالـيــة المـــؤرخ  
 المقدمـــة مـــن  ـقــد تضـــمن شـــرح مفصـــل لهـــذه المشـــاريع والمناقصـــات والعـــروض٢٠١٠/-/-بـتــاريخ 

 .وهذا الشرح يؤكد أنه ال وجود آلي إخالل أو مخالفة أو خطأ في تلك المناقصات .. الشركات 

 وهذا األمر 
محكـمـة أول درـجـة ـحـال قضــاءها بـبـراءة الـمـتهم ـمـن تهـمـة اإلضــرار العـمـدي أكدـتـه عداـلـة 

ان يتـعـين بـمـا كـ .. بالمـال الـعـام حيـث جزـمـت ـبـأن كافـة المناقصــات أجرـيـت وفـق صــحيح القـانون
 .عليها القضاء ببراءة المتهم من كافة ما هو مسند إليه 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
١٨٩

  امسالسبب اخل

فإن تقارير دائرة .. والفرض علي خالف الواقع .. جديل بصحة هذا االتهام وعلي فرض 

الرقابة املالية وكافة أوراق الـدعوى قـد خلـت مـن مثـة دليـل علـي أن األمـوال حمـل 

 مـن شـركة – بفرض صـحة ذلـك – بل أنها مدفوعة ٠٠٠االتهام مت دفعها من شركة 

 . مبا يؤكد بطالن أمر اإلحالة ملخالفته للثابت باألوراق ٠٠٠
أورد أمـــر اإلحاـلــة عـبــارات ال ـلــبس فيهـــا وال غمـــوض مـــن أن ارتكـــاب المـــتهم األول لألفعـــال 

ـد تســببت ـفـي اإلضــرار بشــركة المنســوبة لــه  ـادة المزعــوم٠٠٠ـق ـغ الزـي د قــال فقــ ..  وتحميلهــا مبـل
 :صراحة 

ممـا  ٠٠٠وذلك بأن قام بإرساء المناقصات علي زيادة عرض شركة ............ 

 . مبلغ الزيادة ٠٠٠حمل شركة 

 هذا 
وعلي الرغم من أننا قد أثبتنا وبالدليل القاطع انعـدام وجـود ثمـة مبـالغ زيـادة تـم تحميلهـا علـي 

طع عـلــي أن التعاـقــد كـــان دائـمــا ـيــتم ـبــل عـلــي العـكــس فـقــد أقمـنــا اـلــدليل الـقــا .. ٠٠٠عـــرض شـــركة 
 .بمبالغ أقل من المبالغ المعروضة ابتداء 

 إال أنه علي فرض جديل

 خمالف للحقيقة بوجود مبالغ زيادة 
 كمـا ورد بـأمر ٠٠٠ ولـم تحمـل علـي شـركة ٠٠٠قـد دفعـت مـن شـركة فهذه المبالغ تكون 

فــإذا ..  قــانوني تشــوبه شــائبة  لــم تتحمــل درهمــا واحــدا خــارج نطــاق٠٠٠ذلــك أن شــركة .. اإلحالــة 
فإنها لـم تحمـل  .. مع التمسك بإنكار ذلك تماما.. كان هناك مبالغ قد دفعت للمتهم األول أو غيره 

  .٠٠٠ٕ قطعا وانما تحملتها شركة ٠٠٠علي شركة 

  اوهو األمر الذي أورد أمر اإلحالة عكسه متام

 مبا يبطله وجيعله خمالفا لألوراق وللحقيقة 
 ٕدلة الثبوت التي سطرتها النيابة العامة عاجزة عن حمل هذا االتهام واثباته في حق وتكون أ 

 .المتهمين 
 
 



 

 

 

 

 
١٩٠

 سادس السبب ال

مع ثبوت صحة مجيع إجراءات املناقصـات وخلوهـا مـن مثـة إخـالل تنتفـي الرابطـة 

الوهمية التي حاولـت تقـارير الرقابـة املاليـة إثباتهـا باملخالفـة للواقـع واألوراق بـني 

 وبني املبالغ احملولة من الشركة األخرية ٠٠٠ إيل شركة ٠٠٠بالغ املنصرفة من شركة امل

 إيل املتهم األول وهو ما يؤكد قيام االتهام املاثل علي حمض ختمني ال سند له 
نحـو .. وحاولـت معـه النيابـة العامـة جاهـده .. حاول السيد الخبير معد تقارير الرقابة المالية  
وذـلـك لتحوـيـل ـجـزء ..  مـبـالغ بغـيـر وـجـه ـحـق ٠٠٠ كاـنـت تـمـنح ـشـركة ٠٠٠ أن ـشـركة.. إثـبـات 

 .منها إلي المتهم األول 

 وذلك كله مقابل 
 . حال عدم استحقاقها ذلك ٠٠٠قيام المتهم األول بإرساء المناقصات علي شركة  

 أما وأن األوراق أكدت عكس ذلك 
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  ٠٠٠وأنها حينما رست علي شركة 
حيـث كانـت شـركة  .. وأعالها أمانـا وضـمانا.. كان ذلك لكون عرضها أقل العروض سعرا  

 . هي الشركة الوحيدة من المتقدمين التي تقدم ضمانا لتنفيذها المشروع ٠٠٠

 ب ليس هذا فحس
حيـــث أن جميـــع .. بـــل أكـــدت األوراق انتفـــاء صـــلة المـــتهم األول بتلـــك المناقصـــات جميعـــا  

مــرورا بفــض المظــاريف المغلقــة التــي .. إجراءاتهــا بــدأت مــن ترشــيح المقــاولين ودعــوتهم للمناقصــة 
ٕواعداد تقارير حول تلك العروض واجراء المفاوضات والتخفيضات في قيمتهـا .. تتضمن عروضهم  ٕ

 . إلي العرض النهائي وصوال.. 

 ومجيع هذه املراحل تتم مبنأى تام عن املتهم األول 
اـلــذي ـيــأتي دوره بعـــد قـبــول الـعــرض المـقــدم ـمــن المـقــاول مـــن قـبــل لجـنــة المناقصـــات واإلدارة  

فيقتصـــر دور الـمــتهم ـفــي اعتـمــاد الموافـقــة والقـبــول الصـــادرين ـمــن .. الهندســـية واستشـــاري المشـــروع 
 .سالفي الذكر 
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  ثبوت ما تقدم وإزاء
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 !!تهم األول ؟؟ أي مبالغ للم٠٠٠فلماذا ستمنح شركة 
وكاـنــت المناقصـــات تـــتم ـبــإجراءات قانونـيــة ال تشـــوبها شـــائبة فمـــا .. ٕواذا كـــان الحـــال كـــذلك  

!  ومــا هــي المبــالغ التــي تحملتهــا دون وجــه وحــق ؟٠٠٠الضــرر إذن المزعــوم وقوعــه علــي شــركة 
نــي علــي ذلــك أن االتهــام الماثــل برمتــه مب.. جمــاع هــذه األســئلة واالستفســارات لــن تجــد لهــا مجيبــا 

وهـذه التخمينـات لـن .. محض احتمـاالت وتخمينـات وسـرعان مـا انهـارت بثبـوت صـحة المناقصـات 
نجد باألوراق دلـيال واحـدا علـي صـحة الرابطـة الوهميـة التـي أوردهـا السـيد معـد تقريـر الرقابـة الماليـة 

م بتحويـل  واألخيـرة تعـود وتقـو٠٠٠ كانت تمنح مبالغ بال حـق إلـي شـركة ٠٠٠من الزعم بأن شركة 
صــاحب (ويحـتفظ الـمـتهم الـثـاني .. جـزء منـهـا إـلـي المـتهم األول وجــزء أخــر للمتهمـان الثاـلـث والراـبـع 

 .بالجزء المتبقي ) ٠٠٠شركة 

 فاقدة للمصداقية تلك رواية 
فـمـا المـبـرر .. وانفصــمت عراهــا بثبـوت صــحة إجــراءات المناقصـات .. ال سـند لـهـا بـاألوراق  

نح مبــالغ للمــتهم األول ، األمــر الــذي يؤكــد قيــام االتهــام الماثــل علــي  بمــ٠٠٠إذن ألن تقــوم شــركة 
 .غير سند من الواقع أو القانون 

  سابع السبب ال

معد تقرير الرقابة املالية بـأن الفحـص والتـدقيق علـي حسـابات شـركة / إقرار السيد 

ومـع ذلـك خلـت األوراق مـن مثـة ..  يتطلب تعليمات سامية من مسـو احلـاكم ٠٠٠

 .دليل علي صدور تلك التعليمات وهو ما يبطل كافة أعمال اخلبري 

  ... / باستقراء أقوال السيد 
أكـثـر  أمـام النيابـة العامـة يتضــح أنـه أقـر صـراحة ـبـأن الشـركات التـي تملـك فيـهـا الدولـة نسـبة 

 أقـلأمـا الشـركات التـي تمتلـك فيهـا الحكومـة .. يحـق لـه الرقابـة والتـدقيق علـي حسـاباتها % ٢٥من 
  . إال بتعليمات سامية من سمو الحاكمفإنه ال يحق له التدقيق علي حساباتها % ٢٥من 
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 هذا وحيث قرر 
وـبــرغم % ١٣تمتـلــك فيهـــا الحكومـــة نســـبة ـقــدرها  .. ٠٠٠أن شـــركة .. دونمـــا دلـيــل أو ســـند 

فإـنـــه يمتـنـــع عـلـــي المــــذكور إجــــراء الـتـــدقيق عـلـــي .. إال أـنـــه عـلـــي فــــرض صــــحته .. إنكارـنـــا ـلـــذلك 
 .اباتها إال بتعليمات صريحة ومكتوبة من سمو الحاكم حس

 وحيث خلت األوراق 
األـمــر اـلــذي يقطـــع ـبــال جـــدال ـبــبطالن كاـفــة .. مــن ثـمــة دلـيــل عـلــي صـــدور تـلــك التعليـمــات  

 . العقاري ٠٠٠تقارير الرقابة المالية الخاصة بالبحث والتدقيق في حسابات شركة 

 وال ينال من ذلك 
 ـفـي أقواـلـه عـلـي نحــو مرســل ـمـن أـنـه تحصــل عـلـي هــذه التعليـمـات ـمـن مـا زعـمـه ذـلـك الشــاهد 

ممـا .. ذلك أن هذا القول جاء مرسل ال سند لـه وال دليـل عليـه وغيـر ثابـت بالكتابـة .. سمو الحاكم 
وتبطـل معـه كافـة أعمالـه ومـا انتهـي إليـه مـن نتـائج .. يدعو للريب والشك فيما قرر به ذلك الشـاهد 

 .قة مخالفة للواقع والحقي

 سبب الثامن    ال

مبـا يؤكـد .. أن الثابت باألوراق أن تقارير الرقابة املاليـة قـد خالفـت الثابـت بـاألوراق 

 .مصداقية الدفاع يف عدم االعتصام بها والركون إليها 

 لتقارير الرقابة املالية املطالع 
بمــا أســلس بــه .. الت يتأكــد يقينــا أن الركيــزة األساســية المعــول عليهــا هــي التخمــين واالحتمــا

فكيـف لتخمـين أورده السـيد الخبيـر مـن عندياتـه .. نحو مخالفة الثابت باألوراق والمستندات الرسمية 
 !.أن يخالف ماله أصل ثابت باألوراق؟.. 

 وهذه املخالفات التي عابت التقارير ما يلي

 املخالفة األويل 

 ما مل يصـدر عنـه ٠٠٠ة بشركة مدير اإلدارة اهلندسي/ نسب السيد اخلبري إيل السيد 

م األول ميلك صالحيات كاملة يف إرساء املناقصات أو أنه يقـوم تهفهو مل يقرر بأن امل.. 

 .بتحديد املقاولني املشاركني يف املناقصات 

 فالثابت 
 بل .. أنه لم ينطق ببنت شفه مما نسبها له السيد الخبير / ..... من خالل أقوال السيد 



 

 

 

 

 
١٩٣

د أكد في أقواله علي أن جميع إجراءات المناقصات تتم وفقـا للثابـت بالقـانون ومـا فق.. علي العكس 
 .جري عليه العرف 

 من بداية 
ـثـم اتخــاذ الـقـرار عـمـا إذا كــان ســيتم إنشــاء ـبـرج مكاـتـب أم ـبـرج ..  ـلـألرض ٠٠٠شــراء شــركة  
 تعيـين المقـاول ثـم يـتم.. ثم يتم تعيين استشاري للمشروع لتصـميمه واإلشـراف علـي تنفيـذه .. سكني 

 .الرئيسي للمشروع وذلك بالطرق القانونية أيضا 

 حيث كان يقوم استشاري املشروع برتشيح عدد من املقاولني 

 لدعوتهم للتقدم يف املناقصات التي سيعلن عنها 
ـفــي اعتـمــاد الترـشــيحات المقدـمــة إلـيــه ـمــن استشـــاري .. ويقتصـــر دور الـمــتهم األول هـنــا  

 .يه الدعوة إلي هؤالء المقاولين لتقديم عطاءاتهم في المناقصة ثم يتم توج.. المشروع 

 وبالفعل يتقدم هؤالء املقاولون 
تشـكل لجنـة مكونـه مـن .. هنـا و.. بعطاءاتهم داخل أظرف مغلقـة ومشـمعه بالشـمع األحمـر 

 ) . العقاري٠٠٠في شركة (اإلدارة المالية + اإلدارة القانونية + اإلدارة الهندسية 

 ف تلك اللجنة ويتم تكلي
بـفـض المظــاريف وتفرـيـغ محتواهــا والعطــاءات المقدمــة مــن المـقـاولين ـفـي كشــف يوضــح اســم  

 .المقدم منها إن وجد ) خطاب الضمان(الشركة والعطاء المالي المقدمة منها والضمانات 

 ثم يتم رفع نسخة من هذا الكشف إيل استشاري املشروع 

  ٠٠٠إلدارة اهلندسية لشركة أخري لو
ـفـإن .. وبالفـعـل .. ذلـك لتحليـلـه ودراسـته وبـيـان التوصــية بقبـول أي ـمـن العطـاءات المقدـمـة و 

اجتماع اإلدارة الهندسـية مـع استشـاري .. الثابت من خالل أوراق المشروعات األربعة سالفة الذكر 
ٕوارســاء المناقصــة ..  للقيــام باألعمــال الكهروميكانيكيــة والصــحية ٠٠٠المشــروع علــي تعيــين شــركة 

 .عليها 

 لك يتم ذوبالفعل كان 
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١٩٤

 ومن ثم 
ة ومن جملة ما تقدم يضحي ظاهرا مدي مـا عـاب تقريـر الرقابـة الماليـة ومـا شـابه مـن مخالفـ 

 .لم تصدر عنه / ... ونسبة أقوال للسيد .. للثابت باألوراق 

 املخالفة الثانية  

التـي ... أن املتهم األول هو رئـيس جملـس إدارة شـركة إيل أشار تقرير الرقابة املالية 

 وهـو مـا ٠٠٠كانت تقدم بعض العطاءات يف املناقصات التي كانت تطـرح مـن شـركة 

  ... قدم من شركة جيعله مطلع علي العرض امل
بـأن المـتهم .. أما عن القـول  .. ٠٠٠ تابعة إلي شـركة ٠٠٠فإن الثابت أن شركة .. بداية  

 .األول بوصفه رئيس لمجلس إدارتها فهو مطلع علي العطاءات التي تقدم منها في المناقصات 

 فليس يف هذا األمر شيء علي املتهم 

 أو يثبت االتهام عليه 
ذلـك أنـه لـو كـان هنـاك ..  ذلـك يؤكـد بـراءة المـتهم ممـا هـو مسـند إليـه بل علـي العكـس فـإن 

 ..  التـي يـرأس مجلـس إداراتهـا٠٠٠محاباة أو مجاملـة لكـان فعلهـا المـتهم األول لصـالح شـركة 
فــــإن ذلــــك دليــــل قــــاطع علــــي شــــفافية ..  للمناقصــــة وال ترســــي عليهــــا ٠٠٠أمــــا وأن تــــدخل شــــركة 

 .انون المناقصات وأنها تتم وفق صحيح الق

 املخالفة الثالثة  

 حتـت ٠٠٠ إيل شـركة ٠٠٠زعم تقرير الرقابة اإلداريـة أن املبـالغ املدفوعـة مـن شـركة 

  )٠٠٠وذلك عن مشاريع (مسمي استشارات 
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 إلـي ٠٠٠حيث عجز هذا التقرير عن تقديم دليل واحد علي أن المبالغ الممنوحـة مـن شـركة 
كما عجز عن إيجـاد أي رابـط بـين هـذه المشـروعات  .. ٠٠٠تخص مشروعات شركة  ٠٠٠ة شرك

إـلـي المــتهم األول اـلـذي تربطــه عالـقـة نســب ) المــتهم الـثـاني (٠٠٠وـبـين المـبـالغ المرســلة مــن شــركة 
 .ذلك أن عالقة القرابة والنسب تدحض تخمين تقرير الرقابة المالية .. وقرابة بالمتهم الثاني 

 
 
 



 

 

 

 

 
١٩٥

 لفة الرابعة املخا

 تتحصـل علـي قيمـة أعماهلـا عـن ٠٠٠جاء بتقريـر الرقابـة املاليـة زعمـا بـأن شـركة 

يف حني ثبت باألوراق أنهـا تتقاضـاها  .. ٠٠٠املشروعات التي ترسي عليها من شركة 

 .وهو ما يقطع بعدم صحة هذا التقرير .. من املقاول الرئيسي للمشروع 
 بعــد إرســاء المناقصــة ٠٠٠يل مــن المســتندات أن شــركة وأقمنــا الــدل.. حيــث أوضــحنا ســلفا  

ٕوانما التعاقد يتم مع المقاول الرئيسي للمشروع الـذي يتـولى سـداد  .. ٠٠٠عليها ال تتعاقد مع شركة 
 .قيمة أعمال 

 واختالف ذلك متاما

  عما قرره هذا التقرير الصادر عن الرقابة املالية 
باألوراق وأنه لم يصدر بعد فحـص وتمحـيص لالتهـام يؤكد وبحق مخالفة هذا التقرير للثابت  

 .الماثل مما يثير الشك في صحة ما انتهي إليه 

 املخالفة اخلامسة 

 مليـون ١ر٣حتصل علي مبلغ قـدره  .. ٠٠٠/ أورد تقرير الرقابة املالية زعما بأن املدعو

 ول  إيل املتهم األ٠٠٠ لتسهيل حتويل هذه األموال من شركة ٠٠٠درهم من شركة 
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مليـون درهـم إلـي ) ٥ر٥( قام بتحويل مبلغ قدره ٠٠٠/ ذلك أن ذات التقرير زعم أن المدعو 
 .المتهم األول 

  مليون درهم ١ر٣فكيف يكون قد استلم مبلغ 

 !! مليون درهم ؟٥ر٥ويقوم بتسليم 
 الواقـع أو القـانون وأنـه األمر الذي يقطع بأن االتهام الماثـل غيـر قـائم علـي سـند صـحيح فـي 

 .له صوره مغايرة تماما لما حاولت النيابة العامة رسمها باألوراق 

 ليس هذا فحسب 
ـقـد زعمــا ـبـأن المـبـالغ محــل .. ـبـل أن الجــدير باـلـذكر أن النياـبـة العامــة وداـئـرة الرقاـبـة المالـيـة  

  .٠٠٠  إلي شركة٠٠٠ مليون درهم تم تحويلها من شركة ٣٠االتهام الراهن بلغت 
ومبلـغ أخـر / .....  إلـي المـدعو٠٠٠ ألف درهـم تـم تحويلـه مـن شـركة ٥٠٠وأن هناك مبلغ 

 فيصبح إجمالي المبلغ .. أيضا / ...  إلي المدعو٠٠٠ ألف درهم تم تحويله من شركة ٨٠٠قدره 



 

 

 

 

 
١٩٦

 . مليون درهم ١ر٣المحول إلي المذكور قدره 

 ثم يتم االدعاء 
أي ..  ملـيـون درهـم إلـي الـمـتهم األول ٥ر٥يـل مبلـغ ـقـام بتحو) ٠٠٠(أن ذات هـذا الشـخص 

 . مليون درهم السابق أن قام باستالمهم ١ر٣أنه قام بتحويل مبلغ 

  مليون درهم غري معلوم مصدرهم ٤ر٢فضال عن قيامه بتحويل مبلغ 

  مليون درهم ١ر٣فهو مل يتسلم من مبالغ االتهام املاثل سوي 

 !يل املتهم األول ؟ مليون درهم إ٥ر٥فكيف يقوم بتحويل 
 مليــون درهــم ؟؟ ومــا هــو مصــدر ذلــك المبلــغ ٤ر٢ومــن أيــن أتــي بــذلك المبلــغ الفــارق قــدره 

 .األخير ؟؟ الذي تم إدراجه ضمن مبالغ االتهام الماثل 

 ومن ثم 
األمـر الـذي يؤكـد .. ٕواذ تعجز األوراق عن اإلجابة عن هذه األسئلة التي تطرح نفسها وبقوه 

 .ي صحة هذا االتهام في حق المتهم األول وأن مبناه الكيد والتلفيق انعدام الدليل عل

 املخالفة السادسة 

 ملبـالغ ٠٠٠ة بـني اسـتالم شـرك أن هناك تزامن – بال سند -زعم تقرير الرقابة املالية 

 ٠٠٠ إيل شـركة ٠٠٠املشروعات التي تقوم بتنفيذها وبني املبالغ املدفوعة من شـركة 

 .لة من األخرية إيل املتهم األول وبني املبالغ احملو
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الســـيما وان  –ـلــم ـيــأت هـــذا التقرـيــر بثمـــة دلـيــل أو ـتــاريخ يفـيــد وجـــود هـــذا الـتــزامن المزعـــوم 

بـل مـن المقـاولين الرئيسـين  .. ٠٠٠ لم تكن تتقاضي حقوقهـا مـن شـركة ٠٠٠الثابت أن شركة 

  .للمشاريع

 وكذا عجز التقرير 
تتزامن مع المبـالغ المدفوعـة  .. ٠٠٠أن المبالغ المسلمة إلي شركة عن تقديم أي دليل علي  

 إـلــي الـمــتهم ٠٠٠أو تـتــزامن ـمــع المبــالغ المحوـلــة ـمــن شـــركة  .. ٠٠٠ إـلــي شـــركة ٠٠٠مــن شـــركة 
 .وهو األمر الذي يقطع بعدم صحة جماع ما جاء بتقرير الرقابة المالية .. األول 

 
 



 

 

 

 

 
١٩٧

 املخالفة السابعة  

 مع التمسك بإنكـار –املالية أن املبالغ التي حتصل عليها املتهمني أورد تقرير الرقابة 

وهو األمـر الـذي ثبـت عـدم صـحته وخمالفتـه  .. ٠٠٠لي شركة ع مت حتميلها –ذلك 

 .للحقيقة 
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خرجــت مــن الذمــة .. زعــوم تحصــل المتهمــين عليهــا بم22ا 8 ي22دع مج22ا8 للش22ك أن المب22الغ ال22م
  ٠٠٠من شركة وليس  .. ٠٠٠المالية لشركة 

 وهو األمر الذي يؤكد 
هــو ـقـول مجــافي للحقيـقـة وهــو ـمـا  .. ٠٠٠أن الـزعم ـبـأن هــذه المـبـالغ ـتـم تحميلـهـا إـلـي شـركة  

 .ثبت لدي محكمة أول درجة 

 ة  ثامناملخالفة ال

تضارب وتناقض تقارير الرقابـة املاليـة مـع بعضـها الـبعض وحماولـة التعـديل فيهـا 

 . األول باملخالفة للواقع واملستندات إلثبات االتهام ضد املتهم

 ذلك أن الثابت
 إلـي ٠٠٠أنه قد أورد بأن المبالغ المدفوعة مـن شـركة ) ٢ص (٢٠٠٩/-/-بالتقرير المؤرخ 

  .٠٠٠ٕتمت بموافقة واقرار مجلس اإلدارة الخاص بشركة  ٠٠٠شركة 

 يف حني مت تصحيح ذلك 
 المبـــالغ قـــد صـــرفت مـــن شـــركة أن تلـــك) ١٣ بنـــد ٣ص  (٢٠١٠/-/-فـــي التقريـــر المـــؤرخ 

  .٠٠٠ بموافقة مدير عام شركة  ..٠٠٠ إلي شركة ٠٠٠

 )التعديل(والسبب وراء هذا التضارب 
أن إدارة الرقابــــة الماليــــة حينمــــا أوردت فــــي تقريرهــــا األول أن هــــذه المبــــالغ المدفوعــــة تمــــت  

 ـتـدل عـلـي –إلدارة  مــن مجـلـس ا–استشــعرت أن تـلـك الموافـقـة  .. ٠٠٠بموافـقـة مجـلـس إدارة شــركة 
 فـي التقريـر الثـاني  ..وهـو مـا تـم تعديلـه.. مشروعية هذه المبالغ وأنها تمت بعلم المجلس بالكامل 

وذلــك .. والقــول بــأن هــذه  المبــالغ صــرفت بموافقــة مــدير عــام الشــركة فقــط ) ٢٠١٠/-/-المــؤرخ (
 .إلضفاء عدم المشروعية عليها 

 



 

 

 

 

 
١٩٨

 وذلك كله 
قبــل المــتهم األول وعلــي خــالف الحقيقــة ودونمــا وجــود ســند مــن بغيــة إثبــات وتأكيــد االتهــام 

 .األوراق يؤكد اتهامه بل محض أقوال مرسلة 

 ملا كان ذلك 
يتضــح وبجــالء ـتـام أن تـقـارير داـئـرة الرقاـبـة المالـيـة ال .. وـمـن جمـلـة المخالـفـات ســالفة اـلـذكر 

وهـو .. حقيقـة وللثابـت بـاألوراق تصلح دليال إلثبات هذا االتهام ضد المتهم األول وذلك لمخالفتهـا لل
ما أقر به الحكم المستأنف حال تصديه لجريمة اإلضرار العمدي بالمال العام حيث قرر هذا الحكـم 

 .عدم اطمئنانه لهذه التقارير وهو ما يستوجب طرحها وعدم التعويل عليها 

  تاسع السبب ال

ي االتهام عن املتهم األول ذلـك جاءت مؤكدة لنف .. ٠٠٠/ أن مجيع ما قرر به الشاهد 

أنه قطع بصحة إجراءات املناقصات وانقطاع صلة املتهم األول بهـا واحنسـار دور األخـري 

وهذا يؤكـد أن أقـوال هـذا الشـاهد هـي يف احلقيقـة .. يف اعتماد ترسيه املناقصة فقط 

 .دليل نفي االتهام عنه وليس دليل ثبوت 

 باستقراء أقوال هذا الشاهد 
فقـد .. بـل علـي العكـس  .. لم ينطـق ببنـت شـفه تـدين المـتهم األولوبجالء تام أنـه يتضح  

 .جاءت أقواله مؤكده علي انتفاء صلته تماما بالمناقصات 

 حيث قرر صراحة 
تقــوم بشــراء األراضــي ثــم يــتم وضــع خطــه للمشــروع ســواء كــان ..  العقــاري ٠٠٠ـبـأن شــركة  

ثـم يقـوم .. ثـم يـتم تعيـين استشـاري المشـروع لتصـميمه . .سيتم إنشـاء أبـراج مكاتـب أو أبـراج سـكنية 
ثـم تـتم دعـوتهم لتقـديم عطـاءاتهم وأسـعارهم .. باعتمـادهم بترشيح المقـاولين لـإلدارة العليـا التـي تقـوم 

 .في مظاريف مغلقة ومشمعه بالشمع األحمر .. 

 وعقب ذلك يتم تشكيل جلنه 
) دسـي ، والقسـم القـانوني ، والقسـم المـاليالقسـم الهن(تتكون من أشـخاص مـن األقسـام اآلتيـة  

 .وتقوم بتدوين األسعار في كشف والتوقيع عليه .. وتتولي هذه اللجنة فتح المظاريف 

 رسل هذا الكشف إيل استشاري املشروع يثم 
 وفي .. ثم يجري توصيه باختيار أحد المقاولين األقل سعرا .. الذي يتولى دراسته وتحليله 



 

 

 

 

 
١٩٩

 أيضا الطاقم الهندسي تحليل العروض المقدمة من المقاولين ويقومون بتحديـد توقيت معاصر يتولى
 .المقاول األقل سعرا 

 يف النهاية يعرض ذلك كله علي الرئيس التنفيذي و

  باعتماده )فقط( وهو املتهم األول الذي يقوم ٠٠٠لشركة 

 ثم يتم إرسال خطاب تعيني املقاول 
ـى ظــاهرا انتفــاء أي دور ر بهــا الشــاهد المــذكور ومــن خــالل جميــع الخطــوات التــي قــر  يتجـل

فـي  ..  علـي أنـه دليـل ثبـوت– علـي خـالف الحقيقـة –للمتهم األول بشهادة هذا الشـاهد المقـدم 
 .حين أنه وبحق دليل نفي 

 فلم يشر يف أقواله من قريب أو بعيد 
ولـم .. اول معـين إلي قيام المتهم األول بالتدخل فـي المناقصـات إلرسـائها علـي شـركة أو مقـ 

إلي أخـر مـا ورد .. يقرر بأن المتهم األول أرسي هذه المناقصات بسعر أزيد من السعر المعروض 
 ) .كأحد أدلة الثبوت(بأمر اإلحالة من الزعم أنه ثابت بأقوال هذا الشاهد 

 ومن ثم 
د إليـه من شأنها تبرأه المتهم األول مما هـو مسـن) ٠٠٠(يضحي ظاهرا أن أقوال هذا الشاهد  

أمـا القـول واـلـزعم بأنهـا مـن أدـلـة الثبـوت ضــد المـتهم فإنـه ـيـنم عـن مخالفـة للثاـبـت بـاألوراق وعـلـي .. 
 .غير سند من القانون والواقع 

  عاشر السبب ال

فقد جاءت أقواله عبارة عن رأية الشخصي وليس عما شاهده أو / ....... أما عن الشاهد 

يشر من قريب أو بعيد إيل املـتهم األول ومل يقـرر هذا فضال عن أنه مل .. رآه أو مسعه 

فضال عن خلو األوراق من مثة دليل يؤكد صـدور .. حبقه ما يصلح ألن يكون دليال ضده 

 .األمر الذي يبطل معه ما ورد بالتقرير .. تعليمات من مسو احلاكم 

 أقر هذا الشاهد
ه قـد سـبق وأن تعاملـت الشـركة وأنـ..  منذ حوالي أربعة وثالثون عـام ٠٠٠بأنه يعمل بشركة  

 وكان ذلك يتم بطريق المناقصات التي كانت ..  في أكثر من مشروع ٠٠٠محل عمله مع شركة 
 .وقد رست عليها حوالي أربعة مناقصات .. المقاول الرئيسي تدعي إليها من خالل 

 



 

 

 

 

 
٢٠٠

 وأضاف صراحة

 لقـاء ٠٠٠ لم تقم بتحويل مبالغ ماليـة لشـركة ٠٠٠بأن شركة  

 .لمناقصات عليها ترسية ا
 وعقب ذلك

 لكونه مجـرد رأي لـيس معلومـة شـوهدت الذي ال يجوز األخذ بهبدأ في إبداء رأيه الشخصي  
 دونمـا مقاـبـل أو ٠٠٠ قاـمـت بتحويـل مبـالغ إلـي شـركة ٠٠٠ذلـك أنـه قـرر بـأن شـركة .. أو سـمعت 

شــاريع شــركة وقــرر بــأن هــذه المبــالغ تعاصــرت مــع تنفيــذ م .. ٠٠٠خــدمات قــدمت لهــا مــن شــركة 
٠٠٠.  

 وهنا يثور التساؤل 
وبـين  .. ٠٠٠ إلـي شـركة ٠٠٠فعلي فرض وجود تزامن ما بين المبالغ المدفوعة مـن شـركة 

فهــل هــذا دلـيـل عـلـي أن هــذه المـبـالغ لقــاء ترســيه  .. ٠٠٠المـبـالغ المدفوعــة مــن األخيــرة إـلـي شــركة 
 !.المناقصات عليها ّ؟

 ض ختمني حمأنه 
وـمــن ثــم تـكــون أـقــوال ذـلــك الشـــاهد ـفــي هـــذا .. دليل وال حـتــى القريـنــة ال يرقــي إـلــي مرحـلــة اـلــ

المقام هي والعدم سواء ذلك أنها مجرد رأي من المذكور الـذي لـم يطلـب منـه الـرأي بـل أن مـا طلـب 
وهــو مــا يســقط أقــوال الشــاهد مــن .. أو ســمعه أو أدركــه بإحــدى حواســه .. منــه اإلدالء بمــا شــاهده 

فضـال عمـا ثبـت بـاألوراق مـن ..  عـن إثبـات أي اتهـام ضـد المـتهم األول قائمة أدلـة الثبـوت لعجزهـا
 فإنما كان يتم تحويلها من المقـاول الرئيسـي ولـيس ٠٠٠أن المبالغ التي كان يتم تحويلها إلي شركة 

  .٠٠٠من شركة 

  ادي عشر السبب احل

قيقة الوضـآءة فقد أكدت احل .. ٠٠٠مدير تقييم املشاريع بشركة / أما عن أقوال السيد 

 متـت وفـق صـحيح القـانون ووفقـا ٠٠٠بأن كافة املناقصات التـي رسـت علـي شـركة 

 .لألصول التجارية دون حماباة أو إخالل 

 وباستقراء أقوال هذا الشاهد 
  بعدما يقوم بدراسة ٠٠٠يتجلى ظاهرا أنه كان يتولى إعداد عرض األسعار إلي شركة  



 

 

 

 

 
٢٠١

ثـم يرفـع هـذا العـرض للمتهمـان الثالـث .. طلوبة في المناقصة الرسومات والتصاميم والمواصفات الم
 ثـــم يـــتم إرســـال – إذا تطلـــب األمـــر –ٕوالرابـــع اللـــذين يقومـــان بمراجعتـــه واجـــراء تغييـــر أو تخفـــيض 

  .٠٠٠العرض إلي شركة 

 ومما تقدم يتأكد وجبالء 
إخـالل أن كافة المناقصـات كانـت تسـيير وفـق النصـاب الصـحيح والجـاري عليـه العمـل دون  

 كمــا ورد – تقــوم بــدفع مبــالغ إلرســاء هــذه المناقصــات عليهــا ٠٠٠فــإذا كانــت شــركة .. أو تجــاوز 
ولكــان المتهمــان الثاـلـث والرابــع ..  مــا كاـنـت األمــور تســير علــي هــذا النحــو الــدقيق –ـبـأمر اإلحاـلـة 

  بقيمة معينةإنفردا بعمل العرض الذي سيقدم في المناقصة أو أبديا تعليمات للشاهد بإعداد العرض

 أما وأن ذلك كله مل حيدث 
األـمـر اـلـذي يؤـكـد جدـيـة .. وكــان تـقـديم العــرض ودراســته ومراجعـتـه ـيـتم وـفـق أصــول العمــل 

وهــي ..  لكونهــا صــاحبة العــرض األـقـل ســعرا ٠٠٠ٕالمناقصــات وصــحتها وارســائها عـلـي شــركة 

ديرة بقبـول عرضـها ومـن ثـم تكـون الجـ.. الشركة الوحيـدة التـي تقـدم ضـمانات لتنفيـذ مشـروعها 

 .لجديته 

 هذا 

 وحيث عما قاله هذا الشاهد 
  من وجهة نظره – بغير وجه حق ٠٠٠ كانت تتقاضي مبالغ من شركة ٠٠٠من أن شركة 

  .. ٠٠٠ علي شركة ٠٠٠ فهو أمر منبت الصلة تماما عن المناقصات التي رست من شركة –
 .قة بين هذه الواقعة وتلك ولم يقم دليل هذا الشاهد علي ثمة رابط علي وجود عال

 ومن ثم 
 الموجـه إلـي – المبتـور السـند –يتجلى ظاهرا أن أقوال هذا الشاهد عاجزة عن إثبات االتهام  

 .المتهم األول 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
٢٠٢

 ثاني عشرالسبب ال

فقـد جـاءت منبتـه الصـلة عـن الواقـع ٠٠٠وكيل منتجات بشركة / فإن أقوال الشاهد 

 إبان فرتة االتهام فضـال عـن أن طبيعـة وظيفتـه واحلقيقة فهو مل يكن يعمل بالشركة

وهـذا ..  ال تؤهله ملعرفة ما أديل به من أقوال ومعلومات خمالفة للحقيقـة  ٠٠٠بشركة 

كله خبالف أنه مبراجعه أقواله بالنيابة وأمام حمكمة أول درجة يتضح أنه أكـد بأنـه مل 

  .٠٠٠ إيل ٠٠٠يتم حتويل أي من املبالغ احملولة من 

  بداية
وحيــث أن .. فقــد اســتهل هــذا الشــاهد أقواـلـه بــأن قــرر أنــه يعمــل بالشــركة مـنـذ ثــالث ســنوات  

 وهـــــذا االتهـــــام مزعـــــوم أـنــــه ـتــــم خـــــالل الفـتــــرة مـــــن ٢٠٠٩/-/-إدالـئــــه بهـــــذه األـقــــوال كـــــان بـتــــاريخ 
ـم يكــن ملتحــق بشــركة  ٢٠٠٧حتــى ٢٠٠٤ ـذي يؤكــد أن هــذا الشــاهد ـل  حــال فتــرة ٠٠٠األمــر اـل

 .االتهام 

 علي جانب أخر و.. هذا 

 وبفرض وجوده بالشركة إبان فرتة االتهام 
فإنـه لمـن المفتـرض  – والفـرض علـي خـالف الحقيقـة –وعلي فرض صحة واقعـات االتهـام  

بحـيـث يســتحيل ..  ـفـي غاـيـة الـسـرية ٠٠٠ ـمـع ـشـركة ٠٠٠أن تـكـون معلوـمـات تـعـامالت ـشـركة 

 .معرفتها لمجرد أنه موظف بالشركة 

 ومدته  السيما وأن طبيعة عمله
ال تؤهـلـه أن يكــون مطلعــا عـلـي كافــة تعــامالت الشــركة بمــا فيهــا مــا يعــد ســري منهــا وخــاص  

 .جدا بمالك الشركة 

 ا وأن وصلت املعلومات إيل هذا الشاهدمأ

 )مع عدم التسليم بصحتها(
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 هذا كله من ناحية 

 ومن ناحية أخري 



 

 

 

 

 
٢٠٣

فقد جاءت المعلومات التي أدلي بها هذا الشـاهد غيـر صـحيحة وبعيـدة كـل البعـد عـن الواقـع  
 .وجاءت علي نحو مرسل دونما ثمة دليل أو سند علي صحتها .. 

 السيما 
تربطـه صـلة قرابـة بـالمتهم األول ومـن ) ٠٠٠حب شـركة صـا(وأن الثابت أن المتهم الثاني  

ومـن ثـم فـال  .. الطبيعي أن تكون بينهمـا تعـامالت بـال أوراق أو مسـتندات لوجـود الطـابع العـائلي
 مجال للشك في هذه المعامالت وخلوها من المستندات ال يثبت أي فعل مؤثم بين المتهمان األول 

 .والثاني

 ملا كان ذلك
ذا الشــاهد لــم تخــرج عــن كونهــا محــض تخمينــات ال ســند لهــا فــي الواقــع أو وكانــت أقــوال هــ 

 .القانون أو المستندات األمر الذي تجعل أقوال هذا الشاهد غير صالحة لإلثبات 

 ثالث عشر لسبب الا

املالزم أول القائم بضبط املستندات لدي املـتهم الثـاني فهـو / أما عن أقوال الشاهد 

ـأن دوره يف ـر ـب ـاني أـق ـتهم الـث ـركة اـمل ـيش ـش ـر يف تفـت ـة ينحـص ـركة ( الواقـع  ٠٠٠ـش

وضبط ما بها من مستندات ومن ثم فـال تصـلح أقوالـه ألن تكـون دلـيال ) تكنولوجي

 .لإلثبات ضد املتهم األول 

 هذا فضال 
بتقـارير إدارة / ... ما هي إال ترديد لما ساقه السيد عن أن كافة المعلومات التي أدلي بها  

ومن ثم فهي معلومـات منقولـة غيـر مبنيـة علـي درايـة أو علـم أو تحريـات قـام بهـا  .. لماليةالرقابة ا
 .هذا الشاهد 

 األمر الذي جيعل أقوال هذا الشاهد 
أيضا معيبة بذات العيـوب التـي شـابت جميـع شـهود اإلثبـات التـي أوردتهـم النيابـة العامـة فـي  

ام الماـثـــل جــــاء عـلـــي غـيـــر ســــند ـمـــن الواـقـــع أو األـمـــر اـلـــذي يؤكــــد أن االتـهـــ.. قائـمـــة أدـلـــة الثـبـــوت 
 .المستندات أو القانون 

 ليس هذا فحسب 
يتبـين أنـه .. بل أنه بمطالعة أقوال ذلك الشاهد أمام النيابة العامة وعدالة محكمـة أول درجـة  

  .. ٠٠٠في شركة ) حاسب آلي ، وملفات مبوبة ، وخمس أقراص مدمجه(أقر بأنه قام بضبط 



 

 

 

 

 
٢٠٤

 .مها إلي دائرة الرقابة المالية وأنه قام بتسلي

 ورغم ذلك 
فـقــد خـلــت القضـــية الماثـلــة وأحرازهـــا مـــن وجـــود ذـلــك الحاســـب اآلـلــي أو الملفـــات المبوـبــة أو  

وـلـم تطـلـع عليهــا النياـبـة العامــة أو عداـلـة محكمــة .. الـتـي أشــار إليهــا الشــاهد .. األـقـراص المدمجــة 
األمــر اـلـذي يثـيـر التســاؤل .. ظهــار هــذه المضــبوطات وـلـم تقــم داـئـرة الرقاـبـة المالـيـة بإ.. أول درجــة 

 .حول هذه المضبوطات 

 ومن ناحية أخري .. هذا 
 بـنـــاء عـلـــي ٠٠٠ـفـــإن هــــذا الشــــاهد قــــد قــــرر أـنـــه شــــارك ـبـــالتفتيش وضــــبط ســــجالت شــــركة 

ـفـإذا كــان الثاـبـت أن أول تقرـيـر يصــدر عــن .. معلومــات وردت ـلـه قـبـل حــوالي شــهر ونصــف تقريـبـا 
 أنـه صـادر  ومـن المفتـرض٢٠٠٩/-/- صدر بتـاريخ ٠٠٠بخصوص شركة لمالية دائرة الرقابة ا

فكيـف قامـت دائـرة الرقابـة بـإبالغ الجهـات المختصـة قبـل تـاريخ .. بناء علي مـا تـم ضـبطه وتحريـزه 
 !!.تقريرها وكيف أعدت الدائرة تقريرها قبل اإلطالع علي الحرز ؟؟

  و األمر وه
مة من النيابة العامة وفي كافـة اإلجـراءات المتخـذة فـي هـذا الذي ينال من أدلة اإلثبات المقد 
الســيما وأن الثابــت أـنـه وبســؤال الســيد الضــابط عمــا إذا كــان قــد تأكــد مــن صــحة مــا ورد .. االتهــام 

األمـر الـذي يقطـع بـأن االتهـام الماثـل .. فقد أجاب بـالنفي ) بفرض صحة ذلك(إليهم من معلومات 
 . صالحه لحمله ضد المتهم األول قائم علي أدلة غير كافية وغير

 ومن ثم 
يتجلــى ظــاهرا أن شــهادة الســيد المــالزم أول ال تصــلح وال تكفــي لتكــوين دليــل أو حتــى قرينــه  

قـبـل المــتهم األول الســيما وأن نـتـاج عمـلـه وهــو ضــبط الحاســب اآلـلـي والملـفـات المبوـبـة ، واألـقـراص 
ومـن ثـم فقـد ثبـت خطـأ النيابـة .. ه دليـل بـات حديثـه عنهـا محـض كـالم مرسـل ال يسـاند.. المدمجة 

 ٕبما يجدر اإللتفات عنها واطراحها .. العامة في إيرادها ألقوال هذا الشاهد من ضمن أدلة اإلثبات 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
٢٠٥

 رابع عشر لسبب الا

يقطـع مبناهضـة ) .. األول والثـاني(ما أثبته السادة اخلرباء االستشاريني يف تقريرهما 

ة وأنه قائم علي غري سند فني أو حماسبي صحيح نظرا لتضـارب االتهام املاثل للحقيق

وهو ما يؤكد براءة املـتهم األول ممـا .. وانعدام الدليل فيها  .. تقارير  الرقابة املالية 

 .هو مسند إليه 

 فاملستقر عليه فقها أنه .. بداية 
يـر الخبيـر المنتـدب إذا قدم الخصم تقريرا استشاريا فإن للمحكمة األخذ به دون أن تناقش تقر

، ودون أن تكون ملزمـة االسـتجابة لمطلـب الخصـم مواجهـة الخبيـرين أو مناقشـتها أو االسـتعانة فـي 
الـتـرجيح بينهمــا بغيرهمــا غـيـر أنهــا يجــب عليهــا فــي هــذه الحاـلـة أن تـقـيم حكمهــا عـلـي أســباب ســائغة 

 .تؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها 
 ) وما بعدها ٦٤١ الطبعة الثالثة ص –عز الدين الدناصوري / المستشار –التعليق علي قانون اإلثبات (

 وقضي يف ذلك أنه 
محكمــــة الموضــــوع لهــــا أن تأخــــذ بتقريــــر الخبيــــر االستشــــاري دون رأي الخبيــــر الــــذي ندبتــــه  

 .لتحقيق التزوير ولها إجراء المضاهاة بنفسها 
 )٧١٤ ص ٢١ سنة ٢٨/٤/١٩٧٠نقض (
 )١١٧٧ ص ٢٨ سنة ١١/٥/١٩٧٧نقض (

 وقضي كذلك بأن 
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير عمل الخبيـر ، ولهـا أن تأخـذ بـبهض 
ما جاء بتقريره وتطـرح بعضـه ، وتقضـي بمـا يطمـئن إليـه وجـدانها ، وحسـبها أن تقـيم قضـاءها علـي 

 .أسباب سائغة تكفي لحمله 
 )ق٤٤ لسنة ٥٠٥ طعن رقم ٢٣/١٢/١٩٨٠نقض (

 لك ملا كان ذ
وكـــان الثاـبــت بداـيــة أن التقرـيــر االستشـــاري األول المـقــدم مـــن المســـتأنف معـــد بمعرـفــة الســـيد 

وقد قام ببحـث أوراق الـدعوى .. المقيد بجدول خبراء محاكم دبي ووزارة العدل / ... الخبير الدكتور 
 . فيهإلراهنة بحثا تفصيليا وقام بالرد علي تقارير الرقابة المالية وايضاح أوجه العوار ا

 



 

 

 

 

 
٢٠٦

 أما عن التقرير االستشاري الثاني 

 فقد قام بإعداده 
.. ستة من السادة الخبراء المحاسبين المعتمدين لدي محـاكم دبـي والمقيـدين بجـداول الخبـراء 

األمــر الــذي يجعــل هــذين التقريــرين قــائمين علــي أســس ) بخــالف الســيد الخبيــر االستشــاري األول (
وـقــــد تـبــــين للخـبــــراء .. ة ـمــــع المعـــــايير الدولـيــــة المحاســـــبية فنـيــــة ومحاســـــبية لـهــــا وجاهتهـــــا ومتفـقــــ

االستشــاريين أن التـقـارير الصــادرة عــن الرقاـبـة المالـيـة ـقـد شــابها العدـيـد مــن المخالـفـات وأوجــه 

وتـتلخص هـذه .. القصور وعـدم اتفاقهـا مـع أبسـط قواعـد المحاسـبة والمراجعـة المطبقـة بالدولـة 

 :المخالفات فيما يلي 

ارير الصــــادرة عــــن دائــــرة الرقابــــة الماليــــة مــــع أحكــــام قــــانون اإلثبــــات فــــي عــــدم توافــــق التقــــ �
 .المعامالت المدنية والتجارية في شأن الخبرة 

 .مخالفة هذه التقارير ألبسط قواعد المراجعة والتدقيق المتعارف عليها  �

 خروج نتائج التقارير طواعيـة عـن حـدود ونطـاق الخبـرة الحسـابية حيـث تـم اإلفتـاء فـي العديـد �
مــــن النقــــاط القانونيــــة والهندســــية والتســــويقية دون اإلشــــارة إلــــي االســــتعانة بخبــــراء فــــي هــــذه 

 .المجاالت

عــــن النتــــائج التــــي أنتهــــي إليهــــا الســــادة الخبــــراء .. اخــــتالف نتــــائج تقــــارير الرقابــــة الماليــــة  �
 .االستشاريين 

 حيث أنتهي التقريرين االستشاريني إيل احلقائق اآلتية 
الـتـي بنـيـت بالكاـمـل عـلـي الشــك ام يعــوزه اـلـدليل الســتناده إـلـي تـقـارير الرقاـبـة المالـيـة أن االتهــ: أوال 

وخرجت في الكثير من الحاالت عـن شـئون .. والتخمين ولم تبن علي المستندات والوثائق 
 .الخبرة الحسابية وأقوال الشهود 

 ن المشاريع محل  في أي م٠٠٠ لم تتعاقد مع شركة ٠٠٠أن .. تبين من بحث األوراق : ثانيا 

 وبين المقاول الرئيسي لكل مشروع علي حده ) ٠٠٠(إذ كان التعاقد يتم بينهما .. التداعي 
 ٠٠٠قــام تقرـيــر الرقابــة الماليــة ـبــالتركيز علــي المشـــاريع األربعــة التــي نـفــذت بمعرفــة شـــركة : ثالثــا 

 . فيها  طرفا٠٠٠وتجاهل تماما عشرات المشاريع األخرى التي تم تنفيذها ولم تكن 

أنـهــا ـلــم تـكــن  .. ٠٠٠الثاـبــت ـمــن إجــراءات المناقصـــات الـتــي تمــت وشـــاركت فيـهــا شــركة : رابعــا 

الشركة الوحيدة المدعوه لهذه المناقصـات بـل تعـددت العطـاءات وكـان العطـاء المقـدم مـن 

  .٠٠٠ األقل سعرا واألكبر أمانا وضمانا لحقوق شركة ٠٠٠



 

 

 

 

 
٢٠٧

فــي أظــرف مغلقــة ضــا أن كافــة العطــاءات كانــت تقــدم تبــين مــن إجــراءات المناقصــات أي: خامســا 

 ومشمعه بالشمع األحمر 

الهندســـية ، القانونيـــة ، (وكانـــت هـــذه األظـــرف تفـــض بمعرفـــة لجـــان تشـــكل مـــن اإلدارات : سادســـا 
 ولم يكن المتهم األول طرفا فيها .. وأعضائها تدون أسماؤهم  .. ٠٠٠في شركة ) المالية 

 كانــت تــتم مــن لجنــة المناقصــات ، استشــاري ٠٠٠لعطــاء المقــدم مــن أن التوصــية بقبــول ا: ســابعا 
وحيـث يقتصـر دور المـتهم األول .. وليس من المـتهم األول .. المشروع ، اإلدارة الهندسية 

وهــو عــين اختصــاص المــتهم األول فــي .. فــي اعتمــاد هــذه التوصــية والتصــديق عليهــا 

 .جدول الصالحيات بالشركة

طابات ترسيه المناقصات يتضح أنها تـم توقيعهـا مـن المـتهم األول بوصـفه من خالل كافة خ: ثامنا 
 .وبناء علي توصية لجنة المناقصات  .. ٠٠٠الرئيس التنفيذي لشركة 

أنها تراجع بمعرفة أكبر مكاتـب  وحساباتها الختاميـة ٠٠٠الثابت من خالل ميزانيات شركة : تاسعا 

 .ليها ثمة مالحظات أو أخطاء أو تجاوزات ولم يرد ع.. المراجعة والتدقيق في العالم 

وـقـد خـلـت ..  وحســاباتها الختامـيـة تخضــع للرقاـبـة والمراجعــة ٠٠٠وكــذلك ميزانـيـات شــركة : عاشــرا 

 .أيضا من المالحظات أو األخطاء أو التجاوزات 

وعلـي ة الثابت من خالل تقارير الرقابة المالية أنها لم تلتزم بمعايير المراجعة الدولي: الحادي عشر 

بأدلة ( الصادر عن االتحاد الدولي للمحاسبين والمتعلق ٥٠٠األخص المعيار الدولي رقم 

 ) .اإلثبات 

تجاهـلـــت تقــــارير الرقاـبـــة تمامــــا حقيقــــة أن كافــــة الموافقــــات المنســــوبة للمــــتهم األول : الـثـــاني عشــــر 
ـه ب.. صــدروها عـنـه  ـة ـل ـام مــع ســلطاته وصــالحياته المخوـل ـالتوافق الـت جــدول أنهــا تمــت ـب

 .الصالحيات 

" وهـو  .. خلت تقارير الرقابة المالية من عنصر هـام مـن عناصـر الخبـرة الحسـابية : الثالث عشر 

 .وذلك علي فرض وجودها " محاضر اجتماعات الخبرة 

أشــار التقريــر االستشــاري إلــي أن أمــر اإلحالــة وتقــارير الرقابــة الماليــة اســتخدما فــي : الرابــع عشــر 
رغــم أن جمــاع مــا ســطر بهمــا " علــي النحــو الثابــت بــاألوراق .. رة أكثــر مــن موضــع عبــا

 .يخالف المستندات وال أصل له باألوراق 
.. / ...أكــد الســيد الخبـيـر االستشــاري عـلـي عــدم صــحة ومعقولـيـة مقوـلـة أن الســيد : الخــامس عشــر 

غ ثـم يقـال أنـه حـول مبلـ.. لتحويلهـا إلـي المـتهم األول  مليـون درهـم ١ر٣قد تسـلم مبلـغ 



 

 

 

 

 
٢٠٨

ممـا يؤكـد تضـارب وتنـاقض تقـارير الرقابـة الماليـة مـع بعضـها !! درهـم ؟؟ مليـون ٥ر٥قدره 
 .البعض 

 واجلدير بالذكر .. هذا 

أن السادة الخبراء االستشاريين قد أوصوا بضـرورة اسـتبعاد كافـة  

مــا حوـتـه تـلـك التـقـارير الخاصــة ـبـدائرة الرقاـبـة المالـيـة وعــدم االعتمــاد 

 .دم مالءمتها وصالحياتها كدليل إثبات علي أي منها وذلك لع
 ملا كان ذلك 
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 ور الرابع حملا

تضافر األدلة واحلقائق علـي انتفـاء جرميـة التزويـر أو اسـتعمال 

يف حـق ..  مزور أو االشرتاك بأي صورة من الصور فيهمـا مستند

إذ أنه علي الفرض بوجود تزوير فإن املـتهم األول .. املتهم األول 

 .بعيد كل البعد عن العلم أو الرضاء به 

 الدليل األول 

مـن شـأنه تغيـري احلقيقـة عدم ثبوت قيام املتهم األول باالشرتاك يف تزوير أي حمرر 

و بتدخل مباشر منه أو أنه أتي عمال من األعمال املكونـة لـه أو سـخر خبط يده أسواء 

 غريه يف ذلك 

  من قانون العقوبات اجلزائية علي أن ٢١٦فقد نصت املادة .. بداية 
تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما يعد تغييـرا مـن شـأنه إحـداث 

 .ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح 



 

 

 

 

 
٢٠٩

 يعد من طرق التزوير و
إدخال تغيير علي محرر موجود سواء باإلضافة أو الحذف أو التغييـر فـي كتابـة المحـرر أو  . ١

 .األرقام أو العالمات أو الصور الموجودة فيه 

 .وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمه صحيحة  . ٢

مه لشــــخص دون عـلـــم الحصــــول بطرـيـــق المباغـتـــة أو الغــــش عـلـــي إمضــــاء أو خــــتم أو بصــــ . ٣
 .بمحتويات المحرر أو دون رضاء صحيح به 

 .اصطناع محرر أو تقليده ونسبته إلي الغير  . ٤

مــلء ورـقـة ممضــاة أو مختومــة أو مبصــومه عـلـي بـيـاض بغـيـر موافـقـة صــاحب اإلمضــاء أو  . ٥
 .الختم أو البصمه 

 .انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد إلثباته  . ٦

 . حال تحريره فيما أعد إلثباته تحريف الحقيقة في محرر . ٧

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت من خالل أوراق االتهام الماثل أن أحد لم يدع علـي المـتهم األول القيـام بتزويـر  

أمــا اـلـزعم اـلـوارد ـبـاألوراق .. ثمــة محــرر ـبـأي طريـقـة مــن الطــرق أنـفـة اـلـذكر بنفســه وبطريـقـة مباشــرة 
 من قـانون ٤٤وحيث أن المادة .. مع المتهم الثـاني .. وير وهو الزعم باشتراك المتهم في هذا التز

 العقوبات قد نصت علي أن 

يعـد ـفـاعال للجريمـة ـمـن ارتكبـهـا وحـده أو ـكـان شــريكا مباشـرا فيـهـا ويـكـون الشـريك مباشــرا ـفـي  
 :الحاالت اآلتية 

 .إذا ارتكبها مع غيره : أوال 
 أفعال فأتي عمدا عمـال مـن األعمـال المكونـة إذا اشترك في ارتكابها وكانت تتكون من جملة: ثانيا 

 .لها 
إذا ســخر غيــره بأيــة وســيلة لتنفيــذ الفعــل المكــون للجريمــة وكــان هــذا الشــخص األخيــر غيــر : ثالثــا 

 .مسئول عنها حنائيا ألي سبب 

  علي أن ٤٥كما نصت املادة 
 :يعد شريكا بالتسبب في الجريمة  

 . علي هذا التحريض من حرض علي ارتكابها فوقعت بناء: أوال 
 .من اتفق مع غيره علي ارتكابها فوقعت بناء علي هذا االتفاق : ثانيا 



 

 

 

 

 
٢١٠

من أعطي الفاعل سالحا أو آالت أو أي شيء أخر استعمله فـي ارتكـاب الجريمـة مـع علمـه : ثالثا 
بهــا أو ســاعد الفاعــل عمــدا ـبـأي طريقــة أخــري ـفـي األعمــال المجهــزة أو المســهلة أو المتممــة 

 .ب الجريمة وتتوافر مسئولية الشريك سواء أكان اتصاله بالفاعل مباشرة أو بالواسطة الرتكا

 ملا كان ذلك 
: الدعامة األولـي .. وكان االتهام الماثل برمته مقام ضد المتهم األول مستندا إلي دعامتين  

.. ـقـدم منهــا  بالزـيـادة عـلـي العــرض الم٠٠٠اـلـزعم بقـيـام المــتهم األول بإرســاء المناقصــة عـلـي شــركة 
اـلـزعم بتحصــل المــتهم األول لنفســه ولغـيـره مــن المتهمــين عـلـي عموـلـة أو منفعــة : والدعاـمـة الثانـيـة 

مـــع ) بـــالتزامن (٠٠٠وذلـــك علـــي ســـند مـــن الـــزعم مـــن قيـــام شـــركة .. قـــدرها ثالثـــون مليـــون درهـــم 
غ ماليـة  مقابـل المشـاريع التـي رسـت عليهـا بتحويـل مبـال٠٠٠حصولها علي دفعات مالية من شـركة 

 تكنولوجي العائدة للمـتهم الثـاني ثـم أعـادة تحويـل جـزء مـن هـذه المبـالغ إلـي حسـاب ٠٠٠إلي شركة 
 .المتهم األول 

 حنا انتفاء وجود مثة إخالل أو خطأ قد أوض سبق وهوحيث أن.. هذا 

  ٠٠٠يف املناقصات التي أرسيت علي شركة 

 را وأنها رست عليها لكون عطائها كان أقل العطاءات سع

  ٠٠٠وأكثرها ضمانا ألموال شركة 
.. وقد أقر الحكم المستأنف ذاته بذلك بتأكيده بعـدم صـحة واقعـة إرسـاء المناقصـات بالزيـادة  

 .وذلك لدي تعرضه لجريمة اإلضرار العمدي بالمال العام والتي قضي فيها ببراءة المتهم األول 

 وإزاء انهيار الدعامة األويل.. هذا 
ـفـإذا كاـنـت .. تنهــار بالتبعـيـة الدعامــة الثانـيـة .. لـقـائم عليهمــا االتهــام الماـثـل مــن اـلـدعامتين ا

 .المناقصات قد أرسيت وفقا لصحيح القانون دون أي تجاوزات 

  لثمة مبالغ ٠٠٠فما السبب وراء دفع شركة 

 !غريه ألي مبالغ ؟لللمتهم األول أو 
فلمــاذا إذن .. مــن ـبـين المتـقـدمين فالمناقصــة ـقـد رســت عليهــا لكونهــا الســعر األفضــل واألـقـل  

 !.ستدفع أي مبالغ للمتهم األول أو غيره ؟

 ملا كان ذلك 
  ) ٠٠٠صاحب شركة (قائم علي الزعم بقيام المتهم الثاني .. وكان االتهام بالتزوير  
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 واالدعــاء بأـنــه بعــد تحصـــل الـمــتهم ٠٠٠ثــم القـيــام بصــرف قيمتـهــا مــن شـــركة .. باصــطناع ـفــواتير 
 .هذه المبالغ يقوم بإعادة تحويلها علي المتهم األول الثاني علي 

 وهذا أمر حمض خيال وختمني ال يصادف احلقيقة 

 لألسباب اآلتية 

 :السبب األول 
ــاولي أن الثاـبــت ـبــاألوراق أـنــه  ــدفعات المســـلمة مـــن مـق ــزامن فيمـــا ـبــين اـل ال يوجـــد ثمـــة ـت

) المتهم الثـاني (٠٠٠من شركة  وبين صرف األخيرة للفواتير المقدمة ٠٠٠المشاريع إلي شركة 

) الذي تربطه صلة قرابـة بـه(وال تزامن بين ذلك كله وبين تحصل المتهم األول من المتهم الثاني 

 .تنتفي القرينة الوحيدة القائم عليها هذا االتهام .. وبانتفاء هذا التزامن  .. علي مبالغ

 :  الثاني السبب
وبانتـفـاء .. ا إـلـي الـمـتهم األول ألي مـبـالغ ٠٠٠ة وبانتـفـاء الســبب المـبـرر لســداد شــرك.. هــذا 

 ٠٠٠إلـــي شـــركة ) المـــتهم الثـــاني (٠٠٠فـــإن إصـــدار فـــواتير مـــن شـــركة .. التـــزامن المزعـــوم ســـلفا 
 ) .سواء كانت صحيحة أو مزورة(وصرفها منها 

 فال شأن للمتهم األول بذلك 

بمــا يؤكــد أنــه لــم يقــم بــالتزوير أو االشــتراك مــع غيــره فــي أي  

 وسـواء كـان ذلـك االشـتراك المزعـوم – علي فرض وجـوده –ر تزوي

 .مباشر أو بالتسبب 
 حيث أن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن 

االشــتراك بطرـيـق االتـفـاق عـلـي ارتكــاب الجريمــة إنمــا يكــون باتحــاد نـيـة أطراـفـه عـلـي ارتكــاب  
ريمــة تبــين االتفــاق بــين الفعــل المتفــق عليــه وأن قصــد المســاهمة لــدي الشــريك يتحقــق إذا وقعــت الج

المساهمين تحقيقا لقصد مشترك أي يكون لكل منهم قصد في إيقاع الجريمة واسهم بدور فـي تنفيـذه 
 .حسب الخطة التي وضعت 

 ) جزاء٢٠١٠ القاعدة الصادرة سنة – ١١/١/٢٠١٠ جزاء بتاريخ ٢٠١٠ لسنة ١حكم التمييز في الطعن رقم (
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 ومن ثم 

  ثبت انتقاء وصف االشرتاك وتطبيقا ملا تقدم فإنه قد

 يف التزوير عن املتهم األول 

 فهو مل 
 أي بيـان مـن بيانـات الفـواتير حيـث أنـه لـم يكتـب بخـط يـدهيرتكب التزوير مع المتهم الثاني   

 .المزعوم وجودها وتزويرها 

 كما أنه مل  
 .ذلك باألوراقيأتي بثمة فعل من األفعال المكونة لجريمة التزوير علي اإلطالق ولم يثبت 

 كما انه مل يثبت 

أـنـه ـقـام بتســخير غـيـره ـفـي ارتكــاب أي تزوـيـر ـفـي أي محــررات إذ أن هــذه الـفـواتير المزعومــة  
 . وصادرة من صاحبها فكيف للمتهم األول أن يسخر أحد في التزوير ٠٠٠خاصة بشركة 

 كما أنه .. هذا 
.. ي ارتكـاب هـذه الجريمـة لم يحرض شـخص علـي ارتكـاب أي تزويـر أو اتفـق مـع غيـره علـ 

 الراسـية عليهـا ٠٠٠بأنه لم يحصل علـي ثمـة مبـالغ مـن شـركة .. حيث أن الثابت كما أسلفنا القول 
كمـــا أن قرينـــة التـــزامن التـــي وردت بـــأوراق هـــذا االتهـــام قـــد انتفـــت .. المناقصـــات بموجـــب القـــانون 

مـتهم الثـاني علـي تزويـر أي أوراق األمر الذي ينفي وجود أي اتفاق بـين المـتهم األول وال.. وبطلت 
 .أو محررات 

 اما توخ

فــإن المــتهم األول ـلــم يمــد غـيــره بــأي أســـلحة أو أدوات أو معــدات أو غيرهـــا الصــطناع تـلــك  
 .الفواتير المزعومة 

 وهو األمر الذي يؤكد
 وبحق انتفاء جريمة االشتراك في التزوير في حق المتهم األول بما يبرأ ساحته من االتهام  

 .المسند إليه 
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 الدليل الثاني 

 فإنـه مل يثبـت – والفـرض خمـالف للحقيقـة -وعلي فرض صحة واقعات االتهام املاثل 

 بفـرض –باألوراق مثة دليل أو حىت قرينة علي علم املتهم األول بـأمر ذلـك التزويـر 

  بفرض– وهو ما يقطع بانتفاء هذا االتهام يف حقه السيما وأن املصلحة وحدها -وجوده

 دليال علي االشرتاك يف التزوير ألن تكون  ال تصلح –وجودها 

  من قانون العقوبات علي أن ٥٣فقد نصت املادة 
ال جريـمـة إذا وـقـع الفـعـل بنـيـة ســليمة اســتعماال لحــق مـقـرر بمقتضــي الـقـانون وـفـي نطــاق هــذا  
 .الحق 

 كما أن املستقر عليه يف أحكام التمييز 
فــي قــوة إســناد التهمــة إلــي المــتهم كــي تقضــي ببراءتــه حســب محكمــة الموضــوع أن تتشــكك  

 .مادامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخال حكمها من عيوب التسبيب 
 )٤/٤/٢٠١٠ ق جلسة ٥ لسنة ١١طعن تمييز رقم (

 كما قضي بأن 
داـنـة األحـكـام الجنائـيـة تبـنـي عـلـي الجــزم واليـقـين ال الشــك والتخـمـين وأن األحكــام الصــادرة باإل 

 .يجب أن تبني علي حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين 
 )٨٥٥ س ٢٠١ رقم ٩ س ٢٨/١٠/١٩٥٨(

 ملا كان ذلك 
 بمــنح مـبـالغ إـلـي ٠٠٠وكــان ـقـد ثـبـت بمــا ال ـيـدع مجــاال للشــك انتـفـاء أي مـبـرر لتـقـدم شــركة  
ا االتهــام وأن إال أـنـه عـلـي ـفـرض صــحة هــذ.. كمــا انتـفـي الـتـزامن المزعــوم ـبـاألوراق  .. ٠٠٠شــركة 

 علـي مبـالغ بـال ٠٠٠ ليحصـل مـن شـركة – علي خـالف الحقيقـة –المتهم الثاني قام بتزوير فواتير 
 .مقابل 

 فقد خلت األوراق 
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 ومع ذلك 
لعــل أن الثابــت أن ذلــك أمــر مســتحيل !!! يــتم تنفيــذ ذلــك االتفــاق عــن طريــق جريمــة أخــري  

إصـدار تلـك الفـواتير أن المتهم الثاني حينما اتجه نحو .. وهو األمر الذي يؤكد .. تصوره أو قبوله 
فإن المتهم األول لم يكن علي علـم بـذلك تمامـا إذ انـه .. بالمخالفة للحقيقـة ) علي فرض وجودها(

 .ال يتدخل فيه من قريب أو بعيد 

 هذا 

      وحيـث أـنـه ـمـن القواعــد العاـمـة أن المصــلحة وحــدها ال تكـفـي 

 .ألن تكون دليال علي ارتكاب التزوير 
 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا ) حةعلي فرض وجود املصل(

وكــان الحـكــم المطـعــون فيــه ـلــم يســـتظهر إن كانــت جريـمــة االشـــتراك ـفــي .. لمــا ـكــان ذـلــك "  
وكـان مجـرد كـون الطـاعن هـو صـاحب المصـلحة فـي التزويـر ال التزوير ولـم يـورد األدلـة عليهـا ، 

 .قصور يكفي في ثبوت اشتراكه والعلم به فإن الحكم يكون مشوب بال

 )١٥/١٢/١٩٨٢ ق جلسة ٥٣ لسنة ٤٧٨٠الطعن رقم (
 )٢٥/١١/١٩٨١ ق جلسة ٥١ لسنة ١٢٠٧الطعن رقم (
 )١٨/١/١٩٨٧ ق جلسة ٥٦ لسنة ٥٢٢١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
مجـرد ضـبط الورقـة المـزورة أو التمسـك بهـا أو وجـود مصـلحة للمـتهم فـي تزويرهـا أو تقليـدها 

سهامه في تزويرهـا أو تقليـدها كفاعـل أو شـريك أو علمـه بـالتزوير أو ال يكفي بمجرده في ثبوت إ.. 
التقليـد ، مـا لـم تـقـم أدلـة علـي أنـه هــو الـذي أجـري التزويـر أو التقلـيـد بنفسـه أو بواسـطة غيـره ـمـا دام 

 .أنه ينكر ارتكاب ذلك وخال تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من نسبة األمر إليه 
 )١٠٠١ ص ١٥٢ ق ٣٩ س ٣/١١/١٩٨٨نقض (

 ملا كان ذلك 
وحيث أنه لم يثبت في حق المـتهم األول أنـه سـاهم بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر فـي تزويـر  

 .األمر الذي يقطع ببراءته مما هو مسند إليه في هذا الخصوص .. تلك الفواتير المزعوم وجودها 

 السيما وأنه 
  – علي فرض صحة وجودها –ا قد تواترت أحكام المحاكم العليا علي أن المصلحة وحده 
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األمر الذي يقطع ببـراءة المـتهم ممـا هـو .. ال تكفي إلثبات التزوير أو االشتراك فيه في حق المتهم 
 .مسند إليه بال سند أو دليل 

 وحيث أن مبني هذا االتهام حمض افرتاضات وختمينات .. هذا 
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 )ق٥٥ لسنة ٦١٥٠ الطعن رقم ١٧/١٠/١٩٨٥نقض (
 )ق٤٦ لسنة ١٠٨٦ الطعن رقم ١٣٢ ص ٢٨ رقم ٢٨ سنة ٢٤/١/١٩٧٧نقض (

 ملا كان ذلك 
 يضـحي ظـاهرا انتفـاء أي دليـل علـي ارتكـاب أو اشـتراك المـتهم األول ..ومن جملـة مـا تقـدم  

وحتـــى مـــع الفـــرض الجـــدلي المخـــالف للحقيقـــة بـــأن للمـــتهم األول .. فـــي جريمـــة التزويـــر المزعومـــة 
..  ال تصــلح ـبـذاتها دلـيـل عـلـي إدانـتـه – المزعومــة –مصــلحة ـفـي ذـلـك التزوـيـر ـفـإن هــذه المصــلحة 

 .ءته مما هو مسند إليه في هذا الخصوص وذلك علي النحو الذي يؤكد برا

 الدليل الثالث

ن أوراق االتهام املاثل قد خلـت مـن الفـواتري املزعـوم أنهـا أ..أضف إيل مجاع ما تقدم 

صلح احملاكمة  تالووحيث أن إطالع احملكمة علي املستند املزور إجراء جوهري .. مزورة 

   .لقانوني والواقعي فقدان االتهام للسند ابدونه األمر الذي يؤكد 

 حيث تواترت أحكام التمييز علي أن 
إجـراء جـوهري مـن إجـراءات التزويـر يقتضـي إطالع المحكمة بنفسها علي المحـرر المـزور  

 اعتبـار بـأن تلـك الورقـة هـي الـدليل الـذي يكمـل واجبها فـي تمحـيص الـدليل األساسـي فـي الـدعوى
والمناقشــة بالجلســة ـفـي حضــور المــدافع إلـبـداء شــواهد التزوـيـر ومــن ـثـم عرضــها عـلـي بســاط البحــث 

 .رأيه فيها وليطمئن إلي أن الورقة موضوع الدعوى دارت مرافعته عليها 
 )٢٣/٩/٢٠٠٨ جزاء جلسة ٢٠٠٨ لسنة ٢٩٧طعن رقم (

 ملا كان ذلك 
.. المزـعـوم تزويرـهـا ) الـفـواتير(ـقـد خـلـت ـمـن األوراق وـكـان الثاـبـت أن أوراق االتـهـام الماـثـل  

 قد شهد باألوراق أنه قام بضبط هذه الفواتير المزعومة .. أنس المطوع / المالزم أول رغم أن 



 

 

 

 

 
٢١٦

 )  تكنولوجي٠٠٠(بالشركة الخاصة بالمتهم الثاني 

 كما أثبتت حمكمة أول درجة 
 .المزعوم تزويرها )  فاتورة١٢٠وعددها (أنها اطلعت علي هذه األوراق والفواتير 

 إال أنه وبرغم مجاع ما تقدم 
حيـث أن الثاـبـت أن وكيـل الـمـتهم .. قـد خلـت أوراق االتهـام الـراهن حالـيـا مـن هـذه الفـواتير ف 

األول قد تقدم بأكثر من طلب لتصـوير أوراق القضـية وعلـي األخـص منهـا تلـك الفـواتير المزعـوم 

إال أن النسخة التي كانت تصور للمتهم لم تكن تتضمن الفواتير برغم أن عددها مائـه .. تزويرها 

 .شرون فاتورة وع

 األمر الذي يقطع 
 إضافة إلي .. بأن للواقعة صورة أخري غير الصورة التي أراد البعض أن يصورها باألوراق  

وحيـث اختفـت أن إطالع المحكمة الموقرة علي تلك المستندات المزعـوم تزويرهـا هـو إجـراء جـوهري 

ها في فحـص وتمحـيص تهمـة هذه الفواتير األمر الذي يعجز محكمة الموضوع عن إعمال سلطان

إذ ال يصـح ..  وهـو األمـر الـذي يسـتوجب تبـرأة المـتهم األول ممـا هـو مسـند إليـه التزوير المزعومـة
ورغم عدم عرضـه .. إدانة شخص بزعم تزويره مستند أو االشتراك في تزويره رغم عدم وجود السند 

 .علي المتهم 

  حيث أنه من املقرر
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 )٦/٣/١٩٨٠ ق جلسة ٤٩ لسنة ١٢٦٥الطعن رقم (

 ملا كان ما تقدم 

وبالبـنـاء علـيـه ـفـإن عــدم وجــود الـفـواتير الـمـدعي تزويرهــا تحــت  

 ويحق للمتهم .. بصر وبصيرة عدالة المحكمة تنهار معه الجريمة 



 

 

 

 

 
٢١٧

 .في طلباته إلي تبرأه ساحته أن يركن 
 رابعالدليل ال

 ٠٠٠ صـدرت مـن شـركة - وعلـي فـرض وجودهـا -أن هذه الفواتري املزعوم تزويرهـا 

بإرادتها املنفردة ومن ثم فهي ال تعدو أن تكون عرض أسعار خيضع للفحـص والقبـول 

 .أو الرفض مما تعد إقرارات فردية خترج عن نطاق التأثيم 

 قررته حمكمة التمييز بقوهلا بأن وذلك عني ما 
لــيس كــل تغييــر للحقيقــة فــي محــرر يعتبــر تزويــرا ، فهــو إذا تعلــق ببيــان صــادر مــن طــرف 
واحد مما يمكن أن يأخذ حكم اإلقرارات الفردية الصادرة من طـرف واحـد كعـرض األسـعار ، فإنـه ال 

ويتوـقـف مصــيره عـلـي عـقـاب إذا ـمـا ـكـان هــذا البـيـان ال يـعـدو أن يـكـون عــرض مـمـا يخضــع للفحــص 
نتيجـتــه ، لمـــا  كـــان ذـلــك وكـــان المســـتند المـــدعي تزوـيــره ال يعـــدو أن يكـــون عـــرض أســـعار يخضـــع 
للفحــص والقـبـول واـلـرفض ممــا يعــد إـقـرارا فردـيـا يخــرج عــن نطــاق الـتـأثيم وممــا تنتـفـي معــه الجريمــة ، 

 .ه ٕواذ التزم الحكم هذا النظر فإنه ال يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيق
 )١١/٦/٢٠٠٧ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ١٩٣حكم التمييز رقم (

 ملا كان ذلك 
 ٠٠٠ قـــد صـــدرت مـــن شـــركة – علـــي فـــرض وجودهـــا –وكانـــت الفـــواتير المزعـــوم تزويرهـــا 

وهــي بــذلك ال تعــدو أن تكــون مــن قبيــل عــرض األســعار الــذي يخضــع للفحــص .. بإرادتهــا الفرديــة 
وهـو مـا يؤكـد أنهـا .  يتوقـف مصـيره علـي نتيجتـه ومـن ثـم .. ٠٠٠والقبول والرفض من قبيـل شـركة 

مما يؤكد انتفـاء جريمـة التزويـر أو االشـتراك .. محض إقرارات فردية تخرج وبحق عن نطاق التأثيم 
وكذا انتفـاء جريمـة االسـتعمال أو االشـتراك فيهـا والتـي تـدور وجـودا وعـدما .. فيها عن المتهم األول 

هذا االتهـام برمتـه غيـر قـائم علـي سـند ممـا يجـدر معـه طلـب ومن ثم يضحي .. مع جريمة التزوير 
 .براءة المتهم األول منه 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
٢١٨

 امسالدليل اخل

وهـي ....أن الثابت من األوراق أن الفواتري املزعـوم تزويرهـا قـد مت ضـبطها بشـركة 

الفواتري التي ورد بشأنها تقرير الرقابة املالية وأن الشـركة املـذكورة تقـوم بإصـدارها 

وهو األمر الذي يبني منه أنه إذا ما ثبت أن هـذه الفـواتري قـد مت ضـبطها  .. وهميه

ومعني ذلـك أنهـا مل تقـدم للشـركة األخـرية ومل تكـن ..... وليس بشركة ....بشركة 

طرفا يف أي تعامل حىت يتسىن القـول مـن أن املبـالغ املدفوعـة مـن الشـركة الثانيـة 

 .للشركة األويل كانت مقابل هذه الفواتري 

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت باألوراق أن الفواتير الغير موجودة أصـال بملـف الـدعوى والتـي قيـل بشـأنها أنهـا 

فــإذا كاـنـت هــذه الواقعــة صــحيحة لكــان قــد ..... إلــي شــركة ... مقاـبـل المبــالغ المدفوعــة مــن شــركة 
واقعـة صـورة أخـري األمـر الـذي يبـين منـه أن لل..... ولـيس بشـركة ... ضبطت هذه الفواتير بشركة 

كما يبين أيضا أنه ليس هنـاك .. غير الصورة التي حاول ضابط الواقعة أن يرسمها بأوراق الدعوى 
 .أصال جريمة تزوير 

 فضال 
ـلـم تكــن تقاـبـل هــذه الـفـواتير الغـيـر موجــودة أصــال ... إـلـي ... عــن أن المـبـالغ المدفوعــة مــن 

 .باألوراق 

 إضافة 
وثـبــت أنهـــا مـــزورة عـلــي الـفــرض ..  ـبــأن الـفــواتير موجـــودة إـلــي أـنــه حـتــى ـلــو إفترضـــنا جـــدال 
 .فإن المتهم األول منبت الصلة عنها تماما علي النحو السالف ذكره  .. الجدلي 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
٢١٩

 سادسالدليل ال

أن الثابت باألوراق وقيمـة املناقصـات التـي يسـتبني منهـا عـدم معقوليـة تناسـب 

ناقصات وبني املبلـغ املزعـوم الـذي هامش الربح الذي مت حتقيقه من احلصول علي امل

والـذي يـوازي يف جمموعـه .. أبرزته األوراق من حصـول املـتهم األول وآخـرين عليـه 

إذ أن إمجـايل هـامش الـربح نتيجـة تنفيـذ هـذه .. مبلغ يقدر بثالثون مليون جنيه 

ات ال فاملعلوم أن هامش الربح يف هذه املناقصـ.. املناقصات ال يوازي هذا املبلغ املذكور 

وباحتساب هذه النسبة من جمموع املناقصات جند أنه ال % .. ٧وال يزيد عن % ٢يقل عن 

وهو األمر الـذي يؤكـد .. يتوافق مع املبلغ الذي قيل بشأنه بأنه ثالثون مليون جنيه 

ومل يكن أيا مـن أطـراف .. أن املبالغ املذكورة مل تكن ناجتة عن معامالت غري مشروعة 

 . ألن يقوم بارتكاب جرمية تزوير التعامل يف حاجة

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت بـاألوراق أن الـربح المتوقـع نتيجـة تنفيـذ المناقصـات ال يتناسـب مـع المبلـغ الـذي 

هـو أمـر يتنـافي مـع العقـل والمنطـق .. قيل بشأنه أن المتهم وآخرين قـد حصـلوا عليـه نتيجـة تـربحهم 
وـمـن ـثـم فـلـم تـكـن هـنـاك حاجــه إـلـي اصــطناع .. ـقـانون ويضــحي الـقـول بغـيـر ذـلـك مناهضــا للواـقـع وال

وأن الواـقـع أكــد .. ـفـواتير وهمـيـة لتغطـيـة هــذا المبـلـغ اـلـذي أكــدت األوراق عــدم صــحة مــا قـيـل بشــأنه 
.. عدم معقولية حصول المتهم علي هذا المبلغ الذي لم يحصل عليه حتى من قام بتنفيذ المناقصـة 

 يتحصــل علـيـه أصــال مــن رســى علـيـه المناقصــة وـقـام فكـيـف يتحصــل المــتهم وآخــرون عـلـي مبـلـغ ـلـم
 .بتنفيذها 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
٢٢٠

 ور اخلامس احمل

بيان أوجه القصور العوار والبطالن والتناقض التـي 

شابت حكم أول درجة واملتمثلة يف اخلطأ يف تطبيـق 

القانون والقصور املبطل يف التسبيب والتضارب بني 

األسباب علـي حنـو يسـقط بعضـها بعضـا فضـال عـن 

وهـو مـا .. لفساد يف االستدالل واإلخالل حبق الدفاع ا

 .جيعله وحبق خليقا باإللغاء 

 وذلك لألسباب اآلتية

 األول السبب 

احلكم الطعني أخطـأ يف تطبيـق القـانون وخالفـه خمالفـة جسـيمة تسـلس بـه إيل حـد 

 .البطالن علي حنو يستوجب التصدي له باإللغاء 
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 الوجه األول 

يف عـدم اسـتعمال سـلطتها القانونيـة يف تغيـري احملكمة مصدرة احلكم الطعـني خطأ 

قعة املسندة للمتهم وذلك بعدما ثبت لديها عدم صحة وصـف الوصف القانوني للوا

 للمـتهم األول وعـدم صـحة الـزعم بأنـه – بال سند –النيابة العامة للواقعة املسندة 

 بأزيد من العرض املقدم منها وحتميل هذه الزيـادة ٠٠٠أرسي مناقصات علي شركة 

 . العقاري ٠٠٠علي شركة 

 اءات اجلزائية علي أن  من قانون اإلجر٢٠٨فقد نصت املادة 
 ال تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق االبتدائي ، أو في محاضر االستدالالت إال إذا  

 .وجد في القانون نص علي خالف ذلك 

  من ذات القانون علي أن ٢٠٩كما نصت املادة 



 

 

 

 

 
٢٢١

ن يبنـي يحكم القاضي في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه ، ومـع ذلـك ال يجـوز لـه أ 
 .حكمه علي أي دليل لم يطرح علي الخصوم أمامه في الجلسة 

  من القانون املذكور علي أن ٢١٤وكذا نصت املادة 
للمحكمة أن تغير فـي حكمهـا الوصـف القـانوني للواقعـة المسـندة للمـتهم ، ولهـا تعـديل التهمـة 

 .حسبما تراه وفقا لما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة 
وعلي المحكمة أن تنبه المتهم إلي هذا التغيير ، وأن تمنحه أجال لتحضير دفاعـه بنـاء علـي 

 .الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك 
وللمحكمة أيضا تصحيح كـل خطـأ مـادي وتـدارك كـل سـهو فـي عبـارة االتهـام ممـا يكـون فـي 

 .أمر اإلحالة أو في ورقة التكليف بالحضور 

 ملا كان ذلك 
طبـيــق جمـلــة المـفــاهيم القانونـيــة أنـفــة اـلــذكر عـلــي أوراق االتهـــام الماـثــل يتضـــح أن النياـبــة وبت 

  في االتهام األول أنه – بغير دليل –العامة أسندت للمتهم األول 

 ممــا ٠٠٠ـقـام بإرســاء المناقصــات عـلـي زـيـادة عــرض شــركة "  

مبـلـغ "  مبـلـغ الزـيـادة ، ليحصــل عـلـي رـبـح لنفســه ٠٠٠حـمـل شــركة 

وللمتهمـين الثـاني والثالـث والرابـع " دره عشرون مليون درهـممالي وق

 ".علي النحو الثابت باألوراق" مبلغ مالي قدره عشره مليون درهم "
  ويف االتهام الثاني 

 جاء بأمر اإلحالة بأنه 

  مما ٠٠٠قام بإرساء المناقصات علي زيادة عرض شركة "  

 عـلـي عموـلـة  مبـلـغ الزـيـادة وحصــل لنفســه ولغـيـره٠٠٠حمــل شــركة 

عـلــــي النحـــــو ) ثالـثــــون ملـيــــون درهـــــم( درهـــــم ٣٠٠٠٠٠٠٠ـقــــدرها 

 ".الثابت باألوراق
 



 

 

 

 

 
٢٢٢

 وهذا يعني أن األساس الذي اعتصمت به النيابة العامة يف توجيه اتهامها للمتهم األول 
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بين لعدالة محكمة أول درجـة حـال تحقيقهـا لالتهـام الماثـل عـدم صـحة مـا اعتصـمت وحيث ت
بـل ..  لـيس هـذا فحسـب ..به النيابة العامة واتخذته ركيزة أساسية في توجيـه االتهـام للمـتهم األول 

صــرحت محكمــة أول درجــة بــأن األوراق قــد خلــت مــن ثمــة دليــل علــي حصــول أي إخــالل فــي 

 . ٠٠٠شركة صة بالمشاريع األربعة التي رست علي إجراءات المناقصات الخا

 وهو األمر الذي يثبت أمرين 

 األمر األول 
 تمــت وـفـق صــحيح الـقـانون نظــرا ألن عرضــها ٠٠٠أن المناقصــات الـتـي رســت عـلـي شــركة  

بـل  .. ٠٠٠وأنـه لـم تـتم ثمـة زيـادة علـي العـروض المقدمـة مـن شـركة .. كان األقل سـعرا مـن غيـره 

ـي العكــس  بعــد التفــاوض مــع شــركة (فقــد تــم التعاقــد علــي أســاس أســعار أقــل مــن المعــروض .. عـل
 بـــأمر اإلحالـــة وهـــو مـــا يؤكـــد خطـــأ أمـــر – دون ســـند –ولـــيس بالزيـــادة كمـــا ورد )  ومســـئوليها٠٠٠

 .اإلحالة في هذا األمر بما كان يستوجب التصحيح والتعديل

 األمر الثاني 
 والراسـي ٠٠٠عن العروض المقدمة من شـركة  لم تتحمل درهما واحدا زيادة ٠٠٠أن شركة  

ـبــل أن الواـقــع والحقيـقــة أـنــه ـقــد ـتــم تخـفــيض المـبــالغ المعروضـــة .. عليهـــا المناقصـــات عـلــي أساســـه 
 وهذا أيضا يقطع بعدم صحة ما  .. ٠٠٠وبذلك يتحقق ربح لشركة .. لتصبح اقل من المعروض 

  .٠٠٠روض المقدمة من شركة  مبالغ زيادة عن الع٠٠٠ورد بأمر اإلحالة من تحميل شركة 

 ومن ثم 

فقد كان لزاما علي محكمة أول درجـة تطبيقـا .. ٕوازاء ما تقدم  

أن تســـتعمل ســـلطتها المخوـلــة لهـــا ـفــي تعـــديل .. لصـــحيح الـقــانون 

 . إلي المتهم األول – بال سند –وصف التهمة الموجهة 
 



 

 

 

 

 
٢٢٣

 ليس هذا فحسب
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 أما وأن حمكمة أول درجة 
.. األمـر الـذي يصـيب حكمهـا بالخطـأ فـي تطبيـق القـانون ومخالفتـه .. لم تفعـل هـذا أو ذاك 

 . خليقا باإللغاء – وبحق –علي نحو يجعله 

 .ذلك أن املستقر عليه نقضا يف هذا الشأن 
 تتقيد بالوصف القانوني الذي تسـبغه النيابـة العامـة علـي الفعـل المسـند لمحكمة الموضوع أال 

إلي المتهم ألن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمـة مـن تعديلـه متـي 
رأت أن ـتــرد الواقعـــة بعـــد تمحيصـــها إـلــي الوصـــف القـــانوني الســـليم اـلــذي ـتــري انطباقـــه عـلــي واقعـــة 

 .الدعوى 
 )١٢/٣/٢٠٠٣ ق جلسة٦٤ لسنة ٥٣٦٩م الطعن رق(
 )١١/٢/١٩٩٦ ق جلسة ٦٤ لسنة ٥٧١٤الطعن رقم (

 الوجه الثاني  

احلكم الطعني أخطأ يف تطبيق القانون حينمـا أدان املـتهم األول علـي واقعـة مل تـرد 

 يف حـني أن ٠٠٠بأمر اإلحالة وذلك بأن أدانـه بـزعم حتصـله علـي مبـالغ مـن شـركة 

وهـو خطـأ ينحـدر  .. ٠٠٠ حتصله علي هذه املبالغ من شركة –زعما  -ت اإلحالة تضمن

 .باحلكم إيل حد البطالن املوجب لإللغاء 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية بأن ٢١٣فقد نصت املادة 
 أو ورقــة التكليــف عــن واقعــة غيــر التــي وردت بــأمر اإلحالــةال يجــوز الحكــم علــي المــتهم  

 . غير المتهم المقامة عليه الدعوى بالحضور كما ال يجوز الحكم علي

 ويف هذا املقام استقرت أحكام التمييز علي 
ضــرورة تقيـيـد المحكمــة بالوـقـائع الـتـي رفعــت اـلـدعوى بهــا حســبما وردت ـبـأمر اإلحاـلـة أو ـفـي 

تعـديلها ـشـرطه عـدم التـجـاوز جـواز تغيـيـر الوصـف القـانوني للتهمـة أو .. ورقـة التكليـف بالحضـور 

  .ٕعة جديدة لم تكن مطروحة عليها واال كان الحكم باطالإلي الحكم في واق
 )٢٤/١٠/١٩٩٣ جلسة ١٩٩٣ لسنة ٥٧ الطعن رقم –محكمة التمييز (



 

 

 

 

 
٢٢٤

 كما قضت حمكمة النقض بأن 
ـة المــتهم عــن يجــب علــي المحكمــة أن تلتــزم بالوقــائع فــي حــدها العينــي ،  ـفـال يجــوز معاقـب

 الحضور ولو كان للواقعة أساس في التحقيقات واقعة غير واردة بأمر اإلحالة أو طلب التكليف ب
 )٣٧١ ص ٨٠ ق ٢٥ أحكام النقض س ٧/٤/١٩٧٤نقض (
 )٥٣٥ ص ١٣٥ ق ١٣ أحكام النقض س ١٢/٦/١٩٦٢نقض (

 ملا كان ذلك 
أنــه .. وكــان الثابــت مــن أمــر اإلحالــة المقــدم علــي أساســه المــتهم األول للمحاكمــة الجزائيــة 

خرجـت ) مـع التمسـك بإنكـار ذلـك(ل عليها هـذا المـتهم أو غيـره تضمن الزعم بأن المبالغ التي تحص
 . العقاري ٠٠٠لشركة من الذمة المالية 

 فقد أوردت النيابة العامة 
 –صراحة سواء فـي جريمـة اإلضـرار العمـدي بالمـال العـام أو فـي جريمـة التـربح المنسـوبتين  

 وتـــم ٠٠٠تخـــص شـــركة تهمتـــين  أن المبـــالغ الماليـــة موضـــوع هـــاتين ال–بـــال ســـند للمـــتهم األول 

 . وذلك علي حسب وصف النيابة العامة تحميلها علي هذه الشركة بغير حق

 إال أن حمكمة احلكم املستأنف 
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  من هذه الواقعة املعدومة السند ايث أن أمر اإلحالة قد خال متاموح
وهــو .. األمـر الـذي يؤـكـد أن الحكـم الطـعـين قـد أدان الـمـتهم عـن واقعـة ـلـم تـرد ـبـأمر اإلحالـة 

 .ما ينحدر بذلك القضاء إلي حد البطالن 

 الوجه الثالث 

قيام دائـرة الرقابـة احلكم الطعني أخطأ يف تطبيق القانون حينما رفض الدفع ببطالن 

وتأسـيس رفضـه للـدفع علـي أسـاس  .. ٠٠٠املالية يف بسط رقابتها علي أعمال شركة 

 . الذي مل يكن قد صدر إبان التحقيق يف الدعوى الراهنة ٢٠١٠ لسنة ٨القانون 

 بداية 
القواعـد العامـة " فقد استهل قانون اإلجراءات الجزائية نصوصه بباب تمهيدي تحـت مسـمي  

 أن أي إجراء تم في ظل قانون معمول به يبقي مرتبا ألثاره ..  ورد صراحة بمادته األولي وفيه" 



 

 

 

 

 
٢٢٥

 .ما لم ينص القانون علي غير ذلك 

 كما أوردت صراحة 
أـنـــه ال يجــــري مــــا يســــتحدث مــــن مواعـيـــد انقضــــاء اـلـــدعوى الجزائـيـــة أو غيرهــــا مــــن مواعـيـــد  

 .ا اإلجراءات إال من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثه

 وهذا يعني 
مـبـدأ األـثـر الـفـوري للـقـانون وهــو أن كــل تشــريع جدـيـد يطـبـق ـفـورا مـنـذ ـتـاريخ ســريانه أي وـقـت  

وعلي الحـاالت التـي وقعـت نفاذه ، فيحدث أثاره مباشرة علي كل الوقائع واألشخاص المخاطبين بـه 

ماضـــي ، ال علـــي الفالقـــانون الجديـــد يصـــدر ويطبـــق علـــي الحاضـــر والمســـتقبل ، عقـــب نفـــاذه ، 

ويسـتخلص ـمـن ذـلـك أن القـانون الـقـديم يحـكـم الحـاالت الـتـي تـمـت فـي ظـلـه ـفـال يطبـق عليـهـا الـقـانون 
 .الجديد 

 وجتدر اإلشارة 
يخــص بشــكل أدق القواعــد الشــكلية أو مــا يعــرف ) األـثـر الفــوري للقــانون(إـلـي أن هــذا المبــدأ  

لشـكلية عمومـا هـو إدراك الحقيقـة بالقواعد اإلجرائية ، ويرجـع السـبب فـي ذلـك أن هـدف اإلجـراءات ا
بأســرع وقــت دون مســاس بالقواعــد المتعلقــة بــالتجريم والعقــاب التــي تقصــدها الدســاتير والقــوانين فــي 
تقريرها عدم رجعية أحكام علي الماضـي وبالتـالي فـإن المـتهم ال يضـار قـط مـن سـريان هـذه القواعـد 

 .ءات المعدلة مباشرة عليه ، فالعبرة هي بوقت مباشرة اإلجرا
 ) وما بعدها١١٤موسوعة المبادئ ص (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيــق المبــدأ القــانوني أنــف الــذكر عـلــي الــدفع المبــدي مــن المــتهم األول بــبطالن أعـمــال  

 العقـاري ٠٠٠فيمـا يخـص التـدقيق علـي حسـابات شـركة .. السيد الخبير التابع لدائرة الرقابة المالية 
لـي عـدم جـواز إجـراء هـذا التـدقيق علـي حسـابات الشـركات يتضح أنه تم فـي ظـل قـانون يـنص ع.. 

 :إال في حالتين 

 األويل  
 .في هذه الشركة % ٢٥أن تكون الحكومة مساهمة بنسبة ال تقل عن  

 الثانية 
صدور تعليمات سـامية مـن سـمو الحـاكم بالتـدقيق علـي حسـابات الشـركات التـي تسـاهم فيهـا  

 % .٢٥الحكومة بنسبة أقل من 



 

 

 

 

 
٢٢٦

  لوضع اهذا مع 
باالعتـبـار عــن التحفظــات الـتـي أـبـديناها مســبقا بشــأن النســبة الـتـي أوردهــا تقرـيـر الخـبـرة مبيـنـا  

إال .. وذلك لألسباب السـابق عرضـها تفصـيال  .. ٠٠٠من شركة % ١٣فيها تملك الحكومة لنسبة 
هم فــي أنــه علــي الفــرض الجــدلي بصــحة مــا أورده تقريــر دائــرة الرقابــة الماليــة مــن أن الحكومــة تســا

ـه عــام % ١٣ بنســبة ٠٠٠شــركة  ـه طبقــا للقــانون المعمــول ـب ـي ٢٠٠٩فإـن ـدقيق عـل  ال يجــوز الـت

 .حساباتها إال بتعليمات صريحة من سمو الحاكم 

 وهو ما مل حيدث 

األمــر الــذي يبطــل أعمــال الســيد الخبيــر التــابع لــدائرة الرقابــة  

 .المالية ويبطل أي دليل قد يستمد من هذا التقرير 
  ذلك ملا كان

إال .. وحيـث أـبـدي الـمـدافع عــن الطــاعن هــذا اـلـدفع الجــوهري ـلـدي عداـلـة محكـمـة أول درجــة  
  يخـول دائـرة الرقابـة الماليـة٢٠١٠ لسـنة ٨متعللة في ذلك بأن القـانون رقـم أنها قضت برفضه 

 % .٢٥سلطة الرقابة علي الشركات التي تملك فيها الحكومة بنسبة تقل عن ) وفقا لما تقدره(

  ٢٠١٠ لسنة ٨وحيث أن القانون  .. هذا
 ٢٠٠٩غيـر منطـبـق عـلـي الواقعـة محــل االتـهـام الماثـل الـتـي جــري تحقيقهـا ـفـي غضــون عــام  

أي قبـل صــدور ذـلـك القـانون اـلـذي يطـبـق بـأثر ـفـوري وـلـيس رجعـي وفـقـا لمـبـدأ األثـر الـفـوري للـقـوانين 
 .اإلجرائية 

 األمر الذي يقطع 
بيق القانون حينما طبق علـي أوراق هـذا االتهـام قـانون لـم بأن الحكم الطعين قد أخطأ في تط 

 .وهو ما يجعل هذا الحكم باطال مستوجب اإللغاء.. يكن قد صدر إبان تحقيقه 

 السبب الثاني 

و جممـل حناحلكم الطعني شابه القصور املبطل يف التسبيب حيث وردت عباراته علي 

 .ا عليه وجمهل مبا يعجز حمكمة التمييز عن إعمال رقابته

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٢١٦فقد نصت املادة .. بداية 
 يجب أن يشتمل الحكم علي األسباب التي بني عليها وكل حكم باإلدانة يجب أن يتضمن 



 

 

 

 

 
٢٢٧

بيـان الواقعـة المسـتوجبة للعقوبـة والظـروف التـي وقـعـت فيهـا وأن يشـير إلـي نـص القـانون الـذي حـكـم 
 .بموجبه 

  والثوابت القانونية أن ومن القواعد
يجــب أن تكــون مــدونات الحكــم كافـيـة ـبـذاتها إليضــاح أن المحكمــة حــين قضــت فــي اـلـدعوى  

باإلدانة قد ألمـت إلمامـا صـحيحا بواقعـة الـدعوى وظروفهـا المختلفـة ومبنـي األدلـة القائمـة فيهـا وأنهـا 
ـتـى يكــون ـتـدليل الحكــم تبيـنـت حقيـقـة األســاس اـلـذي تـقـوم عليـهـا شــهادة ـكـل شــاهد ودـفـاع ـكـل مــنهم ح

 .علي صواب واقتناعه باإلدانة بأدلة مؤدية إليها 
 )٥٧٦ ص ١١٥ ق ١٦ أحكام النقض س ١٤/٦/١٩٦٥(
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 ولالوجه األ

قصور عاب احلكم الطعني يف التسبيب لعدم إملامه بصحيح واقعات الدعوى مما أوقعه 

 املناقصات وأنها متـت وفـق فتارة يقرر بصحة إجراءات.. يف براثن التضارب والتناقض 

 ٠٠٠صحيح القانون ، وتارة أخري يقـرر بـأن املـتهم حتصـل علـي مبـالغ مـن شـركة 

 .)الراسي عليها املناقصات(

 حيث أنه ملن املستقر عليه نقضا أنه 
من المقرر أن األحكام الصادرة باإلدانة يجب أن تبني علي حجج قطعية الثبوت تفيـد الجـزم  

كــم المطعــون فيــه لــم يــورد أي شــواهد أو قــرائن تــؤدي بطريــق اللــزوم إلــي ثبــوت واليقــين ، وكــان الح
مقارفة الطاعن للوقائع المكونة للجريمة التي دانه بها ، فإنه يكون معيب بالقصور في التسـبيب بمـا 

 .يوجب نقضه في هذا الخصوص 
 )١٣/٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨١ لسنة ٩٨٤٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
حكــم باإلداـنـة يجــب أن يـبـين ـكـل دلـيـل ـمـن أدـلـة الثـبـوت الـتـي اســتند إليـهـا ـفـي ـمـن المـقـر أن ال 

بيان جلي ومفصل ، فال تكفي اإلشارة إليها بـل ينبغـي سـرد مضـمون كـل دليـل وذكـر مـؤداه بطريقـة 



 

 

 

 

 
٢٢٨

وافية بيين منها مدي تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي األدلـة التـي أخـذ 
 . كان قاصرا ٕبها واال

 )٢٣/٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨١ لسنة ٨٠٣٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وتطبيق المفاهيم القانونيـة أنفـة الـذكر علـي مـدونات الحكـم الطعـين يتضـح أنـه قـد عابـه عـدم  

ففـي .. بما جعله عاجزا عن تكييفها التكييف القـانوني الصـحيح .. اإللمام بصحيح واقعات التداعي 
ـبــزعم إضـــراره بـمــال شـــركة ..  النياـبــة العاـمــة االتـهــام الماـثــل ضـــد الـمــتهم األول الوـقــت اـلــذي أقاـمــت

 .والتربح من مال ذات الشركة ..  العقاري ٠٠٠

  ٠٠٠وذلك بأن أرسي مناقصات علي شركة 

 بأزيد من القيمة املقدمة يف عرض تلك الشركة عن العطاء املقدم منها 

 حمكمة أول درجةوحيث استبانت احلقيقة أمام عدالة .. هذا 

 إذ أتضح  ما يلي 

 :أتضح أوال 
 تمـت بشـكل قـانوني وبـإجراءات ال تشـوبها ٠٠٠أن كافة المناقصات التي رست علـي شـركة  
وألنهــا الشــركة ..  ألنهــا صــاحبة أفضــل وأقــل ســعر عطــاء ٠٠٠وقــد أرســت علــي شــركة .. شــائبة 

 .الوحيدة التي تقدمت بضمان مالي لتنفيذ أعمالها 

 حسبليس هذا ف
وهـو مـا حقـق ربـح  .. بل أنها قامت بتخفيض السعر المعروض منها في المناقصة ابتداءا 
وهو ما يؤكد أن اإلجراءات تمت وفق صحيح القانون وأنـه لـيس هنـاك ثمـة ..  العقاري ٠٠٠لشركة 

 .٠٠٠مبالغ بالزيادة تم تحميلها علي شركة 

 وأتضح ثانيا 

 �����_!�Xض�א�א!"�_���	��–���r�!�|!%1א������
بـأن المـتهم األول قـد تحصـل علـي ثمـة  –��

 كمـــا ورد بـــالقرار ٠٠٠وـلــيس مـــن شـــركة  .. ٠٠٠أمـــوال فإـنــه يكـــون قـــد تحصـــل عليهـــا مـــن شـــركة 
 .الصادر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية 

 

 



 

 

 

 

 
٢٢٩

 وهو ما جعل حمكمة أول درجة 

 ختلط ما بني صحة املناقصات واالدعاء بعدم صحتها 

  ٠٠٠ للمبالغ املزعومة وبني أدائها من شركة ٠٠٠واخللط بني حتميل شركة 
وبدال من أن تعمل محكمة أول درجـة علـي إزالـة هـذا التضـارب والتنـاقض الـذي شـاب أوراق  

وهـو مـا أسـلس بحكمهـا إلـي مخالفـة قـرار اإلحالـة .. قضـت فيـه علـي علتـه وعيبـه .. االتهام الماثـل 
 وـلـم تكــن مطروحــة عـلـي بســاط د ـبـأمر اإلحاـلـة عـلـي تهـمـة ـلـم ـتـروالقضــاء باإلداـنـة ضــد المــتهم.. 

ففضـال عـن كـون  .. ٠٠٠وهـي الحصـول علـي مبـالغ مـن شـركة .. البحث أمام محكمة أول درجة 

فإنه يخالف صـحيح الواقعـة الـواردة بـأمر اإلحالـة التـي  .. ذلك األمر غير صحيح ومخالف للحقيقة
 أن محكمة أول درجة لم توضـح بل.. ليس هذا فحسـب .. كانت مطروحة علي محكمة أول درجة 

سببا واحدا حملهـا نحـو االنحـراف بالواقعـة المطروحـة عليهـا والقضـاء باإلدانـة عـن واقعـة أخـري 

وهـو األمـر الـذي يؤكـد أن حكـم محكمـة أول درجـة عابـه القصـور المبطـل  .. تماما لم تطرح أمامها
 .في التسبيب علي نحو يجدر التصدي له باإللغاء 

 ني الوجه الثا

قصور احلكم الطعني يف بيان األدلة التي محلت حمكمة أول درجة حنو االعتقاد بوجـود 

 تنفيـذا للعطـاءات املرسـاة علـي ٠٠٠رابطة وعالقـة بـني املبـالغ املدفوعـة إيل شـركة 

 واملزعـوم وصـوهلا بعـد ٠٠٠ إيل شـركة ٠٠٠األخرية ، وبني املبالغ املدفوعة من شركة 

 . ذلك إيل املتهم 

  احلكم الطعني باستقراء
لمـا كـان الثابـت بأدلـة اإلثبـات حصـول المـتهم األول علـي .. " يتضح أنه أورد مـا هـو نصـه  

إذ قـام األخيـران .. مبالغ مالية من وراء أعمال وظيفته وباالشتراك مع المتهم الثـاني والثالـث والرابـع 
) العاـئـدة للـمـتهم الـثـاني (٠٠٠ بتحوـيـل المـبـالغ  المثبـتـة أنـفـا إـلـي شــركة – كـمـا أورد الحـكـم الطـعـين –

 " .الذي كان يتولي تحويلها إلي حسابات المتهم األول وباقي المتهمين 

  ما أورده احلكم أن حيث و
محض تخمين وافتراضات جاءت بها محكمة أول درجة من عندياتها دون أي دليـل أو حتـى  

 ذلـك إلـي التـزامن مـا بـين صـرف اللهم إال ما قـررت بـه بأنهـا تسـتند فـي.. قرينة تعضد هذه المزاعم 
  ثم ردها إلي المتهم ٠٠٠ وقيام األخيرة بمنح مبالغ إلي شركة ٠٠٠مبالغ المناقصات إلي شركة 



 

 

 

 

 
٢٣٠

 .األول 

 وحيث أنه وباستقراء صحيح األوراق 
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 ومن ثم 
يكــون ذلــك الحكــم قــائم علــي محــض افتراضــات فــي حــق المــتهم األول وال يعتصــم إلــي ثمــة  

 األمر الذي يعيبه بالقصور المبطل في التسبيب .. أسباب سائغة تكفي لحمله 

 ذلك أن املقرر
 القـانون قـد أوجــب فـي ـكـل حكـم باإلداـنـة أن يشـتمل عـلـي بيـان الواقـعـة المسـتوجبة للعقوـبـة أن 

والظروف التي وقعت فيها ، وأن يودر مـؤدي األدلـة التـي اسـتخلص منهـا اإلدانـة حتـى يتضـح وجـه 
 .استدالله بها وسالمة مأخذها 

 )١/١٠/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٦١٥٩٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ـقـد ـخـال ـمـن أي دلـيـل عـلـي وـجـود اـلـرابط ـبـين المـبـالغ المنصــرفة ـمـن لحـكـم الطـعـين وـكـان ا 

 وبين تلك األموال والتعامالت التـي تـدور فيمـا بـين المتهمـان األول ٠٠٠ إلي شركة ٠٠٠شركة 

كمــا ـلـم يوضــح الحكــم ماهـيـة الصــلة .. والـثـاني الـلـذين تربطهـمـا ـفـي األســاس صــلة قراـبـة ونســب 
والتي أكدت األوراق أنهـا تمـت  .. ٠٠٠المبالغ والمناقصات التي تمت بشركة والرابط بين كافة تلك 

 .صحيحة وقانونية بما يؤكد انتفاء أي صلة لهذه المناقصات بواقعات هذا االتهام الغير صحيحة 

 واجلدير بالذكر يف هذا املقام 
 ٠٠٠م شــركة أن أوراق القضــية قــد خلــت مــن الشــيكات التــي ـتـدعي دائــرة الرقابــة الماليــة قيــا 

 .والتي أشار إليها الحكم المستأنف وزعم إطالعه عليها .. بإصدارها لصالح المتهم األول 

 فالثابت أن املتهم األول ومدافعه 

 -/-/- عدالة اهليئة املوقرة جبلسة منقد طلبا 

 – إن وجـــدت –اإلطـــالع عـلــي تـلــك الشـــيكات المثبـتــة ـبــالتقرير وـبــالحكم الطعـــين وتصـــويرها 
 :الي وهي كالت



 

 

 

 

 
٢٣١

وكشوف حسـاب البنـك .. إلي المتهم األول ) المتهم الثاني (٠٠٠ شيكات محوله من ٦عدد  -
  .٢٠٠٤/-/-في ذمة المتهم األول المالية بتاريخ )  ألف درهم٩٣٢(التي تفيد دخول مبلغ 

وكشـــوف ..  شـــيكات محولـــة مـــن حســـاب المـــتهم الثـــاني إلـــي حســـاب المـــتهم األول ٧عـــدد  -
 درهــم ١ر٦٧٢ر٣٥٠ األول ـلـدي بـنـك المشــرق لثـبـوت دخــول مبـلـغ الحســاب الخــاص ـبـالمتهم

 .ذمة المتهم األول 

 شـيكات محوـلـة مـن حسـاب الـمـتهم الثـاني إلـي حســاب المـتهم األول وكشـوف حســاب ٨عـدد  -
 . درهم ذمة المتهم األول ١١١٠٠٠٠البنك لثبوت دخول مبلغ 

ألول مــع صــورة كشــف صــورة الشــيك الصــادر علــي حســاب المــتهم الثــاني والمحــول للمــتهم ا -
 . درهم ذمة المتهم المالية ١٠٠٠٠٠حساب بنك المتهم األول الذي يثبت دخول مبلغ 

 هذا 
الـذي .. أمـين السـر / وحيث تم اإلطالع علي ملف القضية والبحث في أوراقه بوجود السـيد  

ي مجمـل األمـر الـذي يثيـر التسـاؤل فـ.. أكد عدم وجود هذه الشيكات وكشـوف الحسـاب أنفـة البيـان 
 .واقعات الدعوى الراهنة 

 ومن ثم 
يتضح مدي القصور المبطل الذي عاب الحكم الطعين علي نحو يجعلـه مسـتوجب التصـدي  

 .له باإللغاء 

 للقصور لوجه الثالث ا

قصور عاب احلكم الطعني لعدم إيراده الدليل والسند الذي عولت عليه يف القول بـأن 

وأن ماهلا مال عـام وأن املـتهم % ١٣كومة بنسبة  العقاري تساهم فيها احل٠٠٠شركة 

 .األول يعترب موظف عام 

 وذلك أن القاعدة القانونية تقول بأن 

������������������\�t
^5�M
u��
*Cmن�א��a%
^K.�%א�� ����G%���CDא�E%�ن���وCن����[x

����������������
א5@��א!���pوS�و�G%�א��1�"
��و�
��4א6د!��%r�rz�%�%�9�t����5���א!����p%.دא

م�����%��Q%دQ�;��H%&��ودG%ع��;������א!�%���R !א6,%س�א�����u�t��4��%������G��*k%�و

�%��!9��Kد!���¡د�����א�Pوא��5%�	��%.دאz�_����CDن���!�;�אCK�T�u.�

 



 

 

 

 

 
٢٣٢

 ملا كان ذلك 
وحـيـث أن الثاـبـت مــن خــالل أوراق االتهــام الماـثـل أنهــا ـقـد خـلـت مــن ثمــة دلـيـل كـتـابي معتـبـر  

فقــد خلــت المســتندات التــي % ١٣ العقــاري تســاهم فيهــا الحكومــة بنســبة ٠٠٠ركة يفيــد ويؤكــد أن شــ
 .زخر بها ملف التداعي من أي مستند يثبت هذا الزعم 

 ذلك أن 
الـذي ادعـي بـأن الحكومـة ) الباطـل(هذا االدعاء لم يرد سـوي فـي تقريـر دائـرة الرقابـة الماليـة  

 . سند لهذا الزعم دونما أن يقدم ثمة% ١٣ بنسبة ٠٠٠تساهم في شركة 

 ويف املقابل
 منبتــة ٠٠٠فقــد تعــددت الــدالئل والحقــائق الســابق وأن أوردناهــا ســلفا تأكيــدا علــي أن شــركة  

 .الصلة عن الحكومة ومالها ليس من قبيل المال العام وال موظفيها يعدون موظفين عموم 

 ملا كان ذلك 
..  جمــاع هــذه اـلـدالئل والحقــائق فـقـد التفـتـت محكمــة أول درجــة إـلـي.. ورغــم جمــاع مــا تـقـدم  

 ٠٠٠واعتصمت بالقول المرسل الوارد بتقريـر الرقابـة الماليـة والـزعم بـأن الحكومـة تسـاهم فـي شـركة 
وهــو األمــر .. ولــم توضــح فــي حكمهــا ســندا واحــدا أو دلــيال قاطعــا يعضــد هــذا القــول % ١٣بنســبة 

 .الذي يعيب هذا الحكم بالقصور المبطل في التسبيب 

 رابع لالوجه ا

قصور عاب احلكم الطعني بطرحه كافة الدالئل املؤكدة علـي انتفـاء صـلة املـتهم األول 

 وأن ذلك كـان يـتم بواسـطة جلـان فنيـة وهندسـية ٠٠٠بإرساء املناقصات علي شركة 

دون تدخل من املتهم األول الذي كان يقتصر دوره يف اعتماد التوصـية بقبـول عطـاء 

 .ائما   والذي ثبت متيزه د٠٠٠شركة 

 وباستقراء أوراق االتهام الراهن 
 الـتــــي كاـنــــت تعـلــــن عنهــــا كاـنــــت ـتــــتم وـفــــق ٠٠٠يتضــــح بجـــــالء ـتــــام أن مناقصـــــات شــــركة  

 :اإلجراءات اآلتية 
ٕ بشــراء أرض المشــروع واعــداد الدراســة حــول مــا إذا كــان يــتم إنشــاء بــرج ٠٠٠تقــوم شــركة  -١

 .اري تجسكني أم برج إداري و

 .شروع لتصميم المشروع ثم يتم تكليف استشاري للم -٢



 

 

 

 

 
٢٣٣

ــــوم االستشـــــاري بترشـــــيح  -٣ ــــم يـق ومـــــنهم المقـــــاولين .. المقـــــاولين بمختلـــــف تخصصـــــاتهم ـث
 ).٠٠٠ومنهم شركة (المتخصصون باألعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية 

وبالفعــل يتقــدم كــل مقــاول .. ثــم يــتم دعــوة هــؤالء المقــاولين لتقــديم عطــاءاتهم فــي المناقصــة  -٤
 .وف مغلق ومشمع بالشمع األحمر في مظربعطائه 

تشكل لجنـه مكونـه مـن أشـخاص مـن القسـم الهندسـي والقسـم القـانوني والقسـم المـالي لتتـولي  -٥
فض المظاريف واإلطالع علي العطاءات وتقوم بإعداد كشـف بأسـماء المقـاولين والعـروض 

 .المقدمة منهم ويتم التوقيع عليه من أعضاء اللجنة 

ويقـوم باختيـار العطـاء ..  إلـي استشـاري المشـروع لدراسـة وتحليلـه ثم يتم إرسال هذا الكشف -٦
 .األقل سعرا ويصدر توصيته بترسيه العطاء عليه 

في توقيت معاصر فإن القسـم الهندسـي يقـوم أيضـا بدراسـة العـروض المقدمـة مـن المقـاولين  -٧
 .ويتم اختيار العطاء األفضل واألقل سعرا 

حيــث يعــرض األمــر فــي ختامــه عليــه بصــفته  .. يــأتي دور المــتهم األول.. وهنــا فقــط  -٨

فيـقـوم باعتـمـاد التصــديق عـلـي توصــية استشــاري المشــروع .. اـلـرئيس التنفـيـذي للشــركة 

 .والقسم الهندسي اللذين اختارا المقاول المتقدم ألقل سعر 

 وعقب ذلك 
ـثـم الـبـدء لـيـتم التعاـقـد .. ـيـتم إرســال خطــاب تعـيـين المـقـاول المخـتـار والراســية علـيـه المناقصــة  

 .في تنفيذ المشروع 

 تلك هي اخلطوات التي كانت تتبع يف مجيع املناقصات 
 والسابق اإلشارة إلي كل منها  .. ٠٠٠ومنها المناقصات األربعة التي رست علي شركة 

 :والتي نخلص منها إلي عدة حقائق أهمها .. علي حده وبيان اإلجراءات التي اتخذت بشأنها 

إذ أن ذـلــك كـــان ـيــتم بمعرـفــة  .. الـمــتهم األول تماـمــا ـمــن ترشـــيح المـقــاولينانقـطــاع صـــلة : أوال 
وانقطــــاع صـــلته أيضـــا ـبـــدعوتهم للمناقصـــة حيـــث أن ذـلـــك كـــان ـيـــتم .. استشـــاري المشـــروع 

 .بمعرفة استشاري المشروع بالتعاون مع القسم الهندسي 
لـقـة ومشــمعة بالشــمع تـقـدم ـبـأظرف مغأن جمـيـع العطــاءات الـتـي تـقـدم مــن المـقـاولين كاـنـت : ثانـيـا 

  .األحمر منعا ألي تالعب
لــيس مــن .. أن اللجنــة التــي تشــكل وتخــتص بفــض المظــاريف واإلطــالع علــي العطــاءات : ثالثــا 

 .ضمنها المتهم األول 



 

 

 

 

 
٢٣٤

كـــان ـيــتم بمعرـفــة .. أن دراســـة العطـــاءات والوـقــوف عـلــي أفضـــل عطـــاء منهـــا واألـقــل ســـعرا : رابعـــا 
 .سي استشاري المشروع ومن القسم الهند

 اللذين 
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إذ ينحصـــر دوره فـــي اعتمـــاد التوصـــية  .. أـنــه ال دور للـمــتهم األول فيمـــا تـقــدم جميـعــه: خامســـا 
والتصــــديق علــــي إرســــاء .. المرفوعــــة إليــــه مــــن استشــــاري المشــــروع ومــــن القســــم الهندســــي 

  .٠٠٠المناقصة علي شركة 

 وهذا كله يؤكد 
بمـــــا ال ـيــــدع مجـــــاال ألي شـــــك عـــــدم ـتــــدخل المـــــتهم األول مـــــن قرـيــــب أو بعـيــــد فـــــي إرســـــاء  

 .المناقصات ولم يتدخل لدي اللجنة إلصدار توصية بعينها وكذلك لم يتدخل لدي االستشاري 

 وهو األمر 

الــــــذي حــــــدا بعدالــــــة محكمــــــة أول درجــــــة ذاتهــــــا لتقــــــرر بــــــأن  

ناقصـــــات تمـــــت وفـــــق صـــــحيح القـــــانون دون شـــــائبة أو شـــــبهة الم

 .إخالل
 ومع ذلك 

 بـأن المـتهم األول بعـدما – بـال سـند وبشـكل مـبهم وغـامض –تعود محكمة أول درجـة لتقـرر 
طارحـة جمـاع الـدالئل التـي تؤكـد عـدم ..  تحصـل علـي عمولـة ٠٠٠أرسي المناقصات علـي شـركة 

وهـو األمـر الـذي يعيـب هـذا الحكـم بالقصـور المبطـل . .صحة مـا ذهبـت إليـه ومتناقضـة مـع نفسـها 
 .في التسبيب علي نحو يجعله خليقا باإللغاء 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
٢٣٥

 امس للقصور الوجه اخل

قصور احلكم املستأنف يف التسبيب لعدم استظهاره األدلة التي ركن إليهـا يف القـول 

قـول حيـث جـاء اسـتنتاجه جمـرد .. بوجود اتفاق جنائي فيما بني املتهمني األربعـة 

 .مرسل وبعبارات عامة وجمهله ال تصلح ألن تكون سندا لقضائه 

 بداية 

 فإن الفقه والقضاء قد اجتمعا علي تعريف االتفاق اجلنائي بأن 
اتحــــاد إرادة شخصــــين أو أكثــــر علــــي ارتكــــاب جنايــــة أو جنحــــة مــــا ، تســــتخلص المحكمــــة  

 مادام فـي وقـائع الـدعوى مـا يسـوغ عناصر االتفاق الجنائي القانونية من ظروف الدعوى ومالبساتها
 .االعتقاد بوقوعه 

 )٤١٩ ص ٨٦ ق ٣٧ أحكام النقض س ١٨/٣/١٩٨٦(

 كما قضي بأن 
االتفــاق الجنــائي ال يمكــن أن يتكــون إال باتحــاد اإلرادات علــي ارتكــاب الجنايــة أو الجنحــة ،  

ال بــأن اتفــاق بحيــث إذا كــان أحــد األشــخاص جــادا فــي االتفــاق واألخــر غيــر جــاد فــال يصــح أن يقــ
 .جنائيا قد تم بينهما لعدم اتحاد إرادتهما علي شيء في الحقيقة وواقع األمر 

 )٥٥٣ ص ٥٨٦ ق ٧ مجموعة القواعد القانونية ج ٢٨/٤/١٩٤٨(

 ملا كان ذلك 
وبتطبيـق جـمـاع مـا تـقـدم ـمـن قواعـد وأصــول قانونـيـة علـي ـمـدونات الحـكـم الطعـين يتضــح أـنـه  

لـة والبـراهين التـي ارتكـز عليهـا الحكـم المسـتأنف فـي القـول بوجـود اتفـاق قد خـال تمامـا مـن بيـان األد
بـل جـاءت عباراتـه فـي هـذا الشـأن .. جنـائي جمـع إرادات المتهمـين األربعـة نحـو ارتكـاب جريمـة مـا 

الســـيما وأن الثابـــت أن المتهمـــين األربعـــة ملتحقـــين بالعمـــل لـــدي ثـــالث شـــركات .. عامـــة ومجهلـــة 
م أدلـة قاطعـة الثبـوت علـي وجـود اتفـاق جنـائي جمـع بيـنهم وأن كـل مـنهم جـاد مختلفة بما يستلزم قيـا

 .في اتفاقه 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
٢٣٦

 أما وأن خال احلكم املستأنف 

 من استظهار هذه األدلة علي حنو جلي ومفصل 

 القصور املبطل يف التسبيب إنه يكون قد أصابه ف

 وهذا عني ما أقرته حمكمة النقض بقوهلا 
 يكون الحكم مشـوبا بإجمـال أو إبهـام ممـا يتعـذر معـه تبـين مـدي من المقرر أنه ال ينبغي أال

 .صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني علي واقعة الدعوى 
 )١/١٠/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٢ لسنة ٤١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
يكون الحكم مشوبا بالغموض واإلبهام متـي جـاءت أسـبابه مجملـة أو غامضـة فيمـا أثبتتـه أو 

 وقــائع ، ســواء كانــت متعلقــة ببيــان ـتـوافر أركــان الجريمــة أو ظروفهــا أو كانــت بصــدد الــرد نفـتـه مــن
علي أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصـر اإلدانـة علـي وجـه العمـوم أو 
كاـنــت أســـبابه يشـــوبها االضـــطراب اـلــذي ينـبــئ عـــن اخـــتالل فكرـتــه مـــن حـيــث تركيزهـــا ـفــي موضـــوع 

ناصر الواقعة مما ال يمكن معه استخالص مقوماته سواء مـا يتعلـق منهـا بواقعـة الـدعوى الدعوى وع
فـإذا . أو التطبيق القانوني ويعجز بالتـالي محكمـة الـنقض عـن أعمـال رقابتهـا علـي الوجـه الصـحيح 

كان الحكم فـي بيانـه للواقعـة وتدليلـه عليهـا لـم يبـين أي مـن الـتهم األربعـة المسـندة إلـي الطـاعن هـي 
 التي ثبتت عليه وأوقع عليه عقيدتها واقتصر في ذلك علي عبارة أن التهمة ثابتة قبله فإنه يكون 

 ،مشوبا بالغموض واإلبهام والقصور الذي يعيبه ويستوجب نقضه 
 )٧/٦/١٩٦٦ق جلسة ٣٦ لسنة ٦٤٢الطعن رقم (

 وهذا عني ما شاب احلكم الطعني 
مقولـه تـوافر االتفـاق الجنـائي فيمـا بـين المتهمـين حيث لم يبين األدلـة التـي اعتكـز عليهـا فـي  
بل أنه أورد ذلك في عبارة مجمله ومجهلة ومبهمة تعجـز محكمـة الـنقض أو التمييـز عـن .. األربعة 

 .وهذا عيب في التسبيب يستلزم التصدي له بإلغاء الحكم .. إعمال رقابتها عليه 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
٢٣٧

 سادس للقصور الوجه ال

تسبيب بتجاهله وتغاضيه عن عالقـة القرابـة والنسـب قصور عاب احلكم الطعني يف ال

التي مجعت بني املتهمـان األول والثـاني والتـي مـن شـأنها أن يسـفر عنهـا وجـود 

 .عالقات مالية وتعامالت ال شأن هلا بواقعات هذا االتهام املزعوم 

 فاملستقر عليه يف قضاء حمكمة التمييز أنه 
سناد التهمـة للمـتهم كـي تقضـي ببراءتـه مادامـت حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في قوة إ 

قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخـال حكمهـا مـن عيـوب التسـبيب إذ مرجـع األمـر فـي 
 .ذلك إلي مبلغ اطمئنانها في تقدير األدلة 

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

 ويف ذات اخلصوص قضت حمكمة النقض بأن 
كمـــات الجنائـيــة أن يشـــتكك قاضـــي الموضـــوع ـفــي صـــحة إســـناد التهمـــة إـلــي يكـفــي ـفــي المحا 

المـــتهم كـــي يقضـــي ـلــه ـبــالبراءة إذ أن مرجـــع ذـلــك إـلــي مـــا يطمـــئن إلـيــه ـفــي تـقــدير اـلــدليل مـــادام أن 
 .الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة 

 )١٢/٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٨٠٧الطعن رقم (
 )١٩/٦/١٩٦٦ ق جلسة ٣٦  لسنة١٢٦٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 .. وكان الثابت باألوراق أن هناك عالقة قرابة ونسب جمعت بين المتهمان األول والثاني  

وهـــو األـمــر اـلــذي يجـعــل مـــن المتصـــور عـقــال ومنطـقــا أن توجـــد بينهمـــا تـعــامالت مالـيــة وحرـكــة بـيــع 
 .وشراء ال تمت للواقعة محل االتهام الماثل بصلة 

  الذي من شأنه وهو األمر
 ٠٠٠قطع الرابط الواهي والتخمين الذي بني عليه الحكم المستأنف قضائه بمقولـه أن شـركة  

ـثـم تـقـوم بمــنح المــتهم الـثـاني ..  ـفـي المناقصــات الـتـي رســت عليهــا ٠٠٠تقتضــي أموالهــا مــن شــركة 
 ٠٠٠ركة ثم تقـوم شـ%) ١٠، % ٨(جزء من هذه األموال تتراوح فيما بين )  تكنولوجي٠٠٠شركة (
 .بتحويل جزء من هذه النسبة إلي المتهم األول ) المتهم الثاني(

 ففضال عن عدم قيام دليل معترب 
 فإن عالقة القرابة والنسب بين المتهمان .. علي هذا الرابط الواهي والتخمين الغير جازم  



 

 

 

 

 
٢٣٨

ود تعــامالت ماليــة األول والـثـاني تبــرر المبــالغ التــي تحــول مــن المــتهم الثــاني إلــي المــتهم األول لوجــ
 .خاصة بينهما وال تمت بصلة لواقعة االتهام الماثل 

 من ثم و
كــان يجــب علــي محكمــة أول درجــة بحــث هــذه العالقــة المنبتــة الصــلة عــن واقعــات االتهــام  

للوقوف علي وجود تعامالت فعال بين المتهمان األول والثاني تبرر المبـالغ المحولـة مـن الثـاني إلـي 
 .األول من عدمه 

 وعندها 
 عـلـي مـبـالغ مــن ٠٠٠كاـنـت داـئـرة المـبـالغ محــل هــذا االتهــام ســتقف عـنـد حــد حصــول شــركة  
 ٠٠٠وهـنـا ـكـان يجــدر البحــث المســتفيض عمـا إذا ـكـان هـنـاك مـبـرر لتقاضــي شــركة  .. ٠٠٠شـركة 

 . من عدمه ٠٠٠هذه المبالغ من شركة 

 السيما 
 لتـقـديم استشــارات ٠٠٠ه وـبـين شــركة وأن المــتهم الـثـاني ـقـرر ـفـي أقواـلـه أن ثمــة تعاـقـدات بيـنـ 

بـمـا كـان يســتوجب بحـث هــذا .. لهـا عـن طرـيـق مستشـارين ـمـن خـارج الدوـلـة وكـان دوره فيـهـا وسـيط 
 .ٕالدفاع وامهاله نحو إثباته 

 باإلضافة إيل أن 
المتهم األول قطع في أقواله بأن المبالغ المحولة إليه مـن المـتهم الثـاني ناتجـة عـن تعـامالت 

 .ة دارت بينهما بعيدا عن الواقعات المزعومة محل هذا االتهام عائلية مالي

 ملا كان ذلك 
وغــض الطــرف .. وحيــث خــال الحكــم الطعــين مــن بحــث أوجــه الــدفاع الجوهريــة أنفــة الــذكر  

عــن إنكــار المتهمــان األول والثــاني لالتهامــات الموجهــة إليهمــا دون بحــث أثــار هــذا اإلنكــار األمــر 
القصـور المبطـل فـي التسـبيب واإلخـالل الجسـيم بحقـوق الـدفاع علـي نحـو الذي يصـيب هـذا الحكـم ب

 .يستوجب إلغائه 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
٢٣٩

 السبب الثالث

احلكم الطعني شابه الفساد يف االستدالل واخلطأ يف االستنباط وخمالفة الثابت باألوراق 

 .واستناده إيل أدلة غري صاحلة من الناحية املوضوعية لالستدالل بها 

 عد واألصول القضائية أن فمن القوا.. بداية 
األحكــام يجــب أن تبنــي علــي أســس صــحيحة مســتمدة مــن أوراق الــدعوى وعناصــرها ، فــإذا 
اســتند الحـكـم إـلـي رواـيـة أو واقـعـة ال أصــل لـهـا ـفـي التحقيـقـات فإـنـه يـكـون معيـبـا البتناـئـه عـلـي أســاس 

محكمــة ـلـم تمحــص فاســد مـتـي كاـنـت الواقـعـة أو الرواـيـة هــي عمــاد الحـكـم ـفـإن األـمـر ينـبـئ عــن أن ال
الدعوى ولم تحـط بظروفهـا واسـتدلت بمـا ال أصـل لـه فـي األوراق ممـا يتعـين نقـض الحكـم المطعـون 

 .فيه 
 )٣٩٧ ص ٣٣ مجموعة األحكام س ٢٣/٣/١٩٨٣(

 ملا كان ذلك 
وبتطبيقــه علــي مــدونات الحكــم الطعــين يتضــح وبجــالء أنــه معـيـب بالفســاد فــي االســتدالل إذ  

نيد غيـر صـالحة مـن الناحيـة الموضـوعية لالسـتدالل بهـا أو أن تكـون سـندا قام مرتكزا علي عدة أسا
وقــد تضـــمن فســاد الحكــم ـفــي االســتدالل العديــد مــن األوجـــه المؤكــدة لمــا شـــاب .. إلدانــة المتهمــين 

 :الحكم من فساد نبرزها علي النحو التالي 

 الوجه األول 

ي أدلـة لـيس احلكم الطعني عابه خمالفة الثابت باألوراق البتنـاءه علـ

هلا أصـل ثابـت بـاألوراق ممـا يؤكـد أن حمكمـة أول درجـة مل تعمـل 

سلطاتها يف حبث وفحص ومتحيص الدعوى مبا ينحدر حبكمها إيل حـد 

 البطالن املوجب لإللغاء 

 حيث أنه ملن املستقر عليه نقضا أنه 
الـمـتهم دون لمـا ـكـان الحـكـم المطـعـون فـيـه ـقـد وـقـف عـنـد حــد الـقـول بثـبـوت الفـعـل المســند إـلـي  

أن يمحـــص األدـلــة ودون أن يـبــين وـقــائع الحـــادث وكيفـيــة حصـــوله ومـــا كـــان علـيــه موقـــف كـــل مـــن 
دون أن يورد الدليل علي كل ذلك مردودا إلي أصـل ثابـت المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث 

 إلـي فإن الحكـم يكـون قاصـرا قصـورا يبطلـه ويعيبـه ويوجـب نقضـه واإلعـادة بغيـر حاجـة.. باألوراق 
 .بحث باقي أوجه الطعن 



 

 

 

 

 
٢٤٠

 )٢٧/٢/٢٠٠٦ ق جلسة ٦٧ لسنة ٢٠٨٦٠الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها ممـا تطمـئن إليـه مـن أدلـة الـدعوى وعناصـرها  

وأن تقدرها وتأخـذ ببعضـها وتطـرح الـبعض األخـر إال أن منـاط ذلـك أن يكـون تقـديرها سـائغا مسـتندا 
 .ل ثابت في األوراق إلي أص

 )٢٢/٩/٢٠٠٢ ق جلسة ٧١ لسنة ١٤٣٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وحيــث أنــه بمطالعــة مــدونات الحكــم الطعــين يتضــح أنهــا قــد أوردت فــي أكثــر مــن مقــام بــأن 

 .محكمة أول درجة قد أطلعت علي حسابات المتهم األول لدي البنوك الثالثة

  وقتيف ال
الثالثــة الصــادرة عــن البنــوك الثالثــة أنفــة الــذكر أن المــتهم الــذي ثبــت مــن خــالل الشــهادات  

 .األول ليس له أي حسابات لدي هذه البنوك 
وانـه .. وهو األمر الذي يؤكد عدم صحة جماع ما قرر بـه الحكـم المسـتأنف فـي هـذا المقـام 

حكـم نصـا وتأكيدا علي مخالفة الحكم لألوراق نورد ما قرر بـه ال.. ليس له أي أصل ثابت باألوراق 
 .في هذا المقام 

 أورد أوال بالصفحة التاسعة 
كمــا ثبــت صــحة مــا تقــدم ممــا ورد ببيــان الحســاب الماضــي بــالمتهم األول ...... 

 .المرفق باألوراق من بيان بالمبالغ التي حولت إليه علي هذا الحساب لدي بنك 

  منه  ١٠كما أورد ثانيا يف الصفحة رقم 
لـدي بنـك ثبت صحة ما تقدم مما ورد بحسـاب المـتهم الثـاني وزوجتـه كما ...... 

 . بشأن المبالغ التي قام بتحويلها لحسابات المتهم األول 

  منه ١٢وأورد ثالثا يف الصفحة رقم 
 إـلــي إطالعهـــا عـلــي كافـــة – ـبــادئ ذي ـبــدء –وحـيــث أن المحكمـــة تشـــير ...... 

 وقد أشرت المحكمة علـي كـل..  الحسابات البنكيةوبيان العقود ، والمراسالت ، 

 .النظر منها بما يفيد

 



 

 

 

 

 
٢٤١

  منه ١٨ ، ١٧أورد رابعا يف الصفحتني رقمي 
فضــال عــن المســتندات البنكيــة الخاصــة بــالمتهمين مــن بيانــات الحســابات ...... 

.....) شــركة (والثاـلـث ) ٠٠٠شــركة (الجارـيـة الخاصــة ـبـالمتهمين األول والـثـاني و
 ...   لدي بنوك

 هذا 
وبتطبيــق جمــاع مــا تقــدم مــن مــدونات الحكــم المســتأنف علــي الشــهادات واإلفــادات الصــادرة  

 :عن البنوك الثالثة 
 بنك  -
 بنك  -

 بنك  -

والتي أجمعت وقطعت بأن المـتهم األول لـيس لديـه أي حسـابات بهـذه البنـوك سـواء فـي الماضـي أو 
 .في الوقت الحاضر 

 فإن ذلك يؤكد
ي وأنـــه لـــم يطلـــع علـــ.. أن الحكـــم الطعـــين بنـــي علـــي أدلـــة لـــيس لهـــا أصـــل ثابـــت بـــاألوراق  

كـيــف لمحكـمــة أول .. والســـؤال هنــا .. الــدعوى وـلــم يفحصـــها ويمحصــها وصـــوال لوجـــه الحــق فيـهــا 

درـجـة أن تـقـرر بأنـهـا اطلـعـت عـلـي بياـنـات حســابات الـمـتهم األول ـلـدي البـنـوك المشــار إليـهـا ـبـل 

فـي حـين قـد ثبـت أنـه ال توجـد ثمـة حسـابات للمـتهم األول فـي .. ووقعت عليها بمـا يفيـد النظـر 

 !.وك ؟هذه البن

 هذا 
ومن خالل ما تقدم يتضـح انهيـار أهـم األعمـدة القـائم عليهـا الحكـم الطعـين ويتضـح أنهـا بـال  

 .مما يؤكد انه جدير باإللغاء .. سند وال دليل له أصل ثابت باألوراق 

 ليس هذا فحسب 

ـبـــل أن الثاـبـــت أن هـنـــاك العدـيـــد ـمـــن األوراق 

م الطعـني وقـرر واملستندات التي اسـتند إليهـا احلكـ

وهـو .. غري موجـودة .. حال كونها .. بأنه أطلع عليها 

ما أثبتته عدالة حمكمة االستئناف مبحضـر اجللسـة إذ 



 

 

 

 

 
٢٤٢

) ١٦ ، ٩ ، ٧(قررت بأن املستندات املوجودة هي أرقـام 

أما باقي املستندات التي تساند عليهـا احلكـم .. فقط 

 كالتايل وبيانها .. الطعني فهي غري موجودة 
 وكشوفات حساب البنك التي تفيد دخول مبلغ ٠٠٠ شيكات محولة من ٦ور عدد ص  -

  .٢٠٠٤/-/- درهم  ذمة المتهم المالية بتاريخ ٩٣٢،٠٠٠
 سويسرا  الخاصة بالمتهم التي تثبت دخول –المستندات وكشوفات حساب بنك عودة جنيف   -

 . درهم ذمة المتهم المالية١،١١٤،٠٠٠مبلغ 
لة من حساب المتهم الثاني لحساب المتهم وكشوفات حساب بنك  شيكات محو٧صور عدد   -

 . درهم ذمة المتهم المالية١،٦٧٢،٣٥٠المتهم لدى بنك المشرق لثبوت دخول مبلغ 
 شيكات محولة من حساب المتهم الثاني لحساب المتهم وكشوفات حساب بنك ٨صور عدد   -

 .لية  درهم ذمة المتهم الما١،١١٠،٠٠٠المتهم لثبوت دخول مبلغ 
المستندات وكشوفات حساب بنك كريديت سويس بسويسرا الخاصة بالمتهم التي تثبت دخول   -

 . درهم ذمة المتهم المالية ٢،٩٧٠،١١٠مبلغ 
صورة الشيك رقم  الصادر على حساب المتهم الثاني والمحول للمتهم األول مع صورة عن    -

 درهم ذمة المتهم ١٠٠،٠٠٠ات الصلة التي تثبت دخول مبلغ ذكشف حساب بنك المتهم 
 .لمالية ا

 درهم لحساب المتهم األول وما يفيد دخول ٥,٥٦٤,٥٩٥المستندات المتعلقة بتحويل مبلغ   -
 بنك المتهم الثانيالمبلغ الذمة المالية للمتهم األول حيث وردت أنها محولة من حساب 

 األول ببنك لحساب المتهمالمتهم الثالث دبي التجاري ووردت أنها محولة من حساب 
 .عودة

 . لبنان –الدوالر األمريكي لدى بنك عودة بيروت بكشف حساب المتهم   -
 .بيان حساب المتهم األول لدى بنك عودة بيروت الذي أطلعت عليه المحكمة   -
 .بيان الحساب الخاص بالمتهم األول لدى بنك اتش اس بي سي   -
          بـتــــــاريخ٠٠٠ درهـــــــم ل٧،٧٣٠،٠٠٠ بصـــــــرف مبـلــــــغ ٠٠٠المســـــــتندات الداـلــــــة عـلــــــى قـيــــــام   -

 ........ مشروع ٢٠٠٥/-/-
          بـتــــــاريخ٠٠٠ درهـــــــم ل٩،٢٠٠،٠٠٠ بصـــــــرف مبـلــــــغ ٠٠٠المســـــــتندات الداـلــــــة عـلــــــى قـيــــــام   -

 .... مشروع ٢٠٠٧/-/-



 

 

 

 

 
٢٤٣

        بـتـــــاريخ٠٠٠ درهــــــم ل١٥،٢٢٥،٢٠٠ بصــــــرف مبـلـــــغ ٠٠٠المســــــتندات الداـلـــــة عـلـــــى قـيـــــام   -
 ....  مشروع ٢٠٠٦/-/-

 أطلعـــت ٢٠٠٧ حتـــى أبريـــل ٢٠٠٤تاليـــة تواريخهـــا مـــن يوليـــو تم" مـــزورة"رة  فـــاتو١٢٠عـــدد   -
 .عليها المحكمة

 .كشف حساب المتهم لدى بنك عودة بيروت   -

 ٢٠٠٨/-/-ٕ واغالقـــه بتـــاريخ ٢٠٠٧/-/-والمســـتندات الدالـــة علـــى تـــاريخ فـــتح الحســـاب فـــي  
 ) .حيث كان المتهم موقوف بذلك التاريخ(
           لمـنـــــوه عنهــــــا بتـقـــــارير داـئـــــرة الرقاـبـــــة المالـيـــــة المؤرخــــــة ـفـــــيمحاضــــــر األعمــــــال والمرفـقـــــات ا  -

 ٢٠١٠/-/- و ٢٠٠٩/-/-
 محضر ضبط المستندات واألحراز  -
 محضر ضبط نسخ معلومات الحساب اآللي لسكرتير الشركة  -
 ـمــع كشـــوفات ٠٠٠كشـــف بـيــان بالمـبــالغ المحوـلــة مـــن حســـاب الـمــتهم الـثــاني لحســـاب شـــركة   -

  المالية٠٠٠لدالة على دخول تلك المبالغ ذمة الحساب أو المستندات ا
 ٠٠٠محضر قيام المحكمة بفحص سجالت شركة   -
ذات "ومـــا يثبـــت كونهـــا " مـــزورة" فـــاتورة ١٢٠محاضـــر قيـــام المحكمـــة بفـــض والتأشـــير علـــى   -

 " .٠٠٠لفواتير التي ضبطت بمقر 
   ٢٠٠٩/-/- أجهزة حاسب آلي بتاريخ ٣ ملفات ونسخ محتويات ٥محضر ضبط   -

 ومن مجلة ما تقدم .. ن ثم وم
يضحي ظاهرا بأن الحكم المستأنف قـد اسـتند إلـي أوراق ومسـتندات أوردهـا فـي قضـائه حـال  

وهــو الــذي يعيــب الحكــم بالفســاد فــي االســتدالل حيــث تســاند ! عــدم وجودهــا ضــمن ملــف القضــية ؟
 .وهو ما يجعله جديرا باإللغاء .. علي أدلة ليس لها أصل ثابت باألوراق 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
٢٤٤

 ثاني جه الالو

 ٢٠٠٩/-/-فساد احلكم املستأنف باستدالله بتقرير دائرة الرقابة املاليـة املـودع بتـاريخ 

رغم أن معد هذا التقرير كان ال يـزال غـري متـيقن ممـا أثبتـه بـدليل إرسـاله بريـدا 

 مستفسرا عن كيفية حصـول املـتهم األول ٠٠٠ إيل شركة ٢٠٠٩/-/-اليكرتونيا بتاريخ 

وهو ما يقطع بعدم صالحية هذا التقرير لالسـتدالل .. خالل وظيفته علي منافع من 

  .به 

 حيث أن املقرر يف قضاء التمييز أنه 
ولـــئن كـــان مـــن حـــق محكمـــة الموضـــوع أن تحصـــل أقـــوال الشـــاهد وتفهـــم ســـياقها وتستشـــف  

 مراميهـا ماداـمـت فيمـا تحصــله وال تحـرف الشــهادة عـن موضــعها ، وهـي ـفـي ذلـك مقـيـدة أال تأخــذ إال
 .باألقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر 

 )٥/٣/٢٠٠٥ جلسة ٢٠٠٤ لسنة ٣٩٦الطعن بالتمييز رقم (

 كما قضت حمكمة النقض بأن
أســـباب الحكـــم تعتبـــر مشـــوبة بالفســـاد فـــي االســـتدالل إذا انطـــوت علـــي عيـــب يمـــس ســـالمة 

مـــن الناحيـــة االســـتنباط ويتحقـــق ذلـــك إذا اســـتندت المحكمـــة فـــي اقتناعهـــا إلـــي أدلـــة غيـــر صـــالحة 
الموضـــوعية لالقتنـــاع بهـــا أو إلـــي عـــدم فهـــم الواقعـــة التـــي ثبتـــت لـــديها أو وقـــوع تنـــاقض بـــين هـــذه 

 .العناصر التي انتهت إليها بناء علي تلك العناصر التي ثبتت لديها 
 )ق٦٢ لسنة ٣٣٤٣ الطعن رقم ٢١/٢/١٩٩٣نقض (

 ملا كان ذلك 
 اتخذ من تقرير دائـرة الرقابـة الماليـة المعـد وكان الثابت من خالل مدونات الحكم الطعين أنه 

 .سندا وركيزة لقضائها الطعين / ..... بمعرفة السيد 

 وذلك علي الرغم 
 لم يكـن متيقنـا ٢٠٠٩/-/-بعد إيداعه لتقريره بتاريخ / ... من أن الثابت باألوراق أن السيد  

 .بعد مما انتهي إليه 

 والدليل علي ذلك 
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 وهذا الربيد االلكرتوني 
المالية ذاته كان لما بعد إعداده تقريـره ال يـزال متشـكك فـي يؤكد وبحق أن معد تقرير الرقابة  

من الزعم بإضراره بأموال الشركة التـي يعمـل بهـا وتربحـه .. صحة االتهام الموجه إلي المتهم األول 
 .من أموالها بمناسبة وظيفته 

 معد التقرير / وهذا الشك من السيد 
 ٠٠٠قصــات الـتـي رـسـت ـمـن شــركة أن جمـيـع المناحـيـث أثبـتـت األوراق .. ـكـان ـفـي محـلـه  

بـل أنهـا .. تمت وفق صـحيح القـانون ولـم يكـن بهـا ثمـة إخـالل أو محابـاة  .. ٠٠٠علي شركة 

 . صاحبة أفضل وأقل عطاء من حيث السعر٠٠٠رست علي شركة 

 ليس هذا فحسب 
أن المتهم األول لم يحصل أو ينتفـع أو يتـربح بـدرهم واحـد مـن بل تبين من خـالل األوراق  

 بأنـه تحصــل عـلـي أي مـبـالغ – المنـكـور تماـمـا –وأنـهـا عـلـي الفـرض الجــدلي  .. ٠٠٠ال ـشـركة أـمـو
 . ولم تكن بمناسبة المناقصات أنفة الذكر ٠٠٠فإنها لم تكن من شركة 

 ملا كان ذلك 
ولـم يبنـي عـلـي .. قـد شـابه الشـك والـتـردد فيمـا انتهـي إليـه ورغـم أن تقريـر الرقابـة الماليـة  

 . األمر الذي يجعله غير صالح من الناحية الموضوعية لالستدالل به ..الجزم واليقين 

 ذلك أن 
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 )ق١٩ لسنة ٣٤٥ طعن رقم ٢٨/٢/١٩٤٩نقض جلسة (

 ومن ثم 
وباســتدالل الحكــم الطعــين عـلـي تقرـيـر الرقاـبـة المالـيـة المعـيـب بعــدم الجــزم واليـقـين والموصــوم  

 .األمر الذي يعيبه بالفساد في االستدالل بما يستوجب إلغائه .. بالشك وعدم التيقن 
 
 



 

 

 

 

 
٢٤٦

 ثالث للفساد الوجه ال

أنف عابه الفساد يف االستدالل بالتقرير الصادر عن هيئة تبيـيض األمـوال احلكم املست

رغم ما عاب هذا التقرير من عدم رمسيـة أو .. علي إدانة املتهم األول .. بدولة لبنان 

 .مشروعية وعدم التصديق عليه 

 فمن املستقر عليه يف قضاء النقض أنه 
داـنـــة اـلـــذي ينتـهـــي إلـيـــه مــــن دلـيـــل ـثـــم ال يجــــوز للقاضــــي أن يســــتمد اقتناعــــه ـفـــي الحكــــم باإل 

ٕالحصول عليه من إجراء باطل ، واال بطل معه هذا الحكم وذلـك تطبيقـا لقاعـدة مـا بنـي علـي باطـل 
 .فهو باطل 

 )٢٤ ق ١٨ مجموعة أحكام النقض سنة ٣١/١/١٩٦٧نقض (

 كما قضي بأن 
م الحكـم علـي دليـل  فـإذا أقـياألحكام الجنائية إنما تبنـي علـي سـند مسـتمد مـن أوراق الـدعوى 

 .ليس له أصل باألوراق أو له أصل ولكنه باطل ، كان الحكم باطال البتنائه علي أساس فاسد 
 )ق٥٢ لسنة ٢٧٤٣ الطعن رقم ١٦/٢/١٩٨٥نقض (

 ملا كان ذلك
أـنــه أعتكـــز فـــي .. وكـــان الثاـبــت مـــن خـــالل أوراق االتهـــام الماـثــل ومـــدونات الحكـــم الطعـــين  

 . بدولة لبنان –تقرير هيئة تبيض األموال إدانته للمتهم األول إلي 

 وهذا التقرير 
معــد تقريــر الرقابــة الماليــة ممــا يؤكــد حصــوله علــي هــذا / ـتـم تقديمــه بــاألوراق بمعرفــة الســيد 

 .التقرير بطريقه غير مشروعة وغير قانونية 

 ذلك أن السبيل القانوني الصحيح 

 لوجود هذا التقرير ضمن أوراق االتهام املاثل 

 ن بطريق من الطرق الثالثة اآلتية يكو

 : الطريق األول 
لمخاطبـة هيئـة ) وحده غسـل األمـوال(أن تخاطب عدالة المحكمة مصرف اإلمارات المركزي 

ـثـــم إرســــاله رســــميا إـلـــي مصــــرف اإلمــــارات .. تـبـــيض األمــــوال بلبـنـــان رســــميا إلعــــداد هــــذا التقرـيـــر 
 .المركزي



 

 

 

 

 
٢٤٧

 وهذا الطريق مل يتم سلوكه 

  الطريق الثاني
وحــــده غســــل ( مصــــرف اإلمــــارات المركــــزي – رســــميا –أن تخاطــــب دائــــرة الرقابــــة الماليــــة  
ٕ إلعـــداد التقرـيــر وارســـاله – رســـميا أيضـــا –ليقـــوم بمخاطـبــة هيـئــة تـبــيض األمـــوال للبنانـيــة ) األمـــوال

 .للمصرف رسميا 

 وهو ما مل يتم سلوكه أيضا 

 الطرق الثالث 
ـكــزي مباشـــرة إلــي هيـئــة تبــيض األـمــوال بلبـنــان أن تــتم المخاطـبــة مــن مصـــرف اإلمــارات المر

 .إلمداده بكشوف حسابات المتهم األول البنكية 

 وهو ما مل يتم سلوكه أيضا 
 ـلـــم ـيـــتم – بدوـلـــة لبـنـــان –وكــــان الثاـبـــت أن تقرـيـــر هيـئـــة تـبـــيض األمــــوال .. لمــــا كــــان ذـلـــك  

معـد تقريـر الرقابـة / األمر الذي يؤكد أن حصول السيد .. الحصول عليه بأحد الطرق سالفة الذكر 
 .قد تم بطريق غير قانوني وغير مشروع .. المالية عليه 

 وتأكيدا علي ذلك نورد األدلة اآلتية 

 الدليل األول 
أن هذا التقرير لم يتم التصديق عليه من قبل هيئة تبيض األموال بدولـه لبنـان التـي أصـدرته 

الــذي يســتوجب اســتبعاده مــن االســتدالل وهــو األمــر .. أو مــن أي مــن الجهــات الرســمية فــي لبنــان 
 التي تنص علي أن  من قانون اإلثبات ١٣عمال بنص المادة 
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 ويف ذلك قررت حمكمة التمييز بأن 
مــن خــارج الدوـلـة والـتـي يـلـزم لقبولهــا فــي اإلثـبـات أمــام محــاكم الدولــة أن المحــررات الصــادرة  

التصــديق عليـهــا ـمــن الجـهــات الرســمية ـفــي البـلــد اـلــذي صـــدرت فيــه هـــذه المســـتندات الـتــي تصـــدرها 
إذ تعتـبــر هـــذه المســـتندات .. الجهـــات الرســـمية بدوـلــة أخـــري خـــارج دوـلــة اإلمـــارات العربـيــة المتحـــدة 

أمــا المحــررات العرفـيـة الـتـي .. عربـيـة المتحــدة ـفـي حكــم المحــررات العرفـيـة بالنســبة لدوـلـة اإلمــارات ال
 يحررها األشخاص فيما بينهم أو تحررها جهات غير رسمية خارج الدولة فال يتم قبولها في 



 

 

 

 

 
٢٤٨

 .اإلمارات أمام محاكم الدولة إال بالتصديق عليها من الجهات الرسمية في البلد الذي صدرت منه 
 ) تجاري٢٠٠٦ لسنة ٢٦٩ الطعن رقم ١٢/٣/٢٠٠٧حكم تمييز بتاريخ (

 هذا 
وحيث أن ذلك التقرير لم يسبغ بالرسمية من الجهة التي أصدرته ولم يتم التصديق عليه مـن 

 األمــر الــذي يجعلــه غيــر صــالح لالســتدالل بــه أمــام محــاكم – فــي لبنــان –الجهــات الرســمية هنــاك 
 .دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 الدليل الثاني 
أن هذا التقرير المزعوم صدوره عن هيئة تبـيض األمـوال بلبنـان قـد خـال مـن أي خـاتم للجهـة  

 .مما يثير الشك في صحته .. التي أصدرته أو أي جهة حكومية 

 الدليل الثالث 
أن صفحات هذا التقرير قد خلت من ثمة تعريـف أو اسـم للجهـة التـي .. واألكثر من ذلك  

ممـــا يســـهل .. عـتــه علـــي غيـــر األوراق الخاصـــة بهيئـــة تبيـــيض األمـــوال ممـــا يؤكـــد طبا .. أصـــدرته
 .الحذف منه أو اإلضافة إليه ويؤكد الشك في صحته 

 الدليل الرابع 
 أـنـــه معــــد بـنـــاء عـلـــي ـقـــرار هيـئـــة التحقـيـــق الصــــادر بـتـــاريخ        – زعمــــا –أـنـــه ـقـــد ورد ـبـــالتقرير 

 وهـو مـا يؤكـد الشـكوك التـي ٢٠٠٨/-/- في حين أن قرار هيئة التحقيق صدر بتاريخ ٢٠٠٨/-/-
 .أحاطت بهذا التقرير 

 مما تقدم مجيعه 
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٢٤٩

 رابع الوجه ال

احلكم الطعني خالف الثابت باألوراق حينما بني قضاءه علي الزعم بـأن املـتهم األول 

رغم أن األوراق قطعت بأن دوره يف  .. ٠٠٠هو من أرسي املناقصات األربعة علي شركة 

يار اإلدارة اهلندسية واستشاري املشروع إرساء هذه املناقصات يقتصر علي اعتماد اخت

 والتصديق عليه فقط 

 ذلك أن القاعدة 
انـه إذا ـكـان الحكـم ـقـد بـنـي علـي واقـعـة ال ســند لهـا ـفـي أوراق اـلـدعوى أو مسـنده إـلـي مصــدر  

 .موجود ولكنه مناقض لها ، فإنه يكون باطال 

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا 
وراق التــي تبطــل الحكــم هــي تحريــف محكمــة الموضــوع للثابــت ماديــا أن مخالفــة الثابــت بــاأل 

 .ببعض المستندات أو إبتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة خالف ما هو ثابت بأوراق الدعوى
 )٢١٩ ص ١ ج ٤٦ س ٢/١/١٩٩٥ق جلسة ٦٠ لسنة ٣١٧١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ريــف محكمــة الموضــوع للثابــت ماديــا مخالفــة الثابــت فــي األوراق التــي تبطــل الحكــم هــي تح 

ببعض المستندات أو ابتناء الحكـم علـي فهـم حصـلته المحكمـة مخالفـا لمـا هـو ثابـت بـأوراق الـدعوى 
 .أو تجاهلها هذه المستندات وما هو ثابت فيها 

 )ق٦٣ لسنة ٢٧٠٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ام الماـثـل ومـدونات الحـكـم الطـعـين وبتطبيـق المـفـاهيم القانونـيـة أنفـة البـيـان عـلـي واقعـات االتـهـ 

يتضح أن هذا الحكم قد أفسد في استدالله وخالف ما هو ثابت باألوراق حينمـا بنـي قضـاؤه علـي .. 
 ٠٠٠اـلــزعم ـبــأن الـمــتهم األول ـقــد عـمــل عـلــي إرســـاء المناقصـــات األربـعــة المعـلــن عنـهــا ـمــن شـــركة 

  .٠٠٠لصالح شركة .. العقاري 

 الف لألوراق وهذا استدالل خاطئ وفاسد وخم

 وألقوال الشهود وللمستندات التي أسفرت مجيعا عن 
 :أن إجراءات المناقصات علي وجه العموم كانت تجري كالتالي 

 ثم يتم إعداد خطه للمشروع عما إذا كان ..  بشراء األرض ٠٠٠تقوم شركة .. بداية .. 



 

 

 

 

 
٢٥٠

 .سيتم إنشاء أبراج مكاتب أو أبراج سكنيه 

 لمشروع ثم يتم تعيني استشاري ل
ومــن ـثـم .. ـثـم يـقـوم بترشــيح المـقـاولين لتنفـيـذ مــا ـقـام بتصــميمه .. وهــو اـلـذي يـتـولى تصــميمه  

وبالفعـــل يتقـــدم المقـــاولون  .. ٠٠٠ـيــتم دعـــوة هـــؤالء المقـــاولين للمناقصـــات الـتــي تعـلــن عنهـــا شـــركة 
 .بعطاءاتهم في أظرف مغلقة مشمعه بالشمع األحمر 

 ويتم تشكيل جلنة جتمع 

  اهلندسية واإلدارة القانونية واإلدارة املالية بني اإلدارة

 لفض املظاريف 
وتفرـيـغ ..  بـفـض المظــاريف )الـتـي ـلـيس ـمـن بينـهـا الـمـتهم األول(وبالفعـل تـقـوم هــذه اللجنـة  

 .محتواها في كشف مبين به أسماء الشركات المتقدمة بالعطاءات وقيمة كل عطاء 

 ثم يتم رفع هذا الكشف 
وذلــك ليـقــوم ـكــال منهمــا بدراســـته وتحليـلــه .. استشـــاري المشـــروع ٕواـلــي ة اإلدارة الهندســيـلــي إ 

 .ٕواصدار توصيه بقبول أفضل العطاءات وأقلهم سعر 

 وعقب ذلك كله 
وهنـا ينحسـر دوره فـي  .. ٠٠٠يرفع األمر إلي المتهم األول بصفته الـرئيس التنفيـذي لشـركة  

 .لتصديق عليه اعتماد اختيار اإلدارة الهندسية واستشاري المشروع وا

 ثم يتم 
في أغلـب األحيـان يـتم التعاقـد مـع .. إرسال خطاب تعيين إلي المقاول تمهيدا إلتمام التعاقد 

 استشاري المشروع أو المقاول الرئيسي ويكون التعامل بعد ذلك بين المقاول الراسي عليه العطاء 
 ) .٠٠٠(دون تدخل من الشركة .. وبين االستشاري أو المقاول الرئيسي 

 ومما تقدم مجيعه 
يتضــح أن المــتهم األول منبــت الصــلة تمامــا عــن مســألة ترشــيح المقــاولين ودعــوتهم لــدخول 

بـــل ومنبـــت الصـــلة تمامـــا عـــن .. المناقصـــات أو فـــض األظـــرف المغلقـــة التـــي تتضـــمن عطـــاءاتهم 
ه اإلدارة ذلك أن المنوط بذلك هو استشـاري المشـروع ومعـ.. ٕاختيار المقاول وارساء المناقصة عليه 

  .٠٠٠الهندسية بشركة 
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 أما دور املتهم األول 
فينحســــر ـفـــي اعتـمـــاد اختـيـــار االستشــــاري واإلدارة الهندســــية للمـقـــاول األـقـــل ســــعرا واألفضــــل  

 .عرض والتصديق عليه 

 وهو األمر الذي يؤكد فساد استدالل احلكم الطعني وخمالفته للثابت باألوراق 

  ٠٠٠حنو إرساء املناقصات األربعة علي شركة حينما قرر بأن املتهم األول سعي 

 ليس هذا فحسب 
ـبــــل أن هـــــذا العـيــــب اـلــــذي شـــــاب الحكـــــم الطعـــــين يتضـــــح جلـيــــا مـــــن خـــــالل اســـــتقراء أوراق  

 .والسابق اإلشارة إلي إجراءاتها تفصيال .. المناقصات األربعة أنفة الذكر 

  فالثابت .....فبخصوص برج 
دون أي  (٠٠٠دعوة المـقـــاولين وـمـــن ضــــمنهم شــــركة أن استشــــاري المشــــروع هــــي القائـمـــة ـبـــ -

 ) .تدخل من المتهم األول
أن العطاءات قدمت في أظرف مغلقة ومشمعة بالشمع األحمر حسبما جري عليه العمل فـي  -

 .جميع المناقصات 

، /... ، السـيد / ... ، والسـيد / ... السـيد (أن فض المظاريف تم بمعرفـة لجنـه مشـكلة مـن  -
وهذا يعني أن المتهم األول بعيد كل البعد عن هذه اللجنـة ولـم يتـدخل فـي .. / ... ) والسيد 

 .فض المظاريف 

أسفرت عملية فض المظاريف علي أن أفضل العروض وأقلهـم سـعرا هـو العطـاء المقـدم مـن  -
فضـال عـن كونهـا الشـركة الوحيـدة الـتـي ..  مليـون درهـم ٣٩ر٦٠٠ر٠٠٠ بمبلـغ ٠٠٠شـركة 

 . مليون درهم ٢تقدمت بضمان مالي قدره 

إال أنـه قـد تـم التفـاوض معهـا ..  أفضل العروض واألقل سعرا ٠٠٠ورغم كون عطاء شركة  -
 . درهم ٣٨ر٨٠٠ر...بمعرفة مدير المشروع وتم تخفيض السعر النهائي إلي 

ومن جمله إجراءات هذه المناقصة يتضح عـدم تـدخل المـتهم األول مـن قريـب أو بعيـد سـوي  -
 األفضـل واألـقـل ٠٠٠رة الهندســية واستشـاري المشــروع لعطـاء شــركة فـي اعتـمـاد اختيـار اإلدا

  .٠٠٠سعرا واألكثر ضمانا لحقوق شركة 

  فالثابت ........أما عن مشروع أبراج 
 . للدخول في المناقصة ٠٠٠أنه قد تم دعوة العديد من الشركات مع شركة  -
،        / ... ســــــــيد ، وال/ ... ، الســــــــيد / ... الســــــــيد (أن لجـنـــــــة فضــــــــل األظــــــــرف كوـنـــــــت ـمـــــــن  -
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 ) .ومن ثم يتضح أن المتهم األول بعيد كل البعد عن هذه اللجنة/ ... ( والسيد 

هو عطاء شركة .. أسفرت عملية فض المظاريف عن أن أفضل العطاءات واألقل سعرا  -
 .بل تم تخفيضه بالتفاوض معها .. ليس هذا فحسب  .. ٠٠٠

عن هذه المناقصة أيضا وعدم تدخله أو تداخله وهذا أيضا يؤكد انقطاع صلة المتهم األول  -
وأنحسر دوره في التصديق علي اختيار اإلدارة الهندسية .. فيها بأي وسيلة من الوسائل 

 ) .٠٠٠عطاء شركة (واستشاري المشروع ألقل العطاءات سعرا 

  فالثابت ......أما عن مشروع برج 
بدءا من .. لقائم بجميع اإلجراءات  هو ا٠٠٠مدير اإلدارة الهندسية بشركة / أن السيد  -

 .ترشيح المقاولين ودعوتهم لدخول المناقصة 

والتي أسفرت أيضا عن أن أفضل العروض واألقل سعر هو العرض المقدم من شركة  -
وتم تخفيض  .. ٠٠٠بالتدخل والتفاوض مع شركة / ..... وأيضا قام السيد  .. ٠٠٠

 .السعر النهائي 

المقاول (للمقاوالت ...  وبين شركة ٠٠٠م التعاقد بين شركة ت.. وعقب إتمام االتفاق  -
  .٠٠٠ٕوتم التعامل ماليا واداريا بينهما دون تدخل من شركة ) الرئيسي للمشروع

وهذا األمر يقطع بما ال يدع مجاال للشك انتفاء أي دور للمتهم األول بهذا المشروع سوي  -
 .كثر ليس أ/ ..... أنه اعتمد وصدق علي اختيار السيد 

  فالثابت ........وأخريا فعن مشروع
 .مدير اإلدارة الهندسية / أن القائم بدعوة المقاولين أيضا هو السيد  -
وتـم ..  مليـون درهـم ٦٤ر٥١٢ بمبلـغ ٠٠٠أفضـل العـروض كـان العـرض المقـدم مـن شـركة  -

 . مليون درهم ٤٦تخفيضه إلي 

اقصـــة كحـــال جميـــع المناقصـــات لـــم يثبـــت بـــاألوراق ثمـــة تـــدخل للمـــتهم األول فـــي هـــذه المتن -
 .السابقة 

 ومن مجلة ما تقدم .. ومن ثم 
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 ملا كان ذلك 
وكان الحكم الطعين قد خالف ما هو ثابت من المستندات واألوراق وأقوال الشهود علي نحـو  

علي نحـو يجعلـه .. األمر يعيبه بالفساد في االستدالل ومخالفة الثابت باألوراق .. ما تقدم باألوراق 
 .وبحق خليقا باإللغاء 

 امس للفساد   الوجه اخل

 كانت تتحصـل مـن شـركة ٠٠٠لطعني يف استدالله حينما قرر بأن شركة فساد احلكم ا

 ومنهـا ٠٠٠ علي املبالغ مقابل أعماهلا ثم تقوم بتحويـل جـزء منهـا إيل شـركة ٠٠٠

 ال تتقاضـي وال تتعاقـد مـع ٠٠٠حال كون الثابت باألوراق أن شـركة .. للمتهم األول 

ع الذي كان يقوم بـدوره بسـداد بل تتعاقد مع املقاول الرئيسي للمشرو .. ٠٠٠شركة 

 انصـرفت ٠٠٠وهو ما يؤكد أن كافة املبالغ املنصـرفة لشـركة  .. ٠٠٠مستحقات شركة 

  ٠٠٠من املقاول الرئيسي لكل مشروع علي حدة وليس من شركة 

 وحيث خالف احلكم الطعني 
 ٠٠٠ كانــت تســدد لشــركة ٠٠٠حيــث قــرر بــأن شــركة هــذه الحقــائق الثابتــة بالمســتندات 

الـذي ) العائدة للمتهم الثـاني (٠٠٠ تقوم بسداد مبالغ لشركة ٠٠٠ثم كانت شركة  .. بل أعمالهامقا
 .كان يقوم بتوزيع هذه المبالغ ويمنح جزء منها للمتهم األول 

 وحيث سبق وأوضحنا تهاتر هذه السلسلة 

 من التخمينات واالفرتاضات الغري قائمة علي مثة دليل 
التسلســل وهــذه الــدائرة الوهميــة مــن التخمينــات أساســها باطــل فــإن هــذا .. وفضــال عــن ذلــك 

 نتيجة ألعمال لم تكن لتحصل عليهـا مـن ٠٠٠ذلك أن المبالغ التي تتحصل عليها شركة .. وفاسد 
 .ٕوانما كانت تحصل عليها من المقاول الرئيس لكل مشروع علي وحده  .. ٠٠٠شركة 

 وهو األمر الذي يقطع 
لم بواقعات الدعوى إلماما صحيحا ولم تستدل بأوراقها ومسـتنداتها بأن محكمة أول درجة لم ت

االسـتدالل الصـائب الصـحيح وأخطـأت فـي اسـتنباط الـدالئل منهـا األمـر الـذي يعيـب حكمهـا بالفســاد 
 .المبطل في االستدالل علي نحو يستوجب إلغاءه 
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 بناء عليه 

 ملوقرة احلكم من عدالة اهليئة ا) املستأنف حاليا(يلتمس املتهم األول 
 والقضاء مجددا ببراءته من جميع ما نسب إليه من اتهامات .. بإلغاء الحكم المستأنف  

                                                                        وكيل المتهم األول 
 )المستأنف حاليا                                                                       (

 
                                                                       المحامي بالنقض                                                                           

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 
٢٥٥

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 مذكرة مقدمة 

 دبيحمكمة جنايات أمام 

 نية دائرة اجلنايات الثا
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 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 ماجستير في التحكيم الدولي 
 )انجلترا(جامعة  ھارتفورد شاير 

  
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer 
Master's degree in international  arbitration 

Hartford shire university (England) 

 

 املوقرة... لدى حمكمة جنايات دبي 

 دائرة اجلنايات الثانية 

 

 مذكرة بالدفاع مقدمه 

 من

 

 

 متهم أول          / السيد 

 

 ضد

 

 سلطة اتهام                  النيابة العامة 
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٢٥٧

 املوضوع
 والحــق ٢٠١٣/-/-ألنهــم بتــاريخ ) عــددهم خمســة ( اتهمــت النيابــة العامــة المــتهم وآخــرين  

 عليه بدائرة اختصاص مركز شرطة القصيص 

وال أ
ً

 :  والثاني ) املاثل ( املتهمني األول : 
مغلــف بالســتيكي ( حــازا بقــص التــرويج علــى مــادتين مخــدرتين ومــؤثرين عقليــين عبــارة عــن 

كتلــــة " ٢" بداخلــــه لفافــــة بالســــتيكية شــــفافة بــــداخلها عــــدد "KUHGUNTING"مــــدون عليــــه عبــــارة 
ون طبــع علــي كــل منهمــا عالمــة مســتطيلة الشــكل داكنــة اللــون ملفوفتــان بــورق ســوليفان أصــفر اللــ

 .كيلو جرام " ١"ًتزنان إجماليا " ٢٠١٢زر"
 بداخله لفافة بالسـتيكية شـفافة "Christina-palace hotel"ومغلف بالستيكي مدون عليه 

كتلة مستطيلة الشكل داكنة اللون ملفوفتان بـورق سـوليفان أصـفر اللـون طبـع علـى " ٢"بداخلها عدد 
 .كيلو جرام " ١"ًتزنان إجماليا " سمرقندبوستان "كل منهما عالمة 

 عليــه طبـقــات مــن لفاـفــات "Christina-palace hotel"ومغلــف بالســتيكي ـمــدون عليــه 
كتلـة مسـتطيلة " ٢"بالستيكية ولفافات من ورق الكرتون بداخلـه لفافـة بالسـتيكية شـفافة بـداخلها عـدد 

بوســـتان "عـلــى كـــل منهمـــا عالمـــة الشـــكل داكـنــة الـلــون ملفوفـتــان ـبــورق ســـوليفان أصـــفر الـلــون طـبــع 
 .كيلو جرام وجميعها تحتوي على مادة الحشيش " ١,١"ًتزنان إجماليا " سمرقند

وكتـلــة كروـيــة الشـــكل داكـنــة الـلــون ـبــداخل طبـقــات مـــن لفاـفــات بالســـتيكية ولفاـفــات مـــن ورق 
 .كيلو جرام تحتوي على مادة األفيون " ٠,٦"ًالكرتون تزن إجماليا 

بداخـلـه كــيس بالســتيكي شــفاف آخــر يحـتـوي عـلـى مــادة بلورـيـة ـتـزن وكــيس بالســتيكي شــفاف 
 .جرام لمادة ميثامفيتامين " ٤٨,٢٧"ًإجماليا 

 ترامـــــادول ١٠٠/١٠٠ترامـــــادول " شـــــريحة دوائيـــــة مـــــدون علـــــى كـــــل منهـــــا " ١٠٠٠"وعـــــدد 
قـــــرص دائـــــري الشـــــكل أبـــــيض اللـــــون لمـــــادة " ١٠٠٠٠"ًتحتـــــوي إجماليـــــا علـــــى عـــــدد " فارماشـــــيمي 

 .ً في غير األحوال الرخص بها قانونا على النحو الثابت باألوراق )الترامادول(

ثانيا 
ً

 املتهمني الرابع واخلامس : 
 Roll"كرتون مدون عليـه ( حازا بقصد الترويج على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية عبارة عن 

Roll" فـات مـن مغلف بالستيكي أحمر اللون بداخل طبقات من لفافات بالستيكية ولفا" ١٥" به عدد
كيـلـو " ١٥,٦"ًكتـلـة مســتطيلة الشــكل داكـنـة الـلـون ـتـزن إجمالـيـا " ٣٠"ورق الكرـبـون تحـتـوي عـلـى عــدد 

 .جرام لمادة الحشيش 
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وبــه " موبايــل رســتمي"ولفافــة بالســتيكية شــفافة بــداخلها كــيس يالســتيكي أبــيض مــدون عليــه 
كيـلـو " ١"ًفة ـتـزن إجمالـيـا كتـلـة كروـيـة الشــكل داكـنـة الـلـون ـبـداخل طبـقـات مــن لفاـفـات بالســتيكية شــفا

 .جرام لمادة األفيون 
وكـيس بالســتيكي شــفاف بداخلـه ـكـيس بالســتيكي آخـر تحـتـوي عـلـى مسـحوق بـلـون بـنـي ـفـاتح 

 .جرام لمادتي الهيروين و ديازيبام " ٧٤,٥٨"ًيزن إجماليا 
علبــة كرتونيــة مــدون علــى كــل " ٢٠" بداخلــه عــدد "Relili"وشــوال أبــيض اللــون مــدون عليــه 

 " Triphen2/٢ـتـريفن"شـريحة دوائـيـة مـدون علـى ـكـل منهـا " ٤٩١" بداخلـه عــدد "Triphen2"منهـا 
 .قرص دائري أبيض اللون لمادة بنزهكسول " ٤٩١٠"ًتحتوي إجماليا على عدد 

ً تحتــوي إجمالـيــا علــى عـــدد "Tramadol 100"علبــة كرتونـيــة مــدون عليهــا " ١١٥"وعــدد 
ترامــادول " شــريحة دوائيــة أخــرى مــدون علــى كــل مــن "٥٠٠"شــريحة دوائيــة باإلضــافة إلــى " ٢٣٠٠"

١٠٠/Tramadol 100 –فارماشـيمي /Pharma Chemie "  ًتحتـوي شـرائح إجماليـا علـى عـدد
فـي غيـر األحـوال المـرخص بهـا علـى النحـو ) قرص دائري أبيض اللون لمـادة الترامـادول" ٢٨٠٠٠"

 .الثابت في األوراق 

 :املتهم الرابع : ثالثا 
ًعقلــي مركــب التراـمــادول فــي غيــر األحــوال الـمــرخص بهــا قانونــا علــى النحـــو تعــاطى مــؤثر 

 .الثابت في األوراق 

 :املتهم اخلامس : رابعا 
 في غير األحوال ) ترامادول و بروسايكليدين ( تعاطى مؤثرين عقليين وهما مركبي 

 ًالمرخص بها قانونا على النحو الثابت في األوراق

خامسا 
ً

 :املتهم الثالث : 
ًالمبيـنــة ـفــي البـنــدين أوال (  جـلــب وحـــاز بقصـــد اإلتجـــار عـلــى المـــواد المخـــدرة والمـــؤثرات العقلـيــة -١

فــي غيــر األحــوال ) ًوثانيــا والتــي تــم ضــبطها مــع المتهمــين األول والثــاني والرابــع والخــامس 
  .ًالمرخص بها قانونا على النحو الثابت في األوراق

 مســــتقلب أـيـــض "EDDP"مــــورفين وميـثـــادون و (ـبـــات  تعــــاطى مــــواد مخــــدرة والمتمثـلـــة ـفـــي مرك-٢
  .ًفي غير األحوال المرخص بها قانونا على النحو الثابت في األوراق) الميثادون

 : املتهم السادس : سادسا 
 إشترك مع المتهمين الرابع والخامس المذكورين أعاله بطريق اإلتفاق والمساعدة في حيازة  -١
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بقصــــد لبـتـــرويج والمضــــبوطة بحوزتهمـــا ـفـــي غـيـــر األحــــوال المـــواد المخــــدرة والـمـــؤثرات العقليـــة 
 .ًالرخص بها قانونا على النحو الثابت باألوراق 

جـرام " ٢,٤٩"ًقطعة داكنة اللـون تـزن صـافيا (حاز بقصد التعاطي على مادة مخدرة عبارة عن  -٢
 .ًفي غير األحوال الرخص بها قانونا على النحو الثابت باألوراق ) لمادة الحشيش

ـــــــــي عبــــــــــارة عــــــــــن مركــــــــــب تعــــــــــاطى  -٣ مســــــــــتقلب "حمــــــــــض التيتراهيــــــــــدروكنابينول (مــــــــــؤثر عقـل
ًفــي غيــر األحــوال الــرخص بهــا قانونــا علــى ) المــادة الفعالــة فــي الحشــيش" التيتراهـيـدروكنابينول

 .النحو الثابت باألوراق 

 وعليه طالبت النيابة عقاب املتهمني
 .وفق مواد االتهام الواردة بأمر اإلحالة 

 الوقائع 
بطلـب استصـدار اإلذن .. خلص وجيز واقعات االتهام الماثل فيما سطر فـي أوراقـه المسـتهلة      ت

 :والذي قرر من خالله  ٢٠١٣/-/-بتاريخ / ...... والمقدم إلي النيابة العامة من السيد اللواء 

تفيــد .. موثوقــه المصــدر بأنــه قــد وردت إلــي اإلدارة العامــة لمكافحــة المخــدرات معلومــات " 
 ، ويحوزان علي كمية منها يتعاطيان المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المتهمان األول والثاني قيام 

 ". صحة تلك المعلومات – علي حد زعم محرره – تبين وبعد البحث والتحري، 

 لذا 
فـقــد اـلــتمس إصـــدار اإلذن بإلـقــاء الـقــبض عـلــي هـــذين المتهمـــين وتفتيشـــهما ذاتـيــا ، وبتفـتــيش  

 الذي قرر بأنه يقودها كال منهما ، وبتفتيش مقر سكنهما السيارة التي 

 ... . منزل رقم –...  يسكن بمنطقة : المتهم األول 
 ..... . منزل –...  يسكن بمنطقة : المتهم الثاني 

وذلك لضبط ما بحوزتهما من مواد مخدرة أو أية ممنوعات أخري تظهـر عرضـا أثنـاء عمليـة 
وكذا السماح بأخذ عينة مـن بولهمـا لفحصـها يعاقب عليها القانون التفتيش وتشكل حيازتها جريمة 

 .لبيان ما إذا كانت تحتوى علي أي مواد مخدرة من عدمه 

  مساءا ٦ر١٥وبذات التاريخ الساعة .. ومن ثم 
 . ساعة ٤٨أصدرت النيابة العامة اإلذن علي أن ينفذ لمرة واحدة خالل  

 ونفاذا هلذا اإلذن 
 وتم  .. المتهم الثاني مساءا تمت مداهمة مسكن ٧ الساعة ٢٠١٣/-/-وبذات التاريخ  
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هــذا .. القــبض علــي المتهمــين األول والثــاني وبتفتيشــهما ذاتيــا لــم يــتم العثــور علــي أي شــيء يــذكر 
عثـر علـي مـواد يشـتبه بهـا أن تكـون مـواد مخـدرة مبعثـرة .. الغرفة الخاصة بالمتهم الثـاني وبتفتيش 

 :وهي كالتالي .. رب من السرير علي أرضية الغرفة بالق
 بميـزان جرام تقريبـا) ١٢٢٥ر٢(يزن كيس بالستيك يحوي قالب مستطيل لمخدر الحشيش  -١

 .اإلدارة 
ـان كــيس بالســتيك يحــوي قــالبين مســتطيلين لمخــدر الحشــيش  -٢ ـا) ١٢٩٧ر٨(يزـن  جــرام تقريـب

 .بميزان اإلدارة 

ـان كــيس بالســتيك يحــوي قــالبين مســتطيلين لمخــدر الحشــيش -٣ ـا) ١٢٩٨ر٥( يزـن  جــرام تقريـب
 .بميزان اإلدارة 

 جرام ) ٦١(تزن كيس شفاف اللون يحوي مادة لها المظهر المميز لمخدر الكريستال  -٤

 .تقريبا

 .جرام تقريبا ) ٧٢٦ر٢(كيس بالستيك يحوي مخدر األفيون تزن  -٥

 كرتــون صــغير مــدون ٢٥يحــوي لفــافتين كــال منهمــا بــداخلها ) vinsa(كرتــون مــدون عليــه  -٦
أقـــراص ) ١٠(وبكـــل شـــريط .. شـــريط ) ٢٠(وبـــداخل كـــل كرتـــون عـــدد " ترامـــادول  "علبـــه 

 ) .عشرة أالف قرص(قرص ) ١٠٠٠٠(بإجمالي 

 هذا وباستكمال التفتيش 
فضـال عـن أنـه بتفتـيش السـيارة السـوداء تـرخيص دبـي .. لم يتم العثور علـي خـالف مـا تقـدم  

 .يء لم يتم العثور فيها علي ش.. المملوكة للمتهم األول 

 وأضاف حمرر احملضر 
 –أـفـــاد األول .. مـــن المتهمـــين األول والـثـــاني عـــن مصــــدر المضـــبوطات باالستفـســـار انـــه  

 . بأنهما حصال عليها من المتهم الثالث –حسبما زعم محرر المحضر 

 ومن ثم ويف متام احلادية عشرة مساءا 
خور أمام بنك دبي التجـاري بذات التاريخ انتقل فريق الضبط إلي منطقة الرأس بالقرب من ال 

ـث  ـي المــتهم الثاـل ـاء القــبض عـل لكــزس (الــذي شــوهد بــنفس المكــان وبجانبــه ســيارة مــن نــوع .. إللـق
 أـبـيض الـلـون كبـيـر )شــوال (حـيـث ـقـام المــتهم الثاـلـث بوضــع.. بيضــاء الـلـون ـتـرخيص رأس الخيمــة 

ت الســيارة حتــى تــم ومــا أن تحركــ.. داخــل الصــندوق الخلفــي للســيارة . الحجــم وكــذا كرتــون أبــيض 
ثـم تـم ) .. مخـدرات(إلقاء القبض علي المـتهم الثالـث الـذي اعتـرف أن المـواد التـي وضـعها بالسـيارة 
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مالحقة السيارة واستيقافها وتم القبض علـي المتهمـان الرابـع والخـامس وبتفتيشـهم جميعـا ذاتيـا لـم يـتم 
وبفــتح الكرتــون تبــين أنــه .. ون والكرتــ) الشــوال(وبتفتــيش الســيارة عثــر علــي .. العثــور علــي شــيء 

 :يحوي اآلتي 
كيلـو ) ١٥ر٦( تـزن  قالـب٢٩ لفافة مستطيلة الشكل لمخدر الحشـيش تحـوي علـي ١٥عدد  -

 .جرام تقريبا 

 .جرام تقريبا ) ٥٩ر٩ (لفافة بالستيكية تحوى مادة الهيروين المخدر تزن حوالي -

  .اجرام تقريب) ١٢٧٣ر٣(لفافة تحوي مادة األفيون المخدر تزن  -

 هذا وبفتح الشوال األبيض تبني أنه حيوي 
 ١٠شــريط وكــل شــريط ) ٢٠( علبــه ترامــادول وكــل علبــه تحــوي ٢٥ لفافــات بــداخلها ٣عــدد  - أ

 .شريط كل منها عشرة قرص ) ٤٠٠(قرص ولفافة أخري بداخلها 

 ١٠شـريط وكـل شـريط ) ٢٠(كرتـون ترامـادول وكـل كرتـون بـه ) ٢٠(لفافتان كال منهما بها  - ب
 ) . قرص٢٨٠٠٠(مالي قرص بإج 

 شــــريط وكــــل شــــريط عشــــرة ٢٥وـبـــداخل كــــل كرـتـــون ) ـتـــريفن(كرـتـــون ) ٢٠( لفاـفـــة ـبـــداخلها -ج
 .أقراص بإجمالي خمسة أالف قرص 

 وأردف حمرر احملضر بأنه قد مت أخذ عينة بول من كل املتهمني 

 ومت إرساهلا للمعمل اجلنائي 
.. ؤال المـتهم األول بالشـرطة  صباحا تم س١ر٤٠ الساعة ٢٠١٣/-/-وبتاريخ .. هذا  

 ) حسبما جاء زعما بالمحضر(فأفاد 

 مساء تم إلقاء القبض عليه وعلي المتهم الثاني بمسـكن ٨ الساعة ٢٠١٣/-/-بأنه بتاريخ  
كمــا تــم تفتــيش الســيارة لــم يــتم .. وأنهمــا تــم تفتيشــهما ذاتيــا فلــم يعثــر معهمــا علــي شــيء .. األخيــر 

 تـم العثـور علـي المضـبوطات وهـي عبـارة غرفـة نـوم المـتهم الثـانيوبتفتيش .. العثور علي شـيء 
 .)قطعة كروية ال يعرف ماهيتها+ ترامادول + الكريستال + حشيش (عن 

 ونسب للمتهم األول القول
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٢٦٢

 كما أضيف ونسب للمتهم األول الزعم 
بأنه حصل علي المضبوطات مقابل عشرة أالف درهم قام هو بدفع النصف والمتهم الثـاني  

 م الشخصي لالستخداوأنهما يقومان بشراء هذه المواد المخدرة منذ ثالث سنوات .. النصف األخر 
 .واختتم ما نسب إليه وقال بأنه ليس لديه سوابق .. 

أـفــاد ..  صـــباحا ١٢ر١٠ الســـاعة ٢٠١٣/-/-وبســـؤال الـمــتهم الـثــاني ـبــذات الـتــاريخ  

 ). حسبما زعم بالمحضر(

.. وأضـــاف أنـــه يتعـــاطى الحشـــيش والترامـــادول منـــذ شـــهرين .. بـــذات أقـــوال المـــتهم األول  
وعــن مصــدر المضــبوطات قــرر بأـنـه شــخص إيرانــي ال .. ذ شــهر وأخــر مــرة تعــاطى فيهــا كاـنـت مـنـ

 .ثم نسبت إليه ذات أقوال سابقة .. يعرف أي تفاصيل عنه 

 وعقب ما تقدم عرضت األوراق علي النيابة العامة 

 أفاد.. وبسؤال املتهم األول 
نـذ وقرر بأن المتهم الثاني صـديقه م.. بأنه غير مذنب عن الترويج ومذنب بشأن التعاطي  
 .والثالث هو الشخص الذي تسلم منه المضبوطات .. عامين 

 !!!وإذا بالنيابة العامة تسأله عن ظروف اعرتافه 

 ومن ثم نسب إليه القول 
 من إلقاء القبض عليه اتفق مـع المـتهم الثـاني علـي شـراء مخـدر الحشـيش قبل شهرينبأنه  

..  وأخبـره برغبتـه ورغبـه المـتهم الثـاني )المحبـوس(/ ... فقـام باالتصـال بمـن يـدعي .. والترامادول 
 .وأن لديهما عشرة آالف درهم 

 )احملبوس/ .... (فأخربه املدعو 
وعقـــب ذلـــك .. انـــه ســـيتدبر األمـــر وســـيوفر لهمـــا الحشـــيش والترامـــادول بقـــدر هـــذا المبلـــغ  

 وأن ..وأخبــره بأنــه وفــر لهمــا الحشــيش والترامــادول ) المحبــوس/ .. (بأســبوعين اتصــل بــه المــدعو 
عليه التوجه إلـي منطقـة نـايف بـالقرب مـن مركـز الـذهب لمقابلـة شـخص وتسـليمه مبلـغ عشـرة آالف 

ــــي هـــــذا المكـــــان ... درهـــــم  / .. ولـــــدي وصـــــولهما اتصـــــال بالمـــــدعو.. وبالفعـــــل توجـــــه المتهمـــــان إـل
الخطــوط الهاتفيــة وتحــدث إلــي شــخص وأخبــره بــأن المتهمــان يقفــان ) بشــبك(حيــث قــام ) المحبــوس(

  مع غطاء الرأس يعتقد )دشداشه(وبالفعل تم التقابل مع شخص يرتدي .. من جسر المشاة بالقرب 
 .بأنه إيراني الجنسية فتم تسليمه المبلغ 



 

 

 

 

 
٢٦٣

 وعقب ذلك 
ـفـــاخبره بأـنـــه بمجــــرد وصــــول الكمـيـــة ســــوف ـيـــتم ) المحـبـــوس/ ... (ـتـــم االتصــــال بالمــــدعو  

وأخبرهمـــا ) المحـبــوس/ .. (المـــدعواتصـــل .. هـــذا وقـبــل الـقــبض عليهمـــا بـيــومين .. االتصـــال بهمـــا 
وبالفعـــل توجـــه المتهمـــان بســـيارة األول ولـــدي .. بالتوجـــه إلـــي منطقـــة رأس الخـــور الســـتالم الكميـــة 

الـمـــتهم (فـقـــام بإرســـال شـــخص يتحــــدث اإليرانيـــة ) المحبـــوس/ .. (وصـــولهما تـــم االتصــــال بالمـــدعو
فترجـل المتهمـان مـن السـيارة  .. األول كبيـر الحجـم والثـاني صـغير" كرتونين " وكان يحمل ) الثالث

 .ووضعهما علي المقعد الخلفي للسيارة وغادرا المكان الكرتونين وقاما باستالم 

 ثم توجها إيل منزل املتهم الثاني 
فتبـين الكرتـونين  الـذي قـام بفـتح غرفـة نـوم المـتهم الثـانيوقاما بإنزال الكمية ووضعها في  

ثـم تمـت .. !!!ال يعرفـا ماهيتهـا ل والكريسـتال ومـادة سـوداء أنهما يحويـان كميـة الحشـيش والترامـادو
 .مداهمتهما والقبض عليهما 

قرر بأنها ذاتها التـي تسـلمها والمـتهم الثـاني مـن المـتهم .. وبمواجهته بالمضبوطات .. هذا  
  مساءا ٧الساعة وقرر بأنهما قاما باستالم هذه المضبوطات .. الثالث وكانت بغرفة المتهم الثاني 

 .بمنطقة رأس الخور 

وأكـد علـي أنهـا كانـت عبـارة !! وقرر بأنـه قـام بنقلهـا بالسـيارة ملكـة والتـي ال يـذكر أرقامهـا ؟ 
 .أحدهما صغير والثاني كبير كرتونين عن 

وهـو " .." وأنـه يلقـب سـطحية قرر بأنه يعرفه معرفة ) المحبوس/ .. (وعن عالقته بالمدعو 
قصير القامة ، متوسـط النبيـه ، أبـيض البشـرة ، ه شخص محبوس في قضية مخدرات ووصفه بأن

 .شعره أسود 

قـرر المـتهم األول بأنـه ال يعلـم .. وعن كيفيـة االتصـال بـذلك الشـخص حـال كونـه محبـوس  
 !.كيف يتم االتصال ؟

لمـدة بغـرض التعـاطي قـرر بأنهـا .. وعن سبب شـراء المتهمـان األول والثـاني للمضـبوطات  
.. مرة واحدة قبـل هـذه المـرة ) المحبوس/ .. (اشتري المواد المخدرة من المدعووأنه سبق و.. طويلة 

وأضـاف أنـه يتعـاطى الحشـيش منـذ ـثـالث .. الورـقـاء وكـان قـد تسـلمها بـذات الطريقـة ولكـن بمنطقـة 
وأخـــر مـــرة .. ســـنوات وأـنــه ال يعـــاني مـــن األمـــراض النفســـية أو العضـــوية وـلــيس لدـيــه وصـــفة طبـيــة 

 .وأنه ليس مدمنا ويتعاطها بشكل متقطع .. ذ شهر تقريبا تعاطي فيها كانت من



 

 

 

 

 
٢٦٤

وأيد المتهم ما جاء بمحضر الضبط وأنه لـيس لديـه سـوابق وأنكـر اتهامـه بـالترويج واعتـرف  
 .بالتعاطي 
بـذات  قـرر ٢٠١٣/-/-بتاريخ .. وبسؤال المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة .. هذا  

 :في اآلتي عه واختلف م.. أقوال المتهم األول 

 . من القبض عليهما قبل شهر واحدأن االتفاق علي شراء المواد المخدرة كان  - أ
لــــيس هــــو ذات الشــــخص الــــذي ســــلمهما .. أن المــــتهم الثالــــث الموجــــود والمقبــــوض عليــــه  - ب

 غليـظـينحـيـث أن ـمـن ـقـام بتســليمهما الـمـواد المخــدرة ـكـان ذو لحـيـة وشــارب .. المضــبوطات 
  .خفيفتينيته وشاربه أما المتهم الثالث فلح.. 

 . مساء ٥ر٣٠ وقرر بأن استالمهما للمضبوطات كان الساعة  - ج

 / ... . أن هذه المرة األولي التي يقوم بشراء المواد المخدرة من المدعو-د
وأخـــر مـــرة .. واـنــه يـعــاني مـــن اإلكتـئــاب ..  ـقــرر أـنــه يتـعــاطي الحشـــيش مـنــذ ـثــالث ســـنوات -ه

 .تعاطي فيها كانت منذ شهر تقريبا  
 ) لم يفصح عنها( قرر بأنه لديه سوابق -و

 قرر .. وبسؤال المتهم الثالث بتحقيقات النيابة العامة .. هذا  

وأنــه قــد ورد ..  مســاءا ٨ الســاعة ٢٠١٣/-/-بأنــه تــم القــبض عليــه يــوم الجمعــة الموافــق  
امـادول وأخبـره بأنـه قـام بإخفـاء كميـة مـن مخـدر الحشـيش والتر/ ... إليه اتصال مـن شـخص يـدعي 

وطلب منـه تسـليم هـذه الكميـة لسـيارتين سـوف تحضـر .. داخل خزان الديزل للنش الذي يعمل عليه 
 .إليه 

 وبالفعل 
كرتـــون وكـــيس ) ٢(توجـــه للـــنش الـــذي يعمـــل بـــه وقـــام بفـــتح برميـــل الـــديزل ووجـــد بـــه عـــدد  

/.. دعو مســـاءا أتصـــل ـبــه المـــ٥ر٣٠ـفــي تـمــام الســـاعة .. بالســـتيكي وشـــوال أـبــيض فـقــام بإخراجهـــا 
كرتـون صـغير وأخبره بأن سيارة من نوع لكزس سواء اللـون ستحضـر إليـه وأن عليـه تسـليم صـاحبها 

وبالفعـــل حضـــرت الســـيارة فـقــام بحـمــل الكرـتــون والكـــيس وـقــام بتســـليمها .. الحـجــم وـكــيس بالـســتيك 
 .للمتهمين األول والثاني 

رة ـمـن ـنـوع لـكـزس بيضــاء وأخـبـره ـبـأن ســيا/ .... ثـم ـفـي الســاعة الســابعة اتصــل ـبـه الـمـدعو  
.. وهي عبـارة عـن كرتـون وشـوال .. اللون سوف تحضر إليه وأن عليه تسليم صاحبها باقي الكمية 

 ثم تم إلقاء .. وبالفعل حضرت السيارة وترجل منها المتهم الخامس واستلم منه المواد المخدرة 



 

 

 

 

 
٢٦٥

 .لعثور علي شيء وتفتيشه ذاتيا وتفتيش اللنش الذي يعمل به فلم يتم ا.. القبض عليه 

 وأضاف 
/ ..... ، والنواخــــذه عليــــه يــــدعي / ... يــــدعي أنــــه يعمــــل بحــــار علــــي اللــــنش وصــــاحبه  

وأنـه فـي بـادئ / .. .. وبعرض المضبوطات عليه قرر بأنها ذاتهـا المسـلمة منـه وأنهـا ملـك المـدعو 
) ١(واقعـة السـاعة يـوم ال/ .. األمر لم يكن يعلم بوجودها علي اللنش إال بعد االتصـال مـن المـدعو 

 ) . درهم٧٠٠٠(ظهرا وقد وافق علي طلبه بعدما وعده بمبلغ قدره 
واعترف بأنه يتعاطى األفيـون والميثـادون منـذ سـتة أشـهر وأخـر مـرة تعـاطي منـذ أربعـة أيـام  

  .وفي إيرانسابقة علي ضبطه 
قـرر .. وبمواجهته بما قـرره المـتهم الثـاني مـن أنـه لـيس الشـخص الـذي سـلمه المضـبوطات  

 عـقـب تســليمهما المــواد وأـنـه بالفـعـل ـقـام بحـلـق شــاربه ولحيـتـهبأـنـه هــو اـلـذي ســلمه المــواد المخــدرة 
 .المخدرة وقام بتخفيفهما

 هذا 

 وحيث وردت تقارير فحص عينات بول املتهمني 
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 وعن وسيلة الضغط اإلكراه 
 .قرر بأن ذلك كان عن طريق االعتداء البدني ومنعه من شرب الماء لفترات طوليه  

 كما أفاد 
بأنه لـم يقـرر بـذلك مسـبقا نظـرا لإلكـراه الـذي وقـع عليـه والضـرب باأليـدي والعصـي وأنـه لـم  

 .يصب وال يعلم شخص المعتدي عليه 

 في متاما ون
 مقررا بأنه كان في السيارة مع المتهم الثاني الذي طلب منه .. ما جاء بمحاضر الضبط  



 

 

 

 

 
٢٦٦

ثم طلب منه التوجه إلي منطقة الخور وتحديدا بالقرب من بلدية دبـي ألنـه .. التوجه إلي المستشفي 
ادا إلـي وبالفعـل اسـتلم أغراضـه ثـم عـ.. يرغب في استالم بعض األغـراض مـن أحـد اللنشـات لزويـه 

 .مسكن المتهم الثاني ولم يذهب للمستشفي 

 وقرر 
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 وعن تناقضه مع أقواله السابقة 
ٕنتيجـة ضـغط واكـراه بقة صـدرت عنـه قرر بأنه ما يقوله حاليـا هـو الصـحيح وأن أقوالـه السـا 

 .وقرر بأن المضبوطات تخص المتهم الثاني وأنه غير مذنب  .. مورس عليه من الشرطة

 قرر.. وبإعادة سؤال املتهم الثاني .. هذا 
كمـا أنـه ـلـم .. لـيس ـلـه أي عالقـة بالمضـبوطات وأنهـا عاـئـدة إليـه .. بـأن المـتهم األول  

 .يطلب كل هذه الكمية 

 وأضاف 
أن الحزر األول والثاني فقط ما تم ضبطه بمسكنه أما باقي المضبوطات فال يعـرف عنهـا ب 

 .وقد حصل علي هذه المضبوطات من المتهم الثالث .. شيء 

 وكرر مؤكدا علي 
 أو الواقعــة وأن حيازتــه للمضــبوطات أن المــتهم األول لــيس لــه أي عالقــة بالمضــبوطات 

 .كانت بقصد التعاطي 
جــاءت تـقـارير المعـمـل الجـنـائي أن المضــبوطات مــواد .. ـمـاع ـمـا تـقـدم وعـقـب ج.. هــذا  

ولكن الكميات واألوزان التي عرضـت علـي .. مخدرة ومؤثرات عقلية علي الوصف الوارد بالتقرير 

 .المعمل الجنائي تختلف عن تلك الكمية الموصوفة بمحضر الضبط 

 ملا كان ذلك 
يتضـــح وبجـــالء انقطـــاع صـــلة ..  األوراق وغـيــره ممـــا أســـفرت عـنــه.. ومـــن جمـلــة مـــا تـقــدم  

المـتهم األول عـن الواقعـة محـل هـذا االتـهـام وأنـه تـم الـزج بـه فيهـا ـبـاإلكراه والتنكيـل بـه وهـو مـا يؤـكـد 
 :وذلك كله علي النحو الذي نشرف ببيانه في دفاعنا التالي .. براءته مما هو مسند إليه 

 



 

 

 

 

 
٢٦٧

 الدفاع 
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 ذلك ل

 جند لزاما علينا التعرض للدفاع عن املتهم األول 

 والرباهني من خالل حمورين رئيسيني ينبثق عنهما العديد من احلقائق والدالئل 

 املؤكدة علي براءة املتهم األول 

 :احملور األول 
ـفـي بـيـان اـلـدفوع الشــكلية والعـيـوب اإلجرائـيـة الجســيمة الـتـي عاـبـت االتهــام الماـثـل والـتـي مــن  

 .شأنها هدم األساس القائم عليه هذا االتهام فتنفصل أوصاله وتنهار ركائزه 

 :احملور الثاني 
لمؤكــدة عـلـي انقطــاع صــلة المــتهم األول بهــذه الواقعــة برمتهــا ـفـي بـيـان اـلـدفوع الموضــوعية ا 

وانتـفـاء وجــود ثمــة دلـيـل معتـبـر عـلـي ضــلوعه فيهــا ، وعجــز أدـلـة الثـبـوت المقدمــة مــن النياـبـة العامــة 
 .عن حمل هذا االتهام في حقه 

 احملور األول

 الدفوع الشكلية والعيوب اإلجرائية 

 :الدفع األول 

 لعـدم إبتنائـه علـي ٢٠١٣/-/- النيابـة العامـة بتـاريخ بطالن اإلذن الصادر عن 

 .حتريات جدية أو دالئل كافية علي إدانة املتهم األول تربر إصداره 

 فقد نصت املادة الثانية من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أنه 
 كما ال .. ال يجوز توقيع عقوبة جزائية علي أي شخص إال بعد ثبوت إدانته وفقا للقانون 



 

 

 

 

 
٢٦٨

وز القبض علي أحد أو تفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه إال فـي األحـوال وبالشـروط المنصـوص عليهـا يج
 .في القانون 

  من القانون ذاته علي أن ٤٥كما نصت املادة 
 لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دالئل كافية  

 :علي ارتكابه جريمة في أي األحوال اآلتية 
 .في الجنايات : وال أ

 .في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة : ثانيا 
 : .....................ثالثا 

  من ذات القانون علي أن ٤٦كما نصت املادة 
ٕإذا لـم يـكـن المـتهم حاضــرا جـاز لـمـأمور الضــبط القضـائي أن يصــدر أمـر بضــبطه واحضــاره  

 .لضبط واإلحضار بوساطة أحد أفراد السلطة العامة ويذكر ذلك في المحضر وينفذ أمر ا

 هذا ومفاد النصوص أنفة البيان
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 فية ضد املتهم أما إذا مل تكن هناك دالئل كا
كمـا ال يجـوز للنياـبـة العامـة إصـدار إذن الـقـبض .. فـال يجـوز الـقـبض عليـه إذا كـان حاضــرا  

 .ٕوان هي فعلت فإن إذنها بذلك يكون مخالفا للدستور والقانون معيب بالبطالن .. عليه وتفتيشه 

 ومن ثم 

 فإن أحكام النقض والتمييز تواترت علي أن 
عداـلـة إـفـالت مجــرم مــن العـقـاب بـقـدر مــا يضــيرها االفتـئـات عـلـي مــن المـقـرر أـنـه ال يضــير ال

 .حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه الحق 
 )١٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤ س ٩/٤/١٩٧٣أحكام النقض (
 )٨٣٩ ص ٢٠٦ ق ٩ أحكام النقض س ١٢/١٠/١٩٥٨(
 )٤/٢/٢٠٠٨ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٤٥٨تمييز دبي طعن رقم (

 كما قضي بأنه 
 \الجريمة ال يكفي للقبض علي المتهم وتفتيشه بل يجب أن يقوم البوليس مجرد التبليغ عن 
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بعمــل تحريــات عمــا أشــتمل عليــه اـلـبالغ ، فــإذا أســفرت هــذه التحريــات عــن تــوافر دالـئـل قويــة علــي 
 تحقيـق جنايـات أن يقـبض ١٥صحة مـا ورد فيـه ، فعندئـذ يسـوغ لـه فـي الحـاالت المبينـة فـي المـادة 

 .علي المتهم وتفتيشه 
 )١٢١ ص ١٣١ ث ٤ مجموعة القواعد القانونية ج ٢٠/١٢/١٩٣٧(

 وكذلك قضي بأنه 
الدفع ببطالن القبض لعدم وجود دالئل كافيـه هـو دفـع جـوهري يجـب تمحيصـه أو الـرد عليـه  

 .ولو لم يعاود الطاعن إثارته بعد إعادة الدعوى للمرافعة 
 )١١٨٨ ص ٢١٢ ق ٣٢ أحكام النقض س ٢٣/١٢/١٩٨١(

  ملا كان ذلك
وبتطبيق المفاهيم القانونية أنفة البيان علي أوراق االتهام الماثل واإلجـراءات التـي تمـت فيـه  

 ٢٠١٣/-/-يتجلى وبوضوح مدي البطالن الذي عـاب اإلذن الصـادر مـن النيابـة العامـة بتـاريخ .. 
ءات وذـلــك اـلــبطالن ال يـقــف أـثــره عـنــد اإلذن فـقــط ـبــل يمـتــد ويســـتتبع بالضـــرورة بطـــالن كاـفــة اإلجـــرا

ذلك أن هذا اإلذن لـم يبنـي علـي أي تحريـات .. التالية عليه والمفترض أنها مبناه علي ذلـك اإلذن 

ـبـل جــاءت عباراـتـه عامــة ومجهـلـة وغامضــة ال  .. جدـيـة أو دالـئـل كافـيـة عـلـي إداـنـة الـمـتهم األول
الطـلـب وبالفعــل فـقـد كشــفت األوراق والتحقيـقـات عــن عــدم صــحة مــا جــاء ب.. يمـكـن االطمئـنـان إليهــا 

وذلـك لألسـباب .. بما يجعـل هـذا اإلذن معيـب بـالبطالن .. المقدم إلي النيابة للحصول علي اإلذن 

 :اآلتية 

 السبب األول 
ـقــد تضـــمن ) مـــدير اإلدارة العامـــة لمكافحـــة المخـــدرات(أن الطـلــب المـقــدم مـــن الســـيد الـلــواء  

فـمـا هـو مصــدر هــذه " ارة وردت معلوـمـات موثوـقـة المصــدر إـلـي اإلد"عبـارة غامضــة ومجهلـة وهــي 
وهــل بــين هــذا المصــدر ثمــة خالفــات أو .. المعلومــات ومــا هــو مصــدر ثقــة محــرر المحضــر فيهــا 

 !!.من عدمه ؟؟.. نزاعات مع أي من المتهمين السبعة من شأنها النكاية بهم واالدعاء عليهم 

 وهل
د آلي مــــن فــــي األوراق مــــا يؤكــــد أن ذلــــك المصــــدر منــــزه عــــن الكــــذب أو التلفيــــق أو الكيــــ 

 !!.المتهمين ومن ثم فال يجوز الشك في معلوماته المزعومة ؟؟

 ومن ثم 
 يتجلى ظاهرا أن تجهيل مصدر المعلومات المزعومة يؤكد أن هناك أمر غامضا لم يرد  
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 هذا المصدر علـي عالقـة سـابقة بـأي مـن المتهمـين أما أن يكونمحرر المحضر الكشف عنه وهو 
 هنـاك مصـدر فـي األصـل ٕوامـا أنـه ال يكـون.. به في دائرة االتهام بـال سـند ويريد التنكيل به والزج 

ومـن ثـم ال يجــوز التعويـل عليـهـا .. وتكـون هـذه المعلوـمـات المزعومـة مـن عـنـديات محـرر المحضــر 
 .في إصدار اإلذن 

 السبب الثاني 
فيــه ذلــك أنــه فــي الوقــت الــذي أورد .. وهــذا الســبب يؤكــد مــا جــاء بالســبب األول ويعضــده  

أـفـاد ـبـأن المتهمــان األول والـثـاني يتعاطـيـان المــواد المخــدرة ) المجهــول(محــرر المحضــر أن مصــدره 
 .والمؤثرات العقلية 

 ثم تأتي األوراق والتقارير الفنية 
مؤكده علي أنه بفحص عينة بول كـال مـن المتهمـين األول والثـاني جـاءت خاليـة تمامـا مـن  

 !!.ثمة مؤثرات عقلية أنهما يتعاطيان أي مواد مخدرة أو 

 وهذا يؤكد 
غـيــر مـنــزه عـــن مـــا ســـبق وقررـنــا ـفــي الســـبب األول مـــن أن مصـــدر المعلومـــات المزعومـــة  

 . كما سطر محرر المحضر "موثوق به " وال يمكن بحال وصفه بأنه  .. البهتان والتضليل

 السبب الثالث 
مـن بيـان ماهيـة  .. والتـي جـاءت بعبـارات غامضـة ومجهلـة.. خلت المعلومـات المزعومـة  

أو المــــؤثرات العقلـيـــة الـتـــي ـتـــم اـلـــزعم ـبـــأن المتهمــــان األول والـثـــاني يتعاطيانهــــا أو الـمـــواد المـخـــدرة 
بــل جــاءت المعلومــات جزافيــة قائمــه علــي ..  الــذي يحتفظــان فيــه بهــذه المــواد أو المكــانيحوزانهــا 

 .التخمين وليس علي اليقين حتى يمكن االطمئنان إليها 

 بع  السبب الرا
 ومع ثبوت بهتان ما جاء بهذه المعلومات المزعومة من أن غرض المتهمان األول .. هذا  

وذلك لثبـوت أنهمـا ال يتعاطيـان أي (والثاني من حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية هو التعاطي 
 هـذه نفقد خلت هذا المعلومات الواهيـة مـن الغـرض الـذي مـن أجلـه يحـوز المتهمـا) .. من ذلك 

 ).بفرض صحة ذلك(المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية 
ـفـإن العبـارات المســطر بـهـا طـلـب اإلذن ذاتـهـا ـتـدل وبوضــوح .. واألكثـر ـمـن جـمـاع ـمـا تـقـدم  

 أن السيد اللواء الذي حررها غير واثق بما جاء بها 
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 السبب اخلامس
إلذن ذاتـهـا ـتـدل وبوضــوح ـفـإن العبـارات المســطر بـهـا طـلـب ا.. واألكثـر ـمـن جـمـاع ـمـا تـقـدم  

  السيد اللواء الذي حررها غير واثق بما جاء بها نأ

 لذلك 
طـلـب الســماح ـلـه بأخــذ عيـنـه مــن ـبـول المتهمــان إلخضــاعها للتحلـيـل المعمـلـي لبـيـان مــا إذا  

 .كانا يتعاطيان المخدرات والمؤثرات العقلية من عدمه 

 وحيث أن السبب الرئيسي لطلب اإلذن .. هذا 
أن المتهمان يتعاطيان المخدرات والمؤثرات العقلية ومع ذلك يثبت أن محرر الطلـب الزعم ب 

األمر الذي يقطع بعدم صحة هذه المعلومات وأنه لم يـتم إجـراء أي .. ذاته يتشكك وال يثق في ذلك 
 .تحري أو بحث 

 السيما 
 !!.ت العقليةوقد ثبت أن أي من المتهمين األول والثاني ال يتعاطى المخدرات أو المؤثرا 

 السبب السادس
بعـد البحـث والتحـري " قـد أورد أنـه .. بل أن السيد محرر المحضـر .. ليس هذا كل شيء  

 .تبين صحة تلك المعلومات 

 وهذا علي الرغم من ثبوت 
وهو ما يؤكد وبحق أنه لـم يـتم ثمـة .. عدم صحة جماع ما سطر ووصف بأنه معلومات  

 .ة إجراء بحث أو تحري في الحقيق

 السبب السابع
قـــد تعمـــد إخفـــاء وتجهيـــل اســـم .. أن الســـيد محـــرر المحضـــر .. وأضـــف إلـــي مـــا تقـــدم  

 .الشخص الذي قام بالبحث والتحري عن مدي مصداقية هذه المعلومات 

 حىت ال تتكشف احلقيقة 
ـلــدي عداـلــة المحكمـــة الـتــي حتمـــا كاـنــت ستســـتدعي هـــذا الشـــخص وتســـتجوبه وتتفـــرس فـــي  

وهنـا كانـت سـتتيقن مـن عـدم ..   أنه أجري بالفعل تحريات علي الطبيعة من عدمه وجهة لتتأكد من
 .إجراء أي تحريات أو بحث كما زعم بالمحضر أنف الذكر 

 



 

 

 

 

 
٢٧٢

 ويف هذا املقام فال يعقل 
ـواء القــول بــأن    هــو الــذي قــام بــإجراء مــدير اإلدارة العامــة لمكافحــة المخــدرات/ الســيد الـل

ولعل خير دليل علـي ذلـك  .. ٕواال كان قد أفصح عن ذلك صراحة البحث والتحري بنفسه وبشخصه
لــم يطلــب اإلذن لنفســه ولشخصــه إلجــراء القــبض والتفتــيش بــل جــاء طلبــه أن الســيد اللــواء .. 

وهــو مــا يؤكــد أنــه ال يقــوم بــالتحري أو البحــث أو القــبض بنفســه بــل " لمجموعــة مــن أفــراد اإلدارة "
 .جراءات يكلف الضباط المرءوسين له بهذه اإل

 السبب الثامن 
قـد خلـت تمامـا مـن المصـدر الـذي أن كافة المعلومات المزعوم بأنهـا موثـوق فـي مصـدرها  

 ).علي فرض صحة ذلك (يحصل منه المتهم األول والثاني علي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

 السبب التاسع
.. ومــات المســطرة فـيـه ولعــل خـلـو المحضــر المزعــوم مــن إجــراء تحرـيـات وبحــث حــول المعل 

 ما يؤكد عدم جدية هذه التحريـات بـل وعـدم إجرائهـا من ثمة ذكر للمتهمين من الثالث حتى األخير
.. حـيـث أن هــؤالء المتهمــين ـتـم اكتشــافهم بعــد إجــراء الـقـبض عـلـي المتهمــين األول والـثـاني .. تماـمـا 

محضــر عـلـي ارتـكـاب أي مــن وهــو أمــر يؤـكـد عــدم إجــراء أي تحرـيـات أو ـتـوافر دالـئـل جدـيـة ـبـذلك ال
 .المتهمين األول والثاني لجريمة 

 السبب العاشر
 اـلـذي ـتـم اـلـزعم بأـنـه عــن ذـلـك الشــخص المجـهـولـلـم ـتـأتي المعلومــات المزعومــة بثمــة ذكــر  

 . استلم المبالغ من المتهمين األول والثاني 

 السبب احلادي عشر
مـع شـخص  – بفرض صحة ذلـك – لم يرد بتلك المعلومات أي إشارة إلي تعامل المتهمان 

محبوس في قضـية مخـدرات رغـم كونـه مـن المفتـرض تحـت قبضـة الشـرطة مـن اليسـير التوصـل 

ٕتحرـيـات واـجـراءات بـحـث ورغــم ذـلـك كـلـه يـقـرر محــرر المحضــر ـبـأن هـنـاك  .. آلي معلوـمـة بشــأنه
 !!.أجريت ؟

 السبب الثاني عشر
.. يابــة للحصــول عـلــي اإلذن ومــا يؤكــد عــدم صــحة جمــاع مــا جــاء بالمحضــر المرفــوع للن 

إقرار المتهم الثاني صراحة وباعتراف صريح بأن المتهم األول منبـت الصـلة بالواقعـة والمضـبوطات 



 

 

 

 

 
٢٧٣

.. وال عـلـم وال صــلة للمــتهم األول بهــا .. وحــده ) المــتهم الـثـاني(وأن تـلـك المضــبوطات عاـئـدة ـلـه .. 
 .يه وهو أمر في حد ذاته يدحض جماع ما سطر بالمحضر المشار إل

 ولعل مجاع األسباب أنفة الذكر 
 وعدم صحة الزعم بـأن عدم مصداقية المعلومات المسطرة بهذا المحضرتؤكد وبحق علي  

خـلـوا ـمـن أي وهــو األمــر اـلـذي يجعــل هــذا المحضــر .. ثمــة تحرـيـات أو بحــث ـقـد ـتـم عـلـي الطبيعــة 

ــإلذن ــة العامـــة ـل ــرر إصـــدار النياـب ــة تـب ــل كافـي ش للمتهمـــان والتعـــرض  إلجـــراء القـــبض والتفتـــيدالـئ
 التـي ال تحـوى بناء علي تلك التحريات الواهية والغامضةلحرياتهما الشخصية والتعرض لمسكنهما 

وهـو األـمـر الـذي يقطــع .. دلـيال واحـدا معتـبـرا علـي ارتكـاب أي ـمـن المتهمـين األول والـثـاني لجريمـة 
 .ببطالن هذا اإلذن بطالنا مطلقا 

 : الدفع الثاني 

 ونظـرا ٢٠١٣/-/-بطالن اإلذن الصادر عن النيابـة العامـة بتـاريخ نظرا لثبوت  

فإن ذلـك يسـتتبع .. النتفاء حالة من حاالت التلبس الواردة حصرا يف القانون 

 بالضرورة بطالن إجراءي القبض والتفتيش 

  من الدستور بقوهلا ٢٦من القواعد الدستورية ما نصت عليه املادة 
ـي أحــد أو تفتيشــه أو يــع المــواطنين ، الحريــة الشخصــية مكفولــة لجم  وال يجــوز القــبض عـل

 حجزه أو حبسه إال وفق أحكام القانون 

فقد أشرنا سلفا إيل ما جاء باملادة التاسعة مـن قـانون اإلجـراءات .. ونفاذا لذلك 

 اجلنائية التي قررت 
ال يجــــوز القــــبض علــــي أحــــد أو تفتيشــــه أو حجــــزه أو حبســــه إال فــــي األحــــوال وبالشــــروط  

 .المنصوص عليها في القانون 

 ولعل من أهم الشروط
إذن مـن النيابـة التي يستوجبها القانون لمشروعية القبض علي المـتهم وتفتيشـه هـو صـدور  

هـذا اإلذن صـحيحا بـل اسـتوجب المشـرع أن يكـون  .. ليس هـذا فحسـب.. العامة بضبطه وتفتيشه 

علي تحريـات جديـة ودالئـل كافيـة  –رنا سـلفا  كما أش– وهو ما ال يكون كذلك إال إذا كان مبنيا ..

 .ٕواال كان باطال .. علي ارتكاب المتهم للجريمة 
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  ٢٠١٣/-/-وهذا عني ما شاب اإلذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ 

 حيث جاء باطال لعدم إبتنائه علي حتريات ودالئل كافية تربر إصداره 
قد تم نفـاذا لهـذا اإلذن الباطـل األمـر ألول وحيث أن القبض علي المتهم ا.. لما كان ذلك  

فلـيس هنـاك  .. الذي يبطل هذا اإلجراء وكذا إجراء التفتيش إلجرائهمـا بغيـر مقتضـي مـن القـانون
 .كما لم يدع مدعي بأنه كان في حالة تلبس .. إذن صحيح من النيابة العامة 

 وهو ما يؤكد بطالن إجراءي القبض والتفتيش اللذين متا 

  املتهم األول يف حق

 نفاذا ملا استقرت عليه حمكمة النقض بقوهلا .. وهذا 
ٕ ، واذ خـالف الحكـم المطعـون فيـه القبض الذي ال يستند إلي أساس في القانون فهو باطـل 

هذا النظر وجـري قضـائه علـي صـحة هـذا اإلجـراء فإنـه يكـون معيبـا بالخطـأ فـي تطبيـق القـانون بمـا 
 .يوجب نقضه 

 )١٠/٤/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣الطعن رقم (

 كما نصت صراحة بأن 
الـــدفع بـــبطالن القـــبض والتفتـــيش هـــو مـــن الـــدفوع الجوهريـــة التـــي يتعـــين علـــي المحكمـــة أن  

تعرض له وتقول كلمتها فيه بأسباب كافيـة وسـائغة ، وكـان ال يكفـي لسـالمة الحكـم أن يكـون الـدليل 
 .صادقا متي كان وليد إجراء غير مشروع 

 )٤/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٨١ لسنة ٧٠٧٣رقم الطعن (

 ملا كان ذلك 
يتجلـى ظـاهرا أنـه .. وبتطبيق جملـة المفـاهيم القانونيـة أنفـة الـذكر علـي أوراق االتهـام الماثـل  

  .٢٠١٣/-/-طالما ثبت بطالن اإلذن الصادر عن النيابة العامة في 
تتبع بالضــرورة بـطـالن ـفـإن ذـلـك يـسـ.. وطالـمـا ـلـم تـتـوافر فـيـه ثـمـة حاـلـة ـمـن حــاالت التـلـبس  

 .القبض علي المتهم األول بما يجعله جديرا بالبراءة 
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 الدفع الثالث

إزاء ثبـوت بطـالن إجـراءي القـبض والتفتـيش إلجرائهمـا بغـري مقتضـي مـن 

 بطـالن كافـة - وعلي ما جـري بـه قضـاء التمييـز-فإن ذلك يستتبع .. القانون 

 .األدلة املستمدة من هذين اإلجراءين الباطلني 

 حيث قضت حمكمة التمييز يف هذا الشأن علي أن 
 ويبطل الدليل المستمد من المقرر أن القبض والتفتيش إذا حصال بغير إذن يكونا باطلين  

 .منهما 
 )٧/١١/٢٠٠٦ ق جلسة ٢٧ لسنة ٥٦٧الطعن بالتمييز رقم (

 وحيث استقرت أحكام النقض املصرية علي أن 
عدم التعويل في الحكم باإلدانة علـي أي دليـل ه قانونـا من المقرر أن بطالن القبض مقتضا 

 وبالـتــالي ـفــال يعـتــد بشـــهادة مـــن ـقــام ـبــه ، ولمـــا كاـنــت اـلــدعوى حســـبما حصـــلها الحكـــم مســـتمد مـنــه
 .المطعون فيه ال يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

 ) ق٧٤ لسنة ٨٢٤ الطعن رقم ١٥/٩/٢٠١٢نقض جلسة (

  كما قضي بأن 

ينبنـي علـيـه عـدم التعويـل ـفـي اإلدانـة عـلـي مـن المقـرر أن بطـالن القـبض لـعـدم مشـروعيته 

 ، ومن ثم فإن إبطال الحكم المطعون فيـه القـبض علـي أي دليل يكون مترتبا عليه أو مستمدا منه
فـــي الطـــاعن الزمـــه بالضـــرورة إهـــدار كـــل دلـيــل تكشـــف نتيجـتــه القـــبض الباطـــل وعـــدم االعـتــداد ـبــه 

 .إدانته

 )ق٦١ لسنة ١١٣٨٣ الطعن رقم ١٠/٣/١٩٩٣نقض (

  كما قضت بأن

ـي باطــل فهــو باطــلالقاعــدة فــي القــانون   ، ولمــا كــان ال جــدوى مــن تصــريح أن مــا بـنـي عـل
الحكــم بــبطالن الــدليل المســتمد مــن العثــور علــي فتــات المخــدر الحشــيش بجيــب صــديرى المطعــون 

يـر بـبطالن مـا تـاله متصـال بـه ومترتبـا عليـه ألن مـا هـو ضده يعد إبطال مطلـق القـبض عليـه والتقر
الزم باالقتضـاء العقلـي والمنطقـي ال يحتـاج إلـي بيـان لمـا كـان مـا تقـدم وكـان مـا أورده الحكـم ســائغا 

 . ويستقيم به ومن ثم تنحسر عنه دعوى القصور

 ).٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤ أحكام النقض س ٩/٤/١٩٧٣(
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  وكذا قضت أيضا بأن

 وكــذا بطــالن كاـفـة اإلجــراءات المترتـبـة يوـجـب اســتبعاد اـلـدليل المســتمد مـنـهبطــالن الـقـبض  
 . عليه

 )ق٦٠ لسنة ٢٨ طعن رقم ١٢/٧/١٩٩٠نقض (

 ملا كان ذلك
وكــان قــد ثبــت لعدالــة المحكمــة المــوقرة ممــا تقــدم جميعــه بطــالن اإلذن الصــادر مــن النيابــة  

وهـــو مـــا يســـتتبع .. جريـــان بموجبـــه العامـــة ممـــا ترتـــب عليـــه بطـــالن إجـــراءات القـــبض والتفتـــيش الم
 .  يكون مستمدا أو مترتب علي هذه اإلجراءات الباطلة– إذا وجد –بالضرورة بطالن ثمة دليل 

 وإزاء ما تقدم مجيعه

ســوى ـمـا أنتـجـه الـقـبض والتفـتـيش ونظــرا الفتـقـار األوراق عــن ثمــة دلـيـل ضــد المــتهم األول  

 . المتهم في طلب البراءة مما هو مسند إليه األمر الذي يتجلى ظاهرا معه أحقية الباطلين

 حملور الثاني ا

الدفوع املوضوعية املؤكـدة علـي انتفـاء صـلة املـتهم 

األول بالواقعة حمل هـذا االتهـام وانعـدام وجـود أي 

دليل علـي صـحتها يف حقـه مـع بيـان أوجـه العـوار 

والقصــور التــي عابــت حتقيقــات النيابــة العامــة 

ن ضد املتهم األول دومنا سند وحتريكها االتهام الراه

 .يف الواقع أو القانون 

 : الدفع األول 

بطالن االعرتاف املنسوب للمـتهم األول سـواء الـذي أديل بـه أمـام الشـرطة أو  

بتحقيقات النيابة األولية لكونه جاء وليد إكـراه مـادي ومعنـوي مـورس عليـه 

ا محلـه حنـو اإلدالء يتمثل يف التعدي عليه بالضرب واحلرمان من شرب املاء مم

 .مبا دفع به دفعا حنو اإلدالء به 

 ذلك أن املستقر عليه فقها يف هذا اخلصوص أنه 
 فال عبرة باالعتراف يجب أن يكون المتهم قد أدلي باالعتراف وهو في كامل إرادته ووعيه ،  

 ومعيبة ، كما  أو كان ثمرة إجراءات باطلة ولو كان صادقا إذا جاء نتيجة إكراه مادي أو معنوي
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ال يعتــد بــه إذا كــان نتيجــة وعــد أو إغــراء ألنــه يعــد قــرين اإلكــراه والتهديــد ، ولــه تــأثيره علــي حرـيــة 
 المتهم في االختيار بين اإلنكار أو االعتراف يؤدي إلي حمله علي االعتقاد بأنه قد يجني من وراء 

 .االعتراف فائدة أو يتجنب ضررا 
 )٧٦٩ ص ١٩٨٠راءات طبعة قانون اإلج.. مأمون سالمة / د(

 )٥٤٣ ص –أدوار غالي الذهبي / د(

 كما تقرر فقها بأن 
 فإذا كان االعتراف ثمرة إجراءات باطلة يجب أن يستند االعتراف إلي إجراءات صحيحة  

 ويجدر التنبيه إلي أن االعتراف الصادر بناء علي قبض أو تفتيش باطل يقع باطل  .. وقع باطال
 .ثير هذا اإلجراء الباطل علي نحو يجرده من إرادته الحرة الواعية إذا كان خاضعا لتأ

 )٥٣٦ ص ١٩٩٣ الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية الطبعة السابقة –أحمد فتحي سرور / د(

 ويف هذا الشأن قالت حمكمة النقض بأن 
ة تـقـدير قيمــة االعـتـراف اـلـذي يصــدر عــن المــتهم عـلـي أـثـر التفـتـيش باطــل وتحدـيـد مــدي صــل

هذا االعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هـو مـن شـئون محكمـة الموضـوع تقـدره حسـبما يتكشـف 
 .لها من ظروف الدعوى 
 )٢٧/٥/١٩٩٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ٢٩٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
االعـتـراف ـفـي المســائل الجنائـيـة مــن عناصــر االســتدالل الـتـي تمـلـك محكمــة الموضــوع كامــل  

صحتها وقيمتها في اإلثبات فلقاضي الموضوع البحث في صحة مـا يدعيـه المـتهم الحرية في تقدير 
 .من اعتراف وما إذا كان سليما مما يشوبه وهو في ذلك ال يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض 

 )٩/٤/١٩٨٧ ق جلسة ٥٧ لسنة ١٧٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 هام الماثل ستقفز إلي ذهنه العديد من وكان الثابت أن القارئ لألوراق التي استهل بها االت 

نظــرا لعــدم المعقوليــة الواضــحة والتضــارب البــين فيمــا هــو ثابــت .. التســاؤالت وعالمــات االســتفهام 
 يكفــل لــه – إن صــدق –والســهولة واليســر الواضــحين فــي أدالء المــتهم األول بــاعتراف .. بــاألوراق 

 .اإلدانة والعقاب 

 تلك عالمات االستفهام أن تزولولكن ما لبثت هذه التساؤالت و
  – بإرادة حرة ألول مرة – ومثوله ٢٠١٣/-/-بمجرد إعادة التحقيق مع المتهم األول بتاريخ 



 

 

 

 

 
٢٧٨

مقـررا بإنكـاره التـام لجميـع مـا سـبق وأدلـي بـه مجبـرا ومكرهـا بمحضـر الشـرطة .. أمام النيابـة العامـة 
 .وتحقيقات النيابة العامة األولية 

 يل بذلك االعرتاف مؤكدا علي أنه ما أد
إال مـتـأثرا بالضــغوط المادـيـة والمعنوـيـة الـتـي مورســت علـيـه واإلكــراه المــادي اـلـذي تعــرض ـلـه  

.. والحرمان من شـرب المـاء ) بحرفية لعدم تخلف إصابات (التعدي عليه بالضربوالذي تمثل في 
امـــة سيســـتمر هـــذا والتهديـــد بأنـــه فـــي حـــال عـــدم اإلدالء بـــذلك االعتـــراف المكـــذوب أمـــام النيابـــة الع

 .االعتداء وذاك الحرمان وريما سيتم تشديدهما 

 وهو األمر الذي أدي إيل حل اللغز والعثور علي احللقة املفقودة 
فقــد .. التــي ظلــت عالقــة فــي األذهــان إبــان اســتقراء األوراق األولــي مــن ملــف هــذه القضــية  

..  أدنـــــي محاولـــــة للمقاومـــــة تجلـــــى الســـــبب وراء إدالء المـــــتهم األول بـــــاعتراف ســـــهل ويســـــير دون
واتضــحت الصــورة والمـبـرر وراء الســؤال اـلـذي اســتهلت ـبـه النياـبـة العامــة تحقيقاتهــا مــع المــتهم األول 

 ".ما ظروف اعترافك " وهو 

 فكيف للنيابة العامة املوقرة أن تعلم قبل سؤال املتهم 

 !!!أنه سوف يعرتف ؟
 فـي المقدمـة التـي روتهـا قبـل التحقيـقالعامة إذا وضعنا في االعتبار أن النيابة .. السيما  

مع المـتهم األول والتـي فـي األغلـب مـا تتضـمن إثبـات اسـتدعائه إلـي غرفـة التحقيـق ومناظرتـه بـدنيا 
 فينكرـهــا أو ..ـثــم ـيــتم مواجهـتــه بالتهـمــة الـتــي يحـقــق مـعــه بشـــأنها .. ٕواثـبــات مالبســـه وـمــا إـلــي ذـلــك 

  .يعترف بها

 قا للثابت باألوراق إال أن هذه املقدمة قد خلت وف

 من مواجهة املتهم األول بالتهمة ومن ثم مل يقرر أنه يعرتف بها 
"  ما هي ظـروف اعترافـك"ورغم ذلك يأتي السؤال األول من النيابة العامة للمتهم األول بـأن  

ٕوهـــو األمـــر اـلــذي يتأكـــد معـــه وبحـــق أن المـــتهم األول كـــان واقعـــا تحـــت ـتــأثير ضـــغط واكـــراه مـــادي 
مــا لبــث أن عــدل ن شــأنه أن حملــه نحــو اإلدالء بــأقوال ال تمــت للواقــع والحقيقــة بصــلة ومعنــوي مــ

ـداء ـة اإلرادة واألمــان مــن االعـت  وهــو مــا لــم يتــوافر لديــه إال عنهــا بمجــرد شــعوره بشــيء مــن حرـي
  .٢٠١٣/-/-بتاريخ 

 



 

 

 

 

 
٢٧٩

 ومن ثم 
 األول يتجـلـى ظــاهرا ـمـدي ـمـا شــاب هــذا االعـتـراف المـكـذوب مــن بطــالن لصــدوره ـمـن المــتهم 

 اإلكـراه مـن ولـيس أدل علـي هـذا.. ومـن ثـم بطـالن أي دليـل قـد يسـتمد منـه  .. تحت وطأة اإلكـراه
 في حين ثبت تقرير المعمل الجنـائي عـدم صـحة اعتراف المتهم علي نفسه بأنه يتعاطى المخدرات

 . بما يؤكد وقوعه تحت تأثير اإلكراه المادي والمعنوي ذلك

 الدفع الثاني 

مـن (رتاف املنسوب للمتهم األول لثبوت خمالفـة مجـاع مـا قـرر بـه بطالن االع 

بل وللتقارير الفنيـة الصـادرة عـن املعمـل .. للحقيقة والواقع ) واقعات مكذوبة

 اجلنائي 

 حيث أنه من الثوابت التي أرستها حمكمة النقض املصرية أنه 
ي كـان ذلـك مخالفـا للحقيقـة ال يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافـه بلسـانه أو بكتابتـه متـ 
 .والواقع 

 )٢٠/١٢/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٥ لسنة ٧٩٢٥٧الطعن رقم (
 )٢٠/٢/١٩٦٨ ق جلسة ٣٨ لسنة ٣٨٠الطعن رقم (

 كما قضت بأن 
 من المقرر بأن االعتراف في المسائل الجنائية من عناصر االستدالل التي تملك محكمة 

متـي اطمأنـت إلـي ي اإلثبـات ولهـا أن تأخـذ بـه الموضوع كامل الحرية فـي تقـدير صـحتها وقيمتهـا فـ

 .صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع 

 )١٠/١٠/٢٠١٣ ق جلسة ٧٨ لسنة ٧٤٢الطعن رقم (
 )١٨/٩/٢٠١١ ق جلسة ٨٠ لسنة ٥٢٦٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 ـبــاعتراف الـمــتهم أن يخضـــع يـشــترط لألـخــذوكــان الثاـبــت مـمــا هــو مســـتقر علـيــه قضــاء أـنــه  

  .. وتطمئن إلي كونه صادق ومطابق للحقيقة والواقع لتقدير عدالة محكمة الموضوع اعترافه هذا
فإنـه ال يصـح .. أما إذا ثبت مخالفة ما ورد بهذا االعتراف لما هو ثابت باألوراق والحقـائق الواقعيـة 

 .التعويل علي ذلك االعتراف المكذوب ويجدر إطراحه

 



 

 

 

 

 
٢٨٠

 لمتهم األول يف الواقعة الراهنة وهذا هو عني احلال يف االعرتاف املنسوب ل

 وهذا ليس من قبل التشكيك والتخمني بل أكدته الدالئل اآلتية 

 الدليل األول 
من .. ليس أدل علي عدم صحة االعتراف المنسوب للمتهم األول ومخالفته للحقيقة والواقع  

 ) .الترامادول (لعقليةوالمؤثرات ا) الحشيش (بأنه يتعاطى المواد المخدرةأنه نسب إليه االعتراف 

 يف حني أثبت املعمل اجلنائي 
وأنهما ال يتعاطيـان سـواء الحشـيش أو .. سلبية عينة البول المتخذة من المتهم األول والثاني  

 .الترامادول 

 الدليل الثاني
) بتفتيشه ذاتيـا (مع شخصهأن المتهم األول لم يضبط .. أن األوراق أسفرت وبوضوح شديد  

ولـم .. أي مضـبوطات ) المزعـوم اسـتعمالها فـي الجريمـة (في سيارتهولم يضبط  .. أي مضبوطات
 بمسكن المـتهم الثـاني وبغرفـة نومـهذلك أن واقعة الضبط تمت .. يضبط بمسكنه أي مضبوطات 

أن المـتهم الثـاني أقـر صـراحة بانتفـاء صـلة المـتهم األول بالواقعـة جملـة .. واألكثر من ذلك كلـه .. 
 . صلته بالمضبوطات وتفصيال وعدم

 وهذا شيء يتفق مع العقل واملنطق واحلقيقة 
والمعـتـرف اعتراـفـا غرفـة ـنـوم الـمـتهم الـثـاني ،  .. والغرـفـةســكن الـمـتهم الـثـاني ،  .. فالمـسـكن 

وذلـك كلـه يؤكـد .. المتهم الثاني ، واألخير أكد علي انقطاع صلة المـتهم األول بالواقعـة  .. صريحا
 .تراف المنسوب للمتهم األول للحقيقة والواقع وبحق عدم مواكبة االع

 الدليل الثالث 
فقــد .. أن المــتهم األول لكونــه حــال إدالئــه بــذلك االعتــراف المكــذوب كــان يخــالف الحقيقــة  

 حينما قرر بأن استالم المضبوطات من المتهم الثالث في منطقة الخـور كـان فـي تضارب مع نفسه
بض عليـه ومعـه المـتهم الثـاني بمسـكن األخيـر فـي منطقـة الطـور ثم قرر بـأن القـ .. السابعة مساءا

 .وهو أمر يؤكد مخالفة ما قرره المتهم األول للحقيقة  .. في السابعة مساءا أيضاكان .. 

 الدليل الرابع 
فقـد قـرر بـأن المضـبوطات .. ولكون المتهم األول لـم يتسـلم المضـبوطات مـن المـتهم الثالـث  

 .أحداهما صغيره وأخري كبيرة " نين كرتوكانت موضوعة داخل 



 

 

 

 

 
٢٨١

 يف حني قرر املتهم الثالث 

 " كيس بالستيكي + كرتون " أن املضبوطات كانت موضوعة يف 
 فـي الواقعـة برمتهـا وأنـه تـم الـزج بـه فيهـا ممـا حملـه عدم اشـتراك المـتهم األولوهذا ما يؤكد  

 .نحو اإلدالء باعتراف يخالف الحقيقة والواقع 

 س الدليل اخلام
أدلـــــي بروايـــــة ال تتفـــــق مـــــع العقـــــل والمنطـــــق مـــــن أنـــــه تحصـــــل علـــــي .. أن المـــــتهم األول  

وأنـه أتصـل بـه عـدة مـرات وفـي  .. عن طريق االتصـال بأحـد األشـخاص المسـجونينالمضبوطات 
أوقات مختلفـة وأن ذلـك المسـجون لديـه داخـل السـجن هـاتف معـين وسـجل رقمـه علـي هـاتف المـتهم 

 !!.األول ؟؟؟

 ر ال يتفق مع العقل املنطق وهذا أم
 لم يدعي أنه /.. السيما وأن المتهم الثالث القائم بتسليم المضبوطات لحساب شخص أسماه 

ولكنـه بل قرر أنه شـخص إيرانـي معلـوم لديـه .. ولم يقرر بأنه مسجون / .. ذات الشخص المدعو 

  .موجود بدوله إيران

 األمر الذي يقطع 

  للحقيقة والواقع مبخالفة هذه الرواية برمتها

 وليس أدل علي ذلك 
علـي فـرض / ... (من أن النيابـة العامـة المـوقرة قـد تجاهلـت هـذه الروايـة ولـم تسـتدع المـدعو 
 .ولم توجه إليه االتهام إذا كان هو صاحب المضبوطات ) وجوده

 الدليل السادس 
ع هـذه الكميـة مـن المـواد اضطراب المتهم األول في أقواله المنسوبة إليه حينما قـرر بأنـه ابتـا 

 ويقـرر أنـه لـم يتعـاطى منـذ ثـم يعـود.. وأنه يتعاطى كل ثالثـة أيـام .. المخدرة للتعاطي لفترة طويلة 
ـه ال يتـعـاطى تمامــا.. شــهر  ـم يثـبـت التقرـيـر الفـنـي الرســمي أـن األمــر الــذي يقطــع بــأن أقوالــه  .. ـث

 .مخالفة للحقيقة والواقع وال يجوز التعويل عليها 

 السابع الدليل 
وما ورد علي لسـان المـتهم الثـاني .. أن هناك تضارب فيما بين ما جاء بأقوال المتهم األول  

كــان ) ثـمـن المضــبوطات(فـقـد نســب ـلـألول الـقـول ـبـأن الشــخص اـلـذي اســتلم منهمــا المبـلـغ المــالي .. 



 

 

 

 

 
٢٨٢

يص قمـ"  في حين قرر المتهم الثاني أن ذلك الشخص كـان يرتـدي ) دشداشة وغطاء رأس(يرتدي 

 ."وبنطال 

 ويف تضارب أخر 
نسب للمتهم األول القول بـأن االتفـاق بينـه وبـين المـتهم الثـاني علـي شـراء المضـبوطات كـان  

كـان قبـل فـي حـين قـرر المـتهم الثـاني أن هـذا االتفـاق المزعـوم  .. قبل شهرين من القبض عليهمـا

 .شهر واحد 

 ويف تضارب ثالث
 كانت السابعة مساءا لمضبوطات من المتهم الثالث نسب للمتهم األول أن واقعة استالم ا

 . مساءا ٥ر٣٠الساعة في حين قرر المتهمان الثاني والثالث أنها تمت .. 

 وهذا كله يقطع بعدم حضور 
 .وعدم اشتراكه في الواقعة محل هذا االتهام برمتها.. المتهم األول لواقعة التسليم  

 ملا كان ذلك 
 وبجـالء أن مـا هـو منسـوب للمـتهم األول مـن اعتـراف مخـالف يتضـح.. ومن جمله مـا تقـدم  

للحقيقـة والواـقـع وال يمـكـن بحـال ـمـن األحــوال أن تطمـئن عداـلـة المحكـمـة المـوقرة لمصــداقيته ـفـي هــذا  
 .ومن ثم ال يجوز التعويل عليه بما يجدر إطراحه .. االعتراف 

 هذا كله عالوة علي أن الثابت
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 :الدفع الثالث 

إقـرار املـتهم .. وكدليل قاطع علـي بـراءة املـتهم األول ممـا هـو مسـند إليـه  

 صـلة األول بهـذا االتهـام وأن املضـبوطات مملوكـه لـه الثاني صراحة بانقطـاع

مبا ينتفي عن املتهم األول الضلوع أو االشرتاك يف هذه الواقعة ) املتهم الثاني(

 .بأي صورة من الصور 

 أشرنا سلفا 
 ولم يتم ضبط .. أن المضبوطات تم ضبطها في مسكن المتهم الثاني ، وفي غرفة نومه  



 

 

 

 

 
٢٨٣

وـلــم يـقــم أي دلـيــل عـلــي .. ســـواء ذاتـيــا أو ـفــي مســـكنه أو ـفــي ســـيارته أي شـــيء ـلــدي المـــتهم األول 
الســيما وأنــه قــد ثبــت بمــا ال يــدع مجــاال للشــك بطــالن االعتــراف .. اشــتراكه فــي هــذه الواقعــة تمامــا 

فضــال عــن مخالـفـة مــا نســب إلـيـه .. المـكـذوب المنســوب إلـيـه وأـنـه تعــرض لإلكــراه المــادي والمعـنـوي 
 .ع من اعتراف للحقيقة والواق

 وذلك كله

 مع إقرار املتهم الثاني الصريح والواضح 
يقـوم اـلـدليل الـدامغ عـلـي ـبـراءة .. بانقطـاع صــلة المـتهم األول بالمضــبوطات والواقعـة برمتـهـا  

 .ساحة المتهم األول وأنه قد تم الزج به في هذا االتهام ظلما وعدوانا 

 الدفع الرابع 

ثان والعريف لكونهما القائمني بـإجراء بطالن الدليل املستمد من أقوال املالزم 

وإلقرارهمـا بـأنهم مل .. وإلقرارهمـا بـذلك .. القبض الباطل على املـتهم األول

يشرتكوا يف أي حتريات حول هذا االتهام ومن ثم ليس هنـاك مـا يـربر النيابـة 

 .املوقرة لالعتصام بشهادتيهما  

 فقد استقر قضاء النقض علي أن .. بداية 
أن بطالن القبض مقتضاه عدم التعويل في الحكـم باإلدانـة علـي أي دليـل مسـتند من المقرر  

، ولمـا كانـت الـدعوى حسـبما حصـلها الحكـم الطعـين ال  وبالتالي فال يعتد بشـهادة مـن قـام بـه منـه
 .يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

 )١٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
لمــا كــان بطــالن القــبض والتفـتـيش مقتضــاه قانوـنـا عــدم التعوـيـل فــي الحكــم باإلداـنـة علــي أي  

 ، ولمــا كاـنـت وبالـتـالي ـفـال يعـتـد بشــهادة ـمـن ـقـام بـهـذا اإلـجـراء الباـطـلدلـيـل يكــون مســتمدا مـنـه ، 
تعــين الحكــم ببــراءة الــدعوى حســبما حصــلها الحكــم المطعــون فيــه ال يوجــد فيهــا دليــل ســواه ، فإنــه ي

 .الطاعن 
 )٢٦/١٢/٢٠٠٥ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٩٨١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 وعلي األخص .. وبتطبيق األصول والثوابت القانونية أنفة الذكر علي أوراق االتهام الماثل  



 

 

 

 

 
٢٨٤

 اتيا القائمين بعملية القبض علي المتهم األول وتفتيشه ذ.. السيد المالزم ثان والعريف منها أقوال 
 .. يتضح وبجالء تام أن تلك األقوال ال تصلح دليال إلدانة المتهم .. 

ألن السيد الضابط والعريـف املـذكورين همـا القـائمني بـإجراء القـبض الباطـل 

 السالف إيضاحه تفصيال
 فقد أوردنا سلفا كافة الدالئل والبراهين الثابتة باألوراق والتي تؤكد علي بطالن إجراء القبض  

وهو ما يستتبع بطالن أي دليل مستمد من هذا اإلجـراء الباطـل البتنائـه علـي إذن نيابـة .. فتيش والت
 .باطل 

 وبالتايل 
فإعمـــاال لمـــا هـــو مســـتقر علـيــه فقهـــا وقضـــاءا فإـنــه ال يعـتــد بشـــهادة الـقــائم بهـــذين اإلجـــراءين  

اإلجــراءين البــاطلين همــا القــائمين بهــذين .. وحـيـث أن الســيد الضــابط والعرـيـف .. هــذا .. الـبـاطلين 
 .األمر الذي يستوجب إطراح أقواله وعدم االعتداد بها في اإلثبات .. بطالنا مطلقا 

 السيما 
يتجلـى ظـاهرا  ٢٠١٤/-/-أنه بمطالعة أقوال هذا الضـابط أمـام النيابـة العامـة بجلسـة تحقيـق 

ذلـك اإلجـراء (م فقد أقر بـأن دوره اقتصـر علـي القـبض علـي المـته .. أنه ليس لديه ما يشهد به

 ) .الباطل المذكور

 وكذا ذكر العريف 
أنه شارك في القـبض علـى المـتهم دون حتـى أن يشـترك فـي سـؤال المتهمـين لوجـود الضـابط  

 األعلى منه رتبة 

 أما ماعدا ذلك 
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 فقد أقر الضابط والعريف بعدم قيامهما بأي إجراء مما تقدم 
 أو وهو ما يقطع بأنهما قد تم الزج بهما كشاهدي إثبات دون أن يكون لديهما ما يشهدا به  

وهــو مــا يبطــل أي دلـيـل ـقـد يســتمد مــن أقوالهمــا بمــا يســتوجب اســتبعاد شــهادتهما .. مــا يصــلح دـلـيال 
 .من أدلة الثبوت 



 

 

 

 

 
٢٨٥

 الدفع اخلامس 

انتفـاء ـصـلة أي ـمـن املتهـمـني باملضـبوطات لوـجـود اـخـتالف ـشـديد يف األوزان  

الواردة مبحضر الضـبط عـن تلـك الـواردة بتقريـر املعمـل اجلنـائي ممـا يؤكـد 

عبث بها ويؤكد إنكار املتهم األول لالتهام املاثـل برمتـه وانقطـاع صـلته عـن ال

 .تلك املواد املخدرة 

 باستقراء 
 وصـف ٢٠١٣/-/-أوراق االتهام الماثل يتضح أنه قد أثبت في محضر اإلجراءات المـؤرخ  

  :كاآلتيالمضبوطات الخاصة بالمتهمين األول والثاني 
 بــــه قطعتــــين داكنــــي اللــــون تزنــــان حــــوالي )tepung(قالــــب مســــتطيل الشــــكل مــــدون عليــــه  -١

 ًجرام تقريبا) ١٢٢٥،٢(

وبفتحــه تبــين وجــود ) palace hotel(كــيس بالســتيكي أســود وذهبــي اللــون مــدون عليهــا  -٢
) ١٢٩٧ر٨(قــالبين مســتطيلين الشــكل لهمــا المظهــر المميــز لمخــدر الحشــيش تزنــان حــوالي 

 .جرام 

 بنـيــة اللــون غـيــر معروفــة وبفتحـــه تبــين وجـــود  كــيس بالســتيكي شـــفاف اللــون ـمــدهون بمــادة -٣
) ١٢٩٨ر٥(قــالبين مســتطيلين الشــكل لهمــا المظهــر المميــز لمخــدر الحشــيش تزنــان حــوالي 

 .جرام 

ـز لمخــدر الكريســتال ـتـزن حــوالي -٤ ـه مــادة لهــا المظهــر الممـي  ـكـيس شــفاف الـلـون وبداخـل

 .جرام تقريبا ) ٦١(

المظهـر الممـيـز لمخـدر األفـيـون  ـتـزن  كـيس بالـسـتيكي شـفاف الـلـون وبداخلـه ـمـادة لـهـا  -٥

  .جرام تقريبا) ٧٢٦ر٢(حوالي 

  كرتون ٢٥ بداخله لفافتين شفافتين بداخل كل لفافة عدد vianas كرتون مدون عليها  -٦

 شــريط وـبـداخل كــل شــريط عــدد ٢٠صــغير مــدون عليهــا ترامــادول وبــداخل كــل كرتــون عــدد 
 ل تقريبا قرص ترامادو١٠٠٠٠ أقراص وبإجمالي عدد عقاقير ١٠

 وحيث أنه من املفرتض أن ترسل األحراز الثالثة .. هذا 

 إيل املعمل اجلنائي دون عبث 
 حيث أن ما عرض على النيابة وأرسل .. إال أن ما حدث فعال كان علي خالف ذلك تماما  



 

 

 

 

 
٢٨٦

 :للمختبر الجنائي هو األتي 
 يكية شفافة  بداخله لفافة بالست"KUHGUNTING" مغلف بالستيكي مدون عليه عبارة  -١

كتلة مستطيلة الشكل داكنة اللون ملفوفتان بـورق سـوليفان أصـفر اللـون " ٢"بداخلها عدد 
 .كيلو جرام " ١"ًتزنان إجماليا  "٢٠١٢زر"طبع علي كل منهما عالمة 

 بداخلـه لفافـة بالسـتيكية "Christina-palace hotel" ومغلـف بالسـتيكي مـدون عليـه  -٢
مستطيلة الشكل داكنة اللون ملفوفتان بورق سـوليفان أصـفر كتلة " ٢"شفافة بداخلها عدد 

 . كيلو جرام "١"ًتزنان إجماليا " بوستان سمرقند"اللون طبع على كل منهما عالمة 
 عليـه طبقـات مـن لفافـات "Christina-palace hotel" ومغلف بالستيكي مدون عليه  -٣

كتلـة " ٢" شفافة بداخلها عدد بالستيكية ولفافات من ورق الكرتون بداخله لفافة بالستيكية
مستطيلة الشكل داكنة اللـون ملفوفتـان بـورق سـوليفان أصـفر اللـون طبـع علـى كـل منهمـا 

ـو جــرام" ١,١"ًتزنــان إجماليــا " بوســتان ســمرقند"عالمــة   وجميعهــا تحتــوي علــى مــادة كيـل
 .الحشيش 

فـات مـن  وكتلة كرويـة الشـكل داكنـة اللـون بـداخل طبقـات مـن لفافـات بالسـتيكية ولفا-٤

 .كيلو جرام تحتوي على مادة األفيون " ٠,٦"ًورق الكرتون تزن إجماليا 

وكــيس بالســتيكي شــفاف بداخلــه كــيس بالســتيكي شــفاف آخــر يحتــوي علــى مــادة بلوريــة  -٥
 . لمادة ميثامفيتامين جرام" ٤٨,٢٧"ًتزن إجماليا 

ادول  ترامـــ١٠٠/١٠٠ترامـــادول " شـــريحة دوائـيــة مـــدون عـلــى كـــل منهـــا " ١٠٠٠" وعـــدد  -٦
 قرص دائري الشكل أبيض اللون " ١٠٠٠٠"ًتحتوي إجماليا على عدد " فارماشيمي 

 )لمادة الترامادول 

 مما تقدم 
يتضح مدي االخـتالف الشـديد فيمـا بـين األحـراز الـواردة بمحضـر الضـبط عـن تلـك المـذكورة 

 : على الوجوه التالية .. بتقرير المعمل الجنائي 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
٢٨٧

رقم 
 الحرز

مــا ـتـم فحصــه ـبـالمختبر الجـنـائي وأثبتـتـه النياـبـة  بالضبط ما أثبته القائم 
 في أمر اإلحالة 

قالب مستطيل عليه كلمة  ١
)tepung( 

مغلـــــــــــف بالســـــــــــتيكي مـــــــــــدون عليـــــــــــه عـبـــــــــــارة 
"KUHGUNTING" بداخلـــه لفافـــة بالســـتيكية 

كتـلـة مســتطيلة الشــكل " ٢"شــفافة ـبـداخلها عــدد 
داكـنـــة الـلـــون ملفوفـتـــان ـبـــورق ســــوليفان أصــــفر 

 "٢٠١٢زر"ع علي كل منهما عالمة اللون طب

 ) ٢٢٥ -( كيلـو جـرام بفـارق  "١"وزن الحرز  جرام) ١٢٢٥،٢( وزن الحرز  ١
 )ًربع كيلو تقريبا ( جرام 

ــــــــون " ٢" قالبين مستطيلين لمادة داكنة اللون  ٢ ــــــــة الـل كتـلــــــــة مســـــــــتطيلة الشـــــــــكل داكـن
ملفوفتــــان بــــورق ســــوليفان أصــــفر اللــــون طبــــع 

 "ستان سمرقندبو"على كل منهما عالمة 

 ) ٢٩٧ -(كيـلــو جـــرام بـفــارق  "١"وزن الحـــرز  جرام ) ١٢٩٧،٨(وزن الحرز  ٢
 جرام 

 )ًما يزيد على الربع كيلو تقريبا ( 

ــــــــون " ٢" قالبين مستطيلين الشكل ٣ ــــــــة الـل كتـلــــــــة مســـــــــتطيلة الشـــــــــكل داكـن
ملفوفتــــان بــــورق ســــوليفان أصــــفر اللــــون طبــــع 

 "بوستان سمرقند"على كل منهما عالمة 

 

 -( كيـلــــو جـــــرام بـفــــارق  ) ١،١( وزن الحـــــرز  جرام ) ١٢٩٨،٥(وزن الحرز  ٣
 جرام  ) ١٩٨،٥

ـكـيس شــفاف الـلـون وبداخـلـه ـمـادة  ٤

لـهــــــا المظـهــــــر الممـيــــــز لمـخــــــدر 

جـرام ) ٦١(الكريستال تـزن حـوالي 

 .تقريبا 

 
 

ـكـــــيس بالســــــتيكي شــــــفاف بداخـلـــــه ـكـــــيس 

ــى مـــادة  ــوي عـل بالســـتيكي شـــفاف آخـــر يحـت

ـجــرام لـمــادة " ٨,٢٧٤"ًبلورـيــة ـتــزن إجمالـيــا 

 .ميثامفيتامين 



 

 

 

 

 
٢٨٨

ـكــــيس بالســـــتيكي شـــــفاف الـلــــون  ٥

وبداخـلـه ـمـادة لـهـا المظـهـر الممـيـز 

لمخـــــدر األفيـــــون  تـــــزن ـحـــــوالي 

  .جرام تقريبا) ٧٢٦ر٢(

ـــداخل  ـــون ـب ـــة الـل ـــة الشــــكل داكـن ـــة كروـي كتـل

طبقــات مــن لفافــات بالســتيكية ولفافــات مــن 

كيلـو جـرام " ٠,٦"ًورق الكرتون تزن إجماليـا 

 .على مادة األفيون تحتوي 

 وهذا االختالف الشديد 
 قــد تــم بــاألحراز أو أن تلــك األحــراز ال تخــص القضــية محــل عـبـث وتالعــبيقطــع بــأن ثمــة 

وفي كل األحوال تنقطع صلة أي من المتهمين بهذه األحـراز المتالعـب بهـا ويثـار .. االتهام الماثل 
 .الشك حول نسبتها لهذه القضية تماما 

 قر عليه يف أحكام التمييز علي أن وحيث أن املست
حســب محكمــة الموضــوع أن تتشــكك فــي قــوة إســناد التهمــة إلــي المــتهم كــي تقضــي ببراءتــه  

 .مادامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخال حكمها من عيوب التسبيب 
 )٤/٤/٢٠١٠ ق جلسة ٥ لسنة ١١طعن تمييز رقم (

 ملا كان ذلك 
 ـفـــي كمـيـــة ونوعـيـــة المــــواد المزعــــوم ضــــبطها مــــع المتهمــــين األول وكــــان االخــــتالف الجســــيم

 .األمر الذي يحق معه طلب البراءة .. والثاني يدعو للشك والريبة في صحة هذا االتهام برمته 

 الدفع السادس 

بـطـالن اـلـدليل املـسـتمد ـمـن تقرـيـر املعـمـل اجلـنـائي إلجراـئـه الفـحـص عـلـي 

عرـفـة ـمـأمور الـضـبط القـضـائي مـضـبوطات مـغـايرة للمـضـبوطات اـحملـرزة مب

 ).املزعوم ضبطها مع املتهمني األول والثاني(مبحضر الضبط 

 فقد تواترت أحكام النقض علي أن 
األصــل أن المحكمــة ال تبـنـي حكمـهـا إال عـلـي الوـقـائع الثابـتـة ـفـي اـلـدعوى وـلـيس لهــا أن تـقـيم  

 .قضاءها علي أمور ال سند لها في األوراق المطروحة عليها 
 )١٥/١/١٩٨٤ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٣٨٥رقم الطعن (

 كما قضي بأن 
األحكــام الجنائـيـة إنمــا تبـنـي عـلـي ســند مســتمد مــن أوراق اـلـدعوى ـفـإذا أـقـيم الحكــم عـلـي دلـيـل  

 .ليس له أصل باألوراق كان باطال البتنائه علي أساس فاسد 



 

 

 

 

 
٢٨٩

 )ق٥٢ لسنة ٢٧٤٣ طعن رقم ١٦/٥/١٩٨٥نقض جلسة (

 ملا كان ذلك 
مدي االختالف الجسـيم فيمـا بـين األحـراز التـي قـام بتحريزهـا  وأوضحنا سـلفا وكنا قد أشرنا 

 الضــــبط والتفتــــيش المــــؤرخ              مــــأمور الضــــبط القضــــائي والــــذي قــــام بإثباتهــــا بمحضــــر إجــــراءات
-/-/٢٠١٣.  

 عن تلك األحراز
صـفها وذلك من حيـث نوعيـة األحـراز وو.. التي وردت إلي المعمل الجنائي وقام بفحصها  

 .ووزنها 

 وهو األمر الذي يقطع 
 عـــن تـلــك المثبـتــة بمحضـــر مختلـفــة تماـمــاـبــأن األحـــراز الـتــي أرســـلت إـلــي المعـمــل الجـنــائي  

فـال يتصـور .. والتي ال مجال تماما للقول بأن هذا االختالف وليـد خطـأ مـادي .. الضبط والتفتيش 

 .حة وجود خطأ مادي في كل األحراز وعلي هذه الكيفية الفجة الواض

 األمر الذي يؤكد
أن المعمل الجنائي إذ قام بفحص إحراز ال تخص القضـية الراهنـة األمـر الـذي يبطـل الـدليل  

ومــن ثــم ينهــار الــدليل الفنــي علــي صــحة هــذا االتهــام بمــا يجــدر تبــرأه .. المســتمد مــن ذلــك التقريــر 
 .المتهمين منه 

 الدفع السابع 

عـن اختـاذ حيـث تقاعسـت م الـراهن حتقيقـات النيابـة العامـة يف االتهـاقصور 

إجراءات كان من الالزم اختاذها حىت تتجلي احلقيقـة أمـام النيابـة العامـة مبـا 

د مـن مت واسـتبعا عـالاجلرميـة فارتكـب مـن يساعدها علي توجيه االتهام إيل 

 .املتهم األول الزج بأمسائهم فيه ظلما وعدوانا وعلي األخص 

 بداية

  جراءات اجلزائية تنص علي أن من قانون اإل٣٣فإن املادة 

  يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم 

 .  أعضاء النيابة العامة-١

 ............  ضباط الشرطة و-٢



 

 

 

 

 
٢٩٠

   من القانون ذاته علي أن٣٠وقد نصت املادة 

يقـــوم مـــأمورو الضـــبط القضـــائي بتقصـــي الجـــرائم والبحـــث عـــن مرتكبيهـــا وجمـــع المعلومـــات  
 . لة الالزمة للتحقيق واالتهامواألد

   من ذات القانون علي أن٣٥كما نصت املادة 

يجب علي مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغـات والشـكاوى والتـي تـرد إلـيهم فـي شـأن  
ٕالجــــرائم ويجــــب عـلـــيهم وعـلـــي مرؤوســــيهم أن يحصــــلوا عـلـــي اإليضــــاحات واجــــراء المعايـنـــة الالزمــــة 

لتي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخـذوا جميـع لتسهيل تحقيق الوقائع ا
 . الوسائل التحفظية الالزمة للمحافظة علي أدلة الجريمة

 ومن ثم وعقب ما تقدم

   علي أن١٢١تنص املادة 

ـي المــتهم إذا رأي رئــيس النيابــة العامــة أو مــن يقــوم مقامــه أن الواقعــة جنايــة   ـة عـل وأن األدـل

ٕ قــرر إحالـتــه إلــي محكـمــة الجنايــات ، واذا وجــد شـــك فيمــا إذا كانــت الواقـعــة جنايــة أو جنحـــة فيــةكا
 . فيحيله إلي محكمة الجنايات بوصف الجناية

  وكانت أحكام النقض تقرر بأن.. ملا كان ذلك 

ـكـل مــا يكــون ـمـن الخـلـل ـفـي إجــراءات التحقـيـق االبـتـدائي مهمــا يكــن نوعــه فهــو محــل للطعــن  
   الموضوع ، والمحكمة تقدر قيمة هذا الطعن كما تقدر كل دليل يقدم لهاأمام محكمة

 )٣٧٦ ص ٣٠٦ ق ٢ مجموعة القواعد القانونية ج ١٢/١٢/١٩٣١(

 وتطبيقا جلماع ما تقدم
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قصور عاب حتقيقات النيابة العامة لعدم سـعيها حنـو التوصـل إيل غايـة : الوجه األول

 ومـا إذا كـان ذلـك بغـرض – بفرض صحة ذلك –املتهم من حيازة املضبوطات 

إال أن .. اصـد التعاطي أم االجتار أم الرتويج أم حيازته هلا كانت جمـردة عـن املق

 .النيابة مل تفعل مبا جيعل حتقيقاتها معيبة 
 يتضح أنها قد خلت تماما من ثمة إشارة نحو إثبات .. باستقراء تحقيقات النيابة العامة 



 

 

 

 

 
٢٩١

 ) .بفرض صحة ذلك(غرض المتهم من حيازة المواد المضبوطة معه 

 فالثابت من أقوال 
ح أـنـه ـلـم ـيـذكر ـبـالمرة أن المــتهم األول ـقـد يتضــ) الـقـائم ـبـالقبض عـلـي المــتهم(الســيد الضــابط 

 كما لم يذكر أنه تم ضبط مبالغ مالية لدي أي من .. حاز المخدر بقصد الترويج أو االتجار 
 .المتهمين تدل علي أنهما يمارسان االتجار في المخدرات 

 ومن ثم خلت أقوال هذا الضابط 
م الماثـل برمتهـا مـن أي دليـل علـي كمـا خلـت أوراق االتهـا.. من أي دليل علي قصد المـتهم  

 ) .بفرض حيازته أصال للمضبوطات(توافر أي قصد من المقاصد لدي المتهم 

 ملا كان ذلك 
 أو إقامـة الـدليل عليـه جاءت عاجزة عن تحديد مقصد المتهموكانت تحقيقات النيابة العامـة 

واجبهــا فــي تحقيــق الواقعــة األمــر الــذي يؤكــد قصــور هــذه التحقيقــات وقعــود النياـبـة العامــة عــن أداء 
 .وصوال لغاية األمر منها

 ومما تقدم مجيعه 
يتجلى ظاهرا مدي مـا شـاب هـذه التحقيقـات مـن أوجـه عـوار وقصـور تعيبهـا وتجعلهـا عـاجزة 
 أن تقدم المتهم تقديما صحيحا باتهام صحيح في حقه وهو ما يؤكد براءة المتهم مما هو مسند إليه 

 عـاب حتقيقـات النيابـة العامـة لعـدم تناوهلـا بالبحـث قصـور شـديد: الوجه الثاني 

والفحص والتحقيق واقعات التعدي علي املتهم األول بالسب والضرب واإلهانـة 

 وإكراهه علي االعرتاف بواقعات منبته الصلة بالواقع واحلقيقة 

 باستقراء أوراق حتقيقات النيابة العامة 
وأقـروا بـأنهم تعرضـوا للسـب ام النيابـة العامـة يتضح أن جميع المتهمـين قـد طلبـوا المثـول أمـ 

 وسـميت والضرب واإلهانة أثناء حبسهم مما اضطرهم نحو اإلدالء بأقوال مخالفـة للحقيقـة والواقـع
 .اعترافات وتم أخذها دليال ضدهم 

 يف حني أن احلقيقة والواقع 
م وقـــرروا بانتفـــاء أنكـــروا كافـــة االتهامـــات المنســـوبة إلـــيه) عـــدا المـــتهم الثـــاني (أنهـــم جميعـــا 

 :وما أسفرت عنه من حقائق كالتالي وقد ساندتهم األوراق .. صلتهم بالواقعة 

 



 

 

 

 

 
٢٩٢

 :احلقيقة األويل 
 أن السيد ضابط الواقعة زعم بمحضر الضبط أنه بعد حصوله علي إذن النيابة بضبط 

  .بقصد التعاطيالمتهمان األول والثاني المعلوم عنهما إحرازهم للمواد المخدرة 

 ني عقب ذلك تب
جـاءت  وأن نتائج التحاليل الطبية التـي أجريـت لهمـا ال يتعاطى أي مواد مخدرةأن أيا منهما  

 .وهو األمر الذي يقطع بأن هذين المتهمين ليسا المقصودان في التحريات المزعومة  .. سلبية

 :احلقيقة الثانية 
إلرشاد عن المـتهم الثالـث وقـرر  قد قام با– كما قرر ضابط الواقعة نفسه –أن المتهم األول  

... ًأـنـه الشــخص اـلـذي ســلم المــتهم الـثـاني المضــبوطات الـتـي ـلـم يكــن يعـلـم المــتهم األول عنهــا شــيئا 
ًفلـو ـكـان المـتهم األول ضــالعا فـي االتـهـام الماثـل لـمـا أرشـد عــن مصـدر المضــبوطات حتـى ال يثـبـت 

 .االتهام على نفسه 

 :احلقيقة الثالثة 
 قــد أقــر بكــل وضــوح وبعبــارات ال لــبس بهــا وال غمــوض أن اإلحــراز التــي أن المــتهم الثــاني 

 .ضبطت بمسكنه تخصه وحده 

 ورغم ذلك كله 
فقــد تــم إجـبـار المــتهم األول عـلـي اإلدالء بــأقوال عـلـي خــالف الحقيقــة والواقــع مقــرا مــا زعمــه  

تـي أكـره عليهـا ضابط الواقعة خوفـا مـن بطشـه بـه وهـو مـا يبطـل أي دليـل يسـتمد مـن هـذه األقـوال ال
 .المتهم 

 وهكذا احلال بالنسبة جلملة املتهمني يف هذا االتهام 
اـلــذين أـقــروا ـبــأنهم تعرضـــوا إلكـــراه مـــادي ومعـنــوي حـــال إدالئهـــم ـبــأقوالهم عـلــي نحـــو حملهـــم 

 .لإلدالء بأقوال مخالفة للحقيقة 

 األمر الذي كان يلزم علي النيابة العامة 
اال واسـعا مـن التحقيقـات حتـى تتكشـف أمامهـا الحقـائق فهـي أن تفرد لواقعات اإلكراه هذه مج 

 .ٕليست خصما للمتهمين وانما هي المنوطة بالكشف عن الحقيقة سواء كان لصالح المتهم أو ضده

 أما وأنها قد أغفلت 
 التحقيق في هذه الوقائع التي أدلي بها المتهمون األمر الذي يؤكد مدي القصور الذي عاب 



 

 

 

 

 
٢٩٣

 .العامة تحقيقات النيابة 

قصور عاب حتقيقات النيابة العامة بعدم السعي حنو استدعاء الضـابط : الوجه الثالث 

متلقي املعلومات املزعومة بالطلب املقدم للنيابة للحصول علي إذنهـا للقـبض 

علي املتهم وهو الضابط الذي زعم أنه قام بإجراء حتريات حول هذه املعلومات 

علومات ومصداقية مصدرها اwهول وتأكيدا وذلك توصال ملدي صحة هذه امل.. 

 .علي مدي إجراء حتريات جدية حول الواقعة من عدمه 

 حيث أن املستقر عليه نقضا أن 
التـفـرس ـفـي وجــه الشــاهد وحالـتـه النفســية وـقـت أداء الشــهادة ومراوغـتـه واضــطرابه وغـيـر ذـلـك  

 التي تسـمعها المحكمـة –الشهادة مما يعين القاضي علي تقدير أقواله حق قدرها الحتمال أن تجني 
 . وما يقنعها بغير ما اقتنعت به من األدلة األخرى التي عولت عليها–أو يباح للدفاع مناقشتها 
 )ق٥٥ لسنة ١٦٠٥ الطعن رقم ١٢/١٠/١٩٨٥نقض (

 ملا كان ذلك 
 ٢٠١٣/-/-تقدم بطلب إلي النيابـة العامـة بتـاريخ .. السيد اللواء وكان الثابت باألوراق أن  

 .للحصول علي إذن بالقبض علي المتهم وتفتيشه 

 وزعم من خالل هذا الطلب 
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 وأردف مقررا 
قـد ثبـت لديـه صـحة .. وأنـه بالبحـث والتحـري .. ة أنه وردت له معلومات من مصادره السـري 

وهو األمر الذي كان يوجب علي النيابة العامة استدعاء الضـابط لمناقشـته حـول .. تلك المعلومات 
ومدي مصداقية هذه المعلومـات .. بناء علي المعلومات التي وصلت إليه .. التحريات التي أجراها 

وـمـدي اطمئـنـان .. ا لتـقـديمها للنياـبـة للحصــول عـلـي اإلذن وـمـدي اطمئـنـان الضــابط بـهـ.. اـلـواردة ـلـه 
 . النيابة لها إلصدار هذا إلذن 

 
 
 



 

 

 

 

 
٢٩٤

 السيما وأنه قد تبني عدم صحتها متاما فيما خيص 

 أنه قد ثبت عدم تعاطي املتهمان األول والثاني 

 للمواد املخدرة أو املؤثرات العقلية 
ـك الضــابط   ـام وع.. وهــو مــا كــان يســتوجب التحقـيـق مــع ذـل ـه ـق ـه ـقـرر بأـن ـي األخــص أـن ـل

مـمـا ـكـان يســتوجب ســؤاله ـعـن تـلـك .. بالبـحـث والتـحـري ـعـن تـلـك المعلوـمـات وتأـكـد ـلـه صــحتها 

والتفـرس فـي وجهـه حـال اإلدالء بهـذه األقـوال .. التحريات ومدة إجرائها وكيفيتها ومصادره فيها 

 .وصوال لبيان مدي صحتها من عدمه .. 

 ورغم جوهرية ذلك 
ي عناصــر االتهـام الماثـل والوـقـوف علـي غايـة الـمـتهم مـن حيـازة المضــبوطات فـي إثبـات ونفـ

إال أن النيابـة العامـة قعـدت عـن إجرائـه األمـر الـذي يعيـب تحقيقاتهـا .. بفـرض أن ذلـك صـحيحا .. 
 .بالقصور وتكون غير كافية لتوجيه االتهام للمتهم الماثل 

/ .. سعيها حنو التحري عن  املـدعوقصور حتقيقات النيابة العامة لعدم : الوجه الرابع 

وإلقاء القبض عليه والتحقيق معه السيما وأنه مت الزعم بأنه هو من اتفق معـه 

 املتهم األول على شراء املخدر املضبوط وأنه حمبوس فعال بالسجن املركزي  
بأنهمـا .. بصـحة مـا نسـب للمتهمـين األول والثـاني مـن أقـوال .. علي الفـرض الجـدلي أيضـا  

والذي قام بإرسالهما الستالم المضبوطات مـن المـتهم / .. را بأن من وفر لهم المخدر هو المدعوقر
 .الثالث 

 األمر الذي يؤكد 
وأن التـحـري عنـه وـسـرعة .. ضـلوع ـهـذا الشـخص ـفـي االتهـام وأـنـه المحـرك األساـسـي لـه  

.. ضالع فيـه ضبطه والتحقيق معه سيكشف بكل وضوح كافة عناصر هذا االتهام وأي المتهمين 

 .وعلي األخص المتهم األول الذي قيل أنه اتصل به لتوفير المخدر 

 وحيث مل تفعل النيابة العامة 
 األمر الذي يعيب تحقيقاتها بالقصور وعدم التوصل لحقيقة االتهام الماثل والزج بالمتهمين  

 .فيه جزافا دون أدلة قاطعة 

 

 



 

 

 

 

 
٢٩٥

 لعـدم اسـتدعاء أفـراد القـوة املـرافقني قصور حتقيقات النيابة العامة: الوجه اخلامس

 لضابط الواقعة واملشرتكني يف القبض علي املتهمني 
بمطالعة واقعات وأوراق االتهام الماثل يتضح أنه قد ذكر أن المشاركين فـي ضـبط المتهمـين  

 .األول والثاني عدد من أفراد مكافحة المخدرات باإلضافة إلى العريف أول 

 لنيابة العامة األمر الذي كان علي ا
استدعاء كافة أفراد الشرطة المشتركين في كافة اإلجـراءات أنفـة الـذكر والتحقيـق معهـم حتـى  

وحـتـى تتجـلـى مصــداقية ضــابط الواقعــة .. تـتـيقن مــن صــحة اإلجــراءات الـتـي اتخــذت قـبـل المتهمــين 
حة ما تم اتخـاذه الذي تعمد اإلنفراد بالشهادة أمام النيابة العامة لغرض في نفسه يدعو للشك في ص

 .من إجراءات حيال االتهام الماثل 

 وحيث أن النيابة العامة 
قـد قصـرت فـي تحقيقاتهـا بـعـدم اسـتدعائها لهـؤالء الشـهود اـلـذين مـن أهميـة بمكـان اســتدعائهم  

 .األمر الذي يدعو عدالة المحكمة نحو التشكك في الواقعة برمتها.. وأخذ أقوالهم والتحقيق معهم 

  ملا كان ذلك
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 الدفع الثامن  

ملـتهم انعدام وجود مثة دليل باألوراق علي توافر نية االجتار أو الـرتويج لـدي ا

فضال عن إقرار املـتهم الثـاني .. األول السيما وأنه أنكر ذلك منذ الوهلة األويل 
ً

صراحة أن املضبوطات التي وجدت مبسكنه ختصه هو وحده وأن املتهم األول ال 

يعلم عنها شيئا 
ً

. 

 حيث أنه من املقرر يف قضاء النقض يف هذا الشأن 
لموضوع بالفصل فيها مادام استخالصـه سـائغا أن قصد االتجار واقعة مادية يستقل قاضي ا 

 .تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن األحوال فيها 
 )١٧/١٠/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٥٣٠٣الطعن رقم (
 )١٤/١٢/٢٠٠٣ ق جلسة ٦٤ لسنة ٢٠٩٥٧الطعن رقم (



 

 

 

 

 
٢٩٦

كمــــا أن مــــن المقــــرر أن إحــــراز المخــــدر بقصــــد االتجــــار هــــو واقعــــة ماديــــة يســــتقل قاضــــي  
 .وضوع بالفصل فيها طالما يقيمها علي ما ينتجهاالم

 )١٥/١١/٢٠٠٣ ق جلسة ٦٩ لسنة ٣٩٩٨طعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكاـنـت أوراق االتـهـام الماـثـل ـقـد عقـمـت عــن ـمـيالد دلـيـل واحــد عـلـي ـتـوافر قصــد اإلتجــار ـفـي  

 .حق المتهم األول أو حتى االشتراك فيها 

 ولوعن توافر قصد االجتار يف حق املتهم األ
 : ومن هذه األدلة ... بل علي العكس فقد توافرت األدلة على انتفائه  

 الدليل األول 
أن التحرـيـــات الـتـــي تســــاندت إليهــــا النياـبـــة ـفـــي إصــــدار أمرهــــا ـبـــالقبض والتفـتـــيش ـقـــد أكــــدت  

ومـع ذلـك ثبـت وبالـدليل (وجزمت بأن المتهمين األول والثاني يحوزان المواد المخدرة بقصد التعاطي 
 ). القاطع زور وبهتان ما تقدمالفني

 الدليل الثاني

أن المتهمــين األول والـثـاني قــد اعتصــما مـنـذ القــبض عليهمــا بإنكــار االتهــام المنســوب إليهمــا  
 .وهو قصد الترويج .. والذي أسندته إليهما النيابة الموقرة دون دليل 

 الدليل الثالث
ضـــابط الواقعـــة ( ي قائمـــة أدلـــة الثبـــوت ًأن أيـــا مـــن شـــهود اإلثبـــات الـــذين أوردتهـــم النيابـــة فـــ 

 – بـل كـان قصـده لم يقل بأن المتهم األول كـان يحـوز المـواد المخـدرة بقصـد التـرويج) ومعاونيـه 
 ).وذلك التعاطي ثبت يقينا عدم صحته في حقه( التعاطي فقط –على حد زعمهم 

 الدليل الرابع
ضـبوطة بمسـكنه تعـود لـه وحـده ولـيس أن المتهم الثاني قد قطع وجزم بـان المـواد المخـدرة الم 

 .للمتهم األول ثمة عالقة بها كما أضاف أنه حاز تلك المواد بقصد التعاطي 

 وحيث كان ما تقدم 
 وهـــو مـــا ننكـــره جملـــة –فإنـــه علـــي الفـــرض الجـــدلي بضـــلوع المـــتهم األول فـــي هـــذه الواقعـــة  

 وال يـتـوافر - مــا ثـبـت انتـفـاؤه  وهــو– فإـنـه ال يعــدو أن يكــون متعاطـيـا للمــواد المضــبوطة -وتفصــيال 
 .في حقه أي دليل علي نية االتجار 



 

 

 

 

 
٢٩٧

 األمر الذي يقطع 
بــأن وصــف النيابــة العامــة لالتهــام قبــل المــتهم األول والــزعم بتــوافر قصــد التــرويج لديــه هــو  

بمـا يبطـل أمـر اإلحالـة القائمـة .. وصـف باطـل ومعيـب ال يقـوم علـي سـبب أو دليـل يبـرره ويعضـده 
 .وهو ما يقطع ببراءة المتهم األول منه  ..  االتهام الماثل برمتها عليه أوصال

 الدفع التاسع 

االتهام املاثل مبناه الكيد والتلفيق ومعيب بانعدام املعقوليـة وانتفـاء وجـود 

مثة دليل معترب ميكن االعتكاز عليه وهو ما يسلس بالضرورة حنو براءة املـتهم 

 األول مما هو مسند إليه 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٢١١ نصت املادة فقد
إذا كانــت الواقعــة غيــر ثابتــة أو كــان القــانون ال يعاقــب عليهــا تحكــم المحكمــة ببــراءة المــتهم  

 .ويفرج عنه إذا كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها 

 ومن املتواتر عليه يف أحكام حمكمة التمييز أنه 
تتشــكك فــي قــوة إســناد التهمــة إلــي المــتهم كــي تقضــي ببراءتــه حســب محكمــة الموضــوع أن 

 .مادامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخال حكمها من عيوب التسبيب 
  )٤/٤/٢٠١٠ ق جلسة ٥ لسنة ١١طعن تمييز رقم (

 كما قضت بأن 
 صـحة من المقرر قانونا أنه يكفي في المحاكمات الجزائيـة أن تتشـكك محكمـة الموضـوع فـي 

 .إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي له بالبراءة 

 وقضي كذلك بأن 
 .األصل فيها باقتناع القاضي بناء علي األدلة المطروحة عليه .. المحاكمات الجزائية  

 )٥/١١/٢٠٠٧ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٣٤٢ ، ٣٤١الطعنين رقمي (

 ويف ذات اخلصوص قضت حمكمة النقض املصرية بأن 
يجــــب أن تبنــــي علــــي الجــــزم واليقــــين ال الشــــك والتخمــــين ، وأن األحكــــام األحكــــام الجنائيــــة  

 .الصادرة باإلدانة يجب أن تبني علي حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين 
 )٨٥٥ ص ٢١٠ رقم ٩ س ٢٨/١٠/١٩٥٨(

 



 

 

 

 

 
٢٩٨

 وكذا قضت بأنه 
 يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلي 

تهم كي تقضي له بالبراءة إذ أن مرجح ذلك بمـا يطمـئن إليـه فـي تقـدير الـدليل مـادام الظـاهر مـن الم
 .الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة 

 )١٢/٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٨٠٧الطعن رقم (
 وفي ذات المعني 

 )٢٩/١١/١٩٦٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ١٢٦٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
اهيم القانونيـة أنفـة البيـان علـي واقعـات االتهـام الماثـل يتضـح وبجـالء أن وبتطبيق جملـة المفـ

معتكـزه علـي دالئـل افتراضـية بعيـدة كـل البعـد عـن الجـزم النيابة العامـة قـدمت المتهمـين للمحاكمـة 

ـهــذا فضـــال ـعــن ـعــدم .. كمـــا اعتـكــزت عـلــي ـقــرائن غـيــر ثابـتــة ويمكـــن إثـبــات عكســـها  .. واليـقــين

ٕوذلـك لـيس حـديثا مفتـري وانمـا  .. اقعات هذا االتهام في حـق المـتهم األولالمعقولية التي شابت و
 :أكدته الحقائق اآلتية 

 :احلقيقة األويل 
 عن تقديم دليال واحدا علي تـوافر قصـد االتجـار والتـرويج فقد عجزت النيابة العامة.. بداية 
 فـي المـواد المضـبوطة البيـعحـال قيامـه بالشـراء أو فلم يتم القبض علي هـذا المـتهم .. لدي المتهم 

هـذا فضـال عـن عـدم إجـراء تحريـات ..  فـي المخـدرات ولم يثبت أنه من معتادى القيام باالتجار.. 
األمر الذي يؤكد أنه ليس هنـاك مـن .. تزعم بأنه ينوي تصريف البضاعة المضبوطة بطريقة معينة 

 .لمتهم الدالئل أو حتى القرائن ما يثبت قصد االتجار والترويج في حق ا

 األمر الذي يضحي معه ظاهرا 
وأن .. انعــدام وجــود أي دلـيـل معتبــر علــي ـتـوافر قصــد االتجــار والـتـرويج لــدي المــتهم األول  

ومع ذلك قدمته للمحاكمة بناء علي مقصـد غيـر ثابـت تمامـا .. النيابة عجزت عن تقديم هذا الدليل 
 .في حق المتهم 

 :احلقيقة الثانية 
لثبـــوت يابـــة العامـــة بالمضـــبوطات محـــل هـــذا االتهـــام معيبـــة بـــالبطالن أن بدايـــة اتصـــال الن

اإلـخـتالف الـشـديد والصــارخ ـبـين المضــبوطات كـمـا وردت بمحضــر اإلـجـراءات وـبـين الـتـي عرضــت 

 بمـا ينبـئ بـإختالف مـا تـم ضـبطه عمـا تـم عرضـه فـال يكـون هنـاك ثمـة داللـة على المعمل الجنـائي



 

 

 

 

 
٢٩٩

 وعـــدم ظـهــور المضـــبوطات الصـــحيحة المـقــال بضـــبطها للمضـــبوطات إلنقطـــاع صـــلة المتهـمــين بـهــا
 .طرفهم 

 : احلقيقة الثالثة 
أن المضـبوطات التـي زعـم القـائم بـالقبض حيـازة المتهمـين األول والثـاني لهـا ورد علـى لسـان  

أن ثمنهــا عشــرة ) ـفـي األقــوال الـتـي أثبـتـت عـلـى لســانه تحــت اإلكــراه المــادي والمعـنـوي(المــتهم األول 
 في حين أن الثابت أن قيمتها تزيد عن ذلك بكثير بما يؤكد ان األقوال التي أثبتت ... آالف درهم 

 على لسان المتهم األول مماله عليه وغير صحيحة 

 :احلقيقة الرابعة 
ًأن القائم بالضبط زعم ان المتهم األول قد قام بإلقاء هاتفه النقال في خـور دبـي تخلصـا منـه  

ول حــال توجهـه لخـور دبـي كـان برفـقـة ضـابط الواقعـة ليرشـده عــن فـي حـين أن الثابـت ان المـتهم األ
 ... مكان المتهم الثالث كما قرر ضابط الواقعة 
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 كــان بصــورة أخــري غيــر التــي قــرر بهــا  األمــر الــذي يقطــع بــأن الــتخلص مــن ذلــك الهــاتف 
ًفضــال ... ًتأكيـدا علـى مـدى الترهيـب والضــغط واإلرهـاب الـذي مـورس علـى المـتهم االول .. المـتهم 

بالواقعـة حيـث جـاء بـاألوراق أن ) المسـجون/ ... (عن تعمد إخفـاء الـدليل علـي مـدي صـلة المـدعو 
 .رقمه مدون علي هاتف المتهم األول  

 ملا كان ذلك 

  مجاع هذه احلقائق ومن
وغيرهــا الكثيــر أكــدت وبحــق أن للواقعــة الماثلــة صــورة أخــري مغــايرة تمامــا تختلــف عمــا هــو  

وعــدم المعقوليــة يخــيم علــي .. مســطر بــاألوراق وأن شــبح الصــور المغــايرة للحقيقــة والمناهضــة لهــا 
 يمكـن التعويـل علي نحـو يجعـل هـذا االتهـام قـائم علـي غيـر سـند صـحيح أو دليـل معتبـر.. األوراق 

 .عليه في إدانة المتهم األول 

 وحيث كان ما تقدم 
ومــن جمـلـة اـلـدفوع الموضــوعية أنـفـة البـيـان ومــن األدـلـة واـلـدالئل الثابـتـة ـبـاألوراق عـلـي ـبـراءة  

 .المتهم األول 
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 بناء عليه 

 يتلمس املتهم األول من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 .ببراءته مما هو منسوب إليه  
     وكيل المتهم األول          

 
   المحامي           
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