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 كل هذه السطور سطرها فقهاء القانون

��:0�،�=5�ST��TAل�א�:��#ن���5و�����U$TV�) �Wא��F� �XYא��3��א��Z�*[\0��#��	�]��\5

�6�ن�א��	����وא�:��������8��9א���א�����������א^�A<�)_ن�������٠٠#א�و����*`��$	�����������6�a����	��وאن�א�

�א13:��א���a�b�cא�:�@�6	�d�<��٠<�#ن�	����وאن�	1:��א�����8א���a�b��`�cא��	�6`��<�#ن�

 وال تستقيم العدالة إال جبناحيها
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 أنه يرسخ يف أذهانناولعل 
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 كل يف جمال ختصصه
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 ولذا دائما نقول
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 ولعل أن ما جيمع
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 معربا مت ترمجته لقانون
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 آملني أن يلقي قبول السادة احملامني الزمالء
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 املوضوع 
 بــــدائرة اختصــــاص مركــــز شــــرطة -/-/-اتهمــــت النيابــــة العامــــة المــــتهم بــــزعم أنــــه بتــــاريخ 

 .الراشدية 

 شـــريحة دوائيـــة مـــدون عليهـــا ٣٠عـــدد (ر علـــي مـــؤثر عقلـــي عبـــارة عـــن حـــاز بقصـــد االتجـــا :أوال 
 قرص دائري ابيض اللـون مـدون ٣٠٠ فارما شيمي تحتوى إجماليا علي عدد ١٠٠ترامادول 

فــي غيــر األحــوال )  وجميعهــا تحتــوى علــي مــادة الترامــادولPCعلــي أحــد وجهــي كــل قــرص 
 .المرخص لها قانونا وذلك علي النحو الثابت باألوراق 

 أقـراص دائريـة الشـكل بيضـاء ٤عـدد (حاز بقصد التعاطي علـي مـؤثرين عقليـين عبـارة عـن  :ثانيا 
تحتـوى علـي مـادة كاريسـوبرودول ، وعـدد  " Lagap" اللون مدون علي أحد وجهي كل قـرص 

قـــرص واحـــد دائـــري الشـــكل أبـــيض اللـــون يحتـــوى علـــي مـــادة كلونازيبـــام فـــي غيـــر األحـــوال 
 . علي النحو الثابت باألوراق المرخص بها قانونا وذلك

 وعلي ذلك 
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 الوقائع 
تخلص وجيز واقعات االتهـام الماثـل فيمـا سـطر فـي أوراقـه المسـتهلة بطلـب استصـدار اإلذن  

) مــــدير اإلدارة العامــــة لمكافحــــة المخــــدرات/ ..... (د والمـقـــدم إـلـــي النياـبـــة العامــــة مــــن الســــيد العقـيـــ
 :والذي تضمن ما يلي ..... والمؤرخ 
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 وعليه 
 وـمـن ـبـالقبض عـلـي الـمـذكورطـلـب الســيد العقـيـد المــذكور مــن النياـبـة العامــة إصــدار اإلذن  

 ......  وتفتيش مسكنهم وسيارتهم وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة يكون برفقته وتفتيشهم ذاتيا

  مساءا ٨ر٢٠ الساعة -/-/-وبتاريخ .. هذا 

 صدر إذن النيابة العامة املسطر بعبارات ال لبس فيها وال غموض

 كالتايل 

 �"�������X��א�Y�X�א�T	���-ذن����BQ3>�["��ع�3"�1אQ](א�%�������E�E�&�W�,$7-�1א�
وذ����a-��%��دون��Bb��c،�(.....)�وذ�����a`���ن�א-��_ �	�<�L���/����D�Y�����BQ��3^�א��"��]�،�

�.....�".��8���3�Nو&�iو��	.�hא)ذن�٤٨وא'%��Qeل�

 هذا 

 وبعد أقل من مخسة وثالثون دقيقة من صدور هذا اإلذن 

 حترر حمضر الضبط املفرتض أنه نفاذا لإلذن 
وبرفقتــــه مجموعــــة مــــن أفــــراد ) الشــــاهد األول/ ..... (ل الســــيد النقيــــب والــــذي تضــــمن انتقــــا 
/ ..... ... وقـد تـم الـدفع بـالعريف أول .. إلـي منطقـة الورقـاء .. ومعهم مصدر الشـرطة .. اإلدارة 

 ) .بعد تصوير المبلغ( درهم ٣٦٠٠لشراء المواد المخدرة من المتهم وتم منحه مبلغ 

 وبالفعل 
الـذي قـام بتسـليمه كـيس ) الماثل وليس الوارد بـإذن النيابـة(و المتهم توجه عنصر الشرطة نح
شـريط لعقـار الترامـادول بهـا ) ٣٠(بداخلـه عـدد ) مطعـم كـل وأشـرب(ورقي أبيض اللـون مـدون عليـه 

ثــم أعطــي .. وقــام عنصــر الشــرطة بتســليمه المبلــغ المــالي .. قــرص ترامــادول إيرانــي ) ٣٠٠(عــدد 
المائــل (ســليم واالســتالم ومــن ثــم تــم مداهمــة المكــان والقــبض علــي المــتهم اإلشــارة بانتهــاء عمليــة الت
 ) .وليس الوارد بأذن النيابة

  صباحا ٤ر– الساعة .....وبتاريخ 
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تــم ســؤال المــتهم الــذي نســب إليــه اإلقــرار بــالقبض عليــه ولديــه المــواد المخــدرة ســالفة الــذكر  
الريكــا ، (المــواد المخــدرة والمــؤثرة العقليــة وأقــر بأنــه يتعــاطى .. أقــراص أخــري ) ٤(باإلضــافة إلــي 

  كما قرر بأنه تحصل علي عقار الترامادول من ..بناء علي وصفه طبية ) لجف ، بلون كولر

  .إماراتي الجنسية.. سامي / شخص يدعي 

 وبعرض األوراق علي النيابة العامة 

  .....بتاريخ 
 بفـرض صـحة –فقـرر المـتهم  !!"افـك ؟ما تفاصـيل اعتر"  استهلت تحقيقها مع المتهم بسؤال 

 ٣٠وأـنـه ـتـم ضــبطه بعــدد ) الترامــادول( بأـنـه ـتـم القــبض علـيـه التجــاره فــي األقــراص المخــدرة –ذـلـك 
 . درهم وكان ذلك بسبب حاجته للمال ٣٦٠٠شريط باعهم لمصدر الشرطة في مقابل 

 وأردف قائال 

���13%��.�j7��kא@&���אص�و["��]��#��������..�...../�����ن��B_�����Bج��زود���$E�K��Nو���������
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 وقرر املتهم 

هـو  .. ...../ صراحة بأنه علم بعد القبض عليه بأن المـدعو 

ذلـــك و! المصـــدر الســـري للشـــرطة الـــذي اســـتقت منـــه معلوماتهـــا ؟

 .بغرض تلفيق االتهام له 
 وأضاف املتهم 

 .بدبي " ..... " بوصفه طبية صادرة من ) التي تعد مخدرة(أنه يتعاطى بعض األدوية  
الـقـائم / ..... ( قاـمـت النياـبـة العاـمـة ـبـالتحقيق ـمـع العرـيـف أول -/-/-وبـتـاريخ .. ـهـذا  

 وقرر ) .. بدور المشتري

 درهــم بعــد ٣٦٠٠وتــم منحــه مبلــغ .. مــن المــتهم " لمشــتريا"بأنــه تــم تكيلفــه بــأن يقــوم بــدور  
وتمـت بترتيـب اللقـاء  الـذي كـان يتواصـل مـع المـتهم "مصـدر الشـرطة " ثـم قـام .. تصوير المبلـغ 

 .واقعة البيع علي النحو السالف ذكره 
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 وعن صحة املعلومات 
.. القائمـة بـذلك قرر بأنه لـم يتأكـد منهـا وأن إدارة مكافحـة المخـدرات هـي الواردة للشـرطة  

 وأضاف بأنه لم يري أشخاص مع المتهم حيث كان علي الجانب األخر من الطريق وقام بتخطي 
 ." المشتري " الشارع وحضر إلي 

 إال أنه قد تالحظ لديه 

.. ذهبـيـة الـلـون كاـنـت متوقـفـة " ـبـورش "أن هـنـاك ســيارة ـمـن ـنـوع  

 !!!!.وتحركت عقب القبض علي المتهم 
 -/-/-وبتاريخ 

  : الذي تضمنورد إلي النيابة العامة تقرير المختبر الجنائي 
 . قرص يحتوى علي مادة الترامادول ٣٠٠عبارة عن عدد ) ١(أن العينة رقم  -
 .عبارة عن أربعة أقراص تحتوى علي مادة كاربسورودول ) ٢(والعينة رقم  -
 .عبارة عن قرص يحتوى علي مادة كلونازيبام ) ٣(والعينة رقم  -

 .بقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ) ٨(ت عقلية مدرجة بالجدول رقم وهي مؤثرا

  -/-/-وبتاريخ 
الـذي .. ضـابط فريـق الضـبط والتفتـيش / ..... .. قامت النيابة العامة بالتحقيق مـع النقيـب  

ثـم .. لـدور  وقامـت إدارة المخـدرات بهـذا اأفاد بعدم إجرائه أي تحريات للتأكد من صحة المعلومات
 .رتل ذات ما أورده بمحضر الضبط 

 ملحوظة   
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 ملا كان ذلك 
وتأسيسـا علـي تور سـندها وتلـك التحقيقـات القاصـرة والمعيبـة ، وبناء علي هذه الواقعات المب 

حركت النيابة العامة االتهام الماثل ضد المـتهم بـال  .. كافة اإلجراءات المعيبة والباطلة أنفة البيان
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.. وهــو األمــر الــذي يقطــع بـبـراءة المــتهم ممــا هــو مســند إليــه .. ســند صــحيح مــن الواقــع أو القــانون 
 :شرف ببيانه في دفاعنا التالي وذلك علي نحو ما ن

 

 

 الدفاع 

y%	�א)�k	��2��1<ن� ����א)/��אLא+�א���xא�v��&�+_�wא-�$��Kא��6������������������i..��%א.����
A_א����z�8�3�Q�X�+�א����Eع��V"��א-�$����K��א&������������������،������Qن�وא-�7���0א��6����E��"�ن�����
�����j7k�����Dج�����������،�,%	���"����+�א�`��[��������W�������E>�%ذא���A���و<�J�%&��Eא�

�אل����������������������$eوא��	��,�����i��6א�א�����م�א�_�A�^�������א�#������א�+�����I}ن���a�{|�2��1ذ>
������������������������a��6#%�2����و��.#�ل���8ذ���A��~�K�$-א��Lא���% s.��o�1"3��" �a�وذ�،�	n��b��א

$��	�������N@و	אق���8אr3א��"��[�6E���8�S��Q���K�$א���S$3ز�3"��1ذ���aא�r�3א��א-������������
�m&א�و���|�'�����א��T�#و���Tد���Bو��%�< �א��E�S�.�

��ذ���

���د��زא	��������א����ض��د��ع�א�	��מ�	ن���ل

�	�و��ن����"��ن���! ق����	��א��د�د�	ن�א�����ق�وא�د��ل�

�א�	'&د#���%�!�א$#�א�	��מ�

.. اـبـت االتـهـام الماـثـل  ـفـي بـيـان اـلـدفوع الشــكلية والعـيـوب اإلجرائـيـة الجســيمة الـتـي ع:اـحملـور األول 
والتي من شأنها أن تهدم األساس القائم عليه هذا االتهام فتنفصل أوصـاله وتنهـار ركـائزه وال 

 .تقوم له قائمة 

 في بيان الدفوع الموضوعية المؤكدة علي انقطاع صلة المتهم بالواقعة وأنهـا واقعـة :احملور الثاني 
در الســـري الـــذي اســـتقت منـــه الشـــرطة ملفقـــة فـــي حقـــه نســـج خيوطهـــا كيـــدا لـــه ذلـــك المصـــ

بما يؤكد عـدم قيـام هـذا االتهـام علـي ثمـة دليـل معتبـر فضـال عـن عجـز النيابـة .. معلوماتها 
 .عن إقامة هذا االتهام علي سند صحيح من القانون 
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 احملور األول 

 الدفوع الشكلية والعيوب اإلجرائية

اجلسيمة التي ينهار أمامها هذا 

 االتهام

 بغـري إذن مـن النيابـة مـاجرائهألبطالن القبض علي املـتهم وتفتيشـه  :فع األول الد

 العامة وبدون توافر حالة من حاالت التلبس الواردة حصرا يف القانون 

  من الدستور القائلة بأن ٢٦فإنه ملن القواعد الدستورية ما ورد باملادة .. بداية 
وال يجوز القبض علي أحد أو تفتيشـه أو حجـزه الحرية الشخصية مكفوله لجميع المواطنين ،  

 .أو حبسه إال وفق أحكام القانون 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٩فقد نصت املادة .. ونفاذا هلذا املبدأ 
ال يجـــــوز القـــــبض علـــــي أحـــــد أو تفتيشـــــه أو حجـــــزه أو حبســـــه إال فـــــي األحـــــوال وبالشـــــروط 

 .المنصوص عليها في القانون 

 هم الشروطولعل من أ
مــن النياـبـة صــدور إذن الـتـي يســتوجبها الـقـانون لمشــروعية الـقـبض عـلـي المــتهم وتفتيشــه هــو  

أن يكـــون هـــذا اإلذن بـــل اســـتوجب المشـــرع .. ولـــيس هـــذا فحســـب .. العامـــة بضـــبطه وتفتيشـــه 

وهو ما ال يكون كذلك إال إذا كان مبنيا علي تحريـات جديـة ودالئـل كافيـة علـي ارتكـاب .. صحيحا 
 .باطال ٕواال كان .. تهم للجريمة الم

 فإذا خلت األوراق 
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مــن ثمــة ســند أو أســاس يقــوم عليــه إجــراءي القــبض والتفتــيش  

ا ذعـلـي الـمـتهم ـبـأن خـلـت ـمـن إذن صــادر ـمـن النياـبـة العاـمـة ـفـي هــ

 .الخصوص فإن ذلك بال شك يوصم هذين اإلجراءين بالبطالن 
 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا 

ٕالذي ال يسـتند علـي أسـاس مـن القـانون فهـو باطـل ، واذ خـالف الحكـم المطعـون فيـه القبض  
 هذا النظر وجري قضائه علي صحة هذا اإلجراء فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما 

 .يوجب نقضه 
 )١٠/٤/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

����E�E���א�K�A�0-אق�א�����م������و�$������"��א	��0א��_ ��3"��1<وE>�����X��א�iא��وא�����
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 م أي سند أو أساس قانوني األمر الذي يعد

 هلذين اإلجراءين 
 ٨ر٢٠ السـاعة .....إرفاق اإلذن الصـادر مـن النيابـة العامـة بتـاريخ .. وال ينال من ذلك  

بمـا ال يـدع مجـاال للشـك أن هـذا اإلذن والطلـب .. ذلـك أن الثابـت  .. مساءا بأوراق االتهام الماثـل
 .المقدم إلصداره 

&�8��vz�-א�K�$-א�j����%و����>�[.��
ويحمـــل الجنســـية .. ...../ لشـــخص ـيــدعي ذـلــك أن هـــذا اإلذن صـــادر للقـــبض والتفـتــيش  

  اإلماراتية

 يف حني أن الثابت أن املتهم 

 .ويحمل الجنسية اإليرانية / ..... .. يدعي  
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 وهو ما يؤكد 
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 وحيث استقرت حمكمة التمييز يف أحكامها علي أن .. ملا كان ذلك 
مــــن المقــــرر أن الــــدفع بــــبطالن إجــــراءات الضــــبط والتفتــــيش يعــــد دفاعــــا جوهريــــا التصــــاله  

بمــا يتعــين عـلـي المحكمــة أن تعــرض ـلـه وتعـنـي بتمحيصــه بمشــروعية مصــدر اـلـدليل المطــروح فيهــا 
 وتقسطه حقه فتأخذ به أو تفنده بأسباب سائغة أما وهي لم تفعل وأغفلت ذكره إيرادا له وردا عليه 

 .رغم أنها عولت علي الدليل المستمد منه فإن حكمها يكون معيبا بالقصور 
 ) جزاء٢٠٠٥  لسنة٤٠٨ الطعن رقم ٢٦/٨/٢٠٠٥محكمة التمييز بتاريخ (

 ويف ذات اخلصوص قضت حمكمة النقض بأن 
الـــدفع بـــبطالن القـــبض والتفتـــيش هـــو مـــن الـــدفوع الجوهريـــة التـــي يتعـــين علـــي المحكمـــة أن  

تعرض له وتقول كلمتها فيه بأسباب سـائغة وكافيـه ، وكـان ال يكفـي لسـالمة الحكـم أن يكـون الـدليل 
 .صادقا متي كان وليد إجراء غير مشروع 

 )٤/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٨١ لسنة ٧٠٧٣ رقم الطعن(

 ملا كان ما تقدم 

 ���������h.	�$��	ن�2ذن�א�#�����א������א�,�د>�i����٢٠א�����3��6.....�و �ن�א	٨������jא�����L��6��
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بطالن القبض والتفتيش ا�ريان قبل املتهم لتجـاوز القـائم بـالقبض  :الدفع الثاني 

 وخمالفته خمالفـة .....والتفتيش حدود اإلذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ 

بـرغم لـو اإلذن مـن مثـة ذكـر لـه وجسيمة وذلك بتنفيذه ضد املـتهم حـال خ

لنص صـراحة يف اإلذن بعـدم جـواز تنفيـذه علـي أي شـخص خـالف الشـخص ا

  .)اإلماراتي اجلنسية.. علي .....(الوارد امسه فيه 
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 فإنه باستقرار عبارات اإلذن أنف الذكر يتجلى ظاهرا أنها جاءت مبا هو نصه .. بداية 
أموري الضــبط القضــائي المختصــين قانونــا بمــا بعــد اإلطــالع علــي الطلــب أعــاله تــأذن لمــ"  

وذلـــك لمـــرة واحــــدة دون غيـــره ، (.....) وذلـــك بشـــأن الـمـــذكور أعـــاله فقـــط جـــاء فـــي الطلـــب ، 
 ..........." .خالل 

 هذا 
تكـفـل بإيضــاح أـنـه ـمـن .. وكـيـل النياـبـة / ومـن خــالل هــذه العبـارات يتجـلـى ظــاهرا أن السـيد  

 بـال ضائي استعمال هذا اإلذن في القبض علي آحاد النـاسالمحظور تماما علي رجال الضبط الق
  .سند أو مسوغ قانوني فقرر بعبارات ال لبس فيها وال غموض علي اإلطالق بأن 

 ) " ......(فقط وذلك بشأن المذكور أعاله " .......... 
 �����0"���#Aد��وא-�,�"��Y���"א�א)ذن��������������_�A�_��0#��1���X��א�Y��X�/��ل�א	א����3"��1
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 وكان هذا النص الصريح علي احلظر 

 يرجع لسبب واضح يف الطلب املقدم الستصدار اإلذن 
 لرجــال الضــبط القضــائي بــالقبض علــي المطالبــة بالســماحفالثابــت أن هــذا الطلــب تضــمن  

 ..... ومن يتواجد معه (.....) المذكور في الطلب 

 كيل النيابة و/ ومن ثم فقد رأي السيد 
..  توســـيع فـــي نطـــاق اإلذن غيـــر مـبــرر وغـيــر قـــانوني "ومـــن يتواجـــد معـــه" أن فـــي عـبــارة  

ويجعلــه يصــدر إذن غيــر محــدد ومطــاط ويمكــن اســتعماله ضــد أي شــخص دون ضــابط أو معيــار 
 .قانوني 

 لذلك 
ـلــــيس هـــــذا .. فـقــــط (.....) فـقــــد حـــــرص ســـــيادته عـلــــي الـقــــول ـبــــأن اإلذن يشـــــمل الـمــــذكور  
 غيـره وند"فقـد قـرر بعبـارة .. واألكثـر مـن ذلـك .. (.....) بتحديد االسم  بل قام سـيادته ..فحسب 

. " 

 وكيل النيابة / هذا كله يؤكد علي إصرار السيد 

 حدود اإلذن ذلك الشخص علي إال يتجاوز 
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 / ..... املدعو 
صـول علـي ولم يأت سيادته بهذا االسم من عندياته بل هو ذات االسم المعنون بـه طلـب الح 
 / .....) .المدعو(اإلذن 

 ملا كان ذلك 

 وبالبناء علي ما تقدم مجيعه 
باسـتعمال هـذا اإلذن فـي القـبض علـي ) شـاهدي اإلثبـات(فإن قيام مأموري الضبط القضائي  

لحـدود هـذا اإلذن المحـدد بشـخص المـأذون بـالقبض ) باطـل(يمثـل بـال شـك تجـاوز .. المتهم الماثـل 
 .دون سواه وتفتيشه 

 وهو ما يبطل إجراءي القبض والتفتيش ا�ريان قبل املتهم 

 والزعم بأنهما قد متا نفاذا لإلذن آنف الذكر 
 بأنــه بعــد القــبض – المخــالف للحقيقــة –زعــم محــرر محضــر الضــبط .. وال ينــال مــن ذلــك  

ة مـن إذ أن ذلك القول ال يعدو أن يكون محاولـة يائسـ.. / ..... تبين أن صحة اسمه علي المتهم 
 .لتصحيح ما عاب كافة إجراءاته من بطالن جسيم .. السيد الضابط 

 فالشخص املأذون بضبطه وتفتيشه 

  ...../ يدعي رباعيا 

 ومعرف بأنه إماراتي اجلنسية 
ثـم االدعـاء أن ذلـك مـن .. اإليراني الجنسية  .. ...../ الذي يدعي أما القبض علي المتهم  

ـهــو ادـعــاء يـنــاهض الحقيـقــة وال يتـفــق ـمــع العـقــل أو .. األوراق قبـيــل الخطـــأ ـفــي االســـم اـلــوارد ـبــ

 .وال مع القانون .. المنطق 

 ومل يقصد به حمرر احملضر 

تقنـــين إجـــراءات باطـلــة بطالنـــا واضـــحا ال يـــرد ســـوي محاولـــة  

 .عليه التصحيح أو التصويب 
 ملا كان ذلك 
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 وحيث أن هذا العيب 
ـا عــن  حأصــاب إجــراءي القــبض والتفـتـيش  ـيـث أنهمــا تمــا ضــد شــخص يختـلـف تمامــا وكلـي

وذـلـك الخــتالف اســمي .. وال يوجــد محــل للشــبه أو الخطــأ  .. الشــخص الـمـأذون بضــبطه وتفتيشــه
 .هذين الشخص رباعيا دون إي تشابه ولو في أحد األسماء 

 

 واألكثر من ذلك 
تهم الماثــل عــن المــ) إمــاراتي الجنســية(اخــتالف جنســية الشــخص المــأذون بضــبطه وتفتيشــه  

 !! .فكيف يمكن القول بأن ذلك من قبيل الخطأ ؟) .. اإليراني الجنسية(

  ميكن تصديق حمضر الضبط يفوك

فيما سطر فيه من الزعم بأنـه قـد تبـين للقـائم بالضـبط أن صـحة  

علــي ؟؟؟ / .....حــال كونــه مثبــت بــإذن النيابــة / ..... اســم المــتهم 

 بحــدوث خلــط أو – للواقــع  المخــالف تمامــا–وعلــي الفــرض الجــدلي 

 !.فما القول بشأن الجنسية ؟.. خطأ في االسم 
 لعل ما تقدم مجيعه 

و.s ��%�و��{���������م�����Qن�2/���א�TLא�������وא����$0$���$����وز�������	�Tא�������������
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 فضال عن عدم صدور إذن من النيابة للقبض علـي املـتهم فقـد خلـت  :لثالدفع الثا

أوراق الدعوى أيضا من أي حتريات جدية أو دالئل كافية تنهض ألن تكون دليـل 

 .اتهام قبل املتهم أو تكون مسوغة إلصدار إذن ضده 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن فقد نصت املادة الثانية 
كمـا ال .. وفقـا للقـانون إال بعـد ثبـوت إدانتـه ال يجوز توقيـع عقوبـة جزائيـة علـي أي شـخص  

إال في األحوال وبالشـروط المنصـوص عليهـا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسـه 

  من ذات القانون علي أن ٤٥كما نصت املادة في القانون 
اـلـذي توـجـد دالـئـل كافـيـة مــأمور الضــبط القضــائي أن ـيـأمر ـبـالقبض عـلـي المــتهم الحاضــر ل 

 ............... علي ارتكابه جريمة 

  قررت بأن ٤٦واملادة 
ٕإذا لـم يـكـن المـتهم حاضــرا جـاز لـمـأمور الضــبط القضـائي أن يصــدر أمـر بضــبطه واحضــاره  

 .ويذكر ذلك في المحضر 
 .وساطة أحد أفراد السلطة العامة وينفذ أمر الضبط واإلحضار ب 

 ومفاد النصوص أنفة البيان .. هذا 

 ��������������������A���}�'�b�cن�'�{�א�<و�� �Lא�N��`�$0و��K�$-`�و���3א�����3"�1א��	ن�����>�..
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 أما إذا مل تكن هناك دالئل كافية

ا ال كمـــ.. فـــال يجـــوز القـــبض علـــي المـــتهم إذا كـــان حاضـــرا  

ٕوان .. يجـــوز للنياـبــة العامـــة إصـــدار إذن الـقــبض علـيــه أو تفتيشـــه 

هي فعلت فإن إذنها بذلك يكون مخـالف للدسـتور والقـانون ومعيـب 

 .بالبطالن 
 فلئن كان 
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تقـــــدير جديـــــة التحريـــــات وكفايتهـــــا إلصـــــدار األمـــــر بـــــالقبض والتفتـــــيش هـــــو مـــــن المســـــائل  
تحقيــق تحــت إشــراف محكمــة الموضــوع ، إال أنــه الموضــوعية الــذي يوكــل األمــر فيهــا إلــي ســلطة ال

لمن المقرر أنـه ال يضـير العدالـة إفـالت مجـرم مـن العقـاب بقـدر مـا يضـيرها االفتئـات علـي حريـات 
 .الناس والقبض عليهم بدون وجه حق 

 ) جزاء٢٠٠٨ لسنة ٤٢١ الطعن رقم ١٢/١/٢٠٠٩محكمة التمييز بدبي بتاريخ (
 ) جزاء٢٠٠٧ لسنة ٤٥٨ الطعن رقم ٤/٢/٢٠٠٨محكمة التمييز بدبي بتاريخ (

 )٩/٤/١٩٧٣ بتاريخ ١٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤أحكام النقض المصرية س (
 )١٢/١٠/١٩٥٨ بتاريخ ٨٣٩ ص ٢٠٦ ق ٩أحكام النقض المصرية س (

 بل قررت حمكمة النقض صراحة بأن .. ليس هذا فحسب 
البـوليس يجـب أن يقـوم بـل مجرد التبليغ عن الجريمة ال يكفي للقبض علي المـتهم وتفتيشـه  

علـي دالئـل قوبـة فـإذا أسـفرت هـذه التحريـات عـن تـوافر بعمل تحريات عمـا أشـتمل عليـه الـبالغ ، 
فعندـئـذ يســوغ ـلـه ـفـي الـحـاالت المبيـنـة ـفـي الـقـانون أن يـقـبض عـلـي الـمـتهم صــحة مــا ورد فـيـه ، 

 .وتفتيشه 

 )١٢١ ص ١٣١ ق ٤ ج ٢٠/١٢/١٩٣٧القواعد القانونية بتاريخ مجموعة (

 كما قضت أيضا بأن 
الدفع ببطالن القبض لعدم وجود دالئل كافيـة هـو دفـع جـوهري يجـب تمحيصـه أو الـرد عليـه  

 .ولو لم يعاود الطاعن إثارته بعد إعادة الدعوى للمرافعة 
 )١١٨٨ ص ٢١٢ ق ٣٢ أحكام الخاص س ٢٣/١٢/١٩٨٤(

 ملا كان ذلك 
.. ة أنفة الـذكر علـي أوراق االتهـام الماثـل وبتطبيق جملة المفاهيم والثوابت واألصول القانوني 

.. إـلـي النيابـة العاـمـة .. مـدير اإلدارة العاـمـة لمكافحـة المخـدرات / وعلـي الطلـب المقـدم ـمـن السـيد 

 .بغرض استصدار إذن قبض وتفتيش من المفترض أنه يخص المتهم الماثل 

 لعامة يتضح وجبالء تام أن هذا الطلب ال يسوغ إصدار اإلذن من النيابة ا

 الفتقاره إيل التحريات اجلدية والدالئل الكافية علي ارتكاب هذا املتهم 

 ألي جرمية 

 وهو ما يبطل اإلذن الصادر من النيابة العامة لألسباب اآلتية 
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 السبب األول 
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 وهو األمر الذي يؤكد
أو أنهــا  .. بــل عــدم وجــود ثمــة تحريــات قــد أجريــت.. لــيس مجــرد عــدم جديــة التحريــات  

فال يعقل وال مستساغ أن يكون قد تـم التحـري .. أجريت علي شخص مخالف تماما للمتهم الماثـل 

 ابســـط ـعــن ـشــخص والتوصـــل إـلــي ارتكاـبــه لجريـمــة ـمــن عدـمــه وال تـســفر ـهــذه التحرـيــات ـعــن

 ) .اسم المتهم(المعلومات 

السبب الثاني  

��"e�^��..��v��8�����Aא�K�Nא-�$������K–�א-�3���������t–.#!,��د���vא�E%אم�א�$!�.��+��������
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  وهذا دليل ثاني
حـيـــث أن الـقـــدر المـتـــيقن أن تـلـــك .. عـلـــي انعــــدام إجــــراء أي تحرـيـــات حــــول المــــتهم اـلـــراهن  

فكيــف تكــون هــذه ..  تمــت علــي شــخص مختلــف تمامــا عــن المــتهم – بفــرض إجرائهــا –التحريــات 
 !.التحريات التي ال تخص المتهم سندا إلذن يصدر بضبطه وتفتيشه ؟

السبب الثالث 
ــة المصـــدردت معلومـــات ور" اســـتهل الطـلــب بعـبــارة   فكـيــف تكـــون مـــن مصـــدر جـــدي " جدـي

 .وكيف ال يعلم هذا المصدر اسم المتهم أو جنسيته 

 السيما 

وـبــين ) ..... (وأـنــه ال وجـــه للتشـــابه ـبــين االســـم اـلــوارد بالطـلــب  

وال ـبــين جنســـية الشـــخص المـــذكور ـفــي  ) .....(اســـم المـــتهم الماـثــل 
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فـــإن .. ومـــن ثـــم ) .. رانـــيإي(وبـــين المـــتهم الثـــاني ) إمـــاراتي(الطـلــب 

 .وصف الجدية بعيد كل البعد عن ذلك المصدر 
السبب الرابع  

 –لقــد تبــين فيمــا بعــد ومــن األقــوال المنســوبة للمــتهم أن صــاحب األقــراص المضــبوطة معــه  
وهـو ذاتـه الـذي وعـده بتقاسـم حصـيلة البيـع ،  .. ...../ هـو شـخص يـدعي  –بفرض صـحة ذلـك 

عرـيـف أول ( ، وحســب أـقـوال عنصــر الشــرطة الـقـائم ـبـدور المشــتري اـتـهمصــدر الشــرطة ـفـي معلوم
 .أن هذا المصدر هو القائم بالتنسيق بينه وبين المتهم والترتيب لتقابلهما / .....) 

 وهذا كله يؤكد
وهــو مــا ينـفـي .. للمــتهم / ..... كيدـيـة هــذا االتهــام ومخالفـتـه للحقيـقـة وأـنـه ـفـخ نصــبه المــدعو 

بل هو في الحقيقة المـتهم .. وصف الجدية والمصـداقية .. ومات الشرطة عنه بوصفه مصدر معل

 .الحقيقي في هذه الواقعة 

 

 

 

 السبب اخلامس 
 ومن قبلها المعلومات .. الدالئل أيضا علي انعدام جدية هذه التحريات بفرض إجرائها من  

فـي ..  المـواد المخـدرة أنها أوردت أن المطلوب اإلذن بضبطه وتفتيشه يحوز كمية مـن.. المزعومة 
 .حين أن المضبوطات عبارة عن مؤثرات عقلية وليس مواد مخدرة 

 السبب السادس  
ـفـإذا كاـنـت تـلـك الواقعــة .. عـلـي ـفـرض صــحة هــذه المعلوـمـات أو التحرـيـات المزعــوم إجرائهــا  

صــحيحة مــا كــان مــدير إدارة مكافحــة المخــدرات فــي حاجــة الستصــدار إذن حيــث يســتطيع القــبض 
 . المتهم متلبسا علي

 أما وأن الواقعة غري صحيحة 

��%�'�ول��$6,%	�א)ذن����#2�W/��אLא+��A���K�"�..��#����������������..�و:�����א�`�aوא��.�������
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السبب السابع  
الثابـــت مـــن عبـــارات الطلـــب المقـــدم إلـــي النيابـــة أن مقـــدم الطلـــب ذاتـــه غيـــر متأكـــد مـــن أي  

وال يعـلــم ســـببا لحـيــازة المطـلــوب اإلذن بضـــبطه وتفتيشـــه لتـلــك الـمــواد المخـــدرة .. ه معلومــة وردت فـيــ
وما إذا كان ذلك الشـخص يتعـاطى تلـك المـواد .. فهل كان بغرض التعاطي أم االتجار ) المزعومة(

 .أو غيرها من عدمه 

 وهو ما يقطع 
 .بعدم إجراء أي تحريات حول ما سطر في الطلب وزعم بأنه معلومات 

بب الثامن  الس
أنها عجزت عن التوصل إلـي كيفيـة ومما يقطع أيضا بعدم جدية التحريات المزعوم إجرائها  

 !.تحصل المطلوب اإلذن بضبطه وتفتيشه علي تلك المواد المخدرة ؟

 ولعل مجاع األسباب أنفة الذكر 
الستصــدار تؤكــد وبحــق عــدم مصــداقية المعلومــات المســطرة بالطلــب المرفــوع للنيابــة العامــة  

وهـذا كلـه علـي .. إذنها بضبط وتفتيش المتهم وخلوه من أي دالئل كافية تبرر للنيابة إصـدار اإلذن 
فــإذا كــان .. فــرض جــدلي منكــور بــأن هــذا اإلذن الصــادر عــن النيابــة العامــة يخــص المــتهم الماثــل 

مــتهم ممــا هــو بمــا يقطــع بـبـراءة ال.. فهــو إذن باطــل بطــالن مطـلـق ال ـيـرد علـيـه التصــحيح .. كــذلك 
 .مسند إليه 

 إزاء ثبوت بطالن إجراءي القبض والتفتيش إلجرائهمـا بغـري مقتضـي  :رابعالدفع ال

 وعلـي مـا اسـتقرت عليـه أحكـام حمكمـة –فـإن ذلـك يسـتتبع .. من القانون 

 . بطالن كافة األدلة املستمدة من هذين اإلجراءين الباطلني –التمييز 

 مييز أن فمن املستقر عليه يف أحكام الت
من المقرر في قضاء هذه المحكمـة أن القـبض والتفتـيش إذا حصـال بغيـر إذن يكونـا بـاطلين  

 .ويبطل الدليل المستمد منهما ، 

 )٧/١١/٢٠٠٦ ق جلسة ٢٧ لسنة ٥٦٧طعن التمييز رقم (

 ومن أحكام حمكمة النقض يف هذا الشأن
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 الحكم باإلدانة علـي أي دليـل عدم التعويل فيمن المقرر أن بطالن القبض مقتضاه قانونـا  

ولما كانت الـدعوى حسـبما حصـلها الحكـم المطعـون فيـه مستمد منه فال تعتد بشهادة من قام به ، 
 .ال يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين الحكم ببراءة المتهم 

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

  كما قضي بأن 

ينبنـي علـيـه عـدم التعويـل ـفـي اإلدانـة عـلـي ن القـبض لـعـدم مشـروعيته مـن المقـرر أن بطـال

 ، ومن ثم فإن إبطال الحكم المطعون فيـه القـبض علـي أي دليل يكون مترتبا عليه أو مستمدا منه
 .الطاعن الزمه بالضرورة إهدار كل دليل تكشف نتيجته القبض الباطل وعدم االعتداد به في إدانته

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

  كما قضت بأن
ـي باطــل فهــو باطــلالقاعــدة فــي القــانون   ، ولمــا كــان ال جــدوى مــن تصــريح أن مــا بـنـي عـل

 الــدليل المســتمد مــن العثــور علــي فتــات المخــدر الحشــيش بجيــب صــديرى المطعــون نالحكــم بــبطال
بـا عليـه ألن مـا هـو ضده يعد إبطال مطلـق القـبض عليـه والتقريـر بـبطالن مـا تـاله متصـال بـه ومترت

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 ٢٤حكام النقض س  أ٩/٤/١٩٧٣(

  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 
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 يال املتهم وحيث خلت األوراق من أي دليل ح

 سوي ما أسفرت عنه إجراءات القبض والتفتيش



 
 

٢٣

وهـو مـا .. األمر الذي يؤكد أنه ببطالن هذين اإلجراءين يبطـل كافـة األدلـة المسـتمدة منهمـا  
ويقطــع بـبـراءة الـمـتهم مـمـا هــو مســند إلـيـه حـيـث ـبـات االتهــام ـفـي حـقـه ـقـائم عـلـي غـيـر ســند مــن يؤـكـد 

 .الواقع أو القانون 

 بطالن إجراءات التحقيق مع املتهم سواء يف حمضر مجع االسـتدالالت  :امسالدفع اخل

أو يف حتقيقات النيابة العامة إلجرائها باملخالفـة للقـانون الـذي يوجـب انتـداب 

 .مرتجم وأن يقوم هذا املرتجم حبلف اليمني وهو ما مل يتم يف االتهام املاثل 

 ي أن  من قانون اإلجراءات اجلزائية عل٧٠فقد نصت املادة 
 .يجري التحقيق باللغة العربية  
ٕواذا كان المتهم أو الخصم أو الشاهد أو غيرهم ممـن تـري النيابـة سـماع أقـوالهم يجهـل اللغـة  
فعلي عضـو النيابـة أن يسـتعين بمتـرجم بعـد أن يحلـف يمينـا بانـه يـؤدي مهمتـه باألمانـة العربية 

 والصدق 

 ملا كان ذلك 
كــم األخطــاء .. وال يغيــر مــن ذلــك ..  الماثــل إيرانــي الجنســية وكــان الثابــت بــداءة أن المــتهم 

وورد " إمـاراتي الجنسـية " حيث ورد في بعض األوراق أن المتهم .. الواردة في أوراق االتهام الماثل 
 " .إيراني الجنسية " في البعض األخر أنه 

 

 وهو يف حقيقة األمر 

 ومن واقع بطاقة اهلوية اخلاصة به 

"��"A���6#��2.�א�1Eא
ـلـــذلك فـقـــد ـكـــان لزاـمـــا عـلـــي جـهـــات التحقـيـــق ـبـــدءا ـمـــن محضــــر جـمـــع االســــتدالالت أن ـيـــتم  

 .االستعانة بمترجم بعد تحليفه اليمين أن يؤدي عمله بالصدق واألمانة 

 وهو ما مل حيدث 

 ومل تعمل النيابة العامة علي تصويب ذلك 
 تقم بدورها باسـتدعاء متـرجم للمـتهم إبان التحقيقات التي أجريت في هذا االتهام بمعرفتها ولم 

األمر الذي يبطل كافة إجراءات هذا التحقيق إلجرائـه بالمخالفـة .. ولم تتخذ إجراءات تحليفه اليمين 
 .للقانون 
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 هذا وإزاء هذا البطالن 
يبطل أي دليل قـد يسـتمد مـن أقـوال المـتهم ذلـك أنـه لـم يكـن علـي درايـة كاملـة باللغـة العربيـة  

 .وهو ما يقطع ببراءة المتهم مما هو مسند إليه .. بة علي إجراء التحقيق بهذه اللغة وأصرت النيا

 احملور الثاني 

 الدفاع املوضوعي 

املؤـكـد عـلـي انتـفـاء ـصـلة اـملـتهم بالواقـعـة وانـعـدام 

الدليل علي صحتها يف حقه وقصور النيابة العامة يف 

 تقديم أدلة ثبوت جديرة حبمل هذا االتهام 

، العريـف أول / ..... النقيـب (دليل املستمد من أقوال شاهدي اإلثبـات طالن الب :أوال 

لكونهما القائمني بإجراء القبض الباطل ، وإلقرارهما بعدم اشرتاكهما / ..... .. 

يف أي حتريات حول هذا االتهام ومن ثـم فهمـا لـيس لـديهما مـا يصـح مسـاع 

 .شهادتهما عنه  

 يه يف قضاء النقض أن فإنه ملن املستقر عل.. بداية 
بطــــالن القــــبض مقتضــــاه عــــدم التعوـيـــل فــــي الحكــــم باإلدانــــة عـلـــي أي دليــــل مســــتمد منــــه ،  

 ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم الطعين ال يوجد وبالتالي فال يعتد بشهادة من قام به ، 
 .فيها دليل سوي تلك الشهادة ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

 )١٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٣الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
عدم التعويل في الحكم باإلدانة علي أي دليـل يكـون لما كان بطالن القبض مقتضاه قانونـا 

 ، وبالتالي فال يعتـد بشـهادة مـن قـام بهـذا اإلجـراء الباطـل ، ولمـا كانـت الـدعوى حسـبما مستمدا منه
 . سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن حصلها الحكم المطعون فيه ال يوجد فيها دليل

 )٢٦/١٢/٢٠٠٥ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٩٨١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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 يتضح وجبالء تام عدم صالحية هذه األقوال لتكون دليال 

 ضد املتهم وذلك لسببني 

 السبب األول 

هما القائمني بـإجراء القـبض الباطـل بطالنـا .. أن شاهدين اإلثبات أنفي الذكر 

 يضاحه تفصيال السالف إعلي النحو مطلقا 
مـــن خـــالل الـــدفوع الشـــكلية واإلجرائيـــة التـــي ســـبق وأوضـــحناها فـــي المحـــور األول مـــن هـــذه 

 .يتضح أن هناك العديد من األسباب الجوهرية لبطالن القبض المجري قبل المتهم .. المذكرة 

 ولعل من أهم هذه األسباب 
ة ـبـــالقبض عـلـــي المــــتهم أن أوراق االتهــــام الماـثـــل خـلـــت مــــن إذن صــــادر مــــن النياـبـــة العامــــ 
ذلــك أن اإلذن المرفــق بــاألوراق ال يخــص المــتهم وال يمــت لــه بصــلة حيــث أن هــذا اإلذن .. الماثــل 
ـفـي حــين أن المــتهم الماـثـل .. ) اإلـمـاراتي الجنســية(عـلـي / .....للـقـبض عـلـي ـمـن ـيـدعي صــادر 
 )إيراني الجنسية / ..... (يدعي 

 

 

 ملا كان ذلك 

قـد تعمـدا ن الشـاهدين سـالفي الـذكر إال أ.. ورغم وضوح ذلك  

 أو هـكـــذا –وقاـمـــا بتنفـيـــذ هــــذا اإلذن  .. غــــض الطــــرف عـمـــا تـقـــدم

 في حق المتهم الذي ليس له ثمة ذكر أو وصف أو إشـارة –زعما 

 .في ذلك اإلذن 
 وحيث أننا قد انتهينا إيل .. هذا 
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 إثبات بطالن إجراء القبض 
بطــالن أي دليــل قــد  –لــنقض والتمييــز  وعلــي مــا جــري عليــه قضــاء ا–األمــر الــذي يؤكــد 

 .يستمد من أقوال القائم بهذا اإلجراء الباطل 

 هذا 
مــن ثمــة وحيــث خلــت أوراق االتهــام الماثــل وقائمــة أدلــة الثبــوت المقدمــة مــن النيابــة العامــة 

 حســبما قالــت محكـمــة –األـمــر الــذي يتعــين مـعــه ) الباطلــة (دليــل ـســوي شــهادة ـهــذين الشــاهدين
ذلك هو السبب األول لبطالن الـدليل الـذي قـد يسـتمد مـن أقـوال  .. ء ببراءة المتهم القضا–النقض 

 شاهدي اإلثبات 

أما عن السبب الثاني 

فقد أقر هذين الشـاهدين صـراحة بـأن أيـا منهمـا مل يشـرتك يف التحـري عـن 

املتهم املاثل ومل يتخذ أي إجراء من شأنه التأكد من املعلومات املزعومة التـي 

وهـو مـا يؤكـد أنـه لـيس لـدي هـذين .. بض علـي املـتهم علـي أثرهـا مت الق

 .الشاهدين ما يصح مساع أقواله عنه 

 فمن املقرر يف قضاء النقض 
 وال يغنيـه علي ما شاهده بنفسه أو أدركـه بحاسـة مـن حواسـهشهادة الشاهد يجث أن تقوم  

لـم يشــهدها أو يشــهد أـثـر ـمـن عـن ذـلـك تلـقـي نبأهــا عـن طرـيـق الرواـيـة أو النـقـل مـن الغـيـر ـمـادام هــو 
 .أثارها ينبئ بذاته عن وقوع جريمة 

 )٦/٣/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣١٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
أنـه لـم وكان كال الشاهدين سالفي الذكر قد أقر صـراحة أمـام النيابـة العامـة أبـان التحقيقـات  

.. قعــة االتهــام الماـثـل  حــول وا– بـفـرض حــدوث تحرـيـات أصــال – يشــترك ـفـي أي تحرـيـات أجرـيـت
 .ولم يعمل أيا منهما علي التأكد من المعلومات المزعومة التي قبض علي المتهم تأسيسا عليها 

 األمر الذي جيعل هذين الشاهدين 
التــي .. ال يملكــان مــا يمكــن ســماع شــهادتهما عنــه ســوي واقعــة القــبض الباطلــة أنفــة الــذكر  

.. أن عــن اصــل الجريمــة أو التحريــات عــن وجودهــا  .. ســبق وأهــدرت أقوالهمــا بســبب قيامهمــا بهــا
 .فهما قد أقرا بعدم قيامهما بذلك 
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 ومن ثم 
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عرتاف املنسوب للمتهم وبطالن كافة إجـراءات التحقيـق معـه ملخالفـة بطالن اال :ثانيا

القانون بشأنها ، ولعل خري دليـل علـي ذلـك عـدم اسـتدعاء مـرتجم وحتليفـه 

اليمني حىت يستطيع املتهم فهم ما يوجه إليه من أسئلة واإلجابة عليهـا دون 

 .ضغط أو إكراه مادي أو معنوي 

 ن املستقر عليه يف قضاء التمييز يف هذا الشأن حيث أ
مــن المقــرر أن االعتــراف فــي المســائل الجزائيــة مــن العناصــر التــي تملــك محكمــة الموضــوع  

كامـــل الحرـيــة فـــي تـقــدير صـــحته وقيمـتــه ـفــي اإلثـبــات ولهـــا أن ال تعـــول علـيــه مـتــي ـتــراءي لهـــا أـنــه 
فـال يصـح دان قاضـيها ومـا يطمـئن إليـه ، مخالف للحقيقة والواقـع ، ألن مـالك األمـر يرجـع إلـي وجـ

 ، إذ تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان ذلـك مخالفـا للحقيقـة والواقـع
 .العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءا علي األدلة المطروحة عليه 

 )٢٧/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٠٠٢ لسنة ٥٣٠الطعن رقم (

 

 

 كما قضت حمكمة النقض يف ذات اخلصوص بأنه 
االعـتـراف ـفـي المســائل الجنائـيـة مــن عناصــر االســتدالل الـتـي تمـلـك محكمــة الموضــوع كامــل  

الحريــة فــي تقــدير صــحتها وقيمتهــا فــي اإلثبــات ، فلقاضــي الموضــوع البحــث فــي صــحة مــا يدعيــه 
ذلــك ال يكــون خاضــعا لرقابــة محكمــة المــتهم مــن اعتــراف ومــا إذا كــان ســليما ممــا يشــوبه وهــو فــي 

 .النقض 
 )٩/٤/١٩٨٧ ق جلسة ٥٧ لسنة ١٧٣الطعن رقم (

 وفقها قيل أنه تطبيقا ملبدأ االقتناع القضائي 
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 )٥٨١ ص ٧٦فوزية عبد الستار شرح اإلجراءات الجنائية ط / د(
 )١٢١ ص ١٩٩٢نجيب حسني اإلثبات في اإلجراءات الجنائية ط / د(

 ملا كان ذلك 
وباســتقراء أوراق االتهــام الماـثـل يتجـلـى أنهــا انطــوت عـلـي اعـتـراف نســب للمــتهم عـلـي خــالف  

تأثيمـه بنـاء علـي هـذا االعتـراف الباطـل والمخـالف وهو األمر الذي ال يصح معه .. الحقيقة والواقع 
 :نوردها فيما يلي ولعل ذلك قائم علي عدة أدلة .. للواقع 

 الدليل األول 

ما سبق وأشرنا إليه من بطالن إجراءات التحقيـق مـع املـتهم يف حمضـر مجـع 

االستدالالت يف حتقيقات النيابة لثبوت أنه إيراني اجلنسية مبا كـان يسـتوجب 

 .تعانة مبرتجم وحتليفه اليمني االس
 مـــن قـــانون اإلجـــراءات الجزائيـــة كـــان لزامـــا علـــي النيابـــة العامـــة االســـتعانة ٧٠نفـــاذا للمـــادة 

وذلك حتى يتسنى للمـتهم .. بمترجم بعد تحليفه اليمين القانوني بأن يؤدي مهمته باألمانة والصـدق 

إال  .. ديـد إجاباتـه علـي نحـو دقيـقفهم مقتضيات التحقيق واألسئلة التي توجه إليـه ومـن ثـم تح
أن هذا لم يحـدث واعتمـدت النيابـة العامـة علـي أن المـتهم يعـرف بعـض الكلمـات العربيـة واسـتكملت 

 .تحقيقاتها معه غير عابئة بما نص عليه القانون 

 

 وهو األمر
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 الدليل الثاني 
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 بـطـالن االـعـرتاف املنـسـوب للـمـتهم لكوـنـه ولـيـد إـجـراءات باطـلـة متثـلـت يف 

إجراءات القـبض والتفتـيش واالحتجـاز واحلـبس الباطلـة التـي أعـدمت لـدي 

 .املتهم إرادته احلرة الواعية 

 فقد استقر الفقهاء علي أنه 
ـفـإذا ـكـان االعـتـراف ثـمـرة إـجـراءات باطـلـة يجـب أن يســتند االعتـراف إـلـي إجـراءات صــحيحة 

 قـبض أو تفتـيش باطـل يقـع باطـل ويجدر التنبيه إلي أن االعتـراف الصـادر بنـاء علـي .. وقع باطال
 .خاضعا لتأثير هذا اإلجراء الباطل علي نحو يجرده من إرادته الحرة الواعية إذا كان 

 )٥٣٦ ص ١٩٩٣أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية الطبعة السابعة / د(

 ويف هذا الشأن قالت حمكمة النقض بأن 
 عن المتهم أثر التفتيش باطل وتحديد مدي صلة هذا تقدير قيمة االعتراف الذي يصدر  

االعتراف بواقعة التفتيش وما نتج عنها ، هو من شـأن محكمـة الموضـوع تقـديره حسـبما يتكشـف لهـا 
 .من ظروف الدعوى 

 )٢٧/٥/١٩٩٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ٢٩٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
لســـابقة عـلــي التحقـيــق مـــع المـــتهم وحـيــث أنـنــا انتهيـنــا إـلــي التأكـــد عـلــي أن كاـفــة اإلجـــراءات ا
هـي إجـراءات باطلـة ابتـداء مـن .. ٕوادالئه بأقواله سواء بمحضر الشرطة أو بتحقيقات النيابة العامـة 

 .بطالن القبض والتفتيش وبطالن أي دليل قد يستمد منها ومن ثم بطالن التحقيق معه 

 

 

 وهذا كله يستتبع 
ث يجـب أن يكـون هـذا االعتـراف صـادرا عـن حيـ.. بطالن ما نسب إلي المتهم مـن اعتـراف  

أمـا وأنـه جـاء نتيجـة إجـراءات باطلـة وقـع بـاطال .. المتهم بإرادة حـرة وبنـاء علـي إجـراءات صـحيحة 
 .وال يجوز التعويل علي أي دليل قد يستمد منه 

 الدليل الثالث 



 
 

٣٠

االعرتاف الذي يعول عليـه كـدليل ضـد املـتهم هـو الـذي يـديل بـه يف جملـس  

 .حيث يكون حمررا من أي ضغوط أو أوجه إكراه مادية أو معنوية .. القضاء 
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 فإن هذا يستتبع 
يق ، ويكون االعتراف الوحيد الـذي عدم االعتداد بأي اعتراف نسب للمتهم أمام جهات التحق 

 .هو ذلك الذي يدلي به أمام عدالة المحكمة .. يمكن التعويل عليه كدليل ضد المتهم 

 وهو ما مل حيدث 
األمـر الـذي .. حيث تمسك المتهم في مجلس القضاء الموقر بإنكار االتهامات المسندة إليه  

ون القـــدر المتـــيقن مـــن أقـــوال المـــتهم ويكـــيجعـــل االعتـــراف المنســـوب إليـــه هـــو والعـــدم ســـواء ، 

  .هو ما أدلي به أمام عدالة محكمة الموضوع.. الصحيحة 

 ملا كان ذلك 
يضـحي ظـاهرا وبجــالء تـام بطـالن أي دليـل ـقـد يسـتمد مـن االعـتـراف .. ومـن جملـة مـا تـقـدم  

يـر نـابع المنسوب للمتهم بمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابـة وذلـك إلبتنائـه علـي إجـراءات باطلـة وغ
) المزعـوم(وهو ما أقرت به النيابة العامة بعـدم إيرادهـا هـذا االعتـراف .. من إرادة حرة واعية للمتهم 

 .ضمن قائمة أدلة الثبوت المقدمة منها 
 
 
 

قصور حتقيقات النيابة العامة يف االتهام الراهن ملا شـابها مـن عيـوب شـديدة  :ثالثا 

جب اختاذها حىت تتجلـى احلقيقـة أمـام وتقاعس عن اختاذ إجراءات كان من الوا

 –النيابة العامة مبا يساعدها حنو توجيه االتهام إيل مـن ارتكـب اجلرميـة فعـال 

 .بفرض وجودها

 بداية

   من قانون اإلجراءات اجلزائية تنص علي أن٣٣فإن املادة 
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  يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم 

 . اء النيابة العامة أعض-١

 ............ ضباط الشرطة و -٢

   من القانون ذاته علي أن٣٠وقد نصت املادة 

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

   من ذات القانون علي أن٣٥كما نصت املادة 

قبلوا التبليغـات والشـكاوى والتـي تـرد إلـيهم فـي شـأن يجب علي مأموري الضبط القضائي أن ي 
ــة الالزمـــة الجـــرائم ويجـــب علـــيهم وعـلــي مرؤســـيهم  ــي اإليضـــاحات واجـــراء المعايـن ٕأن يحصـــلوا عـل

وعـلـيهم أن يتـخـذوا  الـتـي تبـلـغ إـلـيهم أو الـتـي يعلمــون بـهـا بأـيـة كيفـيـة كاـنـت لتـسـهيل تحقـيـق الوـقـائع

 . علي أدلة الجريمةجميع الوسائل التحفظية الالزمة للمحافظة 

 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

ٕ، واذا وجــد شــك فيمــا إذا كاـنـت الواقعــة جناـيـة أو جنحــة كافـيـة ـقـرر إحالـتـه إـلـي محكمــة الجناـيـات 
 . ات بوصف الجنايةفيحيله إلي محكمة الجناي

  وكانت أحكام النقض تقرر بأن.. ملا كان ذلك 

فهـو محـل للطعـن كل مـا يكـون مـن الخلـل فـي إجـراءات التحقيـق االبتـدائي مهمـا يكـن نوعـه  

  ، والمحكمة تقدر قيمة هذا الطعن كما تقدر كل دليل يقدم لهاأمام محكمة الموضوع 
 )٣٧٦ ص ٣٠٦ ق ٢جموعة القواعد القانونية ج  م١٢/١٢/١٩٣١(

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

 : وضحها فيما يلين يتجلى ظاهرا أن تلك التحقيقات قد شابها القصور والعوار في عدة أوجه

 الوجه األول 

عيها حنو التحري علي مـدي صـحة قصور عاب حتقيقات النيابة العامة لعدم س 

واقعات االتهـام املنسـوبة للمـتهم مـن عدمـه ولعـدم سـعيها حنـو اسـتدعاء 
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 السـيما وأن الشـاهدين أقـرا – علي فـرض وجودهـا –الضابط جمري التحريات 

ك أيـا منهمـا يف التحريـات أو التأكـد مـن صـحة املعلومـات التـي ابعدم اشرت

 اختذت سندا للقبض علي املتهم 

 نه ملن األصول القضائية أن ذلك أ
أن التفــرس فــي وجــه الشــاهد وحالتــة النفســية وقــت أداء الشــهادة ومراوغتــه واضــطرابه وغيــر  

 الـتــي تســـمعها –ذـلــك مـمــا يـعــين القاضـــي ـفــي تـقــدير أقواـلــه حـــق ـقــدرها الحتـمــال أن تجـنــي الشـــهادة 
ألدلـة األخـرى التـي عولـت  مـا يقنعهـا بغيـر مـا اقتنعـت بـه مـن ا–المحكمة أو يبـاح للـدفاع مناقشـتها 

 .عليها 
 )ق٥٥ لسنة ١٦٠٥ الطعن رقم ١٢/١٠/١٩٨٥محكمة النقض جلسة (

 ملا كان ذلك
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 هذا 
والذي كان مطلوبـا القـبض .. وحيث تبين فيما بعد عدم صحة االسم الوارد بالطلب المذكور  

وـمـن ـثـم باـتـت جمـيـع .. كـمـا تـبـين عــدم صــحة الجنســية التـي نســبت لـهـذا الشــخص .. عليـه وتفتيشــه 
  .تماما للحقيقةغير صحيحة ومخالفة .. المعلومات الجوهرية في طلب الحصول علي اإلذن 

 

 

 األمر الذي كان يستلزم علي النيابة العامة 
اســتدعاء القــائم بالتحريــات والبحــث المزعــوم إجراؤهمــا ومواجهتــه بمــا أســفرت عنــه إجــراءات 

والوقوف علي أسباب األخطـاء الجوهريـة التـي عابـت المعلومـات المسـطرة بطلـب .. القبض الباطلة 
 .اإلذن 

 ي عن شخص السيما وانه قرر أنه حتر

  إماراتي اجلنسية –علي ...../ يدعي 



 
 

٣٣

فكيـف يمكـن .. في حين أن المتهم ال يسمي بهذا االسم رباعيا وال يحمل الجنسية اإلماراتيـة  

ـإجراء التحريــات  ـزاعم ـب ـق مــع مســطره واـل ـب اإلذن دون التحقـي ـي مــا هــو مســطر بطـل ـل عـل التعوـي

 !.والبحث ؟

 ملا كان ما تقدم 
ـقـد أـقـر / ..... ) ، الرقـيـب أول / ..... النقـيـب (اق أن شــاهدي اإلثبـات وكـان الثاـبـت بـاألور 

صـراحة بأنهـمـا ـلـم يـشـتركا ـمـن قرـيـب أو بعـيـد فـي إـجـراءات التحرـيـات والبـحـث والتأـكـد ـمـن صــحة 

 .وانحصر دورهما في اتخاذ إجراءي القبض والتفتيش الباطلين فقط  .. المعلومات

 امة األمر الذي كان لزاما علي النيابة الع
اســــتدعاء المســــئول عــــن التحريــــات والبحــــث المزعــــوم إجرائهمــــا حــــول واقعــــات هــــذا االتهــــام  

والتحقيق معه والتفرس في وجهه وصوال لحقيقة هذا االتهـام ومـا إذا كـان بالفعـل منسـوب للمـتهم مـن 
 .أما وأنها لم تفعل األمر الذي يعيب تحقيقاتها بالقصور المبطل .. عدمه 

الوجه الثاني 

صور عاب حتقيقات النيابة العامـة بعـدم سـعيها حنـو التحـري والبحـث عـن ق 

 الذي قرر املتهم أنه من أعطاه األقراص حمل هذا االتهام علي وعـد ...../ املدعو

ـبـل وـقـرر ـبـأن ـهـذا الـشـخص ـهـو ذاـتـه مـصـدر .. أن يتقاـمسـا حـصـيلة بيعـهـا 

ا كـان يتعـني وهو ما جيعل هلذا االتهام وجهة أخري متام.. معلومات الشرطة 

 . علي النيابة حتقيقها باستدعاء املذكور والتحري عنه وبيان صلته بالواقعة 
يتجـلـى ـظـاهرا أن الـمـتهم  – وبـفـرض صــحتها –باســتقراء تحقيـقـات النياـبـة العامــة ـمـع المــتهم  

ـة والخطــورة ـة ـفـي األهمـي ـأقوال غاـي لهــا أبلــغ األـثـر فــي التوصــل إـلـي حقيقــة هــذا االتهــام  .. أدـلـي ـب
 وتنقية المجتمع من المجرم .. از المتهم الحقيقي صاخب األقراص المخدرة محل االتهام ٕوابر

 .الحقيقي والفعلي 

 حيث قرر املتهم 
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٣٤

 هذا ورغم أهمية ما قرره املتهم 
ولـم تعمـل .. إال أن النيابة العامة قد التفتت عن أقواله وكأن المتهم لم ينطـق بمـا قـرره سـلفا  

ـي التحــري عــن المــدعو حيــث أنــه لــو .. أو البحــث عنــه وبيــان مــدي صــلته بالواقعــة  .. ...../ عـل
هـو المـتهم الحقيقـي والخطـر الفعلـي علـي (.....) لكـان المـذكور .. صح قول المتهم في هذا الشأن 

 .المجتمع 

 لقبض علي املتهم بعد اف

ســـوف يـقــوم المـــذكور بالبحـــث عـــن غـيــره واـلــزج ـبــه ـفــي ارتكـــاب  

 .ويظل الخطر الذي يحيق بالمجتمع قائم .. جرائم أخري 
 يه والقبض عل.. أما البحث عن املذكور 

����������������������v����T_���1א"�V@א�K�$�-א�K.%������Aא�����1وא��0"��1�"#������א�������و�	א�%و��A
������>�8��m�$א��bل������3و����#�������kو�m�$א�3"�1א���e.�

 أما وأن النيابة العامة 
ـلـم تفعــل مــا تقــدم والتفـتـت دونمــا مـبـرر واضــح عمــا قــرره المــتهم فــي خصــوص هــذا المــذكور  
 . الذي يعيب تحقيقاتها بالقصور الذي ينحدر بها إلي حد البطالن األمر(.....) 

 ومن ناحية أخري .. هذا 

حيـــث قـــرر بـــأن .. فقـــد قـــرر المـــتهم بمـــا هـــو اخطـــر ممـــا تقـــدم  

 هو ذاته مصدر الشرطة في معلوماتها التي نتج / ..... .. المدعو

 .عنها القبض عليه 
 والتحقيق يف هذه الواقعة 

فـإن مـن شــأن ثبوتهـا أن يثبـت أن االتهـام الماثـل برمتـه .. طورة بمكـان من األهمية والخ 

ـثـم اإلـبـالغ .. ـقـائم عـلـي غـيـر ســند إذ تالعــب الـمـذكور ـبـالمتهم كـيـدا وتلفيـقـا لـهـذا االتـهـام إلـيـه 

 .عنه 

 ورغم جوهرية هذه الواقعة التي من شأنها



 
 

٣٥

 تغيري وجه الرأي يف االتهام برمته 
وغضـــت .. التفتـــت عنهـــا ولـــم تقـــم بـــدورها الواجـــب عليهـــا بشـــأنها إال أن النيابـــة العامـــة قـــد  

الطرف عنها واتخذت الطريق األسهل وهو توجيه االتهام للمتهم دون تحقيق لدفاعه ومـا اعتصـم بـه 
 .من تدليال علي براءته منه 

 وهو األمر 
 إلـي الذي يؤكد وبحق مدي القصور الذي عاب تحقيقات النيابة العامة علي نحو ينحـدر بهـا 

 .حد البطالن ويهدر أي دليل قد يستمد منها 

 الوجه الثالث

عاب حتقيقات النيابة العامة قصورا أخر وهـو االلتفـات عمـا قـرره العريـف أول  

من أن مصدر الشرطة هو الذي تويل التنسـيق ) .. شاهد اإلثبات الثاني (...../ 

نـاك سـيارة ماركـة وأن ه.. وبـني املـتهم ) بوصفه القائم بـدور املشـرتي(بينه 

.. بورش ذهبية اللون كانت تراقب املتهم وغادرت املكـان عقـب القـبض عليـه 

 أنـه هـو مـن منحـه ...../ يؤكـد صـحة أقـوال املـتهم بشـأن املـدعو.. وهذا كله 

 األقراص وهو ذاته مصدر الشرطة ومبلغها ضده 
صـــــــوص أن النيابـــــــة العامـــــــة تشـــــــككت فـــــــي أقـــــــوال المـــــــتهم بخ.. علـــــــي الفـــــــرض الجـــــــدلي  
 .بأحقيتها في طرح ما ال تطمئن له من أقوال للمتهم .. وعلي فرض جدلي /..... .. المدعو

 إال أن ذلك ال ميكن أن ينطبق علي أقوال شاهد اإلثبات 
العريــــف (فهــــذا الشــــاهد .. الــــذي اتخــــذت منــــه النيابــــة العامــــة ســــندا لتوجيــــه االتهــــام للمــــتهم  

 هو الذي تولي ترتيب " مصدر الشرطة "  غموض أن قرر بعبارات ال لبس فيها وال/.....) أول
 . مقابلته مع المتهم 

 وهذا يعني 

وهــــو ـمـــا يؤـكـــد صــــحة أـقـــوال .. أـنـــه عـلـــي اتصــــال ـبـــالطرفين  

 وهـــو فـــي ذات "مصـــدر الشـــرطة " هـــو / ..... المـــتهم أن المـــدعو

 .التوقيت من منحه األقراص المخدرة 
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 كما قرر الشاهد 
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 وهذه الواقعة كانت هلا أبلغ األهمية إذا ما حققت 
حيـــث أنـــه كـــان مـــن شـــأن ذلـــك التوصـــل إلـــي المـــتهم الحقيقـــي وصـــاحب األقـــراص المخـــدرة 

 .ار بالمجتمع والعنصر الفاسد الفعلي الذي يعمل علي مخالفة القانون واإلضر

 ملا كان ذلك
إال أن النياـبـة العاـمـة ـلـم تحــرك ســاكنا نحــو مــا ســطر ـفـي .. وعـلـي اـلـرغم مــن جـمـاع مــا تـقـدم 

وطرحـتـه جانـبـا وســلكت الطرـيـق األســهل وهــو تـقـديم .. وـلـم تتناوـلـه بالبحــث والتمحــيص .. تحقيقاتهــا 
 .يوجبه عليها القانون المتهم للمحاكمة دون تحقيق عناصر الدعوى تحقيقا صحيحا علي نحو ما 

 الوجه الرابع 

نسـب للمـتهم قصور عاب حتقيقات النيابة العامة يف عدم حبثها ومتحيصها ملا  

بنـاء علـي .. قليني املـتهم بتعاطيهمـا عمن أنه يتناول املؤثرين ال.. من قول 

 وذلك بغرض العالج .. بدبي  " ....." وصفه طبية صادرة له من 
فـقـد ـقـرر بأـنـه يتـنـاول المــؤثرين العقلـيـين .. مــن أـقـوال .. للمــتهم عـلـي ـفـرض صــحة مــا نســب  

LAGAP علـي سـبيل ..  المحتوي علي مادة كاريسوبرودول ، القرص المحتوى علي مـادة كلونازيبـام

 .بدبي " ....." وبموجب وصفة طبية صادرة له من إحدى العيادات تدعي .. العالج 

 وعلي الرغم من جوهرية هذا القول 
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 وهو ما يعيب 
بمـا يهـدر أي دليـل قـد .. هذه التحقيقات بالقصور الـذي ينحـدر بهـا إلـي حـد العـدم والـبطالن  

 .يستمد منها 

  الوجه اخلامس



 
 

٣٧

قصور أخر عاب حتقيقات النيابة العامة يصل إيل حد بطالن أمر اإلحالـة الصـادر  

حيث تغاضت النيابة عن تقرير اإلدارة العامة لألدلـة اجلنائيـة اخلـاص .. عنها 

مبـا جيعـل .. والذي قطع بأن نتاج التحليـل سـلبي .. بفحص عينة بول املتهم 

 .األوراق اتهام املتهم بالتعاطي خيالف ما هو ثابت ب
.. ـتـم أخــذ عيـنـه مــن بوـلـه .. ـبـاإلجراءات الباطـلـة أنـفـة اـلـذكر .. بمجــرد الـقـبض عـلـي المــتهم  

والـتــي ورد تقريرهـــا .. وـتــم إخضـــاعها للتحلـيــل بمعرـفــة اإلدارة العاـمــة لألدـلــة الجنائـيــة وعـلــم الجريـمــة 
 .مؤكدا نتاج التحليل 

 سلبي 
وهـو مـا كـان يجـب ..  أو المـؤثرات العقليـة وهو ما يقطع بعدم تعـاطي المـتهم للمـواد المخـدرة

 .علي النيابة العامة األخذ به واالمتناع عن توجيه االتهام بالتعاطي للمتهم 

 وال ينال من ذلك 
ذلــك أن .. مــا نســب للمــتهم مــن إقــرار بأنــه يتعــاطى بعــض المــؤثرات العقليــة بوصــفه طبيــة  

 :القاعدة األصولية تقول بأن 

بنـاء علـي اعترافـه أو إقـراره بخـط يـده  ال يجوز تأثيم شـخص " 

 ".إذا كان هذا االعتراف مخالف للحقيقة والثابت باألوراق 
 فعلي الفرض اجلديل 

فقــد كــان علــي النيابــة طرحــه واألخــذ بالثابــت بــالتقرير .. بصــحة مــا نســب للمــتهم مــن قــول  
 أمـا وأنهـا لـم تفعـل األمـر ..الفني المرفق بأوراق التداعي والمؤكـدة علـي عـدم قيـام المـتهم بالتعـاطي 

 .الذي يبطل قرار اإلحالة الصادر عنها 

 االتهام املاثل مبناه الكيد والتلفيق ومعيب بعدم املعقولية وانتفاء وجـود أي  :رابعا

دليل مادي معترب ميكن االعتكـاز عليـه يف نسـبته للمـتهم ، وهـو مـا يسـلس 

 .بالضرورة حنو براءة املتهم مما هو مسند إليه 
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  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٢١١ نصت املادة فقد
تحكـم المحكمـة ببـراءة المـتهم إذا كانت الواقعـة غيـر ثابتـة أو كـان القـانون ال يعاقـب عليهـا  

 .ويفرج عنه إذا كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها 

 ومن املتواتر عليه يف أحكام حمكمة التمييز أنه 
تتشكك في قوة إسـناد التهمـة إلـي المـتهم كـي تقضـي ببراءتـه أن حسب محكمة الموضـوع 

 .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(

 وكذا قضت بأنه 
يكفــي فــي المحاكـمــات الجنائيــة أن تتشـــكك محكمــة الموضــوع ـفــي صــحة إســـناد التهمــة إـلــي 

هم كي تقضي له بالبراءة إذ أن مرجح ذلك بمـا يطمـئن إليـه فـي تقـدير الـدليل مـادام الظـاهر مـن المت
 .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 



 
 

٣٩

هيم القانونيـة أنفـة البيـان علـي واقعـات االتهـام الماثـل يتضـح وبجـالء أن وبتطبيق جملـة المفـا
معتكـزه علـي دالئـل افتراضـية بعيـدة كـل البعـد عـن الجـزم .. النيابة العامة قدمت المـتهم للمحاكمـة 

وهـو األمـر الـذي يؤكـد أن .. هذا فضال عما شـاب واقعـات االتهـام مـن انعـدام للمعقوليـة  .. واليقين
ٕوانمـا أكدتـه وهذا ليس حديثا مفتري .. ة أخري علي خالف الصورة المرسومة باألوراق للواقعة صور

 :الحقائق اآلتية 

 احلقيقة األويل 
 اـنـه تحصــل عـلـي األـقـراص محــل االتـهـام مــن – بـفـرض صــحتها –أن الـمـتهم أـكـد ـفـي أقواـلـه  

علـي أن .. ليـه وأنـه طلـب منـه مقابلـة شـخص فـي مكـان المراقبـة وبيعهـا إ/ ..... .. شخص يدعي 
 .يتقاسما حصيلة البيع 

 وقرر املتهم 
وهو األمـر الـذي يؤكـد كيديـة  .. هو ذاته مصدر الشرطة المبلغ عنه/ ..... .. أن المدعو  

عـلـي فــرض (اـلـذي دفــع المــتهم دفعــا نحــو ارتكــاب الواقعــة / ..... هــذا االتهــام وتلفيقــه بفعــل المــدعو
 .ثم قام باإلبالغ عنه ) صحة ذلك

 رض الكيدية له والتلفيق غ يكن ذلك بفإذا مل

 !!فماذا يكون السبب ؟

 احلقيقة الثانية 
ممــا يؤكــد كيدـيـة هــذا االتهــام وتلفيـقـه مــا هــو مســطر بالطـلـب المـقـدم مــن إدارة المخــدرات إـلـي  

حـيــث تضـــمن الـقــول بأـنــه ثـمــة معلوـمــات وصـــلت إـلــي اإلدارة ـبــأن .. النياـبــة العاـمــة إلصـــدار اإلذن 
..  درهــم ٣٦٠٠يحــوز كميــة مــن األقــراص المخــدرة وهــو بصــدد بيعهــا بمبلــغ ) علــي(.....المــذكور 

ومـن تـولي هـذا الترتيـب  .. وهذا كله يؤكد أن الواقعة مرتبه للـزج بـالمتهم الماثـل فـي هـذه الواقعـة
 .كيدا للمتهم /..... .. والتنسيق هو المدعو

 احلقيقة الثالثة 
ع األقـراص عشـوائيا ألي شـخص يمـر بـه وبطلـب انه مـن غيـر المتصـور أن يقـوم المـتهم ببيـ 

هـو الـذي تـولي التنسـيق بـين المـتهم وعنصـر الشـرطة للـزج  .. ...../ وهذا يؤكد أن المـدعو.. منه 
وبمـا يؤكـد .. وهو ما أقر به المتهم وعنصر الشرطة علي نحو ما سـلف ذكـره .. باألول في االتهام 

 .ألوراق أن للواقعة صورة أخري غير الصورة الواردة با
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 احلقيقة الرابعة 
أن إذن النياـبـة العاـمـة صــادر للـقـبض .. مـمـا يؤـكـد أن ثـمـة شــك وريـبـه تحــيط باالتـهـام الماـثـل 

..  دقيـقـة مـن صــدور هــذا اإلذن ٣٥وبـعـد  .. )إـمـاراتي الجنـسـية(عـلـي ...../ ـيـدعي علـي شــخص 
 ) . اإليراني الجنسية -...../ الذي يدعي (يتم تنفيذه علي المتهم 

 يسرتع ذلك انتباه القائمني علي الضبط ومل 
عرضــت األوراق عـلـي النياـبـة العامــة واســتمرت ـفـي التحقيـقـات فيهــا أكـثـر مــن .. وعـقـب ذـلـك 

 أن يصــدر اإلذن باســم شــخص هــذا الخطــأ الجســيم ـبـاألوراق.. ـلـم يســترع انتباههــا .. أربعــة أشــهر 

 !!!!!!!!!!.ويتم تنفيذه علي شخص أخر تماما 

 احلقيقة اخلامسة
المـهـــدرة داللـــة أقوالهـمـــا لكونهـمـــا الـقـــائمين ـبـــإجراء الـقـــبض .. انـــه بخــــالف شــــاهدي اإلثـبـــات  
ال يوجد بأوراق هذا االتهـام ثمـة دليـل واحـد يمكـن الركـون إليـه فـي نسـبة هـذا االتهـام .. الباطل 

 .وهو األمر الذي يقطع بعدم صحة هذا االتهام في حقه .. للمتهم 

 ملا كان ذلك 

���وא�%���vوא�%��ع�<��0Eא����ن�.$�"������Aא�<ن�א�����م�א-�����������v�zو���8"��א������
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 بناء عليه

 يلتمس املتهم من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 .ببراءته مما هو مسند إليه  
 وكيل المتهم            
  المحامي           
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 ملوضوع ا
 -: بدائرة رأس الخيمة -/-/-اتهمت النيابة العامة المتهمين بزعم أنهما في يوم  
 ناريـة وسـهام ةعـدة أعيـربـأن أطلقـا ..  شرعا عمدا مع أخر مجهول في قتـل المجنـي عليـه  -١

ارجــة عــن إرادتهــم وهــو عــدم باتجاهــه بقصــد قتلــه إال أن أثــر جــريمتهم قــد خــاب ألســباب خ
 .علي النحو الثابت باألوراق .. إصابة المجني عليه بتلك األعيرة واألسهم 

دخال مسكن المجني عليه سالف الذكر خالفا إلرادته وفي غير األحوال المصرح بها قانونـا  -٢
 .بقصد ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف أوال علي النحو المبين باألوراق 

ـقـدمتهما النيابـة العامـة للمحاكـمـة وطالبـت بمعاقبتهمـا وـفـق مـواد االتهـام اـلـواردة فقـد .. وعليـه 
 .باألوراق 

 الوقائع 
تخلص واقعات االتهـام الماثـل فـي أن المجنـي عليـه علـي خصـومة مـع المـتهم األول وشـقيقه  

ــبالد بســـبب المجنـــي عليـــه( زوجـــة شـــقيق المـــتهم األول ( ومـــع المتهمـــة الثانيـــة )المســـتبعد مـــن اـل
 ) .المستبعد من البالد كما أشرنا

 ولددا يف اخلصومة 
 عـــن – الواـحــد تـلــو األـخــر –فـقــد دأب المجـنــي علـيــه عـلــي توجـيــه االتهامـــات للمـــتهم األول 

وـقـف لهــا القضــاء الـعـادل بالمرصــاد ـبـأن أصــدر لصــالح .. واقـعـات مكذوـبـة ومعدومــة الســند واـلـدليل 
 بحــروف مــن ـنـور أكــدت عـلـي كـيـد المجـنـي علـيـه هــذا المــتهم العدـيـد مــن أحكــام الـبـراءة الـتـي ســطرت

 .بالمتهم وتلفيقه االتهامات له 

 وعلي ذات النهج سار ا�ني عليه 

 يف توجيهه االتهام الراهن للمتهمني 
عمـاني /  (وكـان برفقتـه صـديق لـه يـدعي.. حيث زعم بأنه أثناء تواجده بالمزرعة العائدة له  
ـثـم ـعـاد وـقـرر أـمـام النياـبـة العاـمـة أـنـه عـقـب  –ة مســاءا  الســاعة الخامســ-/-/-بـتـاريخ ) الجنســية

عـن ) الـذي يعمـل لديـه/ ..... (وبسـؤاله للمـدعو ..  شاهد سيارة تدلف إلي المزرعة – صالة الظهر
تــدلف إـلــي المزرعـــة ) كحـلــي الـلــون(ـثــم فــوجئ بســـيارة أخــري " ـســردار " فــأخبره بأـنــه . تلــك الســـيارة 
وبرفقتهـا شـخص فلبينـي الجنسـية يحمـل بيـده قـوس يضـرب ) ثانيـةتبـين أنهـا المتهمـة ال(تقودها سـيدة 

  بإطالق عدة أسهم لم يصبه – علي حد وصف المجني عليه –وقام هذا الشخص .. منه سهام 
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 .ثم انطلقا خارج المزرعة ) .. ثالثة سهام(أي منها 

 ثم اقرتبت منه السيارة األويل 
أن اقترـبـت مـن المجـنـي علـيـه حتـى هــبط منـهـا ومـا .. التـي تـبـين أن قائـدها هــو الـمـتهم األول  

 ووقـف وجـهـا لوجـه ـمـع األخـر الـذي ســأله عـن ســبب – علـي حــد زعـم المجـنـي عليـه –المـتهم األول 
 .فأخبره المتهم بأنه حضر ليتفاهم معه ) .. حيث أن بينهما خالفات جمة سابقه(حضوره 

 وفجأة وبدون مقدمات 

 ) وعلي حد زعم ا�ني عليه(
م مسدســـا وأطـلــق مـنــه ـفــي اتجـــاه المجـنــي علـيــه طلـقــة نارـيــة أصـــابته ـفــي ذراعـــه أخـــرج المـــته 

ثم أخرج هاتفه المحمول والتقط صورة للسيارة أثنـاء خروجهـا مـن .. فسقط أرضا ) حسبما يدعي(

كمــا زعــم بــأن المــتهم قبــل خروجــه مــن المزرعــة توقــف مــرة أخــري وهــبط مــن الســيارة !!! المزرعــة 
 .ثم خرج من المزرعة !!! لم يصيب أحدا وأطلق عيارا ناريا ثانيا 

 واستشهد املذكور علي هذه الواقعة اهلزلية 
الــذي شــهد بأنــه لــم يــر ســوي ســيارة واحــدة وأنــه قــد ســمع صــوت إطــالق / ..... .. بالمــدعو 

 .كما أقر أمام المحكمة الموقرة أنه لم يسبق له أن رأي هذين المتهمين من قبل .. نار 

  ...../ املدعو كما شهد علي الواقعة 
" ســردار " وقـرر بأنـه شـاهد شــخص هنـدي يرتـدي عمامـة .. الـذي يعمـل لـدي المجنـي علـيـه  

وتــرك .. ثــم تلقــي هــذا الشــاهد مكالمــة هاتفيــة .. يــدخل المزرعــة ويخبــره بأنــه صــديق المجنــي عليــه 
 .وأضاف بأنه لم يسمع صوت أعيرة نارية .. السيارة تدلف إلي المزرعة 

 ...../ لواقعة املدعو كما شهد علي ا
وعلي األخص واقعة أنـه .. وقرر بذات ما قرره سابقة تفصيال .. العامل لدي المجني عليه  

 .لم يسمع ثمة أعيرة نارية 

 ثم مت سؤال 
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 وبسؤال املتهمة الثانية أفادت .. هذا 
 لهـا الحضـور إلـي إمـارة رأس وأنهـا لـم يسـبق.. بعدم صحة ما ورد علي لسان المجني عليـه  
وأضـــافت أن هنـــاك خصـــومات عديـــدة .. ووقـــت الواقعـــة المزعومـــة كانـــت بإمـــارة دبـــي .. الخيمـــة 

 .وقضايا متداولة فيما بينها وبين المجني عليه 

 وبسؤال املتهم األول أفاد 
وأنـه ..  وأنه أثناء الواقعـة المزعومـة كـان بإمـارة الشـارقة.. بذات ما قررته المتهمة الثانيـة 

 حـيـث ســبق.. بيـنـه وـبـين المجنــي علـيـه العديــد مــن الخالفــات المالـيـة والــدعاوى المتداوـلـة بالمحــاكم 
 .د إبعاده عن البالد بأي طريقة يوقدم ضده عدة بالغات سابقة وأنه ير

  -/-/-وكانت النيابة العامة بتاريخ .. هذا 
لسـالح ) فـوارغ(د ثالث حشـر بأنها عثرت علي عدقد عاينت المزرعة محل الواقعة وقـررت  

وعـن األسـهم قـرر .. ووجـد طلقـه مخترقـة بـاب لغرفـة فـي المزرعـة .. كما وجد ثالث أسـهم .. ناري 
 .في جدار غرفه: والثالث فوق مجسم شالل ، : والثاني بأن أحدها كان خارقا لنافذة بالمزرعة ، 

 ملحوظة هامة 
ـلـم تـقـم ..  ـفـوارغ لطلـقـات نارـيـة ٣دد ـفـي الوـقـت اـلـذي أـقـرت فـيـه النياـبـة عثورـهـا عـلـي ـعـ 

 !!.بتحريز سوي طلقة نارية فقط واختفت تماما الفوارغ المذكورة ؟

 ومرفق باألوراق تقرير طبي للمجني عليه .. هذا 
جــرح عنــد الرســغ األيمــن اســتلزم عمــل غــرزتين ثابــت مــن خاللــه أنــه بفحصــه وجــد لديــه  

 .فقط ال غير .. خياطة 

 لذي أجري وبتقرير الطب الشرعي ا

 حتليال علي األسهم املضبوطة تبني أن 
 !!.لذكرين احدهما المجني عليه ؟) DNA(أحد هذه األسهم عليه بصمه وراثية 
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 وبإحالة األوراق إيل النيابة العامة .. هذا 

 قرر .. وبسؤال ا�ني عليه 
 السيارتين أحـداهما وأن.. عصرا ) ٣(مقررا بأن الواقعة تمت الساعة .. بذات أقواله السابقة  
وأضــاف ـبـأن الرصاصــة ـلـم تصــبه وأنهــا ) .. رصاصــي(والثانـيـة لونـهـا)  أزرق غــامق–كحـلـي (لونـهـا 

 !!.مرت بجوار أذنه ؟
وزعـم أنهمـا سـبق .. قتلـه ) المزعومـة(بـأن قصـد المتهمـين مـن هـذه الفعلـة .. وأضاف زاعمـا  

 !!.وهدداه بالهاتف والرسائل ؟

 ه الواقعة وأصر علي االستشهاد علي هذ

 ) باكستاني اجلنسية (...../ باملدعو

�....و<&����א�����3"�������/���د��j��w�������N�+����Qeא@3����ل�א�$��	.�����#��_����3م����
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 ثم توالت حتقيقات النيابة العامة حسبما ورد مبحاضرها 

 تضارب خالهلا الشهود يف أقواهلم علي حنو يؤكد أن للواقعة 

 هو مسطر باألوراق صورة أخري خبالف ما 

  أمام النيابة العامة نيوبسؤال املتهم
أصرا علي ما سبق وقررا به في محضر جمع االستدالالت وانكرا تماما االتهامين المـوجهين  
 .وأكدا بأن المجني عليه يكيد لهما كيدا منذ عدة سنوات .. إليهما 

 ملا كان ذلك 
ورغـم وضـوح الكيـد والتلفيـق .. ا سـلف بيانـه ورغم تهاتر واقعـات االتهـام الـراهن علـي نحـو مـ 

إال أن النيابـة العامـة تغاضـت عـن ذلـك كلـه وقـدمت المتهمـان .. التي تنطق بهـا أوراق هـذه االتهـام 
وهـــو مـــا يؤـكــد ـبــراءة .. للمحاكـمــة بـقــرار إحاـلــة باطـــل ومعـيــب ودونمـــا ســـند صـــحيح أو دلـيــل معتـبــر 

 :ما نشرف ببيانه في دفاعنا التالي وذلك علي نحو .. المتهمان مما هو مسند إليهما 

 

 

 



 
 

٤٦

 الدفاع 

ف املتهم بأن يبدأ دفاعه من حيث ما انتهت إليـه أوراق الـدعوى املاثلـة يتشر

وهو قـرار اإلحالـة الصـادر مـن النيابـة املـوقرة والـذي قـدمت النيابـة علـي أساسـه 

أوراق رغما عن عدم استظهار .. املتهمني بطلب حماكمتهما بتهمة الشروع يف القتل 

فإننا جند .. الدعوى لنية القتل الذي يتطلب قصد جنائي خاص وهو نية إزهاق الروح 

أن النيابة املوقرة قد جانبها الصواب يف قرار اإلحالة وأفسدت يف االستدالل ملـا أسـفرت 

 .عنه األوراق وهو األمر الذي يدفع معه املتهم 

مـا تضـمنه مـن اتهامهمـا ببطالن أمر إحالة املتهمني إيل حمكمة اجلنايات في

يف حني خلت األوراق من مثة دالئـل علـي تـوافر هـذه .. بالشروع يف قتل ا�ني عليه 

لدي املتهمني وانعدمت األمـارات والظـواهر اخلارجيـة علـي ذلـك ) نية القتل(النية 

 :وهو ما يبطل وصف النيابة العامة لالتهام املسند هلما 

 راءات اجلزائية علي أن  من قانون اإلج١٢١حيث نصت املادة 
ـي المــتهم إذا رأي رئــيس النيابــة العامــة أو مــن يقــوم مقامــه أن الواقعــة جنايــة   ـة عـل وأن األدـل

ٕ، واذا وجــد شــك فيمــا إذا كاـنـت الواقعــة جناـيـة أو جنحــة كافـيـه ـقـرر إحالـتـه إـلـي محكمــة الجناـيـات 
  .إلي محكمة الجنايات بوصف الجنايةفيحيله 

 حمكمة التمييز قد استقرت علي أن وكانت .. ملا كان ذلك 
ٕوانـمــا ـيــدرك ـبــالظروف المحيطـــة باـلــدعوى نـيــة القـتــل أمـــرا خفـيــا ال ـيــدرك ـبــالحس الظـــاهر  

األمارات والظاهر الخارجية واألعمال المحسوسة التي يأتيها الجـاني وتـنم عمـا يضـمره فـي نفسـه 

ل إلـي محكمـة الموضـوع واستخالص هذه النية من عناصر الـدعوى المطروحـة أمـام المحكمـة موكـو
 .في حدود سلطتها التقديرية 

 ) جزاء٢٠٠٧ لسنة ٢٨٢ الطعن رقم ٢٤/٩/٢٠٠٧محكمة التمييز بتاريخ (
 ) جزاء١٩٩٨ لسنة ١٨٢ الطعن رقم ٢٤/٤/١٩٩٩محكمة التمييز بتاريخ (

 ) جزاء١٩٩١ لسنة ٢٤ الطعن رقم ٧/٣/١٩٩٢محكمة التمييز بتاريخ (
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 كما قضي بأن 
ل تتمـيـز قانوـنـا عــن غيرهــا مــن جــرائم التعــدي عـلـي اـلـنفس بعنصــر خــاص هــو أن جناـيـة القـتـ

يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصـر يختلـف عـن القصـد 
وهو بطبيعته أمـر يبطنـه الجـاني ويضـمره الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجـرائم 

ٕرك بالحس الظـاهر وانمـا يسـتخلص مـن األمـارات والمظـاهر الخارجيـة كمـا سـلف في نفسه فال يد
بـة يٕالبيان واستعمال الجاني آلة حادة وتعدد الضربات واصابة المجني في مقتـل وعلـي مسـافة قر

ال يدل علي ثبوت نية القتل وال يعد سوي مجرد تعمد الجاني ارتكـاب الفعـل المـادي وهـو ال يكفـي 

لقتل طالما ارتكب الفعل في حدة العاطفة في مشاجرة مفاجئه ولم يسلك الجـاني بذاته لثبوت نية ا

 .سلوكا قاسيا وما دام الحكم لم يكشف عن هذه النية بنفس الطاعن 

 ) جزاء٢٠٠٤ لسنة ٢٩٦ في الطعن رقم ٨/١/٢٠٠٥محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
يتضـح وبجـالء تـام ..  أوراق االتهام الماثـل وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية أنفة الذكر علي 

فقــد ..  بصــحة مــا نســب للمتهمــان مــن أفعــال مبتــورة الســند – المنكــور –أنــه علــي الفــرض الجــدلي 
.. انتـفـي مــن األوراق ثمــة دلـيـل عـلـي ـتـوافر نـيـة القـتـل ـلـدي أـيـا مــن المتهمــين أو قصــد إزهــاق اـلـروح 

مــة ثمــة دالـئـل كافـيـة تـبـرر إحالتهــا للمتهمــان بتهمــة األمــر اـلـذي يقطــع بأـنـه ـلـم يكــن ـلـدي النياـبـة العا
 .وهو ما يبطل األمر الصادر منها بإحالة المتهمان للمحكمة الموقرة .. الشروع في القتل 

 ليس هذا فحسب 
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 الدليل األول 
) بزـنـاد(فقـد أـقـر المجنـي علـيـه ـبـأن المتهمـة الثانـيـة كاـنـت تسـتعين بشــخص أخــر يحمـل ـقـوس  

فإذا كانت هناك نية لدي هذه المتهمة للقتل لكانت قد قصدت توجيه السـهام إلـي .. ويطلق أسهم 

من استعانت به وال أن يكون قاصدا تفريق السـهام علـي النحـو شخص المجني عليه عن طريق 

والذي يبين منه أن من كان يوجـه السـهام لـم يكـن قاصـدا توجيههـا  .. الوارد في أقوال المجني عليه
وذلك علي الفرض الجدلي من الرواية المزعومة التي قـرر بهـا المجنـي عليـه والتـي .. للمحني عليه 
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 معقوليــة وتنــاقض يؤكــدان أن للواقعــة صــورة أخــري غيــر الصــورة جــاءت تنبــئ عــن اضــطراب وعــدم
 .التي أدلي بها المجني عليه 

 أما وأن يزعم ا�ني عليه 

 بأن ذلك الشخص املرافق للمتهمة الثانية 
ومع ذلك لم يصبه أي واحد منها بل أن جميعهـا طاحـت فـي .. قد أطلق عليه ثالث سـهام  

األمر الذي يقطع وبال شك بانتفاء نية القتـل  –ة النيابة العامة  حسبما ورد بمعاين– أماكن مختلفة

 وهـو أمـر –وأنه علي فرض صحة أقوال المجني عليـه  .. لدي المتهمة الثانية وشريكها المجهول
 فــإن القــدر المتــيقن أن نيــة المتهمــة آنــذاك لــم تكــن تتعــدي محاولــة تهديــد وتخويــف المجنــي –ننكــره 

 ) .المتهم األول(ها ولزوجها ولشقيق زوجها عليه حتى يكف عن إيذائه ل

 الدليل الثاني  
.. ومــع اســتمرار الـفـرض المنكــور بصــحة األفعــال الـتـي نســبها المجـنـي علـيـه للمتهمــة الثانـيـة  

فلمـاذا لـم يـوالي الشـخص المجهـول المرافـق .. فإنه إذا كانت نيـة القتـل منعقـدة لـدي هـذه المتهمـة 

ٕ ؟؟ واذا اسـتكملنا سلسـلة عليـه حتـى يرديـه قتـيال أو حتـى يصـيبهلها إطالق األسهم علي المجنـي 
 فلـمـاذا ـلـم تحــاول المتهـمـة صــدم ..الـفـروض بأـنـه ـلـم يكــن لدـيـه ســوي األســهم الثالـثـة الـتـي أطلقهــا 

  .المجني عليه بالسيارة وترديه قتيال أو بالقليل تصيبه

 أما وأنها مل تفعل هذا أو ذاك 
 بفـرض نسـبتها –مر الذي يؤكد أنهـا لـم تقصـد مـن أفعالهـا األ.. وآثرت الخروج من المزرعة 

 .ال أكثر من ذلك ..  إال توصيل رسالة تهديد للمجني عليه –إليها وصحتها 

 الدليل الثالث  
 فإـنـه كــان يحمــل – وحســب رواـيـة المجـنـي علـيـه المنكــورة جمـلـة وتفصــيال –أن المــتهم األول  

علـي حـد  " (وجها لوجه" عليه إلي أن باتا متقابلين وظل يقترب من المجني ) مسدس(سالحا ناريا 
ـثـم هــبط مـن الســيارة واقـتـرب أكثـر ـمـن المجـنـي عليـه اـلـذي ســأله عــن ) .. وصـف المجـنـي علـيـه ذاتـه

 .سبب حضوره 

 ثم أخرج السالح الناري 
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 ومع ذلك كله 
فيقــع ـمــن صـــوتها فـقــط وتســـتقر .. يطلــق ـمــن مسدســـه طلـقــه تمــر بجـــوار أذن المجـنــي علـيــه  

 ) .حسبما قررت النيابة في المعاينة(بباب غرفة من غرف المزرعة 

  عليه ثم يزعم ا�ني
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 فمن هذا التصور املنكور

  الذي جاء به ا�ني عليه ذاته 
.. يتجلى ظاهرا وبحق بانتفاء أي نية لدي المـتهم األول لقتـل المجنـي عليـه أو إزهـاق روحـه  

 مواـنـع بــين المــتهم وهــذا يســتقي بجــالء مــن نــوع الســالح وقــرب المســافة وعــدم وجــود ثمــة حــواجز أو
 والمجني عليه 

 الدليل الرابع 
 فعلـــي –أن المجـنــي عليـــه قـــرر بأـنــه ســـقط علـــي األرض مـــن جـــراء صـــوت الطلقـــة فحســـب  

فلماذا لم يوالي إطالق األعيرة علي المجنـي .. ٕ واذا كان لدي المتهم نية لقتلـه –فرض صحة ذلك 

ًلت به طلقات والمجني عليه ساقطا أرضا فسالحه في يده والزا!! وهو في هذه الحالة ؟؟.. عليه  ً
فلماذا لم يعيد إطالق األعيرة .. والزالت المسافة قريبة جدا والزال لم يتدخل أحد أو شيء ليمنعه 

علي المجني عليه ؟؟ لعل اإلجابة الوحيدة علي هذا السـؤال هـو أن المـتهم األول لـم يكـن ينتـوى 

 .قتل المجني عليه أو إزهاق روحه في األساس 

 ملا كان ذلك 

 ومن مجلة األدلة القاطعة أنفة الذكر يتضح وجبالء تام 

 انتفاء نية القتل أو إزهاق الروح لدي أيا من املتهمني 

  من قانون العقوبات علي أن ٣٤/١بل أن الثابت أن املادة .. ليس هذا فحسب 
ره ألســباب ال الشــروع هــو البــدء فــي تنفيــذ فعــل بقصــد ارتكــاب جريمــة إذا أوقــف أو خــاب أثــ 

 .دخل إلرادة الجاني فيها 
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 ومن هذا الوصف الدقيق للشروع يف ارتكاب جرمية
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 فكما أشرنا سلفا فهو حيمل سالح ناري والزالت به طلقات 

 وا�ني عليه ساقطا أرضا ومل يتدخل أي شخص 

 أو شيء مينعه من معاودة إطالق النار علي ا�ني عليه 

 لريديه قتيال 
قتـل المجنـي األمر الذي يتأكد معـه وبوضـوح أن الشـيء الوحيـد الـذي حـال بـين المـتهم وبـين 

هـــو إرادة المـــتهم نفســـه وأـنــه ـلــم يكـــن ـمــن البداـيــة ينـتــوي قـتــل .. علـيــه 

 .المجني عليه أو إزهاق روحه 
 وأنه علي فرض حدوث الواقعة أصال 

    فإن غرض المتهمان مما نسب لهما من أفعال ال يعد وأن يكون تهديـد المجنـي عليـه أو ترويعـه 
 .ض الجدلي بصحة الرواية التي أطلقها المجني عليه وذلك علي الفر.. ليكف عن إيذائه لهما 

 أما وأن يرد بأمر اإلحالة الصادر عن النيابة العامة 

 أنهما شرعا يف القتل وأن مثة سبب ال دخل إلرادتهما فيه 

 حال بينهما وبني حتقيق القتل 
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 أما إطالق القول هكذا دون سند أو دليل 
ن النيابــة العاـمــة لمخالفتــه صـــريح نــص الـمــادة فهــو يقطــع ـبــبطالن أمــر اإلحاـلــة الصــادر عـــ 

  إجراءات جزائية التي تحتم أن يكون أمر اإلحالة إلي محكمة الجنايات له سنده ودالئل كافية ١٢١
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 .وهذا البطالن بال شك يستوجب القضاء ببراءة المتهمان مما هو مسند إليهما .. ضد المتهم 

 وما يؤكد لعدالة اهليئة املوقرة 
ام الماثل قد بني علي افتراضات دون أن تكون هنـاك أدلـة أو دالئـل مـن الممكـن أن االته 

ـه ال ـوال المجـنـي علـي ـه االتهــام ـتـيأن تســتقي منهــا مــا ـيـدعم أـق  اعتصــمت بهــا النياـبـة ـفـي توجـي

وهـو .. فقد جاءت األوراق خلوا من أي دليل من الممكن الركون إليه فـي هـذا االتهـام .. للمتهم 

ن أوراق الـدعوى بـدءا مـن أقـوال المجنـي عليـه التـي أدلـي بهـا متناقضـا مـع األمـر الـذي يبـين مـ

وانتهـاءا بـالتقرير .. مرورا بالشهود الذين أعتصـم بهـم والتـي لـم تكـن أفضـل حـاال منـه .. نفسه 

الطـبـي اـلـذي يؤـكـد أن للواقـعـة صــورة أـخـري غـيـر الصــورة الـتـي ـحـاول أن يرســمها المجـنـي علـيـه 

 : ويؤكد مصداقية دفاع المتهم األدلة والدالئل التالية .. وشهوده بأوراق الدعوى 

أن االتهام املاثـل أبـرزت أوراقـه أبلـغ صـور الكيديـة والتلفيـق وميثـل : الدليل األول 

ال يطمئن معه وجدان اهليئـة املـوقرة لصـحة ترمجة حقيقية هلذا العيب الذي 

 التـي جـاءت ما حاول أن يرمسه ا�ني عليه وشهوده بـأوراق الـدعوى املاثلـة

األمـر الـذي يؤكـد أحقيـة مـا يربـوا إليـه .. لتنبئ عن اضطراب وفساد أقوالـه 

 .املتهم يف طلب احلكم برباءته مما هو منسوب إليه 

 فقد تواترت أحكام التمييز علي أن 
مــن المقــرر أن األحكــام الجنائيــة يجــب أن تبنــي علــي الجــزم واليقــين مــن الواقــع الــذي يثبتــه  

 . وال تؤسس علي الظن واالحتماالت من الفروض واالعتبارات المجردة الدليل المعتبر
 ) جزاء٢٠٠٧ لسنة ٣٨٧ و ٣٨٥ الطعن رقم ١٩/١١/٢٠٠٧محكمة التمييز بتاريخ (

 ) جزاء١٩٩٧ لسنة ١٠١ و ٨٧ و ٨٣ و ٨٢ الطعن رقم ١٥/١١/١٩٩٧محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
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 احلقيقة األويل 

ا�ني عليه ذاته أقر بوجود خالفـات ماليـة عديـدة أن 

بينه وبـني املتهمـان ومعهمـا شـقيق األول وهـو زوج 

الثانية والتي كانـت هـذه اخلالفـات سـببا مباشـرا يف 

وقـد حـل حملـه يف هـذه اخلالفـات .. إبعاده عن الـبالد 

فيســعى ا�نــي عليــه حنــو إبعادهمــا .. املتهمــني 

 .فع ليستويل علي أمواهلما دون دا
ـكــان صــديقا للمجـنــي عليــه مـنــذ أكثــر ـمــن (.....) فالثابــت بــاألوراق أن شـــقيق المــتهم األول  

فـلـم يكـن يســتطيع شـراء أراضــي أو .. ولكوـنـه ال يحمـل الجنســية اإلماراتيـة .. خمـس وعشــرون عامـا 
 .عقارات مباشرة باسمه 

 فتم االتفاق بني الصديقني آنذاك 
..  باستخدام اسم وجنسية المجني عليه فـي شـراء األراضـي علي أن يقوم شقيق المتهم األول 

بإمـــارة ..  بالمنطقـــة الصـــناعية األولـــي ٤٧بشـــراء قطعـــة األرض رقـــم .... فقـــام فـــي غضـــون عـــام 
وقـام شـقيق المـتهم األول ) مليون وخمسمائة ألـف درهـم( درهم ١٥٠٠٠٠٠بإجمالي مبلغ .. الشارقة 

ٕثـم قـام ببنـاء وانشـاء مخـازن علـي هـذه األرض بتكلفـة  .. بإيداع هذا المبلغ في حساب المجني عليه
 ) .سبعة مليون درهم( درهم ٧٠٠٠٠٠٠قدرها 

 ....ويف غضون عام 
) باســــم زوجــــة المجنــــي عليــــه صــــوريا(قــــام شــــقيق المــــتهم األول أيضــــا بشــــراء قطعــــة أرض  

..... ة وقـــد تـــم تحويـــل ثمنهـــا مـــن حســـاب شـــرك.. بإمـــارة الشـــارقة ) ١٧(بالمنطقـــة الصـــناعية رقـــم 
أوعز المجني عليـه إلـي زوجتـه لكـي تقـوم بالتنـازل عـن .... وفي غضون عام .. العائدة ملكيتها له 

شـــقيق ) صـــديقه(هـــذه األرض لصـــالحه حـتــى تـكــون بمـنــأى عـــن الـنــزاع اـلــذي عـــزم اـلــدخول فـيــه ـمــع 
 .المتهم األول 

 وبالفعل أقام شقيق املتهم األول 

 قة  جتاري الشار    لسنة    الدعوى رقم 
وأثـنـاء ـتـداول ـهـذه اـلـدعوى .. ٕالســترداد حقوـقـه بشــأن هــذه األراضــي واثـبـات أـنـه الماـلـك لـهـا  

ــي  وأقـــرت أمـــام عدالـــة المحكمـــة وأمـــام خبيـــر / ..... .. بالجلســـات مثلـــت زوجـــة المجنـــي عـل
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المــتهم ) شــقيق/ ..... (بــأن المالــك الفعلــي والحقيقــي لهــذه األرض هــو الســيد .. الــدعوى 

 .األول 
  يتضح معه جليا وهو ما

فـقـد خلـفـه ـفـي .. أن المجـنـي علـيـه بعــدما نجــح بالكـيـد والتلفـيـق ـفـي إبعــاد شــقيق المــتهم األول  
األمــر الــذي يقطــع ) .. األول شــقيقه والثانيــة زوجتــه(مباشــرة أعمالــه ومصــالحة المتهمــان المــاثالن 

 النـزاع علـي األرض بأنه يهم المجني عليه إبعادهما أيضا عن البالد حتى ال يجد من يقاومه فـي

 .أنفة الذكر 

 وحيث أقر ا�ني عليه منذ فجر هذا االتهام
إال .. بوجود خالفات عديدة سابقة بينه وبـين المتهمـان وأقـر بـذلك أيضـا أمـام الهيئـة المـوقرة 

أـنــه ـلــم يوضـــح ماهـيــة الخالـفــات وأـنــه يســـعى مـنــذ زمـــن بعـيــد نحـــو إلصـــاق أي اتهـــام ـبــالمتهم األول 
 .ما يقطع بال شك بكيدية االتهام الراهن وهذا .. تحديدا 

 احلقيقة الثانية 

أن االتهام الراهن مل يكـن احملاولـة األويل التـي قـام بهـا 

ا�ني عليه يف الزج باملتهم األول يف واقعات مكذوبـة مل 

 :تصدر عن املتهم منها ما يلي 
أنه قام بتوصـيل شـيك إليـه الجنحة رقم   لسنة     جزاء الذي اتهم فيها المتهم الحالي بزعم  -١

ورغــم ذلــك قضــي ضــده بــالحبس ) .. المــتهم لــيس صــاحب الشــيك(وتبــين أنــه بــدون رصــيد 
األمــر الــذي حــدا بــه نحــو اســتئناف هــذا الحكــم تحــت رقــم    لســنة    الــذي .. ســتة أشــهر 

 .قضي برفضه وتأييد حكم أول درجة 

 فما كان من املتهم سوي الطعن عليه 

 لسنة      برقم أمام حمكمة التمييز 

..  قضــت محكمــة التمييــز فــي هــذا الطعــن -/- /–وبجلســة  

ـبــــنقض الحكـــــم المطعـــــون فـيــــه نقضـــــا كلـيــــا ، وـفــــي موضـــــوع 
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االســــتئناف بــــرقم    لســــنة    جزائــــي الشــــارقة بإلغــــاء الحكــــم 

، / ..... المســــتأنف فيمــــا قضــــي بــــه بخصــــوص المســــتأنف 

 .وبراءته مما أسند إليه 

متهمـا .. جزاء الشارقة التي أقامها المجني عليه ضـد المـتهم الماثـل الجناية رقم    لسنة     -٢
- زاعمـا بـأن ذلـك تـم بتـاريخ بالسرقة ، واإلتالف ، والتعـدي المنزلـي – زورا وبهتانا –إياه 

/-/-.  

 وحيث تداولت هذه اجلناية يف جلساتها 

 أصـــــدرت عدالـــــة محكمـــــة الجنايـــــات ٣٠/٩/٢٠١٤وبجلســـــة 

مـــن جميـــع الـــتهم المســـندة إليـــه وفـــي ..... ببـــراءة .. حكمهـــا 

الشق المدني برفض االدعاء المدني المقدم مـن المجنـي عليـه 

 . الحالي وتضمينه الرسوم والمصاريف
 واجلدير بالذكر 
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فـقـد تقــدم المــتهم ـبـبالغ ضــد المجـنـي علـيـه وشــهوده متهمــا .. ٕوازاء حكــم الـبـراءة أـنـف اـلـذكر  -٣

 .إياهم بالشهادة الزور 

 ملا كان ذلك 
ليـه ال يمـل مـن تكـرار محاوالتـه نحـو الـزج يتجلـى ظـاهرا أن المجنـي ع.. ومن جملة ما تقـدم  

وكـــان منهـــا االتهـــام الماـثــل اـلــذي ال .. ـبــالمتهم ـفــي ـبــراثن اتهامـــات ال تمـــت للواـقــع والحقيـقــة بصـــلة 
 .يفصل بينه وبين تلك الجناية المقضي ببراءته منها سوي أيام قليلة 
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 احلقيقة الثالثة 

اهرا إنه باستقراء أوراق االتهام الراهن ذاته يتجلى ظ

تعمد ا�ني عليه اإلدالء بأقوال غري صحيحة وخمالفة 

ومنهـا علـي .. ومل يقدم عليها مثة دليل .. للحقيقة 

 .سبيل املثال ال احلصر 
العديـد مـن مكالمـات ورسـائل .. أنه قرر بأنه قد سبق وتلقي من المتهمين األول والثانية  �

 .التهديد 

 يف حني 
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ـ � ان يركبهــا إـبـان ارتكاـبـه لهــذه زعــم أـنـه اـلـتقط صــورة للســيارة المزعــوم أن المــتهم األول ـك

 .الواقعة المزعومة 

وـقــام بتصـــوير .. ـقــام ـبــإخراج هاتـفــة المحمـــول وـفــي هـــذا المـقــام زعـــم بأـنــه حـــال وقوعـــه األرض 
فإن المطالع للصورة التي أرفقهـا .. فعالوة علي عدم معقولية هذا الزعم واستحالة تصوره .. السيارة 

حالة أن يكـون الملـتقط لهـا واقعـا علـي األرض كمـا يـزعم اسـتالمجني عليه باألوراق يتجلـى ظـاهرا 

 .بل هو قائم ومستقيم ومستعد تماما للتصوير بغير اضطراب .. المجني عليه 

 ليس هذا فحسب 
ـبـل أن ـهـذه الصــورة ال يتضــح منـهـا رـقـم الســيارة أو مواصــفاتها أو ماركتـهـا أو أي شــيء  

ي يقطــع بــأن المجنــي عليــه قــد زج بهــذه وهــو األمــر الــذ .. يســتدل منــه علــي أنهــا تخــص المــتهم
 .الصورة الواهية والمجهله حتى يسبغ علي ادعاءاته شيء من الجدية المفتعلة 

إبـان (فقـد زعـم المجنـي عليـه أمـام عدالـة المحكمـة المـوقرة .. عالوة علي جماع ما تقدم  �

الـتـي ـكـان أـنـه قـام بكتاـبـه أرـقـام السـيارة .. وبإجاـبـة ألـخـر سـؤال ) مناقشـته وـسـماع أقوالـه

 .يركبها المتهم األول وأعطاها للشرطة 

 
 



 
 

٥٦

 وهذا أمر مكذوب وخمالف للحقيقة
حيث أنه بمطالعة محضر الشرطة واالستدالالت يتضح أنه قد خال تماما من ثمة ذكـر لهـذا  

 .االدعاء أو ألي أرقام سيارات 

 ومل يكتف ا�ني عليه 
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 يف حني قررت 

صراحة أمام عدالة المحكمـة والسـيد  .. ...../ زوجته السيدة  

ـــدعوى رقــــم  ـــي الشــــارقة   الخبـيـــر فــــي اـل بــــأن .. لســــنة  تجــــاري كـل

 باسـمها هـي فـي الحقيقـة ملـك السـيد األرض محل النزاع والمسـجلة

 ) .شقيق المتهم األول (...../ 
 ملا كان ذلك 

.. يضـــحي ظـــاهرا وبجـــالء تـــام زور وبهتـــان مـــزاعم المجنـــي عليـــه .. ومـــن جملـــة مـــا تقـــدم 
ومخالفتهـا ـلـألوراق وللحقيقـة محــاوال مـن خاللـهـا إلصـاق االتـهـام الماثـل كـيـدا وتلفيقـا ـبـالمتهمين األول 

ال أن الحقــائق أنفــة البـيـان جميعهــا أكــدت بمــا ال يــدع مجــاال للشــك أن العـنـوان الرئيســي إ.. والثانـيـة 
واألساسي القائم عليه هذا االتهام هو الكيـد والتلفيـق ومخالفـة الحقيقـة بمـا يجـدر معـه القضـاء ببـراءة 

 .المتهمان مما هو مسند إليهما 

 االتهام املسند للمتهمني انعدام وجود مثة دليل باألوراق علي صحة: ني  الثاليلالد

مما جيعله قائم علي غري سند من الواقع أو القانون ممـا جيـدر .. األول والثانية 

 .معه براءة املتهمان منه 

  إجراءات جزائية مضمونها أنه ١٢١إيل أن املادة .. أشرنا سلفا 
فرت الـــدالئل يجـــب علـــي النيابـــة العامـــة إال تحيـــل األوراق إلـــي محكمـــة الجنايـــات إال إذا تـــوا 

 .الكافية علي ارتكاب المتهم للواقعة 
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 ويف ذلك استقر الفقه علي أن 
ـمــن شـــروط اإلحاـلــة لمحكـمــة الجناـيــات أـنــه يشـــترط عـــالوة عـلــي ـتــوافر أركـــان الجريمـــة ، أن  

 .تكون األدلة علي المتهم كافية 
 ) وما بعدها٧٦٨جزء األول ص  ال٢٠٠٩حسني الجندي طبعة /  د –قانون اإلجراءات الجزائية دولة اإلمارات (

 ملا كان ذلك 
وباســتقراء أوراق االتهــام الــراهن يتجلــى ظــاهرا أنهــا جــاءت خلــوا مــن أي دليــل مــادي معتبــر  

 .علي صحة هذا االتهام المسند بهتانا إلي المتهمين 

 فقد خال أوال 

 من إجراء مثة حتريات جدية حول الواقعة املنسوبة للمتهمان 

 ت املسطرة باألوراق دليال علي الكيدية والتلفيق بل جاءت التحريا

 بإثبات وجود خالفات سابقة حمتدمة بني ا�ني عليه واملتهم وشقيقه 
أجريـت بنـاء .. تجدر اإلشارة إلي أن التحريات المجراه حول واقعات االتهـام الماثـل .. بداية  

 .ثر من ثماني أشهر  أي بعد الواقعة بأك-/-/-وبتاريخ .. علي أمر النيابة العامة 

 وقد أفادت مبا هو نصه 
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 ومما تقدم يتضح 
 –أن تلــك التحريــات لــم تشــر مــن قريــب أو بعيــد إلــي واقعــة التعــدي المزعومــة والموصــوفة  -١

ولــم تقــرر هــذه التحريــات بصــحة هــذه .. بــاطال مــن النيابــة العامــة بأنهــا شــروع فــي قتــل 

 مـا يقطـع بمـا ال يـدع مجـاال للشـك أنـه بالبحـث وهـو .. الواقعة أو صحة نسـبتها للمتهمـان
والتحري وجمع المعلومات أنه لو كانت المباحث قد توصلت لشيء من هذا القبيـل ألشـارت 

 .إليه في محضرها 
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ــي العكـــس -٢ ــل عـل حيـــث جـــاءت التحريـــات مؤكـــدة علـــي أن مبنـــي هـــذا االتهـــام الكيديـــة  .. ـب
ي الـتـــداعي بســــبب المـبـــالغ المالـيـــة والتلفـيـــق الـنـــاتجين عـلـــي الخالـفـــات المحتدمــــة ـبـــين طرـفـــ

 المتنازع عليها بينهما 

 مما تقدم 
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 كما خلت األوراق ثانيا 

 عة املزعومة علي لسان ا�ني عليه من أي شاهد رؤية للواق

 وحىت الشخص الذي زعم ا�ني عليه أنه كان يرافقه إبان الواقعة 

 فلم يقدمه للشهادة ) العماني( 
باستقراء أوراق االتهام الماثل يتجلى واضحا أن جميـع أقـوال الشـهود قـد خلـت تمامـا مـن ثمـة 

 .ليه ادعاء بمشاهدة واقعة التعدي المزعومة علي المجني ع

 وحىت مع فرض صحة زعم ا�ني عليه 
فالثاـبـــت .. عمـــاني الجنســـية /  .. شـــخص يـــدعي .. بأنـــه كـــان يرافقـــه إبـــان التعـــدي عليـــه  

فإذا صدقت روايـة المجنـي عليـه فـإن ذلـك الشـخص .. باألوراق أنه لم يقدم هذا الشخص للشـهادة 

 .يكون هو شاهد الرؤية األوحد للواقعة 

  وعدم تقدميه للشهادة
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 وخلت األوراق ثالثا 

 من حتقيقات جدية يف واقعات االتهام املاثل من النيابة العامة 

 حيث أن تلك التحقيقات شابها قصور جسيم 

 اءة املتهمان مما هو مسند إليهمايقطع برب
وعلي األخـص منهـا تحقيقـات النيابـة العامـة يتضـح وبجـالء .. بمطالعة أوراق االتهام الماثل  

 .. أنه قد شابها قصور شديد من شأنه التأكيد علي أن هذا االتهام قائم علي غير سند أو دليل 



 
 

٥٩

 :ومن أوجه هذا القصور 

لك الـمـتهم المجـهـول المزعــوم وجــوده ـمـع المتهـمـة عجــز النياـبـة العاـمـة عــن التوصــل ـلـذ -١

 رغـم انـه يعتبـر مـتهم رئيسـي فـي هـذه الواقعـة المزعومـة – الموصـوف بأنـه فلبينـي –الثانية 
 .حيث زعم المجني عليه أنه أطلق عليه عدد ثالثة أسهم 

ثالـثــة حشـــر عـلــي اـلــرغم مـــن أن المعايـنــة الـتــي أجرتهـــا النياـبــة العامـــة أســـفرت عـــن ضـــبط  -٢

لطلقات ناريـة إال أنهـا عجـزت عـن إثبـات نسـبتها للمسـدس الـذي تـم الـزعم بأنـه ) فوارغ(

 قــد – بفــرض صــحة أقــوال -الســيما وأن المجنــي عليــه ذاتــه  .. كــان يحــوزه المــتهم األول
 !!.قطع بأن المتهم لم يطلق سوي عيارين ناريين فقط فكيف يتم ضبط ثالثة فوارغ ؟؟

 الســــالح المســــتخدم ـفـــي هــــذه الواقعــــة المزعومــــة عجــــزت النياـبـــة العامــــة عــــن التوصــــل إـلـــي -٣
بمكـان الواقعـة تخـص هـذا السـالح ) زعمـا(والوقوف علي مـا إذا كانـت الفـوارغ الموجـودة 

 .من عدمه 

أشــار وكيــل النائــب العــام أنــه عثــر علــي ثالثــة حشــر لطلقــات .. أنــه فــي محضــر المعاينــة  -٤
ذه الحشر وما إذا كانـت تتفـق ماكن العثور علي هألولكنه لم يحدد بشكل واضح .. ناريـة 

حـيـث أـنـه ـقـرر ـبـأن الـمـتهم أطـلـق عـيـارا نارـيـا داخــل .. ـمـع أـقـوال المجـنـي علـيـه ـمـن عدـمـه 
ثـم أطلـق عيـارا أخـر بـالقرب مـن ) المجنـي عليـه(المزرعة في المكان الذي كان متواجدا فيه 

 علـي الفـراغ األمر الذي كان يجب علي النيابة العامة تحديد أماكن العثـور.. باب المزرعة 
 .أسوه بتحديد أماكن األسهم 

/  عـلـي اـلـرغم مــن أن المجـنـي علـيـه أـقـر بأـنـه كــان برفقـتـه إـبـان التعــدي علـيـه شــخص ـيـدعي  -٥
إال أن النيابة العامة لم تعن باستدعاء هذا الشخص لسؤاله واسـتجوابه ) عماني الجنسية(

 علـي لسـان المجنـي وصوال لوجه الحقيقة وما إذا كانت الواقعة حدثت بالوصـف المـذكور

 .عليه من عدمه 

أن المجـنـي علـيـه ـقـد ـقـرر بعـبـارات ـلـيس بهــا ـلـبس أو غمــوض عــن أن أـيـا مــن األســهم الـتـي  -٦
ومع ذلك فقد تبـين أحـد هـذه .. أطلقت من المرافق للمتهمة الثانية لم يصبه أو حتى يلتقطه 

حقيـق هـذه الواقعـة وكـان حريـا علـي النيابـة العامـة ت.. األسهم أن به عينـه دم للمجنـي عليـه 
وهـــذا التحقـيــق قـــد يســـفر عـــن أن المجـنــي علـيــه هـــو اـلــذي .. إلزاـلــة هـــذا الـلــبس والغمـــوض 

بل قد يسفر عن أن األسهم هو الذي قام بتفريغها علـي .. أحدث إصابته بنفسه بهذا السهم 
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أو مـن الممكـن حتـى .. النحو الثابت بالمعاينـة السـيما وأن أيـا منهـا لـم يكـن بموقـع إصـابته 
وأن التحقيــق علــي هــذا النحــو قــد يؤكــد .. أن يقــال أنهــا صــوبت عليــه وأخطــأت التصــويب 

بـــل يؤكـــد المســـرحية الهزليـــة التـــي صـــنعها .. بانتفـــاء وجـــود ســـالح نـــاري .. حقيقـــة الواقعـــة 
ويؤكــد ذلــك مــا أوراه .. ويؤكــد ذلــك تضــاربه وشــهوده فــي وصــف الواقعــة .. المجنــي عليــه 

وقـد .. إلصابة واآللة التي قـد تكـون قـد اسـتعملت فـي إحـداثها تقرير الطبيب الشرعي ونوع ا
وقــد يكــون .. يكــون األقــرب إلــي العقــل والمنطــق والتقــارير الفنيــة إحــداثها باســتعمال الســهم 

األمــر اـلـذي كــان يتعــين مـعـه عـلـي النياـبـة .. اســتعمال هــذا الســهم عــن طرـيـق المجـنـي علـيـه 
 .ألمر الذي يوصم تحقيقاتها بالقصور والعوار تحقيق هذه الواقعة إال أنها لم تفعل وهو ا

 ملا كان ذلك 
ومن جماع أوجه القصـور أنفـة الـذكر يتضـح أن النيابـة العامـة قعـدت عمـا هـو واجـب عليهـا  

 .من فحص وتمحيص أوراق االتهام إلثباته ضد المتهمين أو نفيه والتوصل إلي ما هو حق فيها 

 ومن مجلة ما تقدم بيانه 
انهيــار االتهــام الماثــل فــي حــق المتهمــين حيــث خلــت األوراق مــن ثمــة دالئــل يتجلــى ظــاهرا  

كافـيـة عـلـي صــحة هــذا االتهــام ونســبته إـلـي المتهمــين وهــو مــا يســلس إـلـي ضــرورة براءتهمــا ممــا هــو 
 .مسند إليهما 

تناقض أقوال ا�ني عليه مع نفسه ومع أقوال باقي الشـهود الـذين : الدليل الثالث 

 ع أنفسهم أيضا وبني بعضهم البعض تناقضوا بدورهم م

 فإنه ملن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن .. بداية 
مـــن حـــق محكمـــة الموضـــوع أن تســـتخلص مـــن أقـــوال الشـــهود وســـائر العناصـــر المطروحـــة  

أمامهـــا عـلــي بســـاط البحـــث الصـــورة الصـــحيحة لواقعـــة اـلــدعوى ولهـــا أن تســـتعرض ـفــي حكمهـــا كـــل 
ع المطـــروح أمامهـــا ـثــم تخـتــار الصـــورة الـتــي تعتـقــد أنهـــا هـــي الواقعـــة الصـــور الـتــي يحتملهـــا الموضـــو
 .الصحيحة وتبني حكمها عليه 

 ) جزاء٢٠١٠ لسنة ٥٣٥ الطعن ١٩/١١/٢٠١١محكمة التمييز بتاريخ (

 كما قضي بأن 
قتناعهــا بثبــوت الجريمــة مــن أي دليــل تطمــئن امــن المقــرر أن لمحكمــة الموضــوع أن تســتمد 

 لصحيح باألوراق وأن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة طالما له مأخذه اإلي 
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 .أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها 
 ) جزاء٢٠١٠ لسنة ٢٦٠ الطعن رقم ٢٤/٦/٢٠١٠محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك
 " جنــي عليــه إلــي بــاقي الشــهودوحيــث أنــه باســتقراء أقــوال كافــة شــهود اإلثبــات بــدءا مــن الم

 وبجــالء أـنـه نظــرا لكــون الواقعــة الراهـنـة هــي واقعــة غـيـر صــحيحة ومنســوبه تضــحي" الـعـاملين لدـيـه 
فقد تضاربت أقوال المجنـي عليـه مـع نفسـه ثـم مـع بـاقي الشـهود ثـم أن أقـوال .. بهتانا إلي المتهمين 

 :ي التفصيل التالي وذلك علهؤالء الشهود ذاتها جاءت متضاربة مع بعضها البعض 

 :فيما خيص أقوال ا�ني عليه : أوال 
فـفـي .. فـقـد تـنـاقض ـمـع نفســه ـفـي تحدـيـد ميـعـاد حــدوث الواقـعـة المزعوـمـة محــل هــذا االتـهـام  -١

وفـــي تحقيقـــات النيابـــة قـــرر بأنهـــا كانـــت الســـاعة الخامســـة مســـاءا ، : محضـــر الشـــرطة 

ـة المحكمــة المــوقرة وأمــامقــرر بأنهــا كانــت الســاعة الثالثــة عصــرا ، : العامــة  قــرر :  عداـل
 !!.بأنها عقب صالة الظهر وتحديدا لحظة خروجه من صالة الظهر ؟

 وهذا التناقض الواضح 
يقطـــع بعـــدم صـــحة الواقعـــة حســـبما جـــاءت عـلــي لســـان المجـنــي علـيــه وأن لـهــا صـــورة أخـــري  

 . مغايرة لوصف األخير 

 هذا كله باإلضافة 

وم حدوثها فيه هو يـوم إيل أن الثابت أن يوم الواقعة املزع

بـل ..  وهو مـا ال يصـلي بـه الظهـر -/-/-املوافق  " اجلمعة" 

وهـذه السـقطة يف أقـوال  " .. صالة اجلمعـة" تتم بدال منه 

 .ا�ني عليه تؤكد عدم صحة روايته وخمالفتها للحقيقة 

ه زوجتـ: حيث قـرر بمحضـر الشـرطة مرافقـوه بمكـان الواقعـة هـم .. أيضا تناقض مع نفسه  -٢

، ونجلتـيــه ، وخـــادمتين أحـــداهما إثيوبـيــة واألخـــرى ســـيرالنكيه ، وســـائق مـــن الجنســـية 

 .فقط ال غير  .. المصرية ، وعاملين من الجنسية البنغالية

 ثم يعود ليناقض نفسه 
 .باكستاني الجنسية..  ...../ يدعي قائال بأن هناك شخص أخر يعمل لديه  
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 ذلك بومل يكتف 
 .وزعم بأنه شاهد رؤية / ..... .. بالمدعو ) المزعومة(حة الواقعة بل أنه استشهد علي ص 

عمـاني (أن الشخص الذي كـان يرافقـه يـدعي   قرر بمحضر الشرطة .. وفي تناقض ثالث  -٣
 " ..... " .فقرر بأن هذا الشخص يدعي تحقيقات النيابة العامة في أما ) الجنسية

ث قـــرر بـــأن الســـهام الثالثـــة التـــي حيـــ.. تنـــاقض المجنـــي عليـــه مـــع تقريـــر الطـــب الشـــرعي  -٤
أطلقــت عليــه لــم تصــبه فــي حــين ثبــت بــالتقرير الطبــي أن أحــد الســهام يحتــوى علــي بصــمه 

وهو ما يقطع بأن إصابة يده من هـذا السـهم المحتـوى علـي البصـمة .. وراثية للمجني عليه 
د أن إصـابة األمر الذي يؤك.. وطالما أقر بأن السهام لحظة إطالقها لم تصبه .. الوراثيه 

 .يده قد أحدثها بنفسه مستخدما أحد السهام الذي وجد عليه بصمته الوراثيه 

) فـقـط(فـتـارة ـيـزعم ـبـأن الطلـقـة النارـيـة مــرت بجاـنـب أذـنـه .. تـنـاقض المجـنـي علـيـه مــع نفســه  -٥
 ) . سم تمت خياطته٢جرح (يزعم أن هذه الطلقة أحدثت إصابة يده وتارة أخري .. أرضا 

ر فـيــــه المجـنــــي علـيــــه صـــــراحة أمـــــام النياـبــــة العامـــــة بأـنــــه يستشـــــهد ـفــــي الوـقــــت اـلــــذي يـقــــر -٦
 .جان /..... بالمدعو

 يقرر هذا الشاهد 
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  بوضوح قرر

 "  أشاهده هال أول مر" 
فقــد .. مــع بــاقي الشــهود فــي تحديــد لــون ســيارة المــتهم األول .. كمــا تنــاقض المجنــي عليــه  -٧

 .) خضراء(في حين قرر باقي الشهود أنها ) أزرق غامق(قرر بأنها كحلي 

 كما تناقض مع نفسه 
" رـمـادي الـلـون"  أنهــا فـتـارة يـقـرر بمحضــر الشــرطة.. ـفـي تحدـيـد ـلـون ســيارة المتهمــة الثانـيـة  

  .أي لبني  نيليهوتارة أمام عدالة المحكمة الموقرة يقرر بأنها 

 



 
 

٦٣

 ملا كان ذلك 
ومـــن كاـفــة التناقضـــات الـتــي شـــابت أـقــوال المجـنــي علـيــه يتجـلــى ظـــاهرا عـــدم صـــحة الواقعـــة  

 حسبما وصفها وأنهـا يقينـا لهـا صـورة أخـري بمـا اسـتتبع حـدوث تنـاقض بـين أقـوال المجنـي عليـه فـي
 .كل مرة يتم سؤاله واستجوابه فيها

 فيما خيص باقي الشهود وتناقضهم مع أنفسهم وفيما بينهم : ثانيا 

 / .....الشاهد 
ثم عاد أمام عدالة المحكمـة .. " واحد"فقد قرر بمحضر الشرطة أنه سمع صوت طلق ناري  

 " .مرتين " ليقرر بأنه سمع صوت طلق ناري 

 ومع ذلك فقد أقر صراحة 

 ����������3	�-���B%A��k�T_��א�j7�`�א��A������6"��������>�vz�-א�K�$-ن�א�"��v��
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 وعن توقيت حدوث الواقعة 
فـــي حـــين قـــرر أمـــام عدالـــة  .. الخامســـة مســـاءاقـــرر بمحضـــر الشـــرطة أنهـــا كانـــت عنـــد  

  .الثالثة والنصف والرابعة عصراأنها حدثت ما بين .. محكمة ال

 ومن ثم 
يستقي من تضـارب هـذا الشـاهد فـي أقوالـه وعلـي األخـص فـي واقعـة سـماعة صـوت األعيـرة  

ـاري واحــدالناريــة وأنــه تــارة يقــرر بــأن ســمع صــوت  ـق ـن ـارين  ، وتــارة أخــري يــزعم بأنــه ســمع طـل عـي

 .ه ممالة عليه ومخالفة للحقيقة فإن ذلك ينم عن أن شهادت .. ناريين

 إال انه مل يستطع االستمرار يف ذلك 

 ���������B¡	�T_��א�j7�`�א��������E����'א��V��&����/�����/א@ول�و�K�$-����$�/א���W'
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٦٤

 وهذا دليل قاطع علي براءة املتهم 

 ليه مما هو مسند إ

 / .....أما عن الشاهد 
داخــل المزرعــة المملوكــة بأنــه لــم يســمع ثمــة أعيــرة ناريــة .. فقــد قــرر بمحضــر الشــرطة  

 .أنه سمع طلق ناري واحد .. ثم عاد وقرر بتحقيقات النيابة العامة .. للمجني عليه 

 وأمام عدالة احملكمة قرر 

�!!!.-$��Kא@ول�؟���E��"]�m§��E	�Tو �ن�ذ��a'�ل�و<�m����.%'�L�#zא�
يضحي ظاهرا أن للواقعة الحقيقية صورة أخري تختلف تماما عما هو موصـوف .. مما تقدم  

 أمـام النيابـة ثـم يقـرر بأنـه لـم يسـمع صـوت طلقـات ناريـة ،  تـارة يقـررباألوراق ذلك أن هـذا الشـاهد
 بوجـــود وهـــو تضـــارب ـفــي ذاـتــه ـمــع أـقــوال المجـنــي علـيــه اـلــذي زعـــم(بأـنــه ســـمع صـــوت طـلــق ـنــاري 

 ).طلقتين ناريتين

 وتارة ثالثة 
وهـذا  .. يقرر أمام عدالة المحكمة أنه سمع الطلـق النـاري أثنـاء حديثـه مـع المـتهم األول 

يقطع بأنه علي الفـرض بوجـود ثمـة طلقـات ناريـة قـد أطلقـت فـإن ذلـك ال يكـون بمعرفـة المـتهم الـذي 
بما يقطع ببراءته مما هـو مسـند ) .. اهدحسبما قرر الش(كان يتحدث إلي الشاهد وقت إطالق النار 

 .إليه 

 / ..... وفيما خيص الشاهد 
ـبـل قــرر .. فـفـي محضــر الشــرطة ـلـم يقــرر مــن قرـيـب أو بعـيـد أـنـه ســمع صــوت أعـيـرة نارـيـة  
 . ما شاهد شيء ، ولكنه عرف عقب ذلك أن هناك مشكلة أنهبصراحة 

مع قـرر صـراحة بأنـه لـم يسـ.. وفي تحقيقات النيابة العامة  

 .صوت أي طلق ناري بالمزرعة 
 وهو ما يؤكد 

���A�v��و����A�..�����%A��k_א�א�`���z2�%A�k�����%A+� ���ز3��iא�#������א����������������<ن���
�10E�..�i�"]>�%&��.	�E��b3>�T>���#A������E����'א�V�	�&ن�..�2ذ��$���% s.�����Aو�



 
 

٦٥

�.��ع����/�3�L"�1��6ن�א���3"���و��&�1א�`��د�

 ملا كان ذلك 
يضـــحي ظـــاهرا انهـيــار أي دلـيــل ـقــد يســـتمد مـــن أـقــوال الشـــهود ضـــد .. ومـــن جمـلــة مـــا تـقــدم 

المتهـمـان وذـلـك لثـبـوت تضــاربها وتناقضــها فضــال عــن أنهــا مــن الواضــح أنهــا أملـيـت عـلـيهم مجامـلـة 
 ) .المجني عليهم(لرب عملهم 

 ولكن مع ذلك 
و مــن رآه فــي المزرعــة وأنــه بــأن المــتهم الماثــل لــيس هــ/ ..... .. يســتقي مــن أقــوال الشــاهد  

أنــه لــم يســمع أي ..  ..... /كمــا يســتقي مــن أقــوال الشــاهد .. يــراه ألول مــرة أمــام عدالــة المحكمــة 
أنـه سـمع الطلـق النـاري أثنـاء حديثـه مـع المـتهم محمد عثمـان / أقوال الشاهد ومن .. طلقات نارية 

 .األول 

 ومجاع ما تقدم 
ة المتهمـين ممـا هـو مسـند إليهمـا وأن الواقعـة الراهنـة لـم إن نم علي شـيء فإنمـا يـنم عـن بـراء 

ٕتحدث في الحقيقة والواقع واال كانت أقوال الشهود قد اتحدت ولو فـي العناصـر الرئيسـية وهـو مـا لـم 
 .يحدث مما يؤكد أن للواقعة صورة مغايرة لما هو مسطر باألوراق 

الوصف الوارد باألوراق علي عدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها ب: الدليل الرابع 

 .لسان ا�ني عليه لعدم اتفاقها مع املنطق وطبائع األمور 

 حيث أنه ملن املتواتر عليه يف قضاء التمييز أن 
ال يقــدح فــي ســالمة الحكــم وهــو يقضــي بــالبراءة عــدم تصــديه لمــا ســاقته النيابــة العامــة مــن  

عــت فــي أصــل الواقعــة وتشــككت فــي إســناد قــرائن تشــير إـلـي ثبــوت االتهــام مادامــت المحكمــة قــد قط
 .التهمة إلي المتهم 

 ) جزاء٢٠١٠ لسنة ٢٣٦ في الطعن رقم ٧/٦/٢٠١٠محكمة التمييز بتاريخ (

 كما أنه ملن املقرر أيضا 
أـنـه يكفــي ـفـي المحاكمــات الجزائـيـة أن يتشــكك القاضــي ـفـي صــحة إســناد التهمــة إـلـي المــتهم  

مـــر فـــي ذلـــك إـلــي مـــا أحـــاط باـلــدعوى عـــن بصـــر وبصـــيرة كـــي يقضـــي ـلــه ـبــالبراءة إذ أن مرجـــع األ
ومحكمة الموضوع ال تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد علي كل دليل من أدلة الثبوت مادام أنهـا 

 رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر اإلثبات ألن في إغفال التحدث عنها ما 
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 .ا ما تطمئن معه إلي إدانة المطعون ضدهم يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تر فيه
 ) جزاء٢٠١٠ لسنة ٣٩٩ في الطعن رقم ٢٠/٩/٢٠١٠محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك 

و ��iEא��א&���'�6���و���0Vوא�0Eد�����א����m���K��$�6������"3א�����vوא-#����������������
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 :السبب األول 
..  وجـود خالفـات محتدمـة فيمـا بينـه وبـين المتهمـان أقر وبوضوح تـامليه ذاته أن المجني ع

بـل تعـدي األمـر أكثـر مـن ذلـك بـأن هنـاك .. لم تتمثل في منازعات قضـائية مدنيـة وتجاريـة فحسـب 
 .منازعات جنائية 

 يتصور معه ال وهو ما 
لسـهولة واليسـر أن يدلف المتهمان كـال منهمـا بسـيارة داخـل مزرعـة المجنـي عليـه بهـذه ا 

  إال أنــه– حســبما زعــم الشــهود –فبــرغم إيقافهمــا علــي بوابــة المزرعــة .. الموصــوفة بــاألوراق 

ــر صـــاحب المزرعـــة تركه ــف نفســـه أي مـــن الشـــهود أن يخـب المجنـــي (مـــا يـــدخالن دون أن يكـل

 .األمر الذي يقطع بأن للواقعة صورة أخري مخالفة لما سطر باألوراق ) .. عليه

 السبب الثاني 
فـقـد ـقـرر ـبـأن .. فـقـد أـقـر المجـنـي علـيـه ذاـتـه أن هـنـاك فـتـرة زمنـيـة فيـمـا ـبـين دخــول الســيارتين 

وهــي التــي كانــت تركبهــا المتهمــة الثانيــة ومعهــا شــخص مجهــول فلبينــي (الســيارة األولــي دلفــت أوال 
 .ثم أطلقت عليه األسهم الثالثة ) الجنسية

 ثم عقب ذلك دلف املتهم األول 

 عة بسيارته إيل املزر
ـم يـكـن مــن وخــالل الفـتـرة الزمنـيـة التــي فصــلت ـبـين دخــول الســيارة األوـلـي والســيارة الثانـيـة  أـل

وكــذلك !!  ؟؟المنـطـق أن يشــدد المجـنـي علـيـه ـمـن ـحـذره واحتياـطـه وأن يســتدعي ـمـن ـيـدافع عـنـه
ألم ينتبه أي من الشـهود بوجـود حركـة غيـر معتـادة خالل تلك الفترة وما حدث من السيارة األولي 

 !!!!.تفض لرؤية ما حدث ؟فين

 ومن مجلة ما تقدم
 . عليه يتجلى ظاهرا استحالة تصور حدوث الواقعة بالوصف الهزلي الوارد علي لسان المجني     
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  لثالسبب الثا
فــي تمــام الســاعة  بأنهــا خرجــت مــن المزرعــة ...../ زعمــت زوجــة المجنــي عليــه المــدعوة 

فــرأت ســيارة  .. )لواقعــة بــأكثر مــن عشــر ســاعاتأي قبــل ا ( صــباحا فــي ذات يــوم الواقعــة٦ر٤٨
 .كحلي اللون تقف خارج المزرعة وكان بها رجل وامرأة فلبنيان 

 هذا وحيث ورد علي لسان ا�ني عليه 
األمر الذي ال يتصـور معـه بـل يسـتحيل .. أن الواقعة المزعومة تمت في عصر ذات اليوم  

ابعة صــباحا حتــى الخامســة مســاءا ليقومــوا أن يظــل المتهمــين قــابعين أمــام المزرعــة منــذ الســ

 .ًودون أن يالحظهما أحدا بارتكاب ما نسب إليهما بهتانا 

 أضف إيل ذلك أن 
.. بــاقي الشــهود جميعــا قــرروا بــأن الســيارة التــي كانــت تركبهــا المتهمــة الثانيــة لونهــا أخضــر  

ـه المــذكورة ز.. وليســت كحليــة اللــون  ـك أن زوجــة المجـنـي علـي ـي ذـل ـت عــالوة عـل عمــت بأنهــا كاـن

 .يوم أجازة رسمية " جمعه " متوجهة إلي عملها في حين أن يوم الواقعة هو يوم 

  رابعالسبب ال
قـد تلقـي عـن طريـق  – حسـبما زعـم –مما ال يتصور عقـال ومنطقـا أيضـا أن المجنـي عليـه  

أـقـر بوجــود وال يتـقـدم ـبـبالغ بـهـذا الشــأن الســيما وأـنـه .. المكالـمـات الهاتفـيـة والرســائل تهدـيـدات 

 !!!!!!!!!!!.خالفات بينه وبين المتهمين 

  امسالسبب اخل
.. أنـــه مـــن غيـــر المتصـــور عقـــال أن تكـــون نيـــة المتهمـــان إزهـــاق روح المجنـــي عليـــه وقتلـــه  

ومــع ذلــك ال يســتطيعان .. ويهاجمانــه مــرتين احــدهما بأســهم قاتلــة ، واألخــرى بطلقــات ناريــة 

 !.قتله؟

 وهو األمر الذي يقطع 
صـحة الواقـعـة تصـور ووصـف أخــر بخـالف ـمـا ورد بـاألوراق علـي لســان المجنـي علـيـه بـأن ل 

 .بأن المتهمين كانا ينويان قتله وانساقت ورائه النيابة في هذا الوصف المبتور سنده ومعقوليته 

 سادسالسبب ال
ـارة انــه مــن دواعــي الشــك والريبــة فــي الواقعــة برمتهــا   ـه ـت ـي المجـنـي علـي ـتم التعــدي عـل أن ـي

 الذين أقروا .. وذلك كله يتم في غيبه من الشهود .. م قاتله وتارة أخري بطلقات نارية بأسه
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 .جميعا بعدم مشاهدتهم لجماع ما تقدم 

  بعالسبب السا
انه ليس مـن المعقـول والمنطـق أن يكـون لـدي المجنـي عليـه شـاهد رؤيـة للواقعـة برمتهـا وهـو  
ٕ للشـهادة أو يطالـب باسـتدعائه أو ضـبطه واحضـاره وال يتقدم به) .. العماني الجنسـية/  (المدعو 

 إذا لزم األمر 

 السبب الثامن 
أن الثابت من مجمل الدعاوى التي أقامها المجني عليه ضـد المـتهم والتـي قـال فيهـا القضـاء  

وتــم تبرأتــه مــن كافــة الــدعاوى التــي أقيمــت عليــه زورا .. العــادل كلمتــه وقضــي فيهــا لصــالح المــتهم 
مر الذي يؤكد أن هذه ليست المرة األولي التي يدعي فيهـا المجنـي عليـه بادعـاءات األ.. وبهتانـا 

 .كاذبة ضد المتهم 

 وهو ذات األمر 
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 إال أن 
ٕوان إعـداده لمسـرح الجريمـة قـد جـاء كاشـفا عـن سـوء .. كل ما سعي إليه قد جانبه الصـواب  

 .شهود الذين استعان بهم قد شهدوا ليناقضوه وأن ال.. نيته 

 وان دافع االنتقام 
 .لديه لم يشفع له في إتقان ما حاول أن يرسمه باألوراق  

 بل جاء مؤكدا 
أـنـه كــان ترجمــه حقيقـيـة لألحكــام الـتـي صــدرت ـفـي االدعــاءات الســابقة الـتـي أدعــي بهــا ضــد  

 وهـو األمـر الـذي يتـرجم علـي أن مـن يتولـد ..المتهم والتي حصل فيها األخيـر علـي مـا يبـرأ سـاحته 
خاصــة إذا كانــت (لدـيـه دافــع االنتقــام هــو مــن يقــيم دعــاوى ضــد األخــر ويقضــي فيهــا لغيــر صــالحه 
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وهـو مـا قـد حـدث بالفعـل .. فتكون هذه األحكام بدايـة الدعـاء جديـد ) دعاوى كيديه ومناهضه للواقع
 .وترجمته أوراق الدعوى الحالية 

 ملا كان ذلك 
جملة األسباب أنفة البيان يتجلى ظاهرا أن ظالل الشك والريبة وانعدام المعقوليـة تحـيط ومن 

باالتهــام الماثــل مــن كــل صــوب وحــدب األمــر الــذي يحمــل عداـلـة المحكمــة نحــو التشــكك بــل التأكــد 
وهـــو مـــا يكفـــي ألن تقضـــي عداـلــة المحكمـــة .. يقيـنــا مـــن عـــدم صـــحة إســـناد التهمـــة إـلــي المتهمـــين 

 .راءة مطمئنة إليها الموقرة بالب

تناقض الدليل الفني املستمد من التقرير الطبي الذي قـرر بإصـابة :الدليل اخلامس 

مـع الـدليل القـويل املسـتمد مـن .. ا�ني عليه جبرح متت خياطته بغـرزتني 

وهـو يسـتتبع !! أقوال ا�ني عليه الزاعم بأن إصابته حدثت من طلـق نـاري 

  الدليلني القويل والفني بطالن الدليل املستمد من كال

 حيث أنه ملن املتواتر عليه يف قضاء التمييز أن 
مــن المـقـرر أـنـه ـلـيس ـبـالزم تطــابق أـقـوال الشــاهد ومضــمون اـلـدليل الفـنـي ـفـي كــل جزئـيـة ـبـل  

جمــاع الــدليل القــولي غيــر متنــاقض مــع الــدليل الفنــي تناقضــا يستعصــي علــي يكفــي أن يكــون 

 .المالءمة والتدقيق 
 ) جزاء٢٠٠٥ لسنة ٤١٩ في الطعن رقم ١٠/١٢/٢٠٠٥تمييز بتايخ محكمة ال(

 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٣٥ في الطعن رقم ١٦/٣/٢٠٠٩محكمة التمييز بتاريخ (

 كما قضي بأن 
ـفـإذا ـمـا األحكــام يجــب أن تبـنـي عـلـي أســس صــحيحة مســتقاة مــن أوراق اـلـدعوى وعناصــرها  

 التحقيقات دون أن يزيل هـذا التنـاقض فإنـه استند الحكم إلي دليل فني يناقض األدلة القوليه في

 .يكون قد عابه القصور في التسبيب 

 ) جزاء٢٠٠٣ لسنة ٤٥٧ الطعن رقم ١٠/٤/٢٠٠٤محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
يســـفر عـــن اـلــزعم ـبــأن .. وـكــان الثاـبــت أن اـلــدليل الـقــولي المســـتمد ـمــن أـقــوال المجـنــي علـيــه  

 .عن طلق ناري إصابة الرسغ األيمن به ناتجة 
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 يف حني أن الدليل الفني املستمد 

 أوال من تقرير الفحص الطبي 

 �]��e�Wز��c�v�3م��"$Nא@��8/���א�CN��3������%"����%#3א/�.��E���	�&.�

 وهو ما ال يتصور عقال ومنطقا 
وذلـك حتـى  .. مجـرد جـرح بسـيط ال يلـزم سـوي غـرزتين خياطـهأن ينتج عن الطلق الناري  

حيـث أنـه مـع هـذا .. ٕالفرض الجدلي بأن الطلق الناري لم يدلف إلي الرسغ وانما احتك به فقط مع 

 .ستكون اإلصابة مختلفة تماما عن مجرد جرح بسيط .. الفرض 

 السيما وأن الثابت من الناحية الفنية والطبية 

 ����������$]��e�8S����T	�#�א�����ذ���a<ن�[������א�����א�#��	����k����(����������K�#�.�T(<ن�א
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 أضف إيل ذلك 

أن تقريــر المختبــر الجنــائي لــم يشــر إلــي إمكانيــة حــدوث تلــك  

ـبــل أشـــار وبوضـــوح أن أحـــد األســـهم .. اإلصـــابة مـــن طـلــق نـــاري 

 .التي جري فحصها تبين أن بها بصمه وراثية للمجني عليه 
 وهو األمر الذي يقطع 

 نتجــت عــن هــذا الســهم الــذي أحتــوى علــي البصــمه أن القــدر المتــيقن أن هــذه إلصــابة 

 ) .وهو ما يمكن تصوره عقال وفنيا(الوراثية 

 هذا 
فإنـه لمـن المتصـور .. ومع إقرار المجني عليه أن األسهم الثالثة لم تصبه حـال إطالقهـا  

ـفـي إحــداث المجهوـلـة النســب أيضــا أن يـكـون ـهـذا المجـنـي علـيـه ـقـد اســتخدم أحــد ـهـذه األســهم 

أخـذا بعـين االعتبـار .. فسه حتى يسبغ هذه الواقعة الواهيـة السـند بشـيء مـن الجديـة إصابته بن
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اعتياد المجني عليه علي الكيد والتلفيق بالمتهم وسعيه المستميت نحو إبعـاده عـن الـبالد بشـتى 

 .السبل 

 ملا كان ذلك 
فـــق مـــع ومـــع الوضـــع باالعتبـــار أن اإلصـــابة التـــي أثبتهـــا الطـــب الشـــرعي ال تتناســـب وال تت 

ٕالســالح الموصــوف مــن قبــل المجنــي عليــه بالســالح النــاري ال يحــدث مثــل هــذه اإلصــابة وانمــا لــه 
ٕنتيجـــة مختلفـــة تمامـــا حتـــى وان كانـــت أصـــابه ســـطحية فيكـــون مـــن آثارهـــا التهتـــك والحـــروق وقطـــع 

 . األوصال 

 هذا فضال 
 ســطر عــن أن موقــف الضــارب والمضــروب علــي النحــو اـلـذي قــرر بــه المجنــي عليــه والــذي 

باألوراق علي النحو الذي يستفاد منه أن المسافة بين الجاني والمجني عليه ال تتعـدي متـرين وأنهمـا 
بـمــا يســتحال مـعــه أن تـكــون اإلصـــابة عـلــي .. بالوضــع الـقــائم اـلــذي يجـعــل كالهمــا مواجـهــة لآلخـــر 

 .النحو الذي قرر به المجني عليه 

 فكيف يستقيم 
ة ومع موقف الضارب والمضروب وتكـون اإلصـابة فـي اليـد القول أنه مع هذه المسافة القريب 

 .علي النحو الذي قرر به المجني عليه 

 وإن كانت علي 
وـمــع الفرصــة القائمــة للجـــاني الــذي يرغــب ـفــي أن يقــتص ـمــن .. هــذا النحــو اـلــذي قــرر بــه  

د إال يكـــون ذـلــك نافـيــا للقصـــ.. ومـــع ذـلــك يـقــوم بتوجـيــه الرصاصـــة لإلصـــابة فـقــط .. المجـنــي علـيــه 
ومع ذلـك نجـد علـي الجانـب األخـر أن النيابـة المـوقرة .. الخاص الذي يجب توافره في جريمة القتل 

 .توجه للمتهم تهمة الشروع في القتل علي النحو الذي ال يستقيم مع ما ورد باألوراق 

 من هنا 
نقــرر وبحــق وبكــل أمانــة الــدفاع أن المســتفاد مــن مطالعــة أوراق هــذه الــدعوى والتــي جــاءت  

وجــاءت مؤكــدة علــي أن .. قاصــرة عــن إيجــاد أي دليــل فنــي أو قــولي يعضــد مــزاعم المجنــي عليــه 
 .للواقعة صورة أخري غير الصورة التي أدلي بها المجني عليه 
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 ومما تقدم مجيعه 
يضــحي ظــاهرا وبجــالء لعداـلـة المحكمــة المــوقرة أن المتهمــين المــاثلين ـلـم يرتكـبـا هــذه الواقعــة 

مــا يجــدر معــه القضــاء ببراءتهمــا منهــا وبــرفض الــدعوى المدنيــة التــي تــدور وجــودا المســندة إليهمــا ب
 .وعدما مع الدعوى الجنائية 

 بناء عليه 

 يلتمس املتهمان من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 .ببراءتهما مما هو مسند إليهما ورفض الدعوى المدنية وتضمينه المصروفات والرسوم  

 وكيل المتهمين 
 

       المحامي بالنقض               
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مذكرة شارحة ألسباب االستئناف مشـتملة علـي بيـان 

أدـلـة ـبـراءة املـسـتأنف والتعقـيـب عـلـي أـسـباب احلـكـم 

ي الطعني وكذا املطاعن اجلوهرية علي تقرير اخلـربة الـذ

اختذت منـه حمكمـة أول درجـة سـندا وحيـدا لقضـائها 

 .الطعني ، وبيان عوار استئناف النيابة لذات احلكم 
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�'&د�و�و�K�H�7$�א��&מ�א�	"(�+�;�وא��@(�$�!!(�א$#�א�	"(�+�;�������������–"��מ��>��د<��>������9

�0��H"�د�	?و���		ون(�����3وא2و�אق�وא�������3<���	��!.�(�

��-(((((א�و��8

 جتدر اإلشارة بداية إيل بعض التعريفات
��א�*�&�3א�*�&�1�3و�א�	د���3!���ق�א�	د�%�−

���� �k�1A�....."�.....����N�"�����%�"��	���-وא�a���-�1אAو��������j�ª�+�3�8���%א-`��و�.
�/�.......�.و�B_Aא�`� ���3�%���"�6%��"�٣.....��،�٢"�.....���_ ���#����`�و�13
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−��3""'	.....��

�%�6"����%��و����v^�»�ل�א�N$���	�א����	��1A�............�/�T#`�����د.���3
�.وא�6$�.��
�3""'	�....�"�.....���!�""�

����%���6"���%���و������v^�»���ل�א���N$���	��א������	��1��A�/�.........����T#`�������د.�����3
�.وא�6$�.��

��)א�	"�(+�;(	*&و��%�����0א�−

�و ��ن�و ���a���-��......�/���Qא-%���������3 ��ن������1�,7k��.%�Vא��_A�.......�/���T��א����%�6
���x6Ns��83�.....2�����8���������������1.......�،�و����r0�ل�אQe������������3 ��ن���%.�א��#��0_.����و%�"��

�1E%��-2�����,7����1<ن..�א`�����E� �8��3�Q��X��،����h.	���$������3א�]��$���$��Nم�א%��&��m�����S.���k
�m.	���`-�1^�������אE%��-א-�����������3%א)��U.%א����v����W3و�,����$0)��#����א-`���و�،

��x��6Ns��8��3�Q��� .....)�،�و(.....�و����ن����6$���� ��1��6(������	�Tr��`و��>�(�W3א-`���و�^
�.�N��10א����ن�

�)"%1و�א�	*��.�א����(	"� 	���א�−

������������������1E%�-�8א-����������3%א���Tr�`.�T_��א�T�#�-א������1<و�א�j7`�א�a�ذ��A
�E�b��c&"����(و���nم�������א��0&�����..�[�א����� ��"����<و�/�����L#�����^�א-`���و�3+�א-�"� ����¥����

�����"��6��K$.و�����S"�"��(���������",0#���%'و�vS��m���م��}�3د��א��.�U�')2������8���1)�3"�1'�%א��
��13%.�/���1��A��א-��6�ل�<���م������)�<و�א-`�Trא����#��)��16����v�.א-�$6������..�א-`�Trא�#��

����������������#��L�������D<ن�.���م���...�א-���������3%א-�%�N�8�3�1E%אد� ����8�£�vא�������<و�א
�����������������1E%�-����������3%א��6%د��".�K�z�1�و.$!,��v�,!$�)����1�"3�vא����8��8א-`�Trא�#���

��	����A.�(�
��	*��.�א�����%��א�−

������1<و�א-�#����Tא���_�Tr��`.�Tو'���$��6���%"�����_א���������A���8��ذ����aא�`���j7א��
���16��و.��N��N�1"3������0$و �N���0%אد�א�����8،�و.���م�א-`�������Tr)�א-�$6��(א-`�Trא��
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��������1�6��א��_�$.�T��N�¬%אد�B�"`�� ��א-����������������3%..�א�#���%�6��1אد�א����"��8��Tr�`א��
�1E%��-3"��������3�1..�א�v��,!$.��%��'��אد��8��£א%��Nل�����א $�m�1و��������E�%)�����S"�"��v��&�E
v�6و��(���k����1E%-�8א-��������3%א�.�

�د�א�����%��א�−���

A��ذ��aא���%�א�#�&"��v����S"وא-�T%���v��6دא�����א@���8����Qא�`�� ��א-����������������������3%
�1E%���-`����وع(��������א�"��	�وא-�����a�����-�1)�א�و����������8���S..��,�����א-`����Trא�#�����

�����16��<�A���.�I�K$�.�����E_א�����2����1و�y%	�א)��k	����)�..��$6��א-(و��/���+���8א-`�Trא��
����������������1�6��א���%�و������م�א-�K�"�6$�����3%א���"��W��Tr�`א�#�����N�%�����2�1%אد�א-`��Trא��

�.��v��Sא�����¥�8)�א-�$6��(

 وبالبناء علي التعريفات املار ذكرها .. هذا 

  املدني ووفقا لبنود االتفاقيات والعقود فقد كانت املدعية باحلق

 تتبع يف البيع السياسة األتي بيانها 

�((وמ�א�	د��((�3!!�((-�و�((دא,�	*((�و�������!((��#��((ن�1دوא��&�	�((1�3و��9((;�دو����� −١��..

	و@(=�!�(��א�	!�(-������)�����(�0(و�������0א�>��3�8!�(-������)�א�	"� 	�(��	*��.�א����"%���

	((ن�א���	((�3א�P	���((�3٪�١٠و&�>�((�0"((دאد�א�(( 	ن�،�و��((وמ�!"((دאد��)�و�((دد�و�دא�((0(

((����((ل�����..�א�	�>((ق�����((�������7))������� 	((-�א�و@((-��((%�א���!((���1ن�?((ذ<�א��>��8((3

 .א�	�&��3،�و����מ��"������!دא��#�א2	���

٢− ���a������1�6..�و�3]�ذ���$�6�.��و'�%א+�א�������<و�/�����������L)�א-�6$����(.��م�א-`�Trא��
��8�3و.�$�Kא�$�6�.���8�3[�.����<و����������(א������א-��ع�����)��3د�������� �'�%א+��0#,�"��������������

.�$��K..�و�%�Tא�$�"��vV��Tr`א�#����"��1��k��.�]�(����%�' ���7$,,��^�א�6$�.��
�������Bאد%N���0� �8و�א@&��6ط�و��%���������(א���0ق�����3"�1א�����א-�%م�و&����Aو���(�..��K�z

�$,��%	����3%�..�.����م�א-�$��6������Q�{غ�א-������������3%א-��%�J����D�1Eא�����0ق�3"�����
�X$.�1�������8%م��,��א-`�Trא��#�. 



 
 

٧٧

�H((%�..�و�B((ل�א�	"((� 	��?((و�א�	"((�ول��((ن�"((دאد��8	((�3א�و�((دא,�א��((%�א*((��א?��..�?((ذא� −٣

و?(و�	(�����..�&	(����(و��Gא"(��מ�א�( 	ن�	(ن�א�	*(��.�א���(��%���������������..�א�	د���3!���ق�א�	د�%����

�ق���0?�	ش���=���. 

٤− [yو����	�k(א��..���������������v�&�E�1و����E�%��3���.�!$م���$"����1E%-2��1<ن�א-��������3%א
�"�������������V�¯'�%��א�א����م���6$"��"���Sو.$���6��K"���,���א-`��Trא�#�����1،�و���"$�
������א�#�����3�����2ذא� ���ن�א-`���Tr(�2�������2��2ذא���N%د�א-�$��6��� �����vא�����8..������

 )�.א�#���N�1%د� ���vא����8�"��$6�������%3�8

 فإن الوحدة العقارية املباعة .. وتأسيسا علي ما تقدم 

 مة املدعية باحلق املدني إال بعد سداد كامل مثنها إليها ال خترج من ذ

 ملحوظة     
�(دמ���@(=�1ن�8(ول�א�*(�&�3!(+ن�א�	"(�+�;������������������		)����,)��&��)�1

�������8د�!�ع�و�دא,�وא"�و�%���(%���)�9>��0و?و�	��"���د/�����0�

��(و�8(ول����..� 	����و�מ��و�د<�و8و����!+ن�ذ�(�����!(��א�(��س������������

��(ذ<�א�	!(����6(מ��(د�ل�ذ	(���H���������3��/����0�1%���ض�9��3ذ����������

א�	د��(91�3((���&�((;���((�ل�!(+ن�א�	"((�+�;�א���"((���،�&	((��1ن���

א�و�د#�א�	!�����3�زאل��%�	�&���و���ز�����+�ن�1ذن�א��(��س���

1	��و1ن����ج�א�و�د#�	(ن�	�&�(��و���ز��(����&(ون�א�	د��(��������������3!�؟

�(���!��&�(;��&(ون�?�(���א�(��س�؟��������..�8ط���8د�א"(��	,� 	��(��������

����	*(��.�א���(��%���(د���8(ل���	�&�(�3و	"(�ل����������������ل�1ن������

�.دو�	��1ن��&ون�8د����@,�&�	ل�א� 	ن�

 ووفقا لسياسة البيع أنفة الذكر فقد مت بيع طوابق مشروعي .. هذا

  علي النحو التايل ٣ ، ٢.....
 المشروع  رقم الطابق  اسم المشتري الرئيسي

 ٢.....  الثاني  

 ٢.....  الرابع 

 ٢.. ... السادس  
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 ٢.....  السابع  

 ٢.....  الثالث  

 ٣.....  الرابع  

 ٣.....  األول  

 ٣.....  الثاني  

 ٣.....  الثالث  

 ٣.....  الخامس  

 ٣.....  السادس  

  ..... و.....ونظرا لطبيعة نشاط مؤسستي .. هذا 

 كوسيط عقاري فقد قام املشرتون سالفوا الذكر بتعيني املؤسستني 

 يف أعمال الوساطة ) اللتني ميثلهما املستأنف كوكيل(

 للتوصل إيل مشرتين نهائيني  للوحدات مبا حيقق لكل مستثمر ربح 

 )ذلك مقابل عمولة للمؤسستني(
9((>��ن�����	((ل�!�	((��	((-�א�*((�&�3א�	د��((���3.....�،�.....�91((!=��	'""((�%�..�و!((ذ����

"((� 	��ن�	*((��.�א�طوא!((ق�א�&�	�((�1��،�3�((��	((ن�@((	ن�א�	�:�א�9((>�3א2و�((%�..�!((���ق�א�	((د�%�

!���((دول�(�1�((��و"((�ط��((ن�!((��%8א�	"((� 	��ن�א�	*((����H((��מ�"((�>������:�وא�9((>�3א� ���((��3

�وא�د��ل���%�ذ���و&ل�ذ���!��מ�و�@�$�א�	د���3!���ق�א�	د�%�)�..�����0

١− ������������������K$���iE� �� _���0אE>א�����83א���+QNن� ����א-�א>
�W�1و�E%-א-��������3%א�W��x6Ns��.....)�،.(..... 

٢− ���������������W���������K$�..�8 ��ن���و'����6+�א-�6$���%V	>�%� ن���>
���������W$�6Ns-א�¢�N���W�1و��E%�-א-��������3%א�¢N��

�W�	� _-א. 
٣− �����1E%����-א-��������������3%א�[����E�/�8�����+����������T>ن�>

�������W$6Ns-ل�אQe�8��K$��iE� �8.���$6�"�)����Y��Nوو�[���# 
 �E2_א	א+�א�%6אد���iE� �U���1�2�vN)��83א-�$6��.8
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��16�� )�א-�$6��N��)¢�א-�KN���W$6Nsא-`�Trא��
 ����� ��i��Eא-���W$��6Ns����v���,I�1��"3�vא�������������8����8 −٤

�1�������K���z�م��8���3��������Eא-�$���6����%���6אد��..�א-`����Trא�#�����
�����1E%-��������3%א�א@&�6ط��"�..�����������������R��&Q3����E>�T>

 .��א-��������3%א-%�W��1Eא-`�Trא�#����1وא�`� 
وy%	�א)�k	��2��1<ن�א�`� ��א-������3%"$�م��$!�.���������������%��3 −٥

�1���1و���"$���م���K�"��6$א��'��2��%����1א-`���Trא�#��������E�..��2
2���E>����Dذא�N����'�^..��������K��.�t%אد�א-�$6��� ���vא����������8

�������و�1��Aא-�W$���6Nsא-��_ �	���W(א-�$��6�����E%���6אد�)�<و��
������vא��'���%��^��"��������������������Sא-���%�1Eא�������8�"�3%

و�S.���²2�ن���..��و��.S�ن�A#���£��{�	�&�%�����������������و'��ز���
��	�X�א)�Bد����1)���0ض�و/�3"�����1ض�����(^�'��א-`�Trא�#��

و���$�����"������:�1����N�(��Tr���`%אد�v����� �Bא�������8�"��$���6���
������2ذא����N�K$���.�t%אد�א���������8�E<و����א-���6$���.�S���k�1�א�#����

����������3%�"��������1���א-��%�I�v���3����~�1E.����א�����%�א�#����
 .و��K�"6א��'2��%����

 من املدعية باحلق املدني ) واحلال كذلك(أما تقديم الشكوى 

 فيكون بال صفه وال سند ذلك أنها مل ختسر شيء حيث أن الوحدة 

 املفرتض سداد مثنها الزالت يف ملك وحيازة املدعية 

ركة المدعيـة قـد أصـدرت أنه إذا ثبـت أن الشـ.. بمعني أخر  

عـقـد نـهـائي وناـقـل للملكـيـة وقاـمـت بتـسـليم الوـحـدة إـلـي المـشـتري 

فهذا دليل قاطع غيـر قابـل للشـك بأنهـا تسـلمت كامـل .. النهائي 
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إذا ثبت إبراء ذمة المستثمر وأنه .. الثمن من المستثمر، وأيضا 

ــالحق  ــة ـب ــي المدعـي ــه إـل ــة أثمـــان الوحـــدات المباعـــة ـل ســـدد كاـف

 اللتين يمثلهما (فإن ذلك يؤكد براءة ذمة المؤسستين .. المدني 

 .وبالتالي براءة ذمة المستأنف ) المستأنف
 وهو ما قد كان وثبت بالفعل علي النحو الذي نتشرف ببيانه فيما بعد 

 مبا يؤكد عدم قيام االتهام املاثل علي مثة سند صحيح 

����m���vא-%�����������������3و���������Q³%م�������،���}ن�א-E�$�6|� ��ن�.$���������������..�A_א�� 
��1E%-א)�����'�Vو�(.....�/���W��e¡�W$0,��..1�^����������:�א@و��	و.`�����و.�6$��KA��6.ن�� ��E>

������1E%-٢���،�٣.....�#����`�و���13(�����`�و�3+�א-��������3%א�(�������m���U�"�����6#א��a�وذ�،
���8��Q )�.....�/���3%-א�a����(%�6�وא�..�.....�/��E���وא���������r�0�ل�אQ�e���E>����8'$���� ��ن������������

�������������������v�3م��.��e>ن��S.3"�1<ن��������h.	�$ل����$N���3و&%�א%�"��T_�0#���.%� �v��.)����-و
 ��i��Eא���r��0א-���3�م�א	��O���Sא-�����Q��|E�$��6م��������'���6���و	د+������א	�א�#��������}'�������

�����8��1A��� �!�"�אق�	א@و�������$'����(�������e����3�	/����و���$����X$.�1<ن��B_Aא������+�א-
�����������������O��S�	א-���ل�����r�0�א�^�a�_ �8S.�t�U�'�� �`"��T_�0#���.%� ��$0ق�و����E�83

�.א��א&��������

 وعلي الرغم من أن ملف التداعي قد زخر بالعديد .. هذا 

 من تقارير اخلربة الفنية واحملاسبية مجيعها قطع ببهتان 

 االتهام املسند للمستأنف ومن هذا التقارير ما يلي 

א�	ودع�	�;�א�د�و������V"(�������3(زאع�	(د�%�وא��(%������������������:�ر األولالتقري

�8((د,���	((��!�((د�!((�8מ������"((������3	((د�%�&�((%�א�	��	((�3	((ن���������

א�	د��((�3!((���ق�א�	((د�%�	"((��د#��H((%�ذא,�א�	((زא�מ�وא2!�ط�((ل��

�و	-�ذ���א���%�א�������..�א�	"ط�#��%�א����מ�א�	� ل�



 
 

٨١

 إلي عدم صحة جملة مزاعم المدعية
���((��א�	��((دמ�����:�ثــاني التقريــر ال����%))��	&���))���و?((و��

و8(د��..�!�د�א���אض�א�	د���%���3א�����(��א(2ول�������..�ذ&�<��

�%?�3�����%�H�%��	&�%�א��א���

  أحقية المدعية في اعتراضاتهاعدم 
 ومن ثم 

�������������p�3%��א�L��$E��������6"����"S�א���E%-א���Sq%3א���א�iX&
��������%م�א�������������8��E�K�Sא�א�_A���V>�%&����8و��������3"��������..

������1+���.#���ل��#���������E�����V>�%��&��n��¯ن����.����א>�%�� s.����D
�v��E.�

א��!�(��א�	��(د�7	(ن�8!(ل�����/�א�	����	ن�א�"(�د�����:�التقرير الثالث

و�1(�0א���(%��H(%����/�....)�..�א�"(�د�א��!�(�����(א����!�3א���	���3

��3و@Y$#��*���!و@و�H�X%�א��0����

فيـمـــا الدعــــاء الشــــركة المدعـيـــة ، صــــحة ال 

ٕأبلغت بـه ، وانمـا توجـد حسـابات بينهـا وبـين 

 .....(الشــركتين ووكيلهـمــا المـســتأنف وهـمــا 

  .بما يتعين تصفيتها) .....، 
  ثم يأتي التقرير األخري املؤرخ 

��3وא�	"(��دא,�وא��(��ون������������!	(���(دא�!��	"(�+�;������..�����;�ذ����	���0و����;�א��

H(��1ن�	�&	(�3א�د��(�3א2و�(%�8(د�ط��(,��	�(���������������3.�.��و�א�ط�ن�����0وא����אض���%�	(���@(	�����������0

א��������א�"�!��3،�وא���,���و�Hدא��3א�	"�+�;�	"��د<���ط�������(��א�و��(د�א�(ذ.��(מ��������������

�.�+�%��%���9��0وא��>�,�!دون�"�د���%��د#�����������8�3ط�,�!!�א$��0
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 وجتدر اإلشارة 

��p�3%�ود����.��א	و�%����E>�1�2�.....%אع���E������#6���#6������K&���%�&�x���1אE�
�%�1E "�1،�و���.��Tא¯��nא-#$%���<��م�א�#�����א������و�Jא�$� %��3�8%م��V!��א�����م����

�����|E�$��6�"��O��6#-א���E��@א���E��³�../����א�����م�������$��1E%�-א-�����������3%א�i���&�%���
)|E�$��6�"��(و@ول��������%��.%/)�������e	s-א�$!������+�א�^�(�������&�K3��و.����^�����	����$�

�v��و��د�%#N�Q��a�وذ�����،������We	s-א���%.�8א���A�^�3.�
 وقد جتاهلت املدعية باحلق املدني حقيقة ال مراء فيها

 وهي أن هذين العقدين املشار إليهما 
هما والعدم سواء ، فال هما ينقالن الملكية وال يتم تسجيلهما فـي دائـرة األراضـي ، وال يـتم �

ووفـقــا .. فهمــا مجــرد اتفاقـيــة بيــع لصــالح مســتثمرين رئيســيين .. وحــدات بموجبهمــا تســليم ال

حـيــث بيـعــت الوـحــدات الموـجــودة .. فإنهـمــا يكوـنــا ـبــال قيـمــة .. لسياـســة البـيــع الـســابق ـســردها 

ـذكر  لمشــترين نهــائيين وقــد ســدد المســتثمر كامــل الــثمن .. بالطــابقين محــل العقــدين ســالفي اـل

ــالحق المـــدني ال ــة ـب ــود نهائـيــة للمشـــترين النهـــائيين وقاـمــت بتســـليمهم للمدعـي ـتــي أصـــدرت عـق

مما يشير إلي سداد كامل ثمن الطابقين المباعين بالعقدين ثم تم نقـل ملكيـة وحداتـه .. وحداتهم 

.. وال يرتـبـان ثـمـة ضــرر .. وبالـتـالي يكوـنـا العـقـدين ال قيـمـة لهـمـا وال نـفـع .. لمشــترين نـهـائيين 

أضـف إلـي ذلـك أنـه علـي فـرض صـدور .. يضا غيـر قـائم علـي سـند وهو ما يجعل هذا االتهام أ

العقدين عن المستأنف فإن األمر لـيس بـه تزويـر بـل أنـه ال يعـدو أن يكـون ملـك الغيـر وتصـرف 

فضولي وافقت عليه الشركة بتعاملهـا علـي العقـدين واسـتالمها كامـل ثمـن الوحـدات المباعـة مـن 

 .المشتري 

 مما تقدم مجيعه 

�����م�א-�E����"��|����<�v��z�ن�و�"����������i@و	אق�وא-%#$��6א+�،�و3"�����1.$� ��%�<ن�א� 
/]�2�������،�وא���L��X»�%دא����..�ذא+�א�#�´��N	��KS'א�%	/��א@و���1�$6.�T_�א@���א��Aو

���������������Q��,0����E��������`$E�T_��א��3"��1א�#!����" �a���6#%�2�����،�وذ����A��~�|E�$6-א��Lאn�
�:و���Q�V^�د����#3א�$���1

�



 
 

٨٣

�((�عא�د�(((

 متهيد وتقسيم 
ـة  ـي أن المســتأنف يصــمم ويتمســك وال ينفــك عــن أي مــن .. بداـي تجــدر اإلشــارة إـل

الدفوع وأوجه الدفاع السابق إبدائها منه أمام محكمة الدرجـة األولـي ، ويؤكـد علـي 

مـع أوجـه الـدفاع .. كونها مطروحة علي عدالة المحكمة االستئنافية جبنا إلي جنب

 :ظم في المحاور اآلتية الحالية التي سوف تنت

 احملور األول 

�^����ن�<و/��د��ع�ود��ع�א-E�$6|�وא&����و�6$#%.��و&�E����Eوא-s %��3"3�1%م��
��������������������A���~����Lא���O��/�م��������D�،�|E�$6-א��'�^�B�V�#3����S��vz�-א����م�א��!V

���"���aא�,����0<و�����N���و<ن�א����Qغ�א-���7�|��"!�����������%م�א�$��%אLא�~���8..��2�%#��6�����
�v��و��د�%#N�Q��|E�$6-א-,"!��{%�א.�

 احملور الثاني

���������������^���e�8�����kو����،�m&א�א��K���^�B	�,&��/و<و�W���א�KSא��O��3ن�����^
��8��3�Q��Xא)Q��eل��..���������א�����E�ن�،�و&,���	��B^�א�$����6]�،�و����6د�B^�א���N$%�ل����

2��������..����ق�א�%��ع��	%���D�

 ور الثالث احمل

����be@א��n¯א��#���.����O�kن��������^)����µ	s�-א�(��������S����#��+_�wא�T_��وא
�����������X���Q]א�و'�%א���%#N��/	ول�د>�..�������������n�¯.��א	א��%.�8���%א@د����א�0#����و�����i'�]و

������������������j�e@�1و3"��1אE%�-א�`�� ��א-����������3%א�K3א����"���!Vא���[�����%م��p�e@א
�אع���%�1Eא����n�¯�.....����������������K&����+%��&�xא-��دع��"�|�א��3%��p	������������K�&#������.��א���E�����#�6�

�א�K3א-����������������3%����!�Vم�%�����n�¯א�L��$Eא�%���p�3%�א�L��$E���1X�-�1 "�1وאE%����#6�
�1E%-א�����.�

�
�



 
 

٨٤

  التايل النحو علي كله وذلك 

  األول احملور 
�	�"(و!��H�3(�0!(د$א������	(ن�א����	(�,�א����)�א�	"�+�;�����(���(1د��3!�א$#�א�	��מ����

����	���א�9>�3وא�	�9����3 �@��..�	ن�א��+&�د���%���د�מ�א�!�غ�א!�دא$א�		ن

�ن�H !�,�	د���3و������3א��زאع�،�و��و���0(ن�א��9(�ص�א��@(�$�א��زא�(%�،����������������

�@���ن��دמ� !و,� 	�3د��(ل���(%�����(�3א2	��(�3وא��(��س�א�	ز�(و	�ن�،�������������

!	����د��	�(���0�!"�..��0	�H�3��@H�;�+�"%��دמ�و�ود� 	�3�زو����	&ن�����

�.א��@�$�!!�א$��0		��?و�	�"و�0��H�7،�!�د��K�H$�א��&מ�א�	"�+�;�

بشأن الـدفع املتعلـق بانعـدام صـفة أو مصـلحة املدعيـة بـاحلق : أوال 

املـنـاهض للحقيـقـة واملـعـدوم الـسـند (اـملـدني يف تـقـديم اـلـبالغ 

 :حمل االتهام املاثل ) والدليل

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ١٠ادة بداية فقد نصت امل
ال يجــوز أن ترـفـع اـلـدعوى الجزائـيـة ـفـي الجــرائم التالـيـة إال بـنـاء عـلـي شــكوى خطـيـة 

 .أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانونا 
ٕ الســـــــــرقة ، واالحتـيــــــــال ، وخياـنــــــــة األماـنــــــــة ، واخـفــــــــاء األشـــــــــياء المتحصـــــــــله -١

 ...........منها 

  استقرت أحكام التمييز علي أن ذلكويف 

����-������������������#�$�Nא�����Sqאق�و�_ ���א�%��ع�<���م�א	ع�3"�1א@وQ](�8א��W��ن�א� 
�������8������k���א-��د��א�i�E� ��0،�وV�Tذ�bc�8���������p�3%�ل�א�م�&�%���mن�א����83د�>

�א������mX&�%א�3"�1'��א�#������א�������^��a�.�Iא��%������������3�E�&�����"���p�ن�א)/�אLא+�א
�$�&Sk�1"3��0��pא���3"���،�و2ذ� �ن�د��ع�א����A�^�83_א�א�`��ن�/��A.���،�و ��ن������������
�����$���0وא����E�ن�،�و2ذ�������������������N�O���N������"3א�א��%��ع�<و�.��د�_Aد�	�.�tن������א-���KSא�

�.�Qeא��8��KSא)�k	��A�1�2_א�א�%�S.��E{��m�ن�������
 )٢٧/٢/٢٠١٧ة  جزاء جلس٢٠١٧ لسنة ١١٧الطعن رقم (

 



 
 

٨٥

 كما قضي بأن 
�	��&�ن�ذ���،�و&�ن�א��&מ��מ��!�ن�א���2ل�א��1�%��?��א�ط��ن��(%�	وא��(�0א�	��(%�������� 

���((�0!((د��ل�	��!((��		((�����((ز�	�&	((�3א��	��((ز��((ن�	�א8!((9�3((��3�ط!�((ق�א��((��ون���((%���

א�وא&�3)�8	H���)9��) !���(���(%�א��&(מ�		((���&(ون�	*(و!��א��9(و���(%�א��"(!��7א�(ذ.��((�������������0

#��%�א�(��ض��(وق��"(�د<��(%�א�"(�د�ل�	'""(����(%�א�B(ن�وא���	(�ل�	(ن�א�>(�وض������������������������א�9دא�

�.		���و���7�@�0...........�وא���!��א,�א�	��د#�

 )٢٧/٦/٢٠١٦ جزاء جلسة ٢٠١٦ لسنة ٤٨١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

����&�[�����/���O<ن�.��%م��������������� �X&و���E�E�&�iא��zل�و�V>�8و�$������"�������%م��
<����و<ن�.��%م�������8..�{%�א-$��8��Kא���3"���א�����1وא�_�Tو&3�m"����א���X	�������������א��Qغ��

��%#N�Q��Bbc،����	��}���£������%&ن��S.��0،�و�%ون�<ن�Vع�����..�و���ن���%���S.�[�.	�����E{�
و~�X.�t�8	�����ل�ذ	����B)��`�و�3(��%م�א����ل��$�%.�Kא��Qغ���bc�8ذ��0V�T<و��,"!������������

�و���$��S.�1�ن�A_א�א�%��ع�א���T�A'�.����%א���אSq���)����0ض�'%و�z(��8א��א&���
�.א-�&��������I،�وV�����/��א�������

 وملا كان الثابت باألوراق .. هذا 
وא�"(�!ق��..�و	ن���ل�"��"�3א�!�-�א�	�!�(��3(د.�א�*(�&�3א�	د��(�3!(���ق�א�	(د�%����������

!(+ن�א�	"(�+�;�!و9(>������0)�و�א�	�&(�(��@(=�و!�(�$���(�G	(-�א�>(�ض�א��(د�%�������������..�"�د?���>�����9

8((د��"((�מ� 	((ن�א�و�((د#�א������((�3	((ن��)�א�	*((��.�א����"((%(و"((�ط�و���((��7((ن�א�	"((� 	��

�.א�	*��.�א�����%�،�و�מ��"�	���0*�&�3א�	د���3!���ق�א�	د�%�

   ال يلحق - بفرض حدوثه -فإن ذلك 

"��v���������S"-��������3%א-%���1E���{�	�،�ذ�������E>�a,%	�א���%�א�#����1א�#�&�������������
���������K�"�6$م������������E>���� �1�<و��7$_�2��£/�א2�8��L/�אLא+����6"���,��א-`�Trא�#��

���1�������2%�<ن����S�ن�&��"��6��%��v���� �iא������8א¯���ص����..�א��'��%��¥��_א�א-`���Trא�#����
���%'����..����������������&�C����-ن�א>�a��،�ذ�	ن�&%��������{���S.�8"��8���א�v�� �K"6$��tذא�{�
��t�8���ذ�$���א�^�ve%)��#س��Q$e'%��)�..�'$��.��ل���ن�£��א�ج�א��w�t��� �



 
 

٨٦

�j7k�T@���$�S"��i"�Eو�>�j7k�T@����"6��t.����8ذ�$���و	א����.�

 مبا يؤكد يقينا 
�((دמ�"((دאد�א�(( 	ن���*((�&�3א�	د��((�3!((���ق�(�1((���0((%�א�>((�ض�א��((د�%�!�9((ول�ذ�((���

��(دמ�H!(�א$�ذ	�(������0)�א�	"� 	�(	*��.�א����"%���1	��!���..��\ن�א�@����&ون�8د���ق������)�א�	د�%��

	ن�א� 	ن�،�و1ن�ذ���"������0����7دמ���ل�א�	�&����3	*��.�א�����%�1و��"��	�0א��(�ن�����

�!.،�!	���"��!-�1ن���ود�א�	*��.�א�����%���%�א�	"� 	��و��وמ�!*&����0؟

 املشرتي النهائي بكما قد يلحق الضرر 

و���$����1 ��ن����)��א-`��Trא����"�–����1�6��$6�����N���8)���2ذא� �ن�&%�N%د� ���vא����������
����8'�����<ن�:,��3�v"���1א�����%�א�#������1א-���v���6§�������%א����א@�����Qא����	.����،�و<ن����

�.:,3�v"�1'��ز��א��'%��א��xא�$����3وN%د�£#���

 املستثمر(وبالتايل فإنه يكون من حق سالفي الذكر فقط 

  بالبالغ ضد املستأنف أن يقدم أيا منهما) أو املشرتي النهائي

 بفرض حصول الواقعة 
 فإن هذا البالغ يكون ) مالك المدعية بالحق المدني/ ..... (  أما وأن يقدم البالغ من المدعو 

مقدم ممن ال صفة له وال مصلحة ، حيث أن ثمن الوحدات لم يدخل ذمة المدعية بالحق المـدني 

فـأين إذن ..  ذاتها ال تزال في ملكها وحيازتهـا كما أن الوحدة! أصال حتى تدعي اختالسه منها ؟

 ! .الضرر الذي يمنح للمدعية الصفة واألحقية في تقديم البالغ الراهن؟؟

 ملا كان ذلك 
�((دמ�����))	�3))�	��%))�H�3��))@P�!((���3..�و	ذא�!((�1,�ذH�0))�1�%))�H��<�))"����))*1د�))��

א�	>�(((�ض�1ن�א�	"(((�+�;��	 �(((�0،��!(((����1)�א�	*(((��.�א����"(((%�(א�	"(((� 	��

�.���3و!ط��ق�א��زوמ�ذ	�3א�	"�+�;�!���!

 هذا وملا كان الثابت

&��%�'���	وא�2&���א	א+����V:��وא{��!����)�א-`��r.�8א�����W���6(<ن� ������א-�$��6��.��8
���������������>n���|E�$�6-�1،�و<ن�ذ����אE%�-א�`� ��א-���������3%א�B�y��>n��K�$א�%������ن�ذ�

�K�A�y�..�C����������K�#���.>������.3"..�و���a�א�$���1وذ���1א�#!:�



 
 

٨٧

!�(د�א���(�מ�!�9(>�������3(������א,�*��د#�	'������������3.....�8دמ���:أوال 

و8((((د��@((((	�,��.....)�،�و/�.....��"((((�!���0	((((-�	'""((((�%���

�.א�*��د#�	����%�

قرار بتصفية الحساب بخصـوص  إ:الموضوع 

الطابق الثاني والرابع والسـادس والسـابع 

نـقــر نـحــن الـمــوقعين ) ٢..... (مـشــروع 

ـــــاه بأن ـــــا بتصــــــفية حســــــاب أدـن ـــــا قمـن ـن

العقاريـــــة عـــــن الطوابـــــق ..... شـــــركة 

وال يوـجــــــــد المـشــــــــار بيانـهــــــــا أـعــــــــاله 

العقاريـة أي رصـيد مسـتحق .... لشركة 

عن هذه الطوابق حاليا أو مسـتقبال لدينا 

، كـمـا نـقـر ـبـأن الوســيط العـقـاري المـعـين 

للعـقــــــارات ..... الـســــــادة (ـمــــــن قبلـنــــــا 

ـتـــم تصــــفيه ) للعـقـــارات..... ومؤسســــة 

نا المشــترك بخصــوص مســتحقاتنا حســاب

 لنـــــــا أي مطالبـــــــات ماليـــــــة وال يوجـــــــد

بخصوص بيع الوحدات العقاريـة الواقعـة 

 .في الطوابق المشار إليها أعاله 
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  األول اإلقرار 
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  الثاني اإلقرار 
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�����6Nsא+.....�و�	������"�(����,��Jص��³,����O����6���0א�
��1���!$6���������mص����³,�������+�������T>�1��%/�.و��

א��'���%א+�א����	.�����א��א&�������^�א���������א-`����	�2����������
�BQ3>.�



 
 

٨٩
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�	ن�����0א�����א,�א4���3

�١	&���K&���א	��$,�����0א�³�O���6,���ص�א�������������2:�א-�{���ع
<&��<��Eא-�&�m<د&��E���B�E����i$,������������0)��٢(.....�`�وع��
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�_A�83א������������� �،�Q��$�6ن�א����<�א������'�����<و��������&���Y��N�
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��א��'%א+�א����	.��א��א&���^�א������א-`�	�2���
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������6Nsא+.....�و�	�������"�(���r����`-���0'��#������6א����,��J
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�٣.....�א�	"(� 	���(%�	*(�وع�������/�.....�..��&	(���(���א�"(�د��������:خامسا 

���1و�د�	ن�����0	�����8H   @�1����%א�א�����[

�٦	&���K&���א	��$,�����0א�³�O���6,���ص�א�������������2:א-�{���ع�
<&��<��Eא-�&�m<د&��E���B�E����i$,������������0)��٣(.....�`�وع��

��� �k�O�6'.....���BQ�3>���E����	�`-.���83א������א	א�����
�א����	.����<�T	��T%�����!$��6��%���V.....و��.�/��%��`��� ��

�_A�83א������'�����<و��������$�6א��������� �،�Q�>ن�א����������&���Y��N�
������"�&�8������W�����-א�T	��������א+��.....�א������6د��1א	�������"�

������6Nsص��.....و��³,������r����`-���0'��#������6א����,��J
��1���!$6��������������+�������T>�1��%/�.و����mص����³,

�.Q3>��Bא��'%א+�א����	.��א��א&���^�א������א-`�	�2���

  فحسب هذا ليس 

  أمام اهليئة املوقرة قدمة من املستأنفبل أن الثابت باملستندات امل

و��A������n�� >�8א-�$��6��.�8א���_.�����N�8و<ن�א�3���$�א���..��"�����	א+�.....�<ن�
..����8א�`� ��א-��������3%א-%٢���،�٣�������1E.....[�א��� ��"��^��`�و�����13

&%��I	��������#��و��Wא@��beא��m����L���2���&�0و�,����0و��6�.��'����6+����������������
s��W����א�W��������e	.�

  .....وقد نتج عن هذه االتفاقية أن باتت ذمة املستثمر 

 مربأة متاما جتاه املدعية باحلق املدني 

بوصــفه نائبــا عــن (وهــو مــا يســتتبع إبــراء ذمــة المســتأنف  

ـه ـبـأي شــيء ) المســتثمر وال يحــق للشــركة المدعـيـة االدعــاء قبـل

 .منذ تحرير هذه االتفاقية المار ذكرها 
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  مجيعه متقد ومما 

����%�����+������Aא���3%م�א	��O���Sא-���|E�$��6����������B���y�Kzs����vא-����������������3% 
)�א-#�S�	�(و'$������mא���0ض�א��%������1..�א-%����D�1E:��¥��<ن����%م�{�%Q�����£�Bغ��������

����������������p�S�`�א�K.%����^����3}ن�א���%�"���A6%د.�t�1و�����Eא�8��C�����K"$Nא-`�Trא�#��
����r`-א�^��,!#.�a��83ذ��������1<و�א-6$��و'��U<ن� AQ�����X$.�t	����T�..������������£�8א�#��

�|E�$6�"��v��..����2�%#6���A��~���Lא���% s.�T_�א@���א����.�

 هذا األمر قد أيده وأكده تقرير اخلربة املنتدبة 

  نزاع مدني     لسنة .....يف الدعوى رقم 

  مدني كلي   لسنة    املقيدة برقم 

م صـحة جملـة مـزاعم الشـركة المدعيـة والذي أنتهي إلي عد

بـــالحق المـــدني وادعاءاتهـــا فـــي حـــق المســـتأنف ، هـــذا ولـــدي 

اعـتــراض المدعـيــة عـلــي ـهــذا التقرـيــر ، ـجــاء التقرـيــر التكميـلــي 

 .مؤكدا علي عدم أحقيتها في االعتراضات 
 وحيث قضت عدالة احملكمة املدنية 

�"((����3و8((د�9((���?((ذא��+"�"((����((%�	((����((دמ�!����((�$�א�((د�و�Vא�	((ذ&و�#�وذ�((��!��

�������%@���و�א2	��א���زמ�!���دאמ�9>1�3و�	9(���3א�*(�&����������3..�א��&מ�����%����ز������3א2	��א�	

!	((���"((�و��7א��@((�$�!\�K((�$�א��&((מ�א�!�((دא�%��..��((%���((د�מ�א�((!�غ�	�((ل�א���((�מ�א�((�א?ن��

�0��H�7"و�	?و���		"�+�;�	ددא�!!�א$#�א��	�$�@��.وא�
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رميـة خيانـة األمانـة والقـول بـاالختالس املنسـوبة أما بشأن ج: ثانيا 

 :للمستأنف فهي مدفوعة باألتي 

بثبوت مدنية وجتارية النزاع فإن الواقعة خترج عن إطار خيانة األمانة ، : الدفع األول 

قد مت بناء علي عالقـة جتاريـة وصـفقه ) بفرض صحة ذلك(ذلك أن تسليم املال 

ية باحلق املدني ، وهو ما جيزم بأنه ال قيـام مشرتكة فيما بني املستأنف واملدع

) بعـد إلغـاء احلكـم املسـتأنف(مبـا جيـدر معـه .. جلرمية خيانة األمانة يف حقه 

 .القضاء برباءته مما هو مسند إليه 

 حيث أن املتواتر عليه يف قضاء التمييز أن 
العقوبـات  مـن قـانون ٤٠٤المقرر إن جريمة خيانة األمانة المنصوص عليهـا فـي المـادة 

 مـنـاط توافرهــا أن يـكـون المــال ـقـد ســلم بقتضــى عـقـد مــن عـقـود ١٩٨٧ لســنة ٣االتحــادي رـقـم 

ـا ـمـن تـلـك العـقـود اـلـواردة عـلـي ســبيل  ـإذا انتـفـت أـي األماـنـة اـلـورد حصــرها ـفـي المــادة الـمـذكورة ـف

ذلـك  لمـا كـان وكان تسليم المال بناء علي تجارية العالقة فال قيام لجريمة خيانـة األمانـةالحصر 

، وكان الثابت باألوراق ومـن أقـوال المـدعي بـالحقوق المدنيـة بالتحقيقـات أن المـتهم قـد زعـم لـه 

مقابل اقتسام الـربح بينهمـا فـأن الواقعـة تخـرج ) معا(بوجود صفقه تجارية وطلب منه أن يموالها 

ن عقود عن إطار جريمة خيانة األمانة التي يقتضي تسليم المال فيها أن يكون بناء علي عقد م

األماـنـة اـلـواردة حصــرا ـفـي الـقـانون وـهـو ـمـا خـلـت مـنـه أوراق اـلـدعوى وحـيـث أن ـمـا انتـهـي إلـيـه 

ـة العامــة  ـره النياـب ـانون وال يـقـدح ـفـي ذـلـك مــا تثـي ـي نحــو مــا ســلف يتـفـق وصــحيح الـق الحـكـم عـل

في أسباب طعنها من أن التكييـف الصـحيح لواقعـة الـدعوى أنهـا تشـكل جريمـة خيانـة ) الطاعنة(

 مــن قــانون العقوبــات االتحــادي المعــدل ألن ٤٠٤نــة  المؤثمــة بــالفقرة الثانيــة مــن المــادة األما

) المــدعي بــالحقوق المدنيــة(المطعــون ضــده تســلم المــال موضــوع الــدعوى مــن المجنــي عليــه 

ذلـك أن االدعـاء بقيـام عقـد بصفته شريكا فيه وليستعمله في منفعة لألخيـر ممـا يعـد وكـيال عنـه 

 منه ولم يتأيد بأي دليل في األوراق لما كـان ذلـك ، وكـان الحكـم المطعـون مرسالالوكالة قد جاء 

فيه بعد أن خلص بتـدليل سـائغ إلـي انتفـاء أركـان جريمـة خيانـة األمانـة انتهـي إلـي تأييـد الحكـم 

 .االبتدائي فيما ذهب إليه من تعديل وصف االتهام يجعل الواقعة تثير شبهه االحتيال

 )١٩/١٢/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١  لسنة٥٠٦الطعن رقم (
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 كما قضي أيضا بأن 

جريمة خيانة األمانـة منـاط توافرهـا أن يكـون المـال قـد سـلم  

بمقتضي عقد من عقود األمانة ، فإذا انتفي أيـا مـن تلـك العقـود 

وكان تسـليم المـال بنـاء علـي عالقـة تجاريـة ، فـال من الوجود ، 

 .قيام لجريمة خيانة األمانة 
 )٢٩/٤/٢٠١٣ جزاء جلسة ٢٠١٢ لسنة ٧٦١الطعن رقم (

 وكانت .. ملا كان ذلك 

����א-�	�ذ �3����R����#���A"��1وא&���+�א�#��אع��������������� �X��א�iא��وא�����E�E���א�K�A�0-א
��vz�-א@و������������1..�א���"A��א�_#���$.	�yو��$�E%��i$�z�T_�وא�..��������&Q3�1�"3و��Q�3���E>�a��ذ

�����3%-���|E�$6-א�Y����x��������1....��/�.א�,%א&��אE%�-א�`� ��א-��������3%א�a����..��%���
'����U<ن�א-E�$��6|�و ����x ���k�8��3�vא�����N[�����..�����%د+�א�$�����Q+�א�$��	.������#��������

������������������[�"yو�� ��`"���%��وא�6$�.��א�"$���W����ن����$�6�.��وא�rو.�´��"�`��و�3+�א����	.���א���
����2�8.r`-.�8وא��א-6$�.�

 لعب دور املستثمر فضال عن أن املستأنف نفسه قد 

 واملشرتي بأن كان يقوم بشراء بعض الوحدات والطوابق الكاملة
����9(((ل�..� (((מ���(((وמ�!\�(((�د#�!���(((���4(((��ن��"(((	ون�א�	*(((���ن�א���(((����ن�����

 .א�	"�+�;�و*�&���0	ن�و�א$�ذ�����%��"!��3!=�

   معبل واألكثر من ذلك فقد قام املستأنف باالشرتاك

 %٣٣ كل بنسبة ...../  يد  ومعهما الس...../ املدعو

�و3%���`�و�K����T�e>�+�3و6E]�>$"��0،�وA_א�وא{�����������٣.....�����������-`�	 ��^��`�وع����
��������|E�$6-ل�א-%#$6א+�א-��8����%אQe�8��LQ�8א�`�� �����و����"N�-א�O�6א����و `

وא����x.�.�������א-�%2�1E���1א-E�$�6|�)&�א	���Aوא3$��د���Aوא��"����D�Kو	د���������������א-����3%
�.�s %���ن��"��/�+���6'�|E�$6	�a"��T%���.א�`� ���%و	������Wא�%א��8وא-%.�8
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 ...../ وهذا أكده أيضا السيد 

 )اخلبري املنتدب يف هذا االتهام(
 بــين األطــراف يتعــين يوجــد تعامــل تجــاريحيــث أقــر أمــام النيابــة العامــة بأنــه 

ألنـهــا مرتبـطــة بتعاـمــل ا ٕتصـــفيته ، واذا تـبــين أي مـســتحقات فيـجــب الوـفــاء بـهــ

 للمسـتأنف مـع وجـود تعـامالت تجاريـة، وانه قد ظهر من خالل الفحص تجاري 

ووجود كشوف حسابات مستخرجة باسمه من الشركة قبل تعينه مدير تنفيذي ، 

دفاتر الشركة تبين أنها عبارة عن أنصـبة للشـركاء وأن هـذا يعنـي وجـود عالقـة 

 ............ تجارية 

 ) من الحكم المطعون فيه٧اء مطالعة ص برج(������

 بل أورد تقرير جلنة اخلربة األخرية .. ليس هذا فحسب 

 )رغم بطالنه(الذي عول عليه احلكم الطعن     املؤرخ (

���Q��e�8ل��#��%�Bא��8����m����6א�#$������א�#��������<ن�א-��א����E+�א-��8��������%א�`��� ����
����1E%-א-��������3%א)����[$S������D��%�-�����83.)�....وא�|E�$6�"��+��!$6��+%V	���E>

�د	�K���A،��١١,٢٦٠,٤٧٠د	�K���A،�3�C������D���������١٢,٧٦٦,٧٤٢"����1א�$����א�%���&�1	��A<���3�אم�
١٥,٨٥٨,٢٩٠�����C"و���،�KA	�١١,٢٣٦,٠٩٧د���KA	د�..����������a�`"�����«ع�%�.����Dم��..�وA_א��

������|E�$6�"��T	�/�O�6'���#A"<ن���6$����������1"� E%�-א�`� ��א-���������3%א�T%�.�.و<ن�
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٩٥

 ليس ما تقدم فحسب 

 بل أنه يف ذات السياق فقد أقرت الشركة املدعية إقرارا قضائيا صرحيا 

  نزاع مدني    لسنة .....مبدنية النزاع يف صلب صحيفة الدعوى رقم 

  مدني كلي املقامة منها     لسنة   املقيدة برقم 

  من قانون اإلثبات علي أن ٥١فقد نصت املادة 
  عن حق عليه ألخر هو إخبار اإلنساناإلقرار  

 ، مـدعي بهـا عليـه أمام القضـاء بواقعـة قانونيـة إذا اعترف الخصـم ويكون اإلقرار قضائيا
  .في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعةوذلك أثناء السير 

 ويف هذا اخلصوص استقرت أحكام التمييز علي أن 
لمـقـرر أن اإلـقـرار قضــائيا ـكـان أو غـيـر قضــائي ـهـو اعـتـراف الشــخص بـحـق علـيـه ألخــر ا

 .ٕبقصد اعتبار هذا الحق ثابتا في ذمته واعفاء الدائن من إثباته 
 )٢٩/١/٢٠١٢ جلسة  مدني٢٠١٠ لسنة ٢٩٨محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 ويـعـد حـجـه أثـنـاء نظــر اـلـدعوى ، أـمـام القضــاء هــو ـمـا صــدر ـمـن الخصــم اإلـقـرار القضــائي 

باعتبــاره مصــدرا اللتزامــه بــالحق وال يقبــل منــه الرجــوع فيــه  علــي نفســه ، علــي المقــر بمــا أقــر بــه
ة يظل نافذ األثر أمام محكمـة وأن إقرار الخصم إقرار قضائيا أمام المحكمة االبتدائيالمطالب به ، 

 .االستئناف إذ ال يجوز الرجوع فيه 

 )٢٧/٢/٢٠١٢ مدني جلسة ٢٠١١ لسنة١٢٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
لســــنة   نــــزاع .....  الــــدعوى المقامــــة مــــن الشــــركة المدعيــــة بــــالحق المــــدني رقــــم وبمطالعــــة

 ، وأن قيـام المسـتأنف ـبـإبرام يتضـح أنهـا اشـتملت علـي إقـرار قضــائي صـريح بمدنيـة النـزاع.. مـدني 
وهــو .. عقـد بيـع ال يعـدو أن يـكـون مجـرد بيـع ملـك الغـيـر ولـيس فـي األمـر خياـنـة لألمانـة أو تزويـر 

بما يجدر معه إلغـاء الحكـم المسـتأنف والقضـاء مجـددا ببـراءة .. ما يجزم بانعدام سند االتهام الماثل 
 .المستأنف مما هو مسند إليه 

 
 



 
 

٩٦

فاء أركان جرمية خيانة األمانة ، وعلي األخص منها وجوب أن يكون انت: الدفع الثاني 

املال بعقد من عقود األمانة الـواردة حصـرا يف القـانون ، ذلـك أن قـول تسليم 

بوجـود عقـد وكالـة فيمـا بـني ) ومن بعدها حمكمة أول درجـة(النيابة العامة 

اض ظنـي ال املستأنف والشركة املدعية باحلق املدني ، هو جمرد ختمـني وافـرت

يقوم علي سند كتابي أو حىت واقعي ، ذلـك أن صـحيح وصـف املسـتأنف أنـه 

مالك وشريك يف بعض مشروعات املدعية ومستثمر لديها ولـه حقـوق ماليـة 

 .لديها حيق له اقتضائها 

فقد أخطأت النيابة العامة يف تطبيق القانون حينما قدمت املسـتأنف .. بداية 

 من قانون العقوبات التي تنص علي ٤٠٤/١فقا لنص املادة للمحاكمة مطالبة بعقابه و

 أن 
يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو اسـتعمل أو بـدد مبـالغ أو سـندات 

أو أي مـال أـخـر منقـول إضــرار بأصـحاب الـحـق علـيـه ، متـي ـكـان قـد ـسـلم إلـيـه 

 .  علي وجه الوديعة أو اإلجارة أو الرهن أو عارية االستعمال أو الوكالة 

 ذلك أن املستقر عليه متييزا يف هذا الشـأن أن 
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 )٢٢/٩/٢٠١٤ جزاء جلسة ٢٠١٤ لسنة ٥٠٠ مقالطعن ر(

 وملا كان من املقرر أيضا .. هذا 
 عقوبـات وعلـي مـا جـري بـه ٤٠٤إن جريمة خيانة األمانة المنصـوص عليهـا فـي المـادة 

ر قضاء هـذه المحكمـة يتعـين لتـوافر أركانهـا أن يكـون موضـوع الجريمـة مـاال منقـوال مملوكـا للغيـ

وأن يتسلم الجاني هذا المـال بعقـد مـن عقـود األمانـة الـواردة حصـرا فـي هـذه المـادة وأن يخـتلس 

ٕالجاني هذا المال مع انصـراف نيتـه إلـي تملكـه واضـافته إلـي ملكـة الخـاص فـإذا تخلـف أي ركـن 
من أركانها فال تقوم الجريمـة وأنـه وأن كـان عقـد الوكالـة هـو مـن عقـود األمانـة الـواردة فـي تلـك 

الـمـادة إال أن مـنـاط ذـلـك أن يثـبـت أن الـجـاني مكـلـف بالقـيـام بعـمـل مـعـين باســم الموـكـل ولحســابه 

ٕالـخـاص واذ قضــي الحـكـم المطـعـون فـيـه بإداـنـة الـطـاعن عـلـي ـسـند ـمـن أن المحكـمـة تطـمـئن إـلـي 
أـقـوال الشــاكي ـبـأن ـمـا تســلمه المســتأنف ـمـن أـمـوال ـكـان عـلـي ســبيل الوكاـلـة لتحويلـهـا لحســاب 

لوـجـود ـشـراكة ـبـين المجـنـي  علـيـه والمـهـم الثاـلـث ـهـذا ـفـي ـحـين أن االدـعـاء .... / ......الـمـدعو

بقـيـام عـقـد الوكاـلـة ـقـد جــاء ـقـوال مرســال مـنـه ـلـم يتأـيـد ـبـأي ـمـن األوراق الســيما وان الثاـبـت ـمـن 

 والالحــق لتــاريخ اإليصــال إلقــرار المــدعي ٢٦/٤/٢٠٠٣محضــر اجتمــاع الشــركاء المــؤرخ فــي 

ـالحق المــدني  ـد انتـفـي أحــد أركــان الجريمــة اســتالمه .. ـب ـالي فـق ـغ المــدعي باختالســه وبالـت المبـل

المســندة إلــي المســتأنف وال يعــدو األمــر أن يكــون منازعــة مدنيــة بــين الطــرفين بهــدف تســوية 

الحسابات المالية بينهما ومن ثم فإن الحكم المطعون فيـه يكـون قـد شـابه الفسـاد فـي االسـتدالل 

 .والخطأ في تطبيق القانون 

 )١٨/٦/٢٠٠٥ جزاء جلسة ٢٠٠٥ لسنة ١٨٤عن رقم الط(

 ملا كان ذلك 
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 ذلك أن الثابت 
ـهـو مـجـرد ـقـول ..  المدعـيـة بوـجـود وكاـلـة فيـمـا بينـهـا وـبـين المســتأنف  الشــركةأن ادـعـاء�

فإن كافة األوراق والمستندات تقطـع .. بل علي العكس .. مرسل ال يجد ما يؤيده من المستندات 

 وغيـره بوصـفه مالـك لحصـة قـدرها ٣..... بأن المستأنف قام بالتصـرف والتعامـل بشـأن مشـروع 

ـــه ـمـــع ـكـــال ـمـــن % ٣٣ ـــالحق الـمـــدني/ ..... (الـمـــدعومـنـــه وشــــريك فـي ـــة ـب ) صــــاحب المدعـي

 والدليل الجازم بهذه الشراكة في ذلك المشروع وغيرة كالتالي /....... والسيد

  األول الدليل     
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  الثاني الدليل 
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٩٩

باإلـشـــارة إـلـــي الموضــــوع الموضــــح أـعـــاله ، وبـنـــاء عـلـــي " 

محادثاتنا السابقة ، وبنـاء علـي اتفاقنـا كشـركاء علـي تعيـين 

ولـكــوني ـشــريكا ـفــي .......... خـبــراء إلدارة الـشــركة حـســب 

ولعدم تفرغـي فـي األيـام القادمـة ) ٤ ، ٣ ، ٢..... (مشروع 

مـدير التنفيـذي بالشـركة فإنني أتقدم باستقالتي من منصـب ال

 ".اعتبارا من     
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  الثالث الدليل 
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 الرابع الدليل 
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 البيان
ممثل المدعية ..... 

 بالحق المدني
..... ..... 

 المستأنف 
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ـــــة لصــــــالح / يصــــــرف للشــــــريك "  ـــــة المرهوـن ـــــر البناـي نظـي

ـدي بنــك    مرابحــة بنســبة ..... مشــروع  لمــدة ثــالث % ٧ـل

سـعمائة ألـف درهـم سـنويا أعوام تبدأ من    حتى     بواقـع ت

ٕ، واذا تصرف البنك قهرا في البناية المذكورة يعوض الشـريك 
 ".مليون درهم١٢,٥بمبلغ /..... ..  
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�`�א ��א-E�$�6|�^��/�.....��.�%�<&�א	א��V.����8א-%3���وA_א��
و�_��aא	����1Xن�.$�K	����S"���.�#��8A�,������������.....�..��`�وع��

�.�a.�k�8S^�א-`�وع����Sن����}ذא��t..�א��#}�a����E�"�`�وع����
و���� ��ن�א-�_ �	�&�%�����..��8א-�v�!$6<ن�.��A�1X_א�א�$,�����

�|��V����0��Vو"a.���`�§����1"�����"�א	ع�����א/$����X��^
�.2دא	��א�`� ��

وحـيــث أن جمـلــة األدـلــة أنـفــة البـيــان ثابـتــة بالمـســتندات المقدـمــة ـمــن .. لـمــا ـكــان ذـلــك �

ـفـإن ذـلـك يجــزم وبوضــوح ـبـأن .. ســادة الخـبـراء المســتأنف ـلـدي محكـمـة الدرجــة األوـلـي وـلـدي ال

المـسـتأنف يتصــرف بـشـأن المـشـاريع الـتـي يـسـتثمر فيـهـا أمواـلـه ويـعـد ـشـريكا فيـهـا ومالـكـا لحصــة 

 .تصرف المالك وليس الوكيل .. فيها 

 وهو ما يؤكد أن وصف الوكيل 

�א�_�T<�,�$��א�#�����א������و�S���A%���8���א�%	/��א@و��A�|E�$6-���1��»��د��������������
w��Wوא�rאض�������.���م��N�1�"3#%�و��3"��1د���3�v���،�v"��1א��������S%����%د+������������������������

��v��0$���،�و���$����E��e����/�����10$#��1א@����E��%م���z�+�و/��د�������������������8���%��3א�%�E3"�1א
����E���&�8�ن�א��������+�،�و���_����3٤٠٤/١����a�د�א@������Eא����א	د��',���א�^�����د��א������م���

�B_Aن�� 	6#%�2����.$!���<.����8<���A��~���Lא���% s.��D�|E�$6-א��'�^������.א

  وال ينال من ذلك
	��1و�د��0	�&	�3א��&מ�א�ط��ن�!	�و�1�3ن�א�	"�+�;�א��(�;�!�"(��מ������������

��((/�1ن��(%�ذ�(��א"((��מ�	��(�7و	��"(;�و�ط((+�����..�א�	!(���1�6>(�3א�(ذ&�����

�.�"�מ��%�א�"����ج�

 حيث أن املستأنف يتمسك منذ فجر النزاع 

�������a����1،�و��E%��-א�`��� ��א-������������3%א�m����+�3א-`���و�������^�a.���k����E��
و<3���E"�����1ض������)�א�`�.�aوא-���a"��^�j,�)�aא-`�و�3+�و<�B_�����,$.��Eא�,����������0

����������������������������S"����-���#£و�������'���A�����K"�6$.���E{��8.r�`-אل����8א�م�<�Q$N�������&�..و<ن������>
�ع�����t.,%	��83א-E�$6|�،�و��6#]�����א)&��א	�������������S��m��$6���<ول�د	/���A�8_א�א�%�������
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ثمة مبـالغ مـن الشـركة لثبوت براءة ذمة املستأنف وعدم اختالسه : لث الدفع الثا

سواء كوسـيط أو شـريك (املدعية بأي صفة من صفات تعامالته التجارية معها 

وذلك كله من خـالل دفـاتر ) معها أو مستثمر فيها أو حىت مدير تنفيذي هلا

ا ، وأنـه وميزانيات الشركة املدعية ذاتها والتي حتـوز حجيتهـا يف مواجهتهـ

علي الفرض اجلديل بوجود مستحقات هلا يف حق املسـتأنف فإنهـا تكـون نتـاج 

املقاصة بني مستحقات املستأنف وحقوقه لدي املدعية وبني التزاماتـه وهـي ال 

 درهم وهذا نتاج تصفية حسـاب جـاري بـني ١٫٥١٢٫١٣٧خترج عن مبلغ قدره 

 .انة عنصري الدائن واملدين وليس ناتج عن جرمية خيانة أم

 أشرنا سلفا إيل أن حمكمة التمييز استقرت علي أن 
 مـن قـانون العقوبـات ٤٠٤المقرر إن جريمة خيانة األمانة المنصوص عليهـا فـي المـادة 

 مـنـاط توافرـهـا أن يـكـون الـمـال ـقـد ســلم بمقتضــي عـقـد ـمـن عـقـود ١٩٨٧ لـسـنة ٣االتـحـادي رـقـم 

ت أـيـا ـمـن تـلـك العـقـود اـلـواردة عـلـي ســبيل ـفـإذا انتـفـاألماـنـة اـلـوارد حصــرها ـفـي الـمـادة الـمـذكورة 

 لمـا كـان ذلـك الحصر وكان تسليم المال بناء علي تجارية العالقة فال قيام لجريمة خيانـة األمانـة

، وكان الثابت باألوراق ومـن أقـوال المـدعي بـالحقوق المدنيـة بالتحقيقـات أن المسـتأنف قـد زعـم 

مقابـل اقتسـام الـربح بينهمـا فـإن الواقعـة ) امعـ(له بوجـود صـفقة تجاريـة وطلـب منـه أن يموالهـا 

تخرج عن إطار جريمة خيانـة األمانـة التـي يقتضـي تسـليم المـال فيهـا أن يكـون بنـاء علـي عقـد 

من عقود األمانة الواردة حصرا في القانون وهو ما خلت منه أوراق الدعوى وحيـث أن مـا انتهـي 

 يقـدح فـي ذلـك مـا تثيـره النيابـة العامـة إليه الحكم علي نحو ما سلف يتفق وصحيح القانون ،وال

في أسباب طعنها من أن التكييـف الصـحيح لواقعـة الـدعوى أنهـا تشـكل جريمـة خيانـة ) الطاعنة(

 مــن قــانون العقوبــات االتحــادي المعــدل ألن ٤٠٤األمانــة المؤثمــة بــالفقرة الثانيــة مــن المــادة 

) المــدعي بــالحقوق المدنيــة(المطعــون ضــده تســلم المــال موضــوع الــدعوى مــن المجنــي عليــه 

بصفته شريكا فيه وليستعمله في منفعة لألخيـر ممـا يعـد وكـيال عنـه ذلـك إن االدعـاء بقيـام عقـد 
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الوكالة قد جاء مرسال منه لم يتأيد بأي دليـل فـي األوراق لمـا كـان ذلـك ، وكـان الحكـم المطعـون 

انـة انتهـي إلـي تأييـد الحكـم فيه بعد أن خلص بتـدليل سـائغ إلـي انتفـاء أركـان جريمـة خيانـة األم

 .االبتدائي فيما ذهب إليه من تعديل وصف االتهام بجعل الواقعة تثير شبهه االحتيال 

 )١٩/١٢/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ٥٠٦الطعن رقم (

  من قانون اإلثبات علي أن ١٥ نصت املادة وحيث.. هذا 
فيهـا عمـا ن البيانـات المثبتـة ومـع ذلـك فـإال تكون حجه علي غيـر التجـار ،  دفاتر التجار  -١

يجيــز للقاضـــي أن يوجــه اليمــين المتمـمــة إلــي أي مــن الطـــرفين تصــلح أساـســا ورده التجــار 
 .وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود 

إذا كـان النـزاع ضـد خصـمه التـاجر ، جار االلزاميه حجه لصاحبها التـاجر فاتر التد تكون  -٢

وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي ويجـوز .. منتظمة وكانت الدفاتر متعلقا بعمل تجاري ، 
 .أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم المنتظمة 

التجار اإللزامية منتظمة كانت أو غير منتظمة حجـه علـي صـاحبها التـاجر  وتكون دفاتر -٣

فيمـا اـسـتند إليـه خصــمه التـاجر أو غـيـر التـاجر عـلـي أن تعتبـر القـيـود التـي ـفـي مصــلحة 

 .اتر حجه له أيضا صاحب الدف

تحليــف أحــد الخصــمين التــاجرين علــي صــحة دعــواه إذا اســتند إلــي دفــاتر خصــمه ويجــوز   -٤
 .وسلم مقدما بما ورد فيها ، ثم امتنع الخصم دون مبرر عن إبراز دفاتره 

 ويف هذا املقام تواترت أحكام التمييز علي أن 

 ����������,e�%�}����'��,�����'א�������2ذא� ��ن�א�#��אع��$�"�������א-��	�<ن�د�����א�$���	�א)�
�v�V¨�����Qeא����م�^�א)���z+�א��_����1�X�.�Tن���������������..�����y�v	�Tو ��iEא�%������#$���������

א�`����j7�ز����<ن�.,�#�mد���v�#��60،�وא-�"���+�א���8���1�$�6��xא���N]�א�������������������1
�.�"$�/����$�����D�nد������y	��0E��¥��.א�����א-��	��¥_�Bא�%�����

 )٢٦/٢/٢٠١٢ مدني جلسة ٢٠١١ لسنة ٢٥٥رقم الطعن (

 كما قضي بأن 
فـي الـدعاوى تكون مقبولة في اإلثبات  التي يمسكها التجار من المقرر أن الدفاتر التجارية 

وتعتبـر المعلومـات المسـتقاة متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية ، أو عليهم ، المقامة من التجار 

 .بمثابة دفاتر تجارية من أجهزة الحاسب اآللي للتاجر 
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 )٢٢/٦/٢٠١٠ تجاري جلسة ٢٠١٠ لسنة ١٤٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
تقـارير وعلـي األخـص منهـا .. علـي واقعـات النـزاع الـراهن وأوراقـه وبتطبيق جملة مـا تقـدم  

 المنتـدب بمعرفـة النيابـة العامـةيتضح وبجالء تام أن السيد الخبير .. الخبرة المنتدبة المودعة ملفه 
وتحديـدا .. قد أثبـت فـي تقريـره األصـلي .. من إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحـاكم 

 في البند السادس من النتيجة النهائية أنه 

��%�א�E$��ل�-���א-��������3%א-�%�j�!0��1Eא�����6+�����������"�
�����������������W�����$�0�,��W�$�.�+����6'����#Aن�>�W����%���،��&Q��ذא+�א

)��"�����	א+�(.....��א-��%�1Eو ���������6Ns��8����vא-������������3%
���6Nsو��.....)–�.....�����N�(�����|E�$�6-��������1..���){����2��1א�Aو

�������+���وא��������A%�����א-�a"��+���6'�B% s����������������3%א
1E%-א�`� ��א-��������������3%..�א�L�3د���!V����E>�T�E�a�و3"�1ذ

�"�.�����א-%A�^�1E_א�א�`�ن�
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��@(=��..�وא�ذ.�א��&ز,�����0	�&	1�3ول�د���3دون�"وא<�)�وא�	'�_����������(;�א��دא�%���1ودع�	��

�د�1و�د��9א��3!��!�د�א�"�!-�	ن�������0א�������3..��%���0�1א�>�ض�!9���0�.�

����ن�א-��א����E+�א¯�������V�`��� ��א-%�����3وא-�%������#���������V%�و/���د��
�|E�$6�"����!$6��C�����..�1��$�� �1Aو�

− 	%&�C"���B�3م�١٢,٧٦٦,٧٤٢���Eא����83�KA	�٢٠٠٨د.��
− �B	%&�C"�3م���١١,٢٦٠,٤٧٠���Eא����83�KA	�٢٠٠٩د.� 
− �B	%&�C"�3م���١٥,٨٥٨,٢٩٠���Eא����83�KA	�٢٠١٠د.� 
− �B	%&�C"�3م���١١,٢٣٦,٠٩٧���Eא����83�KA	�٢٠١١د.��

لحق ومما تقدم يضـحي ظـاهرا ومـن خـالل دفـاتر وحسـابات وميزانيـات الشـركة المدعيـة بـا

 درهم منذ عام    وهـذا المبلـغ ١١,٢٣٦,٠٩٧أنها مدينة للمستأنف بمبلغ قدره .. المدني ذاتها 

قد تم رصدها بمعرفة خبـراء متخصصـين ومـن خـالل .. والمبالغ الخاصة بالسنوات السابقة عليه 

لـدائن وبالتـالي فإنـه يتأكـد بـأن المسـتأنف هـو ا.. دفاتر وميزانيات المدعية بالحق المـدني ذاتهـا 

 .للشركة وليس المدين 

 وعلي الفرض اجلديل املنكور .. هذا 
و?(و��1(������(��1ودع�	�(;���������(!9��3	��ذ?!,��3����0��Hא��!�#��%������?(��א�	('�_�������������������� 

א �(%��*(��	��(ون�و"(!�	���3 	���(������3(�د�?(מ���١٢٫٧٤٨٫٢٣٤!+ن� 	�3	!�8�6د�<�����)�א��دא�%

و	(-�א��	"(�����(��3!(�0ذ	(�3א�	"(�+�;��������	*(Kو�)�و�1!�ون��1;�و	(���%��1!�(�3و � (ون�د�?(מ���������

و	��((��א�	!((���6א��((%��((מ��9((د?��!((د�����و	�زא��((�,����..��((\ن�?((ذ<�א�	!((����6)�!\�&((���ذ�((�

�;�+�"	���3�&�?	�������ن��ن�	��	�,������(���3��(وמ�!�	(�����	(������3..�א�	د���3وא�	"��

�.�����3א2	���3

�

�



 
 

١٠٦

 املقاصة بينهما  كما كان جيب إجراء

 ضح أنه بفرض انشغال ذمة املستأنفوبالتايل كان سيت

 فإنها.. بأي مبالغ 

�������C�"���8�3ج��w�8�١,١٥٢,١٣٧����K�A	د�)����������������"���ن�و�6¹�����وא3���z`���<��|�و��
��KA	ن�د�zQzو����N�(���������������� ���E{��|E�$�6-3"�1א�C"�-א�א_Aق���!$Nא��0ض����	א��$Nא�mو�

���E�k>������#��������iV�����.	�y�+�&Q3.��و	ج�'���6+�/��$Eن��S.��..م������������������K�z�8و��
����������|E�$�6-א��Lא����	%�����D�%#�N�Q��K�/������E��eא@����E،�و���$��S.�1�ن�A_א�א����م�&�

��#�)W���א�KSא��L���2�%��.(�
!*+ن����	(�3א��زو�(���(%�	�(������(%�وא"(��	���0،���(%�	د�و�(�����������3:� �� ���

���%�1& ��	ن�و��0&�����%�..�و	�دو	�3א�"�د�

يف وصف التهمة ) ومن بعدها حمكمة أول درجة( أخطأت النيابة العامة :ل  الوجه األو

الثانية املنسوبة للمستأنف بالقول بالتزوير يف حمرر عريف بـأن ذيلهـا بتوقيـع 

حيث أنه مبطالعة العقـدين املزعـوم تزويرهمـا / .....) املدعو(منسوب للشاكي 

كي ، وهـذا إن دل سيتضح أن املستأنف وقعهما بامسه هـو ولـيس باسـم الشـا

فإمنا يدل علي تعامل املستأنف بوصفه شريك يف املشروع املباعة وحداته ومالك 

 حلصة فيه جيوز له بيعها مبا ينفي عنه وصف التزوير 

 جتدر اإلشارة.. بداية 

..�2����1<ن�א�#�������א����������V�1���2�8���0��t!���وא&����+�א������م�א-����وض�3"������������� 
�����,&����bc�1�2�����i��oא�`�� ���1وא�B%�..�.....�/������t�����|E�$�6�"��i��6Eو�،���cQ��^ذא����

�Bא%.���S����..�8.%�3��.و��وذ����aن�..�'���E���i��&�U&�م��$

���������	
��������
.א��������وذ������	�
��������13%��.����Aو�|E�$��6-ن�א�#�������א����������,��%�����ن�א>�T>�..�.....�/���8.%�����א�v��.ذ

�����.�Y³�W��&�$��8.	� _-א�`�� ��������1א�K�N���8�S�و�B%)�.....�/�������O��$S-א�m��&�$�ن�א>����D
�|E�$6-א�Y³�8S��1و �`"��O�6#�.(!!�



 
 

١٠٧

  وبناء علي هذا التحصيل الباطل واملعيب

 )الذي سايرته حمكمة أول درجة ومل تعمل علي تصحيحه(

   بزعم أنه ارتكب تزويرأنفتسقام اتهام النيابة العامة للم
1ن�א�	"((�+�;�8((�מ�/�.....�..�و	((��98(د<�א�*((�&%�ذא�(���0..��אق��(%��((�ن�1ن�א� �!(,�!((�2و�� 

!((���و�8-���((%�א���((د�ن�א�	ز�((وמ��زو��?	((���((%����((�0א�!((��-��E((מ�א��((دאמ�9((>��0و�((دמ��

!	��(%�1ن�א�*(�&%��(د�%�!(+ن�א�	"(�+�;�8(�מ����������)�..���%��(د�ز�	(����0(�>و�@�0!\!�אמ�א���ود����

���Kא����	�-�!!.�

 يتأكد وجبالء تام .. ومن ثم 
للواقـعـــة ) وـكـــذا محكـمـــة الدرـجـــة األوـلـــي( النياـبـــة العاـمـــة أن فـهـــم

المعروضة عليها شابة البطالن ومخالفة الحقيقـة ومخالفـة مقصـود 

وذـلـك عـلـي نحــو أســلس إـلـي توصــيف .. الشــاكي ذاـتـه ـمـن بالغــه 

االتهام المنسوب للمستأنف وصـفا بـاطال ومخالفـا للحقيقـة ولـم يقـل 

 .به الشاكي نفسه 

 دم االتهام من أساسه  الذي يهوهو األمر

  مما هو مسند إليه ستأنفيستوجب القضاء برباءة املكان و

 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن 
علـي الفعـل المقرر أن محكمـة الموضـوع ال تتقيـد بالوصـف القـانوني الـذي تسـبغه النيابـة 

فـهـو غـيـر ة نظرهــا مــن وجهــذـلـك أن وصــف النياـبـة ال يـعـدو أن يـكـون إيضــاحا المســند للمســتأنف 

وأن تطـبـق أن تمحــص الواقعــة المطروحــة عليهــا بجمـيـع أوصــافها نـهـائي وأن ـمـن واجــب المحكـمـة 

ال تتقيـد بالواقعـة فـي نطاقهـا ألنها وهي تفصل فـي الـدعوى نصوص القانون تطبيقا صحيحا عليها 
التـي لجنائيـة بل هـي مطالبـة بـالنظر فـي الواقعـة االضيق المرسوم في وصف النيابة المحالة إليها 

ووجــه اـلـذي تجريــه بالجلســة ومــن التحقـيـق كمــا تبينيهــا األوراق عـلـي حقيقتهــا رفعــت بهــا الــدعوى 

 .المنسوب للمستأنف االتهام الحقيقي 
 )١٣/٦/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ٢١٨الطعن رقم (

 

 



 
 

١٠٨

 وقضي كذلك بأن 
ــد    العامـــة علـــي الفعـــل بالوصـــف القـــانوني الـــذي تســـبغه النيابـــةاألصـــل أن المحكمـــة ال تتقـي

ألن هذا الوصف لـيس نهائيـا بطبيعتـه ولـيس مـن شـأنه أن يمنـع المحكمـة المسند إلي المسـتأنف 

 .من تعديله متي رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلي الوصف القانوني السليم 

 )٢٨/١١/٢٠١١ جزاء ٢٠١١ لسنة ٤٦٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
��3א�وא�3�8א��%��מ���� ����>طن���H���א����!�3א���	�3،�و��,���%�	�&	1�3ول����������و&��,��

��(%��..�د���3�9و��7	��*(��7��9(�ل�א����!(��3�(��و�ود?(���H(91�%(����א� �!(,��(%�א(2و�אق������������������������

�:����ص���	����%�

� ���E>����N�h.	�$������������3%-א�`� ��א�T%��v������vz�-א�|E�$6-3"�1א�$!�ق�א�
�������������h.	���v�&�T>�1E%-א�..��E�$�6-ن�א� �����3%��"���S.��k�|�.....�/٣.....�^��`��وع�����

������13%.�U��z�a.�k���و �ن�����/����h�`�א�..�.....���������zQ��א�L� �`��8א��v و �ن���a����
�U"��א�א-`�وع����א_A�^. 

�������D ��� �ن�א-�����"3��0$�����Wא�`�� ��L<ن�.�$�m����Kو'�%א+��A_א�א-`��وع������������� �
����zQ��א�L� ���`��8א����T>�..�-א�����/���K$��.'��%א+���و<ن��2.��%אع��8��£א�����o�Tr��`

���������������Aذ�wא�J�x���1אE%-א�`� ��א-��������3%א�T%������3��-א���������[�,��L��3� 
�m���א��"�,'�..���'��K�#����������N�!�"�א�%��R. 

 ��ن�.�$�Kא&$��6م������..�و��%���K,e,�و��+�و��S��|�א��#��Lوא)L�`Eא+�وA�..������������Qe_א�� �
L� �`�א�W�����	@א�B_A. 

� ��A�1��"3و�	�א@����+	���N����!#�א�א_�..v ���`ل�<و��Q��e2����£دون���3"���1א�#!���a���وذ�
������������i���>�x���1אE%�-א�`� ��א-��������3%א�T%��+���6א���&%���.	��$��i����א

�v"e��£د��3"3�1%م�و/. 
�����0�V..��و&��م�����$�&�E�������������"3�m|$��6و �ن���8{��8א����ع�א��x<�������א-�������..�A_א�� �

 .���%.�8א-s	����We،�����א-�3�م���و.�A���A_.�8א�..��a���mو�a.�kو:�����א���

 



 
 

١٠٩

 دير بالذكر واجل

أن المـســتأنف أـبــرم ـهــذين العـقــدين بعـلــم وموافـقــة ومبارـكــة  

الخبــرة األخيــر وهــو مــا ثبــت بتقريــر  .. (...../ المجنــي عليــه 

وثبــت كــذلك ) المــؤرخ    الــذي عولــت عليــه محكمــة أول درجــة

 ) .....،  ..... (بشهادة المشتريان 
�/�.....���/���81א2ول�

..... مــن شــركة ) ٣(..... بأـنـه ـفـي غضــون   اشــتري الطــابق الراـبـع والخــامس مــن مشــروع 
) المسـتأنف حاليـا/ ..... (وقد تعامل مع كـل مـن المـدعو) المدعية بالحق المدني(العقارية 

 قـام ببيـع الطـابق اسـتطرد بأنـه..  واللـذين يعرفهمـا شخصـيا )المجنـي عليـه/ ..... (والمدعو
ثم قـام بتفـويض سـالفي .. مرة أخري بعدما حقق ربح مغري ) العقارية..... لشركة (الخامس 

..... .. وشـركة .....العقاريـة وشـركة ..... ومعهما شركة ) المستأنف والمجني عليه(الذكر 
قر بأنـه لـم وأ.. وقد حصل علي حقه وعمولته / وبالفعل تم البيع . شفويا ببيع الطابق الرابع 

 .يحتفظ بالدور الخامس إال ثالثة أيام 
�/�.....�&	�����8א� ��%�

علـي شـراء الـدور الخـامس مـن ) المدعيـة بـالحق المـدني(العقاريـة ..... بأنه تعاقد مع شـركة 
هــذا وبعــد .....) وهــو الــدور الــذي أقــر الشــاهد الســابق بأنــه باعــه لشــركة  (٣..... مشــروع 

 ألـف درهـم فوافـق علـي ٢٠٠شـراء الـدور مقابـل ربـح ..... ركة ثالثة أشهر عرضت عليـه شـ
 العقارية ..... وقام بالتنازل عن هذا الدور لصالح مؤسسة .. ذلك 

 ����a�ن�ذ� ��-�..����������������v��,I�^�������א�#������א����eא��A����1!�X.و���8"��������%م�
��������������������������و ����_א�زو	�و��$�����ن��������&�����	�Bא����������..�و�������Kא��א&�����m^�א������Qغ�א-�����%م�2�������������

�و.��א���%.�8א-`��	�2�����������������/�.....��..�3"����$��K3�'��������8���i��z�U..�و"���$�6E�E�$6|���8א�
��8._��A�10א���_ ��<ن�����N�8.%A���`�אل�א�ل�<&��Q��e�8و����،��Aد���N������6�א���Q��eل�א�����

�������|E�$6-�8א��W�&����E� �8��א���%.�8و)��������m���-א�^�a.��kو�a�������E>�|�V���(�2������E>�
�.و��"���و	{��B/�.....�..�'�	א�^�'X�	�א���3"���



 
 

١١٠

 ليس هذا فحسب 

 .....ـبـل أـكـد تقرـيـر لجـنـة الخـبـرة المنتدـبـة ـفـي اـلـدعوى رـقـم �

أن النـظــام المحاـســبي للـشــركة المدعـيــة ..  ـنــزاع ـمــدني  لـســنة 

 عـلــي أنـهــا المـســتأنفـبــالحق الـمــدني تعاـمــل ـمــع توقـيــع وبـيــوع 

الــدفاتر والســجالت المحاســبية وفقــا مبيعــات وتــم تســجيلها فــي 

 .لألصول
  ذلك من واألكثر 

 �������������������)����\ن�^����������א��!�#�א�	ود��3	�;�א��دא�1�%	(�מ�	�&	(�3א�د��(�3א2و�(%�،�و�

	�&	(1�3ول�د��(��3(%��&	�(��8(د��(زמ��(%��������)�دون�"وא<�(وא�ذ.��و�,��������0 א�����3א�	'�_���������

�א�!�د�א���	س�	ن�א������3א�������3!+ن�

ين أن الشركة المدعية بـالحق المـدني علـي علـم ودرايـة تب" �

كـمـا تـبـين أن المدعـيـة عـلـي ............ ببـيـع الـطـابق الـخـامس 

علم ودراية باالتفاقية الخاصة بالطابق السـادس المؤرخـة  حيـث 

 ............ ".قامت باستالم 
	د��(��3و&(�ن�8(د� !(,���(%�و�(�0א���(�ن���(מ�ود�א�(�3و�@(�$�א����������..��	��&�ن�	(����(دמ����

&	((�� !((,����	((ل��..�!((���ق�א�	((د�%�!((+	��?((ذ�ن�א���((د�ن�א�	!((�	�ن�!	���((�3א�	"((�+�;����

�((+�ن�Hذن�..�א�*((�&�3	((-�?((ذ�ن�א���((د�ن�و��E?((��	((ن�א���((ود�א��((%��!��?((��א�	"((�+�;�������

�!.א��زو���א�	ز�وמ�؟

 هذا يدل وبوضوح تام و
ــة العامـــة أو مـــن ا  ــل النياـب ــالتزوير ســـواء مـــن قـب ــأن اتهـــام المســـتأنف ـب ــه          ـب ــي علـي لمجـن

بمـا كـان يقطـع بوجـوب .. قائما بال سند صحيح من الواقع أو المسـتندات أو القـانون / ..... .. 

 .القضاء ببراءته مما هو مسند إليه 



 
 

١١١

 السيما وأنه قد تعددت القرائن األخرى

  علي انهيار االتهام بالتزوير 

 وهي كالتايل 

  القرينة األويل
��3(ن�א���(�מ�!(���زو����(�$�!(�ط��و�E	@(����(/��(מ�����(ل�������������������1ن�و9;�א����!�3א���	(���� 

��(מ��(�מ���..�א���د�ن�א�	ز�وמ��زو��?	��!�(دמ��H(�אد� 	(�3و9(;�	�(دد��(��%�������(��3�	(���������������������

�H((�אد�������	((��1و�1ط�א��	((��1و�و9((;�א�	!�((-����	((��1و�1.�*((%$��1((���	&((ن�	((ن����((���������0

�(د�ن�!�(-�	�"(و!�ن��*(�&H�����3ذ��(מ�א�&�>(�$�!(���ول�!+��	(����..�א�"�د�ل�����	��	���0���

�((�,�)�..�א������((3(.....�א�*((�&%�!�"((	���א��((د�מ���و?((ذא�Hن�دل��\�	((���((دل���((%�98((و����

�.א����!�3א���	3

  القرينة الثانية

 ���������������b��¯م�א��%��6א���>�|E�$�6-�8א�������	��V�K.%����J�8.%�����8א._Aא��..�<ن�%�� ��
��������E��@א��E��eس�وQ$eא����م�����L�0$Eא���3"��������3"�1א�[E�/�8��W��3�وA������..�א-

��������������k��£���.�8<و�<ن���	و������E>�	�,������v�!$6.�..ل��א-���bc�8���a�_ ذא� �ن�{�
�!.<ن�.�%�����א-E�$6|��#��60؟

 القرينة الثالثة 

أن أصل هذين العقدين مقـدمين مـن المجنـي عليـه شخصـيا  

ـق  ـة العامــة بجلســة تحقـي ـي النياـب ـا مــودعين  أي   إـل  أنهمــا كاـن

وـهـذا األـمـر يؤـكـد أـمـرين ) المدعـيـة ـبـالحق الـمـدني(لديـه بـشـركته 

 .غاية في األهمية 
 األول

حـيـث أـنـه ـلـو كاـنـا ـمـزورين لـمـا ـكـان .. ـمـن المســتحيل تصــور تزوـيـر ـهـذين العـقـدين أـنـه  

وجـود أمـا .. المستأنف قد تركهما لدي الشركة المدعية بالحق المدني حتى يتم اسـتعمالها ضـده 

  دليل قاطع علي صحتهما وعدم ٣..... العقدين ضمن كافة العقود األخري الخاصة بمشروع 



 
 

١١٢

 .وجود ثمة شبهة تزوير بهما 

 الثاني

 وـجـود العـقـدين المزـعـوم تزويرهـمـا ـلـدي الشــركة المدعـيـة أن 

يؤكد أنهمـا دخـال فـي نظامهـا المحاسـبي وأنهـا .. بالحق المدني 

ـد المبي ـعـات بمــا يـعـد إـقـرار صــريح منهــا تعامـلـت معهمــا تحــت بـن

كـمـــا أن وـجـــود .. بصــــحتهما وانتـفـــاء أي شــــبهه تزوـيـــر بهـمـــا 

العقدين بالشركة يقطع بأن هذين العقـدين مبـرمين بعلـم وموافقـة 

 .ورضاء المجني عليه بما يدحض مزاعمه 
  القرينة الرابعة

א�������ن�A_.�8א���%.�iI�8.%�א�`� ��א-����������3%א-�%�1Eو~�"�����#�_�������������������2أ 
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 القرينة اخلامسة 
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 ا كان ذلك مل
ثيـر ممـا تسـفر عنـه األوراق يتجلـى بوضـوح تـام ومن جملة القرائن أنفة الـذكر وغيرهـا الك 

.. ومدي مـا شـاب أمـر اإلحالـة مـن بطـالن ومخالفـة للحقيقـة .. ثبوت عدم صحة االتهام الماثل 

بمــا يجــدر معــه القضــاء بإلغــاء الحكــم المســتأنف والقضــاء مجــددا ببــراءة المــتهم مــن االتهــام 

 .المنسوب إليه 

املنكور بتزوير العقـدين سـالفي الـذكر ، فإنـه أنه علي الفرض اجلديل : الوجه الثاني 

من (مع ثبوت علم ودراية الشركة املدعية باحلق املدني بهما وتعاملها معهما 

وثبوت دخوهلمـا نظامهـا احملاسـبي ) بفرض صحته   خالل تقرير اخلربة املؤرخ 

حسـبما جـاء بـالتقرير (وإفادة تقرير تدقيق احلسـابات بعـدم وجـود مثـة خلـل 

فإنـه يثبـت يقينـا ) نـزاع مـدني     لسـنة .....ودع ملف الدعوى رقم الفني امل

انتفاء ركن الضرر املكمل واألهم من أركـان جرميـة التزويـر ، مبـا جيـزم بـرباءة 

واألكثر من ذلك فإنـه قـد ثبـت قيـام املشـرتون .. املستأنف مما هو مسند إليه 

ة بـاحلق املـدني النهائيون بسداد كامل مثن الوحدات وقامـت الشـركة املدعيـ

 .بتسليمها إليهم وتسجيلها بامسهم مبا يؤكد استالمها لكامل الثمن

 ذلك أن املقرر يف قضاء التمييز أن 

���	���qن�א���S.א�����^�<ن��	���qو.����^�א�����8א-����	�<r��`.����Eط�������م�/������א�$
����������������'�E�8ق���Q�]ل�3"�1א����$NQ���$�'QV�i0$Eل��}ذא�א���$NQ�����V�	و��א��������Aא-

������������,#3�	��X�<ن�א����و.���،� �א���10$E�$���1	 �8א��X	�و���$��3�1%م����א���<	 ��ن�/�����א�$
���������������}r0و2ن� ��ن���	��X�وא�،���Eא����^����$!�����%و�	��qو.���^�א�����V�#3�8/�����א�$
���������������������bد��������D��A��V�#3א�����$��x��א+�א��§����א	!���و.����������6#�"���א���B^�/�����א�$

�����������a�_ ������E>��2����6#�"�!�	א+�א�������א��x.#���1<ن�.����������b�����1�"3�[�rא���
��������������%�#3���Sq3"�1א�W�$.��E{��Kz�8و�����ل�',��و�א'$>�v�0����	�}ل��א�����������',
א�����L�X)دא��E<ن���2����Wذא� �ن�א�q	�א���^�א-�و	�~��.#�7%ع�����א�`��j7א-�$��د�����������

����������.�%و�وא{!�����U.%'���_א�������"�!�	���8&���^�א)��z+�،�<م�<ن�����bא�
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�. ���.$��WאN$���	�	 �8א��X	�א-�b����1"3�[�rא������
 )٨/١٢/٢٠٠١ جزاء جلسة ٢٠٠١ لسنة ٢٥٦الطعن رقم (

 وكذلك قضي بأن 
يـه فـي محـرر  أيا كان نوعه يقوم علي إسـناد أمـر لـم يقـع ممـا أسـند إلمن المقرر أن التزوير

بشـرط أن يكـون اإلسـناد قـد ترتـب عليـه ضـرر أعد إلثباته بأحدي الطرق المنصوص عليهـا قانونـا 

ـلـم يصــح الـقـول بوـقـوع الـكـاذب فـي المحــرر أـمـا إذا انتفـي اإلـسـناد أو يحتمـل أن يترـتـب عليـه ذـلـك 

مشــيئته معـبـرا عــن مطابـقـا إلرادة ـمـن نســب إلـيـه فــإذا كــان المحــرر عرفـيـا وكــان مضــمونه التزوـيـر 
ولو كان هو لم يقع علي المحرر مـادام التوقيـع حاصـال  ومنها ركن الضرر  بأركانهانتفي التزوير

ســواء كــان هــذا التعبيــر ظــاهرا جليــا أو مضــمرا مفترضــا تــدل عليــه فــي حــدود التعبيــر عــن إرادتــه 
يارة لـه مـن المجنـي عليـه بالتصـرف فـي السـدفـع بصـدور وكالـة قـد ٕشواهد الحال واذا كـان الطـاعن 
ـا  ـدفع دفـعـا جوهرـي أن تـنـدفع ـبـه جــرائم التزوـيـر مــن شــأنه إن صــح وـتـوافرت شــروطه وـكـان هــذا اـل

ولـم يعنـي لهذا الدفع إيرادا لـه وردا عليـه يعرض إلي الطاعن وكان الحكم المطعون فيه لم المسندة 

يبـيح بيـع إذا كـان ومـا ويقسطه حقه بلوغا إلي غاية األمر فيه ويثبت إطالعه عن التوكيـل بتحقيقه 
 .فإن الحكم قاصرا البيان في إثبات جرائم التزوير المسندة إلي الطاعن السيارة لنفسه 

 )١٣/١٠/٢٠٠٨ جزاء جلسة ٢٠٠٨ لسنة ٣٢٦الطعن رقم (

 وكذا قضي بأن 
والضـــرر ـهــو ـمــن المســـائل الـتــي تـقــدرها محكـمــة أن ـتــوافر القصـــد الجـنــائي ـمــن المـقــرر  

متـي مـن محكمـة التمييـز دون رقابـة عليهـا فـي ذلـك ة أمامها بناء علي الوقائع المطروحالموضوع 

 .كانت الوقائع غير متعارضة مع ما ارتأته محكمة الموضوع 

 )٢/٦/٢٠٠٨ جزاء جلسة ٢٠٠٨ لسنة ١٦٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
بــأن ثمــة مــا يمكــن أن  – والفــرض علــي خــالف الحقيقــة –مــع اســتمرار الفــرض الجــدلي 

وـمـع ذـلـك فإـنـه لـمـن المعـلـوم أن أـهـم أرـكـان جريـمـة  .. ) ـمـا ننـكـره تمامـاهـوو(يوصــف بأـنـه تزوـيـر 

فإذا لم يتوافر هـذا الـركن ولـم تقـم ثمـة  ..  هو ركن الضرر..إال بتوافرها التزوير والتي ال تتحقق 

 .انتفت جريمة التزوير برمتها  – والحال كذلك –دالئل علي وجوده 
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 هذا
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  فحسب هذا ليس 

  وكما أشرنا سلفا فإن تقرير اخلربة األخريةبل أنه 

  املستندة عليه دون سواه حمكمة الدرجة األويل
8(د��@(	ن��((%�א�!�(د�א��((�	س��1(8�0(د��!((�ن���(מ�ود�א�((�3א�	د��(�3!((���ق��������
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 يتضح وجبالء تام.. مما تقدم 

 ������������������������"3�+������a��وذ������������E>����3%-א�`�� ��א�K3�א�}��£�L�0$E	���8�S<ن���
�����������n�¯א���.����v��� �Lא��$�N�����E{��a��و��3"��1ذQ3و،���A�.و�و	{�����A���%.�8א-�3�م��

��b��e@&��%��������-%�..�א�	د�£����{����د�£����ذ ����2����1و/��	���.�t����E>����X$.������������3
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 ومن مجلة ما تقدم .. هذا 
وهو ركـن ) علي فرض وجودها في األصل(يضحي ظاهرا انتفاء أهم أركان جريمة التزوير �

.. الذي بانتفائه تنهار الواقعة برمتهـا بمـا يجـدر معـه القضـاء ببـراءة المسـتأنف منهـا .. الضرر 

 .غاء الحكم المستأنف بعد إل
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بثبوت علم ودراية الشركة املدعيـة بـاحلق املـدني ورضـاها وتعاملهـا : الوجه الثالث 

وذلـك كلـه .. بشأن العقدين املزعوم تزويرهما ودخوهلما يف حساباتها ودفاترها

 بادعـاء تزويـر ...../  ، وحيـث أن بـالغ املـدعو   منذ حتريـر العقـدين يف مطلـع 

مل يقدم إال بتاريخ    فهـو األمـر الـذي يؤكـد بانقضـاء الـدعوى ن هذين العقدي

 ).بفرض وجوده أصال(اجلزائية بشأن هذا االتهام بالتزوير 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٢٠/٢حيث نصت املادة 
وفيمــا عــدا جــرائم الحــدود والقصــاص والديــة والجنايــات المعاقــب عليهــا .... 

مؤـبـد ، تنقضــي اـلـدعوى الجزائـيـة بمضــي عـشـرين ـسـنة باإلـعـدام أو الـسـجن ال

في مواد الجنايات األخرى ، كما تنقضي بمضي خمس سنين فـي مـواد الجـنح 

، وسنه في مـواد المخالفـات ، وذلـك كلـه مـن يـوم وقـوع الجريمـة ، وال يوقـف 

 .سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية ألي سبب كان

 التمييز علي أنوفيما تقدم تواترت أحكام 

 مـن ٢٠المقرر في قضـاء هـذه المحكمـة ومـن نـص المـادة  

 قانون اإلجراءات الجزائية في مواد الجنح بمضي خمس سنوات 

 .من يوم وقوع الجريمة 
 )١٥/٢/٢٠١٦ جزاء جلسة ٢٠١٦ لسنة ٦٨طعن رقم ال(

 ملا كان ذلك 
الماثـل ، ومـع االفتـراض جـدال وبتطبيق المفاهيم القانونية أنفة البيان علـي أوراق االتهـام  

بوجود ثمـة تزويـر فـي العقـدين المـؤرخين   ،     فقـد ثبـت علـم ودرايـة الشـركة المدعيـة بـالحق 

المدني بـأمر هـذين العقـدين منـذ انعقادهمـا ، بـل ثبـت رضـائها بهمـا وتعاملهـا بشـأنهما محاسـبيا 

 :وقد تعددت الدالئل علي ذلك وهي كالتالي .. وماليا 

���.��א¯��nא-s	�����µא�_3�T��S����"3�i���<ول������������<ن��:�<و���
������������W����א������X��دא����3��#��+_wوא�Bא�N/��دون�	د�..

����������������E&�%���..�&%�&�	�^�א��#%�א¯�������E�8$��$���א�#��



 
 

١١٨

�i�z�"�6د��א¯nא�K"3�Lود	א.��א�`�� ��א-��������������������3%
�����Aذ�wوא������8א�����%.�8و����"��������._��A��������1E%��-א

L2/���א����E���`������E�E�&�+א�..�C�����-א�i�"$��Nא�����E>و�v���
�����/�D�W3��-א�W����"��8�� د������	א�א�.�

����E�z�:��������3)� � �3א��!(�א$�א�)�����)���&	��&�ن�8د� !,�	ن��(�ل��

1ن�..���"(�������3(زאع�	(د�%������������.....א�	ودع�	�;�א�(د�و8��V(מ�������

 א�*�&�3���	�,�	-�&���3א���ود�א�	���#��%���מ�
�#�	(((ن�א�	"(((�+�;�"(((وא$�א���(((د�ن�א�	ز�(((وמ�����وא�	�(((� 

��))))	?��E((((��1و�	ود�د��((((,��((((%�..��زو��?))))�و1ن�?((((ذ<�א��

�"(((�!�����و��9(((�,���(((%�א2 	(((�ن�א�(((وא�د#�!�(((��،�و8(((د�

א���%�א�������א�"�*(��.�א�	�(دמ�	(ن�א�*(�&�3ذא��(�������������

�!+�����0و�د���ل��%����	�,���מ�

�`��Trذא+���.�/�....وא� �.....�/%�6����8��Q �%�kא�������%�6:� �� ���
א�������������k�L���#z>�����Eא������"����������N�|�א���_ �� ���ن����

��/�د��D"���א����%�،�و.�"��Kو.��������������������/�.....�א-3%�
�������R�..����� _����א�|�����N�K���"���%��� s.�T_����א@������א�����Aو

������^���A�.�I�_#��8.%�����.�
?(و��..��\ن�א�	�دמ�92ل�?ذ�ن�א���د�ن�א�	ز�وמ��زو��?	(����������:�	א�����

!*�1�09	�מ�א����!�3א���	(�3،�و?(و�	(����(زמ�������.....�/א�	د�و��

!��מ�ود�א��3"��;�א�ذ&��!(+	��?(ذ�ن�א���(د�ن�و�1�	(�������������

�.د����%��"�!�,�و	�زא���,�א�*�&�3	�ذ�א�و?��3א2و�%�

ـم يـقـم المــدعو.. وـبـرغم ـمـا تـقـدم .. هــذا � ـبـإيراد ثمــة ذـكـر لـهـذين العـقـدين حــال / ..... فـل

 في غضون عام     بل لم يورد لهـذا التزويـر المزعـوم ثمـة ذكـر تحريره لبالغه محل هذا االتهام

ســوي بتــاريخ       بعــدما طــالع تقــارير الخبــرة المنتدبــة آنــذاك وتــيقن تمامــا بأنهــا بــرأت ذمــة 

اـلـزاعم بتزوـيـر العـقـدين ســالفي ) مبـتـور الســند(فـمـا ـكـان مـنـه إال أن تـقـدم بادعاـئـه .. المســتأنف 



 
 

١١٩

ض ربفـ(قدم بعد ثماني سنوات ونصـف كاملـة مـن ارتكـاب التزويـر وهذا يعني أن البالغ .. الذكر 

  .)صحة ذلك

 وهو األمر الذي يؤكد

�א��������%�א�i�X�Eא��3%�٢٠���������������p.��#����32��E������"���د������������E��&�8�ن�א)/��אLא+�א
�و.���1XDא-%��،�وA�������A�v_א�א����م�$����K3��א�����`�ن�א�� .منهار السند א

ه وفقا لصحيح واقعات االتهام املاثل ، ووفقا ملا سبق وأوضـحناه بـأن ان: الوجه الرابع 

مثة خطأ يف وصف هذا االتهام ، ذلك أن املسـتأنف مل يـذيل العقـدين بتوقيـع 

فعلـي الفـرض بعـدم أحقيتـه يف (وإمنا وقعهما بامسه هـو .. ينسب للشاكي 

.. ويل فإن األمر ال يعدو أن يكـون بيـع ملـك الغـري ، أو تصـرف مـن فضـ) ذلك

وكالهما يصح وينفذ بعلم ورضاء املالـك األصـلي ، وهـو األمـر اجلـازم بانتفـاء 

 .مبا يؤكد براءة املستأنف مما هو مسند إليه .. وجود مثة تزوير من أي نوع 

 بداية دير بالذكر فاجل

�8&����3�K"���1א���rאض�/��%�����1A/����א����א�وא����0ض�3"����1(<ن�א�
�m&א�א���Qe�(������|E�$6-ن�א>��Aد��������وא��0ض�����2אم���3������:�

�^�'��W<ن�א�������������٣.....�א����83�mو'%א+�و[�א����`��وع�������
<���E��a�����0Vو�a.�k^�א-`�وع��}���E:����������2אم���3�د����������������

��m���א���������������..�א�L��}	א�����و�و��K"���K$.ن�� �a�و<ن�ذ����N�
<���و<�6D��E.���א��0ض�א-#S�	���Q.��%و�א�$,�������������/�.....�..�3"����

�.�.S�ن����a"��mא����2�b<ن�

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٦٠٥حيث نصت املادة 
�.Hذא�!�ع�*�ص�	���H���K!�>��Eذ��0א���د�!���0	�و��H�%����<8ز#�א�	����

  من ذات القانون علي أن ٦٠٦كما نصت املادة 
العقـد إذا آلـت كمـا ينفـذ إذا أقر المالك البيع سري العقد في حقه ونفذ فـي حـق المشـتري ،  

 .ملكية المبيع إلي البائع بعد صدور العقد 
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 ملا كان ما تقدم 

������vz�-אع�א���mא�rאض�3%م�<'�����א-E�$�6|�^����2אم����������..�و�$������3"�1وא&��+�א�#
�m�����د�א�ن�..����3�E������1وو�������,��!���א��"�<ن�א�#���אع����$������.���%و�<ن�..����}ن�א��א{����א

�����̂ �v��$.�i��1E%אع���Eن��S.�������������a���-א�K�"��3م��������_�#��iz%�'�b���א�a�"��m�����&وא�
����.ودو��£��²אr3אض��#���#_�א����m^������و'$����	.�����������h..�و��א��$��و	{�

 ومما ال شك فيه أن هذا االعرتاض ينم عن سوء نية 

  مل يقم به أنفتسوحماولة يائسة إللصاق إخالل يف جانب امل
سبق وأن أسـهبنا فـي بيانهـا تفصـيال (وبأكثر من دليل قاطع ودامغ  حيث أن الثابت باألوراق

أن قيام المستأنف بتحرير العقدين المؤرخين    ،      تم بوصفه مالك وشريك فـي ) .. وتأصـيال

 .المشروع يجوز له البيع بال شك

 واألكثر من ذلك 
كمـا أن هـذين .. وعلمـه وبرضـاه / ..... أن هذين العقدين تم إبرامهما تحت بصـر المـدعو 
وتم التعامـل معهمـا ) العقاريـة.. (..... العائدة للمذكورة دلفا في النظام المحاسبي للشركة العقدين 

وتقاضــت هــذه الشــركة أثمــان هــذه الوحــدات المباعــة بموجــب هــذين .. بوصــف أنهمــا مبيعــات 

 .العقدين علي النحو الثابت بدفاترها الحسابية 

 فرضاألمر الذي يقطع بأنه وعلي 

 ��������b��א�a"��m�����&ن�وאQ���8.%����8א._A��8..�<ن����m���א�א_A�	2��#&�א��.�i�z�%��
��Lא���/�vא-%��ع�<و�א�/�vא�_E�/�..���������T]�א-���aووא���3"��������و���{�1א���N�8�א�Lא

2���E�����X.>�m��.��Dذא� ��ن�א����%.�8א-�_ �	.�8و&�%�و��%א��$��&N�..����������������W0%د�3"�1<&�6ط����
���%��V%	+���א�����א-����aو2/�ز����¥�_.�������8)�3"���1ض�V!��ذ��3�a�)��a"2�1/�ز��א-���

�8�£א��'�%א+���������v)�و���א��������i%�����و'����6+�א�`�� ���������(و<&�A���وא����K"$N..�א���%.8
و���$������A�+�����%�����1_.�8א�����%.���N�8	�W.و����E_.�8^�'����א�`��� ���..���A_.�8א�����%.�8

�b��و~�"���و^�'��א.�
�
�
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  أنفتسحة ما نسب للميتأكد عدم ص.. ومن ثم 

 بزعم قيامه بالتزوير 
ـمــع اســـتمرار .. ٕوصـــف المـســتأنف ـحــال تحرـيــر ـهــذين العـقــدين وابرامهـمــا إذ أن صـــحيح  

أوجبتـه الضـرورة أنـه فضـولي قـام بعمـل نـافع لمصـلحة الغيـر  –الفرض بأنه لم يكـن يحـق لـه ذلـك 
ول األخيـر إلـي نائـب ووكيـل فتحـ.. وأقر المالك بما قـام بـه الفضـولي .. وقضي به العرف آنذاك 

 :وذلك كله وفقا لألسانيد اآلتية .. عن المالك 

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٣٢٥فقد نصت املادة 
من قام بفعل نافع للغير دون أمره ولكن أذن لـه القاضـي أو أوجبتـه 

ضــرورة أو قضــي بــه العــرف فإنــه يعتبــر نائبــا عنــه وتســري عليــه 

 األحكام التالية 

  علي أن ٣٢٦كما نصت املادة 

تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام 

 .به الفضولي 
 يف هذا الشأن علي أن تمييز وحيث استقرت أحكام ال

 ��������������%�����vو��%��0א���>�����E�1��X0�א����T%,$.ن�����S.ن�>����X0�م�א��&��.n$��10S.��
�.��v��$�א�83��Eא����م����<ن�.S�ن�{��و	.��<و�����Q/�3��E�k �ن�	�Oא��

 )٢٠١٣م١١/٤ مدني جلسة ٢٠١٢ لسنة ٣٨٦ رقم الطعن(

 ملا كان ذلك 
ـة   ومــع اســتمرار ..  القانونيــة أنفــة البيــان علــي أوراق االتهــام الماثــل المفــاهيموبتطبيــق جمـل

فإنـه ـمـع ذلـك ال يـجـوز وصـف إبراـمـه ..  بـأن المسـتأنف ـلـم يكـن يحـق لـه إـبـرام عقـود البيـع الفـرض

ألنه ال يعـدو أن يكـون وفقـا لصـحيح القـانون المـدني .. بأنه تزوير .. عقدين محل االتهام الماثل لل
أوجبتـــه لصـــالح المالـــك أبـــرم تصـــرف أن يكـــون فضـــولي .. الواجـــب التطبيـــق فـــي حالتنـــا الراهنـــة 

د ـبـل اـنـه ـفـي الحقيـقـة والواـقـع ـتـم إـبـرام ذـلـك العـقـ.. ـفـي إبراـمـه وـمـا ـكـان الماـلـك ليـتـوانى الضــرورة 

 ....المشتري في العقد المؤرخ / .....  شهد السيد حسبما(بحضور المالك ومباركته وموافقته 
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 األكثر من ذلك
א�(( 	ن�و�9((���3א�!�((-��..���((د����@((,�א�*((�&�3א�	د��((�3!((���ق�א�	((د�%�و		 ��((������ 

و1د�����0%��"�!�����&	��1*����"(�>��و?(و�	(��1&د�(����0(�3א��!(�#�א�	��"(!��3א�	��(ق�����������������

��?�����)�.وא�ذ.��و�,�����0	�&	1�3ول�د���3ذא���(!�2و�אق��

 وهذا كله يشري إيل إقرار الشركة املدعية باحلق املدني

  ستأنفلعقدين املربمني من املبصحة اوممثلها 

 ���Kz�8د�����.�.و���و�����"��E{�٣٢٦�����1E%-ن�א�E����8א��)�������	��S#-א���0ض�א�	א��$�Nא�mو�
 ���8�3�vא�`�� ��א-����������3%א-�%�1Eو�I�%�����������8�3�ل�א-E�$�6|�2���1و�����)�אE|�א�_ ��

و.,��bא����%����..�و�$!���������א�,����A�.�I�^��0وא�$�&��3�m"������������������..�~�"���^���2אم�א�����د������
�����k����`א����_��Eو��!�!V.�

 ) بفرض وجودها(ذلك أن الوكالة 
هي عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا أخر مقـام نفسـه فـي تصـرف جـائز 

لوكيل والية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجـاوز ومعلوم ويثبت ل

حدوده ويلتـزم الموكـل بكـل مـا ترتـب فـي ذمـه الوكيـل مـن التزامـات بسـبب 

تنفيذ الوكالة مما مؤداه أن تصـرفات الوكيـل مـع الغيـر ينصـرف أثرهـا مـن 

 .حقوق والتزامات إلي األصيل 

 )٣/١١/٢٠١٢ مدني جلسة ٢٠١١ لسنة ٣٩٨الطعن رقم (

 وبالبناء علي ما تقدم مجيعه 

<���E-��8א�����Q�e�8���iل�א@و	אق�وא-%#$�6א+�و����	.��א¯���VQ7��..������������nא���ل��� 
����vא������م�(א������N�qא-#$%�����و����kد��א�`����د�<ن�א-E�$��6|�'���ل��I.����א�����%.���8

و����mذ�������>�%��&�..�1��"���a��������a�������0��Vو�a.���kو:���������א�������m)�א-���3�م������$�و.�
��I�%��.�Q.���א����%.��8�و.��א�2ذ�<ن�א@������.��%و�<ن�.�S�ن�������������������..���0ض�<������a�_ �8S.�t��Eא

�������������1���X����E>�|�V���|E�$6-م����א�&�b��א�a"��m���..ووא����������������m����א�א_�A�a���-و&�%�<&���א
..���T�6א����%�و�0E_�^�'�#���و<��V����Vد	א����8و ���8�3�vא-������������������������a..3"���و���{�����#£�1

_A�1�2�B	�z>�i��,Eوא�a��-א�א.�
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 ذلك علي أدل وليس 
	(((ن�1ن�	�&	(((1�3ول�د��(((�3ذא��(((��8(((د�81(((�,�9(((��3א���(((د�ن�و�>�ذ?	(((������

�E((מ�(وذ�((�����	((���((מ���@((%�!	9((�د�#�א�	�((���ن���..�و����!�	((��1 ��?	((��

��((�و#��	((���	 �((�3�9(�;�א��&((מ�א�ط�((�ن�	((ن��@((����7)�א�(ز�מ�!�زو��?	((��

%�א8��(�ع�	�&	(1��H�����3ن��دמ�	9(�د�#�א���(د�ن�د��(ل�8(�ط-���(������������..�و���8ض��

�.�1ول�د���3!9���	��و�>�ذ?	��و����1�7 ��?	��

 وهذا جيزم ببطالن سند النيابة العامة يف استئنافها 

 حلكم الدرجة األويل 

..�'�����i���6N>�Uא3�����#�$���N"����1א������ل���/������O,����د	��א����q	.�8א-����و	.�8 
s��x %���%م�و/��د��وא�..��S$6�N�a�_���""6"��א)�0e&�+�و3%م�א)-�م��,!���א��א&�����

���������������a�����b�c�8א���	%��3.�8'������E>���@א��.�cن�>�a�و.��^�א���%.�8ذ������k��£)��0ض���
�a�ذ��!V�(���a��-א���Aو</�ز�..����������������!�V3%م��% s.��~���A	�z��W�8و����._��E��!�V��

�����#�$��N2������א�#�������^�א�i���Aא����������..�ذ�.%��/����"������~�..�Lאnدא����%��«�L���X��وא�
����2�%#6���A��~�|E�$6-א.�

  الثاني احملور 

يف بـيـان أوـجـه اخلـطـأ والـعـوار يف احلـكـم املطـعـون فـيـه ، وخمالفـتـه 

الواضحة للقانون وقصوره املبطل يف التسبيب وفساده يف االستدالل 

وهذا كله جيعله جديرا باإللغاء لألسـباب .. عالوة عن اإلخالل بالدفاع 

 :اآلتية 

حلكم الطعني أخطأ يف تطبيق القانون وخالفه خمالفة جسيمة حينمـا ا: السبب األول 

مل يعمل علي تصحيح خطأ النيابة العامة يف وصف االتهام املسند للمستأنف 

بأمر اإلحالة بل قضي فيه رغم عيبه ، مما جيعل اضطراب الواقعة مل يقف عند 

 بطل حكمهامما ي.. وجدان النيابة العامة ، بل امتد إيل حمكمة أول درجة 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٢٠٨فقد نصت املادة .. بداية 
ال تتقيـــد المحكمـــة بمـــا هـــو مـــدون فـــي التحقيـــق االبتـــدائي أو فـــي محاضـــر 
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 .االستدالالت إال إذا وجد في القانون نص علي خالف ذلك 

  من ذات القانون علي أن ٢١٢/٣كما نصت املادة 

ا تصحيح كـل خطـأ مـادي ، وتـدارك وللمحكمة أيض........  

ـكـل ســهو ـفـي عـبـارة االتـهـام مـمـا يـكـون ـفـي أـمـر اإلحاـلـة أو ـفـي 

 .ورقة التكليف بالحضور 
 ويف هذا املقام تواترت أحكام التمييز علي أن 

א-��	�و~��א�B_A�L�X&���"3���$NאSq���Sq��:����E>�1"3���א-�{��ع�<ن����������������
������>�bc�8������א���vא�$!�����א-�S#���@ن������I<د�����������������v,0^�א�3%��pא�Nن��6$#0_�و

�א��������.,����<ن�.��S�ن�	D����#�A`������א-E�$��6|�2ذ�وא/�����3"���������א���3%��p^�א-���אد�א
א�$�2�vV��1א�����������א��a"�6��8�3����#א-�V�^�|E�$�6%د��A_א�א��%���vذ������aن������������

����v�,0����3وא�}������I�83���X.�8<ن�S��������א����������N>�1�"3س������Eق�א�3%��pא
א�$!����א�_V�J�T��B_�¥��Eא����ق�@ن�אSq�����1�Aא-�Qذ�א@�b�eא��_�W�$�.�T<ن�������������
.��60#�$!����א��א&���و��,�����3"��1א��/���א�,�!��������b�c%��^�ذ����a$,����א�#�����������������
��������	�B^�وא&������#��و<��א�i0$Eא�%.��^�א�q ����وא�O������"�Eא��%��ع�^�و/����������������������

�.��b'��وA����������Bא��%א���[�	&���
 )٢٠/٦/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ٢٢٤م عن رقطال(

 وقضي كذلك بأن 
ــد   بالوصـــف القـــانوني الـــذي تســـبغه النيابـــة العامـــة علـــي الفعـــل األصـــل أن المحكمـــة ال تتقـي

ألن هذا الوصف لـيس نهائيـا بطبيعتـه ولـيس مـن شـأنه أن يمنـع المحكمـة المسند إلي المسـتأنف 

 .عديله متي رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلي الوصف القانوني السليم من ت

 )٢٨/١١/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ٢٦٧الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 

 �������������p�3%�����L/���א�$�%א	ول�د>����S�����%3א�����i",א��T_�א)'����א���>�Lא��$Nو��
������א�����א��83�K#��xא{���א�Oא��א&������.$��Xא����k�%&��Eא��%.�8��%א@�L��eא���6..�א

وA����� �ن�.$6�S��1"3�[/���א�%	/��א@و��1א�$,�%�T�����������..�^�و/%אن�א�#�����א����������
و��%."���Kzא��v,0^�א�3%�3�p"�1א@�Nس�א��K�"6א�_��������I��#3��06��Tو3"��1א�#!��������������

��8�3وא/�����^������7$��v��0��t����E>��2"����������..�א�_Qe�8���$!V�W�$��Tل�א���������i@و	אق����������
��m���&א�א��m����������&�0و���3%م�א����������3�K���c	��������א����A_א�א�,���%د�،�و�,���"�i^�א����3%��pא

�א������	�3�K��c�������و��3%م�א��m��������&�0א��א&���mوא@و	אق��..�وא@و	אق��	�K��c..�^�א���3%��pא
�1".������j7"$��x�א�O����א�B_A��.�A�/�

  األول العيب     
�((دמ���3א���	((�3((%�	"((��ل�1	((��אP���((1�3و�د,�א����!((�����))��+!�

א�	"�+�;���	��&	�3א��زא��(���3(%�1"(�س��1(��0(%�א�>�(�#�	(ن����������������

���((�G*((��������א��&((�7א����	((�,�א�	�"((و!���3     �"((�0   *((��

�0��H�..��%����	�,מ� !وEوذ������

<3��E"�1א��0ض�א�%��1א-#S�	��,�!��א����ل����Q$eس�א-���|E�$�6�������������������8���C:�<و���
}�8���Eא-,��v�!$6�	�A��E���2_א�א��v�0^�א�����8����r�0'$��������������..�א�`� ��א-�����3%

�������������a��وذ��_�#��� ��`�����$&Q3�i���Eوא��$���$Nم���%���|E�$6-ن�א>�i����ن�א>�U�'
���������"�3�L���E2���¥Qe�8����'א��V�	�&�T_�א����e	s-א��$���$N�8א��i����א��3"�1א�#!

�م���%����������������������Aא������������8وL%��� �`�����$&Q3د����א�#������א�������^��������و	و>�����!Vم�
��������������v.%��$��������2�T%�,$�/��א	ول�د>���S����/]�3"%3�1א�א)'����،�و �ن�.$6���>

�.وא�$,�.]�
����E�z�:���0ل�א�>��#�����������..�?ذא����H�7"و�	"�+�;���>�ل�א�	ن�א����H�3�9و�����מ� !و,�א"�Eو�

����3���Pא��	�3!+	ز�و	(1�3ول�د��(��3(ن�!�(��������..�א�	&�	"(&,�	د�1��ن�א�>�(�#�א�)9�������3

������0��H�7"���	��;�+�"	�3ذ�������91(���&��7א��(ل�������)�!>�ض�9	�	1و�د,�!*(&ل��/)��

�و?ذא�	������7א��&מ�..�و	!�מ��0�1א���س�א�	!��6א���د.�א�	ز�وמ�!�2و�אق�
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�.א�ط��ن�

������z�:ن�א����م�����`���E>–����%#6�و.�����3%.�������8–���%وم�א��א-6#�"��O�E�$6|������ل�����E&�م��$
b��c����¥���$��Nوא�W���§	��..�������D�����،�����We	s����8.%������8א._��Aن�>�i������ن�א{���

^��Xc�ن�א�������r�0)����0ض�و/��د��v�!$6.)���B,�	����2ن�א�$�و.��^�A_.�8א����%.���������8
و��A_א�<.����X ���ن�.$��6������W���������(���ve%����[/'$����������(א����א	د��^�<�����א)'������

�و������������#Aن�>��V����U�'���.�,ع�و��{�א-���S�����_�#ن���S.��E{��8.%���א�^��.
و��A_א�2ن�دل�E�..�1��"3`��������^����و������^���Xc�ن�א���r��0א����א	د���������א)'�������

��L1k�..������������©%�'���"�����Sqא&���^�و/%אن�א�א��O��².%ل�3"�1א�$%אد�א{��א{�
�.<��م�א�#�����א������

  الثاني العيب ����
�د�א�	!�((����6((ن�!�((�ن�"((�!((���	!((�,1ن�א����!((�3א���	((1�3	"((&�

)��د�?((מ١١٫٤٢١٫٨٢٠(א�	ز�((وמ�א�((��س�א�	"((�+�;��((�0و8((د�<���

و	�?���0و�>�0��9،و?&(ذא����(,�	�&	(1�3ول�د��(E��3(מ��1�(����������������

�%�H�6�!	د�?מ�)�١٢٫٧٤٨٫٢٣٤(��8,�!ز��د#�א�.�

��1A�Qא�������������������_�A�1�"3���NQ$eم�א��3��V�����e�iא�#�����א������^�2.�אد"����A���C�"א-
�����.�|���S	����N�+���6��1��A��..]�ز.�د�����و��A%#��N^�ذ�����aא�#!����א-�����Kوא��������،�و�

����������A����#����NQ$eم�א��3��د	١١,٤٢١,٨٢٠���1������K�z�K�Aא����3"����ذא��������ن�א-�"��Cא-
����Sqو����6]�����(א>�b60و��>�%#N�Q��(����E���	��$�؟��١٢,٧٤٨,٢٣٤�KA	د��!���������E>�8�3�Q�Xא��_A

�.���א'$����6وא�$�2�vV����؟؟N�א�L �ن�A_א�א-�"�C<و�ذא���"�A�����X.2�K$.�K$��و �0

  الثالث العيب 
�د�1	"&,��1@��א����!�3א���	(��3(ن�و9(;�א���(د�ن�א�	ز�(وמ��������

���?%�1و�د,���	������[�و��1ط�א;�و��!�(�ن�א��(�ن������������..��زو��?	���

و((��1.�!�((�ن��	&((ن�א�"((�د�ل�	�((���0)�	�((ل�&((ل���((د�(א�	!��((�3

�(%�ذא,�������	��و8د�"���,�	�&	1�3ول�د��(�3א����!(�3א���	(������������3

א��ط((+�وא���((�7و�((מ���	((ل���((%�9H((��1�0و���د��((�0���G))��9((מ���
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�&	�((��	((ن�	���>((�3א��((��ون�،�وא��"((��ق�و�א$�و9((;�א����!((�����3

و?((و�	((����((زמ�!���((دא��א��&((מ���..�����((�מ��E((מ��((دמ�������((���0

�.א�ط��ن��%�ذא,�א����7

  الرابع العيب����
�����������)���P(��א	�3،�?(و����و��ل�1?מ�א���و�7א��%�*�!,�و9;�א�وא1�%��3�8

א��(((ول�!(((+ن�א�	"(((�+�;�زو��א���(((د�ن�!(((+ن�8(((�מ�!�(((ذ����	����

و?(و�	(�� !(,�����(��و	(ن��(�ل�������..�!�و��8(�,�	�"(و!���3*(�&%����

�.א���د�ن�ذא��	���دמ�9���0

������������"�._$��|E�$��6-م�א���&������،�����We	s��-�8א�����%.�8א._��Aن�>�i������ن�א>�a���ذ
�����A�����&�$��..����3��-א-`��وع�א�^�a.���k���E>�	����$3�����a���و'%א��������_.�8א����%.�8،�و����

���������m���د�א��3�m�&�����'�8و������U"�����6#א��..��������m��&�$������&و��Eل����ن�א��>��X$.�1��$�و��
��A��&���ل���$���	�א���6#%�و�����|�א�����������i@و	אق�و�������%.�8א-���3�م�����..�.��6#]��"`��� ��1
0"���������..���و.�A����ذא������c>�%�&���/	ول�د>����Sن��������#��.�%� s.������Aو���a��ذ�[.��,��i

�.א���]�א��K�6א�_��3�O�k�T	א+�<���א)'����

  مجيعه تقم ومما 
وحيث أمسكت محكمة أول درجة عن إعمال واجبها القانوني في تصويب وتصحيح مسار �

ـة رغــم عيوبهــا  وهــو األمــر .. االتهامــات المرفوعــة إليهــا ، بــل أنهــا ســايرت عبــارات أمــر اإلحاـل

 . ما يجعل الحكم الطعين جديرا باإللغاء وهو.. المخالف قطعا للقانون 

احلكم الطعني قد شابه عيب أخر يف تطبيق القـانون حيـث تضـمن : السبب الثاني 

معاقبة املستأنف علي أفعـال مل تـرد يف أمـر اإلحالـة أو يف تكليفـه باحلضـور ، 

ومنها زيادة املبلغ املزعوم اختالسـه ، فضـال عـن القـول بأنـه اخـتلس أمـوال 

 . وذلك علي النحو اجلازم بوجوب إلغاء احلكم حمل هذا االستئناف ! شركائه ؟

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٢١٣فقد نصت املادة 

 ال يجوز الحكم علي المستأنف عن واقعة غير التي وردت  
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بـأمر اإلحاـلـة أو ورقـة التكلـيـف بالحضــور ، كمـا ال يـجـوز الحـكـم 

 . الدعوىعلي غير المستأنف المقامة عليه
 ذلك أن املستقر عليه متييز أن 

ـة   ـذي تســبغه النياـب ـانوني اـل ـد بالوصــف الـق ـئن كــان األصــل أن محكمــة الموضــوع ال تتفـي ـل

العامـة علـي الفعـل المسـند للمسـتأنف ، ولـهـا أن تمحـص الواقعـة بجميـع كيوفهـا وأوصــافها ، إال 

 ٢١٣/١ت الجزائيـة فـي المـادة أنها في هذا الصدد يجب أن تلتزم بما نص عليـه قـانون اإلجـراءا

من أنه ال يجوز الحكم علي المستأنف عن واقعة غير التي وردت في أمر اإلحالة بما مفـاده أنـه 

يجب علي المحكمة أن تلتزم في هذا النطاق بالواقعة المطروحة وأال ينطوي الوصف الجديد علي 

 علي عناصـر جريمـة أخـري لـم ترفـع تحوير لكيان الواقعة المادية وبنيانها القانوني ، وأال ينطوي

بها الدعوى ، ومن المقر أن الوقائع التي تلتزم المحكمة بالفصـل فيهـا وأال تتجاوزهـا أنمـا تتحـدد 

بما هو ثابـت بـأمر اإلحالـة فـإذا جـاوزت المحكمـة القيـد السـابق وحكمـت فـي واقعـة لـم تـرد بـأمر 

ثابتة للنيابـة العامـة وفصـلت فـي غيـر اإلحالة فإنها تكون قد أضفت علي نفسها سلطة االتهام ال

 .ما طلبته وال يصحح بطالن الحكم قبول المستأنف أو المدافع عنه المرافعة 

 )٢٤/١٢/٢٠١٢ جزاء جلسة ٢٠١٢ لسنة ٥٥٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
و!�ط!�ق��	��3א�	>�?�מ�^�>�3א�!��ن���%�	دو��,�א��&מ�א�ط��ن���@=�1ن�	�&	������������3 

�?	��&�����%�..��ط�ق�א�وא�3�8א�	ط�و�����3���	���ن�1ول�د��8�3د����وز,�

 األويل املرة 
  النيابة العامة الدعوى الجزائية حيال المستأنف بادعاء فقد حركت

أحــد عشــر مليــون ( درهــم ١١,٤٢١,٨٢٠أنــه اخــتلس مبلــغ قــدره 

بينـمـا ) .. وأربعماـئـة واـحـد وعـشـرون ألـفـا وثمانماـئـة وعشــرون درـهـم

  المســـــتأنف قـــــوال باختالســـــه مبلـــــغعاقبـــــت محكمـــــة أول درجـــــة

اثـنــــي عـشــــر ملـيــــون وـســــبعمائة ثمانـيــــة ( درـهــــم ١٢,٧٤٨,٢٣٤

���� ) .وأربعون ألفا ومائتي أربعة وثالثون درهم

 



 
 

١٢٩

 بالغربة مبقدار املعوال ميكن القول بأنه ال 

 طاملا كانت التهمة املنسوبة للمستأنف واحدة 

 ذلك أن هذا القول معيب 
و!Kض�א�����Bن�98و��א����!�3א���	(��3(%�!�(�ن����(	��אP����3��/�1ن�א�	!��6א�وא�د�!+�

1�7���0�1��Hن��&ون��1�0"!��7ووא���a�)��,�)�8�(��א�(ز�מ���������������)�	�?���0و�>��9��0و1"!�!��0

!��	(��א�	!�(�6א�	���(;�א�(ذ.�1و�د�(�0	�&	(1�3ول�د��(�����������3..�!����س�א�	"�+�;���ذא�א�	!������6

�������� &+!�3���Pא��	!�1�6	وא�ذ.��ز�د��ن����	&�(ون�و�9(;�د�?(מ�����������%���	(ن�	'&(د����..���	ن�א�)	�

������a���,��8�1@��א�1�0��0"!��7ووא.�

 وحيث أمسكت النيابة ومن بعدها حمكمة أول درجة 

����83ن�������Aא@�O���Nوא��א&���+�א���xد��Q� �i�3#�����2���1א�دQ$e����L��3س�����������������������
ووא&�������א����xא@�����א���_�T.���/��<ن���#��v��S������������N>..�א-"��|E�$��6����������0E¡�Cא���_ ��

������"3�%#$��6.�..�C�����-א�i��0"$eא�a�_����p���e@�8��3א�|��"$w�x���ن�..�وא>����X$.�1����$�و��
�S���<ول�د	/���&�i�&�3�%א-E�$�6|��8�3وא&���+�و<3�������t�O���N"��������8א�#����������������������

و��A������������|�א�����E�ن�و3"���1א@�j��e..�א��������<و���.���a��"��8��3�%א����א	د���������א)'������
�.2/�אLא+�/�א����$6.��D�A�L���2�[/_א�א�٢١٣��KSא-�د��

 الثانية املرة أما ����
المعدوم السند للواقعـة المنسـوبة .. فإن النيابة العامة وفقا لوصفها 

طالبت بعقابه وفقا لمواد اتهام جاء من ضمنها المـادة .. للمستأنف 

إال أن محكمـة " فـي فقرتهـا األولـي فقـط"  من قانون العقوبات ٤٠٤

 درجــة فــي حيثيــات حكمهــا أشــارت إلــي إدانــة المســتأنف وفقــا أول

 .؟؟؟؟" في فقرتها الثانية " ٤٠٤للمادة 

����������������"$�eא�%�&�|E�$�6-ن�א>���A	��#-<+�و�����	ن�א�#�����א������&�%�>�i����ن�א>�a�ذ
�������������L��3د���a���1وذE%�-אل�א�`� ��א-����������3%א��>)���������!�V�b�cא{��1و����rא��(����E>
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١٣٠

  أن املدافع عن املستأنف متسك وحيث

  كونه شريك مع املدعية  عنمجانابأن تصرف األخري 

 يف بعض املشروعات أي أنه كان يتعامل كشريك ومالك 

 وليس كوكيل ألي شخص أو جهة إال أن حمكمة الدرجة األويل 

قد التفتت عن هذا الدفاع الجوهري استنادا علي القول بأنـه �

 الـــدفاع فـــي ذلـــك فـــإن المســـتأنف حتـــى لـــو ســـايرت المحكمـــة"

باســتالمه لألمــوال كشــريك إنمــا يكــون بصــفته وكــيال عــن بــاقي 

الـشــركاء ، وأن اـســتئثاره ـبــاألموال أو بـجــزء منـهــا لنفـســه يـشــكل 

 .جريمة االختالس التي يحاكم بها المستأنف 
 وهذا جيزم خبروج حمكمة أول درجة 

 عن نطاق الواقعة املعروضة عليها 
!((+ن�א"((��מ�א�	"((�+�;���	!((���6!و9((>�0و&�((ل��((ن�!((��%8א�*((�&�$�ذ�((��1ن�א��((ول� 

�و��(/�1ن�����	(ن�8(��ون�א���و!(�,������٤٠٤/٢و������	�د#���..�وא"�� ��<�!��0	 ل����	�3א����س������

���������������3)���P(��א	�%���3א�وא�3�8و�מ��&ن��(1�%���(/��..�?ذ<�א�>��#�	ن�א�	�د#�א�	ذ&و�#����E	ط!

��9,���%�1ن�

لوكيل الشريك علـي المـال المشـترك والفضـولي تطبيق هذا النص في حكم اوفي 

ـي مــال صــاحب الشــأن ومــن تســلم شــيئا الســتعماله فــي أمــر معــين لمنفعــة  عـل

 .صاحبه أو غيره 

����Kz�83"��������������1..�و��|E�$�6-א��Eو&#�3$����}دא����S'�i#���/	ول�د>���Sن��>��X$.
�א&����وא���3������t�x����+�א���3������#��b"��1א����������٤٠٤<�Nس�'�K�Sא������0א����8������Eא-��د�������������

����/�D�|E�$6-א��Eא�#�����א������2دא�[����.�

 

 



 
 

١٣١

 وبذلك تكون حمكمة الدرجة األويل قد أدانت املستأنف

 عن واقعة مل تسند إليه ووصفا مل ينسب له 
بمـا .. وهو األمر الذي يؤكد خطأ الحكـم فـي تطبيـق القـانون ومخالفتـه علـي نحـو جسـيم �

 .الموجب للتصدي له باإللغاء .. ينحدر به إلي حد البطالن 

احلكم الطعني أخطأ يف تطبيق القانون حينما ذهب إيل وجود ارتباط : السبب الثالث 

بني التهم املزعومة يف حق املستأنف كما شابه القصور يف التسبيب حيـث مل 

يوضح ماهية االرتباط ودالئله السيما وأنه مل يثبت مثـة تعاصـر زمنـي بـني 

زعوم إتيانها يف أوائل     وبني واقعـة خيانـة األمانـة املزعـوم واقعة التزوير امل

إتيانها ما بني     حىت     ، كمـا مل يثبـت أن املبـالغ املزعـوم اختالسـها مـن 

فضـال عـن .. ضمنها أي جزء من الثمن الـوارد بالعقـدين املزعـوم تزويرهمـا 

ن سواء العاجل ثبوت استالم املدعية باحلق املدني لكامل الثمن الوارد بالعقدي

 !.فكيف يكون هناك ارتباط؟.. أو األجل منه 

  من قانون العقوبات علي أن ٨٨فقد نصت املادة .. بداية 

2ذא�و&�����%��3�i/���א�������Kض�وא'��%�،�و ������X�������������i��Eא	���[��������
�������������������K��Sوא'��%��،�وא�������/�����" ����A	��$3و/��]�א������.�����vא�$�

�K��.א-��	��@�a"��%kא��א

 ويف هذا املقام استقرت أحكام التمييز علي أن 
����9=�א��ول�!و�د#�א�وא���3�8	�����ص�!����2ل�א�	"�د#��H(%�א�	(��מ����  0�1����א�	

H��Hذא�א��د�א��(ق�א�	��(د.����(�0،��(\ذא�א���(;��(\ن�א�"(!����7&(ون�وא�(دא���(%�א�(�Eמ�	(ن��������������

#�و(�����(د��(%�א�"(!��7\�(���������0و�د#�א��Kض�،�وHذא�&��,�א�و��8-�א�	"�د#���	(��מ�	��(دد��

�	ن���8ون�א���و!�,�א��%��*(��ط�و�(د#�א�K(�ض�وא���!(�ط�������٨٨وز��ط!�ق�1�&�מ�א�	�د#����

�.א�ذ.�����!ل�א���ز��3

 )٢٠/٣/٢٠١٧ جزاء جلسة ٢٠١٧ لسنة ١٧٩رقم الطعن (

 كما قضي بأن 
 مــن ـقــانون العقوـبــات أن تـكــون الـجــرائم ٨٨منــاط االرتـبــاط اـلــوارد ـفــي الـمــادة 
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لمنسوبة للمتهم انتظمتها خطـة جنائيـة واحـدة بعـدة أفعـال يكمـل بعضـها بعضـا ا

فتتكون منهـا مجتمعـه الوحـدة اإلجراميـة التـي عناهـا المشـرع بـالحكم الـوارد فـي 

�.هذه المادة 
 )١٦/٦/٢٠١٤ جزاء جلسة ٢٠١٤ لسنة ٣٢٣عن رقم الط(

 ملا كان ذلك 

����^������A�������kא�	�����ط��و�$��������"����א-�K�A���0א���E�������Eوא���א����iא������X�
.$���X<ن��#��ط�א�	����ط�����..���3���+�3"��������٨٨و�kوط���א���KS'�������K$.��$'�Bא-�د���������

���������������E�$�������6#-א�����3�و�kא�������#����3����R"�1<و	אق�א��א&����א��אA#���وא�������+�א-
�:�"�E�$6|�وذ��a "��3"�1א�#!��א�_�B% s��T.��#��א������א�����

  األويل احلقيقة ���
����	&ن�א��ول�!و�ود������9ز	�%�!�ن����	�(%�א��زو�(��،���� 0�1

��((��G((�מ�א�((ز�מ�!((+ن� 	((E�3((�ض�وא�((د��	((-���..�و����((�3א2	��((�3

ذ�(((��1ن�وא�8(((�3א��زو�(((���..�!���	(((��1و�"(((!�7א��(((د��(((د��	����

  .     ،א�	ز�و	�3	ن�א�	>��ض��1����	,��%�א���د�ن�א�	'���ن���

 العامة نسبت يف حني أن النيابة 

�����A�����8'$����������و�����r��0�א����E��@א����E��eس�وQ$��eא&�����א���
�����������W��A�Wز������V�����£د��م�و/%�������&�% s.�T_�א@���א

��W$�&א�א��..���������[��N�������%&ن��S.ن�>�	�,�����!$Nو���$���1א
�م����%م�و/��د�£���א	����ط�������������..�وא'%�<و��cض�وא'%�������������Aو
����8�3�QX..��د	/���_����a�|�א���E�ن������و<ن�&�ل��S���<ول���

�������������v��وא��K���-ل�א�א�א���_�¥�O��N>��£��Aم�2.�אد%���B	�,&
�.وא������

 الثانية احلقيقة 
1ن�א��((ق�א�	��((د.����((��0((%��..�و�+&�((دא���((%�א��>((�$�א���!((�ط��

���))���)�!>(�ض�9((���3"((!��	����	"((�+�;�(א��(��	��ن�	���((;��
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�((��E((�ض�"((و.���	((�ن���((/��1((��0((%�وא�8((�3א��زو�((���((מ��&((ن��

�((ط�و�((�س�..�	((ن���((��0((%�א��و�8((-���((%�א���((ود��/�.....�א�	((د�و�

�"�	��و1ن�א� 	ن�א�	د�وع���ط�!��ن�א�	!(���ن������..�1& ��	ن�ذ������

�((د�ن�א�	ز�((وמ��زو��?	((��8((د�د�((���((%��"((�!�,�א�*((�&���3���!

א�	د���3!���ق�א�	د�%�"وא$�	����ص�א��(ز$�א����(ل�	(ن�א�( 	ن�1و�����������

�.�����9���ود��,��"��7א�*�&�3!��&�	ل���د��מ..�א82"�ط�

 أما الغرض املزعوم حتقيقه يف جرمية خيانة األمانة 

وA������������K"�6E(����א�3�LQ�$N"�1<��אل�א�`� �����bو/��'����������
�����|E�$6-א&��������������)�}���ن�א�א����.�c�8�3����" �|�"$ض����cא�_Aو

���W"�1א��0ض�א-#�S�	��}����ن�א-E�$�6|�¥���������)�א�$�و.�(א�������6
��W$�&א�א��..�������}�cو����N��3و�{����0"$eא����E{��..ن�����>�%� s.���~

���������������º]��e�K����8�3�K#�.�B>�א���ل���	���[����א	���[����.���vא�$��
و2-����م�������]�@و	אق�א�$���%א�13و�����و��و�����6�Q+�א�������م����
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  الثالثة احلقيقة 
���������������)�����0�1מ���מ� 	(�3د��(ل�"(وא$��(%�א��&(מ�א�ط�(�ن�1و��(%��

�א�	(('�_������א�((ذ.��و�((,����((�0دون��E((�<�	�&	((�3א�د��((�3א��!((�#

!((+ن�א�	!((���6א�((وא�د#�!����((د�ن�א�	ز�((وמ��زو��?	((������..�א2و�((%�

&((�ن�@((	ن�א�	!((���6א�	ز�((وמ�!����((��..�1و�1.��((ز$�	��((��)�א�(( 	ن(

�)�.�����3א2	��3(א���"����%�א���	�3א2و�%�

 بل علي العكس
.. هائـيـة ـمـن تقرـيـر الخـبـرة الـمـؤرخ     فـقـد ورد بالبـنـد الـخـامس ـمـن النتيـجـة الن

بأنه قد تبـين للخبـرة أن المدعيـة بـالحق المـدني علـي علـم ودرايـة ببيـع الطـابق 

الخامس حيث قامت بسداد عمولـة بيـع ، كمـا اسـتلمت نظيـر قيمـة بيـع الطـابق 

ثالثة مليون وأربعمائة واحد وثمانون وأربعمائـة ( درهم ٣,٤٨١,٤١٢مبلغ قدره 

ـــي عشــــر در ـــغ قــــدره ) .. هــــمواثـن ـــر الطــــابق الســــادس مبـل كمــــا اســــتلمت نظـي
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ثالثة مليون ومائه اثنـين وتسـعون ألـف وثالثمائـة واثنـي ( درهم ٣,١٩٢,٣١٢

 ) .عشر درهم

 هذا األمر يؤكد يقيناو

بأنه وفقا لما جاء بتقرير الخبرة المار ذكره ، وتقرير الخبـرة  

لميزانـيـات لســنة   ـمـدني ، وفـقـا ل..... الـمـودع ـفـي اـلـدعوى رـقـم 

والحســابات واـلـدفاتر التجارـيـة الخاصــة بالمدعـيـة ـبـالحق الـمـدني 

 .ذاتها 
 أن مثن الطابقني املباعني بالعقدين املزعوم تزويرهما 

 قد استلمته الشركة بالكامل ودخل يف حساباتها ودفاترها

و��A��א@�����א����زم�����ن�א�����ل���/���د�א	�����ط�دون�و/���د�د����3�v"���1<ن����������8��£ 
���L#����{��8א-����Cא-�3�م�א����������NQ$eא������W<و�/��..��������8�3�Q�X��W����א�KSא��[��.

.����� _����a��,�	�א-���v^�א�$��6]�،�وA��������%	�������������������..�א¯���^�������א���E�ن�����
������2.�

 ملا كان ما تقدم 
وحــال عــدم ـتـوافر ثـمـة ارتـبـاط زمـنـي أو موضــوعي فيـمـا ـبـين التهمـتـين األوـلـي والثانـيـة ، 

فـإن ..  عن اختالف الحق المزعوم االعتداء عليه ، واخـتالف السـبب والغـرض مـن كالهمـا فضال

ذـلـك كـلـه يؤـكـد اســتحالة تصــور االرتـبـاط الغـيـر قاـبـل للتجزـئـة ، ويـكـون الحـكـم الطـعـين ـقـد ـخـالف 

 . القانون وأخطأ في تطبيقه كما يكون قد قصر في أسبابه علي نحو يجعله جديرا باإللغاء 

 

 

 

 

 



 
 

١٣٥

احلكم الطعني قد شابه تناقض واضح ويف أكثر مـن وجـه فيمـا بـني  : رابعلالسبب ا

أسبابه حبيث يسقط بعضها بعضا ، وبات من الصـعب بـل املسـتحيل الوقـوف 

علي أيا من األمرين قصدت احملكمة ، وهو األمر الذي جيعل هذا القضاء معيبـا 

 . ومتعسفا يف استنتاجه حبيث جيدر معه إلغائه 

  يف قضاء التمييز أن ذلك أن املقرر

المـقـرر ـفـي قضــاء هــذه المحكمــة أن التـنـاقض اـلـذي يعـيـب �

الحـكـم ـهـو اـلـذي يـقـع ـبـين أســبابه بحـيـث ينـفـي بعضــها ـمـا أثبـتـه 

 .البعض األخر ، وال يعرف أي األمرين قصدته المحكمة 
 )١٩/٣/٢٠١٢ جزاء جلسة ٢٠١٢ لسنة ٩٧الطعن رقم (

 وقضي أيضا بأن 

�.#���&��������X������X–�3"���1א�#!����א-$���%م�–�������N>�^�K ���ن������<و	د�Bא�2��Sذא��
.%ل�3"�1אQ$eل��A�^����S_א�א�`�ن�و3%م�אN$��א	��Aא��_���������T.........................��`�ن��

��"���^�'�KSא��&���mא����$��א@����א��_S��1�"3������v�!$�6.�T����א�$������<ن��$��������������������������
���S.�K��z�ن�'S�������$���7ذ��^�����N>�T>�1��"3س� �S��i��E�����א-�{���ع�����3%����و����8

�.<.��D�����.��X&�#���X&�#$������N��U��1�2��/�'�b����X�E�[/א��/��א@�8���eא���8
 )٢٤/٦/٢٠١٣ جزاء جلسة ٢٠١٣ لسنة ٢١٨الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
 ما أوردته المحكمة في مـدونات حكمهـا علـي الصـورة المتقـدم بيانهـا مـا لما كان ذلك فإن 

عضه البعض األخر بحيث ال يعرف أي األمرين قصدته المحكمـة وهـو مـا يعجـز محكمـة يناقض ب

التمييز عن مراقبة تطبيق القـانون علـي الوقعـة كمـا صـار إثباتهـا فـي الحكـم فـي خصـوص إقـرار 

الطاعن بصحة الواقعة والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن في أسباب الطعن الستحالة التعرف علي 

ت عليه محكمـة الموضـوع عقيـدتها فـي الـدعوى ، ممـا يعيـب الحكـم بالتنـاقض األساس الذي كون

 ـفـي خصــوص اـلـدعوى –والقصــور ـفـي التســبيب اـلـذي يتســع ـلـه وـجـه الطـعـن بـمـا يوـجـب نقضــه 

 . دون حاجه إلي بحث باقي أوجه الطعن –الجزائية 



 
 

١٣٦

 )٢٧/٣/٢٠١٧ جزاء جلسة ٢٠١٧ لسنة ١٩٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

�א-�K�A�0א���E����0E¡���Eא�����ن�3"����1%و�E+�א��K�Sא�����������������������X$.�Wو�$������"�� 
<�����k�%&��E#�&��و��X	�Oوא{�������������N>�W،�.%ل�3"�1אQ$�eل��V�	��א��א&����^��������������������
ذ�8AאSq����,%	��א��KSא-�����v�!$6.�U���|E�$6א��&���3"�1<.����8א@���.��������������8

�S�������.�a���و���$��������1}ن�ذ�،�����Sqא���%��,&��K��S���8��3א&�����א�����A_א�..������א�$�����
�1".���������!}�E�W�	�V�1"3��&�#$�א�א_A�L�/�U�'و:�

  األول التناقض 
1ن�א��&מ�א�ط��ن����8ض�	-��>"(�0���	(��א��!(��وא��(�ض�!(+ن�א�	"((�+�;�!*(+ن����������

�(د�	(ن���د�%�	��و������P�3(و&����ن�א�	د���3!���ق�א�	د�%������)������3א2	���3(א���	�3א2و�%�����

�1	(��!*(+ن�א���	(�3א� ���(�3،���(د��>(,���(���������������0)�ود�א2	���3�"(��د���H(�0א���	(�3א�وא?�(����������3

�		���'&د��1����>,�	��"!ق�و1 !���0		�����(�7�&	�(������!	�&	1�3ول�د��9�3>�3א�و&���3؟�����

�0��K�H�7و�"�و�.�

 فإنه ملن املقرر .. بداية 
 إذا وجد ودلـت أن جريمة خيانة األمانة ال تقوم لها قائمة في حق المستأنف إال

األوراق عـلـي وـجـه صــريح وواضــح عـلـي وـجـود عـقـد ـمـن عـقـود األماـنـة اـلـواردة 

 . من قانون العقوبات ٤٠٤حصريا في المادة 

 )٣٠/١٠/٢٠٠٤ جزاء جلسة ٢٠٠٤ لسنة ١٨٨رقم  عن طال(

 وحيث أن حمكمة أول درجة 

�����������������������E��@د�א�د���و��8&�"���א�#�����א�������&�%�א/$��%א�^����2د���3%�����3�8�#�N2�8�S
..��"��K%א�N��Tא���8وא�7$��Wوא�'$��ل�א�_�N���T#%�����و/�������Q�N���L..�א��א&���2������

و��A��<ن�א-E�$��6|�&��%�א��N$��3�1"���1א-���ل�א-���3�م�א�����NQ$e���0��Vو ����8��3�vא�`��� ��
�1E%��-א-������������3%א�..�W������א�W�������&Q��ن�א>�a���ذ������R��0��,�א�B_��A�L���0$Eא�K��c	

�&Q3�^�v��$����	����8.%-وא��	���8��+��y	.���$%אو���و/�	.����#����و�%و	�^��"�aא�%א
�.،���V|�<ن�א-�m��a.�k�|E�$6א�`� ��^�����א-`�و�3+�،�و��$6���<��א����%.���



 
 

١٣٧

 )التزوير(ثم يعود احلكم الطعني ليناقض نفسه يف التهمة الثانية 
ض�!����(�د�9(>�3א�و&��(�������3(%�א�>(����..�وذ���!+ن��>%��ن�א�	"�+�;�9>�0א�و&�(ل����������

و�&(ون�8(د���..�!*+ن�א����מ�א2ول��\�1�7���0ن�����د����0?ذ<�א�9>�%��3א���(�מ�א� (��%����������

�.����א���د�ن�א�	ز�وמ��زو��?	��!�ذ<�א�9>�3،�و���&ون�?�����زو���

 السيما وأن الزعم بوجود وكالة بني الطرفني جاء مرسال

ـعــن بـيــان حيــث أمـســكت المحكمــة مصـــدرة الحـكــم الطعــين �

وحـدودها ، ) المزعـوم(ماهية الوكالـة وسـلطاتها المخولـة للوكيـل 

فإذا كان المستأنف ! وعما إذا كانت تبيح إبرام العقود من عدمه؟

 مليـون ١٢وكيال لدرجة تمكنه مـن االسـتيالء علـي مبـالغ تفـوق 

فـمــن المؤـكــد أن تـلــك الوكاـلــة تـبــيح ـلــه تحرـيــر العـقــود .. درـهــم 

 .وقبض الثمن 
  انتفت صفة الوكالة أما إذا

�\�	�����>%�!ط��ق�א��زوמ��%�א����מ�א2ول�و���&ون�?�(�������������..��%�������א���د�ن���� 

�د�	ن���ود�א2	����3�מ�א�ز�מ�	ن�����0!+ن�א�	"�+�;�8د�א���س�1�.1	وאل�!	و�!0؟�.!�

 وحيث أن احلكم الطعني قد تضارب من نفسه .. هذا 

 )ال دليلبال سند و(فتارة يقرر بوجود وكالة 

 وتارة أخري ينتهي إيل عدم وجود وكالة تبيح حترير العقود

 ) بال سند وال دليل أيضا(

���������������������N�����10Eو�3د�و���Xو�������N>�W������60و��E�m���&�#و��O	�X��%&ن��S.��E{�
���$�z>ول������������..�و>����Sد���و��.�������,��،���e@א������א���$�z>��������#�������א�Y�N>�U��

��W��������/	2���1'�%��������������������د�����	%!#.�����A3�8%���،�و��W����א�W����� و���#A2ذא� �ن�����
�L���¦��[/�-ن�אQ���א.�



 
 

١٣٨

  الثاني التناقض 
����#���>%��(ن�א�	"(�+�;�9(>������3..�1ن�א��&מ�א�ط��ن�8د��91!�0א��@���7وא����8ض��������

�(�ض����(%�!�(ض�א�	*(���-�،�و�(���1�#(�.��>������������...../�א�*�א&�3	-�א�*�&�3א�	د���3و	��&�(����������

��د�א����س��1@(���(%��(ق�א�	"(�+�;��(�ن�א�(��س�1	(وאل��������������������!����و�ود�����א�*�א&�3و�

�.و?ذא����8ض��!طل�א��&מ�..�*�&���0

 لعل هذا التناقض يؤكد اختالل فكرة الواقعة 

 يف ذهن حمكمة أول درجة 

���b��e@א��n��¯א����.����Lא	���6ق�و#���	���$�)����µ	s��-د��)�א���3�8%م�و/����������ز3�������
	�O�3����Kcذ��aא�$��.���������..��8�����Wא-E�$6|�وא�`� ��א-��������3%א-%�k��1Eא 

3%م����K�,!���א��א&�mوא��oא������'�#���&�	����ن�א-�a.��k������|E�$�6^�א�`�� ��������������������
�.א-$6����3%`�%א����%������6�Nو�N"���و<و	א&���א��§���

  يف حني أن املستأنف مل يدع شراكته يف هذه الشركة

 بل أنه متسك بشراكته معها ومع صاحبها يف بعض املشروعات
H(��1ن�	�&	(���3..�و?ذא��'&د�!�دמ�9��3	��א���,���H(����0(�0א��!(�#��(%�?(ذא�א�	�(�מ����������������

���&((�3و�א��((��א��د�((د�	((ن�א�	"((��دא,�א���ز	((�3وא2د�((���3..�1ول�د��((8�3((د�א�"((�8,�و�א�((��0

وא�E!���1د�9�3(�د�#��(ن�א�	د��(����3..�א���ط��3!و�ود�*�א&�%��3א�	*�و��,�!�ن�א�ط���ن��������

ذא����و	ن�وא8-��"�!�����ود����?��א��%���	ل����(�8�3ط�(��3(%�אP !(�,��(%�	وא����(��������������������

�)�.��%�א���و�א�	��دמ�ذ&�<��>��9(

 ثم يعود احلكم الطعني ليفرتض شراكة املستأنف 

 مع املدعية باحلق املدني وغريها يف بعض املشروعات 

 لس أموال شركاته بغري حقويقرر بأنه يكون قد اخت

 فإن هذا التناقض حيقق عدة نتائج هي 

 األويل النتيجة 
ظنـيــة ، أن يـكــون الحـكــم الطـعــين ـقــائم عـلــي احتـمــاالت وتخميـنــات 

فإمــا أن يقطــع .. ولــيس علــي وقــائع ثابتــة تتســم بــالجزم واليقــين 



 
 

١٣٩

حيــث أن لكــال .. بوجــود شــراكة أو ينفيهــا علــي نحــو قــاطع أيضــا 

فإذا تم الجزم بوجود الشـراكة ..  وأثاره المترتبة عليه األمرين نتائجه

 .فإن ما قرره الحكم يكون مخالفا للقانون 

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٦٦٣فقد نصت املادة 
مباشرة أعمال الشركة وفي التصرف بما  عن باقي الشركاء في كل شريك يعتبر وكيال -١

 . يكن هناك نص أو اتفاق علي غير ذلك  الذي أنشئت من أجله ما لميحقق الغرض
 .وكل شريك يعتبر أمينا علي مال الشركة الذي في يده  -٢

  من ذات القانون علي انه ٦٦٤ما نصت املادة ك
ٕ في عقد الشركة علي إنابة أحد الشركاء في تمثيل الشركة وادارة أعمالها تثبت له إذا اتفق -١

 .وما يتصل بها من توابع ضرورية  في كل ما تناولته اإلنابة وحده والية التصرف
٢- ...................... 
٣- ...................... 

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ١١٣٣كذلك نصت املادة 

حق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه  -١

 .تصرفا مطلقا عينا ومنفعة واستغالال

٢- .............. 

 ملا كان ذلك 
ـة   ـق جمـل ـي واقعــات االتهــام الماثــل وبتطبـي ـذكر عـل ـة ســالفة اـل المفــاهيم واألصــول القانونـي

 وهـو مـا يجـدر معـه القـول بتهـاتر االتهـام أنفتسـيتضح انعدام وجود ثمـة جـرم يمكـن نسـبته للم

 .! الحكم الطعين في القول بأن المستأنف يكون قد اختلس مال شركاته؟الماثل وبانعدام سند

 فالثابت 

��&��م������mא��'�%א+�א����	.���و��6�.����وא�$�����m���vא-`�#�'������������������8.r�����E|$6ن�א-�أ 
�^���������B_��Aو����²2&���م������� `���.�aو��������a..�وא������LQوא�$�&���3�m"���������1א������د����

�������������^�v��� �1E�E��&���'�['��V������W�����א�W����b�� �+Qد������+�و/�'%א+�����א�



 
 

١٤٠

א@�����א���_�����m����.�Tن�����B_��Aو��A�����R2�..م�<���E���`������,��TوאQ�$��N¥��وא�E$���0ع����������
������>�x�א�$,���+�א�|E�$6-א�m&א�ن�وא��E����8��%#אN�1"3�+L�/�%&�+���,��1A�

����S'>ن�و�E���ص�א�,E�	%�.�a�ذ�bل����و<ن�א��.�

 الثانية النتيجة     
فــإن الحكــم الطعــين يكــون عاقــب المســتأنف .. وكمــا أشــرنا ســلفا 

 شـركائه ، وهـي واقعـة مختلفـة وأدانه قـوال بأنـه اسـتولي علـي أمـوال

 .تماما عن تلك الواردة بأمر اإلحالة ومقدم للمحاكمة بشأنها 

'����U<ن�א�$������א@و����1א-��6#�����"�E�$��6|�^�<�����א)'������.��&��]�3"���������������0 
����&�]�3"�������..��3���+�،�<���א��א&���א�r0.�x{����א��K�Sא����٤٠٤������������Wא@و��8��1א-�د�����

E���א)'����..�����8ذא+�א-�د���������0א���>���#��Qe�%&��be@وא�����0א�..���e�% s.��~�
�.א��KS^�������א���E�ن�

  الثالثة النتيجة 
ــي بطـــالن االتهـــام  أن الـقــول بوجـــود شـــراكة يســـلس وبالضـــرورة إـل

 ينســب للمســتأنف أنــه زور فــي عقــد لــه الحــق فكيــف.. بــالتزوير 

 .في إبرامه ) بوصفه مالك وشريك(

 ��������������S"�����������,$�ن����'��א�S.ن�>�a.�`�وא�a��-ق�א��'�Y6�>ن�>�^�[.	��
�a�_د����3��.�Iو.��..�و��.وA�����.�83�10#א-E�$6|�א����م�א-�3�م����$

  الرابعة النتيجة 
يتطلـب .. أن القول بأن المسـتأنف قـد اسـتولي علـي أمـوال شـركائه 

نت المبالغ المزعوم قيـام بحث فني ومحاسبي للوقوف علي ما إذا كا

المستأنف باالستيالء عليهـا تمثـل نصـيبه فـي الشـراكة أم أنهـا تزيـد 

 !حتى يجدر القول بوجود اختالس ؟.. أم تقل عن نصيبه 

����������|E�$�6-ل���ن�א�/��א��	ول�د>���S��m��$6���$'��E>א��A���1!X.و~����%م�
�������%� ���ن�3"������� ���kאل��3�1"���1<�����$��N2'������א@و..�א������Nو�������#���n��e�1���2אق�	

������������������,E�1"3�1��$Nא�|E�$6-2ذא� �ن�א����%.%!$��a�א�א-#�"��،�وذ_A�8אع����$�!�Uא�#
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)����������S�ن���.���אل����6$!���)<م�<$��N����S��Q����(������,E�8��3�v���.������1��"3�1�ن�A#�����א
�.E�83�%,����،�و^��B_Aא��������B_A���Aא��.�د��و�N)�@��אل.���3�1��$N>م�>�����
�A%#Nو.�

 أما وأن حمكمة أول درجة مل تفعل ذلك 
�((\ن��&	�((���((�و#���((%���!((�0!���@((���7وא���((�8ض��&((ون��1@((��	��((�7!���9((و����

�.و?و�	����د��	��0��K�H�0..�א�	!طل��%�א��"!��7وא��Pل�!��وق�א�د��ع�

  الطعني أهـدر كافـة األدلـة واملسـتندات القاطعـة الداللـة يفاحلكم : امسالسبب اخل

) صاحب الشركة املدعية باحلق املدني/ ..... (إثبات أن املستأنف شريكا للمدعو

وهو األمر الذي ) ٣..... (يف العديد من املشروعات أهمها / ..... ..... .. والسيد 

�.جيزم بأن احلكم خالف الثابت باألوراق فضال عن إخالله اجلسيم حبقوق الدفاع 

 ن حيث تواترت أحكام التمييز علي أ
ـه إذا تمســك الخصــم أمــام  إن صــح أن ـبـدفاع مــن شــأنه محكمــة الموضــوع مــن المـقـرر أـن

ٕفإن علي المحكمة تحقيقـه بلوغـا إلـي غايـة األمـر فيـه واال شـاب يتغير به وجه الرأي في الـدعوى 
 .حكمها القصور في التسبيب واإلخالل بالدفاع 

 )١٤/٢/٢٠١٠ مدني بتاريخ ٢٠٠٨ لسنة ٣٦١محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
ويطلـب منهـا بطريـق الجـزم يدلي به الخصم لدي محكمـة الموضـوع كل طلب أو وجه دفاع 

تغيـيـر وـجـه اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى فإـنـه ويكـون الفصــل فـيـه ممـا يجــوز أن يترتـب علـيـه أن تفصــل فـيـه 

ور فـي ٕيجب علـي تلـك المحكمـة أن تبحثـه وتـرد عليـه فـي أسـباب الحكـم واال كـان مشـوبا بالقصـ

 .التسبيب 

 )١٠/٢/٢٠٠٩ مدني بتاريخ ٢٠٠٩ لسنة ٢٢٤محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 كما قضت هذه احملكمة املوقرة بأن 
يدلي به الخصم لدي محكمة الموضوع ويطلب منهـا الفصـل كل طلب أو وجه دفاع جوهري 

محكمـة الموضـوع مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يجـب علـي فيه ويكون الفصل فيه 

 .ٕأن تبحثه وأن ترد عليه في أسبابها واال كان حكمها قاصر البيان 
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 )٢٣/٩/٢٠٠٩ مدني بتاريخ ٢٠٠٩ لسنة ١٥٣محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

���������K��Sא��+�E����0א���_ ��3"������1%وE>�����E�E���ل�א���V@وא�K�A���0-و�$��������"����א
��W��������3..א����R�v�����%&��E>��X$.����������^�|E�$�6-א-%#$6א+�א-��8�����%א���A2�8.�אد���

�����be@3"��1د��$����^��������������..�/"��6א-�א����א���&��א@����#���وא���.������Vو���,!��t��� 
�����������������^�1E%���-وא�`���� ��א-��������������3%א�|E�$���6-א�W�������������� א�`����א�+�����z2

א-�t�|E�$�6.��%م�א-%#$�6א+�����Kz.��������1	א����ن������.. ����t.����8��د�3"���������..�א-`�و�3+��
وA��א@����א��_Q�e2�%� s.�Tل�א��K�Sא��������W�ق��������������!�א�%א����k�1"3א $����mא-%���3؟�����

�ذ��a<ن�א-%#$6א+�א-_ �	���#������."�1..�א�%��ع�

  ولاأل املستند
مـن وظيفـة المـدير التنفيـذي بالشـركة  .. ..... / أنفتسـصورة االستقالة المقدمـة مـن الم

 لحق المدني وهذه االستقالة تضمنت العبارات االتية المدعي با

�"��������������1�"3�L��#א������6،�و���#��z3"���1د�L�#و��BQ3>��}�-ع�א�{�2��1א-��	�k(��
L� �` ��#&�0��h.	�$����&�-א�`� ��'6]�א-_ ���א��	دא(�Lאne�W����1"3��

�����h.	�$��KS���T%�3�L��$Eوع��������و���`��^��S.�k�1E�S�و���%م���)��٢�،�٣�،�٤(.....و�
���������������������T_��0#$�#��8,�]�א-�%.��א���x���$�Nم���%���>��E{�1^�א@.��م��א���د������c�0�

��"������"`� ��א��$3	ًא���8
��(�س���(�...../�א��(%���(د��א�H�#��)*P(%�1ن�א�"(�د������������..�و	ن�9(��=��!(��א,�א�"(������������3..�?ذא��

!&ل�	(���@(	�����0..��	د?��8د�وא�ق�������وא�)�	��س�Hدא�#א�*�&�3א�	د���3!���ق�א�	د�%������

�*(����	(-�א�*(�&�3א�	د��(��3(%�א�	*(�و��,��1>(�����������3+�;�"(�،������0�+&د�������d!(+ن�א�	������

�.א�ذ&���

  ثانيال املستند
مــدير عــام الشــركة المدعيــة بــالحق  .... ...../ صــورة مــن الكتــاب الصــادر مــن الســيد 

 الشخصــــي لــــدي للتصــــديق علــــي حســــابه .... .....ســــتأنف والمرســــل إلــــي الم... المــــدني 

  وعن الفترة من  كما في ) عد ب العقارية فيما .....ت شركة يالتي سم(  العقارية .....شركة 
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  -:ص كالتالي ن وت  حتى 

 دائن  مدين  نوع الحساب 

 - ٢,٧٥٠,٠٠٠ حساب جاري 

 ٣,٦٢١,٢٣٧ - حساب جاري 

 ٢,٣٥٨,٨٣٧ - حساب جاري 

 ٣,٨٤٦,٦١٣ - حساب جاري 

 ٩,٨٢٦,٦٨٧ ٢,٧٥٠,٠٠٠ المجموع 

  ٧,٠٧٦,٦٨٧ دائن مستثمر / الرصيد 

  ومما تقدم تتضح احلقائق اآلتية

 احلقيقة األويل

���mא�`� ��א-��������3%א-%�1E^�א��%.�8���%א-`��و�a.�k�|E�$6���+�3<ن�א-�
����#�.....�)�٢���،�٣�(����Abcو�..��������������!�V3%م��% s.�����A2�1�������و��$E>�����-א��n�¯א���.��������%$#�

�µ	s-א������.�

 احلقيقة الثانية 
�ق�(����0\�...��א�ذ&�����1>�0و	�����%�و�دא,�א�	*�و��,��������!و9>�3*����+�;�"ن�א�	�1

��زو��?	�و?و�	����زמ�!9��3א���د�ن�	�ل�?ذא�א����מ�א�	ز�وמ�..���0א���9;������!��!�-�

 احلقيقة الثالثة  

�و<]��r0��T_�0#���.،���E� ��������#����1"3�����N�� �`����������".�E�������%|$6<ن�Q3&��א-��
�.��a.�k�vVو��$6��������^�א-`�و�3+�א-$7"��0^�א@

 احلقيقة الرابعة  

�&(�ن�1!(�ن�&و�(�0*(����	(-�����������"�+�;�א��9د��ن��ن�א�	���    ، ���1ن�א���د�ن�א�	'���ن����

�.�א�	د���%��3א�	*�و��,�و8!ل�1ن���מ���������0���&	د�����>�ذ.�

 احلقيقة اخلامسة

����A��^�א���������א����%א��8�"`���� ��א-��������������3%א-���%�1Eو�������$�E|���6<ن�א-
�م�..�א-%.�8"$6.��Dن��E���وא�m&א��8א�����!V�%#N�bc�1"3א�א����م�_Aم���&�% s.��D�
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����2�%#6���A��~���Lאn��L�X��א.�

  ثالثال املستند
.. عـيـة صـورة مـن أرـبـع كشـوف حسـاب صــادره مـن الحاسـب اآلـلـي الخـاص بالشـركة المد

  في كافة المشروعات المشترك فيها مع المدعية مستأنفبرنامج الحسابات تفيد حركة رصيد ال

  -:وهي) آنذاك ( بالحق المدني 

 جاري ) ٢(..... -
 مستثمر ) ٢(..... -
 مستثمر ) ٣(..... -

 مستثمر     مشروع  -

�����C<ن�	�B%�Vدא��$6��8���E�"D|$6وא�����8��i»��ع�א-����Cא-6%د����8א-������
٧,٠٧٦,٦٨٧��KA	د��)��K�A	ن�د�E�£و����N�����$Nن�<�|�و���Nو��$Nن�و��"�����N�(��a��وذ

���S|���������1%�ذ���aو��%������13...���8وא&�mد�����'���6+�א-���������3%א-�%�1Eذא����������
<و�א�����E:�������א�����m؟�����..�������$�6��a.��k����������a�"��^א-`��وE���������������+�3|$���6ن�א-�

���#��.�% s.�a�ذ�v��-א��Lא���% s.��~א�א����م�_A�%#Nאم�%�E�6$|E���#��.�

  رابعال املستند
 .. .....لـدي بنـك ) مركـز الهواتـف المتحركـة (أنفتسـصورة من كشف حسـاب يخـص الم

 أصدر عدة شيكات لصالح الشركة المدعية بالحد المـدني بيانهـا أنفتسوالثابت من خالله أن الم

 كالتالي 

١. &	�a�`�אK�����h.	�$��������C"�Dن��٢,٥��"��a#��8��O�!6��KA	د.....�.�
������������������N(�د	��$��������C�"�D١٤,٣٧٧,٥٥٧����K�A	�a�������h.	���K&א�`� .٢�£Qzن�و�3`����"�������	>

KA	ن�د�و6¹����Nو��� .3"�1ذא+�א��#!6�a��O)�و��N�ن�<�|�و6¹��
�<����"���ن�و������وא'�%�و3`��ون����(	���K�Aد��$�����C�"�D��١,١٢١,٢٣٧	�a�`�������h.	����K�&א� .٣

KA	ن�د�zQzو����N�x� .�#3��a"�1ذא+�א��!6��O)�و��
)����6¹"��ن�و6¹�����<��|�د	����K�A(د	���KA"��ن����٥,٥"�$�����D���C	�a�`��������h.	���K&א� .٤

�a#��3"�1ذא+�א�O�!6-א.�
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 )�����O�6	�8��K&א�(�ذא+�א��#!6a���O"��ن�د	�KAא-��a����C"�D	�K&א�`� .٥
��H(%�א�*(�&�3א�	د��(����3+�;�"(��	!(���6"(دد,�	(ن�א�	���א��د���!��ذ&��1ن�&���3?(ذ<�א���

و	((ن� ((מ����"(('אل�?�((��،�Hذא��((מ��&((ن�..�!((���ق�א�	((د�%�8!((ل��	�((��0((د����&	((د�����>�((ذ.�

�*��&��	-�א�*�&�3א�	د���%��3א��د�(د�	(ن�א�	*(�و��,�و��(%�א���(و�א�	��(دמ���������������+�;�"א�	

�.��	�ذא�Hذن��"دد�����&���3?ذ<�א�	!���6؟..�!����0

 وهو األمر 

������&�	�Bز3�����8<ن�����_s.�T %�3%م�V!�����و	د��$��.��א¯��nא@�beא-s	��������µא�
�م���������D���EQ%	�א���m���S.�k������..����������+��0$א-��������3%א-%E���������1E|6$א-���~

���"3�v.��$�3#��و3%م�א.�

   امساخل املستند
ـــالحق  ـــة ـب ـــي مرســــل مــــن محاســــب الشــــركة المدعـي ـــد الكتروـن المــــدني صــــورة مــــن برـي

 والمعنون )  شاهد اإلثبات-...../ المدعو(

 "محفظة استثمارات الشركة " 

������������¥Qe�8���i����א+�وא	���$Nא+�א-���و��������'�����א�	���$�N��6<ن�א$|E��/�.....�
���B	%&�C"�D١١/٢٢,٢٨٧,٧٧٨��K�A	ن�<��|���������������(�د�E��£و�����N�x�א�W#�zو3`��.��8"���ن�و���

KA	ن�د���Nو���E�£�������N3`���"���6وא'%�و.�(�

 وهذا املستند 
		����د��..�ن�	��"�7א�	د���3!���ق�א�	د�%�و	ن�وא8-�د����?��و��"!���א�4%�������������9د���

�*(����	��(���(%�א��د�(د�	(ن�����������+�;�"(�!+ن�א�	�)��8���E!ل���8H)����&�eא����9=�	ن�א�*�&�����3

	(���و?و�	���'&(د�!�א$�(�0	��..�	*�و������و	"� 	���د����ودא�ن�����و��س�	د�ن�&	���د�%��

�0��H"�د�	و�?�.          

  ذلك كان ملا

ومن جملة المسـتندات أنفـة الـذكر يتضـح وبيقـين تـام بـراءة  

 حـيـال الـشـركة المدعـيـة ـبـالحق الـمـدني ، ـبـل أـنـه أنفتـسـذـمـة الم
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وهـو مـا يؤكـد بعـدم صـحة مـزاعم هـذه الشـركة .. هو الدائن لهـا 

 طلــب البــراءة ممــا هــو أنفتســفــي بالغهــا علــي نحــو يحــق للم

 .ند إليه مس
 ورغم جوهرية هذه املستندات .. هذا 

���������U���!��3#������دو�����²<ن�.��������6'�������^�א�i���0$�א�%���&�W������א�K���S��2<ن�א�
�j�!�$�^�א�$��6]..وא�	�ق�א�%��ع�وא��,�ل���Qe(א�[���������2�[/�$6.�����Aو.�

 الثالث احملور 

 ؤرخ يف بيان أوجه العوار والبطالن التي شابت تقرير اخلربة امل

الذي اختذت منه حمكمة أول درجـة سـندا وحيـدا لقضـائها الطعـني 

الذي جاء معيبا باإلخالل حبقوق الدفاع لعدم إيراده أو رده علي هذه 

االعرتاضات ولعدم استجابته إيل الطلب اجلازم بإعادة الدعوى للخربة 

 إلعادة حبث املأمورية 

 ذلك  أن املقرر يف قضاء التمييز أن 

ن�["��]�א¯,���Kא��v��A����E��$��Nא¯����n<و�2'������א���3%�2�p����1א�$!�������א-����	�<�
����������������A�[�"��א�א_�A2ذא� ��ن���E>��2����2��$��/2��#��$�������'����وא&������#��و2ن� �ن��+��z(

)��z+������ز��b���������z2א�S$�����و ��i�Eא��א&����א-�"������������z2�O_א�������������������و�N"$��א��'�%����
�}ن�3"�1אSq���<ن�2����y����<و���د��B%�#0.��D���"3و.�א/�����������������א���.���#$���^�א�#�אع�����

��������O��N��.�
 )١٨/١١/٢٠١٤ عمال جلسة ٢٠١٤ لسنة ١٤١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
א�	�(���1ن�&((ل�ط�((1�7و�و�(�0د�((�ع��((د�%�!((�0א��9(מ��((د.�	�&	((�3א�	و@((وع����

��0و��������7(���0��,�! P�#د��ن�9(=�–و�&ون�?و�א�و"���3א�وH�−K�����)��

و��0א��1.��%�א�د�و��V\���0���ن���%�א�	�&	1�3ن����(����7(�0وH(��&(�ن����������������
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�0@��.�&	�����9�8א�!��ن�	���!�ق�א�د��ع�و�و���7

 )٢٩/٩/٢٠١٣ عقاري جلسة ٢٠١٢ لسنة ٣٧٣الطعن رقم (

 وكذا قضي أيضا بأن 
ـه قضــاء هــذه المحكمــة –المـقـرر   ـئن ـكـان طـلـب الخصــم مــن – وعـلـي مــا جــري ـب  أـنـه وـل

حكمة ندب خبير في الدعوى إلثبات واقعـة معينـة لـيس حقـا لـه متعينـا علـي المحكمـة إجابتـه الم

إليه إال أنه إذا كانت هذه الوسيلة التي طلبها الخصم هـي وسـيلته الوحيـدة إلثبـات صـحة دفاعـه 

وكانـت الواقعـة المطـلـوب إثباتهـا بـهـذا الطريـق منتـجـه فـي النـزاع ـفـإن رفضـها االـسـتجابة لـه رـغـم 

 .عن إثبات صدق مدعاه بغير إجابته إليه يعد إخالال منها بحقه في الدفاع عجزه 

 )٨/١/٢٠١٣ تجاري جلسة ٢٠١٢ لسنة ٢٦٣عن رقم طال(

 ملا كان ذلك

������������������������#��j�e@و3"��1א�،�v�z�-אق�א�����م�א	א�3������6"��1<و�K�A��0-و�$������"���א
.$����X<ن�א���K��S.�.���_ �א+�א���%��ع�א-��8��������%א-��e�����|E�$��6/"���6+�א-�א�������������

א-�����v��e>�%��&�|E�$��6�ق�א���%��ع�'�#�����א���8��3������R�i��0$"����א�r3א{���+�و<و/�������
���|E�$��6-א���&���N�x���א�	א�ن�وא����Q�����א�..��b��e@א��n��¯א����.����^����#�])�����µ	s��-א�..�(

��������p�3%�א�^�T>��و/��א�b����^����	و/%א���$.�A�/�Kc	�a�وذ�..����|E�$�6-א�	��k>�U��'
����1�2�Lאn¯א��6د��א�����|"S-/��א	ول�د>���S����.��%3א	��1 ��$���1..�Aو:�

���ن��%�Tو/��د���kא �����Wא-E�$�6|�وא�`�� ��א-�������������������������3% −١
�����������������N�i�E� א�`��א ��و����2ذא��a"���.א%��h.	3�8��1%���و��E%-א
����1E%�-א���0#_.���"`� ��א-��������3%א�.%��|E�$6-א�W����1"3

��$e3�8%���وא���������������|E�$�6�"��������i�E� و����2ذא��a.��k�v� �+�V�,
�.א�$�&�3�m"�1א����د�����%3�8

٢− �����W$����$�ع�א�{���ع�3"���1א�����%.��8Q��](٢�،�٣א�������$����%�����
�������m�����و'�������א�����ن�<[�א�������������Sq�������r�א�K��6&�������D
وא������8و�������و���%�T<'������א-E�$��6|�^�א������mو&�����א������8،����

� ��א-������������3%א-��%����K��"3�1��"3�1Eو�����ن������2ذא� ��i��Eא�`����
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�����%.��8�{�ع�א����م�و���2ذא� �%#$6��W��8���Eא+�א�`� ���������������8
3%���و���2ذא� �ن�&%�N�J%אد�א-6$!��+�3#�����3�8%���و����2ذא������������
��������L�8/��א��	��£�1<{�אE%-א�`� ��א-��������3%א�O�V>�%&ن�� 

����������E%�-ن�א-��13%א��S��8.%����3"�1א�|E�$6-א�m�&����������%3�8���1
����������������|E�$�6-א�m��&�$��K�"3�1�"3�1E%�-2ذא� �ن�א-��13%א����a�_ و
�%���#���3�8%���و����2ذא� ��ن��"��a.��k��0�V�|E�$�6^�א�`�� ���������
א-���������3%א-�%�1Eو&��iא�$�&��3�m"��1א����%.����%3�8���8،������������������
������1��"3�m���&�$�א+�وא%��'�"��m�����א�^������$��i��E� �x���وא���.�����א

 .א����د�
�א-E�$��6|�&��%�א��e$"��א-�"���Cא�#���%��T�{���ع��������ن������2ذא� ���ن� −٣

�a�א@و��1و ����0ذ���א�$�. 
٤− �������������b��e�8�1א-��%م����"��S$�م�3"�1א�$��.��א�א{�+�א¯,r3א�U�

�א�3%�}�^�p���L_ �א+�א�����Wא-�%����"�����6

وحيث باشرت اللجنة مهمتها علي حنو معيب وباطل وخمالف .. هذا 

ير اخلربة أنفة الذكر فضـال عـن تنـاقض لألوراق ومتناقض مع كافة تقار

هذا التقرير األخري مع نفسه وخمالفته الواضحة ملـا ثبـت باملسـتندات 

ـيد  ـن الـس ـادر ـم ـائي الـص ـرار القـض ـاحلق / ..... واإلـق ـة ـب ـل املدعـي ممـث

وذلك كله علي النحو الـذي جيـدر معـه إطـراح هـذا التقريـر .. املدني 

 لألسباب اآلتية 

 

 

 

 

 



 
 

١٤٩

ن�א�"�د#�א��!�א$�א"���وא������1�3	���מ�!���ول�א�*>و.�א�	�دوמ�א�"(�د���1:�א�"!�7א2ول���

دون��H(�אد���(���س�*��&����	د���3!���ق�א�	(د�%�،�و�K(���وא��	�	(��������������א�	"�+�;،�!+ن���

�	ن�	"��دא,�و����ق��8ط��3!*(�א&��0	(-���������א�	"�+�;�ن��	��3	���	"��!������0)�1و��د�

�.א�	د���3!���ق�א�	د�%�

������	.��א¯����nא��������6א-��������"��|�א�$��%א�v���&�13א�$��.��������}��D����E�����..��%א.�����
א������E>���X$.�1<&�+�^�< ���������8م�2���1<ن�א-�m���a.��k�|E�$�6א-����������������������3%

 :�'��Uو	د���D�����N."٢�،�٣�1.....א-%�1E^��`�و�3+�
�((%�א�!�((د�א((2ول�	((ن�����((�3א�����((��א�"((�!ق�8((���א�"((�د� −١

מ�!((���و�8-���((%�א���((ود�	�((ل�א��!�((��!((+ن�א�	"((�+�;�8((�

 .�%�א�	*�وع�/�.....�..�א����מ�!9>��0	����و*������	د�و

و�((%�א�!�((د�א� ((��8�%((���א�"((�د�א��!�((��!((+ن�א�	"((�+�;����� −٢

�!�"((!�3א� �((/�،�و��((���� �!((,��٣.....�*((�����((%�	*((�وع��

�.!�2و�אق�وא�	"��دא,�א�	�د	�3	ن�א�	"�+�;�

و��%ون�<�����O���N>�T..�א�L^�א�$��.��א���A�����1��א@���א�_��T#�&������א��6د��א¯������nو 
<م�<ن� �����Q..��<م�א�$��.���א������������1	.��א����$�������6א�Q�����v�A���1�"3م���8�Sא�$��.�������v..�وא{!���

�1E���א����#��Q �Y�N>�U����X&�#��8.�.��$�א.�

  فحسب هذا ليس 

�����b��e@א�KA���.����^�Lאn��¯ن�א����6د��א>�v����..����������a��6R�����3������Rא��"�������%��&
�8'�����^��kن��z��k�+א $����mא-��������3%א-%��������1Eא��|E�$6-�..�������2وא�b`.�tو

	}�8���E>�Kc����8�S��K�E>�K�$"�0�ن���!��U<و/��������������(^����.��KAو�t.�دوא�3"�1د��$���������
��1A..�و�B_Aא������א-$����8����#3�vא��6د��א¯nא�L)�د��ع�א¯,�م�؟

  احلقيقة األويل    

١− ��h.	���$����%��V�����13%�������6Ns-����.	��$�א����,e��א�+	).....�
��8دא����א�$#����א�&$,�د.���}��	��د��"��(����،�1��N[��א����	.��

א����N[���(�وE`��[����...../و����6Ns��1Aد.����������Sא-�3%�������



 
 

١٥٠

^��������mא��������	א+�و�����kא����و�b/�������+��%����eא��������	א+���
&����م��������aא-�����������6Ns ������و<�����Eو�$����	.���h)�..�و2دא	������

�^�2دא	���"����aא-������6Nsא-$�|E�$���6� �����vא-���_ �	��
����6Ns-א��	ز�����)دאQ�א�+��'Q��,�ن������ ������א���S.�U����
��a�����א������%ل�^�ذ�[������S�א�T%������v����� �$�א��.%����,��Jو

�h.	����$�2�����6�����1..�אNs-א�a���"��K���Nא�v.%������J�K���z)�.....�
 .و-��	��Nذא+�א�#`�ط�)��"���	א+

٢− ��h.	�$و��������������T��e>���6Ns-���.	��$�א���,e��א�+	%V��13%��
���8دא����א�$#����א�&$,��د.���}���	���������)وא-��و�+�א������.....(

�–�...../�<����������¢�،�و�������6Ns��1���Aد.��������������Sא-���3%��
���]����`E(و���������	א+�و2دא	א��������b/������+��%���e–�+و��������

و'��%�V�U	��� ���`��..�(����������a�����8���v	�m.א-��E���1E�א����3
�^�-E�$��6|א�$� �����N�h������v"���$���0	.א-����6Nsא-��_ �	��

�������+��'Q��,�ن������ ������א���S.�U��������6Ns-א�a��"���	2دא
���6Ns-א��	ز���)دאQ�א���������[���S�א�T%���v�� �$�א��.%,��Jو�
�h.	�$�א�a�א��%ل�^�ذ. 

٣−���h.	�$�������������������������3%-.����"`�� ��א	א�$�����,e��א�+	%�V
��1E%-א).....(��������K�NQ��T	��$�א§���א�v.%���J�%&��E�����"3�

�̀ �.....(�	�2�������8����%א��K�Nא�$���	�Tא����������������6א�$��	�Tא-
��.)�"��N[��א����	.�

٤−���h.	�$�����������Lא��kو�m������&�0א��m�&���J�–����a��"R����������Q� �W��
��� �����k�8�����.....������.	�������1–�אE%����-א-����������������3%א�

وא�����������������N��(���������"���x.....(��"���������	א+�.....���������6Nsو
|E�$���6-م�����..�א�א���0&������������a���"��[���/�D��� ����k.....�



 
 

١٥١

������K�&	�	א�%و�Lא+��`�א	�١.....(-`��وع���)�١٠(�"����(����� ��k�8��
..��د	٢٥���K�A	٤٦٥	"���(�����C�"���v�����٠٠٠��N[��א����	.���.....(

�� �k�W����&�-א��%.�8��%א���0&��+�א��Qe.....و�......��
..��وא�	(د�%�!(���ق�א�	(د�%��������א�	"(�+�;�و?و�	�����ص�	��H�0%�و�(ود���8(8�3و�(�3!(�ن���������������

�?(((ذ<�א���8(((1�3 	(((�,��(((ن�א��د�(((د�	(((ن�א�"(((� 	��א,�א� �!�(((�3!	و�(((�7א��د�(((د�	(((ن����و1ن

وא��%��'&د���(%���(מ�א�	د��(�3!(���ق�א�	(د�%�!(��	و8;�א��(��و�%���	*(&و������������������.�.א��>���8,��

و���	(ل�!�(ذ<�א�9(>�3	(-�א�	د��(����������3)�"(�!���.....�(.....�@د<���/��0�1&�ن�و&����ن�	'""��������3

�.��!	*�و������1و�1ن����ن�&	د�����>�ذ.�����!���ق�א�	د�%�8!ل�1ن��&ون�*��&�

  احلقيقة الثانية    

�����א��א��ض�א���������א���د�������
	�و��������

�وذ�*�()�'&ل���)��2.....(�وא"�!�� ��وع����.....�

�:5&�����4����5א�23א�01/�����(�.,�و-,�

−�� �
�א89 :;��� �א89=>� �1>).....� (�&1>

�)�.���A?�.....(������א�@?.....�����4

−���BAC).....)�.....�?��A��(�..��-وD
E�B9א�<����. 

��....../�א89=���−

���������G�8H3و�IH0J ض��K���<��LMא��N<?א��OP0��/<�

�د�-�HHH��,HHH(&�א�@��HHHN4�،�YZ�HHHNو�ن���٧٦١�٣٥٠�٧

�=8HH9ج�א��HH\�2א�و�אق�HH3وא�(HH)�OHH��1א��/.....�..�

������()��89=>��א�����4א�و�!�O^Jא��ض�<����4�0

��HH.@)و�_HHBAC)).....و�،�.....�HH���?@א���(�JHHB��٥٠�٪



 
 

١٥٢

��N.�)����. 

 احلقيقة الثالثة 

 �h.	����$�����m����&���J�)m�����������&�0א��(���#S���6�'���%א+�א�א��������
��8��Lא��%و	�א�����8���1Eא-`��وع���������)D).....�3`�وع��/�83��	��3�

����1E%���-א-��������������3%א�W�����a����وذ).....�–�.....�������N�(و��
)���6Ns��.....+א	�����"���(&���م��	א+�<%��'�"��a���وذ)٢٠٢�،�٢٠٣�،�

٢٠٤�،�٢٠٧�،�٢٠٨�،�٢١٠�،�٢١٢�،�٢١٣�(��������6Ns-ن�א���������������3"
��.א-E�$6|.��م��}دא	�����–� ������Nو<ن�<و{!#��–א-_ �	��

���h.	�$3"�1&��م���������������و��W����ذא+�א�W��T�e>���&�0��2אم�א��J
)���6Ns�.....�(�����8������¯א�	א�%و�Lذא+�א-`��وع�و&�%�&��م�����`�א

�W$�&�0א���W��A�1"3�m�&�$���|E�$6-��60אE�.�

 علما بأن 
�	(ن�8!(ل�א����!(�3א���	(�3א�	(و�8#�9(و�#��������������8د�8(دמ��H(%�א��!(�#�א�	��د!(���������3א�	"�+�;�

!�((�ن�	((��%�	"((���ج�	((ن�وא8((-�א�*((�&�3א�	د��((�3!((���ق�א�	((د�%�و!((����وع���H((��0�!((�ن���

�:و��@=�א2�%�

 قيمة المشروع  ... ... .....  رقم المشروع 

نسبه 

مساهمة 

المشكو 

 ضده

 ٥٠ ٢٥,٥١٠,١٠٠ - ١٢٠٧٥٥,١٠٠ ١٢٠٧٥٥,١٠٠% 

 ٥٠ ٧,٧٤٩,٥٦٣,٤٠ ٣,٨٧٤,٧٨١,٧٠ ١,٩٣٧,٣٩٠,٨٥ ١,٩٣٧,٣٩٠,٨٥% 

 ٣٣,٣ ٧,٠٧٦,٥١٦,٤٠ ٢,٣٥٨,٨٣٨,٨٠ ٢,٣٥٨,٨٣٨,٨٠ ٢,٣٥٨,٨٣٨,٨٠% 

 ٣٤,٨ ١١,١٤٨,١٨١ ٣,٨٩٠,٥٣٩ ٣,٦٢٨,٨٢١ ٣,٦٢٨,٨٢١% 

 ٣٣,٣ ٥,٧٦٩,٩١٩,٢٣ ١,٩٢٣,٣٠٦,٤١ ١,٩٢٣,٣٠٦,٤١ ١,٩٢٣,٣٠٦,٤١% 

 ٣٣,٣ ٥,٦٤١,٧٨١ ١,٨٨٠,٥٩٣,٦٧ ١,٨٨٠,٥٩٣,٦٧ ١,٨٨٠,٥٩٣,٦٧% 

 ٣٣,٩ ٥,٩٦٧,٠٢٠,٨٥ ٢,٠٢٤,٨١١,٨١ ١,٩٧١,١٠٤,٥٢ ١,٩٧١,١٠٤,٥٢% 

 ٣٣,٣ ١٤,٥٠٥,٧٨٢,٥٢ ٤,٨٣٥,٢٦٠,٨٤ ٤,٨٣٥,٢٦٠,٨٤ ٤,٨٣٥,٢٦٠,٨٤% 

  ٨٣,٣٦٨,٨٦٤ ٢٠,٧٨٨,١٣٢ ٣١,٢٩٠,٤١٦ ٣١,٢٩٠,٤١٦ اإلجمالي 



 
 

١٥٣

وأقـر صـراحة بأنـه .. تقريـر الخبـرة المنتدبـة مـن قبـل النيابـة العامـة المـوقرة وهو مـا أقـره  -

ـمـع العـلـم ـبـأن المـسـتأنف ـقـد ـقـدم مرفـقـا بـهـذا .. اطـلـع عـلـي أصــل ـهـذا البـيـان الـمـار ذـكـره 

 سابقا يعكـس بحـق وفقا للتفصيل الوارد..... التفصيل كشف حساب بنكي صادر من بنك 

 . درهم خصما من الحساب بتاريخ     ١٤ر٣٧٧ر٥٥٧سداده مبلغ 

  احلقيقة الرابعة واألهم    
وא�((ذ.��*((Kل�	�9((�7	((د����..�...../�8((�מ�א�"((�د�     �1((�0!�((���[ 

�((�מ�א�*((�&�3א�	د��((�3!((���ق�א�	((د�%�و�@((و�	��((س�Hدא���((�������

������%)�H�7�)�&�0"(�+�;�!�و��	(ن�א��2(��א��9(د�ق�������א�	ط�(�7����%)�

��"((�!�0א�*�9((%�و�Hدא���((��0((د.�א�	د��((�3!((���ق�א�	((د�%��((%����

�وذ����ن��"�!���0א������3א�*��3�9وא�	"� 	�#�و������!��ن�

�:א����%

 دائن  مدين  نوع الحساب 
 - ٢ر٧٥٠ر٠٠٠ حساب جاري 

 ٣ر٦٢١ر٢٣٧ - حساب مستثمر 
 ٢ر٣٥٨ر٨٣٧ - حساب مستثمر 
 ٣ر٨٤٦ر٦١٣ - حساب مستثمر 

 ٩ر٨٢٦ر٦٨٧ - المجموع 
  درهم ٧ر٠٧٦ر٦٨٧ )مستثمر(دائن / الرصيد 

وهو ما أكده كذلك تقرير الخبرة السابق بعد انتقاله إلي مقر المدعية بالحق المدني والتـي  

وهـي مذيلـة (.....) تبين لـه أن ذات أرقـام الحسـابات المشـار إليهـا بالجـدول السـابق تحـت اسـم 

ـالحق ا ـالحق .. لمــدني وموقـعـة بخــاتم الشــركة المدعـيـة ـب وهــو مــا يعـنـي ـبـأن الشــركة المدعـيـة ـب

المدني قامت بتغيير أسم صاحب الحساب ليصبح الحساب باسم ممثل الشـركة المدعيـة بـدال مـن 

  .المستأنفاسم 

 احلقيقة اخلامسة 

١− �h.	�$م�������&|E�$6-א��A	%&��'�6��L��٩٠٦`�א	م�٥٥٩%&�
&%م�����6��8��m���١٤٤٧٠��m'��א@	ض�א)������א�������



 
 

١٥٤

�K&	ض�	ل���٥٨٤@�ع����א-�6'��..���#����א-$!���U�'
�א-3%� �א-_ �	� /.....�L�X3>� %'>� �A� be@א� ���ن ��"3�

� 1E%-א� ����� �א-��3% �א�`� � �»"��2دא	� ..����&� �� 
�h.	�$�� ��"3� m�&�$���� �[�^�א���% �~��vא-�����3% m&وو

�1E%-א�א���)�.....(�����א_A�1"3א�%A�k�%.�
٢− � h.	�$و�� � �� m�&��� J)و�#�زل� m��� %�3(�8�� �3%د W��

���@	ض�א-_ �	�� �V�eو�#�زل��m��� ��0Vא@[�א���`�ن�
�K&	�iI�����3� �� ..�[�,Eو �ن�|E�$6-א��D�m���א�v�&�

���6E٧٨.��دل�	�1٪�٣E%-א-��������3%א�v�~�[�,Eو
).....� (� ��6E٣٦	٢٪��v�~� 8�� v � �.S�ن a�ذ� و3"1

� ��L� �k�m��WS.�k��Eא-E�$6|����א-%�1Eوא-����3%
� 8�� �r0�א� �Qeل �א-_ �	� �א@	ض ^� 8.�e¡���$'و�

^�vVא�$#�زل�א���h.	א���م�������|,E�3م�و��o�T>. 

  احلقيقة السادسة

�א�`� �� �2دא	� �"�� �א/$��ع �X�� 	�I� � � � h.	�$�� �E>
� ���$��L�X3>�m���8��%»"��א)دא	�(א-��3% (>�8�X$.ن�
���,.a.�`"�)� .....�/�|E�$6-א� (��,���E�A�-א��$.�#��b�E
�(�`�وع� .....١� (�a#��T%�� .....� ��$�6E� -%��Qz©�٪���٧א��

��.�#N�KA	د�|�>������6��m&א�א+���%<����8'$�������#N.�
�	��س�Hدא�#�א�*�&�3א�	د���3!���ق�א�	د�%�� �دמ���@=��8Hא��&���1�3@�$�� و		�

�و��س������(��������*א�	"�+�;!+ن� �و����1	�ذא�"���@%�1ن�) ،� �%�!�ض�	*�و�����

�.��?ن������		�و�����9��0=�א�*�&�3؟

�a#��ل��,���א�'�^��E>�	� _-ع�א��א�/$��Xد��	و>��� 
��`�.a&��א�^��#�.��א .....� /��C"�Dض���.��E{�� ��"��ن�١٢,٥،
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�KA	د.�
�� ���زמ �و?ذא �و�.. �	��س�אPدא�# $�@�1� �א�	د�و!\�9א� ��1"�מ %�� ..� .....� �و9;�/ %��

�و��س�����(א�	"�+�;�!+��0*����	-�א�*�&�3 ..� ��'&د�و�ود����38א�*�א&�3) �	� و?و

�.א��%����ول�א�	د���3!���ق�א�	د�%��H&��?��!��"�د�

  احلقيقة السابعة

<����$������E	����������h.%م�א-���N���|E�$���6$���$�������8و�������0א-���%.��
و&�%���X�������B_�A�i#..�����א-�%����1Eא��T_�0#$�"`� ��א-�������3%
�:א�N$�����א����	א+�א�����

�B(((�א�����(((�$���(((د�א��	(((ل��(((%������و�&(((و�%�*(((��&���(((%�������"�

�........"�.و��دמ��>�E%�)�..�٢�،�٣�،�٤.....�(	*�و��,�

و��Kz�8.$� %�אN$���ل�א-E�$6|����0א�`��.�a^�א-`��و�3+������������
و&�%��..�א-������3%א����0E>��zQא�����ن�/�m���[�#/�1��2����#א�`�� ����������������

�B_��Aא���N$�����،�/�.....)�א-��3%�(א$3���%�	������»"����2دא	������
������������������^�a.��`����|E�$�6�"��|�Vد���������8و	ض�3"�����1و	��.�tو

��0"N��	� _-א-`�و�3+�א.�
و?و�	���'&د�������!و�ود�*�א&���0	"�+�;�	-�א�*(�&�3א�	د��(�3!(���ق�א�	(د�%�����������������

/���.....���,�وذ�(��!(\�8א��9(��=�	(ن�א�	(د�و�����������وذ�(����	(����(ص�!�(ض�א�	*(�و���������)�و��س����(���(

�)�.א�		 ل�א����و�%���	د��3(

 احلقيقة الثامنة 

����»"�����������/��.....�(<ن�א����%�6��������Eو�%.�א�و��S.�kن�� �T_�א
< �Qe�8���%���������..�&%�&�%م�2&��א	���V:���������)�2دא	��א�`� ��א-����3%

و^�٪��٥٠#�������6)�٢.....�(<ن�א-�a.�����k�|E�$����6^��`�����وع���
/�.....�..� �����<&������"���Kא-��%3��٪��٣٣,٣٣#�����6)�٣.....�(ع��`���و

�$�&��mא-E�$6|�3"�1א���%.A�v��8_א�א�����م�و	{�����א�$��م������������
�a�_�.�
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و?((ذא�8H((�א��9((��=�	((ن�1�((د�א�*((�&�$�א�((ذ�ن�&((��وא��	�&((ون��9((���7((%�	*((�و��,����

ل�?(ذ<���و��(�G�&�	(���..�و&�ن�	د��א���(���(%�ذ�(��א��و�8(,�����������..�وא"� 	��א,�א�*�&�3א�	د����3

א�*��د#�،��\���0���ن�א"�د���1�0	�מ��دא��3א�	�&	(�3א�	(و�8#�و����>(�0א��	(�ن�و	��(�����������������0

�.��e��39د�$�!+8وא��0

 احلقيقة التاسعة 

<ن������#A	s�������N	���V�������eد	���8��3א�`��� ��א-��������������3%
�1E%���-א��%����6(א��������D�.....�/–� ����`��8)������%.������3م�א����X$�

���%.���و�����'$����	.���h'���6+�א-E�$6|�وאN$���	א
و���V�1��Aد	���K��6&�8��3א������6+�وא����N]�א�����1א¯���ص�������

�1��$�� ���Eو����� �`���:�
 رصيد الحساب اسم الحساب رقم الحساب  تاريخ الكشف

 ٢,٧٥٠,٠٠٠مدين  ٢.....مستثمر .....   

 ٢,٣٥٨,٨٣٦,٩٧دائن ٣.....مستثمر .....   

 ٣,٦٢١,٢٣٧دائن  ٢.....مستثمر .....   

 ٥,٦٨٨,٢٨٨دائن  .....   

 ٥,٢٤١,٢٩١,٨٩ (.....)سابقا .....   

 ٣,٨٤٦,٦١٣ مستثمر مشروع  .....   

و	��(((ق�!�(((ذ<�א�	(((ذ&�#����B(((�3	"(((��دא,�	�@(((	��3?(((ذ<�א��"(((���3وא��"(((�!�,����

א�	"�����3	ن�א���"�7א�4%���*�&�3وא�	'&د#���%�*�א&�3א�	"(�+�;�	��(���(%�א��د�(د������������

�.	ن�א�	*�و��,�

  احلقيقة العاشرة����

������a��#��T%����|E�$��6-א�O���6'�����` ل�Q��e�8����.....�%�� �$.
�م������������������D�1E%�-א-��������3%א��,��+�S�k��%3�B	א%V2

�����m.	�`-א $�������^�א�`�)���������T_��0#���.%�����E>��&Q��א�iE� ��"�
�א�$�����E����1)¥���"��ذא�%,�N	��B_A���� ��¥א�`��S+؟

�
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−��&	�a�k���K������C"�D٢,٥٠٠,٠٠٠�����h.	��$��KA	�������8د���O�!�6��
�a#�.....�K&	�O�6'�������.�

−����K&	�a�k�����C"�D١٤,٣٧٧,٥٥٧����h.	�$��KA	������8د��O�!6�
�a#�.....�K&	�O�6'���.�

−����K&	�a�k������C"�Dد��١,١٢١,٢٣٧����h.	�$��KA	������8��O�!6��
�a#�.....�K&	�O�6'�������.�

−����K&	�a�k��������C"�D٥,٥٠٠,٠٠٠���KA	٢.....6%د�-`��وع����د�
h.	�$�����.��

−��K��&	�a���k������C��"�D��K��A	ن�د����"��a��#��8����O�!��6�.....�
�K&	�O�6'����.....+א	���"��.�

�@�%��B?�א�و!و@و1�Xن�א�	"�+�;�*����	(-�א�	د��(�3!(���ق�א�	(د�%����������..�و		����دמ����

�.	�	����و�,�!�������H&���ذ���..�و	"� 	���%�!�ض�	*�و������

 زانيات املرفقة فقد ثبت باملي

  املستأنفواخلاصة بالشركة املدعية ذاتها أن 

أحـــد عشـــر ( درـهــم ١١,٢٣٦,٠٩٧اـئــن لـهــا بمبـلــغ ـقــدره د�

ولـم ) .. مليون ومائتي ستة وثالثون ألف وسبعة وتسعون درهـم

يثـبــت حـتــى اآلن ـبــأي مـســتند ـبــأن المدعـيــة ـســددت دينـهــا ـهــذا 

 .للمستأنف 
وبمسـتندات قاطعـة تـم تقـديمها إلـي السـادة ..  تقدم وبرغم ثبوت جملة ما.. لما كان ذلك �

بـل .. الخبراء ، إال أنهـم فجـأة وبـال سـند تناقضـوا مـع تقـارير الخبـرة السـابقة ، ولـم يكتفـوا بـذلك 

ـم يعنــوا بــالرد عليــه  بمــا ينحــدر بــالتقرير إلــي حــد .. طرحــوا جملــة مــا تمســك بــه المســتأنف وـل

 .البطالن 
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�!�א$�8د����>وא�א����ون�و�(ص�א�	+	و��(�3א�(وא�د#��(%�א��&(מ���������������א��ن�א�"�د1�#:�א�"!�7א� ��%���

�((�����..�א��	��((د.�א�9((�د���((ن�	�&	((1�3ول�د��((����3	�%))�Hل��))�وذ�((��!��((�	�מ�!����

و�מ��&ن�ذ�(���..�א�*�&�3א�	د���3!���ق�א�	د�%�دون���מ�1و��Hط���א�	"�+�;�!ذ��������

	"(�+�;���(%�	(�������&	(���(מ���(מ����(�3א��!(�#�!(\ط�ع�א�������������..��	�#�وא�د#�!ل���د#�	(�א,�������

��(��G�)"���G(�0א�(�د�����(��وא�����(����������7)�	(ن�א�*(�&���3(���0����,�9	(ن�	"(��دא,�������

�����.�

��6د��#��א¯��n^�א�N$%�ل��`�ن�&�����א@	ض�	&��T����������K<د2�T�����1_وA��א@���א����
'����U&��%م�א-E�$��6|�א��%.���8����%א-%#$��6א+�)�٢.....�(א-����م�3"�������`���وع�)�٠١٢−٠٠٥(

و���$S�����X��V�(����O']�א�`� ��א-����������3%א-�%�������1E/�.....�(3%�א-���	���$�&��mא-��
���B%.�Y³�..ض���������	א@�B_�A����S"��^�|E�$�6-א ��א��k����6E�%� s��..و��������i!��V>�x��وא

�������6E�v.%������������e>٥٠�٪�� �����`��.....–�.....���������'−)�|E�$����6�"���%�����٪�٥٠و�������6E)�א���
�� ���`�).....��3%���"���%���.....�)�� ���kא�����6��i!���V>�x���1....�(/�.و������א��%���6/�.....�א���
�)א����	.�

 ورغم وضوح هذه املستندات 

 )املعاد تقدميها أمام اهليئة االستئنافية املوقرة(

�)     (1��Hن�א�"�د#�א��!�א$�א���وא��H%�א�ز�מ�!+ن�א��ط��3א�وא�د#�!��	"��دא,��8מ��������������

�و&(�ن���(%�א�"(�د#�א��!(�א$���������و?و�	������;�א(2و�אق�وא�	"(��دא,������)�٢.....�(����;��ن�	*�وع����

!(د��	(ن�1ن�����..�א�����ل��H%�دא��#�א2	������+&د�	(ن�9(��3א�	"(��د�א�	�(دמ�	(ن�א�	"(�+�;������������������

�.�ط���0!	زא�מ���91ل�����!�2و�אق�و��د��ل�������

  حيث أكدت املستندات املذكورة
 ٣٥,٥٣العائدة للمستأنف تملك حصة قـدرها ) حاليا..... (..... بأن شركة  −

 . مليون درهم ٢,٥قدر بمبلغ ت% 

 ٢,٣٥تـقــدر بمبـلــغ  % ٣٣,٤٠يمـلــك حصـــة ـقــدرها / ..... .. وأن الـســيد  −

 .مليون درهم 

 



 
 

١٥٩

ـــــــــا..... (..... وأن شــــــــــركة  − ـــــــــدة للمــــــــــدعو) حالـي ومعــــــــــه / ..... العاـئ

ـــــك حصــــــة قــــــدره / ..... ..... .. الســــــيد ـــــغ قــــــدره % ٣١,٠٦٦تمـل بمبـل

  درهم ٢,١٨٥,٧٦١

 ...../ وبعد ختارج السيد .. هذا 

 �������|E�$�6�"���� �"~ض�	א@�i���)���� ��k�.....�.....������'�(������6#�٥٠�٪��3%��"�و��.....�/
و�A_א� "������م�و��{�����������٪�..���k�.....–�.....�������'�(������6#�٥٠ ����/�.....�.....�(و����א�����%��6

����������������Aא��%.�8��%א-`��و�3+�و�^����'�V�1وE%-א-��������3%א�m��|E�$6-א ��א�`�
2������#���א¯���n،�و���$�����6��1د�����אS������2�i��$E����<ول�������������������������.s %�3%م��i��$Eא�����!V�

�.�د	/��
��(�س�*(��&���(%�א�*(�&�3א�	د��(�����������3א�	"(�+�;�E1>(ل�א�"(�د#�א��!(�א$�1ن���������:��/א�"!�7א� ��

א�	*((�و��,�!�((ض��((%��	��((��!((���ق�א�	((د�%��((%���((د��+"�"((���،�و�H	((��?((و�*((���

وذ����"!	���81,�!�0?ذ<�א�*(�&�����3)�٣..�(...���و	����	*�وع����&	"� 	��!+	وא������0

�(���������3א��!�#���ذא����!	����3	د��?��א�	��%�،�و��%�א���و�א� �!,����������	�������H!�ن�א��

��/��!�ن�1ن�א�	و8(;�א�	(��%���	*(�وع����..�א�*�&�3و	�א���3א���"�7א�%�4א���ص�!���������

�%�����&�

 البيان
ممثل المدعية ..... 

 بالحق المدني
..... ..... 

 أنف المست

 إبراهيم هرمودي
 المجموع

نـســـبة الـشـــراكة 

 )٣..... (في 
 %١٠٠ %٣٣ر٣٣ %٣٣ر٣٣ %٣٣ر٣٣

قيمة االسـتثمار 

طبـقــــــا لنســـــــب 

 التوزيع

 ١٤ر٧٦٥ر٠٨٥ ٤ر٩٢١ر٤١/٦٩٠ ٤ر٩٢١ر٤١/٦٩٠ ٤ر٩٢١ر٤١/٦٩٠

 ١٤ر٧٦٥ر٠٨٥ ٤٤/٥,٣١٢,٨٥٣ ٣ر٩٦٢ر٦٤٠/٤٥ ٣ر٩٦٢ر٦٤٠/٣٤٥ المسدد

  ٠٣/٣٩١,١٦٣ - ٧٧/٩٥٩,٣٤٤ - ٧٧/٩٥٩,٣٤٤ الفرق

و���Q��e�8ل���A_א�א���%ول�.$����X<ن�א-��A�|E�$��6��א�`���.�aوא-�$��6���א��'���%������ 
�KA	د�|�>�������	>�O	��.��D�8��م��`�א $��^�א-`�	.�mو����a��'%א����..�א�%א���D.�
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�����ق��(�0!9(>��0	(د��א���>�(ذ����(د.�������א�	"�+�;���8א�"�د#�א��!�א$�!+ن��:��א!-א�"!�7א�

�E(מ�1ن���..�ق�א�	(د�%�،�א��و�8(-���(%�א���(ود�وא��>��8(�,�א���9(�3!�(������������������א�	د���3!����

�1	�מ�א����!�3א���	��3..�...../�ذ�������;�	���8H�0!��81א�א�8@�������9���א�"�د

�����������1E%�-א-��������3%א�v�~אل��&>�Lא��$N����E>�U�')���%��6�م�א�#���������/�.....)�א���>
�<$���E�����v��� �(�1".�E�)T_�0#���.%|�'�ل�3���������'�X.2��vא-$6..�א������

�و�طو��?(����و!�-�א���(��א,���طو����1	�ل�א�*�&�3،�و���7א�	"� 	��ن�������"�

،�و&((ل�	((������((ق�!+�	((�ل�א�((�!=�א�	�9((ود#���*((�&��3@((���((ن���9((�����0

�".�&���3א2	وאل�א�	"������3*�&�3	ن�א�ز!��ن�و�Hدא�����%��"�!���

�������%� s.������Aو�..���n�¯א����������ن�א���6د��א_�A�+���&א�3"��1א)-��م��,�!���وא��"��.�t�Lא
������������������O2���1א{���א�Tد>�������Aو�B�� ذ�	�1א�,��.��א-����X��א�	3"���א)&�א�v�$k>אع�،�و����א�#

�����!"���XA�#��´��$E�1�2�K�"Vو>��D�Lאn¯�8א��6د��אAא&���^�ذ�א�.�
�(د�ن�א�	('���ن���،����1ن�א�"�د#�א��!�א$��מ��>ط�وא�1�0�1�%�H ��$������(��א����:�א�"!�7א���	س����

��((מ��&((ن�א�	"((�+�;�^�((ذא��	((د��א�٣.....��!	*((�وع�٥�،�٦א���9((�ن�!!�((-�א�ط((�!��ن�

		(����(زמ�!����(�<�����(د�ن�����)���/���ن��%�?ذ<�א�و�B>��3(%���������(��>�ذ�����*�&���3

���س�!9>��0א�	د���א���>�ذ.�و�H	��&	����و*�����%�א�	*�وع

������0"�N��E�kא������..�א�^������%�&�|E�$�6-א�`�� ��א-%�����������3ن�א�m������Q�����^אق�	و@
و���	�� �`����Tr)�و�����$��،��0V�8���� ��)��������a.��k	���a.�` ����.¥��^�א-`�و�3+����������
�� �`"��T_�0#���.%� ��	و���،�b�"��m��.وSA_א�..��#���،�و��	�� ��

 وبالتايل ومن مجلة احلقائق أنفة البيان 
ـأن المســتأنف هــو شــريك فــي المشــوالقاطعــة  ـث مــع ٣..... روع ـب  بحــق الثـل

فإنــه يكــون قــد حــرر / ..... ..... .. المدعيــة بــالحق المــدني ، ومــع الســيد

ولـيس شـريك فـي (العقدين المشار إليهما بوصفة مالك وشـريك فـي المشـروع 

�) المدعية بالحق المدني
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 ولعل أهم دليل علي ذلك وهو ما اقر به السادة اخلرباء فعال 

��������א-��%�����K��"3�1��"3�1Eم�ود	א.���� ��"�����������%.���N�8��10<ن�א�`��� ��א-�����3%
و<�E�����د�Q��e^�'�������6و'���������6،�و�����Nو&��%�[������iא-`��r.%��6��8אد�����&��1..א���_ ��

�K����"3��!$��6-�8א�ن�..�א�������S.�|���S�|E�$��6-א.����א�`��� ���א	ود�K��"���8.%����"�א�	�����
�!.����^�א-`�وع�؟א-��������3%א-%�1E،�و	�Kcذ��a.��ل���%م��kא $���

 فمن خالل ذلك 
يتضح التضارب والتناقض الذي عاب تقرير الخبرة محل هذا التعقيب مع نفسه ، ومـع مـا �

بمـا يجـزم بـبطالن التقريـر األخيـر ، بمـا يجـدر معـه ) وتقـارير الخبـرة السـابقة(هو ثابت باألوراق 

 . االلتفات عنه وعدم التعويل عليه 
"�د#�א��!�א$�	-�������א��!�#�א�"�!ق�وא�ذ.�&(�ن�8(د�א���(%����������������8ض�א��:�א�"!�7א�"�دس���

	��(ون�و	(���%�"(!�����3(�د�?מ��H١,٢٥٧,٨١٨%�א��ول�!���9ل�א�	"�+�;��	!�8�6د�<���

و�(מ��(�מ��و��(د<���*(�&�3א�	د��(����������3)�و�	"ون��1;�و 	��	���3و 	�����3*��د�?(מ������

�א�	'""((�,� ((מ��((+�وא��((%�א�����((��א��((��%����((��وא�!�((دמ��H((دאع�..�!((���ق�א�	((د�%�

א �%��*��	��(ون�و"(!�	���3 	���(������3(�د�?מ���١٢,٧٤٨,٢٣٤א����د#���	"�+�;�	!�����6

�	ن��1ن���$�?ذא�א�	!��6و	��?و�"(�د<�؟؟����������)�و�1!�ون��1;�و	���%��1!��0و � ون�د�?מ�����

�.&	�����8ض�	-��������א��!�#�א�"�!��3وא��%�8ط�,�!!�א$#�ذ	�3א�	"�+�;�

����£�Lאn��¯א����6د��א����}�.�t�U���'����.����m����،�1�א�����KA���.�����&���#$��O����N>�
������������������v��א¯��bא� �،����6���.�t��N��}#%�و��N]�א-�"��Cא-���ل����%م���	.�%�B،�و�����1�Aد�
������^��S.�����k���������|E�$����6-ن�א�����S.�|����� �1،�وE%����-����������������3%א�"���&��!$����Nא

��W3؟�����������٢���،�٣.....�א-`�و�C����-א�a�"��v�,!$��������6�א�K$.�a�ذ�mو��)������V3"�����1ض���!
�K3�؟؟�وA��א@���א�_s.�T %�3%م�2-�م�א��6د��א¯nא��L�א&��+�و�%#$6א+�א����م������������)�A_א�א�

�.א-�����m��KA�.�����&�#��83�QX��،�vz	.��א¯��nא������6
 ومن ثم يتضح مدي اإلبهام والغموض اللذين شابا

ـه وانـعـدام ســنده ،� ـي النحــو اـلـذي يجــزم ببطالـن ـر محــل التعقـيـب عـل  بمــا يجــدر هــذا التقرـي

 .إطراحه ، وعدم التعويل عليه 



 
 

١٦٢

1*(((���א�"(((�د#�א��!(((�א$��(((%�א�!�(((د�א�"(((�!-�	(((ن���(((�ج�����(((�?מ�!(((+ن��:�א�"(((!�7א�"(((�!-�

א�	�زא���,�א�	�د	�3	ن�א�*�&�3א�	د���3وא�	�د#�!	����3	&�(�7ط(�ل�1!(و�Eزא�(���������������0

���9د�	!����9��6=�א�	"�+�;�?%�&�����%�

- �B	%&�C"��١٢,٧٦٦,٧٤٢��Eא����83�KA	�3م�����د�.�
- B	%&�C"�3م�����١١,٢٦٠,٤٧٠���Eא����83�KA	د��.�
- B	%&�C"�3م�����١٥,٨٥٨,٢٩٠���Eא����83�KA	د�.�
- �B	%&�C"�3م����١١,٢٣٦,٠٩٧���Eא����83�KA	د�.�

 هو الدائن للشركة ، وليس المـدين المستأنفوهذا يعني أن  

 المدققـة الخاصـة اتوذلك ثابـت بالميزانيـ.. كما تزعم في بالغها 

سـددت هـذا  كما لم يثبت باألوراق أن الشركة المدعيـة قـد.. بها 

�. للمستأنفالدين 

 هذا فضال عن أن ما تقدم 
���((�8ض�	((-�א�((ز�מ�!و�((ود�	!((����6((د.�א�	'""((�,�א����((د#���	"((�+�;�و�((מ��((�מ�������

�!.�و��د?���د.�א�	د���3!���ق�א�	د�%�؟

 ملا كان ذلك 

�������T%������X$.����0א������ن�E>�O����N@و����8"����א�v����b��e@א��n��¯א����.����O���k��
������.����m����60و���E��m�����&���#אق�و�	و@����i�����"��+���0��<و������83و�O����3�8����،�[����$�א

����������60E�1E%-א-��������3%א�v�~�83�	د�V�1��X&�	2&�א�mא�����6و���n¯א@���..�א��Aو
���"3�v.��$�א�א�$��.��و3%م�א_A�83�+�0$�א������	ن��%� �T_�א.�

  حمكمة أول درجةإال أن
فـقــد التفـتــت ـعــن جمـلــة التـقــارير الـســابقة والتفـتــت ـعــن مـســتندات .. ـقــد فعـلــت العـكــس 

ـرة المــذكورة  ـر الخـب ـي تقرـي ـة اعتراضــاته عـل ـدا .. المســتأنف ، وعــن جمـل ـه ســندا وجـي واتخــذت مـن

وهــو ـمـا يجــزم بقصــور .. عـلـي ـهـذه االعتراضــات رغــم جوهريتـهـا ن تـعـن ـبـالرد ألقضــائها دونـمـا 



 
 

١٦٣

وذلـك علـي النحـو الـذي يجـدر .. لطعـين فـي التسـبيب فضـال عـن إخاللـه بحقـوق الـدفاع الحكم ا

 .معه إلغائه 

 وأخريا 

لسنة   نزاع مدني التي قيدت بـرقم ..... وتعقيبا علي الدعوى رقم 

التي قررت عدالة اهليئـة املـوقرة ضـمها مللـف .. لسنة   مدني كلي 

ر الشـركة املدعيـة بـاحلق االتهام املاثل ، فهي تعد دليل قاطع وبـإقرا

املدني إقرارا قضائيا علي املدنيـة النـزاع ، فضـال عـن داللتهـا وداللـة 

تقارير اخلربة املودعة بها علي بـراءة ذمـة املسـتأنف ومـن ثـم عـدم 

 .قيام هذا االتهام علي مثة سند صحيح يف الواقع والقانون 

����p$�%���א�_ ��{%���%�<&���iא�`� ��א-��������3%א-%�1Eא�3%..��%א.�� 
��e>و�|E�$6-8(אAغ�א��אQ��א�K.%���v�&�(��¥�KSא������:�

!���((�ن��!�((���"((�!%�	��9((ص��&((ون�	�	�((�0אPط((�ع���((%��"((�!�,������

א�*((�&�3א�	د��((�3و�1	((�ل�א�	((د�%�����	((��،�و!�((�ن�	((��Hذא�&((�ن�א�	((د�%��

����	��8د�������9%�1	وאل�!���K�ق�	(ن�א�*(�&�3א�	د��(1�3و�"(!��7�(������������

H@�א��و�%�א�P	�ل���ص�&�	ل��1	�ل�א�	د�%�����	��و!��ن�و��0א��(ق��(%����

�Vא�د�و.�

و�"�A"����א@و����1و����Dد������������!����א���3%��pא-���	�ذ �����X$.����A<ن�������..���A_א�
א-%���3&%�<&��$�������ن����2ذא� ��iEذ���א-����¥�|E�$6�������3�8��C%���و3���2ذא� ��ن�������

א-��%م����%����(�^�ذא���.s �%�&���م�א���Qغ����A�v_א�א�����م����������������وA_א..�&%�<{���������������%3�8
ذ���a<ن�א�`�� ��א-�N�bc�1"3�..�������������W��.�1�"3�8�S��t����3%#%�����)�2&����א�3%��pא-`�	�2�������

���������������������v�,0�א�v��&غ�&�%م�Q��3�8%���،�و<ن�א��C������£�1"3����#��1��$Nא�%&�|E�$6-�8<ن�א�
���% s.��~������b�e�O%Eو�>�p�3%�א�a"��^א�Lغ�א�$%אQ��א�%#N����.�

 

 

 



 
 

١٦٤

 أضف إيل ما تقدم 

ـفـإن الئحــة اـلـدعوى الـمـار ذكرـهـا ـقـد تضــمنت إـقـرارا قضــائيا �

صريحا بمدنية النزاع ، حيث أقرت المدعيـة بـأن قيـام المسـتأنف 

وهو  .. بيعا لملك الغير يمثل ٣، ٢.....ببيع وحدات بمشروعي 

 .الجزائية أمر مدني بحت ال يجوز عرضه علي عدالة المحكمة 
    السيما وانه قد ثبت من خالل تقرير اخلربة املؤرخ 

 )وعلي فرض صحته(الذي عولت عليه حمكمة الدرجة األويل 
��8�3ط�����3 ��و?%�1ن�א���ود�א�	!�	�3!	����3א�	"(�+�;�8(د��	(,�����..�!+�8�0د��@	ن��

�وא�(د�!�(-�	�(��א��K(��������..�!��(מ�و�@(�$�א�	د��(�3!(���ق�א�	(د�%���������)��((\ن��..�و	(ن� (מ�و�ط!�

..�	وא���3א�	������%�?ذא�א�!�-��9���0و��������0ذ��%�א�*�&�3א�	د���3،�?و�	(��8(د�&(�ن��������������

�.!	���'&د�9��3א�د�-�!	د���3א��زאع�א�"�!ق�H!دא'<��>���9

 جبلساتها) املضمومة(وحيث تداولت الدعوى حمل التعقيب .. هذا 

نـة اخلـرباء وقيدت برقم     لسنة      مدني كلي  وورد بها تقرير جل

الثالثية القاطع بعدم صحة مجلة مـزاعم وادعـاءات املدعيـة بـاحلق 

�املدني حيث أنتهي إيل ما يلي 
�

 فحص وتـدقيق جميـع المسـتندات المقدمـة مـن طرفـي النـزاع ، وبنـاء علـي األسـس التـي تـم بعد
إلــي  ) أ(  مــن ٢/االعتمــاد عليهــا فــي البنــد خامســا ، وعلــي الحقــائق المبينــة فــي البنــد سادســا

 :وعلي أقوال شهود المتنازعة ، تؤكد اللجنة لمركزكم الموقر ما يلي ) و ( 
 : درهم لألسباب التالية ٨٦,٠٩٦,٤٢٧ عدم دقة مطالبة المتنازعة بوجود اختالس بمبلغ -١

 . درهم ٦٢,٨٩٢,٣٣٠ المبلغ يتضمن قيمة طوابق بالكامل -     أ
 درهـــم يتعـلــق بخســـارة ـمــن وجهـــة نظـــر ٢٦,٦٥٠,٦١٨ ويتضـــمن مبـلــغ تـقــديري يبـلــغ -     ب

، وهذا ما لم يتم إثباتـه ، بـل وخالفـه الشـاهد المبـين فـي البنـد رقـم ..... المدعي أصليا 
 . أدناه ٢

 



 
 

١٦٥

وبــين ـمــدقق حســـابات .....  تعــارض البياـنــات التــي ـقــدمها محاســـب المــدعي أصـــليا -     ج
 ) .ثالثا/ ٤/ أوال ٥/خامس(كما في البند / ..... السادة..... المدعي أصليا 

أصــل المعــايير ، ـفـالتقرير األصــلي يفـيـد ـبـأن المــدعي /  تـعـارض نـتـائج تـقـارير الســادة -     د
 درهـــم ، وفـــي التقرـيــر التكميـلــي ٣٢,٤٥٢,٦٧٦اســـتولي عـلــي مبـلــغ ..... علـيــه األول 

 . درهم ٥٣,٦٤٥,٧٥١ درهم بفرق ٨٦,٠٩٨,٤٢٧استولي علي مبلغ 
مــع البيانــات الماليــة المدققــة مــن / ..... االستشــاري للســادة  تعــارض نتيجــة التقريــر -     ه

 .دائنا للمتنازعة ..... التي تؤكد بأن المدعي عليه األول / ..... قبل السادة 
 :كما يلي / .....  اختالف بين كشف المحاسب والتقرير االستشاري للسادة -     و

محاسب  بيان

 المتنازعة

 طالل المرفق

 أبو غزالة

 الفرق المرجع

 .....٢      

 ١١٠,٠٠٠ التقرير ٢٢١,٤٣٥ ٣١ ٣٣١,٤٣٥ ٣٠٥شقة 

 )٢٣١,٠٠٠( التقرير ٢٣١,٠٠٠ غير موجود  ٤٠٣شقة 

 .....٣      

 ٢٦٢,٩٠٠ التقرير   ٤٢ ٢٦٢,٩٠٠ ٥٠٣شقة 

 )٢٢١,٤٣٥( التقرير ٢٢١,٤٣٥ غير موجود  ٦١٢شقة 

/ المجموع 

 الفرق

٧٩,٥٣٥(  ٦٧٣,٨٧٠  ٥٩٤,٣٣٥( 

 ـبـأن المتنازعــة اســتلمت عــين ٤٣ و ٣١إقـرار محاســب المتنازعــة بموجــب المـرفقين . ز
 درهــم ، وهــذا يؤكــد علــي عــدم ١٨,٤٥٠,١٩٥٤,٠١ مبلــغ ٣ و ٢..... مشــروعي 

أصــل المعــايير ، / ، وعــدم دقــة نتــائج تقــارير الســادة / ..... نتيجــة تقريــر الســادة 
 . ًوأخيرا عدم دفة مطالبة المتنازعة 

 فـــي الكشـــف المقـــدم مـــن محاســـب المتنازعـــة كمـــا فـــي ٨ و ٦ج الطوابـــق عـــدم أدار. ج
 ، وهـــذه الطواـبــق مدرجـــة بتقرـيــر ٣.....  عـــن مشـــروع ٤٣ و ٤٢ و ٤١المرفـقــات 

 / ..... . السادة 
 لنصـــــــف خســـــــائر..... بعـــــــدم دقـــــــة مطالبـــــــة المتنازعـــــــة بتحمـــــــل المـــــــدعي عليـــــــه األول  -٢

وشـــركاء / ..... عـلــي تقريــر الســـادة ً درهــم اســـتنادا١١,٣٧٥,٠٥٢ بمبـلــغ ٤..... مشــروع 
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  ٤..... اـلــذي انتهـــي إـلــي نتيجـــة محاـيــدة وموضـــوعية مفادهـــا أن القـــوائم المالـيــة لمشـــروع 
تعكس بشكل عادل عن إيرادات ومبيعات وتكـاليف المشـروع وعـن الحالـة النقديـة للمشـروع 

المـنـوه عـنـه ً ، علمــا ـبـأن التقرـيـر ٢٩ و ٢٨ كمــا فــي المــرفقين وـلـم يتطــرق إـلـي أي خســائر
أنفـــا مقـــدم مـــن المتنازعـــة كـــدليل علـــي وجـــود خســـائر ويجـــب تقاســـمها مـــع المـــدعي عليـــه 

 ..... .األول 
 بخصـــــــوص قطـعــــــة األرض أر ســـــــي ٧ و ٦ ـفــــــي الصـــــــفحتين خالصـــــــة أـقــــــوال الشـــــــهود -٣

وان هـــو الماـلــك ، .....  ـبــان المـــدعي علـيــه األول  ـقــررأن الشـــاهد األول ، ٤٠/٣٣٦
وان الشـــاهد ، ..... الماـلــك األرض هـــو الـمــدعي علـيــه األول  أـفــاد ـبــان الشـــاهد الـثــاني

الن المـــــدعي عليـــــه ..... ً أفـــــاد بـــــان األرض مســـــجلة باســـــم المـــــدعي اصـــــليا الثالـــــث
 أـفـاد ـبـان المــدعي علـيـه اهد الراـبـعشــوان الال يمـلـك جنســية دوـلـة اإلمــارات ..... األول 
وســجلها باســم المــدعي  ملـيـون درهــم ٣٥اشــتري األرض باســم والــده بمبـلـغ ..... األول 
اشـتري األرض ـمـن .....  أـفـاد بـان المـدعي األول وان الشـاهد الخـامس، ..... ًاصـليا 

 بـان ًوأخيرا أفاد الشاهد السادسًأمواله ولم يدفع المدعي اصليا عبدالرحمن أي مبالغ ، 
 ..... . األرض عائد ملكيتها للمدعي عليه األول 

 ومما تقدم مجيعه 

و<ن�..�م�V!��אدL�3א+�و���א�K3א�`�� ��א-����������3%א-�%�A����"�$.��������������1Eא����%3
��#��y�+Q������A	.��و�%����$����E�������Wא�`�� ��و���Wא-����v��R���|E�$�6ل�������������������������8

�����!"���0��<�T�e>�+אL�3אد�T>و.��<و���.א@'�אل�/������E��>��E��e<و��

 وجتدر اإلشارة 
و��1((د,�..��((%�����((��א��!((�#�א�	((���ذ&((�<��H((%�1ن�א�*((�&�3א�	د��((8�3((د�א���@((,���

H(���1(8�0@(%����..�א2و�אق������3א��!�א$��!�/�א����א@�,�،�����,�א�*�&��3د�א�"�د#�א��!�א$������

�و!�*��א�"�د#��א��!�א$�	�	��מ�وא���وא��%��������&	��%��H%�..�!�دמ�8!ول�ط��7א��د�

عدم أحقية الشركة المدعيـة بـالحق المـدني فـي اعتراضـاتها �

 .وتأييد التقرير األصلي بكافة عناصره ونتائجه المذكورة 
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�دמ��	�������0 ���	�7�91د�,��دא��3א�	�&	(�3א�	د��(�3�&	�(��!��"(���3!����(�$��������������..�و�

�.א�د�و�V�+"�"����%�א����$�א�"�د#�א��!�א$��H%��دמ�1����3א�	د�����3	���د��0

 وحيث أصبح هذا احلكم نهائي لعدم الطعن عليه بثمة مطعن 

 د حاز حجيته يف إثبات تهاتر مزاعم املدعية باحلق املدني فق

��K��z�8א�`��� ��א-%������3..�و����K3א�و���Q��e�8ل����������%م�.�A�����1!��Xא�<ن��"�������
����������������������O	��X��8�3�Q�X��،���A����$زم����/�����v��د���#Aو<ن��،�v��%��8א�6#%�وא������e�+L�/

��-3�T_���)����0��7����3�i"���������.����א¯����nא-$���%م��������m�������E.����א¯����nא-��s	�����µא���
و�A��א@����א��_$�6.�T��K�S'�L����2�[/<ول�������������..��S���א�%	/���א@و��������1)��"!�����وא@و	אق�

����2�%#6���A��~�|E�$6-א��Lאnدא��%«�L�X��/��وא	د.�
  استمعت عدالة احملكمة االستئنافية املوقرة   فإنه جبلسة .. وأخريا 

 علي هذا اإلجراء   وتعقيبا ...../ إيل أقوال الشاهد 

 نتشرف بعرض اآلتي 
!ط�ن�א��Pא$�!"	�ع�81وאل�א�*�?د����0�2�ل�א���3Kא���!��3،�و�מ��'د�א�	�(��מ�א�(ذ.���������������:�1و���

א����و��(�3،�!	(���!ط(ل�1�.1 (��1و�د��(��3�(ذא��������������א"����,�!��0دא��3א�	�&	(�3א��	(�ن��������

�.א��Pא$�

 ن  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أ٧فقد نصت املادة 
 جري التحقيق باللغة العربية ي

ٕواذا ـكــان الـمــتهم أو الخصـــوم أو الـشــاهد أو غـيــرهم مـمــن ـتــري النياـبــة العاـمــة 

سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية علي عضو النيابة العامة أن يستعين بمترجم 

 .بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته باألمانة والصدق 

 ملا كان ما تقدم 

���i����ن�א>�U�'�����6و"/��X!D�١٥/٧/٢٠١٩��������Sq%3��¥א���אQe�i��$Nא�x�א�
و���z2�K$.�t+�3����2ذא�������..� ����E>�..�...../��K/rא�8D�iE��$N.%�����13/�......��`��د��א-3%��

��������������������������X!D�i���.�t���E>�8�3�Q�X؟؟���a��ذ�b�cم�>����Sq���|�����A�j7`�א�a�ن�ذ� 
E��@����$����Tدs.ن����W���א�|"'��E>��6"��وA��א@���א��زم����Qن�..���وא�,%ق�א
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�.A_א�א)/�א�L،�وA2%א	�د��$��
��/��מ����;�א�*�?د��>"��0	����!+�(��0*(�د�!(���ق������������..�!ط�ن����1*��7?ذא�א��Pא$������:� ������

�.و?و�	���!طل�*��د��0و��دמ�1�.1 ��1و�د����3���..�و��*%$�"وא<�

 ائية علي أن ن قانون اإلجراءات اجلز م٩١/٢نصت املادة حيث 
ويـجـب عـلـي الـشـاهد اـلـذي أـتـم خـمـس عـشـرة ـسـنه أن يحـلـف قـبـل أداء ........ 

 ...........الشهادة يمينا بأن يشهد بالحق كل الحق وال شيء غير الحق ، 

 ملا كان ذلك 

��k2��£�8	��2���1<ن��A_א���)�١٥/٧/٢٠١٩א-s	�µ(و&%���X��Qeא�"��6א-_ �	���
..�'"|�א����Wא���E���E�����E.`��%�������و���b�c�L1�kא���������������&%��/�.......�א�`�A%�א-3%��
�B����3ن�>�K��c	)	���&����� �(ن����3م������	ن�و<���#zא/��]�3"�����'"��|��..�א��8א��������E>�%�� s.����~

�W���א�..�v�0.�t��Eد����¥�..���2א�T>�	%�.א���و�&>�v��.�T_�א@���א����.�
�1(���0	(ل��(د.�א�	د��(�3!(���ق����������..�د�ذא�(����0	ن�א�وא@=�א���%�و	ن���ل�81وאل�?ذא�א�*�?�������:� �� ���

و?(و�א2	(�����"�	(د���א�*(�ون�א�	���(�������3"�	�ذ�1& ��	ن��*��"�وא,�،��%�و�B>(����������3א�	د�%��

�א�ذ.��'&د�1ن�*��د��0@د�א�	"�+�;�����0��7	�>��3و�د��0���1@����"!!�ن�

 السبب األول 

������������������8������ >�_�#��1E%�-א�`�� ��א-����������3%א�T%����"�����E>
���X����"�yא����"$����و���������^�<&�א����،������������..��N��`3#�א+����

��������������Lא)د���#��["�.��Dو�����V�^ن��S.��D�Lذא�..�وא)د�{�
�������a��ذ�vز&���"����7،�<����2ذא����	�	ض��,%���N�v�0.�t�..����E{�

���������������!��N�1وE%�-א�`� ��א-����������3%א�['�V��}	ل��#�N
�.3"�1و����$0

 السبب الثاني 

���.%���0V����E>و������������>�j��E�T>�8�3ل��א-��6��E{������-ن�א�א��"`�
�6���<و�אQ$eس���e)���,'אل�א�`�� ������)���0ض��3"��1<���>���.�..

��"�1א��0ض�א�%�����1ن�א-E�$�6|�&�%�&��م����Q$eس�<���אل���������������
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�}ن�ذ����a]�<ن�.�S�ن���"��Kא�`��A%�א-�_ �	��������..���8א�`� ����
)�v��&@س–3"���1אQ$��eא��^��S.���k�8��S.�t2ذא���(�t������U���'
.����S.�k�8S�..��3م�������������_�#��|E�$�6-غ�{%�אQ���£م�%�.�tذא���"�

٢٠٠٨)�K3ز���س�'�6Q$eא���r���.؟)��%א.!�
ـه منفعــة وتــدرأ عنــه لعــل مــا تقــدم   جميعــه يؤكــد أن أقــوال وشــهادة هــذا الشــاهد تجلــب ـل

 .وبما يستوجب إطراحها وعدم التعويل عليها .. بما يبطل أي داللة لها .. ضرر 
8ض�?ذא�א�*�?د�	(-��>"(���0	(��1د�(%�!(1�0	(�מ��دא�(�3א�	�&	(�3و!(�ن�	(��"(!ق����������������������������:��א!����

������א�	����3!�2و�אق����.و���8!1�0	�מ�א����!�3א���	�%��3��

�����������������B	%�&�C�"����"$�eא�%�&�|E�$6-ن�א>���Sqم�%3א���א��>�	�&�U�'١٢,٧٠٠,٠٠٠�
���د	��2�KA	א����1(د	��2�KA	א����1����Nن�و�3`���"���zو�< ���)�א>�a��8ذ��..����E>�W'�^

��B	%��&س�Q$��eא��C��"<����م�א�#�������א��������<ن����	و&��������N١١,٤٢١,٨٢٠�K��A	3`����(�د�%��'>
��K��A	و3`���ون�د�����و��A_א�א�$#���&������م��)��"����ن�و<	���������ووא'��%�و3`���ون�<�����0و�²�£

���$!Vو3%م��%A�`�א&���^�و/%אن�א�א��O3"���..���{��א��Q~���E>و.�

  كما تناقض أيضا

 نفسه حينما قرر أمـام عدالـة المحكمـة االسـتئنافية بأنـه مع�

 !.ال يعلم سببا للتراخي في اإلبالغ ؟
  يف حتقيقات النيابة أن هذا الرتاخي يرجعبينما قرر 

����������������b��¯�%��6א"��������y�J�x��ط��������..�2��1 �����א-%#$�6א+�א�زم����6���و�A��א@����א
�����%A�`�א�א_Aאل����8#�&���..�د����<&������k��-����������������"3��Q�~����א�אن����ن�<&%� s.�O	��Xو���

�.و>����0�"!�����
�
�
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!	زא�מ���"(�د���)�1	�מ�א�	�&	�3و1	�מ�א����!�3א���	�3"�!��(���8א�*�?د��%�81وא��0:����	"��

��3وא2و�אق���!ل���%�א��&(س�،���(د��(�$,��!(��#��(ن�81(وאل�	�"(������������3..������%�א��

�:وذ�����%���و�	����%�..�"�د�����

١. �Aאل��������<ن����@�|E�$�6-س�אQ$�eن�وא&����א����K3ز�%A�`�א�א_
�����������N�#D��3م��������e>���$'�8<ول�������r0�ل�אQe�iR�� �`�א

��¥�T_�0#���.%� ��$0و��. 
 هذا يف حني أن الثابت 

��v�$���Nא�|����S������h.	����$���2�� ����`����v�����.�t�|E�$���6-ن�א>
و�SA_א��!�و��0$��<وא��3�vم�����وA���8�S.�t&�%�א�$!�����������%�؟���������

א@����������6#��א&����א�Q$�eس�؟����S|�.���م����Q$eس�<���אل���������������
�!א�`� ��&��vא������k>���`�������v ��"��؟

و?((و�	((ن�(�א�*((�?د�1ن�א�	��"((�7א��((�ص�!��	"((�+�;��&	(��ز�((מ�−٢

�>�((د�)�!��((د�א�&��و�((%(8((د��1"((ل��H�0))��H	�((ل��/�.....)��((د�%�

�!.מ�؟�	��ون�د�?٨,٧א�8Pא��!�"��מ�א�	"�+�;��	!��6

 ورغم ذلك 
�((מ���((دמ�?((ذא�א�*((�?د�ذ�((��א�!��((د�א��&��و�((%�א�	ز�((وמ�"((وא$�

��,�א����!�3א���	�3	�1�0و�1	�מ��دא��3א�	�&	���������3��و?(و�	(����..�!��

�����3))����'&((د�!��((�ن�	((زא�מ�?((ذא�א�*((�?د�و�((دמ�	وא&!��((�����

�.وא��دאמ�"�د?��!	����د��Hط�א����

 ملا كان ذلك 

�<&�אل��A_א�א�`��������Y��:�%Aא�`��aوא��.�]�������و���8"�������%م�.�A���1!Xא�<ن������
����"3�v.��$�א��و3%م�א�]@�����.%/���"����o�1"3�[E�/�v �8�.�

�

�

�

�
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0����$��!��

 يلتمس املستأنف من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 

 :=أصليا 

�.����ل�א�N$�#���א-��م���8א-�QSk�|E�$6:�<و��
���E�z�:ع��{�و^�א-�..�KSא��L���{دא��%«�L�X��وא�|E�$6-א�

3%م�&���ل�א��3%��b�c�8�����������pذ�U��'��0�V�T<ن�א�`�� ��א-���������������3% −٢
 �����א-%��0V�T>��¥�i6���1Eو���,"!��^���%.�Kא��Qغ�

�א������`��ن�������א�$�و.���و������"���د����������� −٣����E��&�8�ن����L�X�E��٢٠א�3%��pא
�����א��.א)/�אLא+�א

٤− ��2�%#6���A��~�|E�$6-א��Lאn���.�
������z�:�����8.%��3����A���A�.و������אN$�#���א�#�����א���������$��ذ��a<ن�א���%.�8א-�3�م��

�1E%-א�`� ��א-��������3%א���و<&�+������A	�z��W�8و����._��Eو�W!�!V.�

 : احتياطيا 

١− �����������������a��وذ�������µ	s-א�be@א-#$%���وא-�%���"$��.��א��#�"����.������zQz��#��Oא%$Eא�
��!���Uאr3א{���+�א-��A�1��"3�|E�$��6_א�א�$��.����،�و�����ن�<�m�������X&�#��O����Nא�$����	.����
א������6א-�%�������Dא��%.�8��%א��6د��א¯nא�Lא-s %.3�8"�3�1%م��V!��א���Qغ���������������
���$����و����א���N��L'��א-E�$��6|�،�و ��_א�����U ������א�r3א{���+�وא-�����83א����א	د��

������������������µ	s�-א�T	��`$Nא���n�¯/����������(�$��.��א	ول�د>����Sوא-��%م�<���م���(���%� s-א
�������be@א�Lאn¯3"3�1%م�&��م����.��א)����������µ	s-א(��������������Nא�3%��#����و���و&���N>�1�"3

�������������������|E�$�6�"����!$�6�����E����n�¯א���#��������2�i�$Eא�x�א�C���-س�א�N>و���ن�����"N
�א��E+�א�`� ��א-��������3%א-%�1Eو���ن��N]��3%م�2/��א�Lא����������������m&�8وא�����V��-

������������������������3�م�אE`��ل�ذ���א-E�$6|�����و �_א�א�E$���ل�2���1دא���Aو����C���-א�B_A�W�
�����������K�&	ض�	א@�����&�iE� 2ذא����ن�3������Q�@وع������٠١٢−٠٠٥א��`��j�w��.....٢���8���

3%���و _א���U ����א-%#$�6א+�وא��%���vא���[�����`��א ��א-�m���|E�$�6א�`�� �����������������
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^�א��%.���8����%א-`���و�3+�و<����E/�.....��-��3%�א-������������3%א-��%�1Eو���V'����א
������������1�"3�a��وذ�a��و���a.�k��$0,����A	�'�%&���A�.و�'�#���'�	�א���%.�8א-�3�م��

^���kد���א-���������@و	אق�،��و����"����������U/�.....�.....�א�#!��א�_�T<&�����א����%�6
 . ������V�#3א�$%א�13وV�����/��א�������

 :استدعاء السادة  -٢

- .....�.� 

- ....... 

- �.....����� 

א�q	.�8�¦&��א	א+�א-`��	�%#$�6D������2א+�א-�$��Kوذ���a��¦د�����L&�א¥�K<���م������������������ -
����������������!�V6#%�2����،�و3%م�����A��~�K�$-א��Lאnم������D�a�&���وذ�%3א���א¥����א-

���"�~�K3א��/�.....�.אدL�3א+�א�`� ��א-��������3%א-%�1Eو�
٣−���N����#���.�,$�ض�����������א	א@�i�E� 2ذא�������0%�3���Q�@א{�1وא	א@�����7$אج���kد����8دא

��K&�������&�����������8 12-005א���b�e@א��n�¯2���������.���א�	��k>�x��ض�א	�1ذא+�א@�A�
���%3.�

 وكيل المستأنف 

 

    المحامي
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 املوقرة ... لدي حمكمة استئناف دبي 

 دائرة اجلنايات املستأنفة 

 
����0	ذ&�#�*�

���!+"!��7א�"����;

�د	�0	ن	��

 

 )مستأنف ومستأنف ضده(متهم ثان        / السيد 

 
�@(((((((((((((((د

 

 )مستأنف ضدها ومستأنفه(سلطة اتهام      النيابة العامة 

 

 )دبي( جزاء مركز الرفاعة  لسنة     وذلك يف القضية رقم 

   املتهماستئناف جزاء من قبل    لسنة     املستأنفة برقم 

  تئناف جزاء من قبل النيابة   اسلسنة    ورقم 

 -/-/-واحملدد لنظرها جلسة 
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١٧٤

 املوضوع
اشـترك  -/-/- ولغايـة -/-/- خـالل الفتـرة مـن أنـهأسندت النيابة العامة للمـتهم الماثـل  

 ، ٣ ، ٢( فـي ارتكـاب الجـرائم الـواردة فـي األوصـاف بطريق التحريض واالتفـاق مـع المـتهم األول
 رغـم علمـه باإلضـرار )....(مقاصة المـزورة رقـم فيما يخص بيان المن البند أوال ) ٧، ٦ ، ٥ ، ٤

ـبـإيرادات المؤسســة العامــة الـتـي يعمــل بهــا المــتهم األول وهــي جمــارك دـبـي وذـلـك باســتغالله لعالقـتـه 
ٕ درهم واعطائـه ٩٤٠وتسليمه له مبلغ باألخير وتحريضه واالتفاق معه وهو عالم بصفته وسـلطانه 

 مـن قبـل درهم وهي جريمة طلب وقبول للرشـوة) ٣٥(مزية تناول الطعام مجانا في مطعمه بقيمة 
إلصــدار ذلــك البيــان المــزور بقيمــة الرســوم ) أوال(مــن البنــد ) ٦(المــتهم األول الــواردة فــي الوصــف 

وتمكنـا ـبـذلك ـمـن (.....) درهـم لصــالحه ولصـالح أحـد زـبـائن شـركته ) ١١١١٥٠(الجمركيـة البالغـة 

ن خـالل اسـتخدام ذلـك البيـان فـي تصـدير وسـيلة النقـل  بقيمة تلـك المبـالغ مـن قيمـة الرسـوم مـالتربح
 إلي تلك الدولـة دون إعادة سداد قيمة رسومها الجمركيةالواردة فيها إلي المملكة العربية السعودية 

ٕاألخيرة وارغام جمارك دبـي بصـورة غيـر مشـروعة بتحويـل الرسـوم الجمركيـة المسـتوفية منهـا فوقعـت 
 .يض واالتفاق علي النحو المبين باألوراق تلك الجرائم بناء علي ذلك التحر

 وطالبت النيابة عقاب املتهمني وفق نصوص املواد 
 مــــــن قــــــانون ٢٣٨ ، ٢٣٧ ، ٢٢٧ ، ٢١٣ ، ١٢١/١ ، ٤٧ ، ٤٥/٢٠١ ، ٧ ، ٦ ، ٥/٥( 

 ٢٠٠٥لســـنة ) ٣٤( والمعـــدل بالقـــانون االتحـــادي رقـــم ١٩٨٧لســـنة ) ٢٣(العقوـبــات االتحـــادي رقـــم 
 ٣، ١٢ - ١٠ – ٨ – ٦ – ٤ – ٣ – ٢ -١( والمــواد ٢٠٠٦لســنة ) ٥٢(قــم والقــانون االتحــادي ر

 فــــي شــــأن ٢٠١٢لســــنة ) ٥( مــــن المرســــوم بقــــانون االتحــــادي رقــــم ٤٨، ٤٢ ، ٤١/٢ ، ٢-٦/١، 
 .مكافحة جرائم تقنينه المعلومات مع تشديد العقوبة 

 واجلدير بالذكر 
ٕ واصدار حكمها المسـتأنف أن محكمة أول درجة وحال تصديها للفصل في الدعوى الماثلة 

..  وأبقـت علـي بـاقي األوصـاف مـن الجـرائم المنسـوبة للمتهمـين .. استبعدت وصف جريمة الرشوة

 .وهو محل استئناف النيابة المنضم 

 

 

 



 
 

١٧٥

 وقد قضت حمكمة أول درجة 

 مبوجب الوصف اجلديد باحلكم القاضي منطوقه

 حكمت احملكمة حضوريا 

�...../و��D&�����א-��$��Kא�������D�/.....��W$#��N��%��-���������،�1E&�����א-��$��Kא@ول��
���������k>��$N��%-��������،����������C�"א@ول����د����K�$�-אم�א���,�����������٢١٨١٨٧٦و2��

�����������C�"د�������W#���X$��W��$�-אم�א����.�Kא-�$��Kא@ول�����،�و��د	١١١١٥٠����K�Aد��1و2�
�C��"��٩٩١	א����د��٢١٩٢�C��"�-�T���6و��K��A	د��،�������#��v�� �1���2�[��6E�����3�a���وذ�،

و��א�$�����������8،�����دA����83א�%و����و�,��د	��א@و	אق�א-��و	��א-��X�[�������������}و<��+���
���k��א�����.�

  الوقائع
 بصــفته مخــوال مــن مصــلحة –/ .....  ـبـبالغ مقــدم مــن المــدعوتســتهل وـقـائع هــذه اـلـدعوى 

ابـه الرتك .. ...../متضمنا المطالبـة بمحاكمـة المـتهم األول .. -/-/- حمل تـاريخ -جمارك دبي 
  وكذا ارتكابه مخالفات تخص قسم التخلـيصعدد كبير من المخالفات أثناء عمله كمخلص جمارك

 .رغم عدم اختصاصه بالوظيفة األولي عقب قرار النقل حتى عقب نقله إلي قسم المطالبة 

 وكان من ضمن الوقائع املنسوبة للمتهم األول 

 �h.	���$��������&−/−/−�j���"7$��)�%�����(���1 ������,����אE�����א�K�$��-–�8��3��	����3�
���i#§��7אX�–���3�X���A	��$3���..������E� �8���Kc��غ���(3"�1אQ������8)���6]����%م�א���%���
v�#�א�v��Nو)�#'�k(�i#§��7אX��v�I��m��X���8א��i6��و�.�

 وبذلك
بإعفائـهـا ـمـن ســداد أـيـة رســوم  المعامـلـة الجمركـيـة الخاصــة بالمـعـدات عومـلـت ـهـذه المـعـدة

) المملكــة العربيــة الســـعودية(مصــدرة إلــي أحـــد دول مجلــس التعــاون الخليجـــي  حــال كونـهــا جمركيــة
  .-/-/- إلي دولة اإلمارات الحاصل في خالل فترة خمس سنوات من تاريخ دخولها

 

 

 



 
 

١٧٦

 يف حني أنها وسيلة نقل 
 وبـــذلك تســـتحق فـــي تـــاريخ تخليصـــها ال تتمتـــع باإلعفـــاء المـــذكور إال لمـــدة ســـنتين فقـــط 

  درـهــم١١١١٥٠وـقــدرها واســـطة الـمــتهم األول ســـداد رســـوم جمركـيــة كامـلــة  ب-/-/-الحاصـــل ـفــي 
 ) .مائه واحد عشر ألفا ومائه وخمسون درهما(

 فقد زعم .. ومن ثم 

����������������������L3"����و2.�_א�LQ�$�N-��ل�א����م�وא����	و.��א��#���و2{��א���%��.�a�غ�<ن�ذQ��م�א%��
��"�3���/��,D.�

 وحيث أنه
أـقـر خالـفـات ـبـالتحقيق اـلـداخلي اـلـذي أجــرى بهيـئـة الجمــارك  بهــذه المبمواجـهـة الـمـتهم األول

وهـو مـا لـم  .. بالمخالفات ولكن نسبها إلـي خطـأ أو إلـي تعليمـات شـفهية أو كتابيـة مـن رؤسـائه
 .يستطع تقديم الدليل عليه

 ومبواجهته 
 بتخـلـيص المعامـلـة الخاصــة ـبـالمتهم الـثـاني رغــم عــدم اختصاصــه ـبـذلك بـعـد نقـلـه إـلـي بقياـمـه 

بالمخالفـة  بخـتم المعاملـة بالخـاتم اليـدوي وعـن قيامـه .. أفاد أنه لم يكن يعلم بذلك.. المطالبة قلم 

..  واالكتفـاء بالخـاتم االلكترونـي بعـدم اسـتخدام الخـاتم اليـدوي الذي صدر لكافة المـوظفين للتعميم
لقسـم الفنـي بـإدارة أن ا.. وقد أشار المبلغ وباقي شهود اإلثبـات  .. أفاد بأنه لم يصله هذا التعميم

الجـمـرك ـقـام بفحــص البرـيـد االلكتروـنـي الخــاص ـبـالمتهم األول وتوصــل إـلـي أـنـه اســتلم الرســالة 

 .الخاصة بعدم جواز استعمال الخاتم اليدوي كما أنه قام بقراءتها 

 وأضافت التحقيقات 

 تفريغ كامريات املراقبة  أن 
 مشــاهدة المــتهم أســفر عــن -/-/- لمينــاء راشــد عــن يــوم والمجــودة بمركــز خدمــة العمــالء 

ـثـم عـقـب .. األول وهــو يـقـوم باســتالم مبـلـغ مــن المــتهم الـثـاني وـقـام األول بوضــعه ـفـي مكــان خــاص 
ـثـم ـلـم تظـهـر الـكـاميرات قـيـام الـمـتهم .. ذـلـك اســتلم مـنـه مبـلـغ أخــر وضــعه أيضــا ـفـي مكــان خــاص 

.. مبلـغ كـان علـي سـبيل الرشـوة  أن هذا المما يستنتج منه .. األول بتوريد المبلغ ضمن إيراد اليوم
قـرر أنـه يعلـم بوجـود عالقـة ) منـدوب شـركة المـتهم الثـاني/ ..... (فضال عن أنه باستجواب المدعو

وأن المــتهم الثــاني كــان دائـمــا مــا يطلــب منــه التعامــل مــع المــتهم األول ـفــي .. قويــة بــين المتهمــين 



 
 

١٧٧

اول الطعام في المطعـم المملـوك للمـتهم وأنه شاهد المتهم األول يتن.. تخليص البضائع من الجمرك 
 .الثاني من قبل 

 ومبواجهة املتهم األول 

 .من قبل النيابة العامة بهذه االتهامات أنكرها  
 وبسؤال املتهم الثاني بالتحقيقات 

أكـد المـتهم أنـه ال يوجـد ثمـة ..  المعاملة الجمركية سالفة البيـان وتوجيه االتهام له بتزوير 

��vא�#��vא-#,�ص�3"���� القتزوير علي اإلطـ�Nم��$7"�,�������%���8و�&�x�ن�א-�%��א@

����Hل���������..����-��(@����a8 .. �����א	א+�א��� ���א-$��&����HJ3�(H)��.b!و���83و

��<
�A�'��cd)��.
Eد��&Jא���e�'د)Concrete pump�(�()�O��1و-��א�

�������f�C9وא�a8@94��א"�ص���0*�א�Nhن�א�<J��8..�−/−/−א�H4�و���,.�H9א�

����������������2��HdJא��D<H!�iאد�و�H4Z�2אHj���k�Hc9א�DHl�N0��	Hm�i�	
���
א��1

��n�Nh���..���������������(H)�*�oH��OHm�'و�a8H@9א�*H0ص����H"א���د�א�p<Pi�,�q
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 ومبواجهته مبا جاء بالتحقيقات 
ـالمتهم.. بخصــوص الرشــوة ومعرفـتـه ـبـالمتهم األول    األول أـكـد المــتهم الـثـاني أن عالقـتـه ـب

 ـفـي أحــد المــرات وأن األخـيـر زاره فعلـيـا..  وتعــود لفـتـرة طويـلـة وـقـد اعـتـاد التعامــل معــه عالـقـة عـمـل

وقـد اسـتحي المـتهم الثـاني  .. �د	���٣٦�K�A�����بالمطعم المملوك له وتنـاول بعـض الساندوتشـات 

 .ه بهذه القيمة البسيطة لما بينهما من سابقة تعامل أن يطالب

 م واستنادا إيل ما تقد

 �����������������2�[�6E���~�1E����א�K�$-א��Lא�����و{�Kc	و.�.������������#��L�و	�K�c<ن�א��א&����^�/�
���2<ن�א�#�������<'�����iא-��$���W–�����0ض���V!��א��������+�–����%�وא&��������.��]��� ����1

����������������#���K��"�!� ���و[�������3�i���و���E,�ص���אد�&�E�ن�א������+�و&�E�ن����S!��/�א
'$����א����	��<و�����אد�&��E�ن�������د��وא'��������8����%<���א)'�����دون�<ن��X���8..�א-�"���+��



 
 

١٧٨

�و.��������������$�����v�]���א�����م�א�%#�Nس���N@�1^�א�A�x�א��� ���و����<ن�א�#��������..�א)�EQ3+�א
i�/א	2������������	א-`��WEא�אد�א���ص���,E�����1E����א�K�$-א�i��'>��-�������$�و��א������ �!�"��

�����k��و.��<و�א�$��Kא@ول�^�e,���ص�א-���"����א¯��K�$-��������V@ن������&���م������א-��..������$
�.ن�£��>���0دوא����1E �ن���������,�.��E,�ص�א���E�ن�و

 وهو ما حدا باملتهم الثاني واملدافع عنه 
للمثـول أـمـام محكـمـة أول درجـة وبـيـان صــحة المعاملـة الخاصــة ـبـه وعـدم احتواءـهـا عـلـي 

ا بـين للمحكمـة أوجـه العـوار والقصـور التـي كمـ .. وقـدم المسـتندات الدالـة علـي ذلـكثمة تزويـر 

 بنـدب الخبيـر المخـتص وطلـب طلبـا جازمـا.. شابت أدلة الدعوى وانتفاء صله المتهم الثاني بها 

حسما للجدل المثـار حـول محل المعاملة المذكورة ) مضخة الخرسانة(لبيان حقيقة مسمي المعدة 

 .هذه النقطة 

 إال أن احلكم الطعني 

��"S���������א���c������+����z�K�c	�K�$��-א���E2دא�v����N�^�1�Xو������N�����v�� �8�3�����
����L3#���و��א-%#$�6א+�����������..���א�mوא-%א��K�$-�8א��Bא-�%א��.�A��و�t.�د�3"�1א�%��ع�א

������%&�x�و�� ������������������0..�א�K�$�-א���E2������^�2دא�%E��6��x��א@د����א������N>�^�W��.�t��� 
��א��Kא-�������Sوא-��6#����������������������6���8��3|�..�3"�Q��X��K��Sא��a���ج��ذ�$#$��Nא��^

��bc�1"3���א@د�Tدs��Bא�,!���و2.�אد��A���.�

 وهو ما جعل ذلك احلكم مشوبا 
بعيوب الخطأ في تطبيق القانون والقصـور فـي التسـبيب والفسـاد فـي االسـتدالل واإلخـالل  

 :بحق الدفاع وذلك علي النحو الذي نشرف ببيانه في دفاعنا التالي 
���عא�د�

 مقدمه

�"��vא�����8��iאN$��א�L<و	אق�א�����م�א���א����E>�،�8A'��+���_א����א@د���������������������..��%א.����
�����������1E���א�K�$-����V�¯א��� ���و<��r.�t���E]�����..�وא�%��V�1"3�v!�����دون���-�7�,��א

و�A��������..�3"�1ذ��a£��{�	�N�א��L}دא	��א�����<و����%و���א���J�x,%.��א-��2��%�����������������
�.א��n��L�Xא��Lא-$��Kא������m���#��1Eن�א����م�א-��vz&%�א��E	>�+	 ���Eوو/]�.�



 
 

١٧٩

 فضال عما سبق 
وأوضحناه من أن ثمة عوار الذي لحق الحكم المستأنف وهو مـا يلـزم معـه تقسـيم دفاعنـا  

  :.إلي قسمين أو محورين 

 : احملور األول 

א-s ��3��%"���1א�L���0$Eא�$�و.����.�.�����ن�א@د�����وא���%��Q��e�8����vل�א��א&���mوא�����E�ن�
����������������������/���£�L��0$E�1و���$����1אE����א�K�$-�����V�¯א��� ���א-��ل��%و��z^�א-���"��א

�.^�'���و�%�Tא���Qن�א�_����T<���א)'����א�,�د	���8א�#�����

 :احملور الثاني 
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 احملور األول 

يف بـيـان األدـلـة واـلـدالئل املتـضـافرة واملؤـكـدة عـلـي انتـفـاء وـصـف 

وـسـيطة النـقـل ـعـن املـعـدة املثبـتـة باملعامـلـة اجلمركـيـة اخلاـصـة 

ـاني  ـاملتهم الـث ـر يف حمــرر .. ـب ـاء جرميــة التزوـي وبالتــايل انتـف

تها النيابة للمـتهم التي نسب.. الكرتوني رمسي واالشرتاك فيه 

 .مما يؤكد ببطالن أمر اإلحالة الصادر من النيابة العامة.. الثاني 

 األولدليل ال

 وذلك أن الثابت 
إلـي ..  فـي توجيـه تهمـة التزويـر للمتهمـين قـد اسـتندت فـي واقعتنـا الماثلـة أن النيابة العامـة

علي أنها معدة ال وسـيلة صها جمركيـا  التي يقوم المتهم الثاني بتخليأنهما اتفقا علي إثبات المعدة

 .نقل 

 وذلك وصوال
 .إلي استثناءها من الرسوم الجمركية المستحقة عليها  
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 نه مبوجب االتفاقية املوقعة وذلك علي سند أ

 من دول جملس التعاون اخلليجي 
 مــن قـبـل هــذه واســتيفاء رســومها إـلـي إحــدى دول مجـلـس التعــاون فإـنـه ـحـال دـخـول بضــائع 
 رسـوم جمركيـة عنهـا ال يتم تحصيل إلي دولة أخري من دول المجلـس ، ثم إعادة تصديرها، الدولة 

وذـلـك بشــرط أن يـكـون ذـلـك خــالل ـمـدة محــددة تحســب ـمـن ـتـاريخ ـفـرض الرســوم .. مــرة ثانـيـة ، 

 :الجمركية األولي وهذه المدة تختلف بحسب نوع البضاعة علي النحو التالي 

 خالل سنتينمن هذا اإلعفاء إذا تمت إعادة تصديرها تستفيد  .. بالنسبة لوسائل النقل -١
 .من تاريخ فرض الرسوم الجمركية للمرة األولي عليها 

 .حتى مدة خمس سنوات  فتستفيد من هذا اإلعفاء بالنسبة للمعدات وباقي البضائع -٢

 وتقوم الدولة املصدرة 
 .تفاقية المذكورة سلفا بتحويل قيمة الرسوم التي حصلتها إلي الدولة المصدر إليها وفق اال 

 ويف خصوص تعريف وسائل النقل صدر إعالنني مجركيني 

 من مؤسسة املواني واجلمارك واملنطقة احلرة 

 منه علي أنه ) ٢(ونصت املادة ) ٢٠١٠ لسنة ٢(األول محل رقم 

تحـــدد مـــدة ســـنتين بحـــد أقصـــي لخـــتم المقاصـــة لوســـائط النقـــل حتـــى تـــاريخ اســـتيفاء الرســـوم  
  .ي بيان االستيراد في منفذ الدخول األولالجمركية ف

جاء لتفسري معني وسائط النقل فنصت و) ٢٠١٢ لسنة ١٢(واإلعالن الثاني رقم 

 منه علي أنه ) ١(املادة 
تخضع وسائط النقل المستعملة الواردة في البندين التاليين لآلليات المتفق عليها بين دول  -١

لرسوم الجمركية الخاصة بوسائل النقل مجلس التعاون ذات الصلة بعملية المقاصة ل
المستعملة عند انتقالها بين الدول األعضاء والمنصوص عليها في اإلعالن الجمركي رقم 

 ) ٢٠١٠ لسنة ٢(

 وصف السلعة  البند
 سيارات معدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما فيهم السائق  87.02
ساسا لنقل األشخاص عـدا الداخلـة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أ 87.03

 . لنا في ذلك سيارات االستيشن وسيارات السباق 87.02في البند 
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 ) ٢(مادة 
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 ة نص هذه املواد ومبقتضي صراح
 هي الواردة علي سبيل الحصر في نـص المـادة فإن وسائط النقل المقصودة بشرط السنتين 

وـهـــي ســــيارات نـقـــل األشــــخاص وســــيارات ) .. ١٢/٢٠١٢(األوـلـــي مــــن اإلعــــالن الجمركــــي رـقـــم 

أي السـيارات المعـدة أساسـا لنقـل  – بحسـب الجـدول الموضـح سـلفا وسـيارات السـباق -االستيشن 

  .اصاألشخ

 وأن ما عدا ذلك من وسائط النقل 
 .تعامل معاملة البضائع األخرى التي يسري عليه اإلعفاء أو المقاصة لمدة خمس سنوات

�\ذא�&��,�و"���3א���ل�א����39!��	��מ�א� ��%�	�ل�
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 : قة األويل احلقي
 .لنقل األشخاص ا أنها غير معدة أساس

 : احلقيقة الثانية 
أنهـا  -/-/-أن وصفها بحسب البيان الجمركي األول الصادر لها من جمرك دبي بتـاريخ  

 ) .Concrete Pump (مضخة خرسانية

 احلقيقة الثالثة 
) ٨٤١٣٤٠٠٠(أو بند التعريفة هو .. الخاص بالمضخة الخرسانية ) H.D CODE(أن أل  

 بحسب الموقع الرسمي لجمرك دبي  والمدون به أمام هذا الرقم التعريفي 
             Concrete Pump whether or mot Fitted with a measuring device  

 .ة بجهاز قياس من عدمه دمضخة خرسانية سواء كانت مزو

 



 
 

١٨٢

 وهو خيرج بالكلية 
ويـكـون بـنـد التعريـفـة الـمـدون بالبـيـان الجمركــي  ..  اـلـواردة ـبـذات الموـقـعـعـن وصــف الـسـيارات 

ألنه بمراجعة وصف هذا الكود مـن الموقـع الرسـمي لجمـرك دبـي يبـين أنـه .. األول غير صـحيح 

 يخص 
Lorries used for Cleansing streets , gutters airfield runways .etc.  
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 فيكون وصف املتهم األول 
بأنهـــا مضـــخة ..  ـبــالمتهم الثـــاني فـــي البـيــان الجمركـــي المـــدعي تزوـيــره للمضـــخة الخاصـــة 

 .القانون صحيح مطابق للواقع و(.....) وقيد بند التعريف الخاص بها علي أنه رقم  .. خرسانية

 ال ينال من ذلك و
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 ألن القرار األول 
 باإلعفــاء المــذكور لمــدة ســنتين وســائط النقــلكــان ـيـنص عـلـي تمـتـع ) ٢٠١٠ لســنة ١٠(رقــم  

 هـي تلـك المتعلقـة بنقـل األشـخاص أم هـلو.. وهو لفظ ال يفهم منـه معنـي وسـائط النقـل .. فقط 

 .؟؟المعدات أم غير ذلك 

 إذا كان لفظ القانون غامض أو ناقصو

 مصلحة املتهم يفسر بتوسع أو بتطبيقه حسب فإنه 

  وقد قضت حمكمة التمييز بأنه
 إذا كــان اـلـنص العـقـاب تقضــي بأـنـه ـفـي تفســير الـقـانون الجـنـائي المـقـرر أن القاـعـدة العاـمـة 

 وبتضــييق ضــد مصــلحته ألنــه مــن ضــا ينبغــي أن يفســر بتوســع لمصــلحة المــتهمناقصــا أو غام
 ضـــد بطرـيــق القـيــاس ال يؤخــذ ـفــي قانوـنــا العقوـبــات ال جريـمــة وال عقوـبــة بغـيــر ـنــصالمقــرر أـنــه 

  .بالتفسير األصلح للمتهممصلحة المتهم واألخذ في حالة الشك 
 )٤١٩/٢٠١١ طعن رقم ٢٤/١١/٢٠١١حكم محكمة تمييز دبي بتاريخ (
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 فإذا كان النص 

 قد جاء غامضا وناقصا فيجب ٢٠١٠ لسنة ٢في اإلعالن الجمركي رقم  

تفسيره بالمعني الذي يتوافق مع مصلحة المـتهم وقصـره فـي حالتنـا الماثلـة علـي 

 .وسائل نقل األشخاص دون غيرها

 ويكون السند القانوني يف ذلك

قصود الشارع الذي يبين م .. ٢٠١٢ لسنة ١٢اإلعالن الجمركي رقم  

  ."وسائل نقل األشخاص"من لفظ وسائط النقل بحصرها علي وجه  دقيق في 

 أي أن القانون األخري 
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ـدة حمــل  ـنا أن املـع ـا فرـض ـه إذا ـم ـذا كـل وـه

احلديث أصال مصنفة كسيارة أو وسيطة نقل 
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 أما السيارات
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 ملا كان ما تقدم 

  احملال به املتهمني قد جري بأنه ٢٠١٢ لسنة ٥ من القانون رقم ٦وكان نص املادة 
خمســـون أـلــف درهـــم وال تجـــاوز  والغرامـــة الـتــي ال تـقــل عـــن ماـئــه ويعاـقــب ـبــالحبس المؤـقــت 

 مـن مسـتندات الحكومـة االتحاديـة أو كـل مـن زور مسـتندا اليكترونيـاسبعمائة وخمسـون ألـف درهـم 
 .المحلية أو المؤسسات العامة االتحادية المحلية 
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  من قانون العقوبات التزوير بأنه ٢١٦وقد عرفت املادة 
من شأنه إحـداث المبينة فيما بعد تغييرا  هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق تزوير المحرر 

 -:ويعد من طرق التزوير  وبنية استعماله كمحرر صحيح ضرر

١- .............. 

٢- ............... 

٣- ............... 

٤- ............... 

٥- ............... 

٦- ............... 

٧- �����z(�%3>������B�.�I'�ل��	א������^����|.�I.�

  وحيث كان الثابت
ـم يحــدث فـيـه تغيـيـر عـلـي النحــو المــار ..  بتزوـيـره فــي واقعتـنـا الماثـلـة أن المحــرر المـقـال  ـل

وتتأكـد بـراءة .. ممـا ينتفـي بالتبعيـة وصـف المحـرر المـزور عنـه .. لعدم تحريف الحقيقة فيـه بيانه 

 .وحيث خالف الحكم الطعين هذا النظر األمر الذي يستوجب إلغائه.. المتهم من هذا الجرم 

صـدر بطالن أمر اإلحالة يف الدعوى املاثلة الشتماله علي مواد قـانون : لدليل الثاني ا

فضـال عـن اشـتماله علـي  .. تاريخ الحق علـي تـاريخ حـدوث الواقعـة املاثلـةيف 

  .عقوبات أشد لذات اجلرمية
فالثابت من مطالعة أمر اإلحالة في الجنحة الماثلة أن النيابة العامة طالبت عقاب  

 .  في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات٢٠١٢ لسنة ٢٥١وفق نصوص القانون مين المته

قد بينت النيابة املادة التي اعتربت املتهم الثاني شريكا يف ارتكاب اجلرمية  

 .والتي جرت بأنه من القانون املذكور ) ٩(املبينة بها وهي نص املادة 
 كل من زور ن مائه وخمسون ألف درهمالسجن المؤقت والغرامة التي ال تقل عبيعاقب  

  .مستندا اليكترونيا من مستندات الحكومة االتحادية

مـــن اســـتعمل المســـتند .. ويعاقـــب بـــذات العقوبـــة المقـــررة لجريمـــة التزويـــر بحســـب األحـــوال  
 .اليكتروني المزور مع علمه بتزويره 
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 ملا كان ذلك 
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 بينما الثابت أن النيابة

  وهي بصدد إحالة املتهمني يف الواقعة املاثلة

 ارتكبـا الواقعـات -/-/- حتـى -/-/-قد أسندت لهما أنهما في الفترة من  

 .المزعوم نسبتها لهم 

 فتكون النيابة يف واقعتنا املاثلة
 .مخالفة للدستور وما استقرت عليه أحكام القضاء  بالبأثر رجعيقد طبقت القانون  

  من الدستور اإلماراتي علي أنه ٢٧فقد نصت املادة 

ــةيحـــدد القـــانون الجـــرائم ،   ــل  عـلــي مـــا تـــم مـــن فعـــل أو تـــرك وال عقوـب قـب

 . الذي ينص عليها صدور القانون

 قد قضت حمكمة التمييز بأنه و
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 ) جزاء٢٠١ لسنة ٢٢٠ الطعن رقم ٣١/٥/٢٠١٠حكم محكمة تمييز دبي الصادر بتاريخ (

  األمر اقتصر علي ذلك تولي
المتهمـين القـانون األشـد علـي  بأن طبقت كال مـن النيابـة وبعـدها حكـم أول درجـة بل تعداه 

  .٢٠٠٦ لسنة ١رغم وجود قانون أصلح هو القانون 

  ٢٠١٢ لسنة ٥٢ من القانون ٦فاملادة 
تعاقب علي الجريمة المذكورة بالسجن المؤقت وغرامه ال تقـل عـن مائـه وخمسـون ألـف درهـم  

 .وال تجاوز سبعمائة وخمسون ألف درهم كل من زور مستندا اليكترونيا 
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 وقت حدوث ساري ال٢٠٠٦لسنة ) ٢١(من القانون رقم ) ١(بينما كانت املادة  

 :الواقعة املاثلة تنص علي 
١- ........... 
بالحبس أو الغرامة التي ال تقل عن عشرة أالف درهم يعاقب موظف الشخص االعتباري  -٢

 إذا ارتكب مخالفة ألحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة وال تزيد علي مائه ألف درهم
 .ت أن هذه المخالفة قد جاءت نتيجة لتصرفه أو إهماله أو موافقته أو تستره تنفيذا له وثب

 ومبقارنه نص املادتني سالفتي الذكر يبني أن القانون 

 الواجب التطبيق علي الواقعة بفرض صحتها 

  ٢٠٠٦ لسنة ١هو القانون 
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 وتكون العقوبة األخرية هي األشد 
 بـفــرض صـــدور الـقــانون اـلــذي فرضـــها وـقــت حـــدوث الواقعـــة أو – والـتــي ال يـجــوز تطبيقـهــا 

ن الصـادر بفـرض هـذه العقوبـة صـدر أصـال فما بالنـا والقـانو -كانت الواقعة تمثل جريمة مستمرة 

 .بعد حدوث الواقعة وتمام األفعال المكونة لها 

 ومجاع ما تقدم 

�������������	�$�N%"����$0��<و���"z�-א�p�3%��א)'����^�א���>����T_�ن�אQ���א�T%��% s.
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 الدفع هذا وال ينال  من ذلك أو ينفي املصلحة يف 
أن محكمة أول درجة نزلـت بالعقوبـة المفروضـة بـالمواد سـالفة الـذكر إلـي الدرجـة األدنـى   

 ح ٩٨فقضت بحبس المتهم بدال من سجنه اسـتخداما لحقهـا فـي التخفيـف بموجـب نـص المـادة 

 .ن العقوبات من قانو

 



 
 

١٨٧

 ألنه ال يعرف ما الذي كانت ستقضي به 
فلعهـا كانـت باسـتعمالها .. لو كانت عقوبة الفعل المنسوب للمتهم هي الحبس أو الغرامة  

 .منها التخفيف كانت قضت بتغريم المتهم بدال من حبسه 

���������������K�$��"���!"�,-א���א�و���m�%��א��!�V�%� s.�����A��1وE����א����m���.و�����a�6�$�א�^
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 احملور الثاني

بيان القصور والعوار اللذين شابا احلكم الطعني منحدرين به إيل 

حد االنعدام املوجب لإللغاء والقضاء برباءة املتهم املستأنف مما 

 .يه نسب إل
�ط((+�א��&((מ�א�ط�((�ن��((%��ط!�((ق�א��((��ون����	((��1دאن�א�	((��מ�א� ((��%��((ن�:��א((2ول�"((!7א�
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  قد تنصت علي أنه  إجراءات جزائية٢١٣ذلك أن املادة 
أو ورقــة التكليــف  عــن واقعــة غيــر التــي وردت بــأمر اإلحالــةال يجــوز الحكــم علــي المــتهم  

 .بالحضور كما ال يجوز الحكم علي غير المتهم المقامة عليه الدعوى 

 ويف هذا املقام استقرت أحكام حمكمة التمييز علي أنه 
 بهــا حســبما وردت ـبـأمر اإلحاـلـة أو ـفـي ضــرورة تقيـيـد المحكمــة بالوـقـائع الـتـي رفعــت اـلـدعوى 

 عـدم التجـاوز ةطيأو تعـديلها شـرجواز تغيير الوصف القـانوني للتهمـة .. ورقة التكليف بالحضور 

 .ٕإلي الحكم في واقعة جديدة لم تكن مطروحة عليها واال كان الحكم باطال 

 )٢٤/١٠/١٩٩٣ جلسة ١٩٩٣ لسنة ٥٧الطعن رقم (

 كما قضت حمكمة النقض بأنه 
ـة المــتهم عــن يجــب علــي المحكمــة أن تلتــزم بالوقــائع فــي حــدها العينــي ،   ـفـال يجــوز معاقـب

 . و��� �ن��"�א&���<�Nس�א�$!����+واقعة غير واردة بأمر اإلحالة أو طلب التكليف بالحضور 

 )٣٧١ ص ٨٠ ق ٢٥ أحكام النقض س ١٧/٤/١٩٧٤نقض  (



 
 

١٨٨

 )٥٣٥ ص ٣٥ ق ١٣ أحكام النقض س ١٢/٦/١٩٦٢نقض (

 كان ذلك ملا 
 المقدم علي أساسـه المـتهم الثـاني للمحاكمـة أنـه تضـمن اتهامـه أمر اإلحالةوكان الثابت من  

إلصــدار ذـلـك البـيـان المــزور ـمـن خــالل تغيـيـر ) .....(باالشــتراك ـفـي تزوـيـر بـيـان المقاصــة رـقـم 

التعريفــة الخاصــة بالســيارة المضــخة الخرســانية إلــي بنــد خــاص بالبضــائع وهــو عــالم بصــفته 

 .لطانه وس

 إال أن حمكمة احلكم الطعني 
قد أدانت المتهم الثاني بـزعم أنـه قـام باالتفـاق مـع المـتهم األول علـي تزويـر البيـان الجمركـي  

رغم علمه بنقـل المـتهم األول مـن قسـم التخلـيص إلـي (وذلك بأن قدمه إليه لتخليصه (.....) رقم 

 ) .قسم المطالبة

  من هذه الواقعة وحيث أن أمر اإلحالة قد خال متاما

�����K�$��-ن�א>�K��"�.�1 ���ن�E�����א�K�$��-3"���1<ن�א�Q��V>�v��%���אق�א	م�^�א@و%���.�tو
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 ألن الثابت حىت من تفريغ شرائط كامريات املراقبة
 فقــام األخيــر فوجــده هنــاك وســلمه األوراق توجــه إلــي محــل عمــل األول أن المــتهم الثــاني 

وـقـد وجــده فــي ..  ؟فكـيـف عـلـم الـمـتهم الـثـاني ـبـأن األول ـقـد ـتـم نقـلـه.. ا بســير وســهولة بتخليصــه
 .محل عمله في ذات المكان الذي اعتاد علي تواجده فيه 

 األمر الذي يتأكد معه 
عن واقعة لم ترد بأمر اإلحالة وهو ما الثاني أن الحكم محل الطعن الماثل قد أدان المتهم  

 . خالف القانون وأخطأ في تطبيقه يكون معه هذا الحكم قد

 هذا فضال عن أنه كان يلزم 
 اـلـذي أجرـتـه ـفـي الواقعــة الـتـي تعاـقـب إـلـي التـعـديل المــتهم والحاضــر معــه أن تنـبـه المحكـمـة 

  .علي الرغم من عدم صحة هذه الواقعةعنها المتهم 
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 خصوصا وان النيابة العامة 

����������1E���א�K�$-د+�^�<���א)'����<ن�א	و�����������&%�<و�j$�<א@ول��K�$�-ن�א>�K"�.ن�� 
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 أي أن وصف احملكمة 
وـعــدم إـعــالم .. وعـــدم تنـبــه الحـكــم إـلــي هـــذا االخـــتالف  .. يـخــالف وصـــف النياـبــة بالكلـيــة 

 .ي تطبيق القانون يؤكد اختالط فهم الواقعة لدي المحكمة فضال عن خطأها ف .. المتهم به
98و��*��7א��&מ�א�ط��ن���ن�و�د,��!��א����0%���(و�	�	(ل�و	��(ل��(%���������������:�א�"!�7א� ��%���
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 باستقراء احلكم الطعني 
 : يتضح انه أورد ما هو نصه  

 �����X.>�i�z<ن�א-$��Kא����1E&�م�������0ق����mא-�$��Kא@ول�3"���1�و.���א�����ن��������������������"��
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 وحيث أن ما أورده احلكم 

ـل أو  جــاءت بهــا محكمــة أول درجــة مــين وافتراضــاتمحــض تخ  ـدياتها دون أي دلـي مــن عـن

 .قرينه تعضد هذه المزاعم حتى 

 بل علي العكس 
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ـي نفــس الكــاونتر فــي "   ـه عـل ـات ظــل مكــان عمـل ـي قســم التأميـن بعــد نقــل المــتهم األول إـل

 .) بالحكم٥صفحة " (المركز الذي يعمل به وتغير اختصاصه 

  بأنه...../ كما شهد المدعو 
في حالة نقل الموظف إلي قسم الضمانات فإن ال يجوز " 

ـلـف لـه العـمـل علـي إصــدار بيانـات المقاصــة طالمـا أـنـه مك
يعلـم / ..... بالعمل في قسم رد الضـمانات والمـتهم األول 

يحـــق لهـــم فـــي حالـــة وأنهـــم كمـــدراء فقـــط .. ذلـــك جيـــدا 

االزدحــام االســتعانة بــالموظفين فــي قســم رد الضــمانات 

 ".لمساعدة زمالئهم من قسم التخليص الجمركي 
بعـدم بـر المـتهم الثـاني  أنـه أخلم يذكر لمرة واحدة نفسه حال اسـتجوابه كما أن المتهم األول 

 . بإصدار البيان الجمركي المذكور اختصاصه

~��.s %�א�K"3�L�0$Eא-$��Kא����v�#��1Eא@ول������8 ���Bو�3%م�א�V{����V�,$e%א	���������
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 ومن ثم يكون احلكم الطعني 
م فيما ذكره من علم المتهم الثاني بذلك يكون قائما علي محض افتراضات في حق المته 

األمر الذي يعيبه بالقصور المبطل في .. الثاني ولم يعتصم بثمة أسباب سائغة تكفي لحمله 

 .التسبيب 

  يف قضاء التمييز أن ذلك أن املقرر
أن القانون قد أوجب في كل حكم صادر باإلدانة أن يشتمل علي بيان الواقعـة المسـتوجبة  

األدلـة التـي اسـتخلص منهـا اإلدانـة حتـى للعقوبة والظروف التـي وقعـت فيهـا ، وأن يـورد مـؤدي 

 .يتضح وجه استدالله بها وسالمه مأخذها 

 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٤٤٢ الطعن رقم ٢٨/١١/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 وحيث أن احلكم الطعني 
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  من قانون اإلجراءات اجلزائية قد جري بأنه ٢١٦فالثابت أن نص املادة 

 ���/�D�KS'�T_�ن�א�E���א�jE�1"3�v�$`.ن�>�[���Eدא(���KS'�v .�

 وقضت حمكمة التمييز بأنه 
اقتضــته شــرعية الجــرائم والعقــاب ، لمــا كــان ذلــك ) اد نــص القــانونبــإير (وهــو بيــان جــوهري 

ـنص القــانونوكــان الحكــم المطعــون فيــه  ـي يقــد خــال مــن ذكــر اـل ـه العقــاب عـل ـذي أنــزل بموجـب  اـل

 .الطاعن فإن ذلك الحكم يكون باطال 

 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٣٦١ في الطعن رقم ٣/١٠/٢٠١١حكم محكمة التمييز دبي بتاريخ (

  وحيث كان ذلك
 وصـف االتهـام المسـند إلـي المـتهم الثـاني قـرر بعـد أن عـدلوكان الثابـت أن الحكـم الطعـين  

بتغييـر البنـد الخـاص (...) ارتكاب تزوير في البيان الجمركي رقـم أنه اشترك مع المتهم األول في 

 وردت خطـأ بـالحكم أنهـا وسـائل(بسيارة خالطه خرسانية يسري عليها البند الخاص بوسائط النقـل 
 .إلي وصف أخر تعامل من خالله علي أنها بضائع ) نقل

 وعليه فقد كان ضروريا 

 ��������n��$�.�T_����1אE�E�����א�j#���א�K��Sد�א�	�ن�.��>�a�_�� وא����ل�)�����]Q¯א��	����N
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 ستلزمه الشرعية اإلجرائية وهذا البيان جوهري وت

 . لباقي االتهامات المسندة له قائمة وال تقوم..  ال تصح إدانة المتهم ألنه بغير هذا البيان 

 وقد أوجب القانون علي احملكمة 
فالمحكمـة ملزمـه أن تقـدم نصـوص القـانون التـي تثبـت قيـام الجريمـة فـي  .. إيراد هـذا البيـان 

 .ال ٕواال كان حكمها باطحق المتهم 
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 وبالعودة إيل القضية املاثلة 
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 مع أن احملكمة لو كانت أوردت النص القانوني 

 اخلاص بالواقعة املاثلة 

لثبـــوت أن المقصـــود بوســـائط النـقـــل .. لمـــا قضـــت بإدانـــة المـــتهم أصـــال  

 هــي وســائل نقــل األشــخاص ٢٠١٢ لســنة ١٢بحســب اإلعــالن الجمركــي رقــم 

 .والتي ال تعد من ضمنها سيارة الخالطة الخرسانية الخاصة بالمتهم الثاني 

 إال أن احلكم الطعني 
ولم يعمل صحيح ..  وشهود اإلثبات في الواقعة الماثلة اكتفي بما أورده موظفي الجمرك 

 .القانون ولم يورد النص القانوني الذي استند إليه في إدانة المتهم الثاني 

 ويكون بذلك 
 إلغاـئــه معـيــب بالخطـــأ ـفــي تطبـيــق الـقــانون بمـــا ينحـــدر ـبــه إـلــي حـــد اـلــبطالن اـلــذي يســـتوجب 

 والقضاء مجددا ببراءة المستأنف 
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 فاملستقر عليه أن االشرتاك اجلنائي يعرف بأنه 
 علــي ارتكــاب باتحــاد نيــة أطرافــهتحقيقــه  .. االشــتراك باالتفــاق.. االشــتراك منــاط تحقيقــه  

عليـه بطريقـة جـوز االسـتدالل يالفعل المتفق عليه هذه النية وهو أمر داخلي ال يقـع تحـت الحـواس 

لجريمة يشهد بها مادام هذا االسـتدالل سـائغا ولـه مـن ظـروف الـدعوى االستنتاج أو فعل الحق ل

 .ما يبرره 

 ) جزائي٢٧٨/٢٠١١ في الطعن رقم ٢٥/٧/٢٠١١حكم محكمة التمييز دبي جلسة (



 
 

١٩٣

 ملا كان ذلك 
 الصـحيحة التـي ارتكـز عليهـا قد خال من بيان األدلة السائغة والبراهينوكان الحكم الطعين  

 – بفـرض حدوثـه – وأن هذا االتفـاق جمع إرادة المتهمين خصوصـا  جنائيفي القول بوجود اتفاق
ويشـجعه علـي تنفيـذه  حـافزا للمـتهم األول يتحقـق بـه االتفـاق الجنـائي يلزمه أن يقدم المتهم الثـاني

 ) .عرض الرشوة مثال(

 أما وأن مدونات احلكم ذاته 
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 األمر الذي يتأكد معه 
 قـيــام هـــذا االتـفــاق وأن الحـكــم اـســتنتج..  ثـمــة اشـــتراك أو اتـفــاق ـبــين المتهمــين ـعــدم وـجــود 

أن المـتهم الثـاني كـان يعلـم  بـافتراض  بوجود تزويـر فـي البيـان الجمركـي سـالف الـذكرافتراضا منه

 .بتغير مركز المتهم األول وعدم اختصاصه بإصدار البيان الجمركي المذكور 

  الصدد ذابل وحىت يف ه
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  الصدد قضت حمكمة التمييز بأنه ذاويف ه
 فيمـا أثبتتـه مجملـة أو غامضـة متـي جـاءت أسـبابه يكون الحكم مشـوبا بـالغموض واإلبهـام 

 أو كانـت بصـدد الـرد ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفهـاأو نفته من الوقائع سواء كانت متعلقة 
 .أو كانت متصلة بعناصر اإلدانة علي وجه العموملجوهرية علي أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع ا

 )٧/٦/١٩٦٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ٦٤٢طعن رقم (
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 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء حمكمة التمييز أن 
المحكمــــة اإلطــــالع عـلـــي المحــــرر محــــل جريمــــة التزوـيـــر عـنـــد نظــــر اـلـــدعوى يعـيـــب  فالغإ 

ن إطالع المحكمة بنفسها علي المحرر المزور إجـراء جـوهري مـن إجـراءات ألإجراءات المحاكمـة 

 فـي جـرائم التزويـر يقتضـيه واجبهـا فـي تمحـيص الـدليل األساسـي فـي الـدعوى اعتبـارا بـأن المحاكمة
ومـن ثـم يجـب تلك الورقة هي الدليل األساسي في الدعوى وهو الدليل الذي يكمل شواهد التزويـر ، 

ــي حضـــور المـــتهم ومدافعـــهث والمناقشـــة بالجلســـة  عـلــي بســـاط البحـــعرضـــها  إلبـــداء رأيـــه فيهـــا ـف
 .وليطمئن إلي أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها 

 ) جزاء٢٠٠٨ لسنة ٢٩٧ الطعن رقم ٢٢/٩/٢٠٠٨محكمة تمييز دبي بتاريخ (
 ) جزاء٢٠٠٩ لسنة ٦٩ الطعن رقم ٣٠/٣/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ضي بأنكما ق
 موضــوع الجريمــة إغـفـال المحكـمـة اإلطــالع عـلـي الورـقـة الـمـدعي بتزويرهــامــن المقــرر أن 

 ألن إطـالع المحكمـة بنفسـها علـي الورقـة يعيـب إجـراءات المحاكمـةمحل االتهام عند نظر الـدعوى 
إـجـراء ـجـوهري ـمـن إـجـراءات المحاكـمـة ـفـي ـجـرائم التزوـيـر يقتضــيه واجبـهـا عـنـد تمـحـيص المـزورة 

األساسي في الدعوى باعتبار أن تلك الورقة هي الـدليل الـذي يحمـل شـواهد التزويـر ومـن الدليل 

ثم يجب عرضها علي بساط البحث والمناقشة في الجلسة فـي حضـور الخصـوم ليبـدي كـل مـنهم 

 بشـأنها ممـا يتعـين مـعـه برأيـه ويطمـئن إلـي أن الورقـة موضـوع الـدعوى هـي التـي دارت المحاكمـة
 سالفة البيان وطرحها بالجلسـة ٧٠ع الدعوى ترجمة رسمية عمال بحكم المادة ترجمه الشهادة موضو

 وغـاب عـن محكمـة ثـان درجـه تداركـه رغـم تمسـك المـتهم األمر الذي فات محكمة أول درجه إجراؤه
إذ ال ..... وكتــاب ..... بهــذا الخصــوص وكــان ال يغيــر مــن ذلــك مــا اســتند إلـيـه الحكــم مــن كتــاب 

 .تخاذ المحكمة لإلجراء المشار إليه يغني أيهما عن وجوب ا
 ) جزاء٢٠٠٢ لسنة ٢٨١ الطعن رقم ١٦/١١/٢٠٠٢محكمة تمييز دبي بتاريخ (
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 ملا كان ذلك 
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 ليس هذا فحسب 
 بـل –حيث لم تكتف محكمة الحكم الطعين بعدم إطالعها علي المحررات المزعوم تزويرهـا 

رات علي بساط البحث والمناقشـة أنها لم تطلع المستأنف أو مدافعه عليها ولم تعرض هذه المحر

 .حسبما أوجب عليها القانون 

 علي الرغم
ـة إال أن محكمــة ) المزعــوم تزويرهــا( التــي أثيــرت حــول هــذه المســتندات مــن المنازعــة الجدـي

دون أن تطالع المحـرر الـذي أسـندت النيابـة بشـأنه تهمـه  قد أدانت المتهم بهذه التهمة أول درجة

 . التزوير للمستأنف

 ان ما تقدمملا ك
كمـــا .. وحـيــث أغفـلــت محكمـــة الحكـــم الطعـــين اإلطـــالع عـلــي المحـــررات المزعـــوم بتزويرهـــا  

كما أغفلت الرد والتعقيب علي دفاع المستـأنف المبدي .. أغفلت إطالع المستأنف ومدافعه عليهـا 

 .وهو األمر الذي يعيب حكمها بالبطالن  .. أمامها بهذا الشأن
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 ن قانون العقوبات علي أن  م٥٣فقد نصت املادة 
وفـي نطـاق هـذا  بمقتضي القانون بنية سليمة استعماال لحق مقرر إذا وقع الفعل ال جريمة 

 الحق 
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 كما أن املستقر عليه يف أحكام التمييز 
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 )٤/٤/٢٠١٠ ق جلسة ٥ لسنة ١١طعن تمييز رقم (

 كما قضي بأن 
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 ) جزاء٢٠١١ لسنة ١٥٥ الطعن رقم ٢/٥/٢٠١١ بتاريخ محكمة تمييز دبي(

 ملا كان ذلك 
 وحــــال تقدمــــه ـبـــأوراق المعــــدة الخاصــــة ـبـــه للمــــتهم األول وـكـــان الثاـبـــت أن الـمـــتهم الـثـــاني 

.. ـكـان ـيـأتي عـمـال مشــروعا بنـيـة ســليمة ٕلتخليصــها واثباتهــا أنهــا معــدة وليســت مــن وســائط النقــل 

وهـو الوصـف الـذي ال  .. بي مـن قبـل علـي ذات المعـدةمستندا إلي الوصف الذي أسبغه جمرك د
  .وبالتالي فال يمكن وصف فعله بالتزوير.. يتدخل المتهم الثاني في إثباته 

 ومع ذلك 
فـال يكـون المـتهم  – وهو مجـرد فـرض – بعد ذلك أن هناك ثمة تزوير قد حدث فلو فرضنا 

غـيـر لحة ـلـه ـفـي وجــود هــذا التزوـيـر ويـكـون مجــرد تحـقـق مصــ .. الـثـاني عالـمـا ـبـه وال مـتـداخال فـيـه

 .كافي بذاته لثبوت علمه ورضاءه به 

  ذلك 

ه مـــن القواعـــد العامـــة أن المصـــلحة وحـــدها ال تكفـــي ألن أنـــ      

 .تكون دليال علي ارتكاب التزوير 
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 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا ) علي فرض وجود املصلحة(
طـعــون فيــه ـلــم يســـتظهر إن كانــت جريـمــة االشـــتراك ـفــي وكــان الحـكــم الم.. لمــا ـكــان ذـلــك "  

وكـان مجـرد كـون الطـاعن هـو صـاحب المصـلحة فـي التزويـر ال التزوير ولـم يـورد األدلـة عليهـا ، 

 .يكفي في ثبوت اشتراكه والعلم به فإن الحكم يكون مشوب بالقصور 

 )١٥/١٢/١٩٨٢ ق جلسة ٥٣ لسنة ٤٧٨٠الطعن رقم (
 )٢٥/١١/١٩٨١ق جلسة  ٥١ لسنة ١٢٠٧الطعن رقم (
 )١٨/١/١٩٨٧ ق جلسة ٥٦ لسنة ٥٢٢١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
مجـــــرد ضـــــبط الورـقــــة المـــــزورة أو التمســـــك بهـــــا أو وجـــــود مصـــــلحة للـمــــتهم ـفــــي تزويرهـــــا أو 

ال يكـفــي بمجـــرده ـفــي ثـبــوت إســـهامه ـفــي تزويرهـــا أو تقلـيــدها كفاعـــل أو شـــريك أو علمـــه .. تقلـيــدها 
 ـلـم تـقـم أدـلـة عـلـي أـنـه هــو اـلـذي أجــري التزوـيـر أو التقلـيـد بنفســه أو بواســطة ـبـالتزوير أو التقلـيـد ، ـمـا

 .غيره ما 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 
في تزوير كل مباشر أو غير مباشـر  بشأنه ساهم في حق المتهم الثاني وحيث أنه لم يثبت 

  .األمر الذي يقطع ببراءته مما هو مسند إليه في هذا الخصوص.. المستند المزعوم تزويره 

 السيما وأنه 
 – علـي فـرض صـحة وجودهـا – المصـلحة وحـدهاقد تواترت أحكام المحاكم العليا علـي أن  

األمـر الـذي يقطـع ببـراءة المـتهم ممـا .  .ال تكفي إلثبات التزويـر أو االشـتراك فيـه فـي حـق المـتهم
 .هو 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 (



 
 

١٩٨

 ملا كان ذلك 
يضـحي ظـاهرا انتفـاء أي دليـل علـي ارتكـاب أو اشـتراك المـتهم الثـاني .. ومن جملة ما تقـدم  

وحـتــى مـــع الـفــرض الجـــدلي المخـــالف للحقيـقــة ـبــأن للمـــتهم الـثــاني  ..  المزعومـــة ـفــي جريمـــة التزوـيــر
..  ال تصــلح ـبـذاتها دلـيـل عـلـي إدانـتـه – المزعومــة –مصــلحة ـفـي ذـلـك التزوـيـر ـفـإن هــذه المصــلحة 

 .وذلك علي النحو الذي يؤكد براءته مما هو مسند إليه في هذا الخصوص 

 وحيث خالف احلكم الطعني 
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 التـي قـال أنهـا أنه أورد ضـمن أدلـة الثبـوتن  من مدونات الحكم الطعي فإن الثابت ..بداية
ــة التابعـــة إلدارة أثبـتــت الجريمـــة فـــي حـــق المتهمـــين عـلــي وجـــه الجـــزم واليقـــين  ــر اإلدارة المالـي تقرـي

 .الجمرك والمودع باألوراق 

 وحيث أن هذه اللجنة 
 : وكان منطوق قرار النيابة وقتها -/-/- الصادر بتاريخ قد تشكلت بموجب قرار النيابة 
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١٩٩

 ورغم صراحة منطوق قرار النيابة 
ـة   ـم تشــكل مــن الشــئون القانونـي ـة ـل ـت .. إال أن اللجـن ـي طلـب ـل تشــكلت مــن األســماء الـت ـب

 .وليس اشتراكهم في اللجنة .. النيابة التنسيق معهم 

 أمر طبيعي  اللجنة ومسألة عدم اشرتاكهم يف
ــي قامـــت إذ أن األســـماء التـــي أشـــارت النيابـــة لوجـــوب التنســـيق معهـــا هـــي فـــي األســـاس   الـت

 .وهم من قاموا بإحالته للنيابة ..  قبل إحالته للنيابة بالتحقيق مع المتهم األول

 فال يصح إذن أن يكون هؤالء هم أعضاء اللجنة 
 .م هم أنفسهم للمتهم التي ستتحقق من صحة االتهامات الموجهة منه

 إال أن النيابة 

 ��������������K�c	�p�3%��3"��1א�K��60E>.2�8&!��م�	��8א-�_ ���i"�&א�א¯���و_A�1�2���$#��t
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 واآلدهي من ذلك أن النيابة 

 مل تستدعهم لتحليفهم اليمني القانونية الواجبة قانونا 

  من قانون اإلثبات علي أن ٦٩ املادة حيث نصت
للمحكمــة عـنـد االقتضــاء أن تحكــم بـنـدب خبـيـر أو أكـثـر مــن ـبـين مــوظفي الدوـلـة أو مــن ـبـين  

الخبراء المقيدين في جدول الخبراء لالسـتنارة بـرأيهم فـي المسـائل التـي يسـتلزمها الفصـل فـي الـدعوى 
 .................. وتقدر المحكمة 

  من ذات القانون علي أن ٧٤كما نصت املادة 
إذا ـكـان اســم الخبـيـر غـيـر مقـيـد ـفـي الـجـداول وـجـب أن يحـلـف أـمـام المحكـمـة الـتـي ندبـتـه  

وال يشــترط حضــور الخصــوم عـنـد  ٕيميـنـا ـبـأن ـيـؤدي عمـلـه بالصــدق واألماـنـة واال ـكـان العـمـل بـطـال
 .ويحرر محضر بحلف اليمين حلف الخبير اليمين 

 جراءات اجلزائية علي أن  من قانون اإل٢٢١وكذا نصت املادة 
يكـــون اإلجـــراء ـبــاطال إذا ـنــص الـقــانون صـــراحة عـلــي بطالـنــه أو إذا شـــابه عـيــب ـلــم تتحـقــق  

 .بسببه الغاية من اإلجراء 
 



 
 

٢٠٠

 ويف هذا املقام 

 استقرت أحكام النقض علي أن 
 أمــام قاضــي التحقـيـق ـبـأنهم يـبـدون رأيهــم ـمـن وـجـوب حلفـهـم اليـمـينمــا ـفـرض عـلـي الخـبـراء  
 .ٕهو أمر واجب أداؤه حتما واال كان العمل الغيا موجبا للنقض لذمة بغاية ا

 )١٠٠ ق ٤ المجموعة الرسمية س ٣١/١/١٩٣٠نقض (

 وكذا قضي بأن 
 أمـام سـلطة التحقيـق بـأن يبـدو رأيهـم بالذمـة وأن أن يحلفوا يمينـاأوجب القانون علي الخبراء  

  .ٕواال كان باطاليقدموا تقريرهم كتابة 
 )١١٧ ص ٣٦ مجموعة القواعد القانونية س ٢٤/١/١٩٨٥نقض (
 )٣٢٣ ص ٢٦ مجموعة القواعد القانونية س ١٣/٤/١٩٧٥نقض (

 كما قضي بأن 
 أمـــام المحقـــق يميـنــا عـلــي أن يـبــدو رأيهـــم بالذمـــة وعـلــيهم أن أن يحلـفــوايجـــب عـلــي الخـبــراء  

 .ا بمصلحة الخصومويترتب علي عدم تحليفهم بطالن الخبرة بطالنا متعلقيقدموا تقريرهم كتابة ، 
 )٢٧ ص ١٧٧ رقم ٥ مجموعة القواعد ج ٣٠/١٢/١٩٤٠نقض (

 )٨١٠ ص ٨٤٦ رقم ٧ ح ١٩٤٦ مارس ٢٢نقض (

 ملا كان ذلك
 الـذين عينـوا أنفسـهم خبـراءوكان الثابت مـن خـالل أوراق االتهـام الماثـل أن شـهود اإلثبـات 

األمـر الـذي  .. هم فـي الجـداولمن ضمن السادة الخبراء المقيـدة أسـماؤليسوا في الدعوى الماثلـة 
 أمام جهة التحقيـق اليمـين القانونيـة بـأن واأن يؤد – من قانون اإلثبات ٧٤ طبقا للمادة –يستلزم 

 . عمله بالصدق واألمانة وايؤد

 اليمني القانونية ي هؤالء إال أن ذلك مل حيدث ومل يؤد

  إليها واوالتقارير التي انتهم األمر الذي يبطل أعماهل

 جيعلها جديرة باإلطراح وعدم التعويل عليها مبا 

 وإهدار أي دليل قد يستمد منها 

 

 



 
 

٢٠١

 وال ينال من ذلك 
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 وحيث أن هذا القول مردود باألتي 

 مردود أوال 
ـة  ٕ العنــان وانمــا محــدودة برقابــة محكمــة الــنقض ليســت مطلـقـةمحكمــة  للأن الســلطة التقديرـي

.. 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 

 .صحيح وقانوني وأن تكون صالحة من الناحية الموضوعية لالستدالل بها 

 أما إذا كانت هذه األدلة باطلة 

�����v��%�� ������"3�v��.��$�ل�������<و�א�%$��NQ�������V�b��cن����S������E{�–�v��]���–�1��"3�
�.א����م

 مردود ثانيا
 – أحــد أعضــاء اللجنــة –/ ..... الســيد أكــد علــي وجــود خالفــات مــع  .. أن المــتهم األول 

 .قبل أن يعلم ما انتهي إليه من نتائج 

 وجتدر اإلشارة 
كـان قبـل إعـداد األخيـر للتقـارير إلي أن عدم اطمئنان المتهم األول إلي أعمـال هـذا الخبيـر  

 ومـع ذلـك قـرر بتلقائـيـة .. النهائيـة بمعنـي أنـه لـم يـكـن يعلـم أن النتيجـة سـتأتي لصــالحه أم ضـده
 .بعدم اطمئنانه لهذا الخبير لسابق وجود خالفات معه 

 وإزاء ما تقدم 
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٢٠٢

  كله مل حيدث إال أن ذلك
 فـي عملـه وأصـر هـو بـدوره فـي أعمالـه بل أصرت النيابة العامة علـي اسـتمرار هـذا الخبيـر 

وهـو مـا ال يـدعو لالطمئنـان لمـا أنتهـي إليـه هـذا .. رغم علمه بـالخالف السـابق مـع المـتهم األول 

 الـذي يعيـب األمـر.. وحيث لم تفطن محكمة أول درجة لجمـاع مـا تقـدم رغـم ثبوتـه لـديها  .. الخبير
 .ما ورد بأسبابه ردا علي هذا الدفع 

 وهذا القول مردود ثالثا 
 بما لها من سلطات واسـعة فـي فحـص وبحـث وتمحـيص أوراق االتهـام أن محكمة الموضوع 

ومـن ثـم فهـي ليسـت مضـطرة .. الماثل واتخاذ كافـة التـدابير التـي مـن شـأنها التوصـل إلـي الحقيقـة 

فقـد كـان لهـا أن تنتـدب خبيـر أخـر بـل لهـا أن تنتـدب .. اطل ومعيـب لإلعتكاز علي تقرير خبرة ب

وذلـك كلـه بـدال مـن أن  .. لجنة خبراء إلعادة بحث العناصر الفنية التي ترغـب فـي االسـتعانة بهـا
 .تؤسس حكمها علي ذلك التقرير الباطل 

 ومن ثم 
قد عابه الـبطالن لعـدم ومن جملة ما تقدم فقد بات ظاهرا وبجالء تام أن تقرير لجنة الرقابة  

ـة األولــي –أدائــه اليمــين القانونيــة ولعــدم اطمئنــان المــتهم األول  أعضــاء  ألعمــال – منــذ الوهـل

 وبالتبعيـة قبـل األمر الـذي يسـتوجب إطراحـه واسـتبعاده مـن أدلـة الثبـوت قبـل المـتهم األول.. اللجنة 
 .المتهم الثاني 

 وحيث أن احلكم الطعني 
فـإن بـالبطالن .. لـي هـذا التقريـر ضـمن أدلـة أخـري فـي إدانـة المـتهم قد اعتمـد فـي اإلدانـة ع

 .يلحق هذا الحكم بالتبعية ويستوجب إلغاؤه 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

٢٠٣

..�98و��א��&מ�א�ط��ن��%�א��"!���7@ط�א9�7و�#�א�وא�8(��3(%�	دو���(����0:�א�"!�7א� �	ن��

����א�	�&	1�3ن�א��زو���א�ذ.���8!,�����0א�	��מ�א� ��%�?و�א*��א���������#������%)��0&

و�((��#���((ول�1ن�א��زو�((��..��و�8((-�א�!�((�ن�א��	�&((%�	�((ل�א��زو�((��	((ن��E((��	�((�ص�

א�	�"و���7	��מ�א2ول�?و������Kو9;�א�	�د#�א���9(�3!(��	��מ�א� (��%�	(ن�"(���#�����������������

�3��@!�%�H�..������3)	&�	&מ���%�1.�و9(;�8@(,�א��دو��,�א�	ط����3	ن�	�;������ /��!

�.!\دא��3א�	��	�ن�

 انونية تقول بأن ذلك أن القاعدة الق
ـدعوى  ـة إليضــاح أن المحكمــة حــين قضــت اـل ـذاتها كافـي يجــب أن تكــون مــدونات الحكــم ـب

 ومبني األدلة القائمة فيهـا وأنهـا باإلدانة قد ألمت إلماما صحيحا بواقعة الدعوى وظروفها المختلفة
كـم عـلـي حتـى يكـون ـتـدليل الحتبينـت حقيقـة األسـاس الـذي تـقـوم شـهادة كـل شـاهد ودفـاع ـكـل مـتهم 

 .صواب واقتناعه باإلدانة مؤدية إليها 

 

 وحيث أن حمكمة احلكم الطعني 
وهي في مجال استعراض ثبوت االتهام ضد المتهم الثاني والرد علي دفوعه قد أورد ما  

 :نصه 
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 ويف موضع أخر قالت احملكمة 
لـي وجـه الجـزم واليقـين أن وحيث أنه ترتيب علي ما تقدم فإنه يكـون قـد ثبـت للمحكمـة ع 

 : المتهمين 

١- . ..... 
٢- . ..... 

  :-/-/- ولغاية -/-/-ألنهما خالل الفترة من 

 



 
 

٢٠٤

 املتهم األول 
١- ............... 
مستندات اليكترونية رسمية أخري تابعة إلي جهة عمله ) ٤(بصفته السابقة زور في عدد  -٢

 في البيان األول عبارة عن سيارة وكانت األدلة الواردة.......... والمذكورة أعاله وذلك 
وقد مضي علي ) وسائط النقل(خالطة خرسانية ويسري عليها البند الخاص بوسائل النقل 

استيرادها إلي الدولة أكثر من سنيتين من خالل تغييره لبند التعريفة الخاصة بها من البند 
ي بند خاص بالبضائع الوارد في بيانات استيرادها إل) وسائط النقل(الخاص بوسائل النقل 

 .التي تسري عليها مدة خمس سنوات 

 املتهم الثاني 
اشترك بطريق التحريض واالتفاق مع المتهم األول في ارتكاب الجرائم الواردة في األوصاف 

 ) . وما بعدها من الحكم٤٠ص (من البند أوال ......)  ، ٣ ، ٢(

 أي أن احملكمة قررت تارة أن صورة التزوير 
  .غير الموظف المختص الحقيقة باعتماد األوراق من هي تغيير

 وقررت تارة أخري أنه 
 . الوارد بالبيان الجمركي محل التزوير بتغيير وصف السلعةتغيير الحقيقة  

 وال ريب أن اضطراب احلكم بني الوصف األول والثاني 
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 وهو ما قضت يف خصوصه حمكمة النقض علي أنه 
وكان ما أوردته المحكمة في مدونات حكمها علي الصورة المتقـدم بيانهـا مـا .. لما كان ذلك  

دته المحكمـة وهـو مـا يعجـز محكمـة يناقض بعضه البعض اآلخر بحيث ال يعرف أي األمرين قص

وصـف ( في خصوص النقض عن مراقبة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم
الضـــطراب العناصـــر الـتــي أوردتهـــا عـنــه وعـــدم اســـتقرارها االســـتقرار اـلــذي ) الفعـــل المنســـوب للمـــتهم

ـي األيجعلهــا فــي حكــم الوقــائع الثابتــة ،  ـت عليهــا ممــا يســتحيل معــه التعــرف عـل ـذي كوـن ســاس اـل
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محكمة الموضوع عقيدتها في الـدعوى ممـا يعيـب الحكـم بالتنـاقض والقصـور فـي التسـبيب الـذي 

 .يتسع له وجه الطعن 

 )٦٣ ص ٣/١١/٢٠١٢ ق جلسة ٧٥ لسنة ٢٣٥٨٥الطعن رقم (

 وعدم بيان احملكمة 

���������������¥Qe�8���i�Aא3$#�$���وذ�x�א��	�3#���<و��",�K�$-א�i�&�3�x�א&���א�"������Eدא(��
��K�$-א�..���������������Aא&����و�א��a�"��1�"3ن��E����א���������!V���&���83א�����S���א�$�����.

�B¾���2���/�$6��W���א�KSא��O�k�T_�א�	�א��,�T%�����% �$..�
!و�(ود�א�>(�ق���(��%������(��#���(�����..����8ض�א��&(מ�א�ط�(�ن��(1�%"(!�!���������0:�א�"!�7א���"-���

א���9(��א2"�"(%���،�و�(��#��1(�.���>(%������زو�(����!�ن�א�	��	�ن���%�א��&�����7	�3א�����

)�א�(�&ن�א2"�"(%��(%�א��>(�ق�������(�%�?ذא�א��>�ق�!���@�$�!!�א$��	��	ن���	�3א��*و#���������

و?((و�	((����>((%�و9((;�א��>((�ق��..���((دמ�و�((ود�1د�((���3((%�א��&�!�	((������	((�3א��*((و#��

��%�א�����%�!�ن�א�	��	�ن�Hذ������(ل�1ن���(وמ�א�	(��מ�א(2ول�!	��	�(�3א�	(��מ�א� (��������

�د�?מ�دون�1ن��&ون���0	�Kמ�و�א$�ذ����١١١١٥٠	ن��H>�$<�	ن��"وמ��!��6

 ذلك أن حمكمة التمييز قد استقر قضاءه علي أنه 
بحيث ينفـي بعضـها المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسـبابه  

ن شـأنه أن يجعـل الـدليل والـذي مـما أثبتـه الـبعض األخـر وال يعـرف أي األمـرين قصـدت المحكمـة 
 .منهارا متساقطا ال شيء فيه باقيا يمكن أن يكون قواما لنتيجة سليمة يصح االعتماد عليها 

 )جزاء٢٠٠٠ لسنة ١٢٦ ، ٢٠٠٠ لسنة ١١١ الطعن ٨/٧/٢٠٠٠محكمة تمييز دبي جلسة (

 وآية هذا التناقض الذي عاب احلكم الطعني
 ارتباطـا ال يقبـل التجزئـة وأكـد ين ارتبطتـا ببعضـهماجريمت نسبت للمتهمين أن النيابة العامة 

  .فإذا أنتفي إحدهما انتفي هذا االتفاق بالتبعية.. في بيان عنصر االتفاق جنائي جمع بينهما 

  يف أمر اإلحالة دتفقد كانت النيابة قد أور
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 وبذلك يكون االتهام املزعوم مكون من ركنني ال يقوم إال بهما 
 .جريمة التزوير ) .. تحريضا علي ارتكاب.. (وهما جريمة الرشوة  

 فإذا ما انتفت 
ألنـه .. سقط بالتبعية االتفاق الجنائي المقـال بتـوافره فـي حـق المتهمـين  .. إحدى الجريمتين 

 حتـى لـو تعـددت األفعـال المكونـة لـه ومثلـت كـل واحـده في ذاته يمثل نشاطا إجراميا واحـد ال يتجـزأ
 .منهم في ذاتها جريمة 

 وبإنزال ما تقدم من حقائق قانونية 

 علي الواقعات املاثلة ها مستقر علي
وحـيـث قضــت محكـمـة أول درجــة بـبـراءة المتهمــين ـمـن جريمــة الرشــوة الـتـي هــي أســاس  

 .االتفاق الجنائي المزعوم بين المتهمين 

 فقد كان من الالزم تبعا لذلك 

االتـفــــاق الجـنــــائي مـــــن األوراق وصـــــف أن تســـــتبعد المحكمـــــة  

 .بعدما سقطت عناصرها 
 إال أن احلكم الطعني 

ناقض مع نفسه وقضي بأن هناك اتفاق جنائي قائم بـين المتهمـين علـي ارتكـاب الجـرائم ت

 .محل المحاكمة 

 دون أن يتنبه احلكم 
 .إلي أنه قد نفي قيام هذا االتفاق بنفيه جريمة الرشوة في حق المتهمين  

 اللهم إال إذا كان 
المزعوم مجانا دون مقابل  قد اتفق مع المتهم الثاني علي ارتكاب التزوير المتهم األول

 .وهو بالطبع أمر يستحيل تخيله .. ودون ثمة نفع يعود عليه 

 وبذلك يكون احلكم حمل االستئناف املاثل 
بـمـا يســتحيل  ـفـي أســبابه ـبـين إثـبـات ونـفـي عناصــر االتـفـاق الجـنـائي ـفـي األوراق ـقـد تـنـاقض 

الـذي اسـتند إليـه الحكـم فـي وبحيـث أضـحي الـدليل  .. الوقوف علـي أيـا مـن األمـرين قصـده الحكـم
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إثـبـات االتـفـاق منهــارا ومتســاقطا ويتأكــد ـبـذلك وجــوب إلغــاء الحكــم والقضــاء بـبـراءة المــتهم ممــا نســب 
 .إليه 
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 املستند األول 
 الخـاص بالمعـدة الخاصـة بـالمتهم الثـاني حـال دخولهـا ألول مـرة صورة من البيـان الجمركـي 

ووصــفت وقتهــا مــن هيئــة الجمــرك بأنهــا مضــخة خرســانية  ٦/١/٢٠٠٨إلــي إمــارة دبــي بتــاريخ 

)Concrete pump ( وليس وسيطة نقل. 

 املستند الثاني 
أن المضـخة  سـلعه صـادر مـن إدارة التعريـف الجمركـي موضـح بـه صورة من طلب تصنيف 

 أي أنهــا ليســت مــن ضــمن وســائط النـقـل المعرـفـة )٨٤١٣٤٠٠٠(الخرـسـانية رقمـهـا التعريـفـي ـهـو 
 .قانونا 

 املستند الثالث 
 محل االتهـام الماثـل والـذي يبـين منـه أن المعـدة الخاصـة بـالمتهم صورة من البيان الجمركي 

 وـفـق صــحيح الواـقـع )٨٤١٣٤٠٠٠(مضــخة خرســانية ورقمـهـا التعريـفـي الـثـاني ـقـد وصــفت بأنهــا 
 .والقانون 

 ومقتضي هذه املستندات 

�����������%#N�1 ���@ن�����א�����i��z..�א����م�א-�������v�z %�3%م�و/�د�£����و.��^�א����ن�א
و<ن����&�	�k�B�د�א)A�^�+��z_א�א�,%د��������2א/$���د���������..�^�A_א�א-A�%#$6��א�����������

�K�#��1,7k�..��E����|��6�א��ن�3"�1א�#!�E�����0א��e.�

 

 

 



 
 

٢٠٨

 وبذلك تكون هذه املستندات اجلوهرية قاطعة الداللة 

 يف نفي االتهام عن املتهمني 
 لكـان لزامـا أن تقضـي المحكمـة ببـراءة – وهـو صـحيح – صحة مـادون بـه بحيث إذا ثبت

 .المتهمين مما نسب إليهما 

 ولكن احلكم الطعني 
 ـفـي ـطـرح ـهـذه المســتندات جانـبـا وـلـم يمحصــها وـلـم ـيـوردودون ســند مــن الواـقـع أو الـقـانون  

 !. ؟حتى أطع عليهامدوناته ما يبين معه أنه 

 وحيث كان ذلك 

 ه أنه وكان املستقر علي
 أمـــام مالطـــاعن قـــدلمـــا كـــان البـــين مـــن حكـــم محكمـــة أول درجـــة والحكـــم المطعـــون فيـــه أن  

ـا  اســتدل بهــا علــي نفــي التهمــة المســندة إلـيـه حافظــة مســتنداتالمحكمـتـين  إال أن المحكمـتـين التفتـت

 علـي انتفـاء الجريمـة عن تلك المستندات ولم يتبين مؤداها رغم تمسك الطاعن بجوهريتهـا للداللـة
المسندة إليه ولم يبحثها ويمحصها رغم ما قد يكون لها من داللـه علـي صـحة دفـاع الطـاعن لـو أنـه 

فإنـه يكـون .. لجاز أن يتغيـر وجـه الـرأي فـي الـدعوى عني بإيراد محتواهما وبحثهما وتمحيصـهما 

 .فضال عن قصوره مشوبا باإلخالل بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه 

 ) جزاء٢٠١١ لسنة ١٤٤ في الطعن رقم ٢/٥/٢٠١١ي بتاريخ حكم محكمة التمييز دب(

 وهذا عني ما قام به حكم أول درجة 
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 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن 
إال أنـهـا يتـعـين  أن المحكـمـة ال تـلـزم بمتابـعـة المــتهم ـفـي مـنـاحي دفاعــه المختلـفـة ـمـن المـقـرر 

ـدل عـلـي أنهــا واجهــت عناصــ  وألمــت بهــا علــي نحــو صــحيح ر اـلـدعوىأن ـتـورد ـفـي حكمهــا مــا ـي
ـدفاع الطــاعن وحـيـث أن الحكــم المطعــون فـيـه ووازـنـت بينهــايفصــح أنهــا فطـنـت إليهــا  ـم يـعـرض ـل  ـل

 التصــاله بواقعــة رغــم جوهريــة هــذا الــدفاع.... وطلبــه إحالــة األوراق إلــي المختبــر الجنــائي لبيــان 
فـحــص دفــاع ودـفــوع الـطــاعنين ولــو أـنــه عنــي بالــدعوى وتعلقــه بموضـــوعها وتحقيــق الــدليل فيـهــا 

يكـون .. وتمحيصها وفحص المستندات التي ارتكز عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الـدعوى 

 .قد أخل بحق دفاع الطاعنين بما يوجب نقضه واإلحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن 

 ) جزاء٢٠٠٨ لسنة ٤٢٠ طعن رقم ١٢/١/٢٠٠٩حكم محكمة التمييز دبي بتاريخ (

 حيث كان ذلك و
 نـدب خبيـر جمركـي ليفصـل فـي حقيقـة طلب من المحكمـة أن المتهم المستأنف وكان الثابت 

والتي قيل بأنها وسيطة نقل وتم اتهام المـتهم بـالتزوير اسـتنادا إلـي تغييـر به وصف المعدة الخاصة 
 .وذلك للوقوف علي ما إذا كانت هذه المعدة من وسائط النقل من عدمه .. وصفها 

 وصا وأن الثابت خص
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 وعلي الرغم من ذلك 
ائغ علـي هـذا الـدفع الجـوهري أظهـر وبيقـين عـن أنهـا لـم فقد أوردت المحكمة ردا غير سـ

 :تطلع علي هذا الدفع ولم تدرك كنهه أو مؤداه فقالت 
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وحيث أنه عن طلب المتهم الثاني بندب خبير جمركي 

في الدعوى فإن المحكمة تلفت عن هذا الطلب سيما 

وأن الواقعة قد وضحت لديها وأن األمر المطلوب 

 !.دعوى؟تحقيقه غير منتج في ال

 ثبوت تزوير البيان اجلمركي فإن أي أنه وفقا للحكم 

 سند االتهام املاثل من عدمه غري منتج يف الدعوى 
 أن الحكم الطعين لم يخل فقط بحقوق الدفاع بالتفاتـه عـن طلـب جـوهري لـه وذلك مما مفاده 

اده ردا سـائغا علـي  بعـدم إيـربل لحق هذا الحكم قصور بين في التسبيب.. أثره القاطع في الدعوى 
وهـو مـا .. الدفع الجوهري لعـدم إطالعـه علـي الـدفع الجـوهري المبـدي أمامـه عـن بصـر وبصـيرة 

 .يستوجب إلغاء هذا الحكم والقضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه 

 بناء عليه 

 وقرة احلكم ملمن عدالة اهليئة ا) .....(يلتمس املتهم املستأنف 

 :أصليا 
 . لثبوت انتفاء ثمة جريمة في حقه سند إليهببراءته مما هو م 

 :احتياطيا 
لبيـان  مـن المختصـين بـالتخليص الجمركـي وتصـنيف البضـائع الجمركيـة الحكم بنـدب خبيـر 

الخــاص ) ١٣١٠٠٠٢٥٦٧٤٤( محـل البـيـان الجمرـكـي رـقـم الوصــف الصــحيح للمضــخة الخرـسـانية
ـك فــي ضــوء اإلعــالن الجبالمعاملــة محــل االتهــام بــالتزوير  واإلعــالن ) ٢/٢٠١٠(مركيــة رقــم وذـل

ــم   الخـــاص بأدـلــة -/-/- المـــؤرخ ٠٤٨٨٦٤٧٨ والبـيــان الجمركـــي رقـــم )١٢/٢٠١٢(الجمرـكــي رـق
 HS( ـمـع بـيـان بـنـد التعريـفـة الخاصــة بتـلـك المضــخةتوصــيف المضــخة الخرســانية ســالفة اـلـذكر 

CODE (طـلـب المعـتـرف ـبـه ـمـن قـبـل جـمـارك دـبـي وصــوال لوـجـه الـحـق ـفـي اـلـدعوى ـثـم القضــاء بال

 .األصلي 

                                                                         وكيل المتهم المستأنف
 

                                                                              المحامي 
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٢١٢

 ضوعوملا
بـزعم أنـه خـالل ) المسـتأنف ضـده الثـاني حاليـا(نيابة العامة قد اتهمـت المـتهم الثـاني كانت ال 
 :بدائرة مركز شرطة دبي .... ، .... عامي 
عــــرض عـلـــي المــــتهم األول المكـلـــف بخدمــــة عامــــة ، عطاـيـــا ومزاـيـــا ألداء عمــــل ، إخــــالال  -١

وال مقابـل حصـوله بواجبات وظيفته ، بأن عرض عليه العطايا والمزايا المبينة في الوصـف أ
علــي خصــم وتســهيالت علــي األراضــي والوحــدات المبينــة بالتحقيقــات باســمه واســم المــدعو 

 .، بالمخالفة للقواعد المقررة علي النحو الثابت باألوراق / ..... 
اشترك بطريق االتفـاق والمسـاعدة مـع المـتهم األول المكلـف بخدمـة عامـة باسـتغالل األخيـر  -٢

حصـــول علـــي نســـبة خصـــم وتســـهيالت علـــي األراضـــي والوحـــدات لوظيفتـــه وتمكينـــه مـــن ال
 مليــون درهــم ٤٩ر٠٨المبينــة بالتحقيقــات بالمخالفــة للقواعــد المقــررة ، وبإجمــالي مبلــغ قــدره 

 .علي النحو الثابت باألوراق 

اشترك بطريق االتفاق والمساعدة مع المتهم األول المكلـف بخدمـة عامـة ، والـذي عهـد إليـه  -٣
.... في صفقة بيـع أراضـي وبنايـات وشـقق مـن شـركة ..... حة شركة المحافظة علي مصل

فأضر عمدا بهذه المصلحة بعد أن مكن له األول شراء أراضـي ووحـدات بالمخالفـة للقواعـد 
 .المقررة علي النحو الثابت في األوراق 

 وبناء علي هذه االتهامات 
 -/-/-وبجلســـة .. بجلســـاتها التـــي تـــداولت .. قـــدمت النيابـــة المتهمـــان للمحاكمـــة الجزائيـــة  

 :قضت عدالة محكمة أول درجة الموقرة بالحكم التالي 

 حكمت احملكمة حضوريا 
ٕممـا اســند إليهمـا وـبـرفض الـدعوى المدنـيـة والـزام الـمـدعين ....... ، و/ ..... ببـراءة كـل ـمـن  

 .بالحق المدني بمصروفاتها وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة 

  احلكم قبوال لدي النيابة العامة وحيث مل يلق هذا
فقد طعنت عليه بطريق االستئناف الـراهن مسـتندة فـي ذلـك إلـي األسـباب التـي ارتكنـت إليهـا  

 .بالمذكرة المقدمة منها والتي سوف نتولى الرد عليها في حينه بعد أن نوجز وقائع هذه الدعوى 

 



 
 

٢١٣

 الوقائع 

 بداية
المســتأنف ضــدهما (وزماـلـة جمعــت ـبـين المتهمــان تجــدر اإلشــارة إـلـي أن ثمــة عالـقـة صــداقة  

بـل أن بينهمـا أعمـال مشـتركة .. بعـدة أعـوام ...." شـركة "بدأت وتنامت وتوطدت قبـل إنشـاء ) حاليا
ـقـد ـتـم .....) شــركة (حـيـث أن إنشــاء هــذه الشــركة .. وتجــارة داـئـرة قـبـل مــيالد هــذه الشــركة المــذكورة 

 ..... .في غضون شهر سبتمبر 

 يف حني 

 ..... فيما بني املتهمان منذ عام ت العالقةبدأ
ٕالتـي تخصصـت فـي إدارة المشـاريع واعــداد " ....." حيـث كـان المـتهم الثـاني قـد أنشـأ شـركة  

كمـا كـان مـن ضـمن .. الدراسات الهندسية واالقتصادية إلقامة المباني واإلشراف عليها حتى تكتمل 
ء األراضـــي وتحســـينها واســـتغاللها أو بيعهـــا مـــرة شـــرا.. العائـــدة للمـــتهم الثـــاني ..... أنشـــطة شـــركة 

 .أخري حسب األحوال 
 "..... ".وأيضا كان المتهم الثاني شريكا في شركة  

  .....ولدي إنشاء شركة .. هذا 
بهــــا كوكيــــل خــــدمات منــــذ بدايــــة نشــــأتها فــــي (.....) عمــــل المــــتهم األول .. ســــالفة الــــذكر  

 .....عام 

 ويف توقيت معاصر 
متخصصـــة فـــي إنشــــاء " ....."  األول يمتلـــك شـــركة خاصـــة ـبـــه تســـمي شـــركة كـــان المـــتهم 

 .وتصنيع كرفانات سكن العمل 

 وهذا يعني باختصار 

 )ا�ني عليها (.....أنه قبل إنشاء شركة 

 كان املتهم األول 
 .المملوكة للمتهم الثاني ..... صاحب شركة بروفات ويعمل وكيل خدمات لدي شركة  

 

 



 
 

٢١٤

 ثانيوكان املتهم ال
 ..... .، وشريك في شركة ..... صاحب شركة 

 هذا 
وكنتيجــة حتميــة ومباشــرة لعالقــة العمــل والصــداقة التــي جمعــت المتهمــان فتــرة زمنيــة ليســت  

بعقـد عــدة صـفقات شــراء كرفاـنـات ) المســاهم فيهـا الـمـتهم الـثـاني..... (أن قاـمـت شـركة .. بالقصـيرة 
 درهـــــم ٩٢٠٠٥٠بإجمــــالي مبلــــغ قــــدره ) مــــتهم األولالمملوـكــــة لل..... (لســــكن العمــــال مــــن شــــركة 

أو ) المجنـي عليهـا (.....وذلك كلـه قبـل إنشـاء شـركة ) .. تسعمائة وعشرون ألف وخمسون درهم(
 التحاق المتهم األول للعمل بها 

  .....أما عن شركة 
وهــي ..... ..  كشـركة ذات مسـئولية محـدودة تتبـع شـركة ٢٠٠٦فقـد تـم إنشـاؤها أواخـر عـام  

ٕركة عقاريــة تقــوم بتقســيم األراضــي التجاريــة وبيعهــا ، وانشــاء البنايــات التجاريــة والســكنية وبيعـهــا شــ
 .أيضا 

 وحال إنشاء هذه الشركة 
وبالفـعــل حظـــي المـــتهم األول " .. ـمــدير تنفـيــذي " تـقــدم الـمــتهم األول للعـمــل بـهــا ـفــي وظيـفــة  

 اســتطاعته االســتمرار فــي العمــل لــدي وهنــا تقــدم باعتــذار للمــتهم الثــاني عــن عــدم.. بهــذه الوظيفــة 
 .وقد القي هذا االعتذار قبوال لدي المتهم الثاني ) المملوكة للمتهم الثاني ..... (شركة 

 ومنذ ذلك احلني
ــــدي شـــــركة المـــــتهم الـثــــاني واســـــتقر فـــــي وظيفـتــــه الجدـيــــدة  فـقــــد ـتــــرك المـــــتهم األول العمـــــل ـل

 .ديمة تربطهما ولكن ظلت الصداقة الق) المجني عليها ..... (بشركة 

 ملا كان ذلك 
 نشاطها يقوم علي تقسـيم األراضـي التجاريـة وبيعهـا – كما أشرنا سلفا -..... وكانت شركة  

 .ٕ، وانشاء البنايات التجارية والسكنية وبيعها أيضا 

 وكان هذا البيع يتم 
بـوال ٕواذا القـي األمـر ق.. عن طريق دعوه كبار رجال األعمال ، وعرض المشروعات علـيهم  

 ثم يقوم بسداد مقدم .. ثم يتم حجزها باسمه .. لدي أي منهم يقوم باختيار الوحدة التي يريد شراءها 
 .الحجز واالتفاق علي سداد باقي الثمن علي أقساط 



 
 

٢١٥

 وحتقيقا للمزيد من الرواج والبيع السريع 

 ..... تقدم للمستثمرين بناء علي تعليمات شركة .....كانت شركة 

 ل يف نسب خصم علي الشقق والبنايات واألراضي لتشجيعهم مزايا تتمث

 وحتفيزهم علي الشراء 

..... وحيــــــث كــــــان مــــــن ضــــــمن أنشــــــطة شــــــركة .. هــــــذا  

هــو شــراء األراضــي والبناـيـات والشــقق ) المملوكــة للمــتهم الـثـاني(

 وتحسينها ثم استغاللها أو بيعها بحسب األحوال 
 عمال وحيث كان املتهم الثاني من كبار رجال األ

  )V.I.P(يف هذا ا�ال 
..... فقد تم إدراج اسمه ضمن الئحة كبار رجال األعمال الذين تتم دعوتهم مـن قبـل شـركة  

 .لطرح مشروعاتها عليهم ومحاولة إقناعهم بشراء وحدات منها 

 وبالفعل 
 ..أكثر من مرة وتـم عـرض المشـروعات عليـه ..... فقد تمت دعوة المتهم الثاني إلي شركة  

والـذي قابلـة بالترحـاب ..... .. المـدير التنفيـذي لشـركة ) المـتهم األول(وهنا تقابل مع صديقه القديم 
 المشـــروع )مثـلــه ـفــي ذـلــك مـثــل أي مســـتثمر أـخــر(ـثــم عـــرض علـيــه .. الالـئــق بالصـــداقة القديمـــة 

قســم وتنفيــذا لــذلك قدمــه إلــي ال.. المعــروض للبيــع ليقــوم باختيــار الوحــدات التــي يرغــب فــي حجزهــا 
الهندسـي لشــرح المشــروع إلـيـه وعـقـب ذـلـك توجــه إـلـي قســم المبيـعـات وـكـان ذـلـك كـلـه رفـقـة العدـيـد ـمـن 

وعقب ذلك كلـه كـان يقـوم المـتهم الثـاني باختيـار وحـدات .. المستثمرين اآلخرين وليس بشكل منفرد 
 . أخر ثم يتم إتباع كافة اإلجراءات القانونية والمالية معه كأي مستثمر.. بعينها ويحجزها 

 وكما اشرنا 

 كان دور املتهم األول يقتصر علي 
دون .. إسداء النصح للمـتهم الثـاني الختيـار مواقـع الوحـدات مثلمـا يفعـل أي مسـئول تنفيـذي  

فـإن .. بـل علـي العكـس .. أي تمييز للمتهم الثـاني فـي األسـعار أو طريقـه سـدادها أو خـالف ذلـك 
 م يحصل عليها المتهم الثاني علي النحو الذي ثمة مستثمرين كانوا يحصلون علي ميزات ل



 
 

٢١٦

 سنوضحه الحقا 

 هذا 

 وعلي اجلانب األخر 
.. والتزامـه بواجباتهـا وأعبائهـا (.....) فقـد نـتج عـن التحـاق المـتهم األول بوظيفتـه فـي شـركة  

هــــذا باإلضــــافة إـلـــي أن معظــــم الـعـــاملين بـهـــا ـقـــد (.....) .. أن انشـــغل عــــن إدارة شــــركته الخاصــــة 
ا دوـلــة اإلمـــارات لالســـتفادة مـــن ـقــانون العـفــو الصـــادر باإلعـفــاء ـمــن غرامـــات مخالـفــة شـــروط غـــادرو

وهــو األمــر الــذي لحــق بهــا العديــد مــن .. اإلقامــة وهــو مــا تســبب فــي توقــف العمــل تمامــا بالشــركة 
 .الخسائر وتراكمت عليها الديون ورواتب الموظفين بها 

  معها من الغري رغم أنها مستحقة ملبالغ ضخمة لدي املتعاملني

 ال جتد من حيصلها 
رأي الـمـتهم األول أن يـقـوم بتصــفية هــذه الشــركة التـي باـتـت تمـثـل ـلـه عــبء ال طاـئـل .. وهنـا  

المـتهم / ..... (فقـد لجـأ إلـي صـديقة .. ونظرا إلشغاله وقلة خبرته في أعمال التصفية .. من ورائه 
ة تلك الشركة لمـا لـه مـن خبـرة ومـا لديـه مـن وطلب منه اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو تصفي) الثاني

 .طاقم عمل قادر علي هذه األعمال 

 وتيسريا له يف أعمال التصفية 
لصــالح الـمـتهم الـثـاني ..... فقـد ـقـام الـمـتهم األول بتظهيـر الشــيكات المســتحقة لصــالح شـركة  

 .حتى يتمكن من تحصيل قيمتها 

 ذه اخلدمة لصديقه من إسداء هالثاني وعلي الفور مل ميانع املتهم 
وهـــــو الســـــيد .. وقـــــام بتكليـــــف أحـــــد المـــــوظفين المختصـــــين لديـــــه إلجـــــراء أعمـــــال التصـــــفية  

والســــابق ..... واـلـــذي ـبـــدأ عـلـــي الـفـــور بتحصــــيل الشــــيكات المســــتحقة لشــــركة / ..... .. المحاســــب
 بتحصــيل وبالفعــل قــام.. للمــتهم األول تظهيرهــا للمــتهم الثــاني تيســيرا لــه فــي إتمــام عمليــة التصــفية 

 ).خمسمائة تسعة وخمسون ألف وثالثمائة وسبعه عشر درهم( درهم ٥٥٩٣١٧مبلغ قدره 

  درهم ٩٢٧٠٥٢قام بسداد مبلغ قدره وعقب ذلك 

 )تسعمائة سبعة وعشرون ألف واثنني ومخسون درهم(
 .للموظفين وللغير ..... قيمة ديون والتزامات شركة  

 



 
 

٢١٧

 ثم قام 
والتـــي قـــدرت ..... .. امـــات والبضـــائع الموجـــودة لـــدي شـــركة بتقيـــيم اآلالت والمعـــدات والخ 
 ).ستمائة ثالثة وسبعون ألف وستمائة وثمانية درهم(  درهم ٦٧٣٦٠٨بمبلغ 

  .....فيكون إمجايل املستحق لشركة 

  درهم ١٢٣٢٩٢٥مبلغ وقدرة 

 )مليون ومائتي واثنني وثالثون ألف وتسعمائة مخسة وعشرون درهم(
يصــبح الـنـاتج ـقـدره ..... هم الـثـاني بســداده مــن دـيـون كاـنـت عـلـي شــركة وبخصــم مــا ـقـام المــت 

 ) .ثالثمائة وخمسة ألف وثمانمائة ثالثة وسبعون درهم( درهم ٣٠٥٨٧٣

  العائدة للمتهم األول .....مستحقة لصاحل شركة 
وحـيـــث أشــــرنا ســــلفا ـبـــأن ثمــــة صــــفقات شــــراء كرفاـنـــات ســــكن عمــــال ـقـــد تمــــت ـبـــين ،، هــــذا  
 ) .كبائع(العائدة للمتهم األول ..... وشركة ) كمشتري(ائدة للمتهم الثاني الع..... شركة 

 أمر توريد واحد فقطجزء من وحيث مت تنفيذ مجيع أوامر التوريد فيما عدا 

 )ثالمثائة وعشرة ألف درهم( درهم ٣١٠٠٠٠مببلغ 
ة بمبلـغ فقـد باتـت مدينـ.. عن العمل لتصفيتها كمـا أوضـحنا سـلفا ..... وحيث توقفت شركة  

 .أمر التوريد األخير الذي لم تقم بتنفيذه وقدره ثالثمائة وعشرة ألف درهم 

 ن ثم وم

  كناتج لعملية التصفية .....وحيث كان مستحق لشركة 

  درهم٣١٠٠٠٠ درهم وعليها مبلغ ٣٠٥٨٧٣مبلغ 

 .....قيمة أمر التوريد الذي مل تنفذه لشركة 

  .....شركة يتضح أن خالصه ناتج عملية التصفية أن 

 أصبحت مدينة للمتهم الثاني ) العائدة للمتهم األول(

  درهم فقط ال غري ٤١٢٧مببلغ زهيد جدا قدره 

 )فقط أربعة أالف ومائه سبعة وعشرون درهم ال غري(

أن كافـــة أعمـــال التصـــفية أنفـــة الـــذكر مثبتـــه بـــدفاتر .. والجـــدير بالـــذكر  

.. العاـئــــدة للـمــــتهم األول ) .....شـــــركة (وســـــجالت وميزانـيــــات ـكــــال الشـــــركتين 



 
 

٢١٨

ممــا يؤكــد صــحتها ودقتهــا بــال جـــدال .. العائــدة للمــتهم الثــاني ) .....وشــركة (

واستبعاد ثمة شبهة لرشوه في هذا الشأن فال يعقل أن يتم إثبات مبالغ رشوه في 

 .الميزانيات والحسابات والدفاتر الرسمية 

 هذا 
.. المتهمان يتعامالن بمنتهي الشفافية والنزاهـة والذي يؤكد أن كال .. وبرغم وضوح ما تقدم  

والتحــاق ..... وأنهمــا تعمــدا الفصــل تمامــا فيمــا ـبـين عالقتهمــا الخاصــة والســابقة عـلـي إنشــاء شــركة 
ومـــا ـبــين عالقتهمـــا بعـــد إنشـــاء هـــذه الشـــركة والتحـــاق المـــتهم األول ـفــي .. الـمــتهم األول للعمـــل بهـــا 

 . معها كأحد كبار رجال األعمال العمل بها وبدء تعامل المتهم الثاني

 إال أنهما فوجئا بوجود االتهام الراهن 

 التي جاءت أسانيده خمالفة للحقيقة واملستندات 

 واحتماالت ال علي أدلة أو قرائن افرتاضات وقائمة علي 

 حيث استندت النيابة العامة يف اتهامها للمتهمني املاثلني 

  ...../ سيد احملاسب علي تقرير تدقيق مايل معد مبعرفة ال
وبناء علـي هـذا التقريـر المنـاهض للواقـع حركـت النيابـة العامـة االتهـام الماثـل ضـد المتهمـان  

 .وقدمتهما للمحاكمة أمام محكمة أول درجة الموقرة 

 هذا 

 وبتداول االتهام الراهن أمام حمكمة جنايات الدرجة األويل املوقرة 
وطعنـا علـي التقريـر المشـار إليـه وقـدما مـن الـدالئل .. ا مثل المتهمان ومع كال منهمـا مـدافع 

 .والمستندات التي تنال منه ومن صحته فنيا ومحاسبيا وقانونيا 

 فما كان من حمكمة أول درجة املوقرة 
إال أن أعـــادت األوراق إلـــي دائـــرة الرقابـــة الماليـــة إلعـــادة بحـــث أوراق التـــداعي علـــي ضـــوء  

 . المشار إليه سلفا اعتراضات المتهمان علي التقرير
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 وهنا 

 يرد التقرير التكميلي الصادر عن دائرة الرقابة املالية 

  مناقضا...../ السيد واملعد مبعرفة ذات احملاسب 

 متاما للتقرير األول 
ليقـــــرر التقريـــــر الثـــــاني أن قيمـــــة مـــــا تحصـــــل عليـــــه المـــــتهم األول مـــــن الثـــــاني مبلـــــغ قـــــدره  

وـلــــيس مبـلــــغ ) درهـــــم٥٠/١٠٠شـــــر أـلــــف وماـئــــه واثـنــــين وملـيــــون وســـــبعة ع( درهـــــم ١٠١٧١٠٢ر٥
كمــا ) درهــم٥٠/١٠٠مليــون وتســعمائة ســبعة وثمــانون ألــف ومائــه واثنــين و( درهــم ١٩٨٧١٠٢ر٥٠

 .ورد بالتقرير األول 

  درهم٩٧٠٠٠٠أي أن التقرير التكميلي استبعد مبلغ قدره 

 )تسعمائة وسبعون ألف درهم(
لتكميـلـي مــع التقرـيـر األول حينمــا ـقـرر ـبـأن قيمــة ـبـل تضــارب التقرـيـر ا.. ـلـيس ـهـذا فحســب  

 ٢٧٧٣٤٥٩٨المنفعــة التــي عــادت علــي المــتهم الثــاني مــن المزايــا والخصــومات الممنوحــة لــه مبلــغ 
ولـيس ) سبعة وعشرون مليون وسبعمائة أربعة وثالثـون ألـف وخمسـمائة ثمانيـة وتسـعون درهـم(درهم 

 .م  مليون دره٤٩ر٠٨كما ورد بالتقرير األول بمبلغ 

 هذا 

 وإزاء هذا التناقض والتضارب اللذين شابا التقريرين سالفي البيان 

 نعدم معه الدليل الفني علي صحة ذلك االتهاماعلي حنو اسقط كالهما األخر و

 دائرة الرقابة املالية وهي رغم أنهما صادرين عن جهة واحدة 

 ومعدين مبعرفة حماسب واحد هو

  ...../ السيد 
 تجد معه محكمة أول درجة الموقرة مناصا من إصدارها حكما تمهيديا بجلسـة    األمر الذي لم 

 بانتــداب لجنــة ثالثيــة مــن خبــراء الجــدول المحاســبين المختصــين فــي مجــال الشــركات وبيــع -/-/-
 :العقارات للقيام بالمهمة اآلتية 

- �����������������1E����א�K�$�-א@ول����8א�K�$�-3"�����א�v�,I�x�3"��1و/���א�����������ن�א����.��א�W�
�.��mאN$���د����.��	��`���Eא�`�aوא�%&��
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- ���������������1E����א�K�$�-א�m��+Q���$�א�mא@ول��`�ن����K�$-م�����א�&�x�ن�א-�7��0+�א���
������KNو���>��§���iR�Lא�N�/.....�..���������v א-������`�ن��m���א�+�N��N�L�}�^�a�وذ

�vوא���و�������r0����8.�e¡�m���"z��-א�+Q���$�����E	��-ذא�������. 

- �� �`��i���x�א�	א@{�א�O�6'.....�+�0��7-א�B_A����$E�. 

 وبالفعل 

  ذكرها مأموريتها علي حنو يتفق مع صحيح الواقع والقانوناألنفباشرت اللجنة 

 واملستندات ويتفق مع األصول الفنية واحملاسبية وانتهت 

  لية التي طاملا توارت وراء تقارير إيل احلقيقة الواضحة اجل

 عدمة السند والدليل إذ قالت هذه اللجنة من

 ما ملخصه 

قمنــــا بحصــــر كافــــة التعــــامالت التــــي تمــــت بــــين كــــل مــــن  �

وـبــين شـــركتي (.....) المملوكـــة للمـــتهم األول ..... شـــركة 

، ..... ، و..... وهمـــــــــا شـــــــــركة (.....) المـــــــــتهم الـثــــــــاني 

وتصفيه الحسـاب بينهمـا محاسـبيا وذلـك بعـد إطالعنـا علـي 

ـئــرة الرقاـبــة المالـيــة وكـــذا تقرـيــر الخـبــرة االستشـــاري تقرـيــر دا

..... ومرفقاتـهــــــا ـمــــــن مســـــــتندات حـيــــــث تـبــــــين أن شـــــــركة 

 ٤٦٣٢مترصد بذمتها مبلـغ (.....) المملوكة للمتهم األول 

الممـلـــــوكتين للمــــــتهم ..... و..... درهــــــم لصــــــالح شــــــركتي 

 .علي النحو المبين تفصيال بتقريرنا بعاليه (.....) الثاني 
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 هذا 

 وحيث جاءت هذه النتيجة ألعمال جلنة السادة اخلرباء 

 حروف من النورعن وفحصهم الدقيق لكافة أوراق التداعي عبارة 

 أضاءت لعدالة حمكمة أول درجة املوقرة طريقها لتقضي مطمئنة 

 ا بغري سند أو دليل برباءة املتهمان مما هو مسند إليهم
لــم تــرد إســدال الســتار علــي هــذا االتهــام الــذي طالمــا وضــع .. إال أن النيابــة العامــة المــوقرة  

ورغم ما سبق من دالئـل مؤكـدة علـي انهيـار ذلـك االتهـام وانعـدام سـنده .. سيفه علي رقبة المتهمان 
معــد بمعرفــة ثالثــة خبــراء ورغــم وجــود ذلــك التقريــر الفنــي المحايــد ال.. وصــحته فــي حــق المتهمــين 

 .مختصين محاسبيا في مجال الشركات وبيع العقارات 

 فقد طعنت النيابة العامة 
علي الحكم المشار إليه سلفا بطريق االستئناف الراهن مستندة في ذلك إلي أسـباب لـيس لهـا  

 .وتعجز أن تنال من الحكم المستأنف .. صدي إيجابي باألوراق أو الواقع أو القانون 
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 وهو األمر 
اـلـذي يجعــل االســتئناف اـلـراهن ـقـائم عـلـي غـيـر ســند لثـبـوت صــحة الحكــم المســتأنف وحجيـتـه 

وعـدم قيـام االسـتئناف الماثـل .. وقيامه علي أسانيد وركائز قانونية وفنيه ومحاسبية دقيقة وصحيحة 
حكـــم ومـــن ـثــم يجـــدر وبحـــق رـفــض االســـتئناف الماـثــل وتأيـيــد ال.. عـلــي أســـباب تـنــال مـــن ذـلــك كـلــه 

المستأنف محموال علي أسبابه وذلك علي النحو الذي نشرف بإيضاحه تفصيال وتأصيال فـي دفاعنـا 
 :التالي 

 الدفاع 

 متهيد وتقسيم 
.. بمطالعة الحكم المستأنف المنتهية به أوراق االتهام الماثل أمام محكمة أول درجـة المـوقرة  

وعلـــي رـكـــائز فنـيـــة .. دات والـقـــانون يتضـــح وبجــــالء قيامـــه عـلـــي ســـند صــــحيح مـــن الواـقـــع والمســـتن
 .تجعله وبحق جديرا بالتأييد .. ومحاسبية سليمة ودقيقة 

 ويف املقابل
مبناهــا .. جـاءت أسـباب االســتئناف الـراهن بعيـدة ـكـل البعـد عـن الواـقـع والمسـتندات والقـانون  

ينـال ـمـن ذاك الظـن واالحتمـال واالفـتـراض ولـيس الجـزم واليـقـين وغيـر مسـتنده إـلـي دليـل فنـي معتـبـر 
.. الدليل الفني  المستمد من تقرير اللجنة الثالثية المحايدة المنتدبـة أمـام محكمـة أول درجـة المـوقرة 

 .وهو ما يجعل هذا االستئناف جديرا وبحق بالرفض 

 ك سينقسم دفاعنا إيل شقني هما لذلهلذا و

ـسـتندية والفنـيـة  اـلـدالئل والرباـهـني والرـكـائز القانونـيـة الواقعـيـة وامل:الـشـق األول 

 احلكم املستأنف علي سند صـحيح ممـا صدورواحملاسبية التي تؤكد وحبق علي 

 .جيعله خليقا بالتأييد حمموال علي أسبابه 

 الرد والتعقيب علـي أسـباب اسـتئناف النيابـة العامـة املـوقرة علـي :الشق الثاني 

 .وركائزه احلكم املستأنف وبيان أوجه عواره وعجزه عن النيل من ذلك احلكم 

 وذلك كله علي النحو التايل 

 

 



 
 

٢٢٣

 القسم األول للدفاع 

احلكم املستأنف قائم علـي ركـائز ودالئـل مسـتمدة مـن الواقـع والقـانون 

واملستندات واألدلة الفنية احملاسبية السليمة والدقيقة علي حنو جيدر معه 

� -:وحبق تأييده حمموال علي أسبابه وفقا للحقائق التالية 
 من الناحية الفنية واحملاسبية : أوال 

انهيار جرمية إعطـاء الرشـوة بكافـة أركانهـا وركائزهـا يف حـق املـتهم الثـاني وذلـك 

لثبوت عدم عرضـه أو منحـه للمـتهم األول مثـة مبـالغ علـي سـبيل العطيـة 

ولثبوت عدم حصوله علـي مثـة مزيـة .. مقابل إخالل األخري بواجبات وظيفته 

وذلك كله مـن خـالل التقريـر .. الال بواجبات وظيفته من املتهم األول متثل إخ

 .الفني الذي أكد تلك احلقائق املستمدة من واقع األوراق 

 حيث أن املستقر يف قضاء حمكمة التمييز أنه 
تقرـيـر الخبـيـر دلـيـل ـمـن أدـلـة اـلـدعوى للمحكمــة أن تأخــذ ـبـه كـلـه أو ببعضــه أو ال تأخــذ ـبـه إذ  

 .انها إلي صحته هي ال تقضي إال علي أساس اطمئن
 )١٦/٦/٢٠١٠ جلسة ٢٠١٠ لسنة ١٣٠٢طعن التمييز رقم (

 كما قضي بأن 
لمحكمـــة الموضـــوع مطلـــق الســـلطة فـــي تقـــدير القـــرائن القضـــائية وال تتـــدخل محكمـــة التمييـــز  

بشـــأن مـــا تســـتنبطه محكمـــة الموضـــوع مـــن القـــرائن طالمـــا كـــان اســـتنباطها ســـائغا ، والمجادلـــة فيمـــا 
بغية الوصول إلي نتيجة أخري غير التي أخـذت بهـا محكمـة الموضـوع ال يعـدو يستشف من القرائن 

 .أن يكون مجرد مجادلة موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة التمييز 
 ) ١/١١/٢٠٠٩ جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٨الطعن بالتمييز رقم (

 ملا كان ذلك
 ١٩٨٧١٠٢ر٥٠ وكانــت النيابــة العامــة قــد زعمــت بــأن المــتهم الثــاني مــنح األول مبلــغ قــدره 
 ) . درهم٥٠/١٠٠مليون وتسعمائة سبعة وثمانون ألف ومائه واثنين و(درهم 

 

 



 
 

٢٢٤

  احلقيقة ويفتقر للصحة والدقةناهضوهو األمر الذي 

  يف البحث واإلطالع علي األوراق واملستندات 

 وذلك لألسباب اآلتية 

 املتهمـان يف أنه بإجراء املقاصـة احلسـابية بـني حقـوق والتزامـات كـال: السبب األول 

 ووظيفة .....العالقات التجارية التي مجعت بينهما بعيدا كل البعد عن شركة 

املبلغ املزعوم منحـه مـن املـتهم انتفاء وجود يتضح وجبالء .. املتهم األول بها 

 .الثاني لألول 

 اشرنا سلفا 
) ـنـي عليهــاالمج..... (ـبـأن ثمــة عالـقـة جمعــت فيمــا ـبـين المتهمــان ســابقة عـلـي إنشــاء شــركة  

 .وهذه العالقة عالقة عمل وتجارة وصداقة .. بأكثر من خمس سنوات 
متخصصــة فـي تصــنيع كرفاـنـات ســكن " ....." حيـث ـكـان يمتـلـك المـتهم األول شــركة ـتـدعي  
 العمال 

 واملتهم الثاني 
 " ....." .لالستشارات اإلدارية وشريك بشركة تدعي " ..... " كان يمتلك شركة تدعي  

  ....ن عام ويف غضو
العاـئــــدة للـمــــتهم الثــــاني ـفــــي وظيـفــــة وكـيــــل ..... التحــــق الـمــــتهم األول بالعـمــــل لــــدي شـــــركة 

 .خدمات 

 واستمر احلال علي ذلك 
العائــدة للمــتهم الثــاني بتوجيــه عــدة طلبــات لشــراء كرفانــات لســكن ..... وحينئــذ قامــت شــركة  

 .العائدة للمتهم األول ..... العمال لشركة 

 بيانها كالتايل وهذه الطلبات 
 ) .بمبلغ قدرة ثالثة عشر ألف درهم (-/-/-بتاريخ ... طلب الشراء رقم  -
 ) .بمبلغ قدره مائه سبعة وثالثون ألف وخمسون درهم (-/-/-بتاريخ ... طلب الشراء رقم  -

 ) .بمبلغ قدره خمسة وثالثون ألف درهم (-/-/-بتاريخ ... طلب الشراء رقم  -

 ) .بمبلغ قدره خمسة عشر ألف درهم (-/-/-خ بتاري... طلب الشراء رقم  -

 ) بمبلغ مائتي وأربعون ألف درهم (-/-/-بتاريخ ... طلب الشراء رقم  -



 
 

٢٢٥

 واجلدير بالذكر 

أن جميـــع هـــذه الطلبـــات تمـــت وانتهـــي تنفيـــذها والمحاســـبة  

 الحاصــــــل ـفـــــي شــــــهر .....عـلـــــي قيمتهــــــا قـبـــــل إنشــــــاء شــــــركة 

 .عمل بها وقبل التحاق المتهم األول لل.... سبتمبر 
 أما بعد إنشاء هذه الشركة 

 ).....شركة (
 ..... .إلي شركة ..... فقد تم توجيه طلبين شراء فقط من شركة  
 .وقد تم تنفيذه وسداد كامل مستحقاته المالية .... كان في غضون شهر مارس : األول 
 ألــف ٧٨٠قــدره وكــان بمبلــغ ...   ويحمــل رقــم -/-/-كــان فــي ذات الشــهر وتحديــدا فــي : الثــاني 

 .درهم 

  .....سددت منهم مقدما شركة 

 مبلغ قدره ثالمثائة وعشرة ألف درهم 
ٕبتنفيـــذ طلـــب الشـــراء األخيـــر لظـــروف تصـــفيتها وانهـــاء إعمالهـــا ..... وحيـــث لـــم تقـــم شـــركة  

لتســريح عــدد كبـيـر ـمـن العــاملين بالشــركة ومـغـادرتهم اـلـبالد لالســتفادة مــن ـقـانون العـفـو والســماح لهــم 
دينــا فــي )  ألــف درهــم٣١٠(األمــر الــذي بــات معــه المبلــغ المــذكور .. رة الــبالد دون غرامــات بمغــاد

 .العائدة للمتهم الثاني ..... ذمتها لصالح شركة 

 هذا 

 ومن ناحية أخري 
فقــد اعتــذر .. والتحــاق المــتهم األول بالعمــل بهــا ) المجنــي عليــه..... (وعقــب إنشــاء شــركة  

لحصوله علـي وظيفـة ) العائدة للمتهم الثاني..... ( في العمل لدي شركة للمتهم الثاني عن استمراره
 .سالفة الذكر ..... بشركة 

 

 

 



 
 

٢٢٦

 ولكن ظلت عالقة التجارة والصداقة جتمع املتهمان 

  وطبيعة وظيفة املتهم األول بها .....متاما عن شركة منبتة الصلة 
أهملـت تمامـا لعـدم تفـرغ المـتهم األول العائدة للمـتهم األول قـد ..... وحيث أن شركة .. هذا  

فقــــد أراد المــــتهم األول أن يقــــوم .. إلدارتهــــا والعنايــــة بهــــا وباتــــت محملــــة بــــديون ومســــتحقة لمبــــالغ 
 .بتصفيتها 

 وهنا جلأ لصديقه املتهم الثاني ملا له من خربه جتارية وإدارية 

 وملا لديه من طاقم عمل يستطيع إجناز أعمال التصفية 
صــلة الصــداقة الـتـي : األول ..  المــتهم الـثـاني إال أن قـبـل هــذه المهمــة لســببين فمــا كــان مــن 

المدينة له بمبلـغ ثالثمائـه وعشـرة ..... اقتضاء حقوقه لدي شركة  : والثاني.. تربطه بالمتهم األول 
 .ألف درهم من أعمال التصفية 

 وبالفعل 
الــــذي .. مــــام أعمــــال التصــــفية إلت/ ..... .. قــــام المــــتهم الثــــاني بتكليــــف الســــيد المحاســــب  

 درهــم ٥٥٩٣١٧ـلـدي الغـيـر وهــي بمبـلـغ ..... اســتهلها بالقـيـام بتحصــيل الشــيكات المســتحقة لشــركة 
وعقـب ذلـك قـام بسـداد مبلـغ المديونيـة ) خمسمائة تسعة وخمسون ألف وثالثمائة وسبعة عشر درهـم(

تســــعمائة ســــبعة (درهــــم  ٩٢٧٠٥٢للمــــوظفين والغـيـــر واـلـــذي بـلـــغ ـقـــدره ..... المحمـلـــة عـلـــي شــــركة 
 ) .وعشرون ألف واثنين وخمسون درهم

 ومن ثم 
 : درهم وهي ١٢٣٧٠٥٢أصبح المتهم الثاني دائنا للمتهم األول بمبلغ قدره  
 . درهم ٩٢٧٠٥٢المسددة بمعرفته وقدرها ..... قيمة الديون المحملة علي شركة  -١

 ٣١٠٠٠٠وقـدره ) لمـتهم الثـانيالعائدة ل..... (لشركة ..... قيمة الدين المحمل علي شركة  -٢
 درهم 

 وحيث استحصل املتهم الثاني علي هذا املبلغ وفقا للثابت بالدفاتر كالتايل 
 درهم ٥٥٩٣١٧ر٥٠لدي الغير والتي بلغت مبلغ قدره .....  قيمة الديون المستحقة لشركة -أ

 ) درهم٥٠/١٠٠خمسمائة تسعة وخمسون ألف وثالثمائة وسبعة عشر و(

 

 



 
 

٢٢٧

 ..... تقييم أصول شركة كما مت -ب 
وهــي عـبـارة عــن مضــخات ورواـفـع وموـلـدات كهرـبـاء وـمـواد خشــبية وحدـيـد وخالـفـه وهــي عـلـي  

 :النحو التالي 
 ..... موجودات مصنع 

 المبلغ البيان
  ٢٩٠ )حاسوب(شبكة كمبيوتر 
 ٤٨٠٠ مضخات مياه 
 ١١٢٠٠ رافعة اليماك 

 ١٤٠٠٠٠ ماكينة كوبرا اندواماك
 ٥٥٠٠٠  ك ١٠٠ائي مولدي كهرب

 ٥٠٠ بورنج مضخة مياه 
 ٣٥٥٠ بورنج وآلة مضخة مياه 

  ٣٠٠٠ بيت سين 
 ٥١٠٠٠ مولد كهربائي 
 ٤٥٠٠٠  ك ١٥مولد كهربائي 

 ١٤٠٠٠ فورك لفت رافعة 
 ١١٢٢٥ بلنر ماكينة تسطيح

 ١٥٣٨ ماكينة ضغط 
 ١١٠٠٠٠ بورتا كبينة للمكاتب 

 ٦٠٠٠ معدات كهربائية 
 ٧٠٠٠ مفروشات 

 ١٤٠٠٠ بلنر ماكينة تسطيح 
 ٤٥٠٠٠ سبرات الساحة للورشة 

 ١٥٠٠٠٠ مواد خشب وحديد

 

 



 
 

٢٢٨

 وهذه األصول بلغت إمجايل قيمتها 

  درهم ٦٧٣١٠٣

 )ستمائة ثالثة وسبعون ألف ومائه وثالثة درهم(
 ١٢٣٢٤٢٠ر٥مبلــغ قــدره ) مالكهــا(والمــتهم األول ..... بــات المســتحق لشــركة .. ومــن ثــم  

عبـارة عـن قيمـة ) درهـم٥٠/١٠٠مليون ومـائتين اثنـين وثالثـون ألـف ومـائتين اثنـين وأربعـون و(م دره
 .الديون المستحقة لها والتي جري تحصيلها وقيمة األصول الخاصة بها سالفة الذكر 

 هذا 
ـمـــن المـبـــالغ المســــتحقة للمــــتهم .....) شــــركة (وبخصــــم هــــذا المبـلـــغ المســــتحق للـمـــتهم األول  
ال .....) شـركة (يتضح أن المبلـغ المتبقـي فـي ذمـة المـتهم األول.....) وشركة  ..... شركة(الثاني 
 ) .أربعة أالف وستمائة اثنين وثالثون درهم ال غير ( درهم فقط ٤٦٣٢يتعدى 

علما
ً

 
 .ًبأن هذا المبلغ الزهيد أيضا كان جاري تحصيله وقت القبض علي المتهم 

 ومن ثم 

غ اـلـذي جــاء بالئحــة االتهــام المبـلـعــدم وجــود يتجـلـى ظــاهرا  

منحــــــه للمــــــتهم األول بالــــــراهن والمزعــــــوم قيــــــام المــــــتهم الثــــــاني 

ويتقلص ليصل إلي ذلك المبلغ معدوم القيمـة الـذي ال .. كرشوة 

 . درهم ال غير ٤٦٣٢يتعدى 
 وحىت هذا املبلغ الزهيد 

!'����"�������د&����وא� ���%$"�وא�!�زא������"�א�� ���!����
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 !!.فأين إذن تلك الرشوة التي منحها المتهم الثاني للمتهم األول ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -
بدفاتر وسجالت ) علي فرض صحة هذا الوصف(وهل يعقل أن تدون مبالغ الرشوة  -

 !!.وميزانيات رسمية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



 
 

٢٢٩

 هذا 
 عداـلـة محكمــة أول درجــة وحـيـث أن تقرـيـر الخـبـرة المعــد بمعرـفـة اللجـنـة الثالثـيـة المنتدـبـة مــن 
أورد ما تقدم تفصيال بعد إطالعه علي السـجالت والـدفاتر والميزانيـات الخاصـة الشـركات .. الموقرة 
 وأعربت اللجنة ) العائدتين للمتهم الثاني..... و..... العائدة للمتهم األول ، (..... الثالثة 

 :عن صحة ما انتهينا إليه سلفا بقولها 

بحصـــر كاـفــة التعـــامالت ـفــإن اللجـنــة قامـــت 

..... الـتــــــي تمـــــــت ـبــــــين كـــــــل مـــــــن شـــــــركة 

وبين شـركتي (.....) المملوكة للمتهم األول 

، ..... وهمـــا شـــركة (.....) المـــتهم الثـــاني 

وتصــــفيه الحســــاب بينهمــــا محاســــبيا ..... و

وذلـك بعـد إطالعنـا عـلـي تقريـر دائـرة الرقاـبـة 

الماليـــــــة وكـــــــذا تقريـــــــر الخبـــــــرة االستشـــــــاري 

ن مســـــتندات حـيــــث تـبــــين أن ومرفقاتهمـــــا مـــــ

(.....) المملوكــة للمــتهم األول ..... شــركة 

 درهـــم لصـــالح ٤٦٣٢مترصـــد بـــذمتها مبلـــغ 

الممـلـــوكتين للمــــتهم ..... ، و..... شــــركتي 



 
 

٢٣٠

عـلــي النحـــو المـبــين تفصـــيال (.....) الـثــاني 

 .بتقريرنا عاليه 
 ملا كان ذلك 

 صـــــحيح دـفــــاع الـمــــتهم الـثــــاني وـكــــان الثاـبــــت أن ـمــــا انتـهــــت إلـيــــه لجـنــــه الخـبــــراء ـقــــد واـكــــب 
وحيـث اقتنعـت عدالـة محكمـة .. والمستندات المقدمة منه لعدالـة محكمـة أول درجـة وللسـادة الخبـراء 

فـقـد اتخــذت .. أول درجــة بتقرـيـر الخـبـرة األخـيـر واطمأـنـت لســالمة األســس المحاســبية الـتـي انتهجهــا 
باب مقنعة رسمت بها الصورة الواقعيـة وبأس.. منه سندا لحكمها في الحدود التي رسمها لها القانون 

وهــو األمــر الــذي .. المســتمدة مــن التقريــر الــذي اســتند فــي أســبابه إلــي المســتندات وللواقــع الفعلــي 
يكون معه قضاء محكمة أول درجـة قـد صـدر مواكبـا لصـحيح القـانون وفـي نطـاق سـلطتها التقديريـة 

 . قضاء محكمة التمييز والنقضالتي ال معقب عليها فيها في ذلك وفقا لما استقر عليه

 ومن ثم نكون 
قد أكدنا للهيئة الموقرة أن الحكم المستأنف قد واكب صحيح الواقع والمسـتندات والقـانون وأن  

واسـتعملت سـلطتها التقديريـة .. المحكمة مصدرته تكون قـد اعتكـزت علـي دليـل فنـي وحسـابي معتبـر
 .مأنت إليه ويكون حكمها جديرا بالتأييد التي ال معقب عليها في األخذ بالتقرير الذي أط

أن كافة التعامالت والتعاقدات وأوامر التوريد التي متت فيمـا بـني : السبب الثاني 

متـت ) العائدة للمتهم الثاني (.....وشركة ) العائدة للمتهم األول (.....شركة 

وفق صحيح القانون واألصول التجاريـة املتبعـة ومبوجـب مسـتندات وشـيكات 

بتة باحلسابات وامليزانيات مبا ينفي متاما مثة شبهة أن تكـون غطـاء لرشـوه ثا

 .كما زعم االتهام املاثل 
بمطالعـــة جمـلــة المســـتندات واـلــدفاتر المحاســـبية والميزانـيــات الرســـمية المقدمـــة مـــن المتهمـــين  

د التـي تمـت يتضح أن كافة العمليات والتعاقدات وأوامـر التوريـ..... .. ، و..... والخاصة بشركتي 
 .فيما بينهما قد تمت بطريقة قانونية ومتفقة مع األعراف التجارية ووفق منظومة مستندية رسمية 

 

 



 
 

٢٣١

 فالثابت 
العاـئـــدة للمــــتهم الـثـــاني حينمــــا أرادت شــــراء كرفاـنـــات لســــكن العمــــال اتبعــــت ..... أن شــــركة  

 :الخطوات التالية 

 : اخلطوة األويل 
لشـــركات الـتــي تعمـــل فـــي نشـــاط تصـــنيع وتورـيــد حصـــلت عـلــي ـثــالث عـــروض أســـعار مـــن ا 

وكـــان ذـلــك بمعرـفــة قســـم المبيعـــات فيـهــا ومـــن ضـــمن الشـــركات المتقدمـــة ) ســـكن العـمــال(الكرفاـنــات 
 .العائدة للمتهم األول ..... بالعروض شركة 

 :اخلطوة الثانية 
لمــوردين باســتدعاء ا) العائــدة للمــتهم الثــاني..... (رئــيس قســم المبيعــات بشــركة / قــام الســيد  

الثالـثـــة المتـقـــدمين بعــــروض األســــعار وأجــــري معـهـــم مفاوضــــات بشــــأن األســــعار للوصــــول ألفضــــل 
 العروض ماليا وفنيا 

 :اخلطوة الثالثة 
عـقـب إجــراء رـئـيس قســم المبيعــات لتـلـك المفاوضــات قــام بإعــداد تقرـيـر بالنـتـائج الـتـي توصــل  

 .ر عام الشركة ثم قام برفع تقريره إلي مدي.. إليها مع كل مورد علي حده 

 :اخلطوة الرابعة 
المـــدير العـــام للشـــركة قـــام باســـتدعاء المـــوردين الثالثـــة / بعـــد دراســـة التقريـــر بمعرفـــة الســـيد  

ـثـــم قــــام برفــــع األمــــر برمـتـــه إـلـــي المــــتهم الـثـــاني وـتـــم التشــــاور .. للحصــــول عـلـــي الخصــــم النهــــائي 
العاـئـدة ..... (لمـقـدم مـن شـركة واالسـتقرار علـي أفضـل الـعـروض المقدمـة فنيـا ومالـيـا وهـو العـرض ا

 ) .للمتهم األول

 :خلطوة اخلامسة ا
إلـــي المـــورد صـــاحب أفضـــل العـــروض ..... يـــتم إصـــدار طلـــب الشـــراء رســـميا مـــن شـــركة  

 ) .العائدة للمتهم األول..... شركة (

 :اخلطوة السادسة 
اتها ـثـم وتـم تســجيله فـي حســاب..... تـم ســداد الدفعـة المقدـمـة بواسـطة شــيك صــدر مـن شــركة  

 .وتم تسجيله في حساباتها أيضا .....) شركة (أرسل إلي المورد 
 



 
 

٢٣٢

 :اخلطوة السابعة 
 باستالم البضائع المطلوبة ..... بتنفيذ أمر التوريد كامال وقامت شركة ..... قامت شركة 

 :اخلطوة الثامنة 
 .بإصدار فاتورة بإجمالي المبلغ المستحق لها ..... عقب التوريد قامت شركة 

 :اخلطوة التاسعة 
وبعــد خصــم الدفعــة المقدمــة الســابق ســدادها يــتم ســداد المبــالغ المتبقيــة بشــيكات صــادرة مــن 

 .ومقيده بدفاترها وحساباتها ..... شركة 

 :اخلطوة العاشرة 
وقيــدت بــدفاترها وحســاباتها أيضــا وقامــت ..... وعقــب ذلــك يــتم تســليم الشــيكات إلــي شــركة 

 بصرفها 

 ملا كان ذلك 
العاـئـدة للمــتهم .....  خــالل الخطــوات أنـفـة اـلـذكر وغيرهــا والـتـي اتبعــت فيمــا ـبـين شــركة ومــن

العائدة للمـتهم األول يتضـح وبجـالء أن كافـة عمليـات الشـراء والتوريـد التـي ..... الثاني وبين شركة 
تمــــت بــــين الشــــركتين تمــــت وفــــق منظومــــة حســــابية دقيقــــة رســــمية وثابتــــة فــــي الــــدفاتر والســــجالت 

 .نيات والميزا

 فهل يعقل 
 !!.أن تتم الرشوة بكافة هذه الخطوات الرسمية وأن تثبت في دفاتر وميزانيات الشركتين؟؟

 ليس هذا فحسب 
العاـئـدة للـمـتهم ..... الـتـي قاـمـت بـهـا شــركة ..... ـبـل أن كاـفـة تفاصــيل عملـيـة تصــفية شــركة  
جالت والميزانيــات للشــركتين قــد تمــت أيضــا وفــق منظومــة محاســبية ومثبتــة بالــدفاتر والســ.. الثــاني 

وتحصـيل الشـيكات المســتحقة لهـا ـمـن ..... بـدءا مـن قـيـام المـتهم الثـاني بتحصــيل مسـتحقات شــركة 
ومرورا بقيامه بسداد ديونها المختلفة ومنها ديـون حكوميـة سـددت لشـركة الهـاتف الحكوميـة .. الغير 

ـثـاني عـلـي أصــول ومـعـدات وآالت وصــوال إـلـي تحصـل الـمـتهم ال.. وتصـفيه ـفـواتير الـهـاتف والـفـاكس 
 .ٕوادخالها في عملية التصفية ..... وخامات شركة 

 ذلك كله 
 .ثابت باألوراق والميزانيات والسجالت والحاسبات اآللية الخاصة بالشركتين  



 
 

٢٣٣

 فكيف إذن 
فهــل أخــذ أو مــنح رشــوة يحـتـاج إـلـي كــل هــذه ! يـقـال عــن هــذه العملـيـات ـتـواري خلفهــا رشــوه ؟ 

وهـــل مـبــالغ الرشـــوة ـيــتم إثباتـهــا باـلــدفاتر والســـجالت والميزانـيــات وـتــتم بموجـــب ! دة ؟الخطـــوات المعـقــ
 ! شيكات ؟

 لعله من الواضح اجللي 
مما تقدم انهيار االتهام الماثل برمته وانعدام معقوليته وهو مـا حـدا بعدالـة محكمـة أول درجـة  

 وهو مـا يجعـل هـذا القضـاء مواكبـا ..نحن عدم االطمئنان إليه وتبرأه المتهمان مما هو مسند إليهما 
 .لصحيح الواقع والمستندات والقانون يما بجعله جديرا بالتأييد 

عدم وجود مثة خمالفات قام بها املتهم األول لصـاحل املـتهم الثـاني  : لثالسبب الثا

يف التعاقدات التي متـت معـه وثبـوت أن مجيـع هـذه التعاقـدات متـت وفـق 

ثل مع تعاقدات أخري متت لصـاحل مسـتثمرين تماتسياسات البيع بالشركة و

آخرين يف ذات الظروف والتوقيت بل أن هناك من املستثمرين من حصل علـي 

 مزايا وخصومات مل حيصل عليها املتهم الثاني 

 هذا 

وقبــل الخــوض فــي إثبــات عــدم وجــود ثمــة مخالفــات تنســب  

ذا للمتهم األول في التعاقدات التي تمت مع المـتهم الثـاني وأنـه إ

مـــا وجـــدت ثمـــة مزايـــا أو خصـــومات قـــد تحصـــل عليهـــا المـــتهم 

الـثــاني فإنـهــا كاـنــت وـفــق سياســـة البـيــع للشـــركة وال دخـــل للـمــتهم 

والـدليل علـي ذلـك حصـول مسـتثمرين آخـرين علـي .. األول بها 

 .فقبل إيضاح ذلك كله تفصيال .. ذات المزايا والخصومات 
 

 



 
 

٢٣٤

 جتدر اإلشارة إيل عدة حقائق هامة 

 تايل وهي كال

 : احلقيقة األويل 
..... ـقـد ـتـم انتداـبـه ـلـدي شــركة .....) المســئول االســتراتيجي ـلـدي شــركة / ..... (أن الســيد  

  -/-/-حتى .... وذلك لتحقيق مبيعات قدرها خمسة مليار درهم خالل الفترة من أغسطس 

 وبسؤال األخري يف االتهام املاثل أقر مبا يلي 
 سلطة الموافقة علي خصومات غير مسموح بها لم يكن يملك. / ..... .أن المتهم األول  -١

 ).بالشركة/ ..... وذلك في الفترة الموجود بها السيد (في سياسات البيع األولي أو الثانية 
.....) رئيس إدارة شركة / ..... (قد تلقي تعليمات من السيد / ..... .. أن السيد -٢

تعديل حتى ال يتم فقد أي مستثمر ولتحقيق  وجعلها قابلة للبالمرونة في تحديد األسعار
 .نسبة البيع المطلوبة 

 ولم يكن كان يقتصر علي توقيع عقود البيع والشراء النهائية فقطأن دور المتهم األول  -٣
 .لديه سلطة وضع أو تبني أو تغيير أو تجاوز سياسات البيع 

 كما أن اجلدير بالذكر 
ٕد مـن العقـود إال بعـد مراجعتـه واقـراره مـن إدارة أن المتهم األول لم يكن يوقع علـي أي عقـ 

ـة بشــركة .. الحســابات  ـراره مــن إدارة الشــئون القانونـي ـه واـق ـذي  .. .....ٕومراجعـت األمــر اـل

 .سلطة تقديرية فاقدا لثمة علي اعتماد هذه المراجعة يؤكد اقتصار دوره 

تثمر بشراء مسطحات بأن السياسة التي كانت متبعة أنه إذا قام أي مس/ ..... أقر السيد  -٤
 ألف قدم مربع بغض النظر عن استخدام األرض فسوف يستخدم ٢٥٠مباني تزيد علي 

 .تسعير أكثر مرونة 

  ...../ وعلي حنو صريح وجازم قرر السيد 

.. تقــع تحــت مظلــة هــذه القواعــد الجديــدة ) المــتهم الثــاني..... (ـبـأن الصــفقة الـتـي تمــت مــع 
درهــم للقــدم المربــع وهــو أقــل عــن الســعر الــوارد بالسياســة البيعيــة  ١٢٠الســعر الــذي قــام بدفعــه هــو 

 . درهم للقدم المربع ١١٥ولكن أكثر من أعلي سعر مخصوم مسموح به وهو 

 

 



 
 

٢٣٥

 ومما تقدم مجيعه 
أـقــر بــأن كاـفــة البـيــوع التــي تـمــت للمــتهم الـثــاني ال دخـــل / ..... .. يتجلــى ظـــاهرا أن الســيد  

ول عــن هــذه العملـيـات وأن البـيـع ـتـم وـفـق الحــدود والسياســة البيعـيـة للمــتهم األول بهــا وأـنـه هــو المســئ
وهــو األمــر الــذي ينفــي اختصــاص .. الموضــوعة مــن اإلدارة العليــا للشــركة دون تجــاوز أو إخــالل 

 !!.المتهم األول بأي مزايا أو خصومات منحت للمتهم الثاني فلماذا إذن سيمنحه األخير رشوة ؟

 يقة الثانية احلق
يتضـح انتفـاء .. إلي المـتهم الثـاني ..... ستقراء كافة البيوع التي تمت من شركة من خالل ا

 :ٕوجود ثمة دور للمتهم األول بها وأنها تمت بمراجعة وتدقيق واشراف كل من 
 .....) .االستراتيجي بشركة / ..... (السيد  -

 ) .آنذاك..... مديرة المبيعات بشركة / ..... (السيدة  -

 ).ئول التسويقمس/ ..... (السيد  -

 أما املتهم األول 

فقــد كــان دوره إشــرافي فقــط علــي عمليــة البيــع دون التــدخل  

وذلـك كلـه علـي النحـو الـذي .. المباشر فـي عمـل سـالفي الـذكر 

 . والشهود ...../ قطع به السيد 
 احلقيقة الثالثة 

فــات فــي عمليــات أن كافــة تقــارير دائــرة الرقابــة الماليــة والتــي انتهــت إلــي الــزعم بوجــود مخال 
اعتكزت فـي هـذه المـزاعم إلـي أن هـذه المبيعـات تمـت وفـق .. البيع التي تمت لصالح المتهم الثاني 

وأرفـقـت صــورة ضــوئية لجــدول غـيـر ممهــور ـبـأي توقيعــات أو أخـتـام وزعمــت .. سياســة البـيـع الثانـيـة 
 " .سياسة البيع الثانية"بأنه هو 

 ...../ يف حني أكد السيد 


�7"ي عملـيــات البيــع الـمــذكورة أن المطبــق علــ 


*�א�<,

 �, 

  التي قام بإرسالها بالبريد االلكتروني إلي إدارة الرقابة "א'و�1



 
 

٢٣٦

 . أي قبل إعداد التقرير -/-/-بتاريخ المالية 
 ومع ذلك 

 .خالفت هذه التقارير الثابت من األوراق وأقوال الشهود وانتهت إلي ما يخالف ذلك تماما 

 :احلقيقة الرابعة 
مـنـذ فجــر التحقيـقـات ـفـي االتـهـام الماـثـل ـقـد تمســك بطـلـب جــازم وصــريح .. أن الـمـتهم الـثـاني  

..... وجـــوهري أمـــام عداـلــة محكمـــة أول درجـــة وهـــو ضـــم جمـيــع ملـفــات عملـيــات شـــرائه مـــن شـــركة 
وفضـال عـن .. ملف إال أن الرقابـة الماليـة قـد أفـادت بـأن هـذه الملفـات غيـر موجـودة ) ١٧(وعددها 

ملـــف آخـــرين تماثلـــت معـــه فـــي الظـــروف ) ٧٠( إلـــي محكمـــة أول درجـــة قائمـــة بعـــدد ذلـــك فقـــد قـــدم
والتوقيــت والمزايــا والخصــومات بــل أن بعضــها قــد حصــل علــي مزايــا وخصــومات أكثــر ممــا حصــل 

 .عليه المتهم الثاني 

 وذلك حىت يتأكد لعدالة احملكمة 
زاـيـا وخصــومات فإنهــا عــدم إنفــراده بثمــة مزايــا أو خصــومات وأنــه إذا كــان قــد حصــل علــي م 

تـكــون وفـقــا لسياســـة الشـــركة البيعـيــة المطبـقــة عـلــي كاـفــة المســـتثمرين الســـيما المســـجلين ـلــديها ـبــأنهم 
 .ومنهم المتهم الثاني ) V.I.P(عمالء 

 وبالفعل 

اللجـنــة الثالثـيــة المحاـيــدة المنتدـبــة أخـيــرا أمـــام قـيــام فبمجـــرد  

.. ت محكمـــــة أول درجـــــة المـــــوقرة ـبــــاإلطالع عـلــــي هـــــذه الملـفــــا

عــدم وجــود ثمــة مخالفــات .. اكتشــفت بمــا ال يــدع مجــاال للشــك 

يــات أخــري تمــت مــع فــي عمليــات البيــع وأنهــا تمــت مماثلــة لعمل

وهــو األمــر اـلـذي انتهــت إلـيـه اللجـنـة الثالثـيـة  مستثمرين آخرين 

 . وأكدته بما يقطع بانهيار االتهام الماثل برمته 



 
 

٢٣٧

 فعلي سبيل املثال 
القطعــة رقــم .....) شــركة (المــتهم الثــاني مــن الشــركة المجنــي عليهــا  ابتــاع -/-/-فبتــاريخ  

)RT004 ( درهـــم للقــدم وســـداد لـمــدة ســنتين ـتــدفع علــي ـثــالث دفـعــات ١٢٠بواقــع )٤٠، % ٢٠ % ،
٤٠ (% 

  -/-/-يف حني أنه بتاريخ 
بواقـــع ....... إلـــي شـــركة ) RT001(قامـــت الشـــركة المجنـــي عليهـــا ببيـــع قطعـــة األرض رقـــم 

وتســهيالت بالســـداد لمــدة ســـنتين ) أي بســـعر أقــل مـمــا اشــتري ـبــه المــتهم الـثــاني( للقــدم  درهــم ١١٠
 %).٤٠، % ٤٠، % ١٠، % ١٠(ونصف وعلي أربعة دفعات 

 أي أن هذه الشركة األخرية حصلت علي مزايا وتسهيالت 

 مل حيصل عليها املتهم الثاني

 من حيث السعر ومهلة السداد وعدد الدفعات 

 بار يف التماثل بني القطعتني مع الوضع باالعت

 ملا كان ذلك 
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�..... مبنطقة RT 004 , C 003 , MUL005 القطع أرقام -١

  بداية 

 يتضح انتفاء مثة دور للمتهم األول 

 يف بيع هذه القطع للمتهم الثاني 
.....) ي البـيـع بشــركة تنفـيـذ/ ..... ( أرســل المــتهم الـثـاني فــاكس إـلـي الســيد -/-/-فبـتـاريخ  

 .قطع أراضي ) ٥(يطلب من خالله حجز عدد 



 
 

٢٣٨

 وقد مت اعتماد هذا الطلب 
��و���!���מ�א�*�&�3א�	دون�����0א"	����1@���..�...../�	ن�א�"�د#� 	�3��.!��	وא�

�

 وحيث مل يكن يتوافر للشركة مخس قطع
ومـن ..  RT 004 , C 003 , MUL005 فقد قصر المتهم الثاني طلبه علي ثالثة قطع فقـط وهـي 

 علي بيع هذه القطع الثالثة إلـي المـتهم الثـاني وأرسـلت إليـه بيانـا عـن كـل ...../ ثم وافقت السيدة 
 ) .Approved(منها علي حدة ممهورا بخاتم مقرون بكلمة 

 وعقب ذلك 
ن للتـفـاوض عـلـي كيفـيـة ســداد ثـمـ/ ..... والســيدة / ..... ـقـام المــتهم الـثـاني بمقابـلـة الســيد  

 .وقد تم التوصل إلي انه يحرر ثالث شيكات عن كل قطعة  .. هذه األراضي
  .-/-/-األول يؤرخ في  -
  .-/-/-الثاني يؤرخ في  -

  -/-/-الثالث يؤرخ في  -

بـمـا يفـيـد موافقتـهـا عـلـي الســداد / ..... وبالفـعـل ـتـم تحرـيـر هــذه الشــيكات وســلمت إـلـي الســيدة 
..... شيكات بعد موافقة إدارة التدقيق المالي فـي شـركة وبالفعل تم صرف هذه ال.. علي هذا النحو 

 .....) .وهي الشركة المشرفة علي شركة (

 ما تقدم يتضح و

أن المتهم األول لم يتدخل مـن قريـب أو بعيـد فـي 

 اني للقطع الثالثة المشار إليها عملية شراء المتهم الث
 واجلدير بالذكر

حيـث ..  المتقدم ذكرها بأكثر من السـعر المحـدد لهـا أن المتهم الثاني ابتاع األراضي الثالثة
 :كان سعرها المعلن بمعرفة الشركة هو 

 ).حسبما كانت معروضة علي شركة دماك( درهم للقدم المربع ١١٠  C003بالنسبة للقطعة  -
حسـبما كانـت محجـوزة فعـال ( درهـم للقـدم المربـع ١١٥ MUL 005 , RT 004بالنسـبة للقطعتـين  -



 
 

٢٣٩

 ) .ي انسحبت فيما بعدالت.... لشركة 

 يف حني أن املتهم الثاني اشرتاها كالتايل 
  . C003 درهم للقدم في القطعة ١١٥ -
 ) .بعدما انسحبت شركة جلوبال المذكورة( درهم للقدم في القطعتين األخيرتين ١٢٠ -

 وهذا األمر يتناقض مع ما ورد باالتهام املاثل
الثالثــة علــي ثمــة ميــزة أو خصــم بــل حيــث لــم يحصــل المــتهم الثــاني بخصــوص هــذه القطــع 

 .علي العكس فقد ابتاعها بأكثر من ثمنها مما أصابه هو بخسارة وضرر 

 والدليل علي ذلك 
 قـد بيعـت C003المماثلـة تمامـا للقطعـة رقـم  ) C013 , C014 , C023 , C024(أن القطـع أرقـام  

 . درهم للقدم المربع ١١٠بسعر / ...... ألخر يدعي 

 ب ليس هذا فحس
ـبـل أن هــذا المشــتري المــذكور ابتاعهــا بشــروط ســداد رباعيــة أي علــي أربعــة أقســاط بالنســب  
أمـا المـتهم الثـاني فقـد ابتاعهـا علـي ثـالث أقسـاط فقـط %) ٤٠ثم % ٤٠ثم % ١٠ثم % ١٠(اآلتية 

 %) .٤٠ثم % ٤٠ثم % ٢٠(

 ومما تقدم مجيعه 
اء هـذه القطـع بـل علـي العكـس فإنـه يتأكد أن المتهم الثاني لم يحصل علي ثمة مزايـا فـي شـر 

 .لم يحصل علي مزايا وخصومات حصل عليها غيره من المستثمرين 

 وكدليل آخر
 درهــم للقــدم المربــع وعلــي ثــالث ١٢٠ ابتاعهــا المــتهم الثــاني بســعر MUL 05فالقطعــة رقــم  

 %) .٤٠و % ٤٠و % ٢٠(أقساط بالنسب 

   MUL 17رقم هلا يف حني أن القطعة املماثلة 
 درهــم للقــدم المربــع وعلــي أربعــة ١١٩ر٧٥بســعر قــدره (....) د بيعــت بــذات التــاريخ إلــي قــ
 %) .٤٠و % ٤٠و % ١٠و % ١٠(أقساط 

 ودليل ثالث 
 درهـم للقـدم وبمـدة سـداد سـنتين ١١٠بسـعر / .... قد بيعت إلي من يدعي MUL 15فالقطعة 

 .وسبعة أشهر 



 
 

٢٤٠

 ومن خالل ذلك كله 

خالفـــات فـــي بـيــع القطـــع أضـــحي ظـــاهرا عـــدم وجـــود ثمـــة م

الثالثـــة المـــذكورة للمـــتهم الثـــاني وأنـــه إن كـــان هنـــاك مـــا يمـكـــن 

��ون��ن�א�!�+מ�א����+��� )����'��!ن���اإلشارة إليه فإنه 

�.א�! �'!��ن�א/.��ن�و�!دد� دאد��	ل�!�+מ�
�.....  مبنطقة  RL008 , RL048 القطعتني رقمي -٢

 ة بشأن هاتين القطعتينتجدر اإلشارة بداءة أن المخالفة المزعوم
  .-/-/-هي تأجيل القسط الثاني في القطعتين من 

  -/-/- تاريخ إيل

  للقطعة الثانية -/-/-خبصوص القطعة األويل وإيل 
رـئــيس مجـلــس إدارة /  إـلــي أن السياســـة المتبعـــة وبتعليمـــات مـــن الســـيد وهـنــا تجـــدر اإلشـــارة 
 .دم خسران أي مستثمر جاد كانت تلزم كافة الموظفين بالمرونة وع..... شركة 

 أضف إيل ذلك 
أن الـمــتهم الـثــاني ومـــن خـــالل العدـيــد مـــن المســـتندات المقدمـــة مـنــه أـمــام عداـلــة محكمـــة أول  

 اثبت أنه ليس المستثمر الوحيد الـذي حصـل علـي هـذه الميـزة البسـيطة -/-/-درجة الموقرة بجلسة 
 .الالحق عليه وهي تأجيل شيك واحد دون تأثير علي الشيك السابق له أو 

 ليس هذا فحسب 
قد وافقـت للمـتهم الثـاني علـي هـذه اآلجـال  واسـتلمت منـه الشـيكات  .. ...../ بل أن السيدة  

 .وهو األمر الذي لم يتدخل فيه المتهم األول من قريب أو بعيد .. دون اعتراض 

 ... منطقة R008 خبصوص القطعة رقم -٣
برـيــدا .....) الموظـفــة ـلــدي شـــركة / .... (ـمــن الســـيدة  اســـتلم الـمــتهم الـثــاني -/-/-فبـتــاريخ  

 درهــم للقــدم ١٢٧تــدعوه مــن خاللــه إلــي شــراء قطعــة األرض المــذكورة بســعر ) E MAIL(الكترونيــا
وحــال شــرائه أربعــة قطــع .. المربــع علــي أن يــتم الســداد علــي أربعــة دفعــات خــالل ســنتين ونصــف 

 . درهم علي القدم المربع ٧سيحصل علي خصم قدره 



 
 

٢٤١

 وبالفعل 
وصارت المفاوضات إلـي أن وافقـت / ......  تقابل المتهم الثاني مع السيدة -/-/-وبتاريخ  
علـي أن يـتم سـدادها  ..  درهـم للقـدم المربـع١٢٠أربعة قطع بسـعر رسميا علي منحة ..... شركة 

 %).٤٠و % ٤٠و % ١٠و % ١٠(خالل سنتين ونصف وعلي أربعة دفعات بالنسب التالية 

  من املتهم الثاني فما كان
التـــي قامـــت بصـــرفها ) المجنـــي عليهـــا(ســـوي تحريـــر الشـــيكات المطلوبـــة وتســـليمها للشـــركة  

 .واستالم قيمتها 

 ملا كان ذلك 
بمعرفــــة وكــــان المالحــــظ فــــي العقــــود المشــــار إليهــــا أنهــــا جميعــــا تمــــت مــــع المــــتهم الثــــاني  

  ...../ هي السيدة بإشراف وتدقيق وموافقة رئيستها المباشرة و .. ..../السيدة

 وبذلك يتضح 

أن المــــتهم األول ـلـــم يـتـــدخل مــــن قرـيـــب أو بعـيـــد  

 .لصالح المتهم الثاني في شراء هذه األراضي 
 كما يتضح عدم صحة ما زعمه اخلبري السابق 

فـإن هـذا القـول مرسـل ال سـند وال دليـل .. من أن هذه األراضي كانت موقوفة التعامل عليهـا  
قـام بالتحـدث مـع / ...... ك أن الثابت باألوراق أن ثمـة مسـتثمر أخـر يـدعي أضف إلي ذل.. عليه 

 .وطلب شراء هذه القطع المزعوم أنها موقوفة / ..... .. الموظف بالشركة 

  ..../ وقد هم املدعو 
فصــارت منازعـة ـبـين .. إال أنـه ـفـوجئ أنهـا بيـعـت وسـلمت للـمـتهم الثـاني .. نحـو بيعهـا فـعـال  

إلـي أحقيـة ..... .. وانتهـت إدارة شـركة  .. عن المستحق للعمولة/ ...... تـه هذا الموظف وزميل
 .في العمولة /.... المدعو

 

 

 



 
 

٢٤٢

 وهذا كله يعد دليال قاطعا 

عل��ي ع��دم وج��ود ثم��ة وق��ف للتعام��ل عل��ي ھ��ذه القط��ع وأ� كان��ت  
قد عاقبت ك, الم�وظفين لع�دم إلتزامھم�ا بإيق�اف التعام�ل  .. .....شركة 

 .المزعوم 
 ما وأن هذا اإليقاف أمر وهمي وغري حقيقي أ

 .األمر الذي جعل الشركة تمنح أحد موظفيها عمولة علي بيعها لصالح المتهم الثاني  

 وقام املتهم الثاني بشرائها 
المجنـي ( درهم للقدم المربع األمر الذي يقطع بأن هذه الواقعة لـم تضـر بالشـركة ١٢٠بمبلغ  

 .ل المقاييس بل جاءت لمصلحتها بك) عليها

 وكدليل أخر علي انتفاء وجود مثة خمالفات يف بيع هذه القطعة 
أن هنــاك قطـــع أخـــري بيـعــت ـفــي ذات التوقـيــت اـلــذي بيـعــت فـيــه األرض الـمــذكورة بـمــا ينـفــي  

 .وجود ثمة حظر أو وقف تعامل حسبما زعم الخبير السابق 
�د��8מ�א�"�د� -��/....�..�%����.−/−/−�[��!���....!*�א$��1!�8�3ط-�!	�ط
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 وهو ما يقطع 
 .-/-/–بعدم صحة ما تقرر حول وجود إيقاف تعامل علي جميع األراضي حتى 

 ....  منطقة  MU009 خبصوص القطعة رقم -٤
هـذه القطعـة هـي أنهـا بيعـت أن المخالفـات المزعومـة فـي شـأن .. ورد بتقرير المراقبة المالية  
فضــال عــن أن ثمنهــا ـتـم تقســيطه عـلـي أرـبـع ..  درهــم ١٥٥ درهــم للـقـدم المرـبـع ـبـدال مــن ١٤٥بمبـلـغ 

إضــافة إلــي تقســيمها إلــي قطعتــين .. ســنوات بــدال مــن ســنتين ونصــف وفقــا للسياســة المعمــول بهــا 
  . MU009 , MU019وأصبحتا برقمي 

 هذا 
لسابق إيضـاحها أمـام عدالـة محكمـة أول درجـة المـوقرة فقـد ومن خالل المستندات والحقائق ا 

األمــر اـلـذي تجـلـي واضــحا أمــام .. تـبـين عــدم مصــداقية وبهـتـان جمــاع مــا تـقـدم وعــدم صــحته تمامــا 
 :فقد تبين وتأكد لها ما يلي اللجنة الثالثية المحايدة المنتدبة أمام محكمة أول درجة أخيرا 



 
 

٢٤٣

 أرسـل كتابـا إيل املـتهم -/-/-بتاريخ .. بيعات بالشركة مدير امل.. ..../  أن السيد :أوال 

 درهم وكذا مـن فـرتة ١٤٥األول اقرتح من خالله ختفيض سعر القدم املربع إيل 

 .ها إيل أربعة سنوات قيمتسداد 

 وبناء علي هذا الطلب 

 أصدر املتهم األول قراره باملوافقة علي ما تقدم 
 ـلـم تـمـنح ـمـن الـمـتهم األولالمزاـيـا ـفـي فـتـرة الســداد يؤـكـد أن هــذه التخفيضــات وهــذه .. وهـذا  

 :ٕمن عندياته ولم تكن برغبته وانما بناء علي رغبة مدير المبيعات الذي سبب طلبه باآلتي 
"!ق���8מ�1�د�א2*��ص�!*�א$�?ذ<�א�2ض��B��0�1��Hא��	��!���	(ن���(و����7(��3(מ������������������"�
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 وهذا املوقف ليس استثنائي ووحيد 

 رئيســـــــة قســـــــم – ...../ ـبــــــل ســـــــبق وأن قامـــــــت المـــــــدعوة 

ــــي المـــــتهم األول  بخصـــــوص .. المبيعـــــات برفـــــع مـــــذكرة إـل

افقة علـي مـد فتـرة و طلبت من خاللها الم FF2 رقم القطعة

 . إلي أربعة سنوات قيمتهاسداد 
 وهو األمر الذي يؤكد 

لتحقـيــق (انتـفــاء صـــلة المـــتهم األول عـــن أي تصـــرفات تخـــص هـــذه القطعـــة ســـوي أـنــه واـفــق  
عـلــي بعـــض التســـهيالت الـتــي مـــن شـــأنها أن ـتــتخلص الشـــركة مـــن ) مصـــلحة عامـــة للشـــركة

 .حق الخسارة بالشركة أرض معيبة قد تل
 
 
 
 



 
 

٢٤٤

ـا  ـارير : ثانـي ـت التـق ـا زعـم ـيمها كـم ـتم تقـس ـذه األرض مل ـي ـافة إيل أن ـه ـذا باإلـض ـه

فال زالت علي حاهلـا كقطعـة .. حيث مل توافق البلدية علي التقسيم .. السابقة 

 الـرافض -/-/-وهـو األمـر الثابـت مـن مطالعـة كتـاب البلديـة املـؤرخ.. واحدة 

 .للتقسيم املشار إليه 

 ومن ثم 
فقد ثبت عدم مصداقية الخبرة السابقة وما تقرر زعمـا مـن أن هـذه القطعـة أصـبحت قطعتـين  
وهـو األمـر الـذي ..  حيث أنها في الواقع والحقيقة وعلـي الطبيعـة لـم تقسـم  MU019 , MU009برقمي 

 .وراق قطع به تقرير اللجنة الثالثية التي باشرت المأمورية علي الطبيعة وليس من خالل األ

 وهو ما يقطع 
بانتفاء وجود ثمة مخالفة في هذا الخصوص يمكن نسبتها للمـتهم األول حتـى يـتم الـزعم بأنـه  

 .تلقي رشوه من المتهم الثاني 

 .... أما فيما خيص الثالث بنايات الكائنة مبشروع -٥
متبعــة فــي أفصــح تقريــر الرقابــة الماليــة بأنــه قــد خولفــت بشــأن هــذه البنايــات السياســة الفقــد 

لكوـنـه مصــنفا مــن فـئـة المســتثمرين فــي % ٣وذـلـك ـبـأن ـتـم مــنح المــتهم الـثـاني خصــما ـقـدره .. البـيـع 
هـي البيـع لـه قبـل .. فضـال عـن مخالفـة أخـري % ٢حين أن الخصم المقرر لهؤالء المستثمرين هي 

 .طرح المرحلة األولي للبيع للجمهور 

 حقيقة وخمالف للثابت باألوراقوحيث جيب القول وحبق أن مجاع ما تقدم منايف لل

 مبا جيعله خليقا باإلطراح وعدم التعويل عليه 

 وهذا ليس قوال مرسال بل مؤكد بالدالئل اآلتية 

 :الدليل األول 
 فقد أفاد بأنه قد تم دعوه كبار المسـتثمرين )مدير المبيعات (...../ من خالل أقوال الشاهد  

 .والبيع لهم .. وترويج وحداته لديهم .. ليهم لعرض المشروع ع) ومنهم المتهم الثاني(

 ويف هذا التوقيت 
وبالفعـل .. ولـدي عودتـه دعـاه الشـاهد المـذكور للحضـور .. كـان المـتهم الثـاني خـارج الـبالد 

 / ..... .اتجه المتهم الثاني نحو مقابلة مدير المبيعات السيد 



 
 

٢٤٥

 أسفرت هذه املقابلة عن وقد 
راء البنايات الثالثة المـذكورة وكـان مـن أهـم عوامـل تشـجيعه علـي تعاقد المتهم الثاني علي ش 

 % .٣ذلك نسبة الخصم المقررة وهي 

 ومن ثم يتضح

أن المــتهم الـثـاني كــان أول الحاضــرين عـنـد الـبـدء 

قبــل % ٣فــي البيــع ـلـذلك حصــل عـلـي نســبة الخصــم 

 % .٢أن يصدر قرار تخفيض الخصم إلي 
  :الدليل الثاني

الـتــي ) المـــدير المـــالي للشـــركة/ ..... (ذكورة ســـلفا مؤكـــدة ـبــأقوال الســـيد أن هـــذه الحقيـقــة المـــ 
  :إذ قرر صراحة بأنه ٢٩/٥/٢٠٠٩أدلي بها أمام عدالة المحكمة بجلسة 

ال صــحة لمــا ذهبــت إليــه دائــرة المراقبــة الماليــة "  

مـــن تمـــام البيـــع قبـــل طرحـــه للجمهـــور طالمـــا أن 

يعـــات البـيــع ـتــم بواســـطة المســـئول األول ـبــإدارة مب

خاصـة وأن .. الشركة األمر الـذي يؤكـد العالنيـه 

أخبـــار المشـــروع قـــد انتشـــرت انتشـــارا واســـعا نـــتج 

ا عـنـه أن تـقـدم عــدد كبـيـر للحجــز فـيـه وـهـو ـمـا حــد

 ".باإلدارة نحو التدخل وتخفيض الخصم 



 
 

٢٤٦

  :دليل الثالثال
رة وخفضـت أنه نظرا لإلقبال الشديد علي حجـز الوحـدات فـي المشـروع المـذكور تـدخلت اإلدا 

�)��د��ن�����ن�א�!���+מ�א�'�����	��د�א�����ع�الخصـم بموجــب ـقـرار صـدر 

 . وفق سياسة البيع التي كان معموال بها وقت الشراء و�دא���&)$

 ومما تقدم مجعية يتجلى ظاهرا 

أن الـمــتهم األول ـلــم يـتــدخل ـمــن قرـيــب أو بعـيــد ـفــي عملـيــة  

 حســبما ـبـل اـلـذي ـقـام ـبـذلك.. بـيـع اـلـثالث بناـيـات للمــتهم الـثـاني 

هـــــــو أســـــــفرت األوراق وحســـــــبما أقـــــــر أمـــــــام عدالـــــــة المحكمـــــــة 

بـاال / عد التشاور مع السيد ب) مدير إدارة المبيعات (...../السيد

والـلــذين وافـقــا عـلــي البـيــع للمـــتهم .....) المـــدير المـــالي لشـــركة (

 .الثاني بمعدل الخصم السائد وقت البيع 
 ) أمام محكمة أول درجة-/-/-محضر جلسة (                                              

 السيما وأن األوراق تؤكد 
.. قــد أوكــل إليــة إدارة هــذا المشــروع مــن خــالل اإلدارة العليــا للشــركة  .. ...../ بــأن الســيد  

لذلك فقد تصدي في بداية افتتاح عملية البيـع إلـي بيـع ثـالث بنايـات للمـتهم الثـاني الـذي اسـتفاد مـن 
 % .٣والساري وقت البيع وهو الخصم السائد 

 وحيث انتفت أي صلة بني املتهم األول 

 وبني بيع هذه البنايات للمتهم الثاني 
األمر الذي يقطـع بانتفـاء ثمـة شـبهة رشـوه قـدمت مـن المـتهم الثـاني للمـتهم األول إلتمـام هـذا  
 األمر 

 
 



 
 

٢٤٧

املباعـة للمـتهم ) الوحـدات السـكنية( أما فيما خيص الشـقق -٦

 %١بنسبة خصم  قدرها الثاني 
بإرسـال بيـان إلـي / ..  قـام المـدير المـالي للشـركة السـيد -/-/-فالثابت باألوراق أنـه بتـاريخ  

خمســة عشــر ) ١٥(فـقـام المــتهم الـثـاني باختـيـار عــدد .. المــتهم الـثـاني متضــمنا الشــقق الغـيـر مباعــة 
 .وحده منها 

 باال / ومن ثم قام السيد 
صــر هــذه الوحــدات المختــارة مــن المــتهم الثــاني فــي كشــف مســتقل المــدير المــالي للشــركة بح 

وذيل��ه بتأش��يرة مكتوب��ة بخ��ط ي��ده بأن��ه يعتم��د بي��ع ھ��ذه الوح��دات للم��تھم ا	ول بنس��بة 
 %.١خصم 

 واجلدير بالذكر 

مـــن المـــرخص .. المـــدير المـــالي للشـــركة . .../ أن الســـيد  

 الســــيما وأن الـمـــتهم.. لـهـــم بإصــــدار ـقـــرار بتـقـــدير الخصــــومات 

ـمــع الوضـــع ) V.I.P(الـثــاني ـمــن المســـتثمرين المصـــنفين ـبــأنهم 

ـفــي االعتـبــار عـــدد الوحـــدات الـتــي ـقــام بشـــرائها والـتــي تزـيــد ـفــي 

 .مجموعها عن طابقين 
 ومما تقدم يتضح

 .../ أنه ال عالقة وال تدخل للمتهم األول في هذه البيعة تماما وأنهـا تمـت بمعرفـة السـيد  

فلمـاذا إذن سـيقوم المـتهم الثـاني بمـنح المـتهم األول رشـوة .. ر وأن الخصم مقـرر بمعرفـة األخيـ

 !!.إلتمام هذا البيع ؟

 ملا كان ذلك 
..... يتضح وبجالء تام أن كافة عمليـات البيـع التـي تمـت مـن شـركة .. ومن جملة ما تقدم  

... ..إلــي المــتهم الثــاني تمــت وفــق صــحيح القــانون ووفــق السياســات المقــررة بهــذه الشــركة وشــركة 
 .صاحبة الوالية عليها 



 
 

٢٤٨

 أضف إيل ذلك 
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 وأن كافة املزايا واخلصومات 
ل عليهـا غيـره مـن المسـتثمرين بمـا التي حصل عليها المتهم الثاني مماثلة بل وأقل ممـا حصـ 

يقطع بانهيار االتهام الماثل برمته وعدم وجود ثمة إخالل بالوظيفة ارتكبـه المـتهم األول وعـدم وجـود 
 .عطايا منحها المتهم الثاني له

 وهذا 

 ما أكدته اللجنة الثالثية احملايدة املنتدبة مؤخرا 

 من حمكمة أول درجة املوقرة 

 هو نصه إذ قطعت اللجنة مبا 

عــدم وجــود تجــاوزات أو مخالفــات تــم ارتكابهــا 

مــن كــال مــن المــتهم األول مــن جــراء اســتعماله 

، وـكــــــذا ..... ســـــــلطاته وصـــــــالحياته بشـــــــركة 

..... المـــتهم الثـــاني فـــي تعامالتـــه مـــع شـــركة 

وعــــدم حصــــوله علــــي أيــــة ميــــزه مــــن أي نــــوع 

خـــــــالل تعامالـتــــــه المبيـنــــــة تفصـــــــيال بعالـيــــــه ، 

.....  أضـــرار لشـــركة وبالتـــالي عـــدم وقـــوع أي

 .علي النحو سابق اإلشارة إليه بتقريرنا



 
 

٢٤٩

 ملا كان ذلك 
وبمطالعة تقرير اللجنة الثالثية المشـار إلـي نتيجتـه النهائيـة يتبـين وبحـق أنـه انتهـي إلـي هـذه  

وعملـيــــات البـيــــع الـتــــي تمـــــت مـــــن .. النتيجـــــة بعـــــد فحـــــص وتمحـــــيص كافـــــة أوراق االتهـــــام اـلــــراهن 
ـمــع .. هم الـثــاني موضــحة عــدم ـتــدخل المــتهم األول فيهــا ـمــن قريــب أو بعيــد إلــي المــت..... شــركة 

إجراء المقارنـة فيمـا بـين المزايـا والخصـومات التـي حصـل عليهـا المـتهم الثـاني مـع تلـك التـي حصـل 
..... وشـــركة ..... عليـهــا مســـتثمرون آخـــرون فتـبــين للجـنــة أن هـــذه المزاـيــا مـقــررة بسياســـات شـــركة 

عـن المزايـا والخصـومات الممنوحـة إلـي مسـتثمرين ) بـل قلـت(وأنهـا لـم تزيـد  .. صاحبة الوالية عليها
 .آخرين 

 وأخذت اللجنة يف االعتبار 
أقوال الشهود الذين استمعت إليهم النيابة العامة والتي جزمـت بعـدم اختصـاص المـتهم األول  

 .ي بمنح مزايا أو خصومات وعدم تدخله في ثمة عمليات بيع لصالح المتهم الثان

 وأن كنا 
قد عرضنا لبعض الحقائق التي أفصحت عنهـا أوراق الـدعوى والتـي طرحـت بمصـداقية أمـام  

اللجنــة الثالثيــة المنتدبــة التــي أصــدرت تقريرهــا بعــد بحــث وتــدقيق وانتهــت إلــي النتيجــة التــي أكــدت 
الـتـــي وجــــاءت النتيجــــة مطابـقـــة للواـقـــع ولألســــباب ولجــــداول األعمــــال .. مصــــداقية دـفـــاع المتهمــــان 

بما يؤكـد أن التقريـر المشـار إليـه قـد بنـي علـي أسـس فنيـة سـليمة بمـا كـان .. انتهجتها لجنة الخبراء 
 .واستعماال لسلطتها التقديرية .. يتعين علي محكمة أول درجة األخذ بما انتهي إليه 

 األمر الذي جعلأيضا وهو 
ٕالخبــرة الثالثيــة والــي ســالمة محكمــة أول درجــة المــوقرة تطمــئن تمامــا لمــا انتهــي إليــه تقريــر  

أبحاثـــه وفحصـــه لـــألوراق وجعلـتـــه الركيـــزة األساســـية ـفـــي قضـــائها ببـــراءة المتهـمـــان ممـــا هـــو مســــند 
جــديرا .. وهــو مــا يجعــل ذلــك الحكــم قائمــا علــي ســنده مــن الواقــع والقــانون واألدلــة الفنيــة .. إليهمــا 
 .بالتأييد 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن 
الواقع في الدعوى وتقدير األدلة فيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع وأنـه يكفـي فـي فهم  

المحاكمـــات الجزائـيــة أن تتشـــكك هـــذه المحكمـــة ـفــي حـــق إســـناد االتهـــام إـلــي المـــتهم كـــي تقضـــي ـلــه 
ـبـالبراءة إذ يرجــع األمــر فــي ذـلـك إـلـي مــا تطمــئن إلـيـه مــن اـلـدليل وأن لمحكمــة الموضــوع إذا داخلهــا 



 
 

٢٥٠

قتـنـاع بكفايـة عناصــر اإلثـبـات رجحـت دـفـاع الـمـتهم بنفـي ارتكاـبـه الجريـمـة المـدعي بـهـا علـيـه عـدم اال
ـفـــإن ذـلـــك ـيـــدخل ـفـــي نطــــاق الســــلطة التقديرـيـــة لمحكمــــة الموضــــوع ـبـــدون معـقـــب مادامــــت ألتزمــــت 
بالحقائق الثابتة وشمل حكمها علي ما يفيـد أنهـا محصـت الـدعوى وأحاطـت بظروفهـا وبأدلـة الثبـوت 

 .ها االتهام عن بصر وبصيرة التي قام علي
 )ق٢٨ لسنة ٣٦الطعن بالتمييز رقم (

تضـارب وتنـاقض التقريـر األول املعـد مبعرفـة دائـرة الرقابـة املاليـة  : رابعالسبب ال

مـع .. والذي عولت عليه النيابة العامة يف توجيه االتهام املاثـل إيل املتهمـني 

 .. ...../ رفـة ذات احملاسـب التقرير التكميلي الصادر عن ذات اجلهة ومعد مبع

كـل هـذا يؤكـد صـحة مـا جـاء .. وأوجه القصور التي شـابت هـذين التقريـرين 

 .بتقرير اللجنة الثالثية احملايدة املنتدبة من حمكمة أول درجة املوقرة 

 بداية 
ة والمتخــذ ســندا لالتهــام الــراهن مــن النيابــ.. فإنــه باســتقراء تقريــر دائــرة الرقابــة الماليــة األول  

 يتضح أنه زعم بأن .. العامة وأوردته بالئحة هذا االتهام 
قيـمـة مــا تحصــل علـيـه المــتهم األول مــن الـمـتهم الـثـاني لـقـاء اإلخــالل بواجـبـات وظيفـتـه مبـلـغ  -١

ملـيــــــون وتســـــــعمائة ســـــــبعة وثمـــــــانون أـلــــــف وماـئــــــه واثـنــــــين ( درهـــــــم ١٩٨٧١٠٢ر٥٠ـقــــــدره 
 ) درهم٥٠/١٠٠و

التـي منحـت ) الوهميـة(اني مـن المزايـا والخصـومات قيمة المنافع التي عادت إلـي المـتهم الثـ -٢
 . مليون درهم ٤٩ر٠٨مبلغ قدره ..... .. له وبالتالي تمثل إضرارا بشركة 

 وإبان حماكمة املتهمان وفق هذه االتهامات... هذا 

 وتقدميهما لعدالة حمكمة أول درجة املوقرة 

 املستندات املؤكدة علي عدم صحة 

 الية والتقاعس عن أداء املأمورية  تقرير دائرة الرقابة امل
إلعـــداد / .......  انـتــداب ذات الســيد المحاســـب -/-/-فقــد ـقــررت عداـلــة المحكمــة بجلســـة 

 .تقرير تكميلي وفق الحكم التمهيدي الصادر عنها 

 

 



 
 

٢٥١

 وباستقراء هذا التقرير التكميلي يتضح أنه تناقض متاما 

 يلي أن وكليا مع تقريره األول إذ أورد بالتقرير التكم
قيمــة مــا تحصــل علـيـه المــتهم األول مــن المــتهم الـثـاني لـقـاء اإلخــالل بواجـبـات وظيفـتـه مبـلـغ  -١

 ) .مليون وسبعة عشر ألفا وسبعمائة أربعة وثالثون درهم( درهم ١٠١٧٧٣٤قدره 
التـــي ) المزعومـــة(قيمـــة المـنــافع التـــي عـــادت علـــي المـــتهم الـثــاني مـــن المزاـيــا والخصـــومات  -٢

ســـبعة ( درهـــم ٢٧٧٣٤٥٩٨مبـلــغ ـقــدره ..... .. عتـبــر أضـــرار بشـــركة منحـــت ـلــه وبالـتــالي ت
 ).وعشرون مليون وسبعمائة أربعة وعشرون ألف وخمسمائة ثمانية وتسعون درهم

 ورغم أن هذه املبالغ املنتهي إليها ذلك التقرير التكميلي 

 ال تواكب احلقيقة وغري صحيحة مجلة وتفصيال 

 هذا التناقض والتضارب .. إال أن 

  يف صحة حد ذاته يثري الشك يف

 االتهام املاثل برمته 

 ويؤكد
أن كــال التقرـيـرين الصــادرين عــن داـئـرة الرقاـبـة المالـيـة ـقـد اســقط أحــدهما األخــر وأـبـرز الخـلـل  

 .والقصور في بحث األوراق وفحصها 

 وإزاء هذا التضارب وخيوط الشك التي نسجت حول االتهام الراهن

 -/-/- درجة حكمها جبلسة فقد أصدرت عدالة حمكمة أول

 بانتداب جلنة ثالثية من خرباء اجلدول احملاسبني املختصني

 ال الشركات وبيع العقارات للقيام باملهمة الواردة يف جم

 بذلك احلكم التمهيدي 
وبالفعــل باشــرت اللجـنـة الثالثـيـة المــذكورة مهمتهــا وـفـق األصــول واألســس المحاســبية الســليمة  

وأجــرت بحـثـا وفحصــا لهــا .. طلعــت عـلـي كاـفـة األوراق والمســتندات والتحقيـقـات وا.. وبحيادـيـة تامــة 
 .وتوصلت إلي نتيجة فاصلة وقاطعه 

 

 



 
 

٢٥٢

 وهي
المملوكـة ..... قمنا بحصر كافة التعامالت التي تمت بين كل من شـركة  -

وهـمـــــــــا (.....) وـبـــــــــين شــــــــــركتي المـــــــــتهم الـثـــــــــاني (.....) للمـــــــــتهم األول 
ـــــك بعــــــد وتصــــــفية ..... ، و..... شــــــركة  الحســــــاب بينهمــــــا محاســــــبيا وذـل

إطالعنــا عـلــي تقريــر داـئــرة الرقابــة المالـيــة وكــذا تقرـيــر الخبــرة االستشـــاري 
المملوـكــــة للـمــــتهم ..... ومرفقاتهــــا ـمــــن مســـــتندات حـيــــث تبــــين أن شـــــركة 

، .....  درهــم لصـالح شــركتي ٤ر٦٣٢مترصـد ـبـذمتها مبلـغ (.....) األول
عـلــــي النحـــــو المـبــــين تفصـــــيال ...) (..الممـلــــوكتين للـمــــتهم الـثــــاني ..... و

 .بتقريرنا بعاليه 
عدم وجود تجاوزات أو مخالفات تم ارتكابها من كال من المتهم األول مـن  -

وكــذا المــتهم الـثـاني ـفـي ..... جــراء اســتعماله ســلطاته وصــالحياته بشــركة 
وعدم حصـوله علـي أيـة ميـزه مـن أي نـوع خـالل ..... تعامالته مع شركة 

 تفصـــيال بتقريرـنــا بعالـيــة وبالـتــالي عـــدم وـقــوع أي أضـــرار تعامالـتــه المبيـنــة
 .علي النحو سابق اإلشارة إليه بتقريرنا ..... لشركة 

 ومن ثم 
ٕوازاء تضـــارب التقـــارير المتخـــذة ســـندا لالتهـــام الماثـــل مـــع بعضـــها الـــبعض والفصـــل بينهمـــا  

م انهـيـار االتهــام اـلـراهن يتضــح وبجــالء ـتـا.. بتقرـيـر ثاـلـث معــد بمعرفــة ثالـثـة خـبـراء محاـيـدين تمامــا 
وهو ما يؤكد أن الحكم المطعـون عليـه قـد .. جملة وتفصيال إذ أنه قائم علي غير سند فني صحيح 

 .واكب الواقع والقانون وصحيح االستدالل واالستنباط بما يجعله خليقا بالتأييد 

 مما سبق 
التي سبق أثارتها أمـام وتشرفنا بعرضه علي الهيئة الموقرة يتضح وبجالء من تلك المقدمات  

محكمـة أول درجــة والـتـي اضـطررنا لعرضــها أـمـام الهيئـة الـمـوقرة حـتـى نؤكـد أن الحـكـم المســتأنف ـقـد 
 :بني علي أسباب صحيحة تبرر قضائه المستأنف وهو األمر الذي نؤكده فيما يلي 

 
 
 



 
 

٢٥٣

 ثانيا 

من واقع القانون ونصوصه اآلمرة واعتصـاما بأحكـام حمكمـة التمييـز 

يتضح وحبق أن احلكم املطعون فيه قـد صـدر ..  الواجبة اإلتباع والنقض

مواكبا لصحيح الواقع والقانون مبا جيعله جديرا بالتأييد حممـوال علـي 

 . أسبابه 

 مبطالعة مدونات احلكم املطعون فيه 
وبتطبيق صحيح القانون وما تواترت عليه أحكام محكمة التمييز والنقض يتضـح وبجـالء تـام 

وأن ذلــك لــم يــأت .. ســس التــي بنــي عليهــا الحكــم بمــا ال يــدع مجــاال لمحاولــة النيــل منــه ســالمة األ
 :ٕعلي سبيل القول المرسل وانما أكدته الحقائق اآلتية 

املسـتأنف ضـدهما (انتفاء كافة أركان جرمية الرشوة يف حق املتهمـان : احلقيقة األويل 

وحيـث مل خيـالف .. إليهما مبا يؤكد أحقيتهما يف الرباءة مما هو مسند ) حاليا

 احلكم املطعون عليه هذا النظر فإنه يكون جديرا بالتأييد 

 بداية 
باستقراء الئحـة االتهـام الماثـل يتضـح أن النيابـة العامـة طالبـت بعقـاب المتهمـين وفـق مـادتي  
  – ومن ثم – من قانون العقوبات ٢٣٧ ، ٢٣٤االتهام 

 علي أن  من قانون العقوبات ٢٣٤فقد نصت املادة 
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسـه أو لغيـره 
عطيـــة أو مزيـــة مـــن أي نـــوع أو وعـــد بشـــيء مـــن ذلـــك ألداء عمـــل أو االمتنـــاع عـــن عمـــل إخـــالال 

 .بواجبات وظيفته 
رة فـــإذا كـــان أداء العمـــل أو االمتنـــاع عنـــه واجبـــا تكـــون العقوبـــة الســـجن مـــدة ال تجـــاوز عشـــ

ســنوات ويســري حـكـم هــذه الـمـادة وـلـو ـكـان الموظــف الـعـام أو المكـلـف بخدـمـه عاـمـة يقصــد عــدم أداء 
 .العمل أو عدم االمتناع عنه 

  من قانون العقوبات علي أن ٢٣٧كما نصت املادة 
يعاـقـب ـبـالحبس ـكـل مــن عــرض عـلـي موظــف عــام أو مكـلـف بخدـمـه عاـمـة وـلـو ـلـم يقـبـل مـنـه  

وع أو وعـــدا بشـــيء مـــن ذـلــك ألداء عمـــل أو لالمتـنــاع عـــن عمـــل عرضـــه عطـيــة أو مزـيــة مـــن أي ـنــ
 .إخالال بواجبات الوظيفة 



 
 

٢٥٤

ويعاقــب بــذات العقوبــة كــل مــن توســط لــدي الراشــي أو المرتشــي لعــرض رشــوة أو لطلبهــا أو 
 .لقبولها أو ألخذها أو الوعد بها 

 ملا كان ذلك
تلزم تـوافر شـروط معينـة وبمطالعة نص المادتين سالفتي الذكر يتضح وبجالء أن المشرع اس
 .في كل من الراشي والمرتشي حتى تقوم جريمة الرشوة ويصح العقاب عنها 

 فيجب يف املرتشي
 .أن يثبت انه طلب أو أخذ عطية أو مزية من أي نوع  -١
 .أن يكون ذلك لقاء عمل أو االمتناع عن عمل يختص به  -٢

 أما الراشي فيجب 
 .ية أو مزية من أي نوع  أن يثبت أنه عرض أو منح موظف عام عط-١
 . وأن يكون ذلك بغرض أن يخل هذا الموظف بعمل يختص به -٢

 وأخريا جيب أن يتوافر لدي كال من املرتشي والراشي 

 القصد اجلنائي 

 ومن أحكام النقض املصرية يف هذا اخلصوص أن .. هذا 
ا يخـــتص ـبــه جريمــة قـبــول أو أخــذ العطـيــة أو الرشـــوة تقتــرن بعـمــل أو بامتنــاع عـــن عـمــل بمــ

الال بواجبـات وظيفتـه ، فـإن الـتالزم بينهمـا أمـر واجـب وال شـك فيـه الموظف أو المكلف بالخدمـة إخـ
ألن األساس المميز لهذه الجريمة هـو الطلـب أو القبـول وسـببه الرشـوة وبالتـالي فـإن انقطـاع العالقـة 

 .بين األمرين يؤدي حتما إلي عدم توافر الجريمة 
 )٣٢٧٧ الطعن رقم ٢٣/١٠/١٩٥٦نقض مصري جلسة (

 كما قضي بأن 
ال تعــد الرشــوة جريمــة تســتحق العقــاب إال إذا اســتوفت شــروطها وهــي وجــود نيــة الرشــوة بــين  

 .الطرفين وكون العمل المأخوذة ألجله الرشوة من خصائص وظيفة المرتشي 
 )١٨٦ ص ٦ الحقوق س ١٢/٧/١٨٦١(

 وقضي كذلك بأن 
 .د االتفاق غير المشروع بين الراشي والمرتشي أو الوسيط ال تقوم جريمة الرشوة إال بانعقا 

 )ق٥٨ لسنة ١٩٤١ الطعن رقم ٢/٣/١٩٨٨نقض جلسة (



 
 

٢٥٥

 ملا كان ذلك 
أن المبلــغ المزعــوم .. وكــان الثابــت مــن جملــة األدلــة الفنيــة والمحاســبية أنفــة البيــان تفصــيال  

 معـــامالت تجاريـــة جمعـــت أتضـــح أنـــه عـــن.. تقاضـــي المـــتهم األول لـــه مـــن المـــتهم الثـــاني كرشـــوة 
بــل وأن تلــك األعمــال بــدأت بــين المتهمــان قبــل إنشــاء ..... المتهمــان وبعيــده كــل البعــد عــن شــركة 

 .وقبل التحاق المتهم األول للعمل بها ..... شركة 

 فضال عن انه 
قــد ثبتــت أن هــذه المبــالغ التــي كانــت متراكمــة فــي ذمــة المــتهم األول قــد تــم تصــفيتها وذلــك  

العاـئـــدة للمــــتهم األول وكــــذا بقيامــــه ببـيـــع ..... المــــتهم الـثـــاني لمــــا كــــان مســــتحق لشــــركة بتحصــــيل 
 .األصول والمعدات واآلالت الخاصة بها 

 فإنه باقتضاء املتهم الثاني .. ومن ثم 
لقيمــــة مســــتحقات المــــتهم األول لــــدي اآلخــــرين وتحصــــيله الشــــيكات التــــي ظهــــرت لصــــالحه  

باـتــت ذمـــة المـــتهم .....) شـــركة (ة أصـــول ومعـــدات الشـــركة وكـــذا حصـــوله عـلــي قيمـــ.. لتحصـــيلها 
األول مبرأة فيما عدا مبلغ زهيد ال يتجاوز األربعة أالف درهم مثبتـه بالـدفاتر والسـجالت والميزانيـات 

 .دينا علي المتهم األول 

 وهو األمر الذي يقطع 
مبـالغ علـي سـبيل وبمـا ال يـدع مجـاال آلي شـك أن المـتهم األول لـم يتقاضـى مـن الثـاني ثمـة  

 .الرشوة وبالتالي فإن المتهم الثاني لم يعرض أو يمنح األول ثمة مبالغ يمكن وصفها بهذا الوصف

 وأن القول بغري ذلك 
جــــاء نتيجــــة لعــــدم فحــــص وبحــــث األوراق وفـقـــا لألســــس والمعــــايير الفنـيـــة وكــــذا لعــــدم إتـبـــاع  

 .اإلجراءات القانونية القويمة 

 هذا كله من ناحية 

 ية أخري ومن ناح
المســـئول / ..... (فــإن الثابــت وبحــق مــن خــالل أقــوال الشــهود وعلــي األخــص مــنهم الســيد  

 :فقد قرر صراحة .....) .. صاحبة الوالية علي شركة ..... االستراتيجي لدي شركة 
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٢٥٦

 كما أورد صراحة 
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 ملا كان ذلك 
ومــن خــالل ..... .. ومــن هــذه األقــوال الواضــحة لهــذا الشــاهد ذو الثقــل والمســئولية بشــركة  

إـلـي المــتهم ..... أـقـوال ـبـاقي الشــهود ومــا هــو ثاـبـت مــن أوراق عملـيـات البـيـع الـتـي تمــت مــن شــركة 
 .الثاني 

 اختفاء مثة دور للمتهم األول فيها 
..... لم يثبت مستنديا أي عمليـة مـن عمليـات الشـراء التـي قـام بهـا المـتهم الثـاني مـن شـركة  

 .أو سلبي في منحه مزايا أو خصومات قيام المتهم األول بثمة دور إيجابي 

 ملا كان ذلك 
يتجلــى ظــاهرا وبحــق انتفــاء االتهــام بوجــود مبــالغ منحــت مــن المــتهم .. ومــن جملــة مــا تقــدم  

 .الثاني إلي المتهم األول لإلخالل بواجبات وظيفته 
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 واألكثر من ذلك 

وبـين ..... أنه لم يتدخل من قريب أو بعيد في أي مـن عمليـات البيـع التـي تمـت بـين شـركة  
 .المتهم الثاني 

 وذلك كله باإلضافة 
عــدم خســارة أي مــع المســتثمرين هــي المروـنـة و..... إـلـي ثـبـوت أن مــن أهــم سياســات شــركة  

ومــنهم المــتهم الـثـاني مزـيـدا مــن المزاـيـا لتشــجيعهم ) V.I.P(عمـيـل ومــنح كـبـار المســتثمرين المصــنفين 
 علي الشراء 



 
 

٢٥٧

 وبالفعل فقد ثبت 
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 وبالتايل 

فـلـيس هـنـاك .. فقــد انهــارت فــي حــق المتهمــان أركــان جريمــة الرشــوة .. ومــن جمـلـة مــا تقــدم  
وليس هناك ثمـة أعمـال أو امتنـاع عـن أعمـال قـام .. ثمة مبالغ منحت من المتهم الثاني إلي األول 

بل أنه غير مختص بذلك ولم يثبت تدخله من قريب أو بعيـد فـي . .بها المتهم األول لصالح الثاني 
وـبــذلك كـلــه تنهـــار جمـيــع أركـــان جريمـــة ..  عملـيــات البـيــع الـتــي تمـــت ـبــين الشـــركة والمـــتهم الـثــاني 

 .وبحق للمتهمان طلب تأييد الحكم الصادر ببراءتهما مما هو مسند إليهما .. الرشوة 
ظـر بـل وأنـه التـزم بـه وفقـا لصـحيح الواقـع وصـريح حيـث لـم يخـالف الحكـم المسـتأنف هـذا الن 

 القانون األمر الذي يستوجب تأييده محموال علي أسبابه 

أنه ملن األصول أن تقدير وفهم الواقع يف الدعوى وتقدير أدلتها مـن : احلقيقة الثانية 

اطالقات حمكمة املوضوع دون معقب عليها متي أقامت قضـاءها علـي أسـباب 

وهو حال احلكم املطعون فيـه مبـا جيعلـه جـديرا .. ا يف األوراق سائغة وهلا أصله

 بالتأييد 

 وحيث أن املستقر عليه يف قضاء حمكمة التمييز أن 
تحصـــيل فهـــم الواقـــع فـــي الـــدعوى ، وتقـــدير األدلـــة ، واألخـــذ بـــأقوال الشـــهود أو إطراحهـــا ،  

م التعزيزيـه ، مـن سـلطة محكمـة وتقدير اعتراف المتهم واألخذ به ولو عدل عنـه فيمـا بعـد فـي الجـرائ
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 (



 
 

٢٥٨

 كما قضي بأن 
صــر المطروحــة عـلـي بســاط لمحكمــة الموضــوع أن تســتخلص مــن أـقـوال الشــهود وســائر العنا 

البحــث الصــورة الصــحيحة لواقعــة الــدعوى حســبما يــؤدي إليــه اقتناعهــا ، وأن تطــرح مــا يخالفهــا مــن 
صــور أخــري وكانــت المحكمــة قــد أطمأنــت ألقــوال المجنــي عليــه ومــا جــاء بتقريــري األدلــة الجنائيــة 

ي صـــورة الواقعـــة والطـــب الشـــرعي وصـــحة تصـــويرهما للواقـعــة ـفــإن مـــا يثـيــره الطـــاعن ـمــن منازعـــة ـفــ
بــدعوى اســتحالة حصــولها حســبنا شــهدت بــه المجنــي عليهــا ينحــل إلــي جــدل موضــوعي فــي تقــدير 

 .الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وال يجوز إثارته أمام محكمة التمييز 
 )٥/٣/٢٠٠٥ جزاء جلسة ٢٠٠٤ لسنة ٣٩٦محكمة التمييز الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
 هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصـيل فهـم الواقـع المقرر في قضاء 

 .في الدعوى وتقدير األدلة فيها متي كان قضاؤها سائغا له أصله الثابت باألوراق بما يكفي لحمله
 )٨/٤/٢٠٠٦ق جلسة ٢٧ لسنة ١١٠ الطعن رقم –التمييز (

 ملا كان ذلك 
بتطبيقـهـا عـلـي ـمـدونات الحـكـم المطـعـون علـيـه وـمـن جمـلـة المـفـاهيم الثابـتـة أنـفـة اـلـذكر و 

يتبين وبجالء تـام أن عدالـة محكمـة أول درجـة المـوقرة أعملـت سـلطتها المخولـة إليهـا بالقـانون 

وقامت بتحصيل فهم الواقع في الـدعوى وقـدرت األدلـة المقدمـة إليهـا تقـديرا سـائغا لـه أصـله فـي 

 عـلـي أســباب ســائغة كافـيـة لحمـلـه وـهـو ـمـا األوراق والتـقـارير الفنـيـة وانتـهـت إـلـي قضــاء محـمـوال

يجعل أي قول مخالف لما اعتنقته المحكمـة ال يعـدو أن يكـون جـدال موضـوعيا فـي تقـدير الـدليل 

 .غير جائز قانونا

 والدليل علي ما تقدم كالتايل 

 :الدليل األول 
ماليــة دائــرة الرقابــة العــدة تقــارير صــادرة مــن ة المــوقرة نفســها أمــام جــوجــدت محكمــة أول در 

وحركــت بموجـبــه االتهــام الماـثــل ضـــد ) القاصـــرة والمعيـبــة(علـيــه النيابــة العاـمــة بحالتــه األول عولــت 
 .المتهمان 

 
 



 
 

٢٥٩

 )التقرير التكميلي(أما التقرير الثاني 
فـهــو صـــادر عـــن ذات الجهـــة وـمــن ذات الخبـيــر الحســـابي الـتــابع لـهــا والـقــائم بإعـــداد التقرـيــر  
 .ناقضا مسقطا مع التقرير األول فقد تناقض ت.. ومع ذلك .. األول 

 األمر الذي مل جتد معه 
عدالـة محكمـة الدرجــة األولـي مناصـا ـمـن إطـراح هــذين التقريـرين الـذي أســقط كالهمـا األخــر  

 .وعجزا أن يكونا دليل إلثبات االتهام الراهن قبل المتهمان .. وأهدرا بعضهما البعض 

 وحيث أن ذلك 
فـال معقـب .. طتها المطلقة المخولة لهـا بموجـب القـانون من إطالقات محكمة الموضوع وسل 

 .علي ذلك وال رقيب 

 :الدليل الثاني 
) دون ســواه(األول الــذي عولــت عليــه النيابــة العامــة .. ٕوازاء ســقوط التقريــرين ســالفي الــذكر  

 .في إحالة المتهمان إلي محكمة الجنايات 

 والثاني التكميلي 
.. وقرة إعداده لمجابهة القصـور الـذي عـاب التقريـر األول الذي طلبت محكمة أول درجة الم 

حيـث تضـارب وتنـاقض مـع .. ولكنه جاء مخالفا للظن حيث عابه ذات عيوب التقرير األول وأكثـر 
عـلــي نحـــو أدي إـلــي ســـقوطه وســـقوط التقرـيــر األول واهـــدارهما كأدـلــة .. األدـلــة القاصـــرة المطروحـــة 

 إثبات 

 ومن ثم 
 الموضـــــوع بموجـــــب ســـــلطتها ـفــــي بحـــــث وتمحـــــيص األوراق وـفــــي فـلــــم تجـــــد عداـلــــة محكمـــــة 

 . في المسائل الفنية والمحاسبية التي تخرج عن خبرتها القانونية– وقتما تشاء –االستعانة بالخبراء 

 

 

 

 

 

 



 
 

٢٦٠

 -/-/- أن قضت جبلسة إيل

 بانتداب جلنة ثالثية من اخلرباء احملاسبني 

 املختصني يف جمال الشركات وبيع العقارات 

 ونوا من املقيدين جبدول اخلرباء ويك

 ألداء مهمة يف غاية الوضوح 

 )ذلك الوضوح الغائب عن التقريرين السابقني(

 وهي
تحديـد العطاـيـا الـتـي حصــل عليهـا الـمـتهم األول ـمـن الـمـتهم الثـاني عـلـي وجــه الدـقـة واليـقـين ،  -

 .مع استبعاد الذي يثور الشك فيها من الناحية الحسابية 

التــي ارتكبهــا المــتهم األول بشــأن جميــع التعــامالت مــع المــتهم الثــاني باســم بيــان المخالفــات  -
 / ..... .األخير أو باسم 

 .علي وجه التحديد ..... بيان األضرار التي لحقت بشركة  -

 ونفاذا هلذه املهمة بالغة الدقة والوضوح 
هـت لجنـة الخـبـراء انت.. كانـت النتيجـة التـي انتهـت إلـيـه اللجنـة الثالثيـة ال تقـل وضــوحا ودقـة  

 :إلي اآلتي 
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٢٦١

 علـي النحــو .....وبالتـالي عـدم وـقـوع أي أضـرار لشـركة : ثالثـا 

 .السابق اإلشارة إليه بالتقرير 
 ملا كان ذلك 

.. ٕوازاء هذا الوضوح الشـديد فـي النتيجـة التـي انتهـي إليـه السـادة الخبـراء فـي اللجنـة الثالثيـة  
ومــن خــالل اســتقراء تقريــرهم ومــا بنــي عليــه مــن إطــالع علــي كافــة أوراق التــداعي ومســتنداته وقيــام 

 التعــامالت والحســابات المتداخـلـة والـتـي ـتـنم عــن دـقـه وســالمة األســس اللجـنـة محاســبيا بتصــفية كاـفـة
 .التي بني عليها التقرير 

 واستكماال من حمكمة أول درجة املوقرة 
لســلطتها المطلقــة فــي تقــدير األدلــة واألخــذ ببعضــها وطــرح الــبعض األخــر وفقــا لمــا تطمــئن  

 .ا مما هو مسند إليهما فقد استخلصت مما تقدم أن ساحة المتهمان مبرأة تمام.. له 

 وهو األمر الذي ال جيوز 
 فيمـا اطمأنـت إليـه مـن األدلـة الموضـوعية مجادلـة محكمـة الموضـوعبأي حال مـن األحـوال  

إذ أن ذلــك مــن ســلطاتها المطلقــة الغيــر مراقبــة مــن محكمــة التمييــز طالمــا كانــت قائمــة علــي أســس 
لمطعــون فيــه محمــوال علــي أســبابه وأســانيده وهــو مــا يجــدر معــه بــال جــدال تأييــد الحكــم ا.. ســائغة 

 السائغة المشار إليها سلفا 

مـن املسـتقر عليـه بـنص القـانون وبإمجـاع أحكـام حمكمـة الـنقض : احلقيقة الثالثة 

والتمييز أنه طاملا توافر لدي حمكمة املوضوع من الدالئل واحلجج القاطعة علـي 

ت أحكـام التمييـز إيل أنـه بل ذهب.. براءة املتهمني وجب عليها القضاء بذلك 

.. يكفي جمرد التشكك يف أدلة الـدعوى ألن تقضـي احملكمـة مطمئنـة بـالرباءة 

 وهو ما فعلته حمكمة أول درجة املوقرة مبا جيعل حكمها خليقا بالتأييد 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٢١١حيث نصت املادة 
ال يعاقــب عليهــا تحكــم المحكمــة ببــراءة المــتهم إذا كانــت الواقعــة غيــر ثابتــة أو كــان القــانون 

 .ويفرج عنه إذا كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها 
 
 



 
 

٢٦٢

 ويف ذلك استقرت أحكام التمييز علي أن 
حســب محكمــة الموضــوع أن تتشــكك فــي قــوة إســناد التهمــة إلــي المــتهم كــي تقضــي ببراءتــه  

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

 كما قضت بأن 
من المقرر قانونا أنه يكفي في المحاكمات الجزائيـة أن تتشـكك محكمـة الموضـوع فـي صـحة  

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

 بأن وقضت أيضا 
 .األصل فيها باقتناع القاضي بناء علي األدلة المطروحة عليه .. المحاكمات الجزائية  

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

 ومن أحكام حمكمة النقض املصرية قوهلا بأن 
صـادرة األحكام الجنائية يجب أن تبني علـي الجـزم واليقـين ال الشـك والتخمـين وأن األحكـام ال 

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

 وكذا قضي بأن 
يكفــي فــي المحاكـمــات الجنائيــة أن تتشـــكك محكمــة الموضــوع ـفــي صــحة إســـناد التهمــة إـلــي  

الـدليل مـادام أن الظـاهر المتهم كي تقضي له بالبراءة إذا أن مرجـع ذلـك بمـا يطمـئن إليـه فـي تقريـر 
 .من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة 

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

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

 ملا كان ذلك 
واقــع وكــان الثاـبـت أن النياـبـة العامــة ـقـدمت المتهمــان للمحاكمــة معتكــزة عـلـي دلـيـل مخــالف لل 

الــذي أصــابه العــوار مــن كــل صــوب وحــدب وخــالف المســتندات .. وهــو تقريــر دائــرة الرقابــة الماليــة 
 .واألوراق التي تشرف المتهمان بتقديمها إلي عدالة محكمة أول درجة الموقرة 



 
 

٢٦٣

 وبانتداب حمكمة أول درجة لذات احملاسب معد التقرير األول 

 رير األول لبحث أوجه العوار والقصور التي عابت التق

 الذي عجز عن رأب الصدع الذي شاب التقرير األول 

 ليس هذا فحسب 

 بل عمل التقرير التكميلي املعد مبعرفة ذات احملاسب

 علي تعميق العيوب وإيضاحها 
حيث ذهب إلي نتيجة مخالفة تماما إلي النتيجـة السـابق انتهائـه إليهـا فـي تقريـره األول والتـي  

ٕ سـندا وركيـزة معيبـة إلقامـة االتهـام الماثـل ضـد المتهمـان واسـناد التهمـة إليهمـا اتخذتها النيابة العامـة
 بموجبه  

 وهو األمر الذي أحاط الشك والريبة يف األدلة املقامة من النيابة العامة 

 وعلي رأسها تقرير دائرة الرقابة املالية وهو أساس إسناد التهمة للمتهمني 

 وقرة بالشك رغم أنه يكفيها ومل تكتف عدالة حمكمة أول درجة امل

 لتقضي برباءة املتهمان 
ٕبل عملت علي التوصل إلي حقيقـة الواقـع فـي الـدعوى واقامـة الـدليل القـاطع علـي البـراءة أو  
فقامـــت بانـتــداب اللجـنــة الثالثـيــة المشـــار إليهـــا والمشـــكلة نفـــاذا للحكـــم التمهـيــدي الصـــادر .. اإلداـنــة 
  .-/-/-بجلسة 

 لجنة الثالثية وحيث انتهت هذه ال
إـلـي تأكـيـد شــكوك محكمــة أول درجــة ـفـي صــحة إســناد التهـمـة إـلـي المتهمــان ـبـل تأكـيـد انتـفـاء  

بأن جزم تقريرها إلي عدم تلقي المتهم األول لثمة عطايـا أو مبـالغ مـن .. الجريمة برمتها في حقهما 
ـتـي أبرمــت فيمــا ـبـين ٕالمــتهم الـثـاني ، واـلـي عــدم وجــود ثمــة مخالفــات أو تجــاوزات تمــت فــي البـيـوع ال

 .والمتهم الثاني ..... شركة 

 

 

 

 



 
 

٢٦٤

 بل قطعت اللجنة الثالثية فيما خيص تقرير دائرة الرقابة املالية 

 أنها معيبة وال تصلح دليال علي إثبات هذه االتهام 

 وذلك بقوهلا اآلتي 
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 وإزاء هذا الرأي الفني 
علــي تلــك اآلراء الفنيــة المعيبــة والــذي قطــع بأنهــا ال تصــلح ســندا لهــذه االتهامــات الموجهــة  

 .للمتهمين وأن مبناها الظنون وغير قائمة علي أسس محاسبية سليمة 

 األمر الذي جزم وحبق 
ومــن ـثـم قضــت محكمــة أول درجــة المــوقرة ـبـالبراءة .. ســند إليهمــا بـبـراءة المتهمــان ممــا هــو م 

وهــي مطمئـنـة تمامــا إليـهـا ـمـن خــالل األدـلـة القاطـعـة الـتـي طرحــت عليـهـا وأهمهــا المســتندات المقدمــة 
 .من المتهمين والتقرير النهائي المعد بمعرفة اللجنة الثالثية المحايدة المشار إليها

 وهو األمر 
م المطعـــون علـيــه عـلــي أســـس قانونـيــة وواقعـيــة ومســـتندية ال تشـــوبها اـلــذي يقطـــع بقـيــام الحكـــ

 .شائبة بما يجدر معه تأييده محموال علي أسبابه 
 
 
 
 
 



 
 

٢٦٥

 القسم الثاني للدفاع 

 الرد والتعقيب علي أسباب النيابة العامة يف استئنافها للحكم املطعون فيه 

 ستندات والقانونوبيان أوجه القصور يف هذا االستئناف وخمالفته للواقع وامل

 .مبا يقطع بعدم عن النيل من هذا احلكم وركائزه 

 علي النحو التايل .. وذلك 
فقـد التـزم الحكـم المطعـون فيـه بصـحيح القواعـد الدسـتورية والقانونيـة اآلمـرة .. بادئ ذي بـدء  

ن الحريـة وذلك أن الدستور أكد علي أن األصل في اإلنسـان البـراءة وأ.. ولم يخرج عنها مثقال ذرة 
 .الشخصية مصونة ال تمس وأن الجميع مواطنون أو أجانب أمام القانون متساوون بال تمييز 

  من الدستور بقوهلا ٢٥وذلك ما نصت عليه املادة 
جميع األفراد لدي القـانون سـواء ، وال تمييـز بـين مـواطني االتحـاد بسـبب األصـل أو المـوطن 

 .أو العقيدة أو المركز االجتماعي 

  منه علي أن ٢٦ املادة ونصت
الحرية الشخصية مكفوله لجميع المواطنين ، وال يجوز القبض علي أحد أو تفتيشـه أو حجـزه  

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

  من هذا الدستور علي أن ٢٨وكذا نصت املادة 
ى تثبـت إدانتـه فـي محاكمـة قانونيـة وعادلـة وللمـتهم الحـق العقوبة شخصية ، والمتهم برئ حت

في أن يوكل من يملـك القـدرة للـدفاع عنـه أثنـاء المحاكمـة ، ويبـين القـانون األحـوال التـي يتعـين فيهـا 
 .ٕحضور محام عن المتهم ، وايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا محظور 

 ومن ثم 
 فـيــه يتضـــح أنهـــا أرســـت مـبــدأ افـتــراض ـبــراءة وبمطالعـــة الـمــواد أنـفــة اـلــذكر والحكـــم المطـعــون 
فـــال ســـبيل ـلــدحض أصـــل .. وكـــذا لمـبــدأ أن الحرـيــة الشخصـــية مصـــونة مـــن كـــل عـــدوان .. المـــتهم 

 تبـلـغ قوتهــا االقناعـيـه مبـلـغ الجــزم واليـقـين لتثـبـت الجريمــة الـتـي – تقررهــا النياـبـة –الـبـراءة بغـيـر أدـلـه 
 .نسبتها إلي المتهم في كل ركن من أركانها 

 

 

 



 
 

٢٦٦

 وبغري ذلك 
إذ أن .. ينهدم أصـل البـراءة إذ هـو مـن الركـائز التـي يسـتند إليهـا مفهـوم المحاكمـة المنصـفة  

إثـبـات التهمــة قبــل المــتهم يقــع عـلـي عــاتق النيابــة العامــة فعليهــا وحــدها عــبء تقــديم الــدليل وال يلــزم 
 .المتهم بتقديم أي دليل علي براءته 

 ملا كان ذلك 
أن محكمة الموضوع يكفيها أن تشكك في صحة إسـناد التهمـة للمـتهم وحيث أنه لمن المقرر  

ذلـك أن أحكـام اإلدانـة يجـب أن تبنـي علـي الجـزم واليقـين ولـيس علـي الشـك .. حتى تقضي ببراءته 
 .والتخمين 

 وهذا عني ما انتهجته حمكمة أول درجة املوقرة
بعــــض الشــــهود للثاـبـــت ذـلـــك أنهــــا رأت تضــــاربا وتناقضــــا ـفـــي أدـلـــة اـلـــدعوى ومخالـفـــة أـقـــوال  

بــل أنهــا رأت أن االعتــراف المنســوب للمــتهم األول بالشــرطة لــم يكــن عــن إرادة حــره أو .. بــاألوراق 
إجــــراءات صــــحيحة وأنكــــره أمــــام النيابــــة العامــــة وفــــي مجلــــس القضــــاء وأنــــه أيضــــا خــــالف الثابــــت 

بـل محكمـة .. سـب لـيس هـذا فح.. فقد التفتت عنه غير عابئة بمـا جـاء بـه مـن أباطيـل .. باألوراق 
الدرجــة األوـلـي المــوقرة رأت نفســها أمــام أدـلـة فنـيـة جدـيـدة ـلـم تكــن مطروحــة أمــام النياـبـة العامــة وهــو 
تقريـر اللجـنـة الثالثـيـة اـلـذي دحــض كاـفـة األدـلـة التـي ســاقتها النياـبـة العاـمـة وجعلـهـا قاصــرة عــن بـلـوغ 

 .المفترض فيهما وهو البراءة حد الكفاية إلدانة المتهمين والعدوان علي حريتهما وعلي األصل 

 وهو األمر الذي مل جتد معه عدالة حمكمة أول درجة مناصا 

 سوي أن تقضي برباءة املتهمان انتصارا للدستور 

 والقانون واألصول والثوابت الفقهية والقضائية 
وكان االسـتئناف الـراهن والمقـدم مـن النيابـة العامـة لـم يـأت أحسـن حـاال مـن .. لما كان ذلك  

فلـم .. ٕأدلة هـذا االتهـام والتـي جـاءت قاصـرة وعـاجزة عـن النيـل مـن بـراءة المتهمـان واثبـات إدانتهمـا 
ـبــل جـــاء محـــض تردـيــد لوـقــائع واتهامـــات ســـبق أثارتهـــا أمـــام .. ـيــأت االســـتئناف الماـثــل بثمـــة جدـيــد 

 .محكمة أول درجة وفصلت فيها واقتنعت بعدم صحتها 

 

 

 



 
 

٢٦٧

 رجة وهو أمر خاضع لتقدير حمكمة أول د

 وسلطتها املطلقة يف تقدير األدلة 

 واألخذ ببعضها واطراح البعض األخر 

 دون معقب عليها يف ذلك 
فال تجوز مجادلة محكمة الموضـوع فيمـا اسـتندت إليـه مـن أدلـة وفيمـا طرحتـه منهـا ولـم تقنـع 

 .إذ أن ذلك ال يعدو أن يكون جدال موضوعيا غير جائز قانونا .. به 

 ملا كان ذلك 
ن االستئناف الراهن معـدوم السـند والـدليل ولـم يـأت بثمـة جديـد ينـال مـن الحكـم المطعـون وكا 

 :وذلك لألسباب اآلتية .. األمر الذي يجعله جديرا بالرفض .. فيه 

ال صحة متاما ملا أوردتـه النيابـة العامـة مـن القـول نعيـا علـي احلكـم : السبب األول 

ل وخمـالف لـألوراق حيثمـا مل يعتـد املستأنف بأنه ال يتفق مع سالمة االسـتدال

 .باالعرتاف املنسوب للمتهم األول مبحضر مجع االستدالالت 

 حيث أن ذلك مردود عليه باألتي 

أن القاعدة األصولية تقول بأن القاضي حر يف تكوين عقيدته وأن االعرتاف يف  -١

رية املسائل اجلنائية من عناصر االستدالل التي متلك حمكمة املوضوع كامل احل

وهلا يف سبيل ذلك أن تأخذ باعرتاف .. يف تقدير حجيتها وقيمتها التدليليه 

كما أن هلا إذا مل تقتنع بصدق .. املتهم ولو كان وارد يف حمضر الشرطة 

 .االعرتاف أن تقضي بالرباءة 

 "االقتناع القضائي " وذلك كله تطبيقا ملبدأة 
الـتــي يســـتند إليـهــا ـفــي تـكــوين عقيدـتــه وـلــه فللقاضـــي ســـلطة تفســـير االعـتــراف وتحدـيــد داللـتــه  

 .وبين سائر األدلة ) االعتراف(القول في مدي االتساق بين 
 )٥٨١ ص ١٩٨٦فوزية عبد الستار في شرح قانون اإلجراءات الجنائية طبعة / الدكتورة(

 االختصاص واإلثبات في قانون اإلجراءات الجنائية طبعة –محمد نجيب حسني / الدكتور(
 )١٢١ ص ١٩٩٢

 )٦١٤ الدفوع الجنائية الجزء الثاني ص –مجدي هرجة / المستشار (



 
 

٢٦٨

 ويف ذلك استقرت أحكام النقض علي أن 
االعـتـراف ـفـي المســائل الجنائـيـة مــن عناصــر االســتدالل الـتـي تمـلـك محكمــة الموضــوع كامــل 

تهم الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في اإلثبات فلقاضي الموضوع البحث في صحة مـا يدعيـه المـ
 .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 
ومما تقدم جميعه يتجلى ظاهرا أن اطمئنان قاضي الموضوع العتراف المتهم من عدمـه مـن 

 رأي مـن األدلـة القاطعـة مـا ينـاهض هـذا االعتـراف كـان فـإذا.. إطالقاته دون معقب عليـه فـي ذلـك 
 .له إطراحه وعدم التعويل عليه وال يكون ملزما إال بإيضاح سبب اإلطراح 

 وهو عني ما فعلته حمكمة أول درجة املوقرة 
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 ومن ثم 
 سـلطتها المطلقـة فـي تقـدير االعتـراف المنسـوب للـمـتهم يتضـح أن محكمـة أول درجـة أعملـت

السـيما وأنهـا التزمـت صـحيح القـانون .. األول وال يجوز منازعتها في هذه السلطة أو مجادلتها فيهـا 
وأوضـــحت األســـباب التـــي دعتهـــا نحـــو إطـــراح هـــذا االعتـــراف بأنـــه مخـــالف للحقيقـــة المثبتـــة لـــديها 

 .والسابق قتناعها بها 

 قضت به حمكمة النقض بقوهلا وهذا عني ما 

إنســــان ولــــو بنــــاء علــــي اعترافــــه ال يصــــح تــــأثيم  

بلســــانه أو بكتابتــــه متــــي كــــان ذلــــك مخالفــــا للحقيقــــة 

 .والواقع 



 
 

٢٦٩

 )٢٠/٥/١٩٦٨ ق جلسة ٣٨ لسنة ٢٨٠الطعن رقم (
يتضــح عــدم جــواز مجادـلـة محكـمـة الموضــوع ـفـي قناعتـهـا بعــدم صــحة االعـتـراف .. وـمـن ـثـم 
 .واطراحها إياه 

فـال عـربه ..  جيب أن يكون املتهم قد أديل بـاالعرتاف وهـو يف كامـل إرادتـه ووعيـه -٢

أو كـان مثـرة باالعرتاف ولو كان صادقا إذا جاء نتيجـة إكـراه مـادي أو معنـوي 

 .إجراءات باطلة ومعيبة 
ولــه تــأثيره .. والتهديــد كمــا ال يعتــد بــه إذا كــان نتيجــة وعــد أو إغــراء ألنــه يعــد قــرين اإلكــراه  

علــي حريــة المــتهم فــي االختيــار بــين اإلنكــار واالعتــراف ويــؤدي إلــي حملــه علــي االعتقــاد بأنــه قــد 
 .يجني من وراء االعتراف فائدة أو يتجنب ضررا 

 )٧٦٩ ص ١٩٨٠ طبعة –قانون اإلجراءات معلقا عليه بالفقه وأحكام القضاء .. مأمون سالمة / د( 

 )٥٤٣ ص –أدوار غالي الذهبي / د(

  فقها بأن كما تقرر
يجــب أن يســتند االعتــراف إـلـي إجــراءات صــحيحة فــإذا كــان االعتــراف ثمــرة إجــراءات باطلــة  

ويجدر التنبيه إلي أن االعتـراف الصـادر بنـاء علـي قـبض أو تفتـيش باطـل يقـع باطـل .. وقع باطال 
 .إذا كان خاضعا لتأثير هذا اإلجراء الباطل علي نحو يجرده من إرادته الحرة الواعية 

 )٥٣٦ ص ١٩٩٣ الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية الطبعة السابقة –أحمد فتحي سرور / د(

 ويف هذا الشأن قالت حمكمة النقض بأن 
تـقـدير قيمــة االعـتـراف اـلـذي يصــدر عــن المــتهم عـلـي أـثـر التفـتـيش باطــل وتحدـيـد مــدي صــلة 

 وضوع تقدره حسبما يتكشف هذا االعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة الم
 .لها من ظروف الدعوى 

 )٢٧/٥/١٩٩٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ٢٩٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت بأوراق االتهام الماثـل أن كافـة اإلجـراءات التـي اتخـذت حيـال االتهـام الماثـل قـد  

 بضـبط المـتهم األول ذلـك أن اإلذن الصـادر مـن النيابـة العامـة.. شابها البطالن ومخالفة القـانون 

ثــم تمــت مداهمــة مســكن المــتهم ومحــل  .. قــد شــابه الــبطالن إلبتنائــه علــي تحريــات غيــر جديــة
 .وهو ما أصابه بحالة نفسيه وعصبية جعلته غير أهل لإلدالء بأي أقوال .. عمله 



 
 

٢٧٠

وأن أقواله يف هذا املقام يكون هلا صـورة أخـري غـري الصـورة التـي ارتسـمت  

 هذا التوقيت وهو األمر الذي أكدتـه أوراق الـدعوى ومسـتنداتها بأوراق االتهام يف

عقب ذلك والتي جاءت مناقضه ومناهضة متاما هلذا االعرتاف الذي ترغب النيابة يف 

علي الرغم من انهياره حينما مثل املتهم بإرادة حره .. التعويل عليه باستئنافها 

اعتصـم بهـا أبـان مراحـل تـداول وواعية أمام النيابة فأدرك القول باحلقيقة التـي 

وتلك احلقيقة مل تكن من فراغ وإمنا كانت مؤكدة ملسـتندات مت تقـدميها .. الدعوى 

وأن هذه املستندات كانت مبثابة ترمجة حقيقية لألقوال التي قرر بها املـتهم األول 

قت قد تطاب.. وهذه األقوال املستمدة من املتهم كدليل قويل للحقيقة .. أمام النيابة 

مع الدليل الفني املستمد من تقرير اللجنة الفنية مبا يؤكد عدم صـحة مـا أديل بـه 

ويؤكد علي اجلانب األخر األقـوال .. املتهم األول من أقوال مبحضر مجع االستدالالت 

 التي اعتصم بها بتحقيقات النيابة وسائر أوراق الدعوى 

 ومما تقدم مجيعه 
علـي حكمهـا حـين اسـتبعدت االعتـراف المنسـوب للمـتهم يتضح أن عدالة المحكمـة المطعـون  

تكــون قــد اســتعملت كامــل ســلطاتها المطلـقـة ـفـي التقــدير .. مــن أدـلـة االتهــام وأهــدرت ثمــة حجـيـة ـلـه 
 راعـت الظـروف التـي أدلـي فيهـا المـتهم األول باعترافـه المـذكور وهـي تلـك الظـروف فضال عن أنهـا

كمـا قـدرت هـذه المحكمـة ثبـوت مخالفـة ..  بغيـر الحقيقـة التي سلبت منه إرادته وحريته وجعلته يقرر
 .ما قرره ذلك المتهم في اعترافه المزعوم باألوراق وما هو ثابت بها 

 ومن ثم 
يتجلــى ظــاهرا أن ذلــك االعتــراف كــان يتعــين اطراحــه وعــدم التعويــل عليــه وهــو األمــر الــذي  

 لصـــحيح الواقـــع والقـــانون جـــديرا التزمـــت بـــه محكمـــة أول درجـــة المـــوقرة بمـــا يجعـــل حكمهـــا مواكبـــا
 .بالتأييد

 
 
 



 
 

٢٧١

أنـه ال يعتـرب اعرتافـا إال اإلقـرارات التـي تصـدر عـن ..  أضف إيل مـا سـبق مجيعـه -٣

مـأموري الضـبط أمـام املتهمني أمام جملس القضـاء أمـا االعرتافـات الصـادرة 

رد القضائي أو النيابة مبحاضر االستدالالت والتحقيق االبتدائي فال تعترب إال جم

 أقوال ليست اعرتاف بالنص القانوني للكلمة 
وحـيــث أن األقــوال المســـندة للمــتهم األول ـفــي محاضــر جـمــع االســـتدالالت .. لمــا ـكــان ذلــك  

.. ال تعــد اعـتـراف ـبـل محــض أـقـوال تتحمــل الخطــأ والصــواب .. وتحقيـقـات النياـبـة العامــة ألول مــرة 
أدلـي بالحقيقـة فـي تحقيقـات النيابـة وأصـر السيما وأن المتهم سرعان ما عدل عـن تلـك األقـوال و

 .عليها أمام عدالة المحكمة 

 وهي احلقيقة 
التــي ثـبــت بـمــا ال يــدع مجـــاال للشـــك صــحتها ـمــن خـــالل األوراق والمســتندات وتقرـيــر الخـبــرة 
الثالثـيــة اـلــذي أكـــد عـلــي عـــدم اقتضـــاء المـــتهم األول لثمـــة مـبــالغ مـــن المـــتهم الـثــاني وعـــدم مخالفـتــه 

وهـو مـا يقطـع بعـدم ..... ..  في أي من البيوع التي تمت بين المتهم الثاني وشـركة واجبات وظيفته
 .صحة جماع ما نسب إليه من أقوال ومزاعم بأنها تمثل اعترافا 

 ملا كان ذلك 
�����B�G?�א�و!�ق�א��دאמ�9��3	(��ذ?!(,���H(�0א����!(�3א���	(���������������3..�و	ن��	��3	����دמ������

1و�	(��"(	%�����(	ط�ون�����0!�دמ���و�����0(%�א���(�א;���������	ن�א��ول�!+ن� 	��3ط+��%�א��&מ�א��������

و?و�א2	��א�ذ.����ل�?(ذא�א�"(����;�8(��מ���(%��E(��"(�د����������������..�و	�"و���7	��מ�א2ول����)�&ذ��

�.�د��א�!����ض

 

 

 

 

 

 

 



 
 

٢٧٢

عدم صحة ما قررته النيابة العامة وما نسبته للمـتهم الثـاني مـن : السبب الثاني 

 وذلـك أن الثابـت أن املـتهم الثـاني يف ..اعرتاف علي خالف الواقـع واحلقيقـة 

بإنكـار عتصـما  وحـىت احلكـم فيهـا وهـو ممولـدهاكافة مراحل الـدعوى منـذ 

هو ما يؤكد خمالفة استئناف النيابـة ملـا هـو و.. االتهامات املنسوبة إليه متاما 

  .ثابت باألوراق 

 بداية 
أن ثمــة اعـتـراف صــدر .. لـيـه فـقـد أوردت النياـبـة العامــة بمــذكرة اســتئنافها للحكــم المطعــون ع 

عن المتهم الثاني وأن النيابـة العامـة تعيـب علـي الحكـم المطعـون عليـه االلتفـات عـن هـذا االعتـراف 
 .وعدم اتخاذه سندا إلدانة المتهمان 

 وحيث أن ما جاءت به النيابة العامة يف هذا الصدد 

 خيالف احلقيقة والواقع وخيالف ما هو ثابت باألوراق 

لثابت من أوراق القضية الماثلة من مستهلها حتـى ذلك أن ا 

ختامها أنه لم يصدر عن المتهم الثاني ثمـة إشـارة مـن قريـب أو 

ــــداعي وأي مـــــن  ــــرف بـــــأي مـــــن واقعـــــات الـت ــــه يعـت ــــي أـن ــــد إـل بعـي

فقــد .. ���ل������א�)���س��!�!�������.. االتهامــات الموجهــة إليــه 

ا لثقـتـه فــي ـبـراءة ســاحته مــن هــذمؤكــدا استمســك باإلنكــار دائمــا 

 االتهام المسند إليه علي خالف الواقع والحقيقة 
 ملا كان ذلك 

وكان الثابت أنـه إذا فرضـنا جـدال بصـحة مـا زعمتـه النيابـة العامـة مـن وجـود اعتـراف للمـتهم  
 .الثاني لكان استفاد من اإلعفاء المقرر 

 

 



 
 

٢٧٣

 ه متاما من براءة ساحتهثقتإال أنه ل
ذا االتهـــام وتمســـك ـبــالطريق األصـــعب إـلــي أن ـلــم يلجـــأ نحـــو ســـلوك الطرـيــق األســـهل ـفــي هـــ 

 وهو ما تحقق له باألدلة والمستندات والقانون .. يحصل علي البراءة 

 وهو األمر 
 .الذي يؤكد انهيار أسباب االستئناف الراهن بما يجعله جديرا بالرفض  

�?ذא�&��0	ن������3
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  أنها جاءت خالية متاماستقراء أقوال املتهم الثاني يتضح وجبالءإفب

 من مثة إشارة إيل االعرتاف أو اإلقرار بثمة اتهام منسوب له أو للمتهم األول 

�و��8ذ��v��N�1"3�aא-��ل�
 وحــال مواجهـتـه بتهـمـة عــرض -/-/-فـمـن خــالل تحقـيـق النياـبـة العاـمـة المجــري مـعـه بـتـاريخ  
 الرشوة 

 أقر بأنه غري مذنب
 !.ديد لعرض تلك المشاريع عليك ؟لماذا دعاك أنت بالتح : وبسؤاله

�.��%�د�$6��m��i�3���e¡�8..�8و�����0Dد�T : أجاب

 كما قرر بأنه 
لـي طبيعـة المشـروع كمـا أن مـوظفين آخـرين شـرحوا / ... تم دعوتي كمستثمر وشرح المتهم  

و _��J�aذ����m��a&�1א-�6$���.�8و&�%�'���v��&���Eא)Q�3ن����������لي طبيعة المشـروع 
� .����vSא-�$6��.�8^�א�,!|� ��

بنــاءا علــي اآللـيــة ..... وهــل كنــت قــد اشــتريت األراضــي والنياـبــات والشــقق مــن شــركة  : وبســؤاله
 .المطبقة لديهم ؟؟

��K�Eو&�%6��iאد�א�%���+�א-�6'���!$6���A���#,�ص�3"���^�א���%� : أجاب
�.....�.و�Jא�%6אد���א�x �k�KN���+�S�k���Nא-6����

 !في حجز أو شراء أي أرض أو بناية أو شقة؟/ ..... ساعدك المتهم يألم  : وبسؤاله

�.��!�����K6&�1�2א-����+�<�N���^�'������א���<�`��T	�Q �i# �m.،�و���S : أجاب



 
 

٢٧٤

 .في الخصم وتحديد المدة ؟/ ..... هل تدخل المتهم  : وبسؤاله

�.....�-%����%�<��دI�83���>�،�ve%$.�t��E���% ¾���K,7"����6#�����E%.%�א : أجاب
�8����a���א����������%�ذ�א-�i��E� 2ذא���������K��"3>،�و����	ض�א@�����3"���1א)دא�����N����E>
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ســاعة شــرائك / ..... أو المــتهم ..... هــل عرضــت أو دفعــت أي مزـيـة لمــوظفي شــركة  : وبســؤاله

 .؟..... أي من األراضي أو البنايات أو الشق من شركة 
 .كــــــــــــــــــــــــــــال :  أجاب

 ملا كان ذلك 

 والمســـطرة ـفــي التحقيـقــات و�����Abcא�b����Sوـمــن خـــالل إجاـبــات المـــتهم الـثــاني اـلــواردة ســـلفا  

يتضح وبجالء تام أنه لم يشر من قريب أو بعيد إلي ثمة اعتراف بأي من واقعات االتهـام المنسـوبة 
 .له أو للمتهم األول 

 بت وهو األمر الذي يث
وبجــالء تــام قيــام االســتئناف الماثــل علــي غيــر ســند صــحيح بمــا يتعــين رفضــه وتأييــد الحكــم  

 .المستأنف 

عدم صحة نعي النيابة العامة علي احلكم املطعون فيه بزعم إلتفاته : السبب الثالث 

يف ـحـني أنـهـا يف حقيقتـهـا ..  بوـصـفها شـهادة إثـبـات ...../ عـن أـقـوال الـسـيد 

يها احملكمـة املبتـدأة وتقـدير اخلـربة الثالثيـة يف إثبـات ة نفي عولت علدشها

 .براءة ساحة املتهمان 

 من أحكام التمييز يف مسألة تقدير أقوال الشهود قوهلا بأن 
الجدل في تقـدير الـدليل المسـتمد مـن أقـوال شـهود الواقعـة ومـن عمليـة التحليـل التـي أطمأنـت  

 . في عقيدتها في تقدير الدليل إذ هو من إطالقاتها إليها المحكمة ال يجوز مجادلتها أو مصادرتها
 )١٣/٥/٢٠٠٠ جزاء جلسة ٢٠٠٠ لسنة ٣٨الطعن بالتمييز رقم (

 هذا فضال عن حكمها القائل بأن 
لمــا كــان ذلــك وكــان تنــاقض أقــوال الشــهود واخــتالف روايــتهم فــي بعــض تفاصــيلها ال يعيــب  

 .من أقوالهم بما ال تناقض فيه الحكم وال يقدح في سالمته مادام استخلص الحقيقة 



 
 

٢٧٥

 )٥/٢/٢٠٠٥ جزاء جلسة ٢٠٠٤ لسنة ٣٥٣ ، ٣٤٧الطعن بالتمييز رقمي (
 وفي ذات المعني 

 )٤/٢/٢٠٠٣ جلسة ٢٠٠٢ لسنة ٢٠٣طعن التمييز رقم (

 ملا كان ذلك 
وكانت محكمة الدرجة األولي الموقرة قد استخلصت بموجب سطلتها التقديرية المطلقة والتـي  
ال يسـتمد منهـا مـا يثبـت االتهـام / .......  مجادلتها فيها أنهـا اطمأنـت إلـي أن أقـوال السـيد ال يجوز

 .ضد المتهمان 

 بل علي العكس 
 :فإنها تنطوي علي نفيا لالتهام قبل هذين المتهمين إذ أنه أورد في أقواله ما يلي  
به فـي إنهـاء إجـراءات أنه يعمل لدي المتهم الثاني في أمور شركاته وحساباته وكان يستعين  -

 .أعماله وخصوصا الحسابية كونه كان مدير بنك 

 صـــفة فـــي شـــركة نبـــراس لالستشـــارات يلـــيس لـــه أ .. ...../ بـــأن المـــتهم كمـــا قـــرر  -

وأنـه ـلـم ـيـراه فـي هــذه الشــركة ســوي مـرة واحــدة كزـيـارة للمـتهم الـثـاني حــال كونهـمـا .. اإلدارـيـة 
 .أصدقاء

..... كـــان ـقــد كلـفــه بتصـــفية شـــركة .... ضـــون عـــام كمـــا أضـــاف ـبــأن المـــتهم الـثــاني ـفــي غ -
 .) كخدمة لصديقه(العائدة للمتهم األول 

والشــيكات المســتحقة ..... وأردف مؤكــدا بــأن المــتهم الثــاني قــام بتحصــيل مســتحقات شــركة  -
كمـــا تحصـــل علـــي المعـــدات واآلالت والمـــواد ..... .. كمـــا قـــام بســـداد ديـــون شـــركة .. لهـــا 

 ) .المتهم الثاني(وتم نقلها إلي موقع أحدي شركات ..... األخرى الخاصة بشركة 

  فإنه ملا كان ذلك
ثــم ..... يســتخلص مــن أقــوال هــذا الشــاهد أن المــتهم الثــاني قــام بتحصــيل مســتحقات شــركة 

 .قام بسداد ديونها أي أن السداد تم من نتاج الشيكات المحصلة 

 

 

 

 



 
 

٢٧٦

 ارة عن حتصل عليه املتهم الثاني عبالذي وباقي املبلغ 

  .....معدات وآالت وأجهزة ومواد أخري خاصة بشركة 

 والتي حصرتها اللجنة الثالثية من اخلرباء املنتدبني 

 أمام حمكمة أول درجة املوقرة علي النحو التايل 
 ..... موجودات مصنع 

 المبلغ البيان
  ٢٩٠ )حاسوب(شبكة كمبيوتر 
 ٤٨٠٠ مضخات مياه 
 ١١٢٠٠ رافعة اليماك 

 ١٤٠٠٠٠ اكينة كوبرا اندواماكم
 ٥٥٠٠٠  ك ١٠٠مولدي كهربائي 

 ٥٠٠ بورنج مضخة مياه 
 ٣٥٥٠ بورنج وآلة مضخة مياه 

  ٣٠٠٠ بيت سين 
 ٥١٠٠٠ مولد كهربائي 
 ٤٥٠٠٠  ك ١٥مولد كهربائي 

 ١٤٠٠٠ فورك لفت رافعة 
 ١١٢٢٥ بلنر ماكينة تسطيح

 ١٥٣٨ ماكينة ضغط 
 ١١٠٠٠٠ بورتا كبينة للمكاتب 

 ٦٠٠٠ معدات كهربائية 
 ٧٠٠٠ مفروشات 

 ١٤٠٠٠ بلنر ماكينة تسطيح 
 ٤٥٠٠٠ سبرات الساحة للورشة 

 ١٥٠٠٠٠ مواد خشب وحديد
 ٦٧٣١٠٣ اإلجمالي 
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 ملا كان ذلك 

وقــــد قــــررت اللجنــــة المشــــار إليهــــا أن إجمــــالي قيمــــة هــــذه  

 درهــم ٦٧٣١٠٣ مبـلـغ وقــدره .....الموجــودات الخاصــة بشــركة 

  ......ي ما يزيد عن مستحقات المتهم الثاني لدي شركة أ
 ومن ثم 

مــــا هــــي إال دليــــل لنفــــي االتهــــام عــــن المتهمــــان / ..... .. يتجلــــى ظــــاهرا أن أقــــوال الســــيد  
وأن اعتصــام النياـبـة باســتئنافها باعتـبـار أن الحكــم ـقـد أخطــأ حينمــا ـلـم ) .. المســتأنف ضــدهما حالـيـا(

هـو اعتصـام غيـر مقبـول ومنـاهض لمـا جـاء بـأقوال الشـاهد التـي .. ات يأخذ بهذه األقوال كـدليل إثبـ
وهـو عـين مـا أخـذت .. تدخل ضـمن سـلطة المحكمـة الموضـوعية فـي تقـدير الـدليل المطـروح عليهـا 

األمر الذي يجعـل االسـتئناف الـراهن .. به محكمة أول درجة مستندة في ذلك لصحيح حكم القانون 
 . وتأييد الحكم المستأنف قائما علي غير سند متعينا رفضه

خطأ النعي املبدي من النيابة العامة علي احلكم املطعون فيـه بـزعم : السبب الرابع 

وذلـك لثبـوت .. كدليل إثبات ضد املتهمان  .. ...../  أخذه بأقوال السيدة معد

 للحقيقة وملا هو ثابت بـأقوال الشـهود اآلخـرين وبتقريـر اخلـربة اخمالفة أقواهل

مبـا .. وتناقضها مع أقواهلا هـي شخصـيا أمـام عدالـة احملكمـة ثالثية الفنية ال

 .نوايا حال إبداء تلك األقوال القصد وامليدعو للشك يف 
��א$�81وאل�א�*�?د#�א�	ذ&و�#��"�!�
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أن يوقـع دونما ..... أن المتهم الثاني كان يقوم بحجز وحدات في المشاريع الخاصة بشركة  -١
 !! .استمارات حجز ؟؟

حيث كان يتجاوزهـا إلـي خمسـة ) قدرها ثالثة أيام( لم تكن تطبق عليه فترات الحجز العادية  -٢
 !!.أيام 

% ٣حصـل علـي نسـبة خصـم قـدرها / ..... أنه بالنسبة للوحـدات التـي اشـتراها فـي مشـروع  -٣
ذـلـــك ـتـــم وزعمــــت ـبـــأن (فـقـــط % ٢ـفـــي حــــين أن ـبـــاقي العمــــالء حصــــلوا عـلـــي نســــبة خصــــم 



 
 

٢٧٨

 ) .بتعليمات من المتهم األول 

 كمــا زعمــت ـبــأن المــتهم األول قــد ـتــدخل فــي تقســـيم قطعــة أرض كبيــرة إـلــي قطعتــين وذـلــك  -٤
 .لصالح المتهم الثاني 

 هذا 

 وحيث أن مجاع ما ذكرته هذه الشاهدة مناهض للحقيقة وللثابت باألوراق

  أمام حمكمة أول درجة وقد ثبت ذلك بوضوح تام بتقرير اخلربة الثالثية املنتدبة

 الذي أوضح احلقائق اآلتية 

 احلقيقة األويل 
فــإن ثمــة .. أنــه فيمــا يتعلــق بــالزعم بــأن المــتهم الثــاني لــم يكــن يوقــع علــي اســتمارات حجــز  

 .. تساؤل يطرح نفسه 
 !! .كيف كان يتم الحجز ولم يتم توقيع استمارة حجز ؟؟ -

 معينـة يجـب أن يقـوم بتـدوين اسـتمارة الحجـز فالعقل والمنطق يقول بأن من يريد حجـز وحـدة
 .ٕواال ما تم الحجز في الواقع 

وكيف لم يتم التوقيع علي استمارات حجز وقد أثبتت األوراق أن ثمة استمارات حجز مرسـلة  -
 !.إلي هذه الشاهدة ذاتها بطريق الفاكس ووقعت عليها بالموافقة ؟؟

 أضف إيل ذلك 
معدة بأوراق االتهام الماثل بدءا مـن تقريـر الرقابـة الماليـة األول إلي أن كافة التقارير الفنية ال 

مـرورا بـالتقرير التكميـلـي المعـد بعـد اتصــال محكمـة أول درجــة بالـدعوى وصـوال إـلـي التقريـر الفاصــل 
 .والنهائي المعد بمعرفة اللجنة الثالثية المنتدبة بمعرفة محكمة أول درجة الموقرة 

 يتضح أنها أمجعت 
صــحة مــا تدعـيـه هــذه الشــاهدة ـفـي هــذا الشــأن وأن كاـفـة ملـفـات البـيـوع الـتـي تمــت عـلـي عــدم  

مسـتوفاة مسـتنديا مـن حيـث طلبـات الحجـز وخالفـا مـن األوراق ..... فيما بين المتهم الثـاني وشـركة 
 .المطلوبة 

 

 

 



 
 

٢٧٩

 وذلك فيما عدا الوحدة احملجوزة 

  ...../ باسم 

 فقد تبني أنها مت حجزها بطريق الفاكس 
 .و األمر الذي يدحض زعم الشاهدة في هذا الخصوص وه 

 وليس أدل علي انهيار مزاعم هذه الشاهدة 

 مما أقرت به هي ذاتها أمام عدالة حمكمة أول درجة 

 قد أرسل طلبات ..../ أبان توجيه اليمني هلا من قوهلا أن السيد 

 ...../ تسجيل وحجز ألربع قطع بطريق الفاكس وأن السيد 

 -/-/- بتاريخ ...../ واعتمدتها الشاهدة قد تلقاها 
أمام عدالة محكمة أول درجة وهو ما يـدحض مزاعمهـا / ..... ما أقرت به الشاهدة .. وهذا  

ويؤكـــد تناقضـــها مـــع نفســـها بمـــا يقطـــع ـبــأن .. وأقوالهـــا الســـابق لهـــا اإلدالء بهـــا أمـــام النياـبــة العامـــة 
للـزج بالمتهمـان فـي اتهـام .. دة أمام النيابة العامـة للواقعة صورة أخري مغايرة عما زعمته هذه الشاه

ال ســند ـلـه ـفـي الواـقـع أو الحقيـقـة ويؤـكـد ذـلـك أيضــا التقرـيـر الفـنـي المســتمد ـمـن تقرـيـر اللجـنـة الثالثـيـة 
الذي ابتني علي واقع ومستندات مؤيده له فكان الـدليل الفنـي المسـتمد مـن تقريـر أهـل الخبـرة مخالفـا 

ـثــم .. رســـمه ـبــأوراق اـلــدعوى أمـــام النياـبــة ـبــأقوال متناقضـــة مفتـقــدة لـلــدليل لمـــا حاوـلــت الشـــاهدة أن ت
سرعان ما ناقضت هذه األقوال مرة أخري حينما مثلـت أمـام عدالـة المحكمـة وحـين تـم توجيـه اليمـين 

 لها وأقسمت علي أن تدلي بالحقيقية   

 احلقيقة الثانية 
لـثـــاني لـــم يـكـــن يلتـــزم بـمـــدة الحجــــز ـبـــأن المـــتهم ا/ ..... .. أنـــه فيـمـــا يخـــص زعــــم الشـــاهدة  

 .المعتادة وقدرها ثالثة أيام وأنه كان يتعداها إلي خمسة أيام 

 فلم تأت بدليل واحد يؤكد صحة هذا الزعم
وقــد دحضــه تقريــر الخبــرة الثالثيــة حينمــا قــرر صــراحة .. ـبـل جــاء ذلــك محــض قــول مرســل  

 التــــي تمــــت بــــين المــــتهم الثــــاني بأنــــه ال توجــــد ثمــــة تجــــاوزات أو مخالفــــات شــــابت عمليــــات البيــــع
 ..... .وشركة 

 
 



 
 

٢٨٠

 وهو ما يؤكد 
أحقية المتهمين في التمسك بالقاعدة األصولية وهـي أن األصـل فـي اإلجـراءات أنهـا روعيـت  

 .وعلي من يدع أنها خولفت إقامة الدليل علي ذلك 

 وحيث عجزت الشاهدة املذكورة 
األمــر الــذي يســتوجب طرحــه وعـــدم عــن إثبــات مــا تدعيــه ومــا قــررت بــه عـلــي نحــو مرســل  

 .التعويل عليه 

 احلقيقة الثالثة 
فــي حــين / ..... فــي مشــروع % ٣فبخصــوص الــزعم بــأن المــتهم تحصــل علــي خصــم قــدره  

فقط وأن المتهم الثاني حصل علي هـذا الخصـم قبـل بيـع % ٢حصل باقي العمالء علي خصم قدره 
 .أي وحده 

 فهو قول مردود ومنكور

 ...../ الشاهد من خالل أقوال 

  .....مدير مبيعات شركة 
حيـــث قـــرر المـــذكور صـــراحة بـــأن نســـبة الخصـــم التـــي كانـــت محـــددة بـــاألوراق الـــواردة مـــن  
 % .٣نسبة قدرها .....) الشركة األم التابعة لها شركة ..... (شركة 

 إال أنه نظرا لتزايد عدد املستثمرين 

 %٢مت ختفيض قيمة اخلصم إيل 

 قـد بـاعوا عـدد مـن البنايـات بالفعـل بنسـبة وذلك بعدما كانوا

 .ومنها ما قام المتهم الثاني بشرائه % ٣خصم قدرها 
 وأقر هذا الشاهد صراحة 

باالتفــــاق مــــع المــــدير المــــالي % ٢إلــــي % ٣بأـنـــه هــــو القــــائم بتخفــــيض قيمــــة الخصــــم مــــن 
دات وبعـدما كـان المـتهم باال أماينان بعدما تراءي لهما اإلقبال الزائد علـي الوحـ/ السيد ..... لشركة 

وهــو األمــر .. دونمــا ثمــة ـتـدخل مــن المــتهم األول %) ٣(الـثـاني قــد اشــتري فعــال بالخصــم األصــلي 
 .-/-/-الذي قرر به هذين الشاهدين صراحة أمام محكمة أول درجة الموقرة بجلسة 

 



 
 

٢٨١

 وهو األمر الذي يدحض مزاعم 

  ...../ الشاهدة 
متهم األول تدخل ليحصل المتهم الثاني علـي ذلـك الخصـم وقولها المخالف للحقيقة من أن ال 

 .وقبل بيع أي بنايات 
 .، السيد باال أماينان وبهتان ما قررته هذه الشاهدة / ..... فقد ثبت من أقوال الشاهدين 

 احلقيقة الرابعة 
مــن أن المــتهم األول ـتـدخل لتقســيم قطعــة أرض كبـيـرة / ..... أـنـه فيمــا يخــص زعــم الشــاهدة  

 . قطعتين لصالح المتهم الثاني إلي

 فإن الثابت باملستندات 
وهـو ..  أنه قـد تـم رفـض مقتـرح التقسـيم -/-/-وعلي األخص منها كتاب بلدية دبي المؤرخ  

 .ما يؤكد عدم صحة ما تدعيه المذكورة من أنه قد تم التقسيم فعال وأن أقوالها تفتقر للدقة 

 ملا كان ذلك 

 ق ومن مجلة ما تقدم من حقائ
ال يرـقــي إـلــي / ..... يتجـلــى ظـــاهرا لعداـلــة الهيـئــة المـــوقرة أن جمـــاع ـمــا ـقــررت ـبــه الشـــاهدة  

مرتبـة اـلـدليل ذـلـك أن كافـة ـمـا شــهدت ـبـه يخـالف الحقيـقـة والمســتندات وـمـا انتهـت إلـيـه لجـنـه الخـبـراء 
وهــو . .بــل ويخــالف أقوالهــا التــي أدلــت بهــا أمــام هيئــة المحكمــة عنــدما أقســمت اليمــين .. الثالثيــة 

األمــر اـلـذي يؤكــد عــدم مصــداقيتها ـفـي أقوالهــا الـتـي حاوـلـت مــن خاللهــا أن ترســم واـقـع مختـلـف عــن 
الواقع المؤكد بالمستندات الدامغة التي ترجمتها اللجنـة الثالثيـة فـي تقريرهـا إلـي حقـائق كشـفت عنهـا 

 .بأقوالها وهو ما يقطع بأن ثمة شك وريبه في نوايا هذه الشاهدة حال إدالئها .. األوراق 

 أضف إيل ذلك كله 
جــــاءت أقواـلــــه بأنــــه منـتــــدب .....) المســــئول االســـــتراتيجي لــــدي شـــــركة / ..... (أن الســــيد  
 ./-/-حتى .... ل الفترة من أغسطس لتحقيق مبيعات قدرها خمسة مليار درهم خال..... بشركة 

 وهو ما يستتبع 
المروـنــــة ـفــــي تحدـيــــد  .....) .. رـئــــيس مجـلــــس إدارة شـــــركة/ ..... (وفـقــــا لتعليمـــــات الســـــيد  

 .األسعار وأن تكون قابلة للتعديل حتى ال يتم فقدان أي مستثمر وتحقيق نسبة البيع المطلوبة 

 



 
 

٢٨٢

  ...../ وأضاف السيد 

ـلـم يكــن يمـلـك أي صــالحيات  .. ...../ ـبـأن المــتهم األول  

بمـــــــنح خصـــــــومات غـيــــــر مســـــــموح بهـــــــا ـفــــــي سياســـــــات البـيــــــع 

ان يقتصــر علــي توقيــع عقــود البيــع وأن دوره كــ .. .....بشــركة 

النهائيــة فقــط ولــم يكــن لديــه ســلطة وضــع أو تبنــي أو تغييــر أو 

 .تجاوز سياسات البيع 
 ملا كان ذلك 

/ ..... .. يتضــــح وبجــــالء انهيــــار أقــــوال الشــــاهدة / ..... .. ومــــن أقــــوال الســــيد المــــذكور  
 .حال إدالئها بأقوالها وانعدام صحتها علي نحو يدعو للشك بل اليقين في سوء نواياها 

 وإزاء مجاع ما تقدم 
إعمـاال لسـلطاتها المطلقـة فـي تقـدير .. والحـال كـذلك .. فإنه يحق لعدالة محكمـة أول درجـة  

األدـلــة المطروحـــة ـلــديها أن تلتفـــت عـــن أقـــوال المـــذكورة تمامـــا لثـبــوت انعـــدام مصـــداقيتها ومخالفتهـــا 
 . خبرة ثالثية حيادي ال مراء فيه وال تأويل للحقائق والمستندات المثبتة والمتوجه بتقرير

 حيث أن املستقر عليه نقضا أنه 
المقــرر أن وزن كفايــة األدلــة وتقــدير أقــوال الشــهود مرهــون بمــا يطمــئن إليــه وجــدان محكمــة  

الموضــوع ، فلهــا أن تأخــذ ـبـأقوال شــاهد دون أخــر حســبما ترـتـاح إلـيـه وتـثـق ـبـه وال معـقـب عليهــا فــي 
 .ذلك 

 )١٦٤٧ ص ٢٩ سنة ١/١١/١٩٧٨نقض (

 كما قضي بأن 
.. استقالل قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشـهود طالمـا لـم يخـرج بتلـك األقـوال عمـا تحتملـه  

 .عدم تقيدها بالرأي الذي يبديه الشاهد تعليقا علي ما رآه أمام محكمة النقض 
 )ق ٤٨ لسنة ١٨ طعن رقم ٢٥/١١/١٩٨١نقض (

 



 
 

٢٨٣

 ومن ثم 
ن المقــام مــن النيابــة العامــة إذ يعيــب علــي الحكــم االلتفــات عــن تلــك يكــون االســتئناف الــراه

األقــوال بأنــه يكــون قــد خــالف األوراق ويجــادل مــن تقــدير المحكمــة للــدليل وهــو أمــر غيــر جــائز بمــا 
 .يجعل هذا االستئناف جديرا بالرفض النعدام سنده الصحيح 

ليست دليل إثبـات .....) شركة املدير املايل ل(  ...../ أن أقوال السيد : السبب اخلامس 

ذلك أنه أقر أمام حمكمـة أول درجـة أن ختفـيض .. ضد املتهمان بل دليل نفي 

ـقـد مت بـعـدما ـكـان اـملـتهم % ٢إيل % ٣ـمـن ..... اخلـصـم عـلـي وـحـدات مـشـروع 

قـررا / ..... وأنه ومعـه السـيد % ٣الثاني اشرتي بعض الوحدات بالفعل خبصم 

ولكن بعدما كان املـتهم الثـاني اشـرتي بالفعـل ختفيض اخلصم لزيادة اإلقبال 

 وهو ما يؤكد انتفاء مثة شبهة خمالفة 

 بداية 
وأن من مهام عملـه متابعـة ..... فقد أقر الشاهد المذكور بأنه يعمل كمدي مالي لدي شركة 

 .تحصيل األموال من المشترين بعد إتمام البيع 

 وخبصوص الواقعة الراهنة 
 علي وحدات % ٣ المتهم الثاني قد حصل علي نسبة خصم قدره فقد قرر بأنه علم بأن 
 .فقط % ٢وأن باقي العمالء حصلوا علي خصم ..... مشروع 

 وتعليال لذلك
وحيــث كــان % ٣قــرر الشــاهد أن نســبة الخصــم التــي كانــت مقــررة بالفعــل مــن الشــركة هــي  

الخصم المقرر بمعرفة الشركة المتهم الثاني من أوائل المتقدمين للشراء فقد حصل بالفعل علي ذلك 
 .علي الوحدات التي اشتراها %) ٣(

 وعقب ذلك 
مـــع / .... فقـــد نشـــاور الشـــاهد الحـــالي ..... ونظـــرا لإلقبـــال الشـــديد علـــي وحـــدات مشـــروع 

 % .٢وقررا خفض الخصم إلي .....) مدير مبيعات بشركة /..... (السيد

 

 



 
 

٢٨٤

 بالفعلوكان ذلك كله بعدما قام املتهم الثاني بالشراء 

 % ٣مستفيدا باخلصم األصلي وقدره 
ذلـك أن .. ومن ثـم يتضـح عـدم وجـود ثمـة مخالفـة تنسـب آلي مـن المتهمـين فـي هـذا الشـأن  

وقـــد ..... .. و..... نســـبة الخصـــم التـــي حصـــل عليهـــا المـــتهم الثـــاني مقـــرره بمعرفـــة إدارة شـــركتي 
 أن يقــوم الشـــاهدين ســالفي اـلــذكر قبــل.. اشــتري المــتهم الـثــاني الوحــدات مســتفيدا ـمــن هــذا الخصـــم 

 %).٢(بتخفيض الخصم إلي 

 دومنا
ثمة تدخل من المتهم األول لصالح المتهم الثاني في أي شيء في هذا الخصـوص حيـث أن  

مـقـررة مــن إدارة الشــركة وتخفيضــها ـتـم بمعرـفـة الشــاهدين المــذكورين نظــرا لزـيـادة % ٣نســبة الخصــم 
 .اإلقبال علي المشروع 

 ملا كان ذلك 
أكـد علـي انعـدام / ..... وكان المعول عليه قانونا أقوال الشاهد أمـام المحكمـة وكـان الشـاهد  

لمبادرـتــه بالشـــراء قـبــل اتخـــاذ ـقــرار % ٣وجـــود ثـمــة مخالـفــة ـفــي حصـــول الـمــتهم الـثــاني عـلــي خصـــم 
 .األمر الذي يعتبر دليال من دالئل نفي االتهام عن المتهمان % ٢تخفيض الخصم إلي 

 أما وأن 
لنيابة العامة تعيب علي الحكم المستأنف عدم اتخاذه مـن هـذه األقـوال دلـيال إلثبـات االتهـام ا 

 الثاـبـت مــن خاللــه -/-/-إنمــا يعــد مخالفــة لمــا هــو ثاـبـت بــاألوراق وعـلـي األخــص محاضــر جلســة 
 .النافية ألي اتهام عن المتهمان في هذا الشأن / ..... أقوال الشاهد 

 ملا كان ذلك 

 يه يف قضاء التمييز يف هذا الشأن فاملستقر عل
لمــا كــان ذلــك وكــان تنــاقض أقــوال الشــهود واخــتالف روايــتهم فــي بعــض تفاصــيلها ال يعيــب  

 .الحكم وال يقدح في سالمته مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما ال تناقض فيه 
 )٥/٢/٢٠٠٥ جزاء جلسة ٢٠٠٤ لسنة ٣٥٣ ، ٣٤٧الطعني بالتمييز رقمي (

 المعني وفي ذات 
 )٤/٢/٢٠٠٣ جلسة ٢٠٠٢ لسنة ٢٠٣طعن التمييز رقم ( 

 



 
 

٢٨٥

 وقضت حمكمة النقض املصرية بأن 
تقدير أقوال الشهود منوط بمحكمة الموضـوع وال سـلطان عليهـا فـي تكـوين عقيـدتها بمـا يـدلي  

 .به الشهود أمامها ولها أن تأخذ بمعني الشهادة تحتمله عباراتها دون معني أخر ولو كان محتمال
 )ق٤٨ لسنة ١٤٧٨ طعن رقم ١١/١٢/١٩٨٢نقض (

الف للحقيقة واملسـتندات إذ خم..  ...../ مجيع ما جاء بأقوال املالزم : السبب السادس 

ت مستمدة مـن أقـوال كيديـة خمالفـة للحقيقـة أوردت واقعـات ءأن حترياته جا

أول بعيدة كل البعد عن الواقع أثبتت اللجنة الثالثية املنتدبة مبعرفة حمكمة 

خمالفة ما جاء بهذه التحريـات .. واملستندات املقدمة طي أوراق الدعوى درجة 

ومن ثم .. وقد أقر الشاهد ذاته أن معلوماته مستمده من تقرير الرقابة املالية 

 تثرـيـب عـلـي احملكـمـة أن التفـتـت ـعـن ـهـذه األـقـوال الـصـادرة ـعـن ـجمـري ـفـال

 التحريات لكونها ظاهرة البطالن 

 ر عليه يف قضاء حمكمة التمييز أنه حيث أن املستق
من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهـم سـياقها وتستشـف مراميهـا مادامـت  

فيما تحصله ال تحـرف الشـهادة عـن موضـعها وهـي فـي ذلـك مقيـدة بـأال تأخـذ إال بـاألقوال الصـريحة 
 .أو مدلولها الظاهر 
 )٥/٣/٢٠٠٥لسة  جزاء ج٢٠٠٤ لسنة ٣٩٦الطعن بالتمييز رقم (

 ومن أحكام حمكمة النقض املصرية أنه 
تحرـيــات الشـــرطة بحســـبانها قريـنــة ال تصـــلح بمجردهـــا أن تكـــون دـلــيال كافيـــا بذاـتــه أو قرينـــه  

مستقلة علي ثبـوت االتهـام فهـي ال تعـدو أن تكـون مجـرد رأي لصـاحبها يخضـع الحتمـاالت الصـحة 
تجــرد حتــى يتحقــق القاضــي بنفســه مــن هــذا والــبطالن والصــدق والكــذب إلــي أن يعــرف مصــدرها وي

 .المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته علي الدليل ويقدر قيمته القانونية في اإلثبات 
 )٢٢/٣/١٩٩٠ق جلسة ٥٩ لسنة ٢٤٥٣٠طعن رقم (

 كما قضي بأن 
التحريات ال تصلح وحدها للحكم باإلدانة بل أنهـا تسـتخدم لتعزيـز أدلـة الـدعوى متـي طرحـت  

 .لبحث علي بساط ا
 )١٠٥٦ رقم ٣٨ ص ٢٨ مجموعة أحكام النقض الجنائية س ٢٣/١/١٩٧٧نقض (



 
 

٢٨٦

 )٩٥٥ رقم ٢٤٠ ص ٢٨ نفس المجموعة س ١٤/٢/١٩٧٧نقض (

 ملا كان ذلك 
/ ..... .. وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية والقضـائية أنفـة البيـان علـي أقـوال السـيد المـالزم  

عـة محـل التـداعي يتضـح وبجـالء تـام أن هـذه التحريـات وهـي الزاعم بأنه مجري التحريات حـول الواق
وـلــيس أدل عـلــي ذـلــك مـــن أن عداـلــة محكمـــة أول .. تحرـيــات مكتبـيــة ـلــم تجـــري عـلــي أرض الواـقــع 

ـمــن تقرـيــر الرقاـبــة (أجـــاب .. حينمـــا ســـألت هـــذا الشـــاهد عـــن مصـــدر معلوماـتــه .. درجـــة المـــوقرة 

  .)المالية

 وهو األمر الذي يؤكد
ٕوانما اعتمد فـي تحرياتـه علـي تقريـر الرقابـة الماليـة يقم بإجراء ثمة تحريـات أن الشاهد لم  

.. واعتبــره بمفــرده مصــدرا كافيــا ألن يعتصــم بــه فــي تحرياتــه وذلــك علــي خــالف مــا رســمه القــانون 
فمــا اـلـداعي ألن يـقـوم مجــري .. وضــمن أوراق اـلـدعوى أمــام المحكمــة .. ـفـالتقرير مـقـدم أمــام النياـبـة 

ومـا الـدليل الجديـد الـذي قدمـه للنيابـة أو للمحكمـة حتـى تعتمـد .. ديد محتواه مرة أخـري التحريات بتر
وأيــن الجديــد الــذي قدمــه مجــري التحريــات للمحكمــة حتــى تعتمــد .. عليــه النيابــة فــي توجيــه االتهــام 

عليه فـي قضـائها أن تلـك اإلجابـة التـي أدلـي بهـا مجـري التحريـات فـي محـراب العدالـة المقـدس لهـو 
 دلـيــل عـلــي أـنــه ـلــم يقـــم ـبــإجراء تحرـيــات وهـــو األمـــر اـلــذي يؤكـــد قصـــور اســـتئناف النياـبــة فـــي خـيــر

 .االعتكاز عليه 

 السيما 
وقـد أفاضــت أوراق اـلـدعوى ومســتنداتها وعلـي األخــص ـفـي ذـلـك بتقريـر اللجـنـة الثالثـيـة اـلـذي  

 أـقـوال وفيمــا أكــد بحـقـائق واضــحة ال ـلـبس بهــا وال غمــوض مصــداقية دـفـاع المــتهم فيمــا أدـلـي ـبـه مــن
 .قدمه من دفاع وما اعتصم به من مستندات دامغة 

 وذلك علي النحو السالف إيضاحه تفصيال 
وحيــث استعرضــنا دفــاع الــدعوى ومســتنداتها وحــال تناولنــا .. حيــث استعرضــنا دفــاع المــتهم  

قوال حـيـث أوضــحنا ســلفا أن جمــاع مــا جــاء ـبـأ/ ..... .. ، والســيد / ..... لشــهادة كــال مــن الســيدة 
هــذين الشــاهدين قــد ثبــت لعدالــة محكمــة أول درجــة المــوقرة وبالــدليل القــاطع زوره وبهتانــه ومخالفتــه 

 .لألوراق وتقرير الخبرة الثالثية 

 



 
 

٢٨٧

  ...../ وحيث أن أقوال املالزم 
حيــث أورد زعمــا بــأن المــتهم الثــاني .. مــا هــي إال ترديــد لمــا قــرراه الشــاهدين ســالفي الــذكر  

فــي حــين حصــل بــاقي العمــالء / ..... عـلـي وحــدات مشــروع % ٣صــم قــدرها حصــل علــي نســبة خ
كما أردف زاعما أيضا مـن حصـول المـتهم الثـاني علـي تسـهيالت فـي .. فقط % ٢علي خصم قدره 

العائـدة للمـتهم الثـاني ســددت ..... كـمـا أضـاف قـائال بـأن شــركة .. سـداد الـدفعات الخاصـة بالشـقق 
العاـئــدة ..... كمـــا أن شـــركة .. م األول بمـــا يقـــارب الملـيــون جنـيــه العاـئــدة للمـــته..... دـيــون شـــركة 

 .العائدة للمتهم األول ..... للمتهم الثاني منحت مبالغ دوريه لصالح شركة 

 وحيث أن مجاع األباطيل املرتلة مبعرفة هذا الشاهد

 الزاعم بأن حترياته أسفرت عن هذه الوقائع املزعومة 

 للتقرير الفني الثالثيخمالفة للحقيقة وللمستندات و

 املشار إليه سلفا وقد سبق لنا إيضاح ذلك تفصيال

 ونوجزه فيما يلي 
فقـد قطـع / ..... .. الحاصل عليه المتهم الثاني علي وحـدات مشـروع % ٣ بخصوص الخصم -١

أن الخصـــم المقـــرر بمعرـفــة الشـــركة عـلــي ..... ..  مـــدير مبيعـــات شـــركة –/ ..... الشـــاهد 
) الشـاهد(إال أنـه نظـرا لتزايـد اإلقبـال فقـد قـرر .. بالفعـل % ٣لمذكور كـان وحدات المشروع ا

وذلك بعدما كان المتهم الثـاني وآخـرون قـد ابتـاعوا بعـض % ٢أنه قام بتخفيض الخصم إلي 
حــال ســؤاله أمــام / ..... وهــو األمــر اـلـذي أكــده الشــاهد (الوحــدات بالفعــل بالخصــم األصــلي 
تخـفـيض ـفـي الخصــم ـتـم بـعـد أن كــان الـمـتهم الـثـاني اشــتري عداـلـة المحكمــة حـيـث ـقـرر ـبـأن ال

 ) .عدة بنايات فعال

 وهو ما يؤكد
فضـــــال عـــــن قانونـيــــة .. عـــــدم ـتــــدخل المـــــتهم األول مـــــن قرـيــــب أو بعـيــــد ـفــــي ذـلــــك الخصـــــم 

فال جناح عـن المـتهم %) ٣(ومشروعية التصرف إذ تم الشراء وقت سريان الخصم األصلي 
 .لك الثاني إذ تم تخفيض الخصم بعد ذ

 وهو أمر أكدته اللجنة الثالثية من اخلرباء 
التـــي أكـــدت مشـــروعيته وعـــدم وجـــود ثمـــة تجـــاوزات أو مخالفـــات تنســـب للمتهمـــان فـــي هـــذا  

 .الخصوص 



 
 

٢٨٨

أمـــا عـــن اـلــزعم بحصـــول المـــتهم الـثــاني عـلــي تســـهيالت ـفــي ســـداد األقســـاط المســـتحقة عـلــي  -٢
ل علليــه وأكــدت اللجنــة الثالثيــة الوحــدات المباعــة لــه فهــو قــول مبتــور الســند ومرســل وال دليــ

بـل أكـدت أن ثمـة مسـتثمرين قـد حصـلوا علـي تسـهيالت وخصـومات .. للخبراء عـدم صـحته 
 .لم يحصل عليها المتهم الثاني 

مـع الشـركة العائـدة للمـتهم .....) ، شـركة ..... شـركة ( أما عن عالقة شركة المتهم الثـاني  -٣
لثالثيــة علــي تصــفية كافــة الحســابات الــدائرة بــين فقــد عمــل تقريــر اللجنــة ا(.....) .. األول 

وقطــع بعــدم صــحة مــا نســب للمتهمــان فــي هــذا الشــأن وتجلــي .. الشــركات الثالثــة المــذكورة 
ظــاهرا أن مــا تــم بــين الشــركات الثالثــة عمليــات تجاريــة بحتــه وأعمــال تصــفية رســمية مثبتــة 

ة مخالفـات أو تجـاوزات تخـص بالدفاتر والميزانيـات الخاصـة بهـذه الشـركات وأنـه ال يوجـد ثمـ
 .في هذه العمليات ..... شركة 

 ومن ثم 
ومـا سـطره بتحرياتـه / ..... ومن جملة ما تقـدم جميعـه يتجلـى ظـاهرا مخالفـة أقـوال الضـابط  

للحقيقــة والواقــع والمســتندات وتقريــر الخبــرة الثالثيــة الــذي انتهــي إلــي انعــدام وجــود المخالفــات التــي 
 .ره من الشهود الواهية أقوالهم والمعدومة السند والدليل زعمها هذا الشاهد وغي

 وإذ ثبت ذلك لدي عدالة حمكمة أول درجة 
فال جناح عليها إن هي التفتت عن هذه األقوال جميعا واطمأنت إلي صحيح الواقع المسـتمد  

تدبـــة بـــالحكم مـــن األدلـــة الفنيـــة والمحاســـبية الدقيقـــة التـــي أجرتهـــا وانتهـــت إليهـــا اللجنـــة الثالثيـــة المن
  .٢٧/٥/٢٠١٢التمهيدي المؤرخ 

 وحيث أن النيابة العامة يف استئنافها 
الــراهن تعيــب علــي الحكــم اطــراح هــذه األوراق الباطلــة فإنهــا تكــون قــد جنحــت عــن صــحيح  

القـــانون وأصـــول وقواعـــد االســـتدالل ويكـــون اســـتئنافها الماثـــل قـــائم علـــي غيـــر ســـند صـــحيح جـــديرا 
 .بالرفض 

 
 
 



 
 

٢٨٩

سبق وقد أشرنا يف صلب هذه املذكورة أن التقريـرين الصـادرين عـن : ابع السبب الس

قد تضـاربا وتناقضـا  .. ...../ دائرة الرقابة املالية واملعدين مبعرفة ذات احملاسب 

مع بعضهما البعض فضـال عـن خمالفتهمـا للثابـت بـاألوراق واملسـتندات مبـا 

تـداب جلنـة ثالثيـة وجب معه علي حمكمـة أول درجـة املـوقرة اطراحهمـا وان

ومن ثم فإن نعي النيابة العامـة .. حمايدة لتقرر بالقول الفصل يف هذا االتهام 

علي احلكم املطعون عليه بأنه التفـت عـن تقريـر الرقابـة املاليـة نعـي خمـالف 

ـذا  ـباب ـه ـن أـس ـابقيه ـم ـاإلطراح كـس ـديرا ـب ـتندات ـج ـع واملـس ـانون والواـق للـق

 االستئناف 

  قضاء حمكمة النقض املصرية أنه حيث أن املستقر عليه يف
أن .. شـرطه .. محكمة الموضوع سلطتها في األخذ بتقرير الخبير القتناعهـا بصـحة أسـبابه 

تكون أدلة الخبير فـي تقريـره لهـا أصـل ثابـت فـي األوراق وتـؤدي إلـي مـا رتبـه عليهـا أخـذها بـالتقرير 
إليـه مـا يسـتحق الـرد عليـه بـأكثر ممـا محموال علي أسبابه مؤداه أنها لـم تجـد فـي المطـاعن الموجهـة 

 .تضمنه التقرير 
 )٢٧/١/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٩ لسنة ٦٢لطعن رقم (

 )١٢٠٦ ص ٢ ح ٤٧ س ٢٨/١٠/١٩٩٦نقض جلسة (

 كما قضت بأن 
عمـــل الخبيـــرة اســـتقالل محكمـــة الموضـــوع بتقـــديره محمـــوال علـــي أســـبابه عـــدم التزامهـــا بـــالرد  

 .استقالال علي الطعون الموجهة إليه 
 )١٢/٦/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٢ لسنة ٥٥١١الطعن رقم (
 )٥٨٤ ص ١ ج ٤٥ س ٣٠/٣/١٩٩٤نقض جلسة (

 كما قضي بأن 
الـتـــزام الخبـيـــر ـبـــأداء عمـلـــه عـلـــي وجــــه محــــدد خضــــوع عمـلـــه وـمـــدي كفايـتـــه لتـقـــدير محكمــــة  

 .الموضوع 
 )١٢/٦/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٢ لسنة ٥٥١١الطعن رقم (

المســتأنف (ضـح أن النيابـة العاـمـة قـدمت المتهمـان وباسـتقراء مسـتهل أوراق االتهـام الماـثـل يت 
وهــو تقريــر دائــرة الرقابــة .. للمحاكمــة الجزائيــة معتكــزة فــي ذلــك علــي دليــل قاصــر ) ضــدهما حاليــا



 
 

٢٩٠

الماليــة الــذي أصــابه العــوار مــن كــل اتجــاه وخــالف المســتندات واألوراق التــي قــدمها المتهمــان إلــي 
 .عدالة محكمة أول درجة الموقرة 

 ب حمكمة أول درجة لذات احملاسب معد التقرير األول وبانتدا

 لبحث أوجه العوار والقصور التي عابت التقرير األول 

 عجز عن رأب الصدع الذي شاب التقرير األول 

 ليس هذا فحسب 

 بل عمل التقرير التكميلي املعد مبعرفة ذات احملاسب 

 علي تعميق العيوب وإيضاحها 
 تماما عن النتيجـة السـابق انتهائـه إليهـا فـي تقريـره األول والتـي حيث ذهب إلي نتيجة مخالفة 

ٕاتخذتها النيابة العامـة سـندا وركيـزه معيبـة إلقامـة االتهـام الماثـل ضـد المتهمـان واسـناد التهمـة إليهمـا 
 بموجبه 

 وهو األمر الذي أحاط الشك والريبة يف األدلة املقدمة من النيابة العامة 

 م للمتهمني اتهة الرقابة املالية وهو أساس إسناد االوعلي رأسها تقرير دائر

 ومل تكتف عدالة حمكمة أول درجة املوقرة بالشك رغم أنه يكفيها 

 لتقضي برباءة املتهمان 
ٕبل عملت علي التوصل إلي حقيقـة الواقـع فـي الـدعوى واقامـة الـدليل القـاطع علـي البـراءة أو 

 المشـــار إليهـــا والمشـــكلة نفـــاذا للحكـــم التمهـيــدي الصـــادر فقامـــت بانـتــداب اللجـنــة الثالثـيــة.. اإلداـنــة 
  .٢-/-/-بجلسة 

 حيث انتهت هذه اللجنة الثالثية 
إلي تأكيد شكوك محكمة أول درجة في صـحة إسـناد التهمـة إلـي المتهمـان بـل تأكيـدا النتفـاء 

بـالغ مـن المـتهم الجريمة برمتها في حقهما بأن جزم تقريرها بعدم تلقي المتهم األول لثمة عطايـا أو م
ٕالثــــاني ، والــــي عــــدم وجــــود ثمــــة مخالفــــات أو تجــــاوزات تمــــت فــــي البيــــوع التــــي أبرمــــت فيمــــا بــــين 

 .والمتهم الثاني ..... شركة 
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 بل قطعت اللجنة الثالثية فيما خيص تقريري دائرة الرقابة املالية 

 أنها معيبة وال تصلح دليال علي إثبات هذا االتهام 

 وذلك بقوهلا اآلتي 

هذه التقارير غير موضـوعية وال تسـتند إلـي 

وقــــائع محاســــبية صــــحيحة ، وقائمــــة علــــي 

الشـــك والظـنــون وأوهـــام تخـــالف الثاـبــت مـــن 

المســــــتندات المالـيـــــة والمحاســــــبية المودعــــــة 

وأن مـــا انتهـــت إليـــه هـــذه .. ملـــف القضـــية 

التقــــــــــارير لــــــــــيس لهــــــــــا ســــــــــند قــــــــــانوني أو 

وبالتالي فإن هـذه التقـارير بكـل .. محاسبي 

ضــــمنته ال ترـقـــي إـلـــي مســــتوي اـلـــدليل مــــا ت

وأن كافـة ـمـا ورد .. المحاسـبي الموضــوعي 

فيهـــــا مـــــن اتهامـــــات ال تســـــتند إلـــــي أســـــس 

 محاسبية سليمة 
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 وإزاء هذا الرأي الفني 
علــي تلــك اآلراء الفنيــة المعيبــة والــذي قطــع بأنهــا ال تصــلح ســندا لهــذه االتهامــات الموجهــة  

 . قائمة علي أسس محاسبية سليمة للمتهمين وأن مبناها الظنون وغير

 األمر الذي جزم وحبق 
ومــن ـثـم قضــت محكمــة أول درجــة المــوقرة . بـبـراءة المتهمــان ممــا هــو مســند إليهمــا بالباطــل  

ـبـالبراءة وهــي مطمئـنـة تمامــا إليهــا مــن خــالل األدـلـة القاطعــة الـتـي طرحــت عليهــا وأهمهــا المســتندات 
 . المعد بمعرفة اللجنة الثالثية المحايدة المشار إليها المقدمة من المتهمين والتقرير النهائي

 وهو األمر 
اـلـذي يقطــع بصــدور الحكــم المطعــون علـيـه عـلـي أســس قانونـيـة وواقعـيـة ومســتندية ال تشــوبها  

 .شائبة بما يجدر معه تأييده محموال علي أسبابه 

 ويف املقابل 
ع والقـانون ومخـالف لمـا اسـتجد جاء االستئناف الماثل قائما علي غير سـند صـحيح مـن الواقـ 

من أدلة قاطعة في الدعوى علي براءة المتهمان وعلي األخـص منهـا تقريـر اللجنـة الفنيـة المحاسـبية 
الثالثيـــة المحايـــدة الـــذي قطـــع بتهـــاتر االتهـــام برمتـــه وانعـــدام ســـنده ومخالفتـــه للحقيقـــة وابتنائـــه علـــي 

 افتراضات وأوهام 

 ومع ذلك 
استئنافها الماثل نحو اطراح األدلة الدامغة التي ال تقبل مراء وال تأويـل تسعي النيابة العامة ب 

ـفـي مقاـبـل تبـنـي دالـئـل غـيـر .. والتقرـيـر الفـنـي المبـنـي عـلـي أســس محاســبية ســليمة وقاطعــة وجازمــة 
صالحة لالستدالل بها ومعيبة بالكيد والتلفيق وتقرير فني معيب وقاصر تنـاقض مـع بعضـه الـبعض 

 .وقائم علي افتراضات وأوهام مخالفة لألوراق !!!!!  األخر واسقط بعضه البعض

 وهو األمر الغري جائز قانونا 
ذلك أن المحاكمات الجنائية مبناها الجـزم واليقـين ولـيس الشـك والتخمـين وهـو مـا التزمـت بـه  

محكمــة أول درجــة المــوقرة وخالفــه االســتئناف الــراهن بمــا يســتوجب رفضــه وتأييــد الحكــم المســتأنف 
 .موال علي أسبابة مح
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 بناء عليه

 يلتمس املتهم الثاني من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 برفض االستئناف الماثل وتأييد الحكم المستـأنف محموال علي أسبابه  
 وكيل المتهم الثاني           

  
       المحامي           
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 مذكرة بالدفاع 

 االستئنافية .....  جنايات لدي حمكمة
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 مقدمه من 

 

 )مستأنف(متهم ثالث         / السيد 

 

 ضـــــــــــــد

 

 سلطة اتهام         النيابة العامة 
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 املوضوع 
 -/-/-بـالقول بأنـه وبـاقي المتهمـين بتـاريخ ) المسـتأنف(اتهمت النيابـة العامـة المـتهم الماثـل  

  ......بدائرة .. ويوم الحق عليه 

  املتهمان األول والثاني -أ
نة مــن ســـلط) ترامــادول ، بنزوهســكول(جلبــا وحــازا بقصــد االتجــار والتــرويح مــؤثرين عقليــين  

 .ا إلي دولة األمارات في غير األحوال المصرح بها قانونا معمان إلدخاله

  املتهمون الثالث والرابع واخلامس –ب 
اشــتركوا فــي جلــب وحيــازة المــؤثرات العقليــة موضــوع التهمــة األولــي مــن ســلطنة عمــان إلــي  

ول والـثــــاني داخــــل دوـلــــة اإلـمــــارات بقصــــد االتجـــــار وـكــــان ذلــــك بطرـيــــق االتـفــــاق مــــع المتهـمــــان األ
 .ومساعدتهما واستالم الكمية منهما فتمت الجريمة بناء علي هذا االتفاق وتلك المساعدة 

  املتهم الثالث –ج 
 .في غير األحوال المصرح بها قانونا) ترامادول ، بروسا يكليدين(تعاطي مؤثرين عقليين  

  املتهم اخلامس –د 
 .رة علي النحو المبين باألوراق  حال كونه مسلم بالغ عاقل شرب الخمر دون ضرو-
 . قاد مركبة علي الطريق وهو تحت المشروبات الكحولية -

 وعليه 
 الغـيـر منطبقــة تمامــا –فقــد طالـبـت النياـبـة العامــة عقــاب المتهمــين جميعــا وفــق مــواد االتهــام  

 . الواردة بأمر اإلحالة –علي الواقعة 

  االبتدائية .....وقدمتهم مجيعا للمحاكمة أمام حمكمة جنايات 

  -/-/-التي أصدرت حكمها جبلسة 

 والتايل منطوقه 

 حكمت احملكمة غيابيا للمتهم األول وحضوريا لبقية املتهمني 
  بالسجن المؤبد لجميع المتهمين وتغريمهم خمسين ألف درهم لكل واحد منهم :أوال 
 .ية بحبس المتهم الثالث لمدة سنة عن تهمة تعاطي المؤثرات العقل: ثانيا 
بجلد المتهم الخامس ثمانين جلده عن تهمة شرب الخمر وحبسه شهر وتغريمـه عشـرين ألـف : ثالثا 

 .درهم عن تهمة القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية 
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أمــرت المحكمــة بإبعــاد المتهمــين األول والـثـاني والخــامس عــن الدوـلـة بعــد تنفـيـذ العقوـبـة كمــا : رابـعـا 
 .ضبوطة أمرت بمصادرة المواد الم

 ملا كان ذلك 
.. فقـد طعـن علـيـه بطريـق االســتئناف .. وحيـث لـم ـيـرتض المـتهم الثالـث الحـكـم المشـار إلـيـه  

نظــــرا لـمـــا شــــاب الحـكـــم الطـعـــين ـمـــن خطــــأ ـفـــي تطبـيـــق الـقـــانون وقصــــور ـفـــي التســــبيب وفســــاد ـفـــي 
 .ٕاالستدالل ومخالفة للثابت باألوراق واخالل بحقوق الدفاع 

 الوقائع 
-/-االتهام الماثـل حسـبما أسـفرت عنـه األوراق المسـتهلة بالمحضـر المـؤرخ تخلص واقعات  

اـلــذي أثـبــت أـنــه بـنــاء عـلــي تحرياـتــه ) مـــدير مكافحـــة المخـــدرات (...../ المحـــرر بمعرـفــة النقـيــب -/
لهما نشاط إجرامي في حيازة وتعـاطي العقـاقير السرية التي أسفرت عن أن المتهمان األول والثاني 

 يحوزان كمية من عقـار الترامـادول اإليرانـي الصـنع المخـدر وأنهما حاليا.. المخدرة  والمواد المخدرة
 .المحظور تداوله بدولة اإلمارات 

 لذلك طلب إيل النيابة العامة اإلذن بضبط سالفي الذكر 
 صـباحا أصــدرت النيابـة العامـة اإلذن المطلـوب عـلـي ٩ السـاعة -/-/-وبتـاريخ .. وبالفعـل  

 . ساعة من تاريخه وساعته ٢٤الل أن يتم تنفيذه خ

 ونفاذا هلذا اإلذن 
 قــرر محــرره بأنــه انتقــل إلــي منطقــة -/-/-وحســبما ورد بمحضــر الضــبط والتفتــيش المــؤرخ  

علــــي حــــدود ) خاليــــة مــــن الســــكان(وهــــي منطقــــة حدوديــــة نائيــــة  .....إلمــــارة التابعــــة ) الطــــويين(
 ......إمارة 

  -/-/- صباحا يوم ١٠ر٣٠ويف متام الساعة 
 بيضــاء الـلـون تحـمـل –شـاهد المتهـمـان األول والـثـاني حـال قيادتهـمـا ســيارة هيوـنـداي استيشـن  

ا وضـــــبطهما مفقـــــام بمـــــداهمته) .. منتجـــــع جولـــــدن توليـــــب (ومكتـــــوب عليهـــــا .. رقـــــم ح و عمـــــان 
  .ولم يتم العثور علي شيءوتم تفتيش السيارة .. وتفتيشهما 

 وبسؤاهلما مبعرفة حمرر احملضر 
..  بأنهمـــا قامـــا بجـلــب كمـيــة مـــن العـقــاقير المخـــدرة – حســـبما زعـــم محـــرر المحضـــر – اـقــرر 

وأنهمـا قـد أتيـا للتأكـد مـن المنطقـة  .. .....بجانـب دوار .. .....إلمارة وقاما بإخفائها بمنطقة تابعـة 



 
 

٢٩٧

 – حســبما يــزعم محــرر المحضــر أيضــا –وأبــديا اســتعدادهما .. التــي ســوف يروجــان العقــاقير بهــا 
 .عن العقاقير المخدرة لإلرشاد 

 واستطرد حمرر احملضر قائال 
ــــــاريخ   ــــــة  صـــــــباحا أصـــــــدرت ١٢ر١٥ الســـــــاعة -/-/-بأـنــــــه بـت ــــــدب ..  .....نياـب قـــــــرارا بـن
 .لضبط العقاقير المخدرة المشار إليها القضائي لتندب من لدنها أحد رجال الضبط .. .....نيابة 

 حممد مخيس احلمودى / وبالفعل تقدم املقدم 
بطـلــب إصـــدار اإلذن بضـــبط المـــواد المخـــدرة نـفــاذا لـقــرار الـنــدب المشـــار .. .....ـبــة نياإـلــي 

ــة وبالفعـــل أصـــدرت .. إلـيــه   صـــباحا اإلذن بضـــبط المـــواد ١ر٣٠ الســـاعة -/-/-بتـــاريخ .....نياـب
 .المخدرة 

 وعليه ونفاذا هلذا اإلذن 
ومـعـه ـقـوة ـمـن  ..فـقـد انتـقـل رفـقـة المتهمــان األول والـثـاني .. حســبما ـيـزعم محــرر المحضــر 

وتــم ضــبطها .. إلــي مكــان العقــاقير المرشــد عنهــا مــن المتهمــان األول والثــاني .....رجــال مكافحــة 
وأنهـمـا جلباهــا ـمـن ســلطة عـمـان بالســيارة الـمـذكورة ســلفا بغــرض .. وأـقـر الـمـذكوران أنـهـا تـعـود إليهـمـا 

علـي أن  طلـب الكميـة الذيوهو .....) (وأنه يوجد شخص مجهول الهوية يستخدم الرقم .. الترويج 
وأن ذلـك الشــخص المجهـول ـكـان داـئـم .  عـلـي شـارع اإلـمـارات ١١٩تركـهـا بـالطريق عـنـد مخـرج يـتم 

 وببحـثـه عــن المضــبوطات ـلـم ١١٩وأخـبـره أـنـه عـنـد مخــرج ) المــتهم الـثـاني (..../ االتصــال بالمــدعو
 .يجدها 

 وهنا قرر حمرر احملضر 

�2ذن�������E�8	אس�استصدر  -/-/-صباحا يوم  ٢ر٥٠أنه في تمام الساعة 
�!!!!!!!!!!!!!!!!א¯������Y�Xذ��aא�`�j7א���ل�؟

 ويف الساعة الرابعة صباحا
 وفــي تمــام الســاعة ١٢٢عنــد مخــرج ) بمعرفــة محــرر المحضــر(تــم وضــع العقــاقير المخــدرة  

لم يـتم تحديـد ( رصاصي زسحضر الشخص المجهول وهو يقود سيارة لك) -/-/-( صباحا ٤ر٣٠
)  الشــارقة – .....( أيضــا ســوداء اللــون تحمــل رقــم زسوخلفهــا ســيارة أخــري لكــ!!!!) لوحــة ؟رقــم ال

 .وتوقفوا بجانب الكمية 
 



 
 

٢٩٨

  الرصاصي زسوهبط مساعد السائق من السيارة اللك
..... / ومــا أن اقتــرب منهــا حتــى تمــت مداهمتــه وضــبطه وتبــين أن اســمه .. ليأخــذ الكميــة  

 .وتم ضبط قائد السيارة السوداء ..  السيارة الرصاصي اللون بالهرب والذ قائد) .. المتهم الثالث(

 وأردف حمرر احملضر أنه بسؤاله للمتهم الثالث 

 عن سبب تواجده يف هذا املكان 
 أـنـه حضــر رفقــة المــتهم الخــامس الســتالم كمـيـة مــن – حســبما زعــم محــرر المحضــر –أفــاد  

 .امس وانه حضر خلفهم الستالم الكمية وأن المتهم الرابع علي عالقة بالخ.. العقاقير 

 وأكد حمرر احملضر 

 أن املضبوطات عبارة عن 
 ) ثالثة وعشرون ألف وستمائة وتسعون قرص( قرص ٢٣٦٩٠عدد عقار ترامادول : الحرز األول 

 .) خمسة أالف وسبعمائة وعشرون قرص(  قرص٥٧٢٠عدد عقار تريفن : لحرز الثاني ا
  .لعقار الترامادول علب فارغة: الحرز الثالث 

 هذا 
وبسؤالها لجميع المتهمـين انكـروا ..وحيث تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة أنفة الذكر  

 .جميعا ما نسب إليهم 
وقرروا بأنهم تعرضوا للضرب واإلهانة واإلكراه حتى يـدلوا بـاألقوال المنسـوبة إلـيهم بمحاضـر  

 .األولية االستدالالت وتحقيقات النيابة العامة 

 ملا كان ذلك 
ومما تقدم جميعه يتجلى ظاهرا مدي تهاتر االتهام الماثل وقيامه علي غير سند صـحيح مـن  

وعلـــي .. الواقـــع أو القـــانون وانعـــدمت فيـــه األدلـــة القاطعـــة علـــي ثبوتـــه فـــي حـــق أي مـــن المتهمـــين 
وهـو .. ار والتـرويج األخص المتهم الثالث الذي جاء منبت الصـلة تمامـا عـن واقعتـي الجلـب واالتجـ

ـمــا كـــان يجـــدر معـــه القضـــاء ببراءـتــه مـــن هـــذه االتهامـــات إال أن الحكـــم الطعـــين ـقــد خـــالف الـقــانون 
.. وقصـــر قصـــورا شـــديدا ـفــي التســـبيب وأفســـد ـفــي االســـتدالل وجـــاء معيـبــا ـبــاإلخالل بحـقــوق اـلــدفاع 

اف الماثـل مطالـبـا األمـر الـذي لـم يجـد معـه المـتهم الثالـث مناصـا سـوي الطعـن عليـه بطريـق االسـتئن
وذـلـك عـلـي النحــو اـلـذي سيتضــح .. بإلغــاء هــذا القضــاء والحكــم مجــددا ببراءـتـه ممــا هــو مســند إليــه 

 :وبجالء تام في دفاعنا التالي 



 
 

٢٩٩

 دفاعال
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   من الدستور علي أن٢٦حيث نصت املادة 

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

  من الدستور أيضا علي أن٢٧املادة كما نصت 

يحدد القانون الجرائم والعقوبات ، وال عقوبة علي ما تم من فعل أو ترك قبل صـدور القـانون  
 . الذي ينص عليها

 ملا كان ذلك

وبمطالعة المـواد الدسـتورية أنفـة الـذكر وتطبيقهـا علـي واقعـات االتهـام الماثـل يتضـح وبجـالء  
قـد أهـدرت بـالتزامن مـع االتهـام الماثـل الـذي جـاء علـي غيـر سـند مـن ورية تام أن تلك القواعـد الدسـت

بدايــة مــن اإلجــراءات الباطلــة التــي بــدأت بهــا واقعــات الــدعوى ونهايــة باالتهــام .. الواقــع أو القــانون 
ذلـك أن األوراق قطعـت بمـا .. والـذي جـاء بنـاء علـي تلـك اإلجـراءات الباطلـة  الثالـث الموجه للمـتهم
.. فيهــا لــه  المــتهم بهــذه الواقعــة تمامــا وعــدم وجــود ثمــة دور اال للشــك بانتفــاء صــلة هــذال يــدع مجــا

ومــن ثــم قيــام االتهــام الماثــل فــي حقــه علــي ســند واهــي وهــو مجــرد قــول مرســل ال ســند لــه وال دليــل 
 . مادي معتبر عليه

 ورغم ذلك كله

داء عليـه سـبا وضـربا االعتـوتفتيشـه والتعـرض لحريتـه الشخصـية و فقد تم القبض علي المتهم 
وذلــك فــي إجــراءات فــي مجملهــا موصــومة بانعــدام الدســتورية .. باإلدانــة ثــم حبســه ثــم الحكــم عليــه 

 . ومخالفة للقانون تنطوي علي افتئات علي العدالة

 من هنا 

 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



 
 

٣٠٠

  : احملور الثاني
ٕبـيـان اـلـدفوع الموضــوعية واثـبـات انقطــاع صــلة المســتأنف باالتهــام الماـثـل وانعــدام وجــود ثمــة 

 . دانتهإدليل معتبر قانونا يمكن االعتكاز عليه في 

 : احملور الثالث 
المـتهم بـال سـند صـحيح مـن  العـوار فـي الحكـم المسـتأنف الـذي أدان هـذان العيوب وأوجه بيا

 . الواقع أو القانون بما يستوجب إلغائه

�אq�	�א@ول
�8Aא����م�א��א�i��3�x�א�����א�%��ع�א�`S"���وא�����Oא)/�א

عامـة بضـبط وتفتـيش أي مـن نيابة الة عن الصادركافة األذون البطالن : الدفع األول 

ني إلبتنائـهـا عـلـي حترـيـات ـغـري جدـيـة أو لـعـدم ـسـبق إـصـدارها إـجـراء املتهـمـ

 حتريات متاما 

  فقد نصت املادة الثانية من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن

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

ه إال ـفــي األحـــوال وبالشـــروط كمـــا ال يجـــوز الـقــبض عـلــي أحـــد أو تفتيشـــه أو حجـــزه أو حبســـ
 . 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 

 . لبس بها المعاقب عليها بغير الغرامةفي الجنح المت: ثانيا 

 ..................... : ثالثا

   من ذات القانون علي أن٤٦كما نصت املادة 

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

 



 
 

٣٠١

 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.. كان حاضرا فال يجوز القبض عليه إذا  
 .  فإن إذنها بذلك يكون مخالفا للدستور والقانون ومعيب بالبطالنٕوان هي فعلت.. عليه وتفتيشه 

 ومن ثم

  فإن أحكام النقض والتمييز تواترت علي أن

رها االفتـئـات عـلـي مــن المـقـرر أـنـه ال يضــير العداـلـة إـفـالت مجــرم مــن العـقـاب بـقـدر مــا يضــي 
 . 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

 ـبـل يجـب أن يـقـوم الـبـوليس مجـرد التبلـيـغ عـن الجريـمـة ال يكـفـي للقـبض عـلـي المـتهم وتفتيشــه 
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 ٤مجموعة القواعد القانونية ج ٢٠/١٢/١٩٣٧(

  وكذلك قضي بأن
الدفع ببطالن القبض لعدم وجود دالئل كافيـة هـو دفـع جـوهري يجـب تمحيصـه أو الـرد عليـه  

 . ولو لم يعاود الطاعن إثارته بعد إعادة الدعوى للمرافعة

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

 ملا كان ذلك 
كر عـلـــي واقعــــات وأوراق االتـهـــام الماـثـــل يتضــــح وبتطبـيـــق كاـفـــة المـفـــاهيم القانونـيـــة أنـفـــة اـلـــذ 

وبجــالء أن كاـفـة األذون الصــادرة عــن النياـبـة العاـمـة ـبـالقبض عـلـي المتهـمـين وتفتيشــهم هــي جميعهــا 



 
 

٣٠٢

ـة دون أن .. أذون باطـلـة لعــدم ابتنائهــا علــي تحريــات جدـيـة  ـل أن هـنـاك أذون صــدرت مــن النياـب ـب

 .يسبقها تحريات في األصل 

 ذن األول الصادر من النيابة العامة فالثابت بداية أن اإل

  صباحا ٩ الساعة -/-/-بتاريخ 
قــــد صــــدر بــــدون تحريــــات .. والصــــادر بــــالقبض علــــي المتهمــــين األول والثــــاني وتفتيشــــهما  
تحريــات / ..... حيــث أن التحريــات المســطرة بطلــب اإلذن المحــرر بمعرفــة الســيد النقيــب .. جديــة 

 :وذلك لألسباب اآلتية .. د المتهمان المذكوران واهية وعاجزة عن إثبات أي اتهام ض

 :السبب األول 
تعـــاطي العقـــاقير أن تلـــك التحريـــات المزعومـــة قالـــت بـــأن هـــذين المتهمـــين لهـــم نشـــاط فـــي  

 . والمواد المخدرة المخدرة

 يف حني 
تبـين ) البـول(ٕأنه بمجرد القبض علـي هـذين المتهمـين واجـراء التحليـل علـي سـوائلهم الحيويـة  

 . من ثمة مواد مخدرة وأنهما ال يتعاطيا المخدرات أو المؤثرات العقلية ها تماماخلو

 وهو األمر الذي يقطع بعدم جدية هذه التحريات 

 السبب الثاني 
أن التحرـيــات المـــذكورة أوردت ـبــأن المتهمـــان األول والـثــاني حالـيــا يحـــوزان كمـيــة مـــن المـــواد  
 .المخدرة 

 يف حني 
ـلـــي هــــذين المتهمــــين وتفتيشــــهما ذاتـيـــا وتفـتـــيش الســــيارة الـتـــي كاـنـــا أـنـــه حينمــــا ـتـــم الـقـــبض ع 

 .وهو ما يدحض ما جاء بالتحريات  .. لم يعثر مع أي منهما علي ثمة مواد مخدرة.. يستقالنها 

 وال ينال من ذلك 
إذ أن ذلك القول مشـكوك .. قاما بإرشاده عن مكانها .. حسبما زعم ضابط الواقعة .. أنهما  

أي أن أقوالهمـا المنسـوبة إليهمـا .. رار المتهمـان بتعرضـهما للضـرب والسـب واإلهانـة في صحته إلق
.. أنهما لم يضبط معهما أي شـيء مـؤثم .. أضف إلي ذلك .. تمت بناء علي إكراه مادي ومعنوي 

 !!.؟) لو صحت(فما الداعي لإلقرار واالعتراف بواقعة لن يتم التوصل إليها إال بمعرفتهما 

 



 
 

٣٠٣

 :لث السبب الثا
 يحــوزان كمـيـة – بفــرض صــحة ذـلـك –أن تـلـك التحرـيـات المزعومــة دـلـت عـلـي أن المتهمــان  

 .من عقار الترامادول 

 يف حني أن املضبوطات 
وهــذا أيضــا يؤكــد مــدي مــا شــاب هــذه .. ...../ وعقــار أخــر يــدعي هــي لعقــار الترامــادول  

 .التحريات من انعدام الجدية 

 ملا كان ذلك 
وحيـــث كانـــت هـــذه التحريـــات الواهيـــة المعدومـــة الجديـــة هـــي مبنـــي .. ومـــن جملـــة مـــا تقـــدم 

األمر الـذي يؤكـد بطـالن هـذا ..  صباحا ٩ الساعة -/-/-وأساس إذن النيابة العامة األول المؤرخ 

 .ول@�و��Qن� ����א)/�אLא+�وא�ذو�E+�א-$$�����وא-�#���3"�1ذא��א)ذن�א..اإلذن 

 السيما وأن اجلدير بالذكر 
هـي التحريـات الوحيـدة التـي أجريـت فـي كافـة أوراق ..  تلك التحريـات المعيبـة أنفـة الـذكر أن 

 ).بفرض صحة إجرائها في األصل(االتهام الماثل 

 ن اإلذن الثاني الصادر من النيابة العامة أوذلك أن الثابت 

  صباحا ١٢ر١٥ الساعة -/-/-بتاريخ 
ـــــاني و  اإلرشــــــاد عــــــن مكــــــان العقــــــاقير المخــــــدرة والصــــــادر باصــــــطحاب المتهمــــــين األول والـث

 .إلتمام هذا اإلجراء .....وانتداب نيابة .. وضبطها 

 .....وكذا اإلذن الصادر من نيابة 

  صباحا١ر٣٠ الساعة -/-/-بتاريخ 
بضــبط العـقـاقير المخــدرة بإرشــاد المتهمــان ســالفي اـلـذكر وضــبط أي شــيء ـقـد يظهــر عرضــا  

 .تعد حيازته جريمة 

 أيضا باطلني هذين اإلذنيني 
وهــو .. بــل أنهمــا قــائمين علــي ســند واهــي معــدوم .. ذلــك أن أيــا منهمــا لــم يســبقه تحريــات 

بعدما تعرضـا اللذين أقرا بأنهما أدليا بأقوال مخالفة للحقيقة والواقع  .. أقوال المتهمين األول والثاني

 . من هذه األقوال وهو األمر الذي يبطل أي إجراء يكون مستمد .. للضرب واإلهانة واإلكراه

 



 
 

٣٠٤

 وهذا ليس كل شيء 

 بل أن اإلذن الصادر من النيابة العامة 

  صباحا٢ر٥٠ الساعة -/-/-بتاريخ 

  .....من نيابة 
اـلـــذي ـتـــم اـلـــزعم أـنـــه سيحضــــر الســــتالم ) آـنـــذاك(بضــــبط وتفـتـــيش ذـلـــك الشــــخص المجهــــول  

 .العقاقير المخدرة محل هذا االتهام 

 مثة حتريات فإن هذا اإلذن بدوره مل يسبقه 

 بل أنه مبني علي ذات األقوال املنسوبة للمتهمني األول والثاني 

 والتي عادا وعدال عنها لكونها صادرة عنهما 

 عن إكراه مادي ومعنوي 

�����a�م�<ن� �����א@ذون������������������..�-�� �ن�ذ����LQو���8"����������%م����%����+�وא{�!��و��
��$�	������k�%&�B%#Nא���Qن�وذ��a��%م�א�,�د	���83א�#�����א�������`�ن�A_א�א����م�א-

S��v�������10م�<�8��Tא-$��V2���N�W%א	2��A/�א�I��£�L.�+�/%.��<و���T>�mد�

 ٢ر٥٠لسـاعة  ا-/-/-بطـالن اإلذن الصـادر مـن النيابـة العامـة بتـاريخ : الدفع الثـاني 

هـذا رغـم أن ) املسـتأنف حاليـا(صباحا والذي مت تنفيذه ضـد املـتهم الثالـث 

ومل يذكر فيه مثة بيـان أو ) وهو أمر غري جائز قانونا(اإلذن قد صدر ضد جمهول 

 .وصف للمتهم الثالث وهو ما ال يعد مسوغا مشروعا للقبض عليه وتفتيشه 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء حمكمة النقض املصرية أن 
لـي تحديـد نطـاق تنفيـذه لم يشترط القانون شـكال معينـا إلذن التفتـيش ولـم يوجـب الـنص فيـه ع 

بـــدائرة االختصـــاص المكـــاني لمصـــدره ، وكـــل مـــا يتطلبـــه القـــانون فـــي هـــذا الصـــدد أن يكـــون اإلذن 
واضــحا ومحــددا بالنســبة إـلـي تعـيـين األشــخاص واألمــاكن المــراد تفتيشــها وأن يكــون مصــدره مختصــا 

 .مكانيا بإصداره وأن يكون مدونا بخطه وموقعا عليها بإمضائه 
 )١٢٤ ص ٢٣ ق ١٩حكام النقض س  أ٥/٢/١٩٦٨(

 

 



 
 

٣٠٥

 ملا كان ذلك 
وبتطبيــق المفهــوم القــانوني لحكــم محكمــة الــنقض أنــف الــذكر ومــا أرســاه مــن قواعــد إلزاميــة  

 ومــن أهمهــا أن يكــون ..مؤداهــا أنــه يجــب أن يصــدر إذن النيابــة العامــة مســتوفيا شــروط صــحته 

ـين األشــخاص واألمــاكن المــرا ٕد ضــبطهم وتفتيشــهم واال كــان متضــمنا وبشــكل واضــح ومحــدد تعـي
 .باطال

 وبتطبيق ذلك علي أوراق هذا االتهام 
 صـباحا لـم ٢ر٥٠ السـاعة -/-/-يتجلى ظاهرا أن اإلذن الصادر من النيابة العامة بتـاريخ  

يتضــمن اســم المــأذون بــالقبض علـيـه وتفتيشــه وـلـم يــتم تعييـنـه بثمــة وصــف أو معــالم ـبـل جــاء معرفــا 
 .شخص مجهول بأنه 

 لكورغم ذ
ـتـم تنفـيـذ هــذا اإلذن المــبهم بضــبط المتهمــين الثاـلـث والراـبـع عـلـي خــالف القــانون وهــو األمــر  

 .الذي يؤكد بطالن ذلك اإلذن بما يترتب علي ذلك من آثار 

بطالن القبض علي املتهم الثالث لعدم وجود إذن صحيح من النيابـة : الدفع الثالث 

 حالـة مـن حـاالت التلـبس العامة بالقبض عليـه وتفتيشـه ولعـدم وجـود مثـة

 الواردة حصرا بالقانون 

 بداية 

فقد أشرنا سلفا إيل أن الفقرة الثانية مـن املـادة الثانيـة مـن قـانون اإلجـراءات 

 اجلنائية تنص علي أن 
إال فـي األحـوال وبالشـروط كما ال يجوز القـبض علـي أحـد أو تفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه ..  

 .المنصوص عليها في القانون 

 د قضت حمكمة التمييز يف هذا الشأن علي أن وق
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 (

 

 



 
 

٣٠٦

 كما قضت حمكمة النقض املصرية يف ذات اخلصوص بأن 
ٕاس في القانون فهو باطـل واذ خـالف الحكـم المطعـون فيـه هـذا القبض الذي ال يستند إلي أس 

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

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

 كما قضي بأن 
الجوهريــة التــي يتعــين علــي مــن المقــرر أن الــدفع بــبطالن القــبض والتفتــيش هــو مــن الــدفوع  

المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيـه بأسـباب كافيـة وسـائغة ، وكـان ال يكفـي لسـالمة الحكـم أن 
 .يكون الدليل صادقا متي كان وليد إجراء غير مشروع 

 ) ق٨١ لسنة ١٧٠٧٣ الطعن رقم ٤/٤/٢٠١٢نقض جلسة (

 ملا كان ذلك 
ٕوازاء .. نيــة أنفــة الــذكر علــي أوراق االتهــام الماثــل وبتطبيــق جملــة المفــاهيم واألصــول القانو 

يضــحي ..  صــباحا ٢ر٥٠ الســاعة -/-/-ثبــوت بطــالن اإلذن الصــادر مــن النيابــة العامــة بتــاريخ 
ومن ثم يبطـل هـذا اإلجـراء ومعـه إجـراء .. القبض علي المتهم الثالث بغير سند مشروع من القانون 

 .التفتيش وثمة إجراء أخر ترتب عليها 

 سيما ال
وأـنـــه ـقـــد خـلـــت األوراق ـمـــن ثـمـــة حاـلـــة ـمـــن حــــاالت التـلـــبس المنصــــوص عليـهـــا حصــــرا ـفـــي  
ٕذـلــك أن ضـــابط الواقعـــة ذاـتــه قـــرر ـبــأن المـــتهم الثاـلــث ـلــم يتســـلم المضـــبوطات وانمـــا ـتــم .. الـقــانون 

فـإن المـتهم الثالـث .. وعلـي فـرض صـحة ذلـك .. القبض عليه بمجرد ظهوره علـي مسـرح األحـداث 
 .يه لم يكن يرتكب أي جريمة تبرر القبض عليه متلبسا بها حال القبض عل

 أضف إيل ذلك 
ٕوانمـا هـو .. أن المتهم أقر بالتحقيقات أنه ليس له أية عالقة من قريب أو من بعيـد بالواقعـة  

 .نزل من السيارة ليقضي حاجته في الصحراء ففوجئ بالقبض عليه 

 ومن ثم 
إجــراءات القــبض والتفتــيش الحاصــلين ضــد المــتهم يتجلــى ظــاهرا أن .. ومــن جملــه مــا تقــدم  

 .تبطل معهما كافة اإلجراءات التالية أو المترتبة عليها .. الثالث هما إجراءين باطلين 



 
 

٣٠٧

بطالن كافة اإلجراءات التالية علي إجراءي القبض والتفتيش البـاطلني : الدفع الرابع 

 أخـذ العينـة مـن وعلي األخـص منهـا إجـراء) املستأنف(يف حق املتهم الثالث 

وحتليـلـه وإنهـيـار ـمثـة دلـيـل ـقـد يـسـتمد ـمـن ـهـذه ) الـبـول(الـسـائل احلـيـوي 

 .اإلجراءات مجيعا

 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 (

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

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

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

  كما قضي بأن 

من المقرر أن بطالن القبض لعدم مشروعيته ينبني عليـه عـدم التعويـل فـي اإلدانـة علـي أي 
فيــه القــبض علــي دليــل يكــون مترتبــا عليــه أو مســتمدا منــه ، ومــن ثــم فــإن إبطــال الحكــم المطعــون 

 .الطاعن الزمه بالضرورة إهدار كل دليل تكشف نتيجته القبض الباطل وعدم االعتداد به في 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 
تمد مــن العـثـور علــي فـتـات المخــدر الحشــيش بجيــب صــديرى المطعــون الحكــم ـبـبطالت الــدليل المســ

ضده يعد إبطال مطلـق القـبض عليـه والتقريـر بـبطالن مـا تـاله متصـال بـه ومترتبـا عليـه ألن مـا هـو 
الزم باالقتضـاء العقلـي والمنطقـي ال يحتـاج إلـي بيـان لمـا كـان مـا تقـدم وكـان مـا أورده الحكـم ســائغا 

 .  عنه دعوى القصورويستقيم به ومن ثم تنحسر

 ).٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤حكام النقض س  أ٩/٤/١٩٧٣(
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  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 
قــدم جميعــه بطــالن اإلذن الصــادر مــن النيابــة وكــان قــد ثبــت لعدالــة المحكمــة المــوقرة ممــا ت 

.. العامة الذي صار تنفيـذه ضـد المـتهم الثالـث علـي نحـو يـؤدي إلـي انعدامـه واعتبـاره كـأن لـم يكـن 
وهــو مــا يســتتبع بالضــرورة بطــالن إجــراءي القــبض والتفتــيش إلجرائهمــا بالمخالفــة للقــانون والدســتور 

 .لالفتئات علي حرية المتهم دونما وجه حق 

 وحيث أن هذه اإلجراءات الباطلة 
تترـتـب عليهــا إجــراءات أخــري ـفـإن أحكــام محكمــة التميـيـز ومحكمــة اـلـنقض المصــرية ـتـواترت  

 .علي أن بطالن القبض والتفتيش يبطل ثمة دليل مما يستمد منهما 

 وحيث نتج عن ذلك القبض الباطل 
ومـن ثـم .. وتحليلهـا ) لمسـتأنفا(للمـتهم الثالـث ) البـول(أن تم أخذ عينة من السـائل الحيـوي  

يتجلى واضحا بطالن هذا اإلجراء وبطالن ثمة دليل ضد المتهم قد يستمد منه وذلـك إعمـاال لقاعـدة 
 ما بني علي باطل فهو باطل 

وبطالن تفتيشه بكل ما ) املستأنف(بطالن القبض علي املتهم الثالث : الدفع اخلامس 

قبل ) القبض والتفتيش(ن اإلجراءين يرتتب علي ذلك من أثار وذلك إلمتام هذي

حيـث ) وذلك بفرض صحة اإلذن املشار إليه سـلفا(صدور إذن من النيابة العامة 

 /-/- يف حني أن اإلذن صادر يوم األربعاء -/-/-مت القبض والتفتيش يوم الثالثاء 

 من القواعد املستقر عليها فقها وقضاء 
معــه عــن ميعــاد وميقــات القــبض عليــه وتفتيشــه أن المــتهم حينمــا يقــرر حــال إجــراء التحقيــق  

 فإنه يكون األقرب إلي المصداقية حيث أنه ال يعلم أثر ذلك سلبا أو إيجابا علي صحة اإلجراءات 

 ملا كان ذلك 
قـرر .. وكان الثابت أن المـتهم الماثـل حينمـا تـم سـؤاله بالتحقيقـات عـن ميقـات القـبض عليـه 

 . الثالثاء الماضي أنه تم القبض عليه يومبكل تلقائية 
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 وحيث أن يوم الثالثاء الذي أشار إليه املتهم 

  -/-/-يوافق 
ـفـي حــين أن اإلذن الصــادر مــن النياـبـة العامــة والمزعــوم القــبض عـلـي المــتهم الثاـلـث والراـبـع  

-/-فإنـه صـادر بتـاريخ ) وعلي الفرض بصـحته ذلـك أنـه باطـل كمـا أشـرنا سـلفا(وتفتيشهما بموجبه 
 . صباحا٢ر٥٠الساعة -/

 وهو األمر الذي يقطع 
بمــا ال ـيـدع مجــاال للشــك ـبـبطالن إجــراءي الـقـبض والتفـتـيش الحاصــلين ضــد المــتهم وبطــالن  

 .ثمة دليل قد يستمد من هذه اإلجراءات الباطلة 

ـضـابط / بطـالن اسـتجواب املـتهم الثالـث ا�ـري مبعرفـة السـيد : الـدفع السـادس 

ئـات األخـري علـي اختصاصـات النيابـة الواقعة مبحضـر مجـع االسـتدالالت الفت

 العامة املنوطة دون غريها بإجراء االستجواب واملواجهة باالتهامات 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٤٨فقد نصت املادة .. بداية 
لعضــو النياـبــة العامــة أن يكـلــف مــأمور الضـــبط القضــائي بعـمــل معــين أو أكـثــر مــن أعـمــال  

 .لمتهم عدا استجواب االتحقيق 

 وحيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
االستجواب المحظور علي مأمور الضبط القضائي هو مجابهة المـتهم باألدلـة المختلفـة قبلـه  

 .ومناقشته تفصيال كما يفندها إن كان منكرا أو أن يعترف بها 
 )٨/١٢/٢٠٠٣ ق جلسة ٧٢ لسنة ٢٧٧٣٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
محظـور هـو الـذي يواجـه فيـه المـتهم بأدلـة االتهـام التـي تسـاق عليـه دلـيال دلـيال االستجواب ال 

 .ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها 
 )٢/٣/٢٠٠٣ ق جلسة ٦٤ لسنة ١٠٢٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكــان الثابــت مــن خــالل أوراق االتهــام الماثــل وعلــي األخــص منهــا محاضــر الضــبط وجمــع 

.. ضـــابط الواقـعــة ـقــد اغتصـــب اختصـــاص النياـبــة العامـــة / ين وبوضـــوح أن الســـيد االســـتدالالت يـبــ
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بأن قام باستجواب المتهم وقام بمجابهته بأدلـة االتهـام ضـده والـدخول فـي .. والمحظور عليه إجرائه 
 .مأمور الضبط القضائي / تفاصيل ومواجهات باالتهامات تخرج عن اختصاص السيد 

 هذا 
صرح للنيابة العامة تكليف السادة مأموري الضبط القضائي بـإجراء أي وحيث أن القانون قد  

فهـو أمـر محظـور علـي مـأمور الضـبط القضـائي .. فيما عدا االسـتجواب عمل من أعمال التحقيـق 
 .ٕواذا فعله يضحي باطال وينهار أي دليل قد يستمد منه 

 وحيث كان ما تقدم 
األمـر  المتهم إلي ذلك االسـتجواب الباطـل وكانت عدالة محكمة أول درجة استندت في إدانة 

بمـا يسـتوجب إلغائـه والقضـاء مجـددا ببـراءة  .. الذي يؤكد بطالن الدليل القائم عليه الحكـم الطعـين
 .المتهم مما هو مسند إليه 

 هذا 
من دفوع تنال وبحق من كافة اإلجراءات التـي تـم اتخاذهـا قبـل المـتهم .. ومن جملة ما تقدم  

ٕوازاء بطـــالن هـــذه اإلجــراءات تبطـــل بالضـــرورة أـيــة أدـلــة تـكــون ـقــد .. جمـيــع المتهـمــين الماثــل وقـبــل 
ومــن ـثـم ينهــار االتهــام الماـثـل برمـتـه ـفـي حــق المــتهم الثاـلـث بمــا يجــدر معــه تبرأـتـه .. اســتمدت منهــا 

 .منه 

 احملور الثاني من الدفاع 

 الدفاع املوضوعي
ومــا أشــرنا إليــه مــن دفــوع تنــال مــن .. ذكــره لمــا كــان الثابــت بــاألوراق وعلــي النحــو المتقــدم  

صــحة اإلجــراءات الـتـي اتخــذت حيــال هــذه الــدعوى والـتـي كــان لهــا األـثـر المباشــر فــي بطــالن كافــة 
بل أن الثابت أن ما ركنـت إليـه .. ليس هذا فحسب .. اإلجراءات التي تلت هذه اإلجراءات المعيبة 

أدلـة أو دالئـل مناهضـة للواقـع والقـانون كـان لهـا النيابة العامة في التحقيقات ومـا اعتصـمت بـه مـن 
أبلغ األثر أيضا في إثبـات قصـور تحقيقـات النيابـة العامـة وفـي التصـرف فـي االتهـام المسـند للمـتهم 

فضــال عــن عــدم انطـبـاق .. اـلـراهن بحـيـث كــان إســناد االتهــام إلـيـه عـلـي غـيـر مــا ترمــي إلـيـه األوراق 
ـبــة االتهـــام لهـــذا المـــتهم إذ جـــاء غـيــر معـبــر عـــن الواقعـــة القـيــد والوصـــف اـلــذي أســـندت بموجـبــه النيا

 .المزعومة والمسندة إليه علي خالف الحقيقة والواقع 
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 وذلك كله علي النحو التايل 

بطالن القيد والوصف الصادر مـن النيابـة العامـة بشـأن الواقعـة املاثلـة يف حـق : أوال 

هـذا املـتهم وذلـك لعدم انطباق وصف اجللـب ضـد ) املستأنف(املتهم الثالث 

لعدم قيامه بثمة فعل مادي يف واقعة اجللـب أو اشـرتاكه فيهـا مـن قريـب أو 

 .بعيد 
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ســياق الــنص يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة المعــاني المبينــة قــرين كــل منهــا مــا لــم يقــض 
 :لك بغير ذ

 .......... كل مادة طبيعية: المواد المخدرة 

 ............ كل مادة: المؤثرات العقلية 

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

 بطريـق أونقل المـواد المخـدرة أو المؤشـرات العقليـة فـي داخـل إقلـيم الدولـة مـن مكـان أخـر  :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 ، ٣المـــــواد المخـــــدرة والمـــــؤثرات العقليـــــة المبيـنــــة فـــــي الجـــــداول 

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

  وكذا نصت املادة العاشرة علي أن

 يحظر استيراد أو تصدير المواد المخـدرة والمـؤثرات العقليـة إال بمقتضـي ٦مع مراعاة المادة 
 . إذن كتابي من الجهة اإلدارية المختصة

 كمة التمييز وحيث أن املستقر عليه يف قضاء حم
 ١٩٩٥ لســنة ٣٤جريمــة جـلـب المخــدر ـقـد عرفتهــا المــادة األوـلـي مــن الـقـانون االتحــادي رـقـم  

 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، بأنه إحضار المخدر من خارج إقليم الدولة إلي 
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 .داخلها 
 )٣٠/٣/٢٠١٠ جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٢١٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
 المفـــاهيم القانونـيــة المســـتقاة مـــن المـــواد واألحكـــام أنفـــة اـلــذكر عـلــي واقعـــات وأوراق وبتطبـيــق 

يتضح أن جريمة جلب المخدر تتحقق فـي حـال قيـام المـتهم بإحضـار المخـدر مـن .. االتهام الماثل 
 .داخلهاخارج البالد إلي 

 وهو أمر مل يتحقق متاما 
أن هـذا المـتهم لـه ) فرض مخالف للحقيقـةوال(فعلي الفرض الجدلي .. في حق المتهم الثالث  

دور في هـذا االتهـام فـإن دوره يكـون محصـورا فـي اسـتالم المضـبوطات مـن خـارج الـبالد إلـي داخـل 
 مــن قرـيـب أو مــن ـفـال ينطـبـق علـيـهإال أـنـه بـفـرض صــحته ) ـمـع التمســك بإنـكـار ذـلـك تمامــا (اـلـبالد 

 بعيد وصف الجلب 

 جرمية اجللب فال ميكن اعتباره شريكا يف .. ومن ثم 

  من قانون العقوبات اجلزائية تنص علي أن ٤٤ذلك أن املادة 
يعد فـاعال للجريمـة مـن ارتكبهـا وحـده أو كـان شـريكا مباشـرا فيهـا ويكـون الشـريك مباشـرة فـي 

 :الحاالت اآلتية 
 .إذا ارتكبها مع غيره : أوال 
ي عنـدا عمـال مـن األعمـال المكونـة إذا اشترك في ارتكابها وكانت تتكون من جملة أفعال فـأت: ثانيا 

 .لها 
إذا ســخر غيــره بأيــة وســيلة لتنفيــذ الفعــل المكــون للجريمــة وكــان هــذا الشــخص األخيــر غيــر : ثالثــا 

 .مسئول عنها جنائيا ألي سبب 

  من ذات القانون علي أن ٤٥كما نصت املادة 
 :يعد شريكا بالتسبب في الجريمة  

 . بناء علي هذا التحريض من حرض علي ارتكابها فوقعت: أوال 
 .من اتفق مع غيره علي ارتكابها فوقعت بناء علي هذا االتفاق : ثانيا 

من أعطي الفاعل سالحا أو آالت أو أي شيء أخر استعمله فـي ارتكـاب الجريمـة مـع علمـه : ثالثا 
 بها أو ساعد الفاعل عمدا بأي طريقة أخري من األعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة 



 
 

٣١٣

 .الرتكاب الجريمة وتتوفر مسئولية الشريك سواء أكان اتصاله بالفاعل مباشرة أم بالواسطة 

 ملا كان ذلك 
وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهم الثالـث تهمـة االشـتراك فـي جريمـة جلـب المخـدر وذلـك  

وحيـث لـم .. وبـات  مـن قـانون العق٤٥مـن المـادة ) ثانيـا(باالتفاق مع غيره علي ارتكابها طبقـا للفقـرة 
تتـوافر ثـمـة دالـئـل أو حتـى ـقـرائن عـلـي وجــود هـذا االتـفـاق المزعــوم فيمـا ـبـين المتهـمـين األول والـثـاني 

وبـين المـتهم ) بفرض صحة إسناد ذلك لهمـا(اللذين جلبا المواد المخدرة من خارج البالد إلي داخلها 
 .الثالث 

 السيما وأن الثابت 
وقــررا بأنــه يخــص الشــخص (.....) ان األول والثــاني رقــم أن الهــاتف الــذي كــان بيــد المتهمــ 

 .ال يخص المتهم الثالث ال من قريب وال من بعيد .. الذي من المفترض استالمه للمواد المخدرة 

 أضف إيل ذلك 
أن المــتهم الثالــث قــرر فــي أقوالــه بأنــه ذهــب إلــي مكــان المضــبوطات برفقــة المــتهم الخــامس  

 .ة المضبوطة الذي وصفه بأنه صاحب الكمي

 وقد أكد ذلك وعضده 
المتهم الرابع حينما قرر بأنه ذهب إلي مكان المضـبوطات عقـب اتصـال المـتهم الخـامس بـه  

 .وطلب منه أن يرافقه إلي حيث وجود المضبوطات 

 وهو ذات األمر 
حيــث طلــب منــه المــتهم الخــامس التوجــه معــه إلــي حيــث .. الــذي حــدث مــع المــتهم الثالــث  

وهـو الـذي  .. وهو ما يقطع بأنه هـذه المضـبوطات تخـص المـتهم الخـامس.. وطات مكان المضـب
 .كان من المفترض أن يتسلمها من حيث مكانها الموجودة فيه 

 ملا كان ذلك 

وكان قد ثبت بما ال يـدع مجـاال للشـك أن المـتهم الثالـث ال  

يعرف المتهمان األول والثاني ولم يسبق لـه التحـدث معهمـا ولـو 

األمـر الـذي يقطـع بانتفـاء وجـود ثمـة اتفـاق فيمـا بيـنهم .. هاتفيا 



 
 

٣١٤

بفـرض (علي جلب المـواد المخـدرة مـن خـارج الـبالد إلـي داخلهـا 

فـــإن المـــتهم .. وأنـــه إذا كـــان هنـــاك اتفـــاق تـــم ) .. صـــحة ذلـــك

 .الثالث يكون منبت الصلة تماما عنه 
 هذا 

 وحيث قررت حمكمة النقض يف هذا الشأن بأن 
فاق إنما يتكون من اتخاذ نية الفاعل والشريك علي ارتكاب الفعل المتفـق عليـه االشتراك باالت 

، وهذه النية مـن مخبـآت الصـدور ودخائـل الـنفس التـي ال تقـع عـادة تحـت الحـس ولـيس لهـا أمـارات 
ظـاهرة ، كمـا أن االشــتراك بـالتحريض قـد ال تـكـون لـه ســمات أو شـواهد ظـاهرة ـتـدل عليـه ، ويتحـقـق 

عدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخال مقصودا يتجـاوب صـداه مـع فعلـه ويتحقـق فيـه االشتراك والمسا
 .معني تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله المشرع مناط لعقاب الشريك 

 )١٢/١٢/٢٠٠٥ ق جلسة ٧٥ لسنة ٤٣٥٩٥الطعن رقم (

 هذا 
لحكم أي مــن أوصــاف الشــريك الــواردة بــا) المســتأنف(وحيــث انتفــت عــن هــذا المــتهم الثالــث  

ذلـك أن الثابـت أنـه لـيس هنـاك سـابق معرفـة أو .. وعلي األخص االشتراك باالتفاق .. المشار إليه 
عالـقـة ـبـين المتهمــان األول والـثـاني وـبـين المــتهم الثاـلـث حـتـى يمكــن الـقـول ـبـأن ثمــة اتـفـاق فيمــا ـبـين 

ان بيـد هـذين المتهمـين الذي ك(..............) السيما وكما أسلفنا القول أن الهاتف رقم .. ثالثتهم 
 .ال يخص المتهم الثالث .. األولين 

 ملا كان ذلك 
األمـر الـذي .. وحيث خلت األوراق من أي دليل أو حتى قرينة تـدحض الحقـائق أنفـة الـذكر  

بمـا .. يؤكد بطالن قيد ووصف النيابة العامة التهام المتهم الثالث بوصفه شريكا في جريمة الجلـب 
 .و مسند إليه يقطع ببراءته مما ه
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انعدام وجود مثة دليل باألوراق علي تـوافر نيـة اجللـب واالجتـار لـدي املـتهم : ثانيا 

وأن القدر املتيقن أنـه جمـرد .. الثالث السيما وأنه أنكر ذلك منذ الوهلة األويل 

متعاطي للمواد املضبوطة ومت التغرير به ليتواجد السـتالم هـذه املـواد لقـاء 

 ) .وذلك علي فرض صحة ما تقدم(انية منها حصوله علي حصة جم

 حيث أنه من املقرر يف قضاء النقض يف هذا الشأن 
أن قصد االتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها مادام استخالصـه سـائغا  

 .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 (

كمــــا أن مــــن المقــــرر أن إحــــراز المخــــدر بقصــــد االتجــــار هــــو واقعــــة ماديــــة يســــتقل قاضــــي  
 .الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها علي ما ينتجها

 )١٥/١١/٢٠٠٣ ق جلسة ٦٩ لسنة ٣٩٩٨طعن رقم (

 ملا كان ذلك 
عقمــت عــن مــيالد دليــل واحــد علــي تــوافر قصــد الجلــب أو وكانــت أوراق االتهــام الماثــل قــد  

 .االتجار في حق المتهم الثالث أو حتى االشتراك فيها 

 فالثابت 
 فإنهـا منسـوبة بكافـة عناصـرها إلـي المتهمـين األول والثـاني – أن صحت -أن واقعة الجلب  

ـذي مــن المفـتـرض أن يـقـوم باســتالم هــذه المضــبوطات  االتهــام  محــلومعهمــا صــاحب الهــاتف اـل
 الماثل 

 أما املتهم الثالث 
فـهـو منـبـت الصــلة تمامــا عــن واقعــة الجـلـب وـلـم يشــارك فيهــا أو ـفـي أي مــن األفعــال المكوـنـة  

 .لها من قريب أو بعيد 

 أما عن قصد االجتار
فالمتهم الثالث أقر منذ الوهلة األولي أنه متعاطيا لعقار الترامـادول ولـيس متـاجرا فيـه بـل أنـه  

 فـإن القـدر المتـيقن فـي حـق المـتهم – فعلـي فـرض صـحة ذلـك –ه مـن المـتهم الخـامس يتحصل علي
وأن صـــفة الـتــاجر يمـكــن .. الثالــث أـنــه ال يعــدو أن يـكــون مســـتهلكا لهــذه الـمــواد ولــيس ـتــاجرا فيـهــا 
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 وأنـه اصــطحب معـه المــتهم الثاـلـث مسـتغال تعاطـيـه للمخـدر واعــدا إـيـاه أن نـسـبتها للـمـتهم الـخـامس
 .أقراص الترامادول بعدما أن يقوم المتهم الخامس باستالمهايمنحه قدرا من 

 وحيث كان ما تقدم 
فإـنــه عـلــي الـفــرض الجـــدلي بضـــلوع المـــتهم الثاـلــث ـفــي هـــذه الواقعـــة فإـنــه ال يعـــدو أن يكـــون  

 .متعاطيا للمواد المضبوطة وال يتوافر في حقه أي دليل علي نية الجلب أو االتجار 

 األمر الذي يقطع 
النيابـة العامـة لالتـهـام قبـل المـتهم الثالـث واـلـزعم بتـوافر قصـدي الجلـب واالتجــار بـأن وصـف  

 .هو وصف باطل ومعيب ال يقوم علي سبب أو دليل يبرره ويعضده 

انتفاء صـلة أي مـن املتهمـني باملضـبوطات لوجـود اخـتالف شـديد يف عـددها : ثالثا 

ئي مما يؤكـد حـدوث الوارد مبحضر الضبط عن ذلك الوارد بتقرير املعمل اجلنا

تالعب يف األحـراز واملضـبوطات ويؤكـد إنكـار املتهمـني لالتهـام املاثـل برمتـه 

 .وانقطاع صلتهم عن تلك املواد املخدرة 

 باستقراء 
مأمور الضبط القضائي قد أورد في محضـر الضـبط / أوراق االتهام الماثل يتضح أن السيد  

 ) .مدير فرع مكافحة المخدرات/ ..... ( النقيب  المحرر بمعرفة السيد-/-/-والتفتيش المؤرخ 

 حتت بند مالحظه 
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 وحيث أنه من املفرتض أن ترسل األحراز الثالثة .. هذا 

 إيل املعمل اجلنائي دون عبث أو تالعب 
حيـث أن تقريـر المعمـل الجنـائي أثبـت .. إال أن ما حدث فعال كـان علـي خـالف ذلـك تمامـا  

 :أن األحراز الثالثة كاألتي 
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 ثالثة وعشرون ألف وسبعمائة وثمانية ( قرص ٢٣٧١٨بعدد ة عن الترامادول عبار: احلرز األول 
 ) .عشر قرص 

 ).ستة أالف وخمسمائة قرص( قرص ٦٥٠٠بعدد عبارة عن عقار تريفن  :احلرز الثاني 

  .لعقار تريفن علبة فارغة ٢٥  عدد :احلرز الثالث 

 مما تقدم 
اردة بمحضـر الضـبط عـن تلـك المـذكورة يتضح مدي االخـتالف الشـديد فيمـا بـين األحـراز الـو

ثمـاني ( قـرص ٢٨حيث أن التقرير األخير زاد فـي عقـار الترامـادول عـدد .. بتقرير المعمل الجنائي 
 ) .سبعمائة وثمانون قرص( قرص ٧٨٠كما زاد في عقار التريفن عدد ) وعشرون قرص

 ليس هذا فحسب 
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 وهذا االختالف الشديد 

يقطــع بــأن ثمــة عبــث وتالعــب قــد تــم بــاألحراز أو أن تلــك األحــراز ال تخــص القضــية محــل 
ثـار وفي كل األحوال تنقطع صلة أي من المتهمين بهذه األحـراز المتالعـب بهـا وي.. االتهام الماثل 

 .الشك حول نسبتها لهذه القضية تماما 

 وحيث أن املستقر عليه يف أحكام التمييز علي أن 
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  لسنة١١طعن تمييز رقم (

 ملا كان ذلك 
وكان االختالف الجسيم في كميـة المـواد المزعـوم ضـبطها مـع المتهمـين األول والثـاني يـدعو 
للشــك والريـبـة فــي صــحة هــذا االتهــام برمـتـه األمــر اـلـذي يحــق معــه للمتهمــين طـلـب الـبـراءة ممــا هــو 

 .مسند إليهم 
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 اجلـنـائي إلجراـئـه الفـحـص عـلـي بـطـالن اـلـدليل املـسـتمد ـمـن تقرـيـر املعـمـل: رابـعـا 

مـضـبوطات مـغـايرة للمـضـبوطات اـحملـرزة مبعرـفـة ـمـأمور الـضـبط القـضـائي 

 ).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 ٢٣٨٥الطعن رقم (

 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 ١٦/٥/١٩٨٥ة نقض جلس(

 ملا كان ذلك 
وكنــا قــد أشــرنا وأوضــحنا ســلفا مــدي االخــتالف الجســيم فيمــا بــين األحــراز الثالثــة التــي قــام  

  .-/-/-بتحريزها مأمور الضبط القضائي والذي قام بإثباتها بمحضر الضبط والتفتيش المؤرخ 

 عن تلك األحراز
) األقـراص(وذلـك مـن حيـث عـدد العقـاقير .. ئي وقـام بفحصـها التي وردت إلي المعمل الجنا 

 .المضبوطة ومن حيث نوع العلب الفارغة المضبوطة أيضا 

 وهو األمر الذي يقطع 
بـــأن األحـــراز التـــي أرســـلت إلـــي المعمـــل الجنـــائي مختلفـــة تمامـــا عـــن تلـــك المثبتـــة بمحضـــر  

فـال يتصـور .. خـتالف وليـد خطـأ مـادي والتي ال مجال تماما للقول بأن هـذا اال.. الضبط والتفتيش 
 .وجود خطأ مادي في الثالثة أحراز وعلي هذه الكيفية الفجة الواضحة 

 األمر الذي يؤكد
أن المعمل الجنائي إذ قام بفحص إحراز ال تخص القضـية الراهنـة األمـر الـذي يبطـل الـدليل  

هــذا االتهــام بمــا يجــدر تبــرأه ومــن ثــم ينهــار الــدليل الفنــي علــي صــحة .. المســتمد مــن ذلــك التقريــر 
 .المتهمين منه 



 
 

٣١٩

قصـور شـديد مـن شـابها ملا حتقيقات النيابة العامة يف االتهام الراهن قصور : ا خامس

عن اختاذ إجراءات كان من الالزم اختاذها حـىت تتجلـي احلقيقـة  تقاعست حيث

ة اجلرميـارتكـب مـن أمام النيابة العامة مبا يساعدها علي توجيـه االتهـام إيل 

املـتهم د من مت الزج بأمسائهم فيه ظلما وعدوانا وعلـي األخـص وإستبعا عالف

 .الثالث 

 بداية

   من قانون اإلجراءات اجلزائية تنص علي أن٣٣فإن املادة 

  يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم 

 . اء النيابة العامة أعض-١

 ............ ضباط الشرطة و -٢

   من القانون ذاته علي أن٣٠ادة وقد نصت امل

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

   من ذات القانون علي أن٣٥كما نصت املادة 

 فـي شـأن يجب علي مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغـات والشـكاوى والتـي تـرد إلـيهم 
ٕالجرائم ويجب عليهم وعلي مرؤسيهم أن يحصلوا علي اإليضاحات واجراء المعاينـة الالزمـة لتسـهيل 
تحقيـــق الوقـــائع التـــي تبلـــغ إلـــيهم أو التـــي يعلمـــون بهـــا بأيـــة كيفيـــة كانـــت وعلـــيهم أن يتخـــذوا جميـــع 

 . الوسائل التحفظية الالزمة للمحافظة علي أدلة الجريمة

 ومن ثم وعقب ما تقدم

   علي أن١٢١نص املادة ت

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 كافيــة
 . فيحيله إلي محكمة الجنايات بوصف الجناية

  حكام النقض تقرر بأنوكانت أ.. ملا كان ذلك 

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



 
 

٣٢٠

 )٣٧٦ ص ٣٠٦ ق ٢جموعة القواعد القانونية ج  م١٢/١٢/١٩٣١(

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

 : وضحها فيما يلينيتجلى ظاهرا أن تلك التحقيقات قد شابها القصور والعوار في عدة أوجه 

قصور شديد عاب حتقيقات النيابة العامة لعدم تناوله بالبحث والفحـص : الوجه األول 

التعدي علي املتهمني بالسب والضـرب واإلهانـة وإكـراههم والتحقيق واقعات 

 علي االعرتاف بواقعات منبته الصلة بالواقع واحلقيقة 

 باستقراء أوراق حتقيقات النيابة العامة 
يتضــح أن جمـيـع المتهمــين ـقـد طلـبـوا المـثـول أمــام النياـبـة العامــة وأـقـروا ـبـأنهم تعرضــوا للســب  

 اضــطرهم نحــو اإلدالء ـبـأقوال مخالفــة للحقيقــة والواقــع وســميت والضــرب واإلهاـنـة أثـنـاء حبســهم ممــا
 .اعترافات وتم أخذها دليال ضدهم 

 يف حني أن احلقيقة والواقع 
وـقــد .. أنهــم جميعــا أنكــروا كافــة االتهامــات المنســوبة إلــيهم وقــرروا بانتفــاء صــلتهم بالواقعــة 

 :ساندتهم األوراق وما أسفرت عنه من حقائق كالتالي 

 : األويل احلقيقة
أن الســـيد ضـــابط الواقعـــة زعـــم بمحضـــر الضـــبط أـنــه بعـــد حصـــوله عـلــي إذن النياـبــة بضـــبط 

 . واالتجار بقصد التعاطيالمتهمان األول والثاني المعلوم عنهما إحرازهم للمواد المخدرة 

 تبني عقب ذلك 
 جـاءتلهمـا أن أيا منهما ال يتعاطى أي مواد مخدرة وأن نتائج التحاليل الطبية التـي أجريـت  

 .وهو األمر الذي يقطع بأن هذين المتهمين ليسا المقصودان في التحريات المزعومة  .. سلبية

 :احلقيقة الثانية 
..... .. أن الســـيد الضـــابط أيضـــا زعـــم بأـنــه قـــام بضـــبط المتهمـــان األول والـثــاني فـــي إمـــارة  

 .وبتفتيشهما لم يعثر معهما علي أي شيء 

 ومع ذلك 
 .....رفا له بأنهما جلبا المواد المخدرة وقاما بإلقائها في مكان تابع إلمارة زعم بأنهما اعت 

 



 
 

٣٢١

 السؤال هنا
هــــل يتـفــــق مــــع العـقــــل والمنطــــق أن الـمــــتهم ـيــــتم القــــبض علـيــــه ولــــم يعـثــــر معــــه عـلــــي ثـمــــة  

فيقــوم طواعيــة بــاالعتراف بأنــه جلــب مــواد مخــدرة ويبــدي اســتعداده لإلرشــاد عنهــا فــي .. ممنوعــات 
 .!إمارة أخرى؟

 بطبيعة احلال
ال يمكـــن أن يتصـــور ذلـــك إال إذا تعـــرض هـــذا المـــتهم للضـــرب واإلهانـــة والســـب لدرجـــة لـــم  

 .يستطع احتمالها فاضطر للتوقيع علي أقوال سطرت له دون إرادته ومكرها عليها 

 وكذلك احلال 
ا بالنســـبة لـبــاقي المتهمـــين فـقــد تعرضـــوا جميعـــا للضـــرب واإلهاـنــة ـلــإلدالء ـبــأقوال ـفــي مجملهـــ 

 .مخالفة للواقع والحقيقة 

 :احلقيقة الثالثة 
أـمــا فيمـــا يخـــص المـــتهم الثاـلــث فـقــد أـقــر الضـــابط أـنــه ـقــام بوضـــع المضـــبوطات عـنــد مخـــرج  
ثــم أقــر بأنــه مــا أن حضــر المــتهم .. الحــال وقــف ليراقــب مــن سيحضــر الســتالمها عــة يوبطب ١٢٢

 .حتى تم القبض عليه الثالث والرابع والخامس وترجل الثالث وتوجه نحو المضبوطات 

 هذا 
ٕواذا وضـــعنا فـــي االعتـبـــار أن المكـــان محـــل الضــــبط هـــو صـــحراء شاســــعة حســـبما وصــــفها  

فكيــف يتصــور أن يقــوم مــأمور .. الضــابط نفســه وقولــه عنهــا أنهــا منطقــة حدوديــة نائيــة صــحراوية 
 !!.الضبط القضائي بالمراقبة دونما أن يالحظه المتهم ويتوخى الحذر منه ؟

  كله ورغم ذلك
فـقـد ـتـم إجـبـار المــتهم الثاـلـث عـلـي اإلدالء ـبـأقوال عـلـي خــالف الحقيـقـة والواـقـع مـقـرا مــا زعمــه  

ضابط الواقعة خوفـا مـن بطشـه بـه وهـو مـا يبطـل أي دليـل يسـتمد مـن هـذه األقـوال التـي أكـره عليهـا 
 .المتهم 

 وهكذا احلال بالنسبة جلملة املتهمني يف هذا االتهام 
عرضـــوا إلكـــراه مـــادي ومعـنــوي حـــال إدالئهـــم ـبــأقوالهم عـلــي نحـــو حملهـــم اـلــذين أـقــروا ـبــأنهم ت

 .لإلدالء بأقوال مخالفة للحقيقة 

 



 
 

٣٢٢

 األمر الذي كان يلزم علي النيابة العامة 
أن تفرد لواقعات اإلكراه هذه مجاال واسـعا مـن التحقيقـات حتـى تتكشـف أمامهـا الحقـائق فهـي  

 .شف عن الحقيقة سواء كان لصالح المتهم أو ضدهٕليست خصما للمتهمين وانما هي المنوطة بالك

 أما وأنها قد أغفلت 
التحقيق في هذه الوقائع التي أدلي بها المتهمون األمر الذي يؤكد مدي القصور الـذي عـاب 

 .تحقيقات النيابة العامة 

قصور عاب حتقيقات النيابة ينحدر إيل حد خمالفة القانون حيث قعدت : الوجه الثاني 

حيث أنهـا لـو كانـت .. دون مربر قانوني عن معاينة مكان اجلرمية وامتنعت 

فعلت لتبينت أنه عبارة عن صحراء جرداء ال ميكن تصور حصـول واقعـة ضـبط 

 ضابط الواقعة/ علي الكيفية التي قرر بها السيد بها املتهمان الثالث والرابع 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٧١حيث نصت املادة 
ل عضو النيابة العامة إلي أي مكان ليثبت حالة األشخاص واألمـاكن واألشـياء المتصـلة ينتق

 .بالجريمة وكل ما يلزم إثبات حالته 

 ومن هذا النص 
يتضح أن المشرع قد ألزم النيابة العامة إذا ساورها الشك والريبة في أي من واقعات الـدعوى  

وهـــو األمـــر الـــذي تحقـــق فـــي االتهـــام .. تهـــام أن تنتقـــل إلـــي أي مكـــان إلثبـــات أو نفـــي عناصـــر اال
 .الراهن بما كان الزما علي النيابة العامة االنتقال لمعاينة مكان الضبط 

 ملا كان ذلك
 ١٢٢ضابط الواقعة يزعم بأنه قام بوضـع المضـبوطات عنـد مخـرج / وكان الثابت أن السيد  

 .ووقف ليراقب الشخص الذي سيأتي الستالمها 

 ال يتصور عقال فإن هذا األمر 
ومـن ثـم ال يعقـل أن .. ذلك أن هذا المكان عبارة عن صحراء جـرداء ال يمكـن االختفـاء فيـه  

 بكل سهولة يقوم أي شخص باالقتراب من المضبوطات وذلك إلمكانه رؤية الضابط والقوة المرافقة 

 األمر الذي كان لزاما معه 
نتقـــل إلـــي حيـــث مكـــان الضـــبط المزعـــوم ٕعـلــي النيابـــة العامـــة واعمـــاال لصـــحيح القـــانون أن ت 

 .ضابط الواقعة / ومعاينته لتتبين وبوضوح تام عدم صحة أو معقولية رواية السيد 



 
 

٣٢٣

 وهو ما يستتبع آنذاك 
أن للواقعـــة برمتـهـــا صــــورة أخــــري مخالـفـــة لـمـــا هــــو مســــطر ـبـــاألوراق ويؤـكـــد بطــــالن الـقـــبض  

 .والتفتيش الحاصلين للمتهم الثالث 

 حتقيقات النيابة العامة وذلك لعدم قيامها باالستعالم عن رقـم قصور: الوجه الثالث 

ذلك أن من املفرتض أن صاحب هذا اهلـاتف هـو املنـوط .. ومالكه ) .....(اهلاتف 

ومن ثم فال تدخل للمـتهم الثالـث يف الواقعـة مـن .. به استالم املواد املخدرة 

 .قريب أو بعيد 
 فـرض صـحة أقـوال المتهمـين األول والثـاني المسـطرة وعلـي.. أوراق االتهام الماثـل باستقراء  

يتبين أن هذين المتهمين قررا بأنهما قدما بالمضبوطات من سلطنة عمان لتسـليمها للشـخص .. بها 
 (.....) .صاحب الهاتف رقم 

 من ثم و
ثـم اتخـاذ الـالزم نحـو القـبض .. كان علي النيابـة العامـة االسـتعالم عـن هـذا الهـاتف ومالكـه  
بادعـاء شخص مجهول أما وأن تصدر إذن بالقبض علـي .. بطريقه تتفق مع صحيح القانون عليه 

 .فهو أمر يبطل كافة هذه اإلجراءات .. أنه مستخدم الهاتف أنف الذكر دون تحديد هويته 

 أضف إيل ذلك 
.. أن عدم استعالم النيابة العامة عن مالك هـذا الهـاتف أصـاب تحقيقاتهـا بالقصـور والعـوار  

ك أـنــه رغـــم أن ذـلــك الهـــاتف هـــو ممـلــوك للمـــتهم الخـــامس إال أـنــه حـــاول إلصـــاق االتهـــام ـبــالمتهم ذـلــ
 !!!.الثالث بادعاء أنه هو الذي كان علي اتصال المتهمين األول والثاني ؟

 األمر الذي يتضح معه أنه إذا كانت النيابة العامة 

 استعلمت عن اهلاتف املذكور وصاحبه 
 ساحة المتهم الثالث وأن تواجده فـي هـذا االتهـام جـاء بطريـق الصـدفة لتأكدت يقينا من براءة 

 .البحتة والزج به فيه يخالف الحقيقة والثابت باألوراق 

 

 

 



 
 

٣٢٤

قصور حتقيقات النيابة العامة لعـدم سـعيها حنـو التحـري عـن املـدعو : الوجه الرابع 

ات والقائم  وإلقاء القبض عليه والتحقيق معه السيما وأنه صاحب املضبوط..../ 

 .بإرساهلا إيل دولة اإلمارات 
بأنهمـا .. بصـحة مـا نسـب للمتهمـين األول والثـاني مـن أقـوال .. الفـرض الجـدلي أيضـا علي  

اـلـــــذي ـقـــــام بإرســــــالهما لوضــــــع / ..... .. ـقـــــررا ـبـــــأن ماـلـــــك المضــــــبوطات وصــــــاحبها هــــــو الـمـــــدعو
اص السـتالمها ومنحهمـا رقـم المضبوطات في مكان معين بدولـة اإلمـارات تمهيـدا لقـدوم أحـد األشـخ

 .الهاتف أنف الذكر لالتصال بمستلم الشحنة 

 األمر الذي يؤكد 
وأن التحــري عنـه وســرعة .. ضـلوع هـذا الشــخص فـي االتـهـام وأنـه المحـرض األساســي عليـه  

ضــبطه والتحقيــق معــه سيكشــف بكــل وضــوح كافــة عناصــر هــذا االتهــام وأي المتهمــين مــن الثالــث 
وعـلـــي األخــــص المــــتهم الثاـلـــث اـلـــذي كــــان التحقـيـــق مــــع .. ه وضــــالع فـيـــه حـتـــى األخـيـــر مـتـــورط ـبـــ

 .سيؤكد يقينا أنه منبت الصلة عن هذا االتهام  /..... المدعو

 وحيث مل تفعل النيابة العامة 
األمر الذي يعيـب تحقيقاتهـا بالقصـور وعـدم التوصـل لحقيقـة االتهـام الماثـل والـزج بـالمتهمين  

  .فيه جزافا دون أدلة قاطعة

قصور حتقيقات النيابة العامة لعـدم اسـتدعاء أفـراد القـوة املـرافقني : الوجه اخلامس 

ط الواقعة واملشـرتكني يف القـبض علـي املتهمـني الثالـث والرابـع وأفـراد بلضا

 ......القوة املشاركة يف ضبط املضبوطات التابعني إلدارة املكافحة ب
مدير فـرع مكافحـة / ..... .. ح أن السيد النقيب بمطالعة واقعات وأوراق االتهام الماثل يتض 

عقب القبض علـي المتهمـين األول والثـاني اسـتعان بـأفراد ..... .. المخدرات بالقيادة العامة لشرطة 
ثـم اسـتعان .. لضـبط المضـبوطات .. بعـد اسـتئذان النيابـة ....... من شـرطة مكافحـة المخـدرات ب

 .لثالث والرابع بأفراد قوة أخري للقبض علي المتهمين ا

 األمر الذي كان علي النيابة العامة 
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 
 ة العامة لغرض في نفسه يدعو للشك في صحة ما تم اتخاذه الذي تعمد اإلنفراد بالشهادة أمام النياب



 
 

٣٢٥

 .من إجراءات حيال االتهام الماثل 

 وحيث أن النيابة العامة 
قـد قصـرت فـي تحقيقاتهـا بـعـدم اسـتدعائها لهـؤالء الشـهود اـلـذين مـن أهميـة بمكـان اســتدعائهم  

 .التشكك في الواقعة برمتهااألمر الذي يدعو عدالة المحكمة نحو .. وأخذ أقوالهم والتحقيق معهم 

 ملا كان ذلك 
يتجلى ظاهرا أن االتهام الماثل قـد شـابه قصـورا شـديدا فـي اإلجـراءات .. ومن جملة ما تقدم  

 .القانونية وفي التحقيقات علي نحو يحق معه للمتهم الثالث طلب البراءة مما هو مسند إليه 

بدءا من األول حىت األخري لكونهـا بطالن كافة االعرتافات املنسوبة للمتهمني : سادسا 

وليده إكراه مادي ومعنوي مورس عليهم ومل تفطن إليه النيابـة العامـة ومل 

حتقق فيه ومل تعن مبنـاظرة املتهمـني وإثبـات مـا قـد يكـون ظـاهر بهـم مـن 

 .إصابات 

 فقد استقر الفقهاء علي أن 
ووعيه ، فـال عبـرة بـاالعتراف يجب أن يكون المتهم قد أدلي باالعتراف وهو في كامل إرادته  

ولو كان صادقا إذا جاء نتيجة إكراه مادي أو معنوي أو كان ثمـرة إجـراءات باطلـة ومعيبـة ، كمـا ال 
يعتد به إذا كان نتيجة وعد أو إغـراء ألنـه يعـد قـرين اإلكـراه والتهديـد ، ولـه تـأثيره علـي حريـة المـتهم 

 حملـــه علـــي االعتقـــاد بأنـــه قـــد يجنـــي مـــن وراء فـــي االختيـــار بـــين اإلنكـــار أو االعتـــراف يـــؤدي إلـــي
 .االعتراف فائدة أو يتجنب ضررا 

 )٧٦٩ ص ١٩٨٠قانون اإلجراءات طبعة .. مأمون سالمة / د(
 )٥٤٣ ص –أدوار غالي الذهبي / د(

 كما تقرر فقها بأن 
يجــب أن يســتند االعتــراف إـلـي إجــراءات صــحيحة فــإذا كــان االعتــراف ثمــرة إجــراءات باطلــة  
ويجدر التنبيه إلي أن االعتـراف الصـادر بنـاء علـي قـبض أو تفتـيش باطـل يقـع باطـل .. اطال وقع ب

 .إذا كان خاضعا لتأثير هذا اإلجراء الباطل علي نحو يجرده من إرادته الحرة الواعية 
 )٥٣٦ ص ١٩٩٣ الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية الطبعة السابقة –أحمد فتحي سرور / د(

 

 



 
 

٣٢٦

 شأن قالت حمكمة النقض بأن ويف هذا ال
تـقـدير قيمــة االعـتـراف اـلـذي يصــدر عــن المــتهم عـلـي أـثـر التفـتـيش باطــل وتحدـيـد مــدي صــلة 
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 (

  بأن كما قضي
االعـتـراف ـفـي المســائل الجنائـيـة مــن عناصــر االســتدالل الـتـي تمـلـك محكمــة الموضــوع كامــل  

الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في اإلثبات فلقاضي الموضوع البحث في صحة مـا يدعيـه المـتهم 
 .من اعتراف وما إذا كان سليما مما يشوبه وهو في ذلك ال يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض 

 )٩/٤/١٩٨٧ ق جلسة ٥٧ لسنة ١٧٣طعن رقم ال(

 وكذا قضت حمكمة النقض بأن 

ال يصــــح ـتـــأثيم إنســــان وـلـــو بـنـــاء عـلـــي اعتراـفـــه بلســــانه أو  

 .بكتابته متي كان ذلك مخالفا للحقيقة والواقع 
 )٢٠/٥/١٩٦٨ ق جلسة ٣٨ لسنة ٢٨٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
.. فقهية أنفة الذكر علي واقعـات االتهـام الماثـل وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية واألصول ال 

وذلك أنهـا وليـده .. يتجلى ظاهرا أن كافة االعترافات المنسوبة للمتهمين فيه جاءت معدومة وباطلة 
إكــراه مــادي ومعنــوي مــورس علــي المتهمــين وذلــك حســبما أقــروا أمــام النيابــة العامــة التــي لــم تحــرك 

ـبـل أنهــا لــم تقــم بإثبــات .. عنــه وـلـم تقــم ـبـإجراء تحقـيـق فيــه ـبـل أصــمت األذان .. ســاكنا حـيـال ذلــك 
 .الحالة البدنية للمتهم المعروض عليها وما إذا كان يعاني من إصابات ظاهرة أو خفية من عدمه 

 وذلك علي الرغم 
مــن أن المتهـمــين جميـعــا أـقــروا صـــراحة بتعرضـــهم للســـب والضـــرب واإلهاـنــة إلجـبــارهم عـلــي  

ٕبـل واجبـارهم علـي اإلدالء بـأقوال مخالفـة للحقيقـة أمـام النيابـة .. صدر عـنهم التوقيع علي أقوال لم ت
 .في مستهل تحقيقاتها تحت التهديد من رجال المكافحة 

 



 
 

٣٢٧

 األمر الذي يبطل كافة االعرتافات املنسوبة للمتهمني

 لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي 

 هذا كله من ناحية 
فـإن أقـوالهم .. دلي بعدم تعـرض المتهمـين لثمـة إكـراه وعلي الفرض الج.. ومن ناحية أخري  

الـتــي أجـبــروا عليهـــا تخـــالف الحقيـقــة والواقـــع وتتســـم بعـــدم المعقولـيــة وبعـيــدة كـــل البعـــد عـــن المنطـــق 
 :لآلتي
 هـــل مـــن العقـــل والمنطـــق أن يتصـــور أن يـــتم القـــبض علـــي المتهمـــين األول والثـــاني وبعـــد  -١

 .ولم يتم العثور معهم علي ثمة ممنوعات .. لونها تفتيشهم ذاتيا وتفتيش السيارة التي يستق

 هل يتصور 
أن يقـوم هــذين المتهـمـين بـاالعتراف بأنهـمـا جلـبـا المخـدرات ـمـن دوـلـة سـلطنة عـمـان وادخلوهــا  

إـلـي اإلـمـارات وأنهـمـا قاـمـا بإلقائـهـا عـلـي قارعــة الطرـيـق ـفـي إـمـارة أخــري بخــالف اإلـمـارة الـتـي 
 !!.تم القبض عليهما فيها ؟

 ������>�����������������+��3�#~�T>�1�"3��������	�����א�K$�.�t��-�]��E>���#-وא�v���ن��..��8א�� 
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 األمر الذي يقطع بأن 
حيـث .. ما قرر بـه المتهمـان فـي هـذا الصـدد كـان وليـد إكـراه مـادي ومعنـوي مـورس عليهمـا  

 .إرادة حرة ال يمكن تصور أن يصدر عنهم ب
بعـد .....هل يعقل أن يتطوع المتهمان األول والثاني نحو اإلرشاد عن الممنوعـات فـي إمـارة  -٢

 !.طواعية وبدون أي ضغط مادي أو معنوي؟..... .. القبض عليهما في إمارة 

 السـاعة – حسـبما زعـم الضـابط –أن القبض علي هذين المتهمين قد تـم .. أضف إلي ذلك  -٣
بعـد ( صـباحا ١٢ر١٥ ثم قام بسؤالهما وأخذ أقوالهمـا ثـم السـاعة -/-/- مساء يوم ١٠ر٣٠

ثــــم .. لضــــبط المضــــبوطات .....قــــرارا بنــــدب نيابــــة ..... أصــــدرت نيابــــة ) منتصــــف الليــــل
إذنـا .....أصـدرت نيابـة ) أي بعد منتصف الليـل أيضـا ( -/-/- صباح يوم ١ر٣٠الساعة 

 .بضبط المضبوطات

 

 



 
 

٣٢٨

 وعقب ذلك كله 
لضـبط المضـبوطات السـابقة الـذكر .....لمحضر ومعه المتهمان وأفراد شـرطة انتقل محرر ا 

 .وأنها ملقاة علي قارعة الطريق 

 وبعد أكثر من أربع ساعات .. ومع ذلك 

 من إلقائها علي الطريق ) علي األقل(

��K3{���Yא��א&�������E&�م��}��د�א-�X���R�t���E�S��^�+�]و&�م������X؟ ..!!�
ذه الواقعــات معدومــة المعقولـيـة األمــر اـلـذي ال يمكــن اســتيعابها وتصــديقها حـتـى وحـيـث أن هــ 

 .ولو كانت صادرة عن المتهمين األول والثاني 

بعـدما (فـإن قـول الضـابط بأنـه وضـع المضـبوطات مـرة أخـري علـي قارعـة الطريـق .. وأخيرا  -٤
الشـــخص دون أن يلفـــت ذلـــك نظـــر ) ١٢٢ إلـــي ١١٩قـــام بتغييـــر مكانهـــا مـــن المخـــرج رقـــم 

المتهمـين الثالـث والرابـع (ومـع ذلـك يـزعم الضـابط بحضـور !!!! المفترض حضوره لالسـتالم 
ثم يزعم بأنه قام باالختباء إلي أن اقتـرب المـتهم الثالـث مـن المضـبوطات فقـام ) .. والخامس

 .بالقبض عليه 

 !!فأين كان خيتبئ الضابط ؟
ـهـي منطـقـة حدودـيـة .. حــل الواقـعـة ـمـع الوضــع ـفـي االعتـبـار أـنـه ســبق وأـقـر ـبـأن المنطـقـة م

فكيـف اختبـأ سـيادته فـي الصـحراء علـي نحـو يؤهلـه أن يـتم القـبض علـي المـتهم ... نائية صحراوية 
أال ) الحريص جدا كطبيعة كل من يتعامـل فـي المخـدرات(وكيف للمتهم !! في أقل من بضع ثوان ؟

 !!.يري الضابط وأفراد قوته ؟

 ملا كان ذلك 
شـــواهد التـــي تؤكـــد علـــي عـــدم صـــحة جمـــاع مـــا ســـطر بـــاألوراق ونســـب ومـــن جملـــة هـــذه ال 

فعلـــي الفـــرض بصـــحة صـــدورها عـــن .. للمتهمـــين والقـــول بأنهـــا اعترافـــات صـــدرت عـــن المتهمـــين 
المتهمــين وقــد ثـبـت عــدم صــحتها وعــدم معقوليتهــا فإنهــا تكــون والعــدم ســواء ال يمكــن التعوـيـل عليهــا 

 .ضد أي من المتهمين 

 وهو األمر 
 :طل هذه االعترافات المزعومة ويهدر ثمة دالله لها لسببين الذي يب
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.. صدورها عـن المتهمـين بنـاء علـي اإلكـراه المـادي والمعنـوي الـذي مـورس علـيهم : السبب األول 
ولــم تحــرك ســاكنا ولــم تجــر تحقيقــا فيــه توصــال .. وقــاموا بــإبالغ النيابــة العامــة عنــه 

 .ٕمتهمين واثبات ما بهم من إصابات ولم تقم حتى بمناظرة ال.. لوجه الحق فيه 

مخالفـة هـذه االعترافـات للحقيقـة والواقـع ومناهضـتها للمعقوليـة ومنطقيـة األمـور : السبب الثاني 
 .ٕاألمر الذي يؤكد انعدام مصداقيتها واهدار حجيتها 

االتهام املاثل مبناه الكيد والتلفيق ومعيب بانعدام املعقولية وانتفـاء وجـود : سابعا 

ليل معترب ميكن االعتكاز عليه وهو ما يسلس بالضرورة حنو براءة املـتهم مثة د

 الثالث مما هو مسند إليه 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٢١١فقد نصت املادة 
إذا كانــت الواقعــة غيــر ثابتــة أو كــان القــانون ال يعاقــب عليهــا تحكــم المحكمــة ببــراءة المــتهم  

 . من أجل هذه الواقعة وحدها ويفرج عنه إذا كان محبوسا

 ومن املتواتر عليه يف أحكام حمكمة التمييز أنه 
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 (

 كما قضت بأن 
من المقرر قانونا أنه يكفي في المحاكمات الجزائيـة أن تتشـكك محكمـة الموضـوع فـي صـحة  

 .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(
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 وكذا قضت بأنه 
يكفــي فــي المحاكـمــات الجنائيــة أن تتشـــكك محكمــة الموضــوع ـفــي صــحة إســـناد التهمــة إـلــي 

 ذلـك بمـا يطمـئن إليـه فـي تقـدير الـدليل مـادام الظـاهر مـن عالمتهم كي تقضي له بالبراءة إذ أن مرج
 .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 .. ين واليقـــ
ٕوذلـك لـيس حــديثا مفتـري وانـمـا  .. ثاـلـثال المعقوليـة التـي شــابت واقعـات هــذا االتهـام فـي حــق المـتهم

 :أكدته الحقائق اآلتية 

 :احلقيقة األويل 
 علـي تـوافر قصـد االتجـار والتـرويج فقد عجزت النيابة العامة عن تقديم دلـيال واحـدا.. بداية 

..  حال قيامه بالشراء أو البيع فـي المـواد المضـبوطة هذا المتهمفلم يتم القبض علي  .. ملدي المته
هذا فضال عن عدم إجـراء تحريـات تـزعم .. ولم يثبت أنه من معتادي القيام باالتجار في المخدرات 

األمــر الــذي يؤكــد أنــه لــيس هنــاك مــن .. ة  تصــريف البضــاعة المضــبوطة بطريقــة معينــ ينــويبأنــه
 .الدالئل أو حتى القرائن ما يثبت قصد االتجار والترويج في حق المتهم 

 األمر الذي يضحي معه ظاهرا 
وأن .. الثاـلـث انـعـدام وجــود أي دلـيـل معتـبـر عـلـي ـتـوافر قصــد االتجــار والـتـرويج ـلـدي الـمـتهم  

ـيــر ثاـبــت غقصـــد مللمحاكـمــة بنــاء عـلــي ه ك قدمـتــوـمــع ذـلــ.. النيابــة عجـــزت عـــن تـقــديم هـــذا الــدليل 
 وملفق 

 :احلقيقة الثانية 
فكمـا .. بداية اتصال النيابة العامة بالمضبوطات محل هذا االتهام معيبة بعدم المعقوليـة أن 

 اشرنا سلفا أنه ليس من المنطق والعقل أن يتم ضبط المتهمان األول والثاني ولم يعثر معهما علي 
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 .أي ممنوعات 

 ع ذلك وم
ثــم .. يقــرا طواعيــة بأنهمــا جلبــا المخــدرات مــن دولــة إلــي أخــري وقامــا بإلقائهــا فــي مكــان مــا  

 .يبدوا استعدادا نحو اإلرشاد عنها بهذه الطريقة الهزلية الغير منطقية 

 : احلقيقة الثالثة 
 ١٠ر٣٠أن واقعــة ضــبط المتهمــان األول والثــاني تمــت حســبما قــرر ضــابط الواقعــة الســاعة  

  وهو الميعاد الذي من المفترض أن المستلم يكون تسلم المضبوطات فيه -/-/-اءا يوم مس

 ورغم ذلك 
 صــباح اليــوم التــالي أي بعــد أكثــر مــن أربــع ســاعات ٢يــذهب لضــبط المضــبوطات الســاعة  

 !!!!!!.ويجد البضائع في مكانها ؟

 :احلقيقة الرابعة 
 أنهمــــا ألقيــــا المضــــبوطات قبــــل –لــــك  بفــــرض صــــحة ذ–أن المتهمــــان األول والثــــاني أقــــرا  

 وأنهمـــــا قامـــــا باالتصـــــال بالمســـــتلم ليحضـــــر -/-/- مســـــاء ـيــــوم ١٠ر٣٠ضـــــبطهما اـلــــذي ـتــــم ـفــــي 
 وفـي -/-/-ومع ذلك ال يتم التسليم إال في الرابعـة والنصـف مـن صـباح اليـوم التـالي .. الستالمها 

ذهـب وبكـل بسـاطة السـتالم ورغـم ذلـك لـم يثـر هـذا األمـر شـكا لـدي المسـتلم الـذي .. مكان مختلف 
 .المضبوطات 

 :احلقيقة اخلامسة 
أن مكان الضبط حسبما وصفه الضابط بأنه منطقة صحراء حدودية نائية تسـتخدم عـادة فـي  

ومع ذلـك يـزعم بأنـه وضـع المخـدرات ووقـف يراقبهـا حتـى وصـل المتهمـون مـن .. تهريب المخدرات 
ابط أو أي مــــن أفــــراد القــــوة المرافقــــة ودون أن الثالــــث حتــــى األخيــــر الســــتالمها دون أن يــــروا الضــــ

يســـاورهم الشـــك فـــي التـــأخير فـــي وضـــع المضـــبوطات ألكـثــر مـــن ســـت ســـاعات ومـــن تغيـيــر مكـــان 
 .التسليم

 كافة هذه احلقائق 
وغيرهـــا الكثـيــر يؤكـــد وبحـــق أن للواقعـــة الماثـلــة صـــورة أخـــري مغـــايرة تمامـــا لمـــا هـــو مســـطر  

عـلـي نحــو يجـعـل هــذا االتـهـام ـقـائم .. قولـيـة يخــيم عـلـي األوراق ـبـاألوراق وأن شــبح التلفـيـق وعــدم المع
 .علي غير سند صحيح أو دليل معتبر يمكن التعويل عليه في إدانة المتهم الثالث 
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 وحيث كان ما تقدم 
ومــن جمـلـة اـلـدفوع الموضــوعية أنـفـة البـيـان ومــن األدـلـة واـلـدالئل الثابـتـة ـبـاألوراق عـلـي ـبـراءة  
بق إيضـاحها تفصـيال يتجلـى ظـاهرا أن محكمـة أول درجـة قـد خالفـت صـحيح والسـا..  الثالث المتهم

هـذا المـتهم القانون وقواعد وأصول تسـبيب األحكـام واالسـتدالل بمـا هـو مطـروح عليهـا حينمـا أدانـت 
 .رغم جماع ما سطرناه سلفا من أدلة علي انعدام وجود أي دور له في هذه الواقعة 

 وهو ما نفرد له الدفاع التايل 
 . إليضاح العيوب وأوجه العوار التي شابت حكم محكمة أول درجة بما يجعله خليقا باإللغاء 

 احملور الثالث للدفاع 

العوار التـي شـابت احلكـم املسـتأنف والتـي جتعلـه وأوجه القصور 

  حق املتهم الثالث يفجديرا باإللغاء

 علـي حنـو يسـلس بهـذا خمالفة احلكم الطعني لصحيح القانون واخلطأ يف تطبيقه: 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 .. يتحقق في عدة صورة وحاالت 

 حالة خمالفة القانون 
و تأكيد وجود قاعـدة قانونيـة ال وجـود وتتحقق في الحكم بإنكاره وجود قاعدة قانونية موجودة أ 

 .لها 

 وحالة اخلطأ يف تطبيق القانون 
أو تطبيقهـا عليهـا علـي .. وهي تقوم علي تطبيق قاعدة قانونيـة علـي واقعـة ال تنطبـق عليهـا  

أو بــرفض تطبيقهــا علــي واقعــة .. نحــو يــؤدي إلــي نتــائج قانونيــة مخالفــة لتلــك التــي يريــدها القــانون 
 تنطبق عليها 

 ما احلالة الثالثة فهي اخلطأ يف تأويل القانونأ
وهــو عـبـارة عــن الخطــأ اـلـذي يقــع فـيـه القاضــي عـنـد تفســيره نصــا مــن نصــوص القــانون الـتـي  

 .بحاجة إلي تفسير 



 
 

٣٣٣

 والرابعة حالة بطالن احلكم 
 .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 .. كم كورقة مكتوبة وقد تتعلق بالح -
كمــا ـلـو تضــمن الحكــم قــرارا غـيـر مفهــوم أو غيــر .. وقــد تتعـلـق ـبـالحكم كقــرار يمــنح الحماـيـة  -

 .محدد 

 حالة بطالن اإلجراءات املؤثرة يف احلكم .. وأخريا 
 .هلية الخصوم أو تمثيلهم حينما يتعلق بأ.. ويكون بطالن اإلجراءات عيب موضوعي  

 ملا كان ذلك 
وبتطبيقهــــا علــــي مــــدونات الحكــــم .. ومــــن خــــالل األصــــول والثوابــــت القانونيــــة أنفــــة الــــذكر  
.. يتجلى ظاهرا أنه قد شابه عيب الخطـأ فـي تطبيـق القـانون فـي أكثـر مـن صـورة ووجـه .. الطعين 

 :نشرف بإيضاحها تفصيال وتأصيال في األوجه اآلتية 

عـن خطأ احلكم الطعني يف تطبيق القـانون حينمـا أدان املـتهم الثالـث : ول الوجه األ

 تهمة جلب املواد املخدرة رغم انتفاء وصف اجللب يف حق هذا املتهم متاما  
  بشأن مكافحة املواد املخدرة علي أن ١٩٩٥ لسنة ١٤حيث نصت املادة األويل من قانون رقم 

ا مــا لــم يقــض ســياق الــنص عــاني المبينــة قــرين كــل منهــيكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة الم 
 بغير ذلك 

 .إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من خارج إقليم الدولة : الجلب  -
  .....نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في داخل إقليم الدولة من مكان آخر: النقل  -

  أن وحيث أن املستقر عليه يف قضاء حمكمة التمييز
 لسـنة ٣٤المقرر أن جريمة جلب المخدر قد عرفتها المادة األولي من القانون االتحادي رقم  
 فــي شــأن مكافحــة المــواد المخــدرة والمــؤثرات العقليــة بأنــه إحضــار المخــدر مــن خــارج إقلــيم ١٩٩٥

 .الدولة إلي داخلها 

 )٣٠/٣/٢٠١٠ جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٢١٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يتجلـى أن الجلـب يتحـقـق .. ريفـات أنفـة البيـان والمسـطرة بقـانون مكافحـة المخـدرات ومـن التع 

 يساهم في إدخال المواد المخدرة أما إذا لم ..  خارج الدولة إلي داخلهابإحضار المواد المخدرة من 
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 .فإن وصف الجلب ال ينعقد من قريب أو بعيد 

 هذا 
حــــال توجــــه المتهمــــين الثاـلـــث والراـبـــع ت وحـيـــث أكــــدت أوراق االتهــــام الماـثـــل أن المضــــبوطا 

كانت داخل البالد فعال ولم يسهم المتهم الثالث تمامـا ) علي فرض صحة ذلك(والخامس الستالمها 
الســيما وأن الثاـبـت أن المتهـمـان األول والـثـاني ـقـررا ـبـأن ـمـن يتابعهـمـا ـفـي .. ـفـي واقعــة إدخالهــا 

األمـر .. وهـو المـتهم الخـامس ) .....(استقدام المضـبوطات كـان الشـخص صـاحب الهـاتف رقـم 
 .الذي يؤكد انتفاء ثمة دور للمتهم الثالث في واقعة الجلب تماما 

 وهو األمر الذي ينحسر عن الواقعة الراهنة

 معه وصف اجللب 

 لسببني

 المــتهم الخــامس هــو الــذي اســتقدم المــواد المخــدرة مــن الخــارج وكــان يتــابع القــادمين بهــا  أن:األول 
 .هاتفيا 

 األوراق أكـــدت أن البضـــائع محـــل هـــذا االتهـــام كاـنــت داخـــل اـلــبالد فعـــال حـــال اـلــزج  أن:لـثــاني ا
 .بالمتهم الثالث الستالمها بفرض صحة ذلك 

 ملا كان ذلك 
فإنهـا .. تأتي محكمة أول درجـة لتـدين المـتهم الثالـث بوصـف الجلـب .. ورغم ثبوت ما تقدم 

 .إلغاء حكمها تكون قد خالفت صحيح القانون يما يجدر معه 

حمكمة أول درجة مل تستعمل سلطاتها التي : الوجه الثاني للخطأ يف تطبيق القانون 

خوهلا إياها املشرع يف تغيري الوصف القانوني للواقعة وتعديل التهمـة رغـم أن 

الواقعة إن صحت ال تتعدي يف صحة وصفها الشـروع يف ارتكـاب جرميـة يف حـق 

علـي حنـو يؤكـد ) ..  مـن األسـاسالوعه فيهعلي فرض صحة ض(املتهم الثالث 

 أنها خالفت صحيح القانون 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢١٤فقد نصت املادة 
للمحكمــة أن تغـيـر ـفـي حكمــا الوصــف الـقـانوني للواقعــة المســندة للمــتهم ، ولهــا تعــديل التهمــة  

وعـلـي المحكـمـة أن تنـبـه .. ي الجلســة حســبما ـتـراه وفـقـا لـمـا يثـبـت لـهـا ـمـن التحقـيـق أو ـمـن المرافـعـة ـفـ



 
 

٣٣٥

المتهم إلي هذا التغيير ، وأن تمنحه أجال لتحضير دفاعه بناء علـي الوصـف أو التعـديل الجديـد إذا 
طلب ذلك ، وللمحكمة أيضا تصحيح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو فـي عبـارة االتهـام ممـا يكـون 

 .في أمر اإلحالة أو في ورقة التكليف بالحضور 

  ذلك ملا كان
قـــد اتهمـــت المتهمـــين جميعـــا بـــزعم ارتكـــابهم .. بالمخالفـــة للقـــانون .. وكانـــت النيابـــة العامـــة  

 .بقصد االتجار لجريمة جلب مواد مخدرة ومؤثرات عقلية من خارج دولة اإلمارات إلي داخلها 

  ال يتعدى وصفها يف حق املتهم الثالث حد الشروع – إن صحت –رغم أن الواقعة 

 اما علي حمكمة أول درجة استعمال سلطتها املخولة هلا فقد كان لز

  إجراءات يف تغيري وصف االتهام وتعديل التهمة ٢١٤باملادة 

  من قانون العقوبات قد عرفت الشروع بأنه ٣٤وأن املادة .. السيما
الشــروع هــو البــدء فــي تنفيــذ فعــل بقصــد ارتكــاب جريمــة إذا أوقــف أو خــاب أثــره ألســباب ال  

 .دة الجاني فيها دخل إلرا
ويـعـد ـبـدءا ـفـي التنفـيـذ ارتكــاب فـعـل يعتـبـر ـفـي ذاـتـه جــزءا ـمـن األجــزاء المكوـنـة لـلـركن المــادي 

 .للجريمة أو يؤدي إليه حاال ومباشرة 
وال يعتـبـر شــروعا ـفـي الجريمــة مجــرد العــزم عـلـي ارتكابهــا وال األعمــال التحضــيرية لهــا مــا ـلـم 

 .ينص القانون علي خالف ذلك 

 اهذ
أوضـــحنا ســـلفا أن النيابـــة العامـــة نســـبت للمتهمـــين جلـــب المـــواد المخـــدرة والمـــؤثرات وحيـــث  

وحـيـث أوضــحنا ســلفا انتـفـاء .. العقلـيـة مــن خــارج اـلـبالد إـلـي داخلهــا بقصــد االتجــار 

فلــم يبــق ســوي وصــف االتجــار .. وصــف الجلــب تمامــا عــن المــتهم الثالــث 

فإن أثـره قـد خـاب ولـم لفرض الجدلي بوجوده فعلي ا.. فعلي الرغم من انعدام وجود ثمة دليل عليه 

 .وأوقف اثرة بالقبض علي المتهمين  .. يتحقق للمتهم الثالث أو غيره

 وحيث كان ذلك 
 وكان وصف الشروع أخف عقوبة من ارتكاب الجريمة  

 



 
 

٣٣٦

  عقوبات علي أن ٣٥حيث نصت املادة 
 لـــم ـيــنص القـــانون علـــي مـــا.. يعاقـــب علـــي الشـــروع فـــي ارتكـــاب الجنايـــة بالعقوـبــات التاليـــة  

 خالف ذلك 
 .السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة اإلعدام  -١
 .السجن المؤقت إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد  -٢
السجن مدة ال تزيد علي نصف الحد األقصى المقـرر للجريمـة أو الحـبس إذا كانـت العقوبـة  -٣

 .السجن المؤقت 

 ومن ثم 
اهرا أنـــه كـــان لزامـــا علـــي محكمـــة أول درجـــة تحقيقـــا للعدالـــة أن تســـتعمل ســـلطتها يتجلـــى ظـــ

 إلـــي – علـــي فـــرض صـــحته –المخولـــة لهـــا مـــن المشـــرع وأن تقـــوم بتعـــديل وصـــف االتهـــام الماثـــل 
 .الشروع وما يستتبع ذلك من تخفيف في العقوبة المقررة 

 وحيث مل تفعل حمكمة أول درجة ذلك 
 .ها لصحيح القانون بما يستوجب تصويب حكمها باإللغاء األمر الذي يؤكد مخالفت 

احلكم الطعني أخطأ يف تطبيق القانون حينما : الوجه الثالث للخطأ يف تطبيق القانون 

 من قانون مكافحة ٤٩أدان املتهمني وفق التشديد املقرر بالفقرة الثالثة للمادة 

قاد قصد االجتار أو الـرتويج املواد املخدرة رغم انتفاء وجود دالئل علي توافر وانع

 لدي أي من املتهمني 

  من القانون املشار إليه علي أن ٤٩فقد نصت املادة 
 في غير األحوال المرخص بها وفقا ألحكام هذا القانون  
يعاـقـب بالســحن مــدة ال تـقـل عــن ســبع ســنوات وال تزـيـد عـلـي عشــر ســنوات وبالغرامــة الـتـي ال  -١

 عـلــي ـمــائتي أـلــف درهـــم ـكــل ـمــن جـلــب أو اســـتورد أو تـقــل عـــن خمســـين أـلــف درهـــم وال تزـيــد
صـــدر أو صـــنع أو اســـتخرج أو فصـــل أو أنـــتج أيـــة مـــادة مـــن المـــواد المخـــدرة أو المـــؤثرات 

 . المرافقة بهذا القانون ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٣العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام 
رامـة التـي ال تقـل عـن  يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد علي ثـالث سـنوات وبالغ -٢

عشــرين ألــف درهــم وال تزيــد علــي خمســين ألــف درهــم كــل مــن حــاز أو أحــرز أيــة مــادة مــن 
) ١(المواد المشار إليهـا أو مـارس أي نشـاط أو تصـرف أخـر بشـأنها غيـر مـا ذكـر فـي البنـد 



 
 

٣٣٧

 ) .٤٠(ومع عدم اإلخالل بحكم المادة 

الســابقين بقصــد االتجــار أو ٕواذا وقعــت أي مــن الجــرائم المنصــوص عليهــا فــي البنــدين -٣

الترويج كانت العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف درهم وال تزيـد 

 .علي مائتي ألف درهم وفي حالة العود تكون العقوبة اإلعدام

 ملا كان ذلك 
مــادة وكــان الثابــت أن النيابــة العامــة طالـبـت بعقــاب المتهمــين وفــق هــذه الفقــرة األخيــرة مــن ال 

 . أنفة الذكر والتي أخذت علي عاتقها تشديد العقوبة بناء علي توافر قصد االتجار والترويج ٤٩

 وحيث أن الثابت باألوراق 
المــتهم الثالــث الــذي ثبــت بــاألوراق أنــه انعــدام وجــود ثمــة دليــل علــي تــوافر هــذا القصــد لــدي  

بفــرض (قصــد التعــاطي ليحصــل علــي بعضــها ب) صــاحب المضــبوطات(توجــه مــع المــتهم الخــامس 
 )صحة ذلك أيضا

 ومل تستطع النيابة العامة 
صـاحب المضـبوطات موجـود ولـم فإذا كـان .. إقامة ثمة دليل علي عكس ما قرر به المتهم  

 .يثبت أن المتهم الثالث شريكا له في تجارته فال ينعقد في حقه وصف االتجار تماما 

 ملا كان ذلك 
را أن األوراق قــد عقمــت عــن مــيالد ثمــة إثبــات أو دليــل يتجلــى ظــاه.. ومــن جملــة مــا تقــدم 

فلم يأت ذلك في أي من أقـوال المتهمـين أو .. المتهم الثالث علي نية وقصد االتجار والترويج لدي 
  .هذا المتهمولم تأت تحريات جدية تشير إلي هذا القصد لدي .. حتى بين سطورها 

 أضف إيل ذلك 
بدفع ثمنا لهـذه الشـحنة أو أنـه مـن المفتـرض سـداد هـذا الـثمن قام هذا المتهم انه لم يثبت أن 

 .قد عقد اتفاقا علي بيعها وترويجهاه فيما بعد أو أن

 وبرغم ما تقدم 
 بـتـوافر قصــد االتجــار والـتـرويج – ـبـال ســند – قائـلـة  الثاـلـثعاقـبـت محكمــة أول درجــة المــتهم

 .وذلك بتخمين من عندياتها 

 

 



 
 

٣٣٨

 من هنا 
واكتـفـي .. ة أن الحكــم الطعــين ـلـم يحـقـق اـلـدعوى وصــوال لوجــه الحــق فيهــا يـبـين للهيـئـة المــوقر 

باألوراق معتمـدا علـي أدلـة متناقضـة وغيـر كافيـة لتكـوين عقيـدة ) خالف الحقيقة(علي بما هو ثابت 
بل أنه ذهب إلي ما هو أكثر من ذلك بأن أدان المتهمـين عـن جريمـة االتجـار مفترضـا .. المحكمة 

رغــم الشــواهد ..  والـتـرويج دون أن يعتـنـي ببـيـان ـتـوافر هــذا القصــد مــن عدمــه ـتـوافر قصــدي االتجــار
 . التي تنال من هذا القصد 

 وكيف 
وـمــع ذـلــك أفـتــرض قصـــد مضـــبوطات ـلــم يثـبــت أي ســـيطرة مادـيــة أو فعلـيــة للمتهـمــين عـلــي ال

 والخطـــأ فـــي تطبيـــقلعـــل كـــل ذـلــك يؤكـــد للهيئـــة المـــوقرة مـــدي القصـــور والعـــوار .. االتجـــار لـــديهما 
الــذي طــوق هــذا الحكــم بمــا يتعــين معــه إلغــاءه والقضــاء ببــراءة المتهمــين ممــا هــو منســوب القــانون 

 . 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 

 يث أن املستقر عليه يف قضاء حمكمة التمييز أنه ح
فهم الواقع في الدعوى وتقدير األدلة فيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع وأنـه يكفـي فـي  

المحاكمـــات الجزائـيــة أن تتشـــكك هـــذه المحكمـــة ـفــي حـــق إســـناد االتهـــام إـلــي المـــتهم كـــي تقضـــي ـلــه 
لـيـه مــن اـلـدليل وأن لمحكمــة الموضــوع إذا داخلهــا ـبـالبراءة إذ يرجــع األمــر فــي ذـلـك إـلـي مــا تطمــئن إ

عـــدم االقتنـــاع بكفايـــة عناصـــر اإلثبـــات رجحـــت دفـــاع المـــتهم بنفـــي ارتكـــاب الجريمـــة المـــدعي بهـــا 
فــإن ذـلـك يــدخل فــي نطــاق الســلطة التقديريــة لمحكمــة الموضــوع مادامــت التزمــت بالحقــائق .. علـيـه 

حاطت بظروفهـا وبأدلـة الثبـوت التـي قـام عليهـا الثابتة وشمل حكمها ما يفيد أنها محصت الدعوى وأ
 .االتهام عن بصر وبصيرة 

 )ق٢٨ لسنة ٣٦طعن بالتمييز رقم (

 ملا كان ذلك 
وكانـت األوراق قـد خلـت ممـا يفيـد تـوافر الـدليل علـي انعقـاد قصـد االتجـار والتـرويج فـي حـق  

سـوي مـن .. لهـا علـي ذلـك ومع ذلك قضـت محكمـة أول درجـة بتـوافره ولـم تقـدم دلي.. المتهم الثالث 



 
 

٣٣٩

األمـــر اـلــذي يؤكـــد مخالفتهـــا لصـــحيح .. مجـــرد تخمـــين مـــن عـنــدياتها ال يصـــلح ســـند إلداـنــة المـــتهم 
 . وسنده لهالقانون يما يجدر معه إلغاء ما انتهت إليه من قضاء النعدام دلي

احلكم املستأنف جاء معيبا بالقصور املبطل يف التسبيب وذلـك بعـدم حتصـيله : ثانيا 

ه لصحيح الواقع يف االتهام املاثـل وإهـداره عـدة واقعـات ثابتـة بـاألوراق وفهم

وعدم تعويله عليهـا أو الـرد عليهـا مبـا يسـوغ اطراحهـا ولعـدم بيانـه األدلـة 

علـي النحـو .. هم علي حـده توالرباهني القاطعة علي توافر االتهام ضد كل م

 الذي جيعله جديرا باإللغاء  

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ١٦٢فقد 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 
 الذي حكم بموجبه 

  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 
لمــا كــان الــدفاع المســوق مــن الطــاعن يعــد دفاعــا جوهريــا لتعلقــه بتحقيــق الــدليل المقــدم فــي  

ٕ وجــه الـرأي فيـهـا واذا ـلـم تقســطه المحكـمـة حـقـه وتعـنـي بتحقيـقـه الـدعوى ويترـتـب علـيـه ـلـو صــح تغيـيـر
بلوغا إلي غاية األمر فيه واقتصرت في هذا الشـأن علـي مـا أوردتـه فـي حكمهـا الطـراح ذلـك الـدفاع 
ـمــن أســـباب ال ـتــؤدي إـلــي النتيجـــة الـتــي رتـبــت عليهـــا ـفــإن الحكـــم يـكــون معيـبــا بمـــا يســـتوجب نقضـــه 

 .واإلحالة 
 )٩٥ ص ٢٣ ق ٢٤قض س  أحكام الن٢٢/١/١٩٧٣(

 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 



 
 

٣٤٠

القانونية أنفة الذكر علي مدونات الحكـم الطعـين يتجلـى ظـاهرا مـدي وبتطبيق جملة المفاهيم  
مــا شــابه مــن أوجــه القصــور فــي التســبيب التــي تنحــدر بــه إلــي حــد الــبطالن وذلــك كلــه علــي النحــو 

  :التالي

أن احلكم الطعني قد قصر يف األسباب لعدم بيانه لوقائع االتهـام : الوجه األول للقصور 

فضال عن القيام بتجزئتهـا إيل .. تعراضه هلا والرد عليهاوبعدم اس.. بيانا كافيا 

والتعويـل .. غـري مـا تهـدف  الثالث علي وحتصيل أقوال املتهم.. غري مرماها 

عليها باعتبارها قرينة ودليل من أدلة الدعوى للتأكيد علي االتهـام املنسـوب 

اد يف وهو األمر الذي يوصم احلكـم الطعـني بالقصـور يف التسـبيب والفسـ.. له 

 االستدالل 

 فاملستقر عليه يف قضاء النقض أنه 
يجــب علــي المحكمــة أن تبــين فــي حكمهــا واقعــة الــدعوى بيانــا كافيــا ، كمــا يجــب عليهــا أن  

وأال تجزئها تجزئه مـن شـأنها اإلخـالل بحقـوق الـدفاع للمـتهم وأال كـان ، تستعرض الواقعة برمتها 

  .حكمها معيبا متعينا نقضه
 )١٤٧ ص ١٠٨ ق ٤٠وعة األحكام ج  مجم٣١/١/١٩٣٨(

 ويتعني علي حمكمة املوضوع 
أن يكــون حكمهــا مبــرأ مــن التعســف فــي االســتنتاج ومخالفــة العقــل والمنطــق وطبــائع األمــور  

وأال تبـنــي قضـــاءها عـلــي الـفــروض واالحتمـــاالت المحـــددة ألن اـلــدليل إذا خالطـــه االحتمـــال ســـقطت 
 .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 
ة حتــى يتضــح ثبــوت وقوعهــا مــن المــتهم وأن يلتــزم بــإجراء مــؤدي األدلــة التــي اســتخلص منهــا األدلــ

 .ٕوجه االستدالل بها وسالمة المأخذ واال كان حكمها قاصرا متعينا نقضه 
 )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧ مجموعة األحكام لسنة ١٩/٤/١٩٧٦نقض (

 



 
 

٣٤١

 ملا كان ذلك 
مجــــال تســــبيبه القتنــــاع المحكمــــة فــــي وبمطالعــــة مــــدونات الحكــــم الطعــــين يتضــــح أنــــه أورد 

 .أنه أخذ من أقوالهم سندا لإلدانة  .. للواقعة المسندة إليهمبارتكاب المتهمين 

 رغم أن هذه األقوال ال تؤدي متاما إيل اإلدانة 
فالثابت أن جميـع المتهمـين أقـروا بعـدم صـحة واقعـات االتهـام الماثـل وأنكـروا تمامـا مـا نسـب  

 .إليهم فيه وقرروا بأنهم تعرضوا لإلكراه بما يسقط أي داللة ألقوالهم المزعومة األولي 

 ن حمكمة أول درجة تغاضت متاما عن هذا اإلنكارإال أ

 دومنا حتقيق أو تثبت من صحته 

 ودومنا تسبيب هذا التغاضي الغري مربر 

 هذا من ناحية 
.. بـفــرض صـــحة نســـبتها إلـيــه .. فإـنــه بمطالعـــة أـقــوال المـــتهم الثاـلــث .. ومـــن ناحـيــة أخـــري  

صـــــاحب ( رفقـــــة المـــــتهم الخـــــامس وأنـــــه توجـــــه.. يتضـــــح أنـــــه أقـــــر بأـنــــه يتعـــــاطي المـــــواد المخـــــدرة 
 .ليقوم األخير باستالمها ومنحه بعضا منها بغرض التعاطي ) المضبوطات

 وهو األمر الذي ينفي عن هذا املتهم 
بــل أن القــدر المتــيقن مــن أقوالــه بأنــه متعــاطي فقــط .. تمامــا جريمــة الجلــب وقصــد اإلتجــار  

 .ه أما خالف ذلك فال يستقي من أقوال.. للمواد المخدرة 

 ومن ثم 
يتجلى واضحا أن صورة الدعوى وواقعاتها اختلت في وجدان عدالة محكمة أول درجـة وذلـك  

 وهو األمر الذي يصيب الحكم الطعين .. بقيامها بتجزأة أقوال المتهمين وتحريفها إلي غير مرماها 
 .بالقصور المبطل في التسبيب والفساد في االستدالل 

ر عاب احلكم الطعني يف التسبيب حيـث مل يقـم الـدليل قصو: الوجه الثاني للقصور 

اشرتاك املتهم الثالث يف واقعة اجللب املزعومة يف حقه وعلي قصد القاطع علي 

 االجتار املنسوب إليه 

 حيث استقرت أحكام التمييز علي أن 
 م القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد وحيازته أو جلبه يتوافر متي قام الدليل علي عل 



 
 

٣٤٢

 .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 
يجــب إـيـراد األدـلـة الـتـي تســتند إليهــا المحكـمـة وبـيـان مؤداهــا ـفـي حكمهــا بياـنـا كافـيـا ـفـال يكـفـي  

ذكـر مـؤداه بطريقـة وافيـة يبـين مـدي تأييـده للواقعـة اإلشارة إليهـا بـل ينبغـي سـرد مضـمون كـل دليـل و
ٕكمــا اقتنعــت بهــا المحكمــة ومبلــغ اتســاقه مــع بــاقي األدلــة واذا كــان ذلــك فــإن مجــرد اســتناد محكمــة 
الموضوع للـدليل دون العنايـة بسـرد مضـمونه واألسـانيد التـي أقـيم عليـه ال يكفـي لتحقيـق الغايـة التـي 

لمحكمـة الـنقض مراقبـة صـحة تطبيـق القـانون علـي الواقعـة كمـا تغياها الشارع مـن تسـبيب األحكـام و
 .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  

 الطبـي فـإن هـذا الحكـم غيـر مقنـع ويتعـين نقضـه ألن هـذه العبـارات إذا كـان لهـا التحقيقات والكشـف
معني عند واضعي الحكم فإن هـذا المعنـي مسـتور فـي ضـمائرهم ال يدركـه غيـرهم ولـو كـان الغـرض 
مــن تســبيب األحكــام أن يعـلـم مــن حكــم لمــاذا حكــم لكــان إيجــاب التســبيب ضــربا مــن العـبـث ، ولكــن 

علم من له حـق المراقبـة علـي األحكـام مـا هـي مسـوغات الحكـم وهـذا العلـم الغرض من التسبيب أن ي
البــد لحصــوله مــن بيــان مفصــل ولــو إلــي قــدر تطمــئن معــه الــنفس والعقــل إلــي أن القاضــي ظــاهر 

 .العذر في إيقاع حكمه علي الوجه الذي ذهب إليه 
 )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعة القواعد القانونية ج ٢٠/٣/١٩٢٩نقض جلسة (

 ان ذلك ملا ك
اشـتراك المـتهم الثالـث ـفـي وكـان الحكـم الطعـين قـد خـلـت أسـبابه مـن ثمـة بيـان أو دلـيـل علـي  

فالثاـبــت أن المتهمـــان األول والـثــاني المفـتــرض أنهمـــا اســـتقدما .. واقعـــة الجـلــب المزعومـــة فـــي حقـــه 
ات وقد قررا بأن الشـخص المفـروض تسـليمه المضـبوط.. المضبوطات من خارج البالد إلي داخلها 

 .وهو الذي يداوم علي متابعتهم .. والذي تبين أنه المتهم الخامس (.....) هو صاحب الهاتف 

 

 



 
 

٣٤٣

 وهو األمر الذي ينفي مثة دور للمتهم الثالث بواقعة اجللب 
 ـفـإن مؤداهــا – بـفـرض صــحتها –أن المــتهم الثاـلـث ـقـد نســب إلـيـه أـقـوال .. أضــف إـلـي ذـلـك  

األمـر الـذي يسـتحيل معـه تصـور أنـه سـعي .. وي التعـاطي فقـط أنه ال عالقة لـه بـالمواد المخـدرة سـ
 !!!!.ليجلب مخدر من خارج البالد إلي داخلها ليتعاطاه ؟

 ورغم ذلك كله 
أدانته محكمة أول درجة في تهمة الجلب دونما أن تورد فـي أسـبابها ثمـة دليـل علـي اشـتراكه  

 .في واقعة الجلب المزعومة 

 ليس هذا فحسب 
قـد نسـبت للمـتهم الثالـث زعمـا قصـد .. ومن قبلها النيابة العامة .. أول درجة بل أن محكمة  

ودونـمـا أن تـعـن محكمــة أول .. دونـمـا أن ـتـورد دـلـيال واحــدا عـلـي ـتـوافر هــذا القصــد لدـيـه .. االتجــار 
بــل ســارت .. درجــة بتصــويب مــا ذهبــت إليــه النيابــة فــي هــذا الخصــوص بغيــر تــدليل علــي صــحته 

 .ة وأدانت المتهم بزعم توافر دالئل علي قصد االتجار علي ذات نهج النياب

 األمر الذي يصيب احلكم الطعني وحبق 
 .بالقصور المبطل في التسبيب والتدليل علي نحو يجعله جديرا باإللغاء  

 أحكام النقض أن السيما وأن الثابت من 
وع فـــي حكمـــه المقصـــود مـــن عبـــارة بيـــان الواقعـــة الـــواردة بالقـــانون أن يثبـــت قاضـــي الموضـــ 

األفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضـعه 
 .في صورة مجمله فال يتحقق به الغرض من تسبيب األحكام 

 )٦٣٠٣ ص ٣٩ س ١٢/١٢/١٩٨٩نقض جلسة (

علـي ه ءقصور يف التسبيب عـاب احلكـم الطعـني لعـدم إبتنـا: الوجه الثالث للقصور 

أدلة وبراهني قاطعة وجازمة وإمنا قام علي حمض افرتاضات وختمينات مل تـأت 

 .مستنده إيل األوراق وإمنا سطرتها حمكمة أول درجة من عندياتها

 فمن املستقر عليه يف قضاء النقض أنه 
األصــل أن المحكمــة ال تبـنـي حكمـهـا إال عـلـي الوـقـائع الثابـتـة ـفـي اـلـدعوى وـلـيس لهــا أن تـقـيم  
 .ها علي أمور ال سند لها في األوراق المطروحة عليها قضاء

 )١٥/١/١٩٨٤ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٣٨٥الطعن رقم (



 
 

٣٤٤

 كما قضت بأن 
حـــق محكمـــة الموضـــوع فـــي أن تســـتمد اقتناعهـــا بثـبــوت الجريمـــة مـــن أي دليـــل تطمـــئن إليـــه  

 . 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 
قها ومعناهـا ٕأن عدالة محكمـة أول درجـة قـد قامـت بتجزئـه أقـوال المتهمـين واخراجهـا مـن سـيا 

 .م ما نسب إليهوذهبت علي خالف الحقيقة بأن هذه األقوال تحمل إقرارا من المتهمين ب

 وهذا حمض افرتاض من احملكمة 

 خيالف متاما الثابت من األوراق 

 وخيالف ما ورد بصحيح أقوال املتهمني 
.. جـار أن محكمة أول درجة قررت في مدونات حكمهـا بتـوافر قصـد االت.. أضف إلي ذلك  

 .لكثرة الكمية المضبوطة .. افتراضا منها 

 وهو ما يؤكد 

 أن اطمئنان حمكمة أول درجة 

 إيل أن توافر قصد االجتار يف املواد املخدرة مل يقم علي دليل قاطع وجازم 

 وإمنا قام علي حمض افرتاض منها خمالف للحقيقة واألوراق 
.. أن يقـوم علـي دالئـل قاطعـة وجازمـة ذلك أن القول بتـوافر قصـد االتجـار مـن عدمـه يجـب 

وليس علي مجرد تخمين وافتراض من محكمة أول درجة والقول مرسال بأن كثـرة الكميـة المضـبوطة 
 .تدل علي قصد االتجار 

 أضف إيل ذلك 
محكمة أول درجة جـاءت بمـا لـم تسـفر عنـه األوراق أو التحقيقـات بـأن زعمـت بـأن وجـود أن 

فـإذا كـان .. وهـذا قـول يجـافي العقـل والمنطـق !! وب المـتهم الخـامس ؟المتهم الرابع سـاعد علـي هـر
  الرابع يستطيع المساعدة في الهرب لكان استطاع هو الهروب المتهم



 
 

٣٤٥

 ليس هذا فحسب 
وهـو مـا لـم .. بل جاء بالحكم الطعين أن المتهمين األول والثاني قاما بإخفاء المـواد المخـدرة 

 .ي قارعة الطريق يحدث حيث قررا بأنهما ألقياها عل

 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 
 .األحوال التعويل عليها في إدانة المتهمين 

 وهو ما يقطع 
 .و يجعله وبحق خليقا باإللغاء حلطعين في تسبيبه علي نبقصور الحكم ا

قصور احلكم الطعني يف التسبيب قصورا شـديدا حينمـا أغفـل : الوجه الرابع للقصور 

وتغاضي عن االختالف اجلسيم يف املضبوطات واإلحراز املثبتـة مبحضـر الضـبط 

 عن تلك املرسلة إيل املعمل اجلنائي والتي خضعت للفحص 

 كمة النقض بأن وحيث قضت حم
مــن المقــرر أن األحكــام الجنائيــة تبنــي علــي الجــزم واليقــين ال الشــك والتخمــين وأن األحكــام  

 .الصادرة باإلدانة يجب أن تبني علي حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين 
 )٨٥٥ ص ٢١٠ رقم ٩ مجموعة أحكام النقض س ١٨/١٠/١٩٥٨نقض (

 كما جيب
ورد مــا اســتند إليــه مــن أدلــة الثبــوت وأن يبــين مؤداهــا بيانــا كافيــا فــي كــل حكــم باإلدانــة أن يــ 

 .يتضح وجه استدالله بها 
 )٩٥٧ ص ١٩١٩ ق ٣٤ أحكام النقض س ١٥/١١/١٩٨٣(

 ملا كان ذلك 
مــأمور الضــبط القضــائي قــد أورد / وكــان الثابــت مــن أوراق االتهــام الماـثـل يتضــح أن الســيد  

مـــدير فـــرع / ..... ( المحـــرر بمعرفـــة الســـيد النقيـــب -/-/-فـــي محضـــر الضـــبط والتفتـــيش المـــؤرخ 
 ) .مكافحة المخدرات 

 
 



 
 

٣٤٦

 حتت بند مالحظة 
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 وحيث أنه من املفرتض أن ترسل االحراز الثالثة إيل املعمل اجلنائي.. هذا 

 دون عبث أو تالعب 
حيـث أن تقريـر المعمـل الجنـائي أثبـت .. إال أن ما حدث فعال كـان علـي خـالف ذلـك تمامـا  

 :أن االحراز الثالثة كاآلتي 

ثالـثـة وعشــرون أـلـف وســبعمائة ( ـقـرص ٢٣٧١٨ بـعـدد عـبـارة عــن عـقـار التراـمـادول :األول اـحلـزر 
 ) .وثمانية عشر قرص

 ) .ستة أالف وخمسمائة قرص( قرص ٦٥٠٠بعدد عبارة عن عقار تريفن  :احلرز الثاني 

  .فارغة لعقار تريفن علبه ٢٥عبارة عن : احلرز الثالث 

 ومما تقدم 
د فيمـا بـين األحـراز الـواردة بمحضـر الضـبط عـن تلـك المـذكورة يتضح مدي االخـتالف الشـدي 

ثمـاني ( قـرص ٢٨حيث أن التقرير األخير زاد فـي عقـار الترامـادول عـدد .. بتقرير المعمل الجنائي 
 ) .سبعمائة وثمانون قرص( قرص ٧٨٠كما زاد في عقار التريفن عدد ) وعشرون قرص

 ليس هذا فحسب 

محضــر الضــبط أنهــا تخــص بــل أن العلــب الفارغــة وردت ب 

فــي حــين ورد بتقريــر المعمــل الجنــائي أنهــا .. عقــار الترامــادول 

 .خاصة بعقار تريفن 
 وهذا االختالف الشديد 

يقطــع بــأن ثمــة عبــث وتالعــب قــد تــم بــاالحراز أو أن تلــك االحــراز ال تخــص القضــية محــل 
االحـراز المتالعـب بهـا ويثـار وفي كل األحوال تنقطع صلة أي من المتهمين بهذه .. االتهام الماثل 

 .الشك حول نسبتها لهذه القضية تماما 



 
 

٣٤٧

  وحيث أن املستقر عليه يف أحكام التمييز علي أن 
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 
وكان االختالف الجسيم في كميـة المـواد المزعـوم ضـبطها مـع المتهمـين األول والثـاني يـدعو 
للشـــك والريـبــة ـفــي صـــحة هـــذا االتهـــام برمـتــه األـمــر اـلــذي كـــان لزامـــا معـــه عـلــي محكمـــة أول درجـــة 

لتمحـيص لمـا فـي ذلـك مـن آثـار علـي انتفـاء االتهـام الماثـل ٕااللتفات إليه واقساطه حقه في البحـث وا
 .برمته في حق المتهمين 

 أما وأن حمكمة أول درجة مل تفعل 
وأغفلت هذا التناقض والتضارب في االحراز األمر الذي يعيب حكمها بالقصور المبطل فـي 

 .التسبيب 

وذلـك باسـتدالله .. اق فساد احلكم الطعني يف استدالله وخمالفته للثابت بـاألور: ثالثا 

 علي إدانة املتهمني بأدلة غري صاحلة من الناحية املوضوعية لالقتناع بها 

 من املقرر يف أحكام النقض أن 
 فــإذا األحكــام يجــب أن تبنــي علــي أســس صــحيحة مســتمدة مــن أوراق الــدعوى وعناصــرها ، 

ون معيبا إلبتنائه علي أساس استند الحكم إلي رواية أو واقعة ال أصل لها في التحقيقات فإنه يك

 متـي كانـت الروايـة أو الواقعـة هـي عمـاد الحكـم فـإن األمـر ينبـئ عـن أن المحكمـة لـم تمحـص فاسـد
اـلــدعوى ولـــم تحـــط بظروفهـــا واســـتدلت بمـــا ال أصـــل ـلــه فـــي األوراق ممـــا يتعـــين معـــه نقـــض الحكـــم 

 .المطعون فيه 
 )٣٩٧ ص ٣٣ مجموعة األحكام س ٢٣/٣/١٩٨٣(

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق المفاهيم القانونية أنفة الذكر علي مدونات الحكم الطعين يتضح وبجـالء أنـه معيـب  

بالفســــاد ـفـــي االســــتدالل إذ ـقـــام مرتكــــزا عـلـــي عــــدة أســــانيد غـيـــر صــــالحة مــــن الناحـيـــة الموضــــوعية 
وحيــث كــان ذلــك الفســاد فــي االســتدالل علــي .. لالســتدالل بهــا أو أن تكــون ســندا إلدانــة المتهمــين 

 :فإننا نوضحها فيما يلي .. من وجه أكثر 



 
 

٣٤٨

 الثالث مبا جـاء بـأقوال فساد احلكم الطعني باستدالله علي إدانة املتهم: الوجه األول 

ضابط الواقعة التي افتقرت للصـحة واملعقوليـة علـي حنـو كـان جيـدر اطراحهـا 

 وعدم التعويل عليها 

 فمن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
ٕي أبــداه الطــاعن يتجــه نحــو نفــي الفعــل المكــون للجريمــة والــي اســتحالة لمــا كــان الــدفاع الــذ 

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 

 .األمر فيه وتمحيصه بلوغا لغاية 
 )ق٥٨ لسنة ٢١٥٦ طعن رقم ١١/٩/١٩٨٨نقض (

 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 
دحضـــه إذا هـــي رأت طرحـــه أمـــا وـقــد أمســـكت عـــن تحقيـقــه وكـــان مـــا األمـــر فـيــه أو ـتــرد علـيــه يمـــا ي

أوردته ردا عليه بقاله االطمئنان إلي أقـوال الشـاهد غيـر سـائغ لمـا ينطـوي عليـه مـن مصـادرة الـدفاع 
 .قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيبا 

 )٧١٤ ص ١٢٤ ق ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (

 ملا كان ذلك 
خـــــــص منهـــــــا أقـــــــوال الســـــــيد  االتهـــــــام الماثـــــــل وعلـــــــي األالل أوراقخـــــــوكـــــــان الثابـــــــت مـــــــن  
والتـي جـاءت فـي مجملهـا مخالفـة للواقـع والحقيقـة والمعقوليـة وذلـك .. ضابط الواقعة ..... ..النقيب 

 :أنه قرر باألتي 
زعـــم ـبــأن المتهـمــان األول والـثــاني مـــن  .. ـفــي تحرياـتــه المزعوـمــة المـســتهلة بـهــا األوراق -١

 .ات المعروف عنهما تعاطي المخدر

 يف حني قد ثبت 
) الـبـول(أن أـيـا منهـمـا ال يتعــاطى ثـمـة ـمـواد مخــدرة وذـلـك مــن خــالل تحلـيـل ســوائلهما الحيوـيـة  

 والتقريرين الخاصين بهما المرفقين باألوراق 



 
 

٣٤٩

حاليــا قــرر الضــابط أن المتهمــان األول والثــاني يحــوزان  .. فــي ذات التحريــات المزعومــة -٢

 .كمية من المواد المخدرة 

 أنه يف حني 
حـــــال ضـــــبطهما لـــــم يعثـــــر معهمـــــا علـــــي أي ممنوعـــــات رغـــــم تفتيشـــــه لشخصـــــهما وللســـــيارة  

 .استقاللهما

 وال ينال من ذلك 
أن هــذين المتهمــين أقــرا لــه أنهمــا قامــا بإلقــاء المــواد المخــدرة .. الواقعــة الغيــر معقولــة عقــال  
تهمــان بــذلك رغــم عــدم فــال يعقــل أن يعتــرف الم.. حيــث أن هــذه الواقعــة محــل شــك ....... بإمــارة 

 .العثور معهما علي شيء 

 إال إذا كانا قد تعرضا للسب والضرب واإلهانة 

 علي النحو الذي أبلغا عنه الحقا 
 في كافة مراحل الدعوى لم تشر من قريـب أو مـن بعيـد أن تحريات السيد الضابط المذكور -٣

 وهـو مـا يقطـع بانتفـاء أي ..إلي المتهم الثالث أو أنه مشترك في الواقعـة محـل هـذا االتهـام 
 .داللة لهذه التحريات أو أقوال مجريها ضد المتهم الثالث وال تعد دليال علي إدانته 

 بـرغم أنـه المنـوط بـإجراء التحريـات حـول الواقعـة محـل هـذا االتهـام إال أن الضابط المـذكور -٤
تهــام أنــه عجــز عــن تقــديم دليــل واحــد علــي اشــتراك المــتهم الثالــث فــي أي مــن عناصــره اال

 الماثل 

 األمر الذي يقطع 
بانهيار أي دليل قد يستمد من أقوال الضابط المذكور حيال المـتهم الثالـث ورغـم ذلـك أخـذت 

 .منه محكمة أول درجة سندا إلدانته وهو أمر يؤكد فسادها في االستدالل ومخالفة األوراق 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء حمكمة التمييز أنه 
الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهـم سـياقها وتستشـف مراميهـا مادامـت من حق محكمة  

فيما تحصله ال تحرف الشهادة عن موضعها وهي في ذلك مقيدة أال تأخذ إال بـاألقوال الصـريحة أو 
 .مدلولها الظاهر 

 )٥/٣/٢٠٠٥ جلسة ٢٠٠٤ لسنة ٣٩٦الطعن بالتمييز رقم (
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 كما قضت حمكمة النقض بأن 
تعتبـــر مشـــوبة بالفســـاد فـــي االســـتدالل إذا انطـــوت علـــي عيـــب يمـــس ســـالمة أســـباب الحكـــم  

االســـتنباط وتحقيـــق ذلـــك إذا اســـتندت المحكمـــة فـــي اقتناعهـــا إلـــي أدلـــة غيـــر صـــالحة مـــن الناحيـــة 
الموضـــوعية لالقتنـــاع بهـــا أو إلـــي عـــدم فهـــم الواقعـــة التـــي ثبتـــت لـــديها أو وقـــوع تنـــاقض بـــين هـــذه 

م المنطقي للنتيجة التي انتهت إليهـا بنـاء علـي تلـك العناصـر التـي العناصر كما في حالة عدم اللزو
 .ثبتت لديها

 ) ق٦٢ لسنة ٣٣٤٣ الطعن رقم ٢١/٢/١٩٩٣نقض (

فساد احلكم الطعني يف اسـتدالله بـالتقرير الفنـي الصـادر عـن : الوجه الثاني للفساد 

الضـبط املعمل اجلنائي رغم اختالفه وتناقضه مع الدليل القويل الوارد مبحضر 

  .-/-/-والتفتيش املؤرخ 

 ومن أحكام النقض يف هذا اخلصوص أن 
المـــواد الجنائـيــة ال يصـــح أخـــذها ـبــالظنون والـفــروض ـبــل يجـــب أن تكـــون قائمـــة عـلــي تعـيــين  

فعلــي فــإن الحكــم الــذي يقــام علــي قــول بــأن المــتهم واجبــه أن يعــرف الحقيقــة أو كــان فــي وســعه أن 
 .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 ١٦/٥/١٩٨٥نقض جلسة (

 ملا كان ذلك 
ثابت أن الدليل القـولى علـي كميـة ونوعيـة المضـبوطات والثابـت بـأقوال السـيد ضـابط وكان ال 

  .-/-/-الواقعة المثبتة بمحضر الضبط والتفتيش المؤرخ 

 قد اختلفت من حيث العدد والنوع 
حيـث .. مع تقرير المعمل الجنائي الذي يمثل الدليل الفنـي علـي كميـة ونوعيـة المضـبوطات  

 ٢٨زاد زيـادة ملحوظـة فـي كميـة المضـبوطات فقـد زاد فـي عقـار الترامـادول عـدد أن التقرير األخير 

  . قرص٧٨٠كما زاد في عقار التريفن .. قرص 
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 وهذه الزيادة امللحوظة 
بـل هـي مبـرر للقـول وبحـق أن ثمـة اخـتالف .. ال يمكن أن توصف بأنها مجرد خطـأ مـادي  

 .في االحراز وتالعب بها 

 السيما وأن الثابت 


���محضـــــر الضـــــبط أن العلـــــب الفارغـــــة كانـــــت فـــــي  
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فـــي حـــين أثبـــت المعمـــل الجنـــائي أنهـــا لعقـــار  .. א�Cא

 التريفن 
 وهو ما يؤكد 

أن االحــراز المرســلة إلــي المعمــل الجنــائي ال تخــص القضــية المعروضــة ومــن ثــم ال  يجــوز  
المخـدرة المحـرزة أبـان الضـبط إلتمامـه علـي غيـر المـواد .. التعويل علي التقرير الفني المعد ألجلها 

 .والمزعوم ضبطها لدي المتهمين األول والثاني 

 ومن ثم 
يتجلى ظاهرا فسـاد الحكـم الطعـين حينمـا أدان المتهمـين معـوال علـي ذلـك التقريـر المعـد علـي  

 .خالف المضبوطات الخاصة بهذه القضية 

 اإلخالل حبق الدفاع: ثالثا 

 اإلخـالل اجلسـيم حبقـوق الـدفاع حينمـا طـرح أوجـه احلكم الطعني عابه: الوجه األول 

دومنا أن يوردها يف مـدونات قضـائه حيـث الدفاع والدفوع املبداة من املتهمني 

يف عبارة عامة وجمهله ال يتحقق بها غرض املشـرع مـن إجيـاب تسـبيب أمجلها 

 األحكام ومل يرد عليها متاما 

 بداية 

 اجلزائية علي أن  من قانون اإلجراءات ٢١٦فقد نصت املادة 
يجب علي المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها مـن الخصـوم وتبـين األسـباب التـي  

 .تستند إليها 
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 ن أحكامها على أ العديد من حكام حمكمه النقض يفأحيث استقرت 
 ة لمسـندة البحث مادام منكـرا للتهمـين تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فأ ةعلى المحكم 

 يي فـأصـح تغييـر وجـه الـر  يترتـب عليـه لـوالـذين دفاعا جوهريـا وان الـدفاع الجـوهري هـو ليه وكاإ
 إلـي تـؤدي ةسـباب سـائغأرد عليـه ب تـوأفيـه غاية األمـر  إلين تحققه بلوغا أ ة فتلتزم المحكمعوىالد
 .طراحه إ

  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤حكام النقض س أ مجموعه ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

  أيضاوقضى 
 لمحكمــه اـلـنقض ةء المســتقرئ ومــن المـبـادة حــق اـلـدفاع مــن الحقــوق الدســتورينأمــن المـقـرر  

ن أليهــا علــى ســبيل الجــزم إو وجــه الــدفاع يــدلي بــه لــدي محكمــه الموضــوع ويطلــب أن كــل طلــب أ
ن تمحصـه أ ةيجب على المحكمـالدعوى  ي فالرأيتفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه 

 . بحق الدفاع إلخاللصبح حكمها معيبا بعيب اأال ٕا و مدونات قضاءهايوتجيب عليه ف
  )١٢٢٦ صفحه ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 

 وكذلك 
 منـــاحي دفاعـــه يتلتـــزم بمتابعـــه المـــتهم فـــ  الةن المحكمـــأ ألصـــلذا كـــان اإنـــه أمـــن المقـــرر  
مـت ى وألالـدعو 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 ( 

 ملا كان ذلك 
وبتطبيــق جملــة المفــاهيم القانونيــة أنفــة الــذكر علــي مــدونات الحكــم الطعــين يتضــح وبجــالء  

 كافـة أوجـه الـدفاع والـدفوع المبـداة مـن المتهمـينطـرح مدي إخالله الجسيم بحقوق الـدفاع حيـث قـام ب
 ي قضائه وأجملها في عبارة عامه معماة ومجهلة إذ قال ولم يوردها تماما ف
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 واحلاضر معهم طلب براءتهم مما نسب إليهم 

 وفيما عدا هذه العبارة ا�هلة 
لم يورد الحكـم الطعـين ثمـة دفـع أو دفـاع ورد علـي لسـان المـدافعين عـن المتهمـين بمـرافعتهم  

 .الشفوية أو بمذكرات الدفاع 
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اإلجـراءات التـي اختـذت حيـال بطالن أن احلكم الطعني مل يلتفت إيل : الوجه الثاني 

والقبض عليه ..  الثالث هذه الواقعة بداية من عدم إجراء حتريات بشأن املتهم

ال إليه وإسناد اتهامات  باطلوحىت إصدار أمر إحالة .. إذن نيابة باطل مبوجب 

كل ذلك يف الوقت الذي مل تعمل فيه احملكمة علـي .. تعرب عنها أوراق الدعوى 

استعمال سلطاتها التي خوهلا هلا املشرع يف حتقيق الواقعة وصـوال لوجـه احلـق 

وهـو األمـر الـذي .. املتهم هذا فيها وللوقوف علي ما اختذ من إجراءات حيال 

مبـا يتـوافر معـه النعـي علـي حكمهـا .. الطعـني قعدت عنـه حمكمـة احلكـم 

 .باإلخالل حبق الدفاع 

 حيث أنه من املستقر عليه يف قضاء النقض أنه 
ٕلـمــا ـكــان اـلــدفاع اـلــذي أـبــداه الطـــاعن يتجـــه إـلــي نـفــي الفعـــل المـكــون للجريـمــة واـلــي اســـتحالة 

يـق الـدليل فـي الـدعوى حصول الواقعة لما رواها شهود اإلثبات فإنه يكون دفاعـا جوهريـا لتعلقـه بتحق
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 
اع قــد طلبــه ال يقــدح فــي واجــب المحكمــة فــي القيــام بــالتحقيق الواجــب عليهــا أن يكــون الــدف

وقالت أن الدفاع قصد منه تكذيب الشاهد ال يجوز االعتراض عنه بقاله االطمئنان إلـي مـا شـهد بـه 
الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد علي مصادرة الـدفاع قبـل أن ينحسـم أمـر تحقيـق تجريـه المحكمـة 
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فاعــه ينطــوى عـلـي وال يـقـدح ـفـي هــذا أن يكــون اـلـدفاع أمســك عــن طـلـب إجــراء هــذا التحقـيـق مــادام د
 .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 المتعلقــة بــبطالن .. والــدفوع والمطــاعن الموجهــة مــن المتهمــين إلــي االتهــام الماثــل 
انعــدام وجــود تحرـيـات تثبــت صــحة الواقعــة المزعومــة المســندة بمــرورا ..  القــبض والتفتــيش إجــراءات

فضال عن العوار الذي شـاب أمـر اإلحالـة وعـدم انطباقـه علـي الواقعـة الراهنـة وعـدم صـحة .. إليهم 
هذا باإلضافة إلي أن المحكمة لـم تعمـل سـلطاتها نحـو تحقيـق .. وصف الجلب علي االتهام الماثل 

علــي فــرض (االتهــام والوصــول إلــي حقيقتــه وأنــه ال يعــدو أن يكــون شــروع فــي ارتكــاب جريمــة هــذا 
 ) .وجودها في األساس

 وخالف ذلك
ذلـك .. من العيوب التي شابت هذا االتهام والتفتت عنهـا المحكمـة دونمـا مسـوغ مـن القـانون  

ي للوصـول إلـي حقيقـة أن الواجب علي المحكمة بحث عناصر االتهام والتحقيـق فيهـا علـي نحـو وافـ
 .األمر قبله ومدي صحته وصحة نسبته للمتهمين من عدمه 

 ملا كان ذلك 
وحيث أن محكمة أول درجة لم تفعل ما تقـدم وقعـدت عـن تنـاول االتهـام بالبحـث والتمحـيص 

 .والتحقيق األمر الذي يؤكد إخاللها بحقوق الدفاع 

 ملا كان ذلك 
لحكــم الطعــين قــد شــابه العدـيـد مــن العيــوب الجوهريــة ومــن جملــة مــا تقــدم يتجلــى ظــاهرا أن ا 

 التي تنال منه وتجعله وبحق جديرا باإللغاء 
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 بناء عليه 

 من عدالة اهليئة املوقرة احلكم  الثالث يلتمس املتهم
 .بقبول االستئناف شكال : أوال 
 .إليه د نسم الثالث مما هو بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم: ثانيا 

   الثالثوكيل المتهم          
 

    المحامي          
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 املوقرة .... االستئنافية لدي جانب مقام حمكمة أبو ظبي 

  نح املستأنفةالدائرة اجل
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 وهذه املذكرة مقدمه 

 مـــــن 

 

  ستأنفم           / السيد 
��((د((((@(

 سلطة اتهام           النيابة العامة -١

 مستأنف ضده          /  السيد -٢
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شـتملة علـي أوـجـه دفاعـه ودفوعـه التـي يتمسـك بـهـا وال الم .. / المسـتأنف مـذكرة بـدفاع  

ينفك عنها السيما وأن محكمـة الدرجـة األولـي قـد أهملتهـا بالكليـة ولـم تطلـع عليهـا أو تمحصـها 

كمـا تشـتمل هـذه المـذكرة علـي أسـباب طلـب .. ها ، وبالتالي لم تـرد عليهـا وصوال لغاية األمر من

ـم يــراع ضــمانات  ـذي تــوافرت فيــه معظــم عيــوب التــدليل واالســتنباط ، وـل إلغــاء الحكــم الطعــين اـل

هـذا باإلضـافة إلـي خطئـه .. محاكمة المستأنف سواء في تحقيق دفاعه أو تسبيب إطراح الدفاع 

  في البيان في تطبيق القانون والتقصير
��و?و�ذ���א��&מ�א��9د��	ن�	�&	1�3ول�د��3

���وא���@%�	�طو���08!��"�3

 حكمت احملكمة حضوريا 

 يف الدعوى اجلزائية �

���K�$-א��Eدא{�)�����'�|E�$6-א�(����C�"2�����،�و����������%#N>��~٢٥٠,٠٠٠��K�A	د�
)���KA	ن�<�|�د�و6¹�x����(�����������������א�����،�و�,��د	��א�ز���I�m��"���א���N�م�א

������.א-6$7%م�^�א

 ويف الدعوى املدنية  �

�.^�א�`�vS،�����ل�א�3%��pא-%���Eא-�%��� −��<
7�− ������������C�"���1E%-������13%א�ن�.6%د��"���K�$-אم�א�و^�א-�}�ع�،��{�

)٢٠١,٠٠٠�(�K��A	د)K��A	ووא'��%�<���|�د�x�������(�m����،�i��&s���.����$ 
�2�^�1	�L���/א�����^�i	��N�م�و�,���و��+�א���3%��p���.����א��K��Sא�#�������

�.א-�{�ع�

 وحيث مل يرتض املستأنف بهذا احلكم فقد طعن عليه بطريق االستئناف 

 تأكيدا علي أن االتهام من األصل قائم علي جمرد ختمينات ثل اامل

 وافرتاضات ظنية ال تتسم باجلزم واليقني وقد أنساق ورائها احلكم الطعني

��������|E�$6-א�i�א�#�����א������&%�א���iE� �%���..�&�������������>��	���2���������$���E	�������h.%א
�&�م������..��¢�



 
 

٣٥٨

،�وذ�((��!((+ن�1"((�د���	((��وא�8((�3	((ن�*((+����1ن����/��"((�7و8((ذ;�&((��	((ن���"�

�((��7وא((�زد�א$�	((ن�8!((ل�א�4((��ن�،�وذ�((��!((+ن�"((ط����������������))�	��))	�����

�0))���و&((ل�?((ذא�א�?�	((�מ�א��"((	%�א�((ذ.��9((ل����(��K��..�(���0)((دא,(!����

���0!�ن�*����ن��(�ض�א��(��ط�،�وא"(�	��وא�������א�	����7وא���!�ن�@��7!���

�������X�!)9א��G)���>و��<���ن�א��(زא$�و@(��,�@(�!�,�א��(زא$�و�(�د,������������..�!"�)&�

و�((�ن��&((ون��((د������!((�ن��E((��	"((�و��ن�و�E((����"،�"�א��	((�?����ز��((�3

	د�&�ن����	�3א�*����وא���מ�א�ذ.���	�و����0%�9دو�?מ�و��@ون����(�����������3

"��3	����3�&ون�א�����(�3	(�����1(�<���א�	!��א#�א�������%��3"��א,�������

وذ���!�"��دאמ�!��(�	�a�(و����	(ن��(�ل�א�*(!&�3א�	��و	���(�3،�وذ�(�������������

�"�.��%�א���و�א�	!�ن�!�2و�אق�

���١�،�٢٠/١�،�٤١��8و&�%�[�����iא�#������א�������������Oא-E�$�6|�و������"���אد�������������..�A_א���
�K&	�Tد�Iن�א�Eم�����N�-א�٢٠١٢�٥��#6א�/��!��Sن���k�^��+���"�-א���#���K�.�

��-(((((א�و��8

خليجـي "فقد شارك المنتخب الوطني اإلماراتي لكرة القدم في بطولة كـأس الخلـيج .. بداية �

المقاـمــة ـفــي دوـلــة الكوـيــت الشـــقيقة ، واـســتطاع منتـخــب اإلـمــارات أن يصـــل إـلــي المـبــاراة " ٢٣

ذلك بفضل اهللا عـز وجـل ، ومـن جنبا إلي جنب المنتخب العماني ، وكان .. النهائية في البطولة 

بعده المساندة الرسمية والجماهيرية واإلعالمية الهائلـة للمنتخـب الـوطني بكافـة العبيـه وأجهزتـه 

 .الفنية واإلدارية وغيرها 

 إال أن آمال الشعب اإلماراتي 

 ������L�sA�v �^�i��e�%&�..�����O��&�[�7$#-ن�א� ���%��������%��6e	���K�"���	א��א�#��
<د�8��1Eא�,�ل��a"��1"3א�������،���%��N	+�א-��	א���W�������Nא�&�������������W�.��0��WN<و���
�א�L�,�����א-#$���7]����د&�������،�٩٠[����אل����/�������}�O����6$'א�J��b���e@و^�א�%&�������א

و ���ن�&��%�..���N$�`����א������mو���%Lوא��#���א�א���#�����0,���ل�3"���1א�����������..�א)����	א�1
�����������1E%�-א-��13%א�Lא����#��Lא�3"����1"����+������)�..א�`��3�����b���	�T%,�)�����T�%6$.%�{�����א

�}ذא�����.�v�`0^�����6"���و<[���������و<[���������������א��و<���ل���������������..�א-%.��א���0 ���&�	���
�.א�`�]�א)��	א��1 "��



 
 

٣٥٩

 ليس هذا فحسب 
و�((מ�א���&((�מ��H((%�@((�!�,�..�!((ل�א���((,�א�	!((��א#�!��((�دل�"((�!%�!((�ن�א�>((����ن��

@((	ن�א��	"((���3!((�ن�א�((ذ�ن�"�"((ددون���((��א�@((�!�,��א��((���=�،��((\ذא�!��	((د�%�א�	((د�%�

�)�.&	����8..�وذ����1@��!��$א���%�א������	ن�א�	د���א�>�%�(

 وقد تكرر املشهد احلزين.. هذا 

������1E%-א-�13%א�v`��U�')������E���א�����"��(��������������/r��8����%{�����א�A�v���6��^
�����¥�T%��,��x���א-��7$#]�א)���..�א��	���6e�1���2�a���ذ�Tد>�%�����K��z�8א��و���	�����א��1�"	����

�W���.وא�������وذ��N���%�`��^�aو�t�T.$�&���< ���א-$`�

  /وعقب املباراة مباشرة صرح السيد .. هذا 

 بتصرحيات نارية قائال ) رة القدم اإلماراتيكرئيس احتاد (
�	((ن��٩٠((%�א�د�8�((��3)��	((ود.(�((ن�@((�!�3א��((زא$�א��((%�1?((د�?��א���((����7"�

���(�7	��(�;������(��&(�ن�"�"(�����،�وא�(��מ���������������\���0و��(د������..�א�	!��א#��

�،�و��(%���((وמ�א2!((�ض��"�1و,�"��>"((1�0&!(��	((ن�א�	���((���7"�א��(%��*((و;�"

��!��"�.	�א���3�"�!���מ�2ن�א����7!��"מ��ن��>�د?מ�	"�

 ملحوظة     
ٕلو أن هناك سبا وقذفا واساءة في حق المدعي المدني فإن ما قـرره 

ـ.. رـئـيس االتحــاد / الســيد  ذي حــدد اســم الالعــب بوضــوح يكــون اـل

األولي باعتباره سبا وقذفا السيما وأن كان ذلك علي شاشات التلفاز 

 ! .وعلي مرأى ومسمع من كل متابعي كرة القدم في العالم أجمع ؟

 رئيس االحتاد/ وتابع السيد 

 بأنه سوف يتم تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق حول ما�

ووجـــودهم ـفــي ـبــي األـبــيض د تـجــاوزات ـمــن العن وجـــو عـــأثـيــر

 قبـل لقـاء عمـان فـي نهـائي بطولـة سهرات ماجنـة حتـى الصـباح

 " ٢٣خليجي 



 
 

٣٦٠

 )موقع ايالف ، وصدي البلد ، وموسوعة هذا اليوم وغيرها من المواقع(   

 وعقب هذه التصرحيات النارية الواردة علي لسان

 لواضحة واملعربة عن غضبه وغريته الوطنية ا ..رئيس احتاد الكرة/ السيد 

 فقد بدأ الشعب اإلماراتي من كل صوب وحدب يف التفاعل مع هذا احلدث

 من منطلق احلب والوطنية والغرية علي مسعة البالد رياضيا 
و8((د�&((�ن�א�	"((�+�;�א�	� ((ل�&وא�((د�	((ن�	((وאط�%�?((ذ<�א�((!�د�א��!�!((�3،�و&((\��	%�� 

%�"!�ل�א���د�א�!�(�$�����و��"�..�1!و�B!%�"�*����و���س��وא�د#�	ن�1&!��א���وא,�א����@���������3

�X�!	و8-�א��وא9ل�..�وא�	دא,���%���K��#د�"ط���د��:����8	ن�������	��?و���09"��و���"�

   األويل التغريدة يف 

�����"eאم���وN"���و'��W.$���د���3]�<و�א�������������K����8���W#�zא�#������&��L1k�v �vא�$
������6��K��&�1وEא�����	و2د�����������א�#��[A_�$"��	����������2���1א�!���K،������������א�"��ن�وא�`���	�وא

����8���%א�$!��������..������vS	3��T>�h.]������� ��ن����د��"0]����%��$N	�O���1"3���$.>א)�����
�Lא���.������و	א�L{��ع�{���+�א

  الثانية ةالتغريد ويف 

���������N�8�.>�����-ًא�	�א�$!������[����������،�i�.�S������������������#��3��"���א-���	א��א�#��
�T�e>�O��N>�83¯�6	��د	א�������������א�����!���..�ًא��"#������1و��ذא� �E�א�.�0"�ن�אN$�%אد���

�"�.�'�6س��KA%�������W�3����3�}>��#.%.�^�iE� 2ذ	��

   الثالثة التغريدة ويف 

 �B_A�vא����bAא�y�x���v �8��iא)��	א+�و�1E��0��vS��i��kوQ�e2ص�،��������������
��Q�3"�����א-#$��7]�وא�v��,'�T_���م�א��§���1א����$Aא�א�_��A�v�� و��W���3�������O���}�W���3
�א�Lو{���b���k�..��i3.���3�8ض�א������Yא��N$�$��א��������6'"�����'$����א�,����������������Sن�א

��#.�'�bA����א�Lو�3د��א��"�.��6e	��3"�1א�#��م�..�{���+�א
�
 



 
 

٣٦١

  الرابعة التغريدة ويف 

���6��b��c�W���3���#.%���ن����S.�W��'���T_���א�K��"��وא�	א�`�������������W 	%����b��cو�W��
���1"3��E�"�:ن���������������S����#/������/	�e�+א���N�^�����V%و	�KAو.��X�ن���"���א-���	א��א�#��

�B�#.>	�������$#�א�..�©%'����[�N����#�����!$�א�[���#Aو�.�

 ومما تقدم مجيعه يتضح 
א�	"�+�;��מ��*��	(ن���8(1�7و�!��(د��H(%�א"(מ��1(��	(ن�א�	��(%����(��0،�&	(���(מ����������������������������1ن��

�2.�*�ص�� ن��د� �K!�0ض�א�����ق�وא���9(%��(ن�H����7�!)"1ذ�&�..��و�د�	����د�"!��1و�8ذ��

و�((מ��"((� �1�G�((دא�	((ن�א�	�Bو	((�3..�א��ز�	((�3א��&((�א$�א��((%�	�((%�!�((��א�	���((�7אP	((��א�%�

،����	�9��3و��@�3��K!���0و!�ن�1�(د����و�מ��و�%9!������ق�	-�1*��ص�!����מ�������א����@���3

��د�((دא��	((��"�3"((��א,�	���(("و&((�ن��H((�אد<���>((�B..�!((ل�?د�((�0א�((وطن�و"((	���0א����@((��3

و	(��و9(ل���H(�0	(ن�	��و	(�,�81(��!+"(	�$�	9(د�?���(%������������������..����س�א���د�א���!1�/����3و�د<�א�"�د���

�,�����).&	��1&د�!+�98�0د�	ن��>�B	����3?و�א���ط��א��د�!���زل(א���

  لثمه عباراتستأنفوبرغم عدم توجيه امل.. هذا 

 سب أو قذف آلي شخص بعينة 

�����������zQz�8���� >�%����E>��2م�����������������Q�3(א�v���Nא����و���%��#��ول� �����و%.������`E�8������k>
��������^����60E�K��!�.�1E%��-�13%א��-���º/�����،�����@א�א_��¥��L��3وא-����و��وא-��6������א-�
���.%א+�א-E�$6|�و.��A�B%�,�.���E>�K3�����a�"��8א�����	א+�^�w���Wوא��rאض�������������������������

��i��..�#N��£�1"3�K��&�b��א�א����م�א_A�v���cQم��%�.�Kz��v���و�د>�%�..���K.%����[��3و
������������[�3Q���6ق�א#.�،�|�,Eو���k�8���� غ���Q��א����/��������������e@א���A���E������3א@ول�و.����1زא�Lא	و

�.��,�د���B_A�8א�$��.%א+�
 وهنا يثور تساؤل 

إذا ـكــان ســـند الـمــدعي الـمــدني األول ـفــي افتراضـــه الظـنــي �

المعـيـب أـنـه ـهـو الالعــب الوحـيـد اـلـذي أضــاع ضــربات ـجـزاء ـفـي 

 لذلك افترض أنه المقصود بعبارات التغريدات ، فما .. اة المبار



 
 

٣٦٢

 !.هو سند زعم المجني عليه الثاني ؟
  أمام النيابة العامة ستأنفوجتدر اإلشارة إيل مثول امل.. هذا 

  وأكد علي ما يلي       بتاريخ 
��H&���	��?و�	"�د��0��H،�و1ن�א�	د�%�א�	د�%�א2ول���(�7&(�#���������������−١

!(�3&		 (ل��	���(�7!(�د<�و(���و�(د� 	(��������3		�ز�و�&ن��(�0א�	�����

و?و�	��1&د<�א�����7(%�81وא�(�0!�(دמ�و�(ود� 	(��������������3(����,�	����0

�)."�+�;����,�	-�א�	

<�t��E.�,����8��%.%א�����L�N2��£<و��`��b<و�N]�<و�&_���������������−٢
���j7k������..����������!$��������S�د�א��Iم�א�ن�.�>��}�cن�� �v�
����،���������v��0وאE$��2�1���1<ن����و<ن�א���Iد�&��م���_�����a^�א¥

�������J�%�&و��S�6�-ن�و�#���م�א�E���"��W0���7-א�%'>��A�[3Q�א
�a�د��83ذ�Iא��[E�/�8ن��Q3(א.�

  حيث ورد بقرار جلنة االنضباط املؤرخ 

 بصريح اللفظ أن 

المقـال بأنهمـا /       (وثبت للجنة مخالفـة الالعبـين ..... �

 الفنـيــة بـخــروجهم لالئـحــة المنتخـبــات والـشــئون) مجـنــي عليهـمــا

ـخـارج المعـسـكر دون إذن ـمـن المـسـئول ، وذـلـك حـسـبما ورد ـفـي 

 .اإلفادات والتقرير النهائي 
 وبذلك يكون الالعبني 

) ٢٩-٢٢ ، ٢٩-٤(قــد خــالفوا الئحــة المنتخبــات والشــئون الفنيــة حســب نــص المــواد 

 واإلفــادات بعــدما ثبــت ارتكــابهم لهــذه المخالفــة مــن خــالل مــا ورد فــي تقريــر تقصــي الحقــائق

 .والمحاضر المرفقة 

 



 
 

٣٦٣

  ومن ثم قررت اللجنة بإمجاع اآلراء

 �د	�KAو>����.2	�����m	�+�.	�[3Q����§	��٥٠,٠٠٠�K&�/���E2_א	� $���1و�cא���-١

��د	�KAو>����.2	�����m	�+�.	�[3Q����§	��٥٠,٠٠٠�K&�/���E2_א	� $���1و�cא���-٢

  ستأنفوهو األمر اجلازم بصحة دفاع امل

  الدرجة األويل الذي أبداه أمام النيابة أو أمام حمكمة سواء

�1ن��د� ��0ن�@��ع�@(�!�,�א��(زא$�&(�ن�ط!���(��!���!(��<���������������−٣

א��(((د/�א2!(((�ز��(((%�א�	!(((��א#���(((/��(((و�&��(((,�@(((�!�3א��(((زא$��

א�	��"!1�3 ��$�א�	!��א#�8د�1��ز,������Kא���ل�	(ن�א��ز�	(�����������3

!�,�א��زא$�&�ن����H%�א�>وز�،�و��Bא�2?	��3א�دو��א�ذ.���!��0@���������

א��د�/�א2!�ز������و�&ن�دون�98(د�אP"(�$#���	(د�%�א�	(د�%�������������
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٣٦٤

 وهو األمر الذي يؤكد أن هذا االتهام من أساسه 

 ذلك أنه علي فرض.. ال يقوم علي سند وال دليل 
أن المســتأنف ـكــان يقصــد الـمــدعي المــدني بثـمــة لـفــظ فــي تغريداـتــه ، فقــد ثـبــت إدانـتــه �

به ، وأشار إليه المستأنف ، وهو ما يؤكـد ومعاقبته باإليقاف عن المبارات والتغريم بسبب ما أرتك

ـبـأن األخـيـر ـلـم ـيـتلفظ ســوي بالحقيـقـة ، وـكـان غرضــه الصــالح الـعـام وتصــويب الخـطـأ ومحاســبة 

أن مــن أمــن العقــاب أســاء " ذلــك أن القاعــدة .. المخطــئ حتــى ال يتكــرر فــي مناســبات أخــري 

 .خطر ببال المستأنففلم ت.. ، أما اإلساءة أو النيل من شخص المدعي المدني " التصرف

 وبإحالته للمحاكمة أمام عدالة .. هذا

 حمكمة الدرجة األويل 
��د#���8و���!و9(;�א����!(�3א���	(�3א���9(����وא�8(�3،�و!و9(>������������� 	���E��?��!���!و

�د�Bن��1���"و;���@%�!!�א$����0دמ��وא���98�.1د�����%��د�(�0،�و�1(����������������0..�א�	�ذ���	��מ����

��ط((+�א���!((�ن�و	���!8�	�P�!��))((ذא��א�&�((�!%�،�وא��K((��מ���"((ن�א���((�3،��@((���((ن� !((و,�

�.א�	��%�وא���	�ن�	ن�א�	!����,�

 إال أنه فوجئ بعدالة حمكمة الدرجة األويل 

 بإطراح كافة ما متسك به 

����������������W����م�وא������K�6$.�v���ن�،�و��%ون�د�E����وא�m�&א��8א������!�V�%#N�bc�1"3�..
א����3�8"�����1..�وא���ل� �_�"����:�T_�..�����a�E�$�6|������و�A��א@����א�������..�و��-E��"���0��7�ن���

���وذ�3�a"�1א�#!��א�_�Q�,0���E�������`$E�Tو���Q��V^�د������������#3���{���������KSא��a�ذ
�:א�$���1

���ع((((((((((א�د�

 متهيدا وتقسيم 
 أول درجة واطراحها لكافة أوجه دفاع ودفـوع المسـتأنف ، وكأنهـا لـم نظرا االلتفات محكمة 

 فإن دفاعنا سوف ينتظم علي محورين.. إعماال لألثر الناقل لالستئناف .. أمامها تبدي 

.$��X��a��6R�8א-������S��|E�$��6<و/����د������3ود������3א���A.����א�������x�� ���i��E :األول 
��S���א�%	/��א@و������i�#3�%&�1و��!����وV������.��א@����#���،��$��b.��#��و/��
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�p�3%�א�^�T>��א.�

��#7,,��������ن�<و/���א¯����وא����א	�^�'�K�Sא�%	/���א@و���1،�و>��0$������������������������:اني أما الثـ
�������1�"3�����Iدون��|E�$�6-3"��1د���ع�א���	א�$��6]�،�و�,�د�^�B	�,&ن�،�و�E��"�

�.o��.#!%	����2��1'%�א���Qن�
��א����%�א���و���%�ذ��و�

 احملور األول 

 إليه يف بيان أوجه وأسباب براءة املستأنف مما هو مسند 

عدم قبول الدعوى اجلزائية الراهنة لرفعها بغـري الطريـق الـذي رمسـه : الوجه األول 

وذلك بوصفها مـن جـرائم .. يف رفعها القانون ، وممن ال ميلك الصفة القانونية 

الشكوى التي جيب أن ترفع من الشاكي شخصيا أو من وكيله اخلاص ، وهـو مـا 

 .ه مدفوعا بعدم القبول مل يتحقق يف االتهام املاثل مما جيعل

 جتدر اإلشارة إيل أن .. بداية 

���������������v���N�8و����"��N������������7ص�אk@א�6]�وא��_��^�'%ود�א�K�/�א
����8א-��N�م�����E�ن�א��Iد��٢٠������T#���א-�"���+�א�SI�x�����א-��د���������

��K&	٥�����#�6�+��������������٢٠١٢����א-�"����#���K���k�^��..���^�1�Aن����S!���/��א
��������א@�vVو�1Aא��6]�وא���_��א���א	د��^�&��E�ن������א@���vVع���8א

�����������������a��وذ�،�p�S�`�א�K�א������+�،��_��vV@���%��$��1���aو���8������E/��א
����������������p�3%��א�m��	�^������#�א���'�%��.�jE�8��+���"�-ن���#���א�E�&��"¯
�א�����`S���D�،�p.$6�/]�א��/��ع�2���1א����E�ن�א����م�و�A��E��&�ن������������������א

�����א��.א)/�אLא+�א

 عني ما قررت حمكمتنا العليا وهذا 
 بوسيلة تقنية المعلومـات – في حدود األشخاص الطبيعية -إذ كانت جرائم السب والقذف 

 في شأن مكافحـة جـرائم ٢٠١٢ لسنة ٥ من مرسوم بقانون اتحادي رقم ٢٢٠الواردة في المادة 

 والقـذف الـواردة تقنية المعلومات هي من الجرائم التي تدور في فلك الجريمـة األصـل وهـي السـب



 
 

٣٦٦

في قانون العقوبات االتحادي فهي فرع من األصل الذي قيـده الشـارع بالشـكوى دون أن يخرجهـا 

عن إطارها ومن ثم فإن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلـي أن يتبـع 

يـر ذلـك يـؤدي لشـكوى والقـول بغاالفرع األصل الذي يدور في فلكه باعتبـاره مـن الجـنح المقيـدة ب

إلي المغايرة في الحكم فـي ذات المسـألة الواحـدة بغيـر مبـرر وهـو مـا يتنـزه عنـه المشـرع ويخـرج 

عن مقصده ، فال يتصور أن تكون جرائم السب والقذف مقيدة بشكوى في حالة ارتكابها بواسطة 

يدة بشـكوى هاتف أو بعثت في رسالة إلي المجني عليه والواردة في قانون العقوبات وال تكون مق

إذا وقعت باستخدام وسيلة أخري كوسائل تقنية المعلومات ورغم أن جميعها وسـائل الرتكـاب تلـك 

الـجــرائم وال تصـــح ، المحاـجــة ـفــي ـهــذا الصـــدد بقاـعــدة أن الـقــانون الـخــاص ـهــو ـقــانون تقنـيــة 

ء المعلومات قد خال من نص يقيد حق النيابـة العامـة فـي رفـع الـدعوى الجزائيـة أو تقريـر انقضـا

الدعوى الجزائية بالتنازل ذلـك أنـه مـن المقـرر إنـه إذا خـال القـانون الخـاص مـن نصـوص تنظـيم 

اإلجراءات وجب الرجوع في تفسيره إلي قواعد القانون العام لمـا كـان قـانون تقنيـة المعلومـات قـد 

د خال من أي قواعـد إجرائيـة تـنظم إجـراءات رفـع الـدعوى والقيـود الـواردة علـي تحريكهـا ولـم يحـد

اإلجراءات التي تتبع في شأن جرائم السـب والقـذف فوجـب الرجـوع فـي تفسـيره إلـي قواعـد قـانون 

ـانون اإلجــراءات  ـي مــن ـق ـانون العــام فضــال عــن أن المــادة األوـل ـاره الـق ـة باعتـب اإلجــراءات الجزائـي

تطبـق أحكـام هـذا القـانون فـي ( قد نصـت علـي أن – قواعد عامة –والواردة في الباب التمهيدي 

ولما كانت جرائم السـب والقـذف الـواردة فـي القـوانين ) ن اإلجراءات المتعلقة بالجرائم التعزيزيةشأ

العقابـيـة تـعـد ـمـن الـجـرائم التعزيزـيـة باعتـبـار أـنـه معاـقـب عليـهـا بعقوـبـة تعزيزـيـة وـهـي الـحـبس أو 

لجزائيـة الغرامة ومن ثم وجب إعماال للقاعدة العامة سالفة الذكر تطبق احكـام قـانون اإلجـراءات ا

 علــي جــرائم ســب األشــخاص وقــذفهم أيــا كــان موضــعها ســواء ١٦ ، ١٠ومــن بينهــا المــادتين 

الواردة في قانون العقوبات أو قانون تقنية المعلومات ، لخلـو القـانون األخيـر ممـا يفيـد اسـتثناء 

مـة علـي تلك الجرائم من القواعد العامـة اإلجرائيـة ، إذا ال يسـوغ القـول بسـريان تلـك القاعـدة العا

الجرائم الواردة في قانون العقوبـات دون الجـرائم الـواردة فـي القـوانين الجنائيـة الخاصـة ورغـم أن 

 .األخيرة تعد روافد له وجزء منه علي نحو ما سلف بيانه 

 )٢٣/٢/٢٠١٦ جزاء جلسة ٢٠١٦ لسنة ٢٥٠الطعن رقم (

 

 



 
 

٣٦٧

 ونفاذا ملا تقدم .. هذا 

 إلجراءات اجلزائية علي أن وحيث نصت املادة العاشرة من قانون ا
ال يجــوز أن ترفــع الــدعوى الجزائيــة فــي الجــرائم التاليــة إال بنــاء علــي شــكوى خطيــة أو  

 .شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانونا 

 .......................�א�"��38وא�����ل�و −١

٢− �%�H���K9دמ��"��מ�א���....................... 

 .......................�$�א��>�1�3و�א�	���ع��ن�1دא −٣

��.�"�7א2*��ص�و8ذ��מ −٤

٥− �V��2א���א�מ�א��....................... 

 ملا كان ذلك 

���������������������J�%�&��E��`�������א�و �ن�א��������i@و	אق�<ن�א���Qغ�א���א�8Aو�a�.�Iא��3%��pא
..��א@و	אق�و'��6����0�N>+�3#�����..�ذ��a<ن�A_א�א���Qغ��..����bא���.��א�_�T	§��א���E�ن�����

�����Dא�Lم�א�$%א%��:�
 بصـفته وكـيال عـن السـيد األسـتاذ - المحامي -  /السيد األستاذ  �

ــــة المســـــماة – المحـــــامي  /  ــــك الرخصـــــة التجارـي ــــب " وماـل    مكـت

 " .للمحاماة

، ) والـد المـدعي المـدني األول ( وكـيال عـن /  .. والسيد األستاذ  �

  ..../ بصفته وكيال عن نجله 
�(%��..�1ن�א�!�غ�	�(ل�?(ذא�א���(�מ�8(د��(מ�א"(��دאמ��(دد� (�/��(و&��,��������������������و?ذא����%���

�د�	�0و?%�א��و&��,�א4��3�:��

الصــــادر ـمـــن الـمـــدعي ـبـــالحق الـمـــدني  ..  التوكـيـــل الـعـــام -١

  ....../ لصالح والده 

 التوكيل الصادر من الوالد المذكور بصفته وكـيال عـن نجلـه -٢

ــالحق المـــدني(  –.... / ســـتاذلصـــالح الســـيد األ) المـــدعي ـب

 المحامي 



 
 

٣٦٨

لصالح السـيد  .. ...../  التوكيل الصادر من السيد األستاذ -٣

  ....../ األستاذ 

 وقد خلت التوكيالت الثالثة أنفة البيان من التصريح بتقديم شكوى 

 ستأنفبالسب والقذف املزعومني حيال املتهم امل

 ����������r�kא�U��'��0V�Tذ�bc�8غ���%م��Q��ن�א>�% s.�T_�ط�א-`��ع�<ن����%م���א@���א
���8��p�S`�א��������E�E�&م��������7,���<و�~�8.�k���"3א���)����������k��-و �"���א¯��ص�א���Aو�(

��}ن�ذ�����a:����א���.�����������..�<���و<ن�&%م�A_א�א��Qغ���%7$Nאم�و ������8و �������8و ������������������
����������������§	�T_��א���.���א�b��0و���V�Tذ�bc�8غ�&%م��Q��א�a�ن�ذ�S.א-`�ع�و��Aאد	>�x�א

�.א���E�ن�

 وهذا عني ما قضت به حمكمتنا العليا 
�	��&�ن�א�!�ن�	ن�אPط�ع���%�א2و�אق�و	ذ&�#�א�(د��ع�1	(�מ�א�	�&	(�3א�"(�����������������������3

1ن�א�ط((��ن�د�((-�!�((دמ�8!((ول�א�((د�و�����V�((��	((ن��E((��ذ.�9((>�3!���!((���1ن�א�"((��7!((������

��(�س��د�(�0�و&�(ل�������و1ن�א��2(���א����;�&�ن�	و�����وא�د�א�	��%�����0و��س���	��%����(�����������0

�و�	��&(�ن�ذ�(��و&��(,�א�	(�د#�א���*(�#�	(ن�8(��ون����������ص��!�=���0��د�מ�*&و��Vن�وא�د<��

א��Pא$א,�א��زא���3�@-��8دא���%��ق�א����!�3א���	�%��3����(��א�(د�و�����V�(��	�و8>(�����������������0

��%�*&و�Vא�	��%�����0وHذ�&�ن�د��ع�א�ط��ن��(%�?(ذא�א�*(+ن���(د�د���(���و?��(��و&(�ن������������������

ط�ون�����0מ��و�د�?ذא�א�د��ع�1و���د�����3K��"�7�!"+!�0��>ق�وא��(��ون�وHذ�����������א��&מ�א�	�

�.���א��&מ�	ن�א�H�#��*P%�?ذא�א�د��ع��\���0&ون�	��!��

 )٢٧/٢/٢٠١٧ جزاء جلسة ٢٠١٧ لسنة ١١٧الطعن رقم (

 أن املدعي باحلق املدني  .. وال ينال مما تقدم 

  قد مثل بشخصه أمام النيابة العامة بتاريخ

 وذلك لسببني 

  األول 
1ن�א��!�#�!و8,���د�מ�א�*&و1�Vو�א�!�غ�و	��Hذא�&��,�	�د	�0א!�(دא$א�		(ن��	�(��������������� 

	ن��د	0،�و?و�	�� !,�������1ن�?ذא��������)�و������ط��ق�א�ذ.��"	�0א����ون����(א�9>�%��3��د�	������

�.א�!�غ�8دמ�	ن����Eذ.�9>�0و!��	���>���3ص�א����ون�
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  الثاني السبب أما 

��X'ن�{����������a�6R�3�8%م���X��%�&�������h.	�$������#���1`7,��<��م�אE%-א-��3%א�	�
�p�S`�����#���.�Vوא{��و�..��S��3"�1א�v��..א�����ن��م�<&�$e�^��'א�Vد�	و>�%���

و	�������%��>%��1%�8	,�!�ذא�א�>�ل�א�ذ.��מ�א����0،�وHذא�א��(ذ�������"�......�

�((ذ.����"((�7	((���((د/�"((و;���א���((ذא��א���((ق�א�)�א�	"((�+�;/������(א2"((��ذ�

�".�&ون���%����1�.1��%א�"�	�א���%�א��Pא$א,�א����و��3

 ومن ثم يتضح أن غاية وغرض املدعي املدني من 

������p�S`�א�K.%������غ�Q��ن�����–א�E��������3א���ن������–� >�v���،��_&و�>�[N����/�83�
����������������L1�k�v��0.�t���E>���cQل��Qe�8��i��.����������60(���.�#���<ن�E�K�!&>���~�������	���.�t�U��'����

�����'�^�L1`��|E�$6-א�������������)�..�א	م�א�$3_א%�����|E�$6-3"�1א�Y�X�א��A��e>�O	�����ن�>�Kz
�������S��.�t���e�83�..������p�S�`"���S�6R�v��R���1E%�-א��.��2�1�����א-��13%א%A>�B_Aو

�.o�1"3���V.��ووא{��

 وهذا عني ما قضت به حمكمتنا العليا علي حنو ما يلي 

ـه يشــالمـقـرر  ترط لصــحة الشــكوى أن تكــون واضــحة ـفـي  أـن

التعبير عن إرادة الشاكي فـي تحريـك الـدعوى العموميـة ويسـتوي 

أن تستفاد هذه اإلرادة صراحة أو ضمنا من ظروف الشـكوى كمـا 

يـسـتوي أن تـكـون كتاـبـة أو شــفاهه كـمـا يـجـب أن تـكـون صــريحة 

وبالتـالي ومعبرة عن إرادة الشـاكي فـي تحريـك الـدعوى العموميـة 

عتـبـر شــكوى ـبـالمعني الـقـانوني تـلـك الـتـي ـيـدافع بـهـا الشــاكي ال ت

 ، ذلـك أن المـادة العاشـرة عن تهمـة مسـندة إليـه أو إثبـات حالـة

من قانون اإلجـراءات الجزائيـة تصـنع قيـدا علـي حـق النيابـة فـي 



 
 

٣٧٠

تحريك الـدعوى الجنائيـة يجعلهـا متوقفـة ، علـي شـكوى المجنـي 

 .عليه 
 )٣١/١٢/٢٠١٢ جزاء جلسة ٢٠١٢ لسنة ٥٥٩ ، ٥٥٥الطعن رقم (

 ومما تقدم مجيعه 
�@�%��B?�א�1ن�א�د�و�Vא��زא���3א��א?��81�3	���K!�,א�ط��(ق�א�(ذ.��"(	�0א��(��ون���������������� 

و		ن����	���א��8H�%��3<9	������(/�1ن�	�(دמ�א�(!�غ��(�س�	�(و��!و&��(9���3(�3!��(د�מ����������

ن��"(�و����7א�*&و�Vو	ن� (מ��&(ون�����(��א�(د�و�V	(ن�8!(ل�א����!(�E�3(���(��ز�!	(��&(������������������������

����Vدמ�8!ول�?ذ<�א�د�و�!�$�@��"(�	��و1ن�א� �!(,�1ن�א�	(د�%�א�	(د�%��>"(8�0(���!+�(��������0..�א�

����������0��H�7"���	��0!�&�1�0ن���>%�א�E�!ن�	د;��(��!(�,�����..��"�	ن�1ن�א� �!,�1ن�?ذא�א2���%�

������"	.�

 حول الواقعةحيث تقرير جلنة تقصي احلقائق 

 دم قد أدانواوقرار جلنة االنضباط باحتاد كره الق

����1��A�+������3�©Q�������������3�+	���&�1وز��"����وE%��-�1����$،�(א-���13%אS�א�	א_��E(א
�م�����ن��c.����א����Qغ���A���)�وא����.�Kא-�����1،�وא������ن�����3�8%د�����8א-��	.���+�������������Aو

����������Q������'�^�i�z�%&���e�8��j"�$�א�..��������������[�Eدو���²ذ�|E�$�6-م����8א���$Eא��Yאد����	���
�B�#/.�

 طن حمكمة أول درجة وحيث مل تف

¥_א�א�%��mא���T�A،�وא�L��0$Eא�`�S����A�#�D�pא����E��1Eא�,�!��� ��.���	§���������������������
�����2�[/�$6.��D�W���א�KSא��[��.�a�ن�ذ{������#��.א���E�ن�)&����א�3%��pא

�
�
�
�



 
 

٣٧١

-=/أن الشكوى املقدمة من وكيل املدعي باحلق املدني الثـاني بتـاريخ : الوجه الثاني 

ذلـك أنـه مل يثبـت بـاألوراق أن مقـدم  مدفوعة بدورها بعدم القبـول  جاءت-/

الشكوى هو وكيل خاص عن ا�ني عليه ، كما أنها قدمت بعد سقوط احلـق يف 

تقدميها ومرور  أكثر من مائه يوم علي تغريدات املسـتأنف املزعـوم تضـمنها 

 عبارات سب وقذف 

 فقد أشرنا سلفا

�א�����&�%�א�i]r�k<ن����%م�א�`�S�E�&�8�������������p�ن�א)���2١٠��1<ن�א-�د�������/��אLא+�א
N�83]�و&_��א@�7kص���8א���7k���"3,���<و�و �"��א¯�ص�،� ����X��i#א������������0

<�����E]�<ن�.�$�K.%����Kא�`�S�Q�e�pل�������������K�"3�8������k>���zQz..�א@�8���beذא+�א-�د������
�.�א���3"�������א&��

 وهذا عني ما قضت به حمكمتنا العليا من أن
	�د#�א���*�#�	ن���8ون�א�P(�א$א,�8(د��9(,���(%��1(�����0(وز�1ن����(-���������א�

�������������������Vو&)*�%)���$�)�!��)Hמ��א��زא����%��3(�א�מ�"(�7א2*(��ص�و8(ذ��Vא�د�و

�ط�1�3و�*>و��3	ن�א�	��%����1�0و�	(ن���(وמ�	��	(��8�0و�(��،�و(����!(ل��������������������

א�*(((&و�V!�(((د� � (((1�3*(((���	(((ن��(((وמ���(((מ�א�	��(((%����(((�0!�����	(((����3

�.و	��&!��

 )٥/١٢/٢٠١٢ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ٤٧٥طعن رقم ال(

 وبتطبيق ما تقدم .. ملا كان ذلك 

 -/-/-يتضـــح أـنــه بـتــاريخ .. عـلــي أوراق االتـهــام الماـثــل  

أنــه قــد تبــين حضــور وكيــل .. اثبــت الســيد وكيــل النائــب العــام 

 /  .وقدم شكوى مماثلة ضد المشكو في حقه / الشاكي 
 

 

 



 
 

٣٧٢

  الثانيني عليه أن شكوى ا�ومن خالل هذه العبارة يتضح

 معيبة بعيبني هما 

  األول العيب 
�((دמ�/�����((ل�*((�ص�	�((د	�����((/��((מ��((�د�!��	�@((��א�	((ذ&و��!�((�ن�א"((מ�א�"((�د�� 	

��V(%����(�0א� (��%�����������������..�א�*&و��	ذא�&��(,�?(ذ<�������..�و9(>��0و!�(�ن�"(�د�و&���(��0(ن�א�H��)	و�

و��*(&���3?�	(��3(دא�&(�ن���������و�	�(-�	(����(دמ�1	(�������..�א�و&���3�!�=���د�מ�א�*&و�V	(ن��د	(���������0

��و�א2	(��א�(ذ.��"(�س��H(%�����..����%���7א�"�د�א�	��ق�H!�אز?��و��Hאد?��و��/���0�1מ��>�ل������

�.�دמ�8!ول�����א�*&و�V،�و!�����%�	���>1�3	��אP����3א��9د���ن�א����!�3א���	���3���ون�

  الثاني العيب أما  

�v��z�-א������م�א�%#��N�+ن�א�$��.��%א>�i������ن�א>�U���!��+א	����3���#���Xم�����3��،�وא-
�����������A��`E�J�%�&���_�&و���N�v�R���h.	��$���������������1E����א����3"����א�p�S�kن�>�U��'��0ض��(�و�

��a�_����$��6���!V�(���h.	�$��i�%&�����������1�א�'�%���T>����.م�����.�������k>���zQzو��������6(��
�.~��.�N�% s�ط�א���^���%����،�و<����bc���E�����QSk)�<.�م

 ني ما قضت به حمكمتنا العليا بأن وهذا ع
 ـمـن ـقـانون اإلـجـراءات الجزائـيـة أـنـه ال يـجـوز رـفـع ٢٠/٤دة ـقـرر ـبـنص الـمـاالم

الدعوى الجزائية إال بنـاء علـي شـكوى خطيـة أو شـفوية مـن المجنـي عليـه أو 

ممـن يقـوم مقاـمـه فـي ـجـرائم سـب األـشـخاص وقـذفهم ، وال تقـبـل الشـكوى بـعـد 

 .ني عليه بالجريمة ومرتكبها ثالثة أشهر من يوم علم المج

 )١٨/١٢/٢٠١٧ جزاء جلسة ٢٠١٧ لسنة ٧٤٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

������������������E���v����8£���د���i�"e��1،�وE����3"���א����אل��"�אق���8<&	א@و�i"e�U�'و
و�A��א@����א��_s.�T �%����ن������..����K"�.�t�$��.%א+�N#%�א�$%א���^�13	��A�`E�h.و��%و.#������

<������K"3��E#_����� $��$���^�������و��mذ���o�m�6.�t�a�����S�k�K.%���������������������pא��%	�א-���8��$
�م���%م�&��¥�����~����h.	�$���2.�

 



 
 

٣٧٣

 وحيث التفت احلكم الطعني .. هذا 
عـن هـذا اـلـدفع الجـوهري بـدوره وـلـم يـورده فـي قضــائه أو يـرد عليـه وحـيـث أن ذلـك يمـثـل �

ـدفاع بمــا يســتوجب إلـغـاء الحكــم ٕمصــادرة عـلـي المطـلـوب وقصــور ـفـي التســبيب واخــالل  بحــق اـل

 .الطعين 

أنه ملن الثابت مبوجب تقريـر جلنـه تقصـي احلقـائق ومـا أجرتـه مـن : الوجه الثالث 

أن ا�ني عليهما بالفعل .. حتقيقات وأخذ إفادات من كل من له صلة باملوضوع 

ل قد خالفا القوانني واللوائح خبروجهم من معسكر املنتخـب بـدون إذن املسـئو

من الئحة املنتخبـات ، وهـو ) ٢٢/٢٩، ٤/٢٩(وهذه املخالفة ينطبق عليها املادتني 

ما حدا بلجنة االنضباط حنو توقيع ثالث عقوبات حيال كل من ا�ني عليهما ، 

مما يؤكد مصداقية دفاع املستأنف وحسن نيته وأنه مل ينسب للمجني عليهما 

 .ما ليس فيهما 

 اإلجراءات اجلزائية تنص علي أن  من قانون ٥٣حيث أن املادة 

ال جريـمـة إذا وـقـع الفـعـل بنـيـة ســليمة اســتعماال لـحـق مـقـرر  

 ......... بمقتضي القانون ، وفي نطاق هذا الحق 
 ويف ذلك قررت حمكمتنا العليا بأن 

أن القانون ال يتطلـب فـي جريمـة القـذف قصـدا خاصـا بـل يكفـي تـوافر القصـد من المقرر  

متـي أذاع القـاذف األمـور المتضـمنة للقـذف وهـو عـالم أنهـا لـو كانـت صـادقة العام الذي يتحقق 

ألوجبت عقاب المقذوف في حقه أو احتقاره عند الناس وال يؤثر فـي تـوافر هـذا القصـد أن يكـون 

القاذف حسـن النيـة أي معتقـدا صـحة مـا رمـي بـه المجنـي عليـه مـن وقـائع القـذف والمرجـع فـي 

 .ئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى تعرف حقيقة القذف هو بما يطم

 )١٣/١١/٢٠٠٦ جزاء جلسة ٢٠٠٦ لسنة ٢٧٩الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

من المقرر أن حق النقد المباح فـي جـرائم النشـر هـو إبـداء  

الناشــر اـلـرأي ـفـي أـمـر أو عـمـل دون المســاس بشــخص صــاحب 



 
 

٣٧٤

متـه وهـو يعلـق األمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط مـن كرا

 .علي تصرف وقع بالفعل أو علي واقعة ثابتة 
 )٩/١٢/٢٠٠٠ جزاء جلسة ٢٠٠٠ لسنة ٢١٤طعن رقم ال(

 ملا كان ذلك 

����3"���1<و	אق�א������م�� ���X&و�����E�E�&�iא����zل�و���V>�8و�$��������"�������������%م����
��vz�-2'�%��������..�א�^�BدQ���[�7$#��0ق��e2�%��E�^����'�v��$Nא�%&�|E�$6-ن�א>��X$.�p

א-��	.�+�א¥����وא���A.��،�و<��E£��&,�	�^�<دא�Lא��W�3Q،�و[���]�����$!�����$�,������������������1
������وذ�o�1"3��" �a����}�2�b`.���13�������£�1..�א@���و���ن�א-�W0��7�"��א�WEوא�"�א

�.�3]�<و�2دא	�T<و�������#��

 وهو ما قد كان حيث مت تشكيل جلنه تقصي حقائق 

 نوط بها ومت التحقيق وأخذ إفادة الالعبني وقامت بدورها امل

 وغريهم من اجلهاز اإلداري والفني 
والتـي اطلعـت علـي .. ثم رفعت األمر إلي لجنة االنضباط لـدي اتحـاد كـرة القـدم اإلمـاراتي �

 :تقرير لجنه تقصي الحقائق ، وانتهت في قرارها المؤرخ       إلي ما يلي 
����(��3)�א�	��%�����	(���/�����������(>�3א���!�ن����!�ن�و !,������3	������"........�

א�	���!((�,�وא�*((�ون�א�>��((�3!�((�و��מ��((��ج�א�	�"((&��دون�Hذن�	((ن�������

�.............".א�	"�ول�،�وذ����"!	��و�د��%�א��Pدא,�وא�������א�����%�

 كما أكدت جلنة االنضباط
مـن ) ٢٢/٢٩ ، ٤/٢٩(أن ما ارتكبه المجني عليهما يمثل مخالفة لصريح نص المادتين  

 .الئحة المنتخبات والشئون الفنية 

 

 

 

 



 
 

٣٧٥

 لذلك كان قرار جلنة االنضباط 

 بالبناء علي مجلة ما تقدم 

 كالتايل 

�د	�K��A،�و>������.2	����٥٠,٠٠٠��m�/�������E2_א	� $�����1،�و�cא������ −١
�������K&	�[3Q����§	�+�.	���.�

��د	�K��A،�و>������.2	����٥٠,٠٠٠�m�/�������E2_א	� $�����1،�و�cא������ −٢
�������K&	�[3Q����§	�+�.	���.�

  ومن هذا القرار تتضح جليا احلقائق اآلتية

 احلقيقة األويل    
و�(�ن��(מ����(1ن�	��دو��0א�	"�+�;��%����Kدא��0	�ل�?ذא�א���(�מ������������

H(���1(�0!>(�ض����)���@	ن� 	�H�#��*H�3%�א�	��%�����	(��!����	(��������

@(و�%����(د�א"(��	ل�א�	"(�+�;���(��0(%�א���(د�א�	و������������..�9��3ذ�����

א�	!��X،�و�מ��"-���و�אP"(�$#�1و�א��*(����1و�א���(ل�	(ن�&�א	(�����������������3

!(ل��1(�0*(�?د�!(+מ����(1�0ن� 	(98�3(و���(%���������..� 	�3*�ص�!�����0

1دא$�!�((ض�א���!((�ن�1 �((�$�א�	!((��א#��	((��&((�ن�	�((H�0((��1ن�ط�((������7

�.א�����ق��%�א2	��

 احلقيقة الثانية 

�#������,���1א����(א��������E%�א�$!������^�א��א&����������������D��������
����א�Iد� ���א��%م�א)���	א������1/�א-`�����D��"Sא�����%�6	�(��W���

V!��و/�د�>���6/��0����"��א���وא�$�"����+�א	������Sא���������������
������/�e�v��0���������E>،�و����א���(�3"��	א�"�"����א�3������6"���1א-�����^

����k����(��������8��������6ل�3"��2�1ذن���ون�א�,��%�����S��6�-�8א���
�������"3�������#.�a���ل�،�و<ن�ذ�א-���6�W٤/٢٩�،�٢٢/٢٩(�א-����د��(

وA_א�.����V���#��.�i!������دو���Eא-E�$�6|�و��k2	���2���1و/��د�������������������
�W�3Q�א�Lدא>�^�	�,&. 



 
 

٣٧٦

 احلقيقة الثالثة 
�((�,����((����0(1ن�א���((�$����((�3א��@((!�ط����!�((د�אPط((�ع���((%���

�H�%))�H((زאل� ((�/���و!((�,���((%�א�	��((%�����	((����)���9((%�א���((��ق

�ط�8د��1,�	د.��"�	�3א�>�ل�א�(ذ.���������'&د�!+ن�����3א��@!���)�و��1(

�(ذ����	�(,���(%���B�)�Kא���(��7،�وא�(ذ.�������������..�1��<�א�	��(%�����	(�������

�و!�,���/� �%�Hو9ل��

− �1��$S�א�	א_E(א�����3.�
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 وهو ما يؤكد وجبالء 
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٣٧٧

قيام االتهام املاثل علي جمرد ختمني وافرتاض ظنـي ال يسـانده دليـل  : رابعالوجه ال

 للمحاكمة ، حيث خلت التغريـدات مـن أنفتس لتقديم املوال جيوز اختاذه سند

 ، وإمنـا اشـتملت علـي نـي عليهمـامثة إشارة مباشرة أو غري مباشرة إيل ا�

فمـا الـذي .. عبارات تهدف إيل حتقيق املصلحة العامة دون إساءة ألحـد بعينـه 

 .؟؟ فيها ني عليهماأقحم ا�

 أن .. ترت عليها أحكام احملاكم العليا فلعله من األصول الرواسي التي توا.. بداية 

 األحكام الجزائية تبني علي الجزم واليقين من الواقع الذي �

يثبتـــه الـــدليل المعتبـــر وال تؤســـس علـــي الظـــن واالحتمـــال مـــن 

 .الفروض واالعتبارات المجردة 
 )٢٩/٦/٢٠١٧ جزاء جلسة ٢٠١٧ لسنة ٣٩٤الطعن رقم (
 )٢٥/١٢/٢٠١٧  جزاء جلسة٢٠١٧ لسنة ٨٠٠الطعن رقم (

 )١٣/٢/٢٠١٧ جزاء جلسة ٢٠١٧ لسنة ٣٩الطعن رقم (
 )١/٥/٢٠١٧ جزاء جلسة ٢٠١٧ لسنة ٢٣٩الطعن رقم (
 )٢/٥/٢٠١١٧جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ١٥٥الطعن رقم (

وـمـن المـقـرر أيضــا أن الحـكـم باإلداـنـة يجــب أن يبـنـي عـلـي  

 .الجزم واليقين ال علي الشك أو الظن أو التخمين 
 )٨/٢/٢٠١٦ جزاء جلسة ٢٠١٦ لسنة ١٢ الطعن رقم(

 كما أن املقرر كذلك 
أنه من الالزم في أصـول االسـتدالل أن يكـون الـدليل الـذي يعـول عليـه الحكـم 

مؤديا إلي ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في االستنتاج وال تنافر مـع 

ـي الجــز ـة يجــب أن تبـنـي عـل ـك أن األحكــام الجنائـي م حكــم العـقـل والمنطــق ، ذـل

واليـقــين عـلــي الواـقــع اـلــذي يثبـتــه اـلــدليل المعتـبــر ، وال تؤســـس عـلــي الظـــن 

 .واالحتمال واالعتبارات المجردة 



 
 

٣٧٨

 )١٣/١٠/٢٠٠٨ جزاء جلسة ٢٠٠٨ لسنة ٣٢٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

����<��0Eא����ن�3"��1<و	אق�א�����م������������� �X��א�iא��وא�����E�E���א�K�A�0-و�$������"��א
@�a���"�������#��j���eא�$��.���%א+�א�����xدو������Eא-��1���"3�|E�$���6�������m���&א-��v���z،�و3"����1א�

vVא�א�$"r.���"������������������������`�ن�א���3��#�"�N�[�7$#��8د����Q���[�7$#���	��6e���z3"�1א�..�^
����������������K�&	��$7�6E�^�´��"¯�1 �س�א���E�^����#���i���x�א����وא����x)�..٢٣(א-��	א��א�#��

�������O�&א+� �ن�	א���ن��7$#]�א)���z�$��|E�$6-א���Eس��������دو��S�ز�����8��1א�0Eو�<د>�WN�&��..
و^�א�%&������א@��N>�U��'�..�K$��.��b��e$���א�"�����W����Lא��W��6���%��-�W�.���0د&���������.�������

�א�L�,��א-7$#]�א)��	א��1/��" 	�O�6$'א.�

 وهنا هلل وكرب الشعب اإلماراتي بأسره فها هو الكأس 

 زاءعلي بعد ثانية واحدة أو أقل هي مدة تنفيذ ركله اجل

 وإسكانها الشباك
و��/��0�1	(وאطن�H	(��א�%���..�و��دמ����>�ذ��&���0א��زא$.�.و?���B���א�	د�%�א�	د�%�����

و�&�(��0(%�?(ذ<�א���B(�3&(�ن���	(ل�1�(�מ�و1	(�ل�&(ل�H	(��א�%���(%�و�(�������������������0..�&+.�	وאطن�������1

��,�����0א�������3B..�א�2ض�� �)������jق�و��و���و��7�9و��ط��و@��,�@�!�0א��(زא$����)�و?و��!*���

��(و���(�7&(�<����..و�Eמ�ذ����מ���1�7�دא���%�א�	د�%�א�	د�%�..�@��,�	����א4	�ل�وא2��מ��و

و�&(ن��..�و&ل���!(%�א��(��מ���(د�ون��&(�,�א��(زא$��9و9(��	(-�א�@(Kط�א��9(!%�وא��>"(%����������������������

�#���1�39���,���.�*!/�!���אP	��א��ون���/�"����7א�>����ن��&�,�����=�..�!

 غري بعيد ليعد قائمة ترتيب الالعبني ومكث املدير الفني الفريق 

  رتجيحالذين سيتولون تسديد ضربات ال
دونمـا .. أن المدعي المدني تم اختياره ضمن الخمسـة العبـين األوائـل .. فكانت المفاجأة �

مراـعـاة ـمـن الـمـدير الفـنـي لحالـتـه النفـسـية الـسـيئة الـتـي ألـمـت ـبـه ـجـراء إـهـداره ضــربة الـجـزاء ـمـع 

ومن ثـم كانـت النتيجـة أن أضـاع المـدعي المـدني ضـربة التـرجيح التـي أسـندت .. لمباراة انهاية 

 .إليه ، وهو ما أسلس نحو فور الفريق المنافس 

 



 
 

٣٧٩

 رئيس احتاد الكرة وغرية من املسئولني / وهنا أخذت السيد 

 بل واملواطنني .. واإلعالميني وكافة العاملني يف هذا ا�ال 
� ��$��1�.1ن�?�(�����(�ذل�و��(�ون�وH?	(�ل������������	��0و�E(�<�وط��(�0وא�&(ل�!(دون�א"(���������� 

"�א�	!(��X"�و�מ���و8;�א2	����د�א���!(ون�!(ل�ط(�ل�א���(د��������..�و�دמ��د���3د.�!�ض�א���!�ن������

H���)8���(�3א��	�(-�������(ق��������..���(�س�א���(�د�����/��د��1�0ن�א�"�د����..�&ل�	ن���3�9�0!��	���������7

�((��ق���!�((/�و�א1�$"((!��7א��ز�	((�3��%))9�?((دא���&�((�0א��((زא$���"((,��\..�و�*((&�ل����((�3�

�.	"�و���3א�����7�"�7!ل�	"�و���3א�	د���א�>�%�،�وא�	د�!�ن�،�!ل�وאPدא���ن��1@��

 ومن هذا املنطلق 

و �0د���8<��אد�א�$���mא)���	א��1א���{�]����8א¥�����،�و �}��X<�1�Q3م�������������������������
����������e@א������Lوא�N$�0د����Bn#����8א�_��T������/���א�#�%�א��#��Lوא¥�د��o��א��&�1و���

�O	����$�2����1..�א�����k�������/���%����"���,��א�������"�v��Vא�א�$�m��&���1��"3ودون������/���#S$�א
"r.���"����+.%א�������	��0(3%د�<"N���,E2.�אد����N�..�(���8�������R�����e���E>��X$.������N$��א

$!��������#��� ��ن����	�'%.�����A��و/���Oא������������..�א@§��L<و�א�,�0+�<و�א�$"����@'%����#���������
وא�$�,���1و	א�O����N>�Lא¥������،�وא�$��N��v^�ذ����a<�������0,������א�����j���,w�Q����m<و��

��%.%I�..�%'���b�`$�3"�1و[#��و����א��b��א�mوא{�!���..�و�%א��L�§���1�و��2 �ن�&%�<د
��#����j7k3]�<و�Q����"/�+א	�k2و�>�

  ني عليهما أما وأن يأتي ا»

 ليقرران أنهما املقصودان 
فـهـذا يـنـدرج تـحـت بـنـد التخـمـين والـظـن الـخـالي ـمـن .. عـبـارات المســتأنف ـمـن 

ومن ثم يصبح ادعائهمـا غيـر صـالح للتعويـل .. السند والدليل القاطع والجازم 

 .عليه في القول بارتكاب المستأنف لثمة فعل مؤثم قانونا 

 يث ما يدعيه املدعي املدني وح.. هذا 
���������K�!9(ود���(دא,�א�	"(�+�;�?(و��1(�0��(د/��(ن�@(��ع��������!+ن�"!�7��	��(�0!+�(�0א�	

��&(ون�?(و�א�	�9(ود�!	(��و�د�!�!(��א,������..�@�!�,�א��زא$�و!	���0�1א����7א�و��د�א�ذ.�1@(�ع���

�.�\ن�ذ���א"�د�ل�وא"��!�ط���"د�..�א����Kدא,�



 
 

٣٨٠

 ال كرة القدمذلك أنه ملن املعلوم للكافة سواء العاملني يف جم

 قدم لعبة مجاعية أو حىت املواطن العادي أن لعبة كرة ال

 فإذا أضاع العب ركلة جزاء 

������������	%��v���،���60E�[�3Q�א������K��,e>و�m����}ن���6�����ذ�3�m���a"����3�1א
�א!$.�Q���L����6��v������������������������..و�%.��Bא�����0���}ذא�%�$.�t	�Oא��3Q]�3"�%�6��1.%�{����+�א

�.���{��!$.�v��،���3��vذ��aא���ز�א��v��S�����0��%م�<دא�Lدو	�Bא-#�ط�
 ومما جيزم مبسئولية هذا اجلهاز عن ذلك 

 انه برغم الضغط النفسي والعصبي والوطني كذلك 

 الذي وقع علي املدعي املدني جراء إهداره 
إال أن المــدير الفنــي أصــر دونمــا مبــرر علــي .. ركلــة الجــزاء أثنــاء المبــاراة 

ـرجيح ب ـركالت الـت ـين المســددين ـل ـار ذات الالعــب ضــمن الخمــس العـب عــد اختـي

ومن ثم فإن الخطـأ يقـع فـي المقـام .. دون أن يراعي حالة الالعب .. المباراة 

 .األول علي عاتق الجهاز الفني وليس الالعب 

 وهذا عني ما قرره املدعي املدني نفسه 

 يف صلب بالغه املقدم منه 

حيث أشار في أكثر مـن موضـع أن تصـويبه لضـربه الجـزاء �

، كمـا " المدير الفنـي" بتعليمات من المحتسبة أثناء المباراة كان 

أقر أيضا بأن اختيـاره ضـمن الخمسـة العبـين المسـددين لـركالت 

.. أيضــا " الـمـدير الفـنـي" الـتـرجيح بـعـد المـبـاراة ـكـان عــن طرـيـق 

مما يؤكد أن المدعي المدني نفسـه يقـر بـأن المتحمـل لمسـئولية 

ريـق باعتباره المسـئول األول عـن الف" المدير الفني"ما حدث هو 

 .ونتائجه وليس الالعبين 
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  من تغريداته حمل هذا االتهامأنفتسوهذا هو مقصود امل
و���G	H�-*��#�א�	"�+�;��H%�1ن� 	�3	��و	�,�و��H�,�)9(�0	(ن�	9(�د���"(	��������0..�?ذא�� 
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�.وא�ذ.�"	=�!ذ���..�وאPدא�.���>��ق�

 ومما تقدم مجيعه 

�����A���1!X.����������������L��N2���£�������]�^�v��I�t�|E�$�6-א+����.�%א+�א	ن���3>�T@
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����2�%#6���A��~�|E�$6-א��Lאnم������D�vz�-א����م�א.�

 وهو ما استقرت عليه أحكام حمكمتنا العليا بأن 

المرجـع فـي التعـرف علـي حقيقـة ألفـاظ السـب أو األصل أن �

القذف هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقـع فـي 

الدعوى وال رقابة عليه في ذلك لمحكمة التمييز مـادام لـم يخطـئ 

 .في تطبيق القانون علي الواقعة 
 )٢٦/٣/٢٠١٢ جزاء جلسة ٢٠١٢ لسنة ١١٤الطعن رقم (

 
 
 



 
 

٣٨٢

 التـي سـطرها أنفتسـ الثابـت وباملسـتندات أن عبـارات املأنـه مـن : امسالوجه اخل

بالتغريدات حمل االتهـام املاثـل ال ختـرج عـن حـدود النقـد املبـاح املسـتند إيل 

ـذيع ـية ـمب ـوات الرياـض ـة القـن ـدليل أن كاـف ـدة ، ـب ـة احلمـي ـرية الوطنـي ها يالـغ

 تناولـت.. وضيوفها ، وكافة املواقع االلكرتونية والصحف مبحرريهـا وصـحفييها 

ذات املوضوع بـأقذع الكلمات وأشـدها ومـع ذلـك مل يـتم االدعـاء حبقهـم بـأي 

  يف حدود النقد املباح أنفتسشيء مما يؤكد أن عبارات امل

 فإن املستقر عليه نقضا أنه .. بداية 

��8א-��	�^�/�א��Kא�#`��<�W�$�.��E�����+����א���<	 �%�������%3�8������E.����א�������������1 
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א�#�������I�1��2��k,�"!�������3و<ن�.�S�ن���$��%א��,�!$��א���B%��E�����"3���N>�x<و�<ن������������������������

��`#�����§�T_�א��A���"3ن�א����S..�
 )٢٤/٥/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢٠٠٣ لسنة ١٣٧الطعن رقم (

 كما قضي أيضا بأن 
و إبـداء الناشـر الـرأي فـي من المقرر أن حق النقد المباح فـي جـرائم النشـر هـ

أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب األمر أو العمل بغيـة التشـهير بـه 

أو الحط من كرامته وهو يعلق علي تصرف وقع بالفعل أو علي واقعـه ثابتـة ، 

ويتعين أن يكون التعليق موضوعيا بحيث يكون متصـال بهـا ويتعـين أن يكـون 

اهير هو ما يتصل بأعمال أرباب الحـرف النقد مما يهم الجماهير وما يهم الجم

والمـهـن كاألطـبـاء والمـحـامين والمهندســين فيـحـق للناشــر انتـقـاد ـهـؤالء بحســن 

نـيـة وبقصــد تحقـيـق الصــالح الـعـام وبشــرط إال ينزـلـق النـقـد إـلـي إنـكـار الصــفة 

لمباشرة الحرفة أو المهنة إذ يختلط النقد في ذلـك بالقـذف ، ويتعـين أن يكـون 

الئمـة للموضـوع وبقـدر مـن المعقوليـة والتناسـب ، وللقاضـي النقد في عبـارة م



 
 

٣٨٣

أن يـقـدر هــذه المالءمــة وأن يعتـقـد الناـقـد صــحة ـمـا يدعـيـه ويتـعـين أن يـكـون 

اعتقاده قائما علي أسباب مقبولة ، وممارسة النقد يكون مباحا إذا ما تـوافرت 

شرائطه مهما كانـت العبـارات التـي تمـت صـياغته بهـا وللقاضـي أن يسـتخلص 

 وقائع الـدعوى ومالءمـة النقـد للواقعـة ، ولمحكمـة التمييـز أن تراقبـه فيمـا من

يرتبه من نتائج علـي الواقعـة محـل النشـر ليتبـين تفاصـيلها واسـتظهار مرامـي 

 .عباراتها إلنزال حكم القانون عليها 

 )٩/١٢/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٠٠٠ لسنة ٢١٤رقم الطعن (

 ملا كان ذلك 

����3"��1<و	אق�א�����م�א-����������v�zو�$�����א-�K�A�0א����� ��X��وא����E�E�..���+א	و3"����3�1
����|E�$��6-3"������'�������א�K ���:�x���א�$��.��%א+�א�..���Bد	م�<ن� �����������<و�����LQو�������X$.

و��A_א�دو	�Bو[�������3���1�Q3{�� ����"..�א-�����t�|E�$��6ج�א���8��3����$'����א�#���%�א-��������
و&�%����%د+�א��%���vא���[��������..�{�����	.�{�1و��א[��2�8	א��1.��	�3"�1و[#��و§�$��א��.���

3"�1<ن�א-�t�|E�$6.�,%�א�$`��bوא)�6E2�T@��L�Nن�و��²2&,%�א�,��א���م�وא�$!��������������
������������������m������و2�vV��������8"���+����8,�د	�	§�����z�ق������و���ن��%�B_�A��!�V�Tא��&��

..���7k,�������وذ��LQ32��" �a-,"!��א��[��T>�1�"3�8,����������..�و�����Nא-�,��2ذא�و/%�����
�:���."�1..�و��B_A�8א�%���vא-s %��3"3�1%م��eوج�א-E�$6|��83א�#�%�א-����

  األول الدليل�����
���ص����X�9���1�%!�"מ�1.�*�ص�"وא$�&�ن���!(�������������+�;�"1ن�א�	�

..�1و��%�א���(�ز�א�>�(%�1و�א(Pدא�.��	���(�7&(�#�א��(دמ�אP	(��א�%����������������

+ن� 	(98�3(و��و�(�وج��(ن���������و�H	��א"��	ل�	ن�א��!��א,�	���>�د�!(�������

و8وא�د�א�	�"(&�א,���(�7א�����(ق����(��،�و�(%��(�ل��������������א��وא��ن��

�. !و����	"��3�$א�	"�ول������

 الثاني الدليل 

���ن��(<ن�א-�t�|E�$6.�+���-�"���+�א��x<و	د��A^����.%א������
��������������/	�eوא����Nو��S�6�-א�%3א�و&�WEא�א�א���0��e�%&�W�3���£



 
 

٣٨٤

���i&א��'$��و	א-����"����������L�#z>�KA���$���e~����6]�^�3%م��� �
����E>�v<&���<���م�א��%��6א��V����qא'������������..��%#3�8.������)�א-��	א�

�:��ن��B_Aא-�"���+�وQe�8�����2�i"Vل�
 ) .مشرف المنتخب(   / الكابتن  -١

 ) .نائب رئيس اتحاد الكرة(   / األستاذ  -٢

 )معد البرنامج(   / األستاذ  -٣

�����و������6��8�����8����W�������Wو��B_��A,���د	�	§���������z�ق�����
�T	א������0وא)دא�Bא-#$���7]�و��������3و/�����ز�..�i�����&�U����'و

��3����E>��2د+�وא�������i#�$�N..�א�#�����א����������N�L�3%$N��10א��_ ���������
�����������E>و�|E�$�6-א��Lא����#��.�i��$N�iE� �x�א�K¥א��83§�ع�<&
������v��7-א�����Nא�$!�������������و�����������������'�+�����"������`E�..

�"��a�و�����..�,��א���م��وذ>�j7�k�T@��L��N(دو��²א�2�1��6���1א
����b�`$�א�#�����א�����(א�+����I�	�,م�����)�.وA_א��

  الثالث الدليل 
�1(((8�0(((د� !(((,�!��>�(((ل�9(((���3	�(((�3	(((��"(((ط�<�א�	"(((�+�;��(((%��

��(((/�א���(((,����(((�3��9(((%�א���(((��ق�א��(((%��(((מ�����..����Kدא�(((�0

�(ن��)�	(��א�%���(�س�א��(�د�א�&(�#�א������P/�(�*&�����!	����3א�"�د��

 !((و,�	���>((�,��((%��((ق�!�((ض�א2*((��ص�و�((�وج���((%�א��((وא��ن�����

�.و8وא�د�א�	�"&�א,�

  فحسب هذا ليس 

أن .. ـبـل أثبـتـت اللجـنـة ـبـال ـلـبس وال غـمـوض 

ـكــان ـمــن ) عـمــودي(الـمــدعي ـبــالحق الـمــدني 

 ضمن هؤالء األشخاص المخالفين للقوانين 



 
 

٣٨٥

��.والقواعد واللوائح

  ومل تكتفي بذلك

 النضباط باحتاد كرة القدم اإلماراتيبل أن جلنة ا

  باجلزاءات اآلتيةني عليهماقد قررت جمازاة ا�

١− ������������������m��	>�����.(وא�،�K�A	د�|��>�W�6¹א�����c$����1،�و �	א_E2���/��
[3Q����§	�+�.	���)����������/�1E%-א-�13%א.(�

٢− ��m���	>������.(وא�K��A	د�|���>�W��6¹א������c$�����1،�و �	א_��E2�����/��
��§	�+�.	����[3Q��)�������������/1E���א���3"���א.�(�

 وهذا جيزم وحبق 
!+ن�א�	"�+�;��מ��&ن�����(د�!9(��3	(���دو�(��K��%)��0دא�(��������0

!((ل��1((�0&((�ن�	�+&((د�	((ن�9((�����،�و1ن��دو��((��0�((���((%���..���((ط�

�9((د�..����Kدא�((��0((מ��&((ن�!�9((د�אP"((�$#�1و�א��*((�����!��))	�Hو

!(����(��7(وق�א�	9(��=������������ق�א�9(��=�א��(�מ���(وطن�وא��(%����(و������������

و?((و�	((����((د�د��((ل�دא	((�6و8((�ط-�!((+ن�א�	"((�+�;��((מ�..�א�*�9((��3

�X�!	د�א���.���ج��ن�א��

  الرابع الدليل 

و %���vدא�3��e>�C"�1<ن�א-���t�|E�$6ج��83'%ود�א�#��%������������
������א���Iد� ����Bא����%م�א)����	א���1/�������(<ن�א��%���6..�א-������	�(

�������:��,$�����kא�����	ج��3]�א-����e����������B	��&�����+2���1ذא�b�`��+�
�����א���Iد�����������D..�א-E�$6|�א-��vz^����.%א�������	���V�U�'

�1".:�
 فإـنـه ـلـو ـكـان ـلـدينا العــب    ""ـعـن ضــربة الـجـزاء الـتـي أـهـدرها  -١

 .محترف لكان سجلها 

ـنجم  -٢ أي أـنـه " (أوت"أكـبـر مــن المنتخــب "الـلـي يشــوف نفســه " اـل

 ) .سيطرد من المنتخب
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لـن " باالسـم"عـة أنفسـهم حيـث أن اللعـب وم الفريـق مراججعلي ن -٣

 .يفيدهم مستقبال 

أثير بأن هناك بعض تجاوزات مـن العبـي الفريـق ووجـودهم فـي  -٤

 .حتى صباح يوم المباراة " ماجنة"سهرات 

 والتقصـي تحقيـقلذلك سيتم تشكيل لجنة تقصي حقائق تتـولي ال -٥

 .وبيان أسباب الهزيمة ومرتكبي تلك التجاوزات 

����	���3�����1A�a"�������%��6�א+�و�,��:�+�א�/��������S�د�א��Iא�����	
���������8������א�����k>�����E>����X$.�x%�وא&3�1��6"���1א��W���3Qوא@/���

�|E�$��6-א+�א%��.����..��� _������j��eو�L���§@���©%��I����E>�v���
�������1E%-אض��������(������)�א-�13%אr�33�%"�1א�'>�¾���t�a�ذ�mو�

���+�:���,$����L���/������v�� ��!��,��..���1��X������#��i��$�z>�U���'
�aو'��%د+�<§����������Lא-�W0����7و ���ن����#�����Kא��������ذ����

�1E%-א-������13%א.�(��������)�
 ستأنفهذا وحيث أن تغريدات امل

أقل شده وقسوة من تصريحات رئـيس االتحـاد 

فـهـو األـمـر الـجـازم .. وـقـد ثـبـت صــحة كالهـمـا 

بال شـك بأنـه لـم يخـرج عـن حـق النقـد المبـاح 

 .الغير مسيء ألي شخص 
  اخلامس الدليل 

��0	ن�1!��6א2د��1�3@����%�1ن�א�	"�+�;��מ�����وز��د�א���(د����و��

��X�!	א��..����B<���0	�3"�1ن�א"��دא���	א,���ن�&و�(��0(מ�������"�")���@�

"��و��H�0%�*(�ص�!���(�0،��\�(�1�0@(��	�(�د���د�(د��	(��8(���!(����������������0

�B<א�%������/�א�"�د��"�!��9=�א����	Pدמ�א���(/��..����س�א���د�&�#�א�

���%�وא�	"	وع�وא�	��و$��@	�,����9�����e��0מ�א�	
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�!.وא��&��و�%�ذ���א��>�Bא�	+�وذ���%�א�	��מ������؟

 ضف إيل ما تقدم أ
 غير مسـئول عـن تفسـير وتأويـل معنـي هـذا اللفـظ إلـي أنفتسأن الم

ـسـهرات "ذلـك أن لفـظ .. معـاني لـم يقصـدها ولـم تخطـر لـه علـي بـال 

 فيها الجـد سهرات يختلط"معناه في صحيح اللغة العربية أنها " ماجنة

وـهـو ـمـا ـلـيس فـيـه ..  دون ـسـواه ـسـتأنفوـهـذا ـمـا قصــده الم" ـبـالهزل

 أن سـتأنفإساءة أو سب أو قذف لثمه شخص ، ذلك أن مقصود الم

ـم يأخــذوا القســط  ثمــة بـعـض الالعـبـين ـقـد ســهروا خــارج المعســكر وـل

المناـسـب ـمـن الـنـوم اـلـذي ـيـؤهلهم للتركـيـز ـفـي المـبـاراة ، أـمـا وأن ـيـتم 

 بخالف هذا المرمي فإنه يكون غير مسئول ستأنفلمتفسير عبارات ا

فعباراتــه وفــق صــحيح اللغــة لــم تخــرج عــن حــق النقــد .. عــن ذلــك 

 .المباح يقينا 

  ذلك أن تعريف ومعني ما جنه يف معجم املعاني اجلامع

١−�8/���)KNא.�(�
�−�m���.���/#��:����/#�ن�،�و»�ن�،�א-�UEs:��א
��−�UEs-א�m���.�א/���8/#�+�و�:��وא
�−�8��v3���KNא��A�8"���و«.�"�
�−�8/����:����v�&��Dو�m#V��D�1���.���،ز����.�

٢−�8«�)v���(�
�−�8/��������،��E�«و��E�«�،�8���8«�.�
�−�m���.»�ن�و����1A/#��وא����m�א/�8:��א
�−���E�«و�،��E�«��EQ��8«�:�%����،�و�Y"eא¥�ل����.�
�−��E�«�L1`��8א«��:��"cو�["V�
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 ومن خالل هذا التأصيل اللغوي يضحي ظاهرا.. هذا 

 أن املقصود با»ون هو املزاح وخلط اهلزل باجلد 
و?و�	���'&د�!�א$#�א�	"(�+�;�		(����..�و	ن� מ���و��>�9����B=�1ن���	ل�"!��و��8ذ�����

�0��H"�د�	و�?.�

  السادس الدليل 

E|�'����א�#���%����yوز�א-��6$�و ��%���C������vא��{�����3"����3�1%م��
א-����وA��%�2א�Lא��<��T��1�Q32��0Vو������ع�[�.��A�^�v_א������������

<ن�A#�����א��%.���8����%א�,��!|�وא-�א&���mא��rSو�����E..�א����ل�
������������������E>���� �|E�$�6-����8.�%א+�א����6&�%k>��A����i#�X��x�א

و��mذ��S�k�K$.�t�a.$���<و��L�§@���i'�V�..���������a�.�Iوא�,�	����
����A�y��������א�p�3%�3"������������1..�א�m�&א�א�,�!|�وא-�B_�A�8و��

�:�v��Nא-��ل����."�1

 قرر بأن ..............  موقع -١
"((��א,���!((%�"��((�س�א���((�د�אP	((��א�%��و�((�0!((������ق��((%���

�.א�	د�%�א�	د�%�(�����������)�و�*��א�	و8-�9و��7����#"�א2!�ض

 قرر بأن ...........  موقع -٢

����<���v،�و�������+�����$!���������������������א¯"��´��6e�����e	��א@���
���W�3Q�وزא+�א��$��..�������������W��3Q�א��������	��V�n�¯א�m�����`E��� 

�1E%-א-�13%א�K�#�.�

  قرروا مجيعا ........سوعة  مو-٣
א��((�د�א�&((�<�אP	((��א�%��*((&ل����((�0����((ق��((ن���((�وزא,��((%��

�"�.�א2!�ض"��وق�

  قرر بأن ............. موقع -٤

������L��§>�83�|`S"��Y�X��bAא-$��7ذ���������Wא��Iد�:���وא
�.^�א-7$#]�א)��	א��1



 
 

٣٨٩

  بأن تقرر......... جريدة  -٥
����7))�א��((�د�א�&((�<�אP	((��א�%��!�((/��((دא���,�א�>*((ل��((%��9((���

و�(%��(�����)�و�*�,�	-�א��!��9(و�#���	(د�%�א�	(د�%������������"�����٢٣%��"

א�"((�!ق�(	((�ن�א��!((��1!((�ز,�א����((د#��9((����,���((�س�א���((�د���

��*Pא����H�#.�(�

 قرر بأن .......  موقع -٦

��Q�������א����Iد�א)����	א���Á�%���$#.�1�م�א-��7$#]�&���	�"�K����"3
�K����60E>������/3"����������"���א�������"���	����V�n���¯א�m�����+����`Eو

1E���א.��������/�

  بأن تررق...... موقع  -٧
א��((�د�א�&((�<�אP	((��א�%��*((&ل����((�0����((ق��((ن���((�وزא,��((%��

�א��!(����ط(�3	(ن�א�	!(��א#�א��(%��"(�?������������و�*��	(-��..���وق�א2!�ض���

�.א�	����7אP	��א�%�

 قرر بأن .......  موقع -٨
�(��ق���!�(/�������������%9�א���د�א�&�#�אP	��א�%��+	��!�*&�ل�����3�

�.�%����وزא,�א���!�ن�

���a�ل��������%م����������..�-�� �ن�ذQe�8د� �������/�.$� �%�<ن�א���6%���..�و���Iא�����	
,!|�وא-�א&�vS`��iz%I�mوא{��و��y�8�3��.��Vوزא+�^������������א��%م�א)��	א��1و ����א����

�����������������^�1E%�-2���1א-��13%א��	�وא�,��K�Nوא����	��k>�%����a��وא@ �������8ذ�،�W�3Q�א��'
و����X$.�K�z�8<ن����.�%א+�א-E�$�6|����,��	��א��k2�..��������������6	��وא{!����E>�1�2א-�,�د������

���������a�"��8���B��]و�v�&>�1�A��� _�-א�B_������#3��.�#$�وא��Ab�6�����8�3��	א�$,��:�+�א�,��د�
�������������m�&א�א�,�!|�وא-�^���`E����3د�و��Iא�����	�..����������~�L2���£/��א���E��`��_�7$.�t�x��وא

و���$���1و�����Xو	��.�S�ن�א-�t�|E�$�6.$���وز�����..�.�T%�$��t���E>�% s'%ود�א�#�%�א-�����������
��}ذא��.�.��N���و<ن�����א�,!|�وא-�א&�m<��ز+����.%א+�א-E�$�6|�����..�'��א�#�%�א-�������

�m&א�א�,!|�وא-�a"��^��#3�+�`E��-وز��y��£�8�X$��iE� �



 
 

٣٩٠

  ذلك كان ملا 
و	ن��	��3א2د��3א�دא	K(�1�3>(�3א�(ذ&������(B�G(�?�א�1ن�א���(�מ�א�(�א?ن�وא?(ن�א�"(�د�����������������

1ن�����3���%9א�����ق�א���,��H%�9(���3	�(�3	(�����������و	>������د��ل�،�و	���ز�د<�و?�����%�و?ن���������

�(د�א�9(��=����������������������"ط��!�����Kدא,�א��%����,)K�!א��)	�Hو����(د�و(���*(�2�#$�)"H��)��	9(د����מ��

�(\ن�ذ�(�����..�و! !و,�	���>�,��%��ق�!�ض�א���!�ن�و	��מ�א�	(د�%�!(���ق�א�	(د�%��������������..�א���מ��

�0��H"�د�	?و���		�0!�א$��0�	د������	!�X�!	د�א���.��زמ�!�دמ����وز�א�	"�+�;��ق�א��

 حال نشره للتغريدات أنفتسئي لدي املثبوت انتفاء مثة قصد جنا: س داسلوجه الا

حمل هذا االتهام ، وأنه مل يشـر إيل مثـة العـب أو شـخص بعينـه مبـا ال جيـوز 

 ، نـي عليهمـاالتدخل فيما يكنه ويضمره يف نفسه والزعم بأنه كان يقصد ا»

.. ذلك أن األوراق قد خلت من مثة شواهد أو مظاهر خارجية تـدل علـي ذلـك 

 بصفات التقصري ني عليهما البالغ املاثل يعد إقرار من ا»مما يؤكد بان تقديم

وخمالفة التعليمات ، وبذلك يكونا هما اللذين شهرا وأساءا آلنفسـهما ولـيس 

 .) إذا وجد(وهو ما يطلق عليه استغراق خطأ ا»ني عليه خطأ اجلانيأنف تسامل

 فأن املستقر عليه تواترا أن .. بداية 

�����X.���#]ل��������������א��,%�<��א������א@3���k����b�cو�>���k������.�������"3�1،�و�%ل�E����Bא
��������������%��`��x�א�m�א-�د.��א6q���Nא���x,%	�3#��وא���B���$6.��D�1A��nא��8��KSא��&�

�������.�
 )٢٦/٢/٢٠٠٧ جزاء جلسة ٢٠٠٧ لسنة ١٢ ، ٨ ، ٧ ، ٢٠٠٦ لسنة ٤٣٩طعون أرقام ال(

 كما قضي بأن 
ون العقوـبـات ـقـد نصــت عـلـي أـنـه يـعـد ـفـاعال للجريـمـة ـمـن  ـمـن ـقـان٤٤لـمـا كاـنـت الـمـادة  

ارتكبها وحده أو كان شريكا مباشرا فيهـا ويكـون الشـريك مباشـرا إذا ارتكبهـا غيـره أو اشـترك فـي 

ارتكابها وكانت تتكون من جمله أفعال فأتي عمدا عمال من األعمال المكونة لها والبين من نـص 

ه أن الفاعـل إمـا أن ينفـرد بجريمتـه أو يسـهم فيهـا مـع هذه المادة في صريح لفظة وواضح داللت

ٕغيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق علي فعله عمال وحده وصف الجريمة التامة واما أن 
يأتي عمال تنفيذيا فيها إذا كانت الجريمة تتكـون مـن عـدة أفعـال سـواء بحسـب طبيعتهـا أو طبقـا 



 
 

٣٩١

ـ ره إن صــحت لدـيـه نـيـة الـتـدخل ـفـي ارتكابـهـا وـلـو أن لخـطـة تنفـيـذها وحينـئـذ يـكـون ـفـاعال ـمـع غـي

الجريمة لم تتم بفعله وحده بل بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها نية عرف أولم يعـرف اعتبـارا 

أن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شـريك يجـب أن تـوافر لديـه مـا يتـوافر لـدي الشـريك مـن قصـد 

همة في الجريمة أو نيـة التـدخل فيهـا إذا وقعـت المساهمة في الجريمة ويتحقق حتما قصد المسا

نتيـجـة اتـفـاق ـبـين المســاهمين وـلـو ـلـم ينـشـأ إال لحـظـة تنفـيـذ الجريـمـة تحقيـقـا لقصــد مـشـترك ـهـو 

الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد مقصد األخـر فـي إيقـاع الجريمـة وأسـهم 

ونـت لـديهم فجـأة ولمـا كـان القصـد أمـرا فعال بدور في تنفيذها بحسب الخطـة التـي وضـعت أو تك

باطنيا يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر األعمال المادية المحسوسـة التـي 

 تصدر عنه فإن العبرة هي بما يستظهر الحكم من الوقائع التي تشهد بقيامه 

 )١٠/٩/٢٠١٢ جزاء جلسة ٢٠١٢ لسنة ٣٤٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

������i@و	אق�<ن�א-X.�t�|E�$6�����L�N2��£<و��`��N�j7�k�T����b�א�����Lو �ن�א�� 
�������������BدQ��[7$#-�T	ز�א)دא���و���²2#�ول����#�%��..� �ن�����3<و�X3�א�^�א���ز�א���0<و�א

 ����["�]���..�א-#���������v��S،�و�O��cא��و��א��$�����د���83��3א���[�8و§�$���א��.�{�����������������
�������و������.�rدد����������N�8�3א�3�W��3Q`����א-���	א��،�و ��������������������0א�$!����^�<�O��Nא¥

�����������O%�'و�O��V�v �8��i��y�x�א�bA���א�N$�%אد��"���	א��،�و<��ز�א-Xc�|E�$6]�א
��2<ن�<'�K�����Q	א'����i<د	אج�א��.�����������Eא��$���������������3..�وא��i���0$'����ل���������7$#

W�3Q�א.�

 ومن خالل ما تقدم مجيعه
�	"�+�;��מ���X�9و�מ��@	��!�P"�$#�2.�*�ص�!���(�0!(ل��(�$�������+&د�������!+ن�א�

�د� �0	�"	��!��	و@و���3وط���7!������ق��(%�א2	(���(�س��(ذ!=�א�	�"(!��7(%�א��ز�	(�������������������3

�.و�H	���@	�ن��دמ��&�א������א��ز�	�3א��&�א$�

 

 

 



 
 

٣٩٢

  ني عليهما يأتي ا�.. ورغم ذلك 

 وسارت علي نهجهما النيابة العامة بال سند 

Qeن�^�&,�%�و{���bא-E�$�6|�،�و.�3���ن����E����א-�,��دאن�������8.�%א+���������������������$%�
��|E�$6-3"��������������..�א�v��و��د��¥�%#Nن����و�#�W�wد���D�a�א-���ل������..�وذ�v���N�1�"��

�������������|E�$�6-א�U.%'א+�א�$��.%א+���د�	د������א-�,��E�����k�1E%-ذא� �ن�א-�13%א{�
�א�Lو�1��N�N>�[���6 ���$3���}2)�	א��8��3א���%©�א@����ز�وא@�K��A^�א-����(���و��A��{�����+�א

�����.�"�67	��وא¥

 وزعم بأنه يستند إيل ذلك فيما خيمنه 

 بأنه املقصود بالتغريدات 

ـهـو الحــال بالنســبة للمجـنـي علـيـه الـثـاني ؟؟ وعـلـي أي فـمـا  

سند يزعم بأنه المقصود بالتغريـدات ثـم يوجـه للمسـتأنف االتهـام 

 .بالسب والقذف ؟
  ما تقدم يؤكدلعل مجيع

��,�8د���,��	�	��	ن� 	B�3وא?��و*(وא?د���ط(-�!(+ن�א�	"(�+�;������������������ ��1ن�א2و�אق�وא���

و1ن�א��(ول�!(ذ���	�(�د���	(�ن��B(%�و(�������������..�&�ن���9د����1	ن�א�	��%�����	��	ن����Kدא����������0

و���!���(د�ل���	(���@(	�<�و�&�(�0א�	"(�+�;�و�"(!98�0(د���H(��0(מ��&(ن�����������..�د��ل������0

�.�א����Kدא,�!��ط�<���ل�&��!3

 حد عشر العبا أالسيما وأن الفريق مكون من 

  ستأنفخبالف نزول ثالثة من االحتياطي فلماذا سيرتك امل

 مجيع هؤالء الالعبني ويوجه اللوم لواحد أو اثنني منهم فقط

  ؟؟لعل ذلك يؤكد أن النقد كان عاما وليس خاصا

�����8Aغ�א��אQ�"������%�$������"3و<ن�א����..�S.א�����6Eא�א���م�و�,,e�8����A��E
��..��E|��6$א-@�60E������و	د����$��.%א+�،�و.S�A��E������k�8א����60E���و<L�Nא�2�����و�����������������



 
 

٣٩٣

�������������§>�83��0k�i#�����#.�t��Aو/�������������و�T>�8��������"3�L�X�א�Y�"6<و������0Vو�و>�..
�W����3��kא�#��س�<�E��������A��²2�����Q���8ذ���a$�%�����¥�_א�א���Qغ�א��_�KA��N�T^�א)���������

�|E�$6-دאن������8.%א+�א�א-�,.�

 فعلي الفرض اجلديل املنكور 

  أنفتسبأن هناك مثة خطأ يف حق امل

ـفــإن خـطــأ المجـنــي عليهـمــا بتخصيصـــهما لـمــا ورد عاـمــا ، �

ٕوتعريفهمــــا لمــــا ســــطر مجهــــال ، واقحــــام نفســــهما فــــي قصــــد 

علـــي فـــرض (يكـــون قـــد اســـتغرق أي خطـــأ أخـــر.. المســـتأنف 

 ).ودهوج
 وهو األمر الذي يضحي 

	��B�0?�א�1����3א�	"�+�;��%�א�	ط��!�3!!�א$��0		(��?(و�	"(�د���H(��0"(�	��و�1(������������������0 

و?و�	���..�8د� !,��%��ق�א�	��%�����	��א��9و��و	���>�3א�����	�,�1 ��$�	�"&��א�	����������������7

�9(د��		����زמ�!+ن�	��E(�د�!(�0א�	"(�+�;�و��(%��(�ض��1(�0&(�ن����������������..���1ن����0א���د�א�&�#�������

�د� !,�9���0		����زמ�!!�א$��0)�و?و�	����"�מ�!0(א�	��%�����	���.�

  ذلك كان ملا 

������������������������8�3�mع������א-�%א���&�x��ز����א��و	��z�Kc�/�+��A.���א��%��ع�و<و/���א��%��ع�א
�i�Xc���E>��2א������3#����و���t�	د�£��������..�א-E�$6|�<ذאن�%3א����S���א�%	/��א@و�������1

���_�������-2�1�2��	�k2���#��|E�$6-�1א��-�������$Nع�<و�א�א�%��B�..و ��ن��������R���$'�]وא
وذ������a.���]�א��K�Sو.$�6�/]�2�������وذ�����������������O���N¨��a..�א-�T>�T%�.�t�|E�$6د��ع������

�.א��א	د��^�אq�	�א�$���8��1א�%��ع�
�
�
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٣٩٤

  الثاني احملور 

يف يف بيان عيوب وأخطاء احلكـم املسـتأنف الـذي خـالف القـانون ، وقصـر 

البيان والتسبيب ، كما أفسد يف االستدالل وأخـل إخـالل جسـيما حبقـوق 

 .  جديرا باإللغاء لألسباب اآلتية – وحبق –الدفاع ، مبا جيعله 

احلكم الطعني قد شابه عيب اخلطأ يف تطبيق القانون حيث أنه عاقب : السبب األول 

 ٥ائم املعلومات رقـم  من قانون جر٢٠املادة  املستأنف وفقا للفقرة الثانية من

 الغـري واردة بقيـد ووصـف النيابـة للواقعـة ، وذلـك دون تنبيـه ٢٠١٢لسنة 

 للمستأنف أو مدافعه إيل ذلك التغيري ، مبا يعيب احلكم ويستوجب إلغائه 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٢١٣فقد نصت املادة 

 ال يجــوز الحكــم علــي المــتهم عــن واقعــة غيــر التــي وردت 

بـأمر اإلحاـلـة أو ورقـة التكلـيـف بالحضــور ، كمـا ال يـجـوز الحـكـم 

 .علي غير المتهم المقامة عليه الدعوى
 ذلك أن املستقر عليه متييز أن 

ـة   ـذي تســبغه النياـب ـانوني اـل ـد بالوصــف الـق ـئن كــان األصــل أن محكمــة الموضــوع ال تتفـي ـل

ميـع كيوفهـا وأوصـافها ، إال أنهـا العامة علي الفعل المسند للمتهم ، ولهـا أن تمحـص الواقعـة بج

 مـن ٢١٣/١في هذا الصدد يجب أن تلتزم بما نـص عليـه قـانون اإلجـراءات الجزائيـة فـي المـادة 

أنه ال يجوز الحكم علي المتهم عن واقعة غير التي وردت فـي أمـر اإلحالـة بمـا مفـاده أنـه يجـب 

ينطــوي الوصــف الجدـيـد عـلـي عـلـي المحكـمـة أن تلـتـزم ـفـي ـهـذا النطــاق بالواقـعـة المطروحــة وأال 

تحوير لكيان الواقعة المادية وبنيانها القانوني ، وأال ينطوي علي عناصـر جريمـة أخـري لـم ترفـع 

بها الدعوى ، ومن المقر أن الوقائع التي تلتزم المحكمة بالفصـل فيهـا وأال تتجاوزهـا أنمـا تتحـدد 

ق وحكمـت فـي واقعـة لـم تـرد بـأمر بما هو ثابـت بـأمر اإلحالـة فـإذا جـاوزت المحكمـة القيـد السـاب

اإلحالة فإنها تكون قد أضفت علي نفسها سلطة االتهام الثابتة للنيابـة العامـة وفصـلت فـي غيـر 

 .ما طلبته وال يصحح بطالن الحكم قبول المتهم أو المدافع عنه المرافعة 

 )٢٤/١٢/٢٠١٢ جزاء جلسة ٢٠١٢ لسنة ٥٥٣الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 

�א-��0E¡�K�A�0א�����ن�3"��1<و	אق�א�����م�א-��v�z،�و��%و�E+�א����������������K�Sو�$������"�� 
��W���אد��������������..�א���و������"�|E�$�6-א�O������i���]������ن�א�#�����א>��X$.١��،�٢٠/١�،�٤١��8���

�K��&	ن��Eم���������N�-+���٢٠١٢�٥��#��6א�����א-�"�����#���K�<�T<ن�..��^����kن����S!����/���א
����z�-م�א�3�����8א����E�ن�א-��	�����v٢٠^�א������0א@و���8���1א-��د��������א�#�����&,�+�א����م�א-

�Y���B� ذ.�
 وباستقراء احلكم الطعني .. ورغم ذلك 

��@=��%��0�1	��9;�א�9>��3א��א!��3	��H���*1�0%��ص�א�	�د#�א�	*�����H�(��و�&(ن��������������

�����((��א2و�((%�وא� ���((�3<!�..���))��E((מ�1ن�א����!((�3א���	((8�3((د	,�א�	"((�+�;���	��&	((�3و�

�#���.و?و�א2	��א�ذ.��'&د��ط+�א��&מ��%��ط!�ق�א����ون�..�א2و�%���ط���>

 السيما وأن الفقرة الثانية من تلك املادة تنص علي ان 

 ـفــإذا وـقــع الـســب أو الـقــذف ـفــي ـحــق موـظــف ـعــام أو مكـلــف بخدـمــه عاـمــة "

 ".بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرف مشددا للجريمة 

.�sد�����3����%e�T،����	/��&%�אn$3+�א���3"�����و�_���X$.�a<ن��S���<ول�د�����
��������O���"�א-`%د�����E���א�����0א�jE�1�2�i�Aא���������0..�وذ�^���E>�v��%�)�����8����b�e@א�v�&

 ���.�3�m"�1א�`�j7א������k>�����1�"3��X.>�m�.��E{��1	+�2��1<ن�א�6]�����)�א�,0!��א¯����6
���T�#�-א�j7`�א�..�"����������X.>��Nא�,0!��א��6د�^�+	�k>��� ل����ن��������ن���"�2���1א���>�U��'و

������������������.�'�^�K�0�א�a��8ذ��j�#.3"�����1א-,"!��א������و���iE��]א�%&���Sqא�B_A
�........".-�8 �ن�.���v^�א�`�ن�א���م�א�#`��

 وأخريا قررت بأن 

 وبذلك تبقي األفعال المنسوبة للمتهم بموجب التهمة إليه ثابتة ثبوتا كافيا في "

ـك األ ـث أن تـل فعــال مجرمــة ومعاقــب عليهــا وهــي تشــكل جريمــة وفــق حـقـه وحـي

 فــــي شــــأن مكافحــــة جــــرائم ٢٠١٢ لســــنة ٥ مــــن القــــانون رقــــم ٢٠المــــادة 

 ".المعلومات
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 ويتالحظ هنا
�א�	(���ذ&�?(����1٢٠ن�א�	�&	�3�"��د,��%�א��ول�!\دא��3א�	"�+�;��H%��	وמ�א�	(�د#��� 

!	((��..��3א���	((���3��((�מ��((�$�!��((د�وو9((;�א����!((&	((��)���((ط(دون���9((�ص���>�((�#�א2و�((%�

�א�>�(�#�א� ���(�3	(ن�א�	(�د#�א�	(ذ&و�#�وא�	*(دد#�����������'&د�1ن�א�	�&	1�3@��,�	ن���د����������

!+ن�א�	��(%����(���0	(ل��(%�א�*(+ن�א��(�מ�������������)�	�دوמ�א�"�د�(8و�..�����و!�3���ل�א�	"�+�;����

8و��(���دو�	��1ن��د�ل���%�	��ذ?!,�1�0��Hو����מ�א�"(�د�وא�(د��ل���(%�������..�و�'د.��د	���0	����3

�.א�	ذ&و��

  من قانون اإلجراءات اجلزائية قد أباحت١٢٤ولئن كانت املادة .. هذا

ــانوني للواقـعــة � ــر ـفــي حكمهـــا الوصـــف الـق للمحكـمــة أن تغـي

ال أن ذلك مشروط بـأن تقـوم المحكمـة بتنبيـه إ.. المشدد للمتهم 

المتهم إلي هذا التغييـر ، وأن تمنحـه أجـال لتحضـير دفاعـه بنـاء 

 . الجديد علي التعديل
 ويف هذا الشأن قررت حمكمة التمييز بأن

 ـمــن قــانون اإلجـــراءات الجزائيــة ـقــد أورد أنــه للمحكـمــة أن تغيــر ـفــي ٢١٤الــنص ـفــي المــادة  
حكمهــا الوصــف الـقـانوني للواقعــة المســندة للمــتهم ولهــا تعــديل التهمــة حســبما ـتـراه وفـقـا لمــا يثـبـت لهــا 

علي المحكمة أن تنبه المتهم إلي هـذا التغيـر وأن تمنحـه من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ، و
أجال لتحضير دفاعه بناء علي الوصف أو التعديل الجديد ، يدل علـي أن هـدف المشـرع مـن تقريـر 

 .هذه القاعدة هو إتاحة الفرصة للمتهم إلبداء دفاعه بناء علي هذا التغيير في الوصف أو التهمة 
 )٢٠/٩/٢٠١٠لسة  جزاء ج٢٠١٠ لسنة٤١٣الطعن رقم (

 ملا كان ما تقدم 

 ���������i��}>�%&�1�/��א@و	א�%���S����ن�%3א>�i�z�%&ن�<و����(و �ن��E�����8���%#א�N�Q�
m&א�א��(�����������|E�$�6-3�����#$"��1א����K����tو�،�|E�$6-^�'��א����3�������`%دא��"$����א-

���v.%�$�وא�b��$�א�א_A�1�2ن�..�<و��%א���������i0��e�%&ن��S����E{��..>���i��&�3����#�'���¥و
�i��&���E>�����E�zא�#�����א������،�و�|Vد�����%�وو	א�אد�א����م�א��D�%��$�دون�א�|E�$6-א�
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و��A��א@�����א����زم���/����L�����2�Oא��v.%���$����..����K��Sدو"�������#�����²�E�$��6|�<و��%א��������
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ذي يعـرف حمكمة احلكم الطعـني قـد أخطـأت يف تطبيـق القـانون الـ: السبب الثاني 

القذف بأنه إسناد واقعـة حمـدده إيل ا�نـي عليـه مـن شـأنها أن جتعلـه حمـال 

، أما إذا حصل اإلسـناد عـن واقعـة حـدثت بالفعـل !! وهو منها براء .. للعقاب 

وعوقب عنها ا�ني عليه بالفعل ، فال يكون هناك سبا وال قذف ، وحيث خـالف 

 لغاء احلكم الطعني ما تقدم فإنه يكون جدير باإل

 بداية 
ـفـإن المســتأنف يتمســك بأـنـه ـلـم يوـجـه ثـمـة عـبـارات ســب أو ـقـذف إـلـي شــخص 

وـلـم ـيـذكرهما ـبـأي ســوء ـفـي تغريداـتـه .. بعيـنـه أو إـلـي المجـنـي عليهـمـا تحدـيـدا 

وأنه قصد في عباراته انتقاد المنظومـة كاملـة بـدءا .. علي نحو مباشر وصريح 

للمنتخب ، مـرورا بـالالعبين علـي من رئيس اتحاد الكرة والجهاز الفني واإلداري 

 .وبوصفهم جزء من المنظومة.. وجه العموم ، دون تخصيص لالعب بعينه 

 ومع ذلك علي الفرض اجلديل املنكور 

 بأن هناك وجه لالستدالل علي أن املستأنف 

 )وهو ما ننكره متاما(كان يقصد ا�ني عليهما حتديدا 

لفعــل مخالفــة  المجنــي عليهمــا قــد ثبــت فــي حقهمــا بافــإن�

لـوائح المنتخبـات والشـئون الفنيـة وذلـك بخـروجهم مـن المعـسـكر 

 ، ٤/٢٩(مـخــــالفين ـبــــذلك الـمــــواد .. دون إذن ـمــــن المـســــئول 

 .من الئحة المنتخبات والشئون الفنية) ٢٢/٢٩
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 فحسب هذا ليس 
�و!(�,��&(ل������)�و�1(��(!ل��0����,��8א��@!�ط��%�א��(�د�א�&(�#�	��8!��	(����������������/� )!

�:وא� �� (�E���3א	(��3	"(ون��1(;�د�?(מ�،����������:�א� ���(����3�و!�3א�P(ذא��א�&�(�!%�،�������:�2و�%��א..�	��מ��

,����!	�-!�1�;���Pא.�

 وحيث أن املقصود بالسب والقذف.. ومن ثم 

 إيل ا�ني عليه ) غري صحيحة (هو إسناد واقعة 

 ال وجبت عقابه ) لو صحت(

����������$�6#��|E�$6-م�&��م�א�3��1Aوא&������..���"����3"��������و'��i�z�U<ن�א��א&���א-
���S.�Q�ن�����I����#A-#��ط�א��6]�<و�������������..�V!�!��،�و3��v�0������E�`��[&א���3"������������

�אل��S����<ول�د	/����3�����3"��1א-�A�^�|E�$�6_א�א�`��ن�>���|��������������E2ن��S.א��_��،�و
�.%���D	������L���2ذ��aא��KSא���E��"��..�W�ن�

د عابه القصور املبطل يف التسبيب واإلخالل اجلسـيم احلكم الطعني ق: السبب الثالث 

وكأنهـا مل (حبقوق الدفاع ، وذلك حينما طرح كافة دفوع وأوجـه دفـاع املسـتأنف 

فلـم تعـن بإيرادهـا أو الـرد ) تبدي أمام احملكمة مصـدرة هـذا القضـاء الطعـني

عليها أو حىت اإلشارة من قريب أو بعيد إيل أنهـا قـد فطنـت إيل هـذه الـدفوع 

وهو ما جيزم بأن حمكمة احلكـم الطعـني قـد .. وحبثتها بلوغا لغاية األمر منها 

صادرت علي املطلوب وحجبـت نفسـها عـن حتقيـق دفـاع املسـتأنف مبـا ينحـدر 

 حبكمها إيل حد البطالن 

 حيث تواترت أحكام التمييز علي أن 
ـه إذا تمســك الخصــم أمــام  صــح أن إن ـبـدفاع مــن شــأنه محكمــة الموضــوع مــن المـقـرر أـن

ٕفإن علي المحكمة تحقيقـه بلوغـا إلـي غايـة األمـر فيـه واال شـاب يتغير به وجه الرأي في الـدعوى 
 .حكمها القصور في التسبيب واإلخالل بالدفاع 

 )١٤/٢/٢٠١٠ مدني بتاريخ ٢٠٠٨ لسنة ٣٦١محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 

 



 
 

٣٩٩

 وقضي كذلك بأن 
ويطلـب منهـا بطريـق الجـزم مـة الموضـوع يدلي به الخصم لدي محككل طلب أو وجه دفاع 

تغيـيـر وـجـه اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى فإـنـه ويكـون الفصــل فـيـه ممـا يجــوز أن يترتـب علـيـه أن تفصــل فـيـه 

ٕيجب علـي تلـك المحكمـة أن تبحثـه وتـرد عليـه فـي أسـباب الحكـم واال كـان مشـوبا بالقصـور فـي 
 .التسبيب 

 )١٠/٢/٢٠٠٩يخ  مدني بتار٢٠٠٩ لسنة ٢٢٤محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 كما قضت هذه احملكمة املوقرة بأن 
يدلي به الخصم لدي محكمة الموضوع ويطلب منهـا الفصـل كل طلب أو وجه دفاع جوهري 

مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يجـب علـي محكمـة الموضـوع فيه ويكون الفصل فيه 

 . البيان ٕأن تبحثه وأن ترد عليه في أسبابها واال كان حكمها قاصر

 )٢٣/٩/٢٠٠٩ مدني بتاريخ ٢٠٠٩ لسنة ١٥٣محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 ��������|E�$�6-�8�3א�m2��1א-�%א��	�k>��E>ذא����W���א�KSא��+�E��8%و��i����و �ن�א
���������|E�$�6-.��د���83��3א�ع����������..�&%�&%م���א��$��א�`0��%���������$S���� _&�%م���������2<ن�..� 
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�م�وא���U���'���.�A<ن������8#����د����ع�S�k"����������،�و��{�������������¥���3������i��6א��%�&
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 وهذا عني ما قررته حمكمة التمييز بأنه

المـقــرر أن الحـكــم يـكــون مشـــوبا ـبــالغموض واإلبـهــام مـتــي �

جاءت أسبابه مجملـة أو غامضـة فيمـا أثبتـه أو نقلـه مـن وقـائع 

ـان ـتـوافر أرـكـان الجريمــة أو ظروفهــا أو ســواء كاـنـت متعلـقـة  ببـي



 
 

٤٠٢

كانت بصدد الرد علي أوجـه الـدفاع الهامـة والـدفوع الجوهريـة أو 

 .كانت متصلة بعناصر اإلدانة علي وجه العموم 
 )١٠/٣/٢٠١٤ جزاء جلسة ٢٠١٤ لسنة ٩٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
فـي الـدعوى ، ولـيس لهـا المقرر أنه علي المحكمة أن تبني حكمهـا علـي الوقـائع الثابتـة  

إقاـمـة قضــائها عـلـي أـمـور ال ســند لـهـا ـمـن التحقيـقـات ، لـمـا ـكـان ذـلـك ، وـكـان الـبـين ـمـن الحـكـم 

المطعون فيه أنـه فـي معـرض رده علـي دفـاع الطـاعن بعـدم تـوافر أركـان الجريمـة أورد وقـائع ال 

ئن ـكـان ذـلـك ، ـلـ............... ســند لـهـا ـمـن أوراق اـلـدعوى حـيـث أورد اطمئـنـان المحكـمـة إـلـي 

 يخالف الوقائع الثابتـة فـي أوراق الـدعوى وهـو مـا – علي نحو ما سلف –وكان ما أورده الحكم 

 .يعيبه بالغموض واإلبهام بما يوجب نقضه واإلحالة بغير حاجه لبحث باقي أوجه الطعن 

 )٢٨/١١/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ٤٨٨الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
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 )٢٩/١/١٩٩٦ جزاء جلسة ١٩٩٤ لسنة ١٠٧الطعن رقم (
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    المحامي
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 ) اإلصدار اجلنائي(ا�لد األول 

 الفهرس
 

 مالحظات من ص إلي ص التهمة المحكمة م

  ١  الغالف ١

  ٣-٢  المقدمة ٢

  ٣٩-٤ اتجار مخدرات  الجنايات  ٣

  ٧١-٤٠ شروع في قتل  الجنايات  ٤

  ١٧١-٧٢ تزوير واختالس  جنح مستأنفه  ٥

  ٢٠٩-١٧٢ضرار بالمال العام إ )استئناف(جنايات  ٦

  ٢٩٢-٢١٠ رشوه  ) استئناف(جنايات  ٧

   ٣٥٥-٢٩٣ جلب مخدرات )استئناف(جنايات  ٨

  ٤٠٢-٣٥٦ سب وقذف  جنح مستأنفة  ٩

   عدد الصفحات 

 
 
 
 
 
 
 
 


