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  مقدمه
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 كل هذه السطور سطرها فقهاء القانون
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 وال تستقيم العدالة إال جبناحيها
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 أنه يرسخ يف أذهانناولعل 


���N��d��TIوא������N��6aא�:���#ن�����������'�i��0א�;�(�=��S���T3ن�وא#��:A��S��ن�א��א��..

�������������������������2$��6����>�������'L�6����3א�k��5�(�Z&A�lن�א��M:���0وא���gو	�d��$5�UTb��mم�noو���د�

א���W:�����<�]��W3وא�����<��������pAو�$�A:�6א�U$^���5�..���� ����(�U$TVא�:��#��Zf�S	���Aوא����������

�U$TVא����	�)AW� ق�HWא���W:ن�<�#ن��+.�



 

٤ 

 

 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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 املوقرة ..... لدي حمكمة استئناف دبي 

 دائرة اجلنح املستأنفة 

مذكرة شارحة ألسباب االستئناف مشتملة علي أدلة عدم صحة الواقعة 

فضال عن التقارير الفنية اجلازمة برباءة املستأنف مما هو منسوب إليه ، 

بـيـان أوـجـه قـصـوره وفـسـاده ـثـم التعقـيـب عـلـي حـكـم الدرـجـة األويل و

وإخالله حبقوق الدفاع ، باإلضافة إيل الـرد والتعقيـب علـي تقريـر الطـب 

 .-/-/-الشرعي املؤرخ 

��	ذ������د�ع�	�د	�و�ذ��א�

��	������������������ن

  

  ستأنفم          / السيد 
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 سلطة اتهام         ة العامة النياب
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�א�	و������وع

المتضـمنة أوجـه دفاعـه ودالئـل براءتـه ممـا هـو مسـند  .. ...../ المسـتأنف مذكرة بدفاع 

إليه ، وكذا بيان دليـل فنـي جـازم بعـدم صـحة الواقعـة ، ثـم التعقيـب علـي الحكـم االبتـدائي وبيـان 

ي التسـبيب وفـي اإللمـام بصـحيح الواقعـة ومـا أسـفرت عنـه األوراق ، فضـال ـعـن أوجـه قصـوره فـ

أسباب فساده في االستدالل وخطئه الجسـيم فـي االسـتنباط ، باإلضـافة إلـي أدلـة إخاللـه المبطـل 

وذـلـك بـمـا يســتوجب إلغاـئـه والقضــاء مـجـددا بـبـراءة المســتأنف مـمـا ـهـو مســند .. بحـقـوق اـلـدفاع 

 .إليه 

 ه وتصميمه مع متسك.. وهذا 
 ���������������������!�(و ��א�د�ع�وא�د�وع�א�	��دא������	�א�$����(	�מ�	&�	�!�א�د� �!�א)و������*

���&-���و�	&,+�����������������(و�א���د�*�,����	��,�����3ط�א&���،�وذ����*	�����������������1..�א�����מ��$	ل�وא �.�
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�,!�א�	و#���א�	&�	!�א�����.�

�������8א�و#

 بادئ ذي بدء 
ــال المســـتأنف وأخـــري بوصـــف  فـقــد كاـنــت النياـبــة العاـمــة ـقــد حرـكــت االتـهــام الماـثــل حـي

يختـلـف كلـيـا ـعـن الوصــف اـلـذي اعتنقـتـه ـبـال ســند وأداـنـت ـبـه محكـمـة الدرـجـة األوـلـي .. للواقـعـة 

 : نسبت لهما ما يلي -/-/-المتهمان ، حيث كانت النيابة قد طلبت عقابهما ألنهما في يوم 

 ) املستأنف حاليا(املتهم األول : أوال 

���א�������وذ�����ن���م���������و��و	�������������������������"�������!�� �ض�א
3��و01�/�2��01�/�.�א%زوאج�،� �*�א�()'�א����&���א%و$אق��4.�

 املتهمة الثانية  : ثانيا 
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 وعندما تبني حملكمة أول درجة .. هذا 
زמ��$��دמ�&+��ول�	وא#$���� ����,!�������� ��	��������������,����)���!���&����9و+����א��,

���������������)���وא#$!��:���!,��(ن�א�	�.	!�א�-�,)�:�-���א�&�,ض��	��,���&,ل�&+�ول����������	
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 وإزاء ما تقدم مجيعه وبدال من أن تقضي 

 حمكمة أول درجة برباءة املستأنف
قامت بتحريف الواقعة المنسوبة لـه والتـي وصـفتها النيابـة زعمـا بأنهـا حـدثت عـن طريـق 

إلـي تصـوير لـم .. ٕتقبيله للمتهمة الثانيـة وايـالج قضـيبه فـي فرجهـا ومعاشـرتها معاشـرة األزواج 

 وهو القول المرسل بأن .. يرد باألوراق تماما ولم يقم عليه ثمة دليل 

اإليــالج بــل تــتم بــأي فعــل جريمــة هتــك العــرض ال تشــترط  
 .يستطيل إلي جسم المتهمة الثانية 

و�ذא�,$���(ن�	&�	!�(ول�د� !�#د���5:�א�5$�ل�א�	���و���9	���<���و(=���6&���������������������9
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�������������د:�*�,.����������א�$���ض�،�و	�,��!�א)د���!�א�����������א)�$��ل��و,����ون�	�.��������

�!.א�	 .و�!؟

 وهو ما يبطل هذا احلكم 
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ونظرا إلهمال املتهمة الثانية يف عملها وعدم أدائه علي النحـو .. هذا 

فقد كان املستأنف دائم نهرها وتوبيخهـا وهـو مـا .. االحرتايف املطلوب 

ختلف عنه نوعا من البغض والكراهية من تلك املتهمة جتاه خمـدومها 

�).املستأنف (

ي يوم الواقعة طلبت المتهمة الثانية من المستأنف زيـادة وف�

فمـا كـان منـه إال أن اتصـل ) رغـم سـوء أدائهـا لعملهـا(في راتبها 

وطلـب ) الذي كان قد استقدمها منه ابتـداءا(بمكتب توريد الخدم 

 .منه الحضور ألخذها 
 وهنا لعب الشيطان برأس املتهمة الثانية 

 ودبرت للمستأنف 
����D,�!�	ن�א�	��<�����(	:��1�Cغ�א�>�ط!����	�,د���<ن�#��(��������>����وא�.	����.�
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ذא�(��G:�א�>�ط!�؟..���Cذא��ن�א)	���ذ���−!و�א���א��,�!�א�$	!؟	��.!�

 وبعد إجراء التحقيقات والفحوص الفنية .. هذا 

 ر الطب الشرعي  ورد تقري

 مقررا بشأن املتهمة الثانية بأن 
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 وبعد ورود تقرير املخترب اجلنائي .. هذا 

 اخلاص بفحص املسحات املأخوذة من املتهمة الثانية 

 قررت الطبيبة الشرعية صراحة بأن 

ــي ".........  ــدل عـل ــا مـــا ـي ــه ال يوجـــد فنـي ــه فإـن ــاء علـي وبـن
 " . ول مواقعه جنسية حديثةحص

 بل أن تقرير املعمل اجلنائي اخلاص .. ليس هذا فحسب 

  هباملتهمة الثانية قطع بأن
�מ�,��,ن�و ود�&,وא�:�	�و,!�(د	,!�*����א�	��&!�א�	.��,�!�وא�	��&!��������"�

	��ن�&��ول�א����5ج�،�وא�	���&!�א�>��� ,!�،�وא�	���&!�	��ن�&��ول�א�>���ج�א�$���د������

�/�..........��	د*و�

..  ذاته جيزم بعدم صحة االعرتاف املنسوب بهتانا للمسـتأنف هذا يف

فإن القاعدة تؤكد بأنه ال يصح .. فحىت مع الفرض اجلديل بصدوره عنه 

تأثيم إنسان ولو بناء علي اعرتافه بلسانه أو بكتابته متي كـان ذلـك 

 .خمالفا للحقيقة والواقع 
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 وعلي هذا النهج صار واضحا أن حمكمة أول درجة 

 راق وما هو ثابت بها مبا أسلس بها إيل عدم قد خالفت األو

 فضال عن .. فهم الواقع يف هذا االتهام 
مخالفة حكمهـا للقـانون بإدانـة المستــأنف عـن واقعـة مجهولـة لـم تنسـب لـه ، فضـال عـن �

 قصورها 

ٕـفـي تســبيب إـطـراح دـفـاع ودـفـوع المســتأنف ، واخاللـهـا بحـقـوق اـلـدفاع حـيـث ـلـم تـعـن ـبـالرد عـلـي 
وهــذا بخــالف فســادها فــي االســتدالل .. والمســتندات ومــا ورد بمــذكرة المســتأنف معظــم الــدفوع 

وخطئها في االستنباط حينما اتجهت نحو إدانـة المسـتأنف دون دليـل واحـد لـه أصـل وخلفيـة فـي 

ـه يعـيـب الحـكـم ويســتوجب إلغاـئـه .. األوراق  وذـلـك عـلـي النحــو اـلـذي نتشــرف ببياـنـه .. وهــذا كـل

 :ا التالي تفصيال وتأصيال في دفاعن
ع�����������א�د��

 متهيد وتقسيم 
تجــدر اإلشــارة إـلـي أن المســتأنف يصــمم ويتمســك وال ينـفـك عــن أي ـمـن اـلـدفوع .. بداـيـة  

وأوجه الدفاع السابق إبدائها منه أمام محكمة الدرجة األولي ، ويؤكد علي كونهـا مطروحـة علـي 

لـدفاع الحالـيـة الـتـي سـوف تـنـتظم ـفـي ـمـع أوـجـه ا.. عدالـة المحكـمـة االسـتئنافية جنـبـا إـلـي جنـب 

 المحاور اآلتية 

 احملور األول 

������P��A� �*�� �.A9م����������������O�ن��و��3د4�ع�ود4'ع�א�وא��0��وA)�P1?��و���'����وא
������������������'�"�������2uא���y'�3'م��Q�M���R�،�O���P�2�م�א���F�) ��4�=��C��cS���7אHא��(F
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 احملور الثاني 

��وא����$?��א�\(���א����C��G�*� ��0fא{Qم�وא������A0م�F)��א�'א����������������0�ن�א%د���
�����وא%د�����(�و�ن��'א��0�_�א���Aא *��k2'?����1�?�����1�������–�وk�����4'?��א�(�����������–،�و Aم�ASو�

���و$د���%و$אق�)�א�\(�� .�

 احملور الثالث 

4���7$>�א�'א��K،�و1��/���������������'k���3و�א�]��0و�<=eא�y'� ن������������[V�61�
�8���4 ���6א8��Vjل���..��c����[2א������'ن�،�و���k'���7$א���L����P،�و��P4�د���7אHA���GHل�����

�.AM��R$�@���<��..���'ق�א�4A�ع�

 احملور الرابع 

�����������2��م�א�����Cوא��:�����������Nא��د�وא���L��0 ��*�א����?���א�]��Zא��Y� *�אHא��O��R�c�4�
��A�9د�4�ع�א����y��k1����'9�6�1�O����P��=�*�و�������������?��1�6�א�L���eوא���א$.�،��2�����6� �8��4

�����������א�:�����א�A��k$?��و�'����_�א���Aوא$�،�وH���S_�א����'אل�وא�����'ل�א������*��\���ط����Y�ط�א
�2���� ��*�@$אد4���2�:א����������������Hאض��ن�"�:�7א�1%����$������)�S�c\Vא�����H@�،��2��Gא�~و�<E�2و
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أوجه براءة املستأنف مما هو مسند إليه وعدم قيام مثة دليل يقيني 

بل ثبوت كيديته وتلفيقه السيما وقد جـزم .. علي صحة هذا االتهام 

تقرير الطب الشرعي بعدم حصول معاشرة بني املسـتأنف واملتهمـة 

 العامـة بوصـفها للواقعـة مـن أن الثانية ، فمـن أيـن جـاءت النيابـة

املـسـتأنف أوجل قـضـيبه يف ـفـرج املتهـمـة الثانـيـة وعاـشـرها معاـشـرة 

 !األزواج؟

 وعدم صـحة الواقعـة املسـندة إليـه وكـذب بـالغ املستأنفثبوت براءة : الوجه األول 

 من خالل دليل فني قاطع وجازم متمثل فيما أوردته الطبيبة املتهمة الثانية

كتابها الذي قطعت من خالله بعدم وجود مثة دليل فني علـي يف .. الشرعية 

 مما هو مسـند املستأنفوهو ما يؤكد براءة  !!حصول مواقعه جنسية حديثة 

 إليه 
��..��دא,!�������+���,�3���3��(ن�א����9א�	>���<Kد��א ��

�
 

 

 

 ومبطالعة هذا التقرير وما تضمنه من إقرار صادر.. هذا 
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 بيب شرعي عن خبري أول ط

���������������$��� Hא���K!'א��K1�،���?AS���P)3��0ل�1'א�'kS�*� ��4�Cد���N�م�و3'د�A0���������
���������A�S�* ��Yא��Z[א��D(\ن�א��)א�'א���������0�l?$��2�_ذא���N��(���������?��2�K�1אن�ذ����t��و��

���א�������א�:0f���u�3�N����ن���0��Cא{(�<*�א��ص�����א
��א�	��&!�א�	.��,�!����������מ�,��,ن�و �ود�&,وא��:�	�و,�!�(د	��������"���*�!�,(�����,*

)�٤*,�����#�מ�����(وא�	��&!���)�٣*,�����#�מ�����(وא�	��&!�	�ن�&�ول�א���5ج���������)��٢#מ��

�/�..........�".א�$�د����	د*و)�٥*,�!��#מ�(وא�	�&!�	ن�&ول�א�>�ج�

فإنه يستقيم دليل قاطع وجازم بعدم صحة الواقعة المنسـوبة 

ـمـر اـلـذي ـكـان األ.. للمســتأنف ، وببهـتـان ـبـالغ المتهـمـة الثانـيـة 

يستوجب علي محكمة الحكم الطعين أن تلتفت إلـي دفـاع المـتهم 
 .وتطالع أوراق الدعوى 

 أما وأنها مل تفعل 
��מ����C,1ج�)�	��ن�#���ل�א��,���!(���Dמ�(ن�א�وא#$��!�א�	����و�!� ذ�����#�����>����>����	��

>���א)زوאج���������$	���<ط���8..�#�,��������ج�א�	�.	!�א�-�,!�و*�#���..�-מ�,��?��د�,ل���

>����� ����,!�&د,-��!��$	�Pدמ�&��دو��$�)!��,����Cن�و+����א��,���!���وא#$��!�)���	�.	��!�א�-

��,�3�9���		�Q�����>��	و,�ون�א��،�P!�،�و�מ�,&د�,�א�&���=,.�

 وال ينال من ذلك

��6���4..��ن�3����i"����א��0�ض�t�Y2�Hط�אj?�8ج�������������..��'ل��=���א���3$Aא%و��*�������
�����vو@����و$د����c��S�9�ن�"��:א�א���'ل��������"�'��"�O����P����y'��P)��������z،�ذ�����ن�א

���1�9���P)3�.�/�01�����א�������و/�01�2���.א�0�ض���?8ج���������4�ج�א
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وهو ما ثبت زوره وبهتانه في حق المسـتأنف ، فـالقول بعـد  

ـم تنســب  ـك بــأن جريمــة هتــك العــرض تتحقــق بأفعــال أخــري ـل ذـل

 .كون سند إلدانتهال يصح أن ي) ولم يوردها الحكم(للمستأنف 
�����و+5.������������.�و�ذ���!�,�<�د�א�$دאמ���د�א�&�מ�א�ط$,ن�،��ل�وא�$دאמ���د�א��,

מ�א�	���د���	���<�������.�1��..������������������א��א�&��מ�א�	ط$�ون��,���وא�����G�3���$	د��� ,��	�

�.א�	��<���

أنه مع الوضع يف االعتبار تقرير الطب الشـرعي املـار ذكـره واجلـازم : الوجه الثاني 

بعدم حصول معاشرة جنسيه بني املستأنف واملتهمة الثانية ، فإن أي اعرتاف 

ينسب للمستأنف ويثبت خمالفتة للحقيقة والواقع ، فال يصـح االعتكـاز عليـه 

) وذلك علي فرض صدور االعرتاف املزعوم بالواقعة عن املستأنف(كسند إلدانته 

قضـاء جمـددا بـرباءة وهو ما خالفه احلكـم  الطعـني مبـا يسـتوجب إلغائـه وال

 املستأنف

ال يصـــح ـتــأثيم إنـســان وـلــو بـنــاء عـلــي اعتراـفــه بلـســانه أو 

 .بكتابته متي كان ذلك مخالفا للحقيقة والواقع 
 )٢٠/١٢/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٥ لسنة ٧٩٢٥٧الطعن رقم (

 )٢٠/٢/١٩٦٨ ق جلسة ٣٨ لسنة ٣٨٠الطعن رقم (

 كما قضت بأن 
جنائـيـة مــن عناصــر االســتدالل الـتـي تمـلـك محكمــة مــن المـقـرر ـبـأن االعـتـراف ـفـي المســائل ال

متـي اطمأنـت إلـي الموضوع كامل الحرية فـي تقـدير صـحتها وقيمتهـا فـي اإلثبـات ولهـا أن تأخـذ بـه 

 .صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع 

 )١٠/١٠/٢٠١٣ ق جلسة ٧٨ لسنة ٧٤٢الطعن رقم (
 )١٨/٩/٢٠١١ ق جلسة ٨٠ لسنة ٥٢٦٤الطعن رقم (
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  هام التمييز أنكما ورد بأحك

لــئن كــان لمحكمــة الموضــوع الســلطة فــي األخــذ بــاعتراف و�

المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ، إال أن ذلك مشروط بـأن 
يكون االعتراف صادقا ومطابقا للحقيقة والواقع ألنه ال يصح في 

الـقـانون ـتـأثيم إنســان وـلـو بـنـاء عـلـي اعتراـفـه بلســانه أو كتابـتـه 

 .ا للحقيقة والواقع متي كان ذلك مخالف
 )١٨/٢/١٩٩٥ جزاء جلسة ١٩٩٤ لسنة ١٣٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
(���5!�א���ذ���*�����(و�אق�א��.��מ��وא�-وא���:�א���و�,��!�و��ط�,��ق� 	���!�א�	��5�,מ���

)و�אق���..�,��?�(ن�	�#������א�	��<���و�	��א*��א����������א�	-ل�����:�����א�&�,�!�وא�-=,�..

��و#د��$دد:�א)د�!�*���ذ�,���،�و	ن��	ن��ذ��א)د�!�	��

  الدليل األول

�������������������0���Cא{(��<*�א���ص�����ن�א����&�8V�61ل��2�?���א
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�����3$�V��2'���S���� �*�4�ض�F)���،��4ن�ذ������������H..��4�غ�/
���א��������و��61�K)i�������3$�Vو3'د����$�G'א�������uدא4�CV�ج�א
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��$Q���@�<���?����Gאل�دون�@��4�אغ��������4ذא�9����&�א�'א�����A�������0..�א
��S��������������F�א��0(���_�א���A��S@�C����Y2ن���L��3'��&�A

������Nא�(�'و�g��eא�_����C������و���א��_�1('?��'�S�*� �����א��
����O����P�و"�'��d���1?��د��������?��א�\���Q�M���Rم���������������..�א��ص���

����O���P��'א������&�P��rא�'א���0א���(Fم�A0�.�

 الدليل الثاني 

ــدليل  ــأـنــه ـقــد ثـبــت ـب ر فـنــي جـــازم وهـــو تقرـي

الطبيبة الشرعية بأنه لـم يثبـت لـدي المتهمـة 
الثانيـة أي دلـيـل عـلـي ـحـدوث مواقـعـة جنـسـية 

مما يؤكد كذب بالغها وعـدم صـحة .. حديثة 
وأن للواقـعــة (أـقــوال المســـتأنف المـكــره عليـهــا

ـــــاألقوال  ـــــايرة تمامــــــا لمــــــا ورد ـب صــــــورة مـغ
�) .المنسوبة للمستأنف

  لثالدليل الثا
�وא#$!�،�و(ن�א�	��<���#�د�(���غ��������&��S	�8א��5ض�א� د����+&!�א�����

��א���,�������Cن�..�	-�	�ز*	:�א�	�.	!�א�-�,!���..�>.و���*���Dط

�����������ط�8،�وذ���������9אد*��#���ذא�א)	����מ�,-��:���د�,ل�,�,��

������א�	�.	��!�א�-�,��!�א����ذ����9<ن�א�	����<���#��מ�����زع�Dط��

د���א�>�!�؟��������G	س�#�ل�,���&,�P(-��:���!�א���,��و(=ذ��	$���

�,�!���D!�א��وמ�،�و*���א)=�ص�א����,����������.�..�/�....א�>�ط$	����)
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� رابعالدليل ال
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������������(�(�F�O����P������'�P)�����tذ�������..��4ذא�9��&�א�'א����0א
������������������VאAא��������א�������?��(������P�81�NAא�Aא�����Vو����81א

��>�������..��?������$�b:�7א�\�������0?�dא�A�S�ن���1��و�)���z�k1�n��0?�Hو
��������������k(4�<��?�dذא����4�'��)�..�":�7א����8א����ل���)�?Q"���و

�.�:QM�Nم��A0م�F)��א�'א���0א1%��א
  امسالدليل اخل

���5���������<)�:�&��ول�����..�(�����و�	����,�&��!��	-�����מ�,���מ�3 ���א
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����������������Pد�6و(ن�א�وא#$�!���מ��&�د�,���.D1زמ���<ن�� ,�	��:א�>�.

�	ن�א�	��<���	�.	ط���و(�.�אد*:��ذ���א���

  سادسالدليل ال

�����������������א��������ذא2����������A&�����?��א�]�Lא�Y� *�و�����א$�א
������g�e9��&���دو$.�א�����?A�S��01�C�(�Pو�����ع�������..���

����O���P���و���א)���..P?ذ����،��������و�*�� �z�V%م�אA��?ن���C�(�
0���Cא{(��<*���������������4ذא�9���&����..�و?�C�(�P�ن��\*�ذ���� ��6א

0��Cא{(��<*�����������$�&���G���u�)دو$.�א��g�e=�ن��2�?��א�א
�1��و��8V�Aא����?���א%A��2�����z�Vم�����..��/�$�@�*�ذ����'!'�����

��4'�א1%��א{�زم��A0م�F)��א�'א����0��1��وאAS����(�Gو�.�

��و�����61א%د������\���א�����ن�وzv"����6�1א%و���3א���r�و!�)(�"�������������������..���9�ن�ذ������
1�����و$د���%و$אق�������������������1�?��?'k2��0ن���'א������?���SH�*2��G�rوא���\�G�..�������2����S

����O���P������'P)�R���9�ن�V�A�4�..������01�$A�M��\&�א�����eوא����&���%و$אق����..�א%�'אل�א
��و Aم�אSא�f@���� �C?'0���..����@�A)P1�'"����O���P��.وא������u~אu.�א

 أما وأن حمكمة الدرجة األويل 
)و�אق�و	��&و����	�ن���������������������.	���دמ� 	,$���Cن��ذא�,دل�*���*�دמ��3		���מ��5طن��3

ز	��!��$��دמ�+��&!�א�وא#$��!�،�و*��دמ�+��&!�	����������9	����<���	��ن�(#��وאل��� �!��,����,������..

������،���د�א�=ذ:�	ن�����א)#وאل�א�	�ذو�!����دא�Kدא��!�א�	���<���،�و��و�	���������������وא)�-��	ن�ذ�
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وكسـبب ثـاني لـبطالن االعـرتاف املنسـوب للمسـتأنف ، فقـد أكـدت : الوجه الثالـث 

سـتأنف أمـام األوراق واملستندات والتقارير الطبية املقدمـة مـن املـدافع عـن امل

علي أنه يعاني مـن فشـل كلـوي ، وقـد مت منعـه مـن .. حمكمة الدرجة األويل 

الدلوف لقضاء حاجته مما أسلس إيل صدور أقوال عنه وعلي خالف احلقيقة مقرا 

مبا مل يرتكبه ، ورغم ذلك فقد حجبت حمكمة الدرجة األويل نفسـها عـن حتقيـق 

ا جيـزم بإخالهلـا حبقـوق الـدفاع هذا الدفاع اجلوهري ، والتحقق من صـحته ، مبـ

 وقصورها يف التسبيب 

 حيث أنه ملن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن 
لما كان الدفع ببطالن االعتراف هو دفع جوهري يجب علي محكمة الموضوع مناقشـته   

واـلـرد علـيـه ردا ـسـائغا ذـلـك أن االعـتـراف أـيـا ـكـان موقـعـه اـلـذي تعـتـد ـبـه يـجـب أن يـكـون اختيارـيـا 

ادرا عن إرادة حرة فال يصح التعويل علي االعتراف ولو كان صـادقا متـى كـان وليـد إكـراه كائنـا ص

 فـي االختيـار بـين المسـتأنفما كان قدره وكان التهديد يعد قرين اإلكراه ألن له تأثيره علي حرية 

فائـدة أو اإلنكار واالعتراف ويؤدي إلي حمله علي االعتقاد بأنه قد يجني من وراء هذا االعتـراف 

يخفف مما كان يتعين معه علي المحكمة وقد دفع أمامها بأنه اعترافه نتيجة إكراه أن تتولي هي 

تحقيق هذا الـدفاع وببحـث الصـلة بـين اإلكـراه والتهديـد إذا وجـد سـببه وعالقتـه بأقوالـه فـإن هـي 

بــا نكلــت عــن ذلــك ولــم تعــرض البتــة لــدفع الطــاعن وتقــول كلمتهــا فيــه فــإن حكمهــا يكــون معي

باإلخالل بحق الدفاع فضال عن القصور وال يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلـة أخـري إذ أن 

األدلة في المواد الجنائية متسـاندة يشـد بعضـها بعضـا ومنهـا ومجتمعـه سـتكون عقيـدة المحكمـة 

بحيث إذا سقط أحداها أو استبعد تقـرر التعـرض علـي مبلـغ األثـر الـذي كـان لهـذا الـدليل الباطـل 

في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة األمـر الـذي يتعـين معـه نقـض الحكـم المطعـون فيـه بالنسـبة 

 .للطاعن 

 )٢٠/١/٢٠١٤ جزاء جلسة ٢٠١٣ لسنة ٧٧١ ، ٧٦٩طعن رقم ال(

 كما قضي كذلك بأن 
	ن�א�	����(ن�א�د����8ط1ن�א�*��א���+دو���و�,�د����3א��	�د�6(و�	$��و���6و�د�����������������������8

���	�&	��!�א�	و�وع�	�#>���وא��د�*�,��	دאמ�א�&��מ�#�د�*�ول�����אKدא��!���������������� و���9 ,�6*�
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�����������.	�&��ن�ذ���و�ن�א�ط*ن�#د�د��8(	מ�א�	&�	�!�א�	ط$�ون�������ذ���א�*��א���	�*

�9א�وא#$!��ن�و�,�د����3א����د���א��.�מ�*�ن��5,����و��ن�א�&��מ��������������<ن�א*��א����

א��دون�(ن�,�د�*���د�ع�א�ط*ن������ذא��������א�	ط$ون��,��#د�*ول����3دא����*���ذ���א�*����������

��*�ن������������������G,ع�و�����+و��وאK=1ل��&�ق�א��د���א�><ن�و,�ول���	����,������C,�ون�	$,�

�د��,�	�ل����������������������	�!�,��(و�د���א�	&�	!�	ن�(د�!�(=��6ذ���(ن�א)د�!����א�	�وאد�א� �	��ذ�

�و	�.�	 �	$!����ون�*�,د��א�	&�	!��&,3�Pذא����ط�3&�د�������������$��א�	�(و�א����$د����$�.

�$��ذ��א��$�����*�����	�����Wא)-����א���ذ����6ن�����د�,ل�א��ط��ل������א����(�6א���ذ�6א��.��:��3,���������

�.א�	&�	!�

 )٥/٩/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ٣١٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 ��������������6� �K4אA�����א�A)��Pא_�א���6�1���1Aא)1�D�V%و9�ن�א�����&����%و$אق�و ��*�א
O���P�و"�'�Q���P?���1م������..�?�����������1��C�Y\����g?א�=��'�����������N..�א<���1�م�א�=���א���A��Hא

و"�'��������K�)1�����1..�وאe�ص� �*�2(�ول�א%دو?���������م�������..��9�/�.��yא���u،�و�9�.�א���'ل�������
�������������������&���1�������eא�n8�V�*�� אل�'�����>Hد@�*�@�Nد��N:א���1(��،�و"'�א1%�O���P�":א�א

�*�Aא�7א���9jא�.�fو�&w���� �.. دل��א ��2و�����c>��eم��61אA�2��1�����*��

 احلقيقة األويل 
(ن�א�-���:�	��ن�=��1ل�א��)و�אق�א�ط�,��!�א�	�د	��!�	��ن�א�	����<��������

��	�ن�	��ض�����..�و	دא�$��(	�מ�*دא��!�	&�	�!�(ول�د� �!��������$,����)

���������������א�5>ل�א���و�6و&����د#,���،��	�,����زמ��-����>���9א�	�

���-���א���ول����������������..�و������ول�א)دو,�!�������1*�ن�א�&��ص�*��

��	وא*,د�	&دد�������..��������������	�ن�(�	���و(������,������,5=�����وذ�

�!�	�$��	�ن�ذ����,�$��ض���Xמ���,��!���#��ل�������������&)����,Gو��)�(

����.�	&������,�و�6*�	�..����������, $����,�����و,$�������<�6>��		
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 احلقيقة الثانية

��������S@�6�� ��&=��P1�����1�0ن�א�(�������א��א���*���@�O�����P�]���Lא
�����������������א�Y� A j�*אد��2�?�� S�6������א��k)���א��:9'$.�،�و��{
���������������y'�P)�����������y��=2$א�\����0א�P?ل��Sذא�9�ن���@������ن� 

�������1A �61����nאt Hن����������..����א����b�A�9����&��04�&��9�'����S
�.א tאF�zv��4�دق�و1=��7 ����

 احلقيقة الثالثة  

����,������?�(ن��و3	$����ن�א��'�������,.������א%و$אق(����������������א

���	&����א��&�,�ق�����������������/.....�א�>�ط���!�	#�د��(#���(	�מ�א��,��!�א�$

�����<ن�����..�٣ص�)�٨(�#�מ����	������<ن�א�	���<���	���ذ�א�و���!�א)و���

������<�6)�Pل�،�و(��������מ�,&��د�א�	�.	��!�א�-�,��!���5$��ل�א�	>��

��,�3�9����،�و(����		.�,��

 ثم أقر الشرطي بأنه ما أن حضر الضابط املناوب 

 ) ن األوراقالغائب ع(

حتــى أقــر المســتأنف بممارســته الجــنس مــع 

 !.المتهمة الثانية برضائهما ؟
 والسؤال هنا 

ذא��מ�,���א�	��<����.ذ��א�5$�!��و����:�+�&,&!�	�ن�(ول��������������	�

و����!�؟؟�و	���*1#��!�&���و��א�����ط����ذ���א�*����א��א�	����و�������9

�$�ل�ذ����,��Uد�و� �1��(ن�-	�!����3א��و�8�#*������������!���	���<���؟�

��>��=ص�א�����ط�א�	���و�������9א�	����<���5=K����������و���ن�ذ���

�.א�	�+ود�

 

 



 

٢٢ 

 

 احلقيقة الثالثة 

����G�O������P'א4���u�د����������2�����'���P)���������������G�א�uא%����'אل�א
..�א��(R����@���'P)����KאHHA�GH_��و��1�م�א�(�����א�0����������1

����������������u��) �N�ون���:ل�Aو�����P?و���'�G�C=���) �_$AF��������?
����c..��61א��������1�ذא���������و"�'�@�H@����\�=�7א�:�����'�kS�C�(��P?�

��9�ن�"��:א�א�S���O�����P������ذ"(�����و��F)���و!���¡�و@��9�א����7
�C>�"�N')01و�N1�د.�

 احلقيقة الرابعة 
(ن�א�	�����<���#���د�����מ�א����� وא����	$�����!�� ���ل�א�>����ط!������

و#��د�..�א���� وא��	&'��و�א�*�����D,����א��,���!�א�$	��!�3 �א�����������

���(	و����:�*�,����א����Gوط�א�����5,!�وא��د�,��!�	�$����	��ن�#���

���� (و�����ول�א)دو,��!�א�=+��!�..��������5א����� وא�9א��ط��ل�)�&

و��و�	��, �زמ��&+�ول�א���Kא��א�	�Uد��3�6��ذ����א�*���א�������������������..�����

�.א��طل�

 احلقيقة اخلامسة

�����������O����P����y'�P)�..�و1��?�A0��A9م�F)��אt� Hא�nא��L��0א
������א���������������A�و$د�����ن��2�?�����א�]����Lא����Y� *�א�����ص���

�����و"�:א�Q�Mم��A�0م������)�..���دو$.�א���g��e(و�'!'��@��א$"�����
���y'���P)����F)��א�'א�������0��1�����،�و���������*�������ن�אt��� Hא�nא
������z�v�����03����Aو����(F����S���'"و��) �$AF����و�O���P���

���?�'ل���$A1.�

 احلقيقة السادسة 

وكــدليل قــاطع عـلــي بطــالن االعتــراف وـعــدم 

الشرعية في كتابهـا صحته فقد قررت الطبيبة 
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بأـنـه ال يوـجـد دلـيـل فـنـي ـقـاطع بوـجـود مواقـعـة 

جنســـية حديثـــة ، ممـــا يؤكـــد كـــذب المتهمـــة 

 .الثانية وبطالن اعتراف المستأنف 
 ة  بعاحلقيقة السا

��������)��(ن�א��,���!�א�$	��!�א�	��و#����,��5:�א��.��מ�א�	-��ل�*���

�����������Cذא����ن�א)	�������ذ���،�و����:���..�,	-��ل�������*���ض��

ذא��..��א�-�,�!��א��,!��	�����Z���9ول��$����	$.�����������������א�	�.	!�	��

1�Kغ�*���و*ن���5.�؟��$ل�ذ����, �زמ���<ن���وא#$�!�����������������:	#

�و�د���)و�אق�و�	��������9	���<���	�ن�������������������	���		�����+و��	=�

�.(#وאل�

��A��0?�O�����Pא�����C��A..�و�����A���2م�������0���y'��P)�و�����S�ن�ذ�����אt�� Hא�nא
��������Sو�،�����S�ASم����<>� ��*���������..��&�?��(���]���8א%و��2Hא�א:�"�C�0M�N:א����א�1%�'�4

�A)G�zv�..����@�A)P1�'"����O���P��.���9�ن���01�$AMא������u~אu.�":א�א

 أما وأن خالف احلكم الطعني 
و* ز�*ن�א��د�*�,���	�, د��אط�א&��&,�Pא*�+מ�א�&�מ��	 �د�#ول������������..� 	�!�	���دמ�����

��	ن�א�د�,����ل�������(ن�א�	&�	�!�אط	<��:���3�������������	�.מ�=�	 Kوض�وא	G�ل�وא���د�و	>�و���9

���������������,$,��	�����9ذא�א�ط	��ن�ود�����؟؟���د�=�1א�&�מ�	�ن��,�ن�ذ����)����א�*��א���	

���G�3�9 و��,���+و�����א��,ن�وא����,��9	�.�

�

�

�

�

�

�



 

٢٤ 

 

الواقعـة املنسـوبة تعددت الدالئل اجلازمة والقاطعة باسـتحالة حصـول  : رابعالوجه ال

علـي النحـو ( أقـرت املتهمـة الثانيـةولعل أهم هـذه الـدالئل أن  .. للمستأنف

أنها يف دورة احليض وهـو مـا يسـتحيل معـه ) الثابت يف تقرير الطب الشرعي 

تصور حصول الواقعة ، وبفرض حصوهلا لكان أتضح ذلك فنيا يف تقـارير املعمـل 

ابهه هذا اإلقرار الصادر مـن املتهمـة وحيث عجز احلكم الطعني عن جماجلنائي 

 .وطرحته بال سبب فإن ذلك يعيب قضائه مبا يستوجب إلغائه 

 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن 

��������������i�|ن���'�=�@ذא�9�ن��L�fא�4A�ع� �*�א�()'�א��$�������?�|��@�*��\*�א�\�C�0א
�������Yد�@����$.�א��ل�א�'א�����0و������¢��'��kS����(���Gא%د�����،�������4?���0~�د4� ����،�و@���*�א�

���4�c��(3�����وא��������."'3�Q��2�����?م�א�=
 )٢٠/١/٢٠١٤ جزاء جلسة ٢٠١٣ لسنة ٧٤٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
الدفع باستحالة حدوث الواقعة ، وواقعة اإليالج حسب وصف المجني عليها هـو مـن 

فـنـي ودالـئـل ثابـتـة وذـلـك أوـجـه اـلـدفاع الموضــوعية الـتـي يـجـب أن تـقـوم عـلـي تقرـيـر 

 .حتى يستلزم الرد عليه 

 )١٠/١١/٢٠١٤ جزاء جلسة ٢٠١٤ لسنة ٦٣٩الطعن رقم 

 ملا كان ذلك

���"����א��0�ض�����!�����������������2�O���P�$�v>��1�����..�و9��&�א�(�����א��A���1�0و3&�@�*�א
�������������������� ��Y�1�م�א�]������א��א������������������?�kא$�א���jوא�،�* �Yא��L[א���?�����&���..�������

���"�g�eو��������������"�دو$�אA�S����(��Gول�د��3$@��*�א����=���01�6[\2�d�N:א���و"'�א1%
�.א�'א����K1��0'_�":א�א%1��ذ����ن�א����&�

מ�א�ط�,�!�א�>��*,!���������: أوال 	)�!,�(�����Dמ��#3א��א�	�.	!�א�-

��دو��א�&,ض����.�>��..���������3(ن���ذ��א�ط�,��!���מ���و�د���

���������,��Uد�ذ��	�(و�,�5,���،��	����מ���و�د�	��3ذא����������������,��

��ن��ذא�א�&,ض����(و���(מ����	��+��	د���(מ����
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	��א)=,��,).�

������A��2��1�<vم���A��4]�0&�א�]������א��Y� ��������������:�كما ثبت ثانيا
����6�1א�(���������������������\�=���א%���G�Gא�������A�\?��R�دא<

و"��*������ن� �����@ذא�9����&�א������P\��02�!��&����..�א�0�����1
�������Hم�����?AS���P)3��0א�'�..��������=��&1Q3���Sم�A0�

����������������?AS����P)3���0و��1'א�A�S�*�� ���4�Cو3'د�د���..�
���������g�eא�������9��&���دو�7$א�������A9�ن�א?��1�'"�..

��������������?AS����P)3���0و��1'א�Ae����(�Gא���)"�4ن����:�
)�1' Q��)�.F�01��l?$����.א�'א���0א

��א�=�ص���	�.	�!��������(ن����,��א�� : وثبت أيضا ثالثا��	$	�ل�א� ��

��!,�وא�	�ل��5&+����$�دد�(����8*,��:�(=�ذ:�	�ن����������..�א�-

����ج�א�	�.	��!�א�-�,��!�و&��ول�א����5ج�،�و	��ن���&��!�א�>���ج�

���מ�,>��	�ن�#�,��9(و��$,�د���3��و �ود�	$>����������������..�و&و�.

 ��,!�&د,-!�	��8ذ��א�	��<�5!�،�و�و�א)	��א�ذ�6, �زמ�����������

��دو���.�(���!�&دو�Pذ�&���.��א�&,ض��

0���Cא{(��<*�א���ص��������� :وكذلك فقـد ثبـت رابعـا��ن��2�?���א
�O�����P���..�����*���@�A���0و����L��?���6��1����Y?�d�����?�������

����������O����P�$�v>����'_��ن�����(و3'د����$��Aم�א�NA���g��eא
�_������������9�g����eא����������9�����&���دو$.�א��������)�א

���Q��|0?و������eو"��*� ���*�"��:�7א��2���/�0Rم�'���?�O���=4
��0��Cא{(�<*� �6@���_�و�3'د�����$�دم�א�2�����g��e�?��א

�.��C0ذ���QMم��A0م�ASو��/�01�A��!.?��؟

ل�א�>��ط!�����������:�ومن الثابت أيضـا خامسـا� ��:(�������Dמ�3-��

5'�*�����א�	���1س�א�دא=�,��!������1	��ن����&��(�.��מ�#��	وא����
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)و�אق�����(و�&�,ز���..�א�	��<���وא�	�.	!������:��-��	��..�(

�و��מ��&�ل���ط���3����������9(ن��ذ��א�	�1س��מ�,�מ��&�������,���.�+

��،�و��و�	��,��Uد���<ن�א�	��1س����������������א�>�*��(و�א�	$	ل�א� �

��א�&�,ض������������-)����*�Vو&��:���!,�א�دא=�,!���	�.	!�א�-

�������������)�P,&و�אق�(���و�ذ����מ�א���$د��و*دמ�ذ���ذ�

���������!,��.�و��..����-�و:�و ود�دמ�&,ض��	�1س�א�	�.	!�א�-

�د�,ل�#ط�8*���*دמ�+&!�א�وא#$!���	.�.�

و����(����u ������?�������ن�א������G���K4A)����A��Sو��א�'א�����0 ���*�..��������9�ن�A���2����1م�
���������������' Aد���א��������=Yد�א����1(��¢�Ak�?�H�������O��Pو����9�6�ن�ذ����9���4���������(א�()'�א�

�������.uא~���������A�S�*�\����)1�A�k��Cو��א�'א�����0]��0��وא(��G�������������������)�%ن�A �*��2א���א�=
�3�A9'"�?��":א�א����K4A@���_����אu.�א�AS�������������O����Pو�����א�����eو"���?�N:א���א1%�'

����@�A)P1�'"���.�

 ورغم ذلك جاء احلكم الطعني بقاله 

�ة الشرعية بأن إقرار املتهمة الثانية للطبي
��>�ل�	��ل�����������*����دو���א�&,ض� ���ل��ذא�א�&�מ�*ن� 	��!�א�-وא��:��������..��<�.Gو�

���و�מ�,�د�*�,.��������	ن�א)و�אق�א�	��ذ����،�و�מ��������#����و��و�	��,$,����9ذא�א�&��מ������..�,و�د�

���G�3�9 و,��و.�

النيابـة العامـة املـوقرة أخطـأت يف تطبيـق القـانون حينمـا طلبـت  : امسالوجه اخلـ

 مـن قـانون العقوبـات ذلـك أن ٣٥٦/١ ، ١٢١، ١ان وفـق املـواد املسـتأنفمعاقبة 

ها الـشـروط الـشـرعية ال تـتـوافر بـشـأن) بـفـرض ـصـحتها(جرـميـة هـتـك الـعـرض 

 ممـا هـو املسـتأنفالعتبارها من جرائم احلدود ، وهو األمر الـذي يؤكـد بـراءة 

 مسند إليه 

 حيث أنه ملن املقرر يف قضاء التمييز أن 
المقرر أن كانت الشريعة اإلسالمية قد أعطت ولي األمر فرض عقوبـات تعزيزيـه بالنسـبة �

 تتوافر فيها الشـروط المقـررة شـرعا لقيامهـا أو التـي لجرائم القصاص والحدود في األحوال التي ال
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يري فيها ظروفا خاصة بالنسـبة لصـالح المجتمـع واسـتقرارا منـه والنيابـة العامـة بصـفتها القوامـة 

ين ولما كـان ولـي األمـر وهـو المشـرع فـي الدولـة المستأنفعلي الدعوى العمومية التي تقام علي 

فر فيهــا الشــروط الشــرعية المقــررة شــرعا بــأن وضــع لهــا قــد رأي أن جــرائم الحــدود إذا لــم تتــوا

عقوبــات تعزيزيــة لتعلقهــا بــأمن المجتمــع ولمــا كانــت النيابــة العامــة قــد طلبــت عقــاب الطــاعن 

 عقوـبـات وكاـنـت الجريمــة المعاـقـب عليهــا بمقتضــي هــاتين المــادتين ٣٥٦ ، ١٢١/١بالمــادتين 

المجتمع ومن ثم فهي جريمة هتك عـرض تعزيزية وضع لها المشرع عقوبة تعزيزية لحماية أمن 

ٕلم تتوافر بشأنها الشروط الشرعية وليست من جرائم الحـدود وان اتفقـت معهـا فـي بعـض أركانهـا 
 .ومن ثم فال مجال للقول بتطبيق أحكام الشريعة عليها باعتبارها جريمة حد 

 )٣/٥/٢٠١٠ جزاء جلسة ٢٠١٠ لسنة ١٨٣الطعن رقم (

 ويف ذات املقام قضي بأن 
نيابة العامة هي القوامة علي الدعوى العمومية التي تقـام علـي المسـتأنفين ، ولمـا كـان لا

ولــي األمــر وهــو المشــرع فــي الدولــة قــد رأي أن جــرائم الحــدود إذا لــم تتــوافر لقيامهــا الشــروط 

ـة  ـاب الطاعـن ـد طلـبـت عـق ـة العامــة ـق ـت النياـب ـأمن المجتمــع وكاـن ـق ـب الشــرعية المـقـررة شــرعا تتعـل

 عقوبـــات وكانـــت الجريمـــة المعاقـــب عليهـــا بمقتضـــي هـــاتين ٣٥٦، ١٢١مـــادتين بمقتضـــي ال

المادتين تعزيزيه وضع لها المشرع عقوبـة تعزيزيـه لحمايـة أمـن المجتمـع ومـن ثـم وهـي جريمـة 

ٕهـتـك ـعـرض ـلـم تـتـوافر بـشـأنها الـشـروط الـشـرعية ليـسـت ـمـن ـجـرائم الـحـدود وان اتفـقـت معـهـا ـفـي 
 النيابة العامـة التـي تمثـل المجتمـع وتحـرك الـدعوى الجنائيـة بعض أركانها ، لما كان ذلك وكانت

 .بشأن تلك الجريمة فإنه ال مجال للقول بتطبيق أحكام الشريعة عليها بصفتها جريمة حد 

 )٥/٣/٢٠٠٥ جزاء جلسة ٢٠٠٤ لسنة ٣٩٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

��(��א����0���������� =����� �_���Gو9�ن�א����&����א)�����������א�������Qא=�.��'�(�����i�3ن��
��א�Y�وط�א�Y� ��،�و�������*�4�*����P&��3�6�1�א<>�אA�eود�������������"������Y���4�2'א�Hض��א�0�..

�AS��i�3������H'����� ��0?�Yم�א��=S��c��[ل����'ل����¢�H����4�<��61و.�
 وهو األمر الذي يضحي معه ظاهرا 

���������������.����1.�מ�א�	-�ل�و	ط��!	�9א�	���<�5ن�و��ق�����(ن�#,د�وو+��א��,�!�א�$��$

מ�א��	,,ز�..��	وאد�א��.מ�(�5!�א�ذ����&)���و�و�	�..�#د�=���א���ون��،�و	��وא��:��
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ن�,��و �9*���*دא�!�	&�	!�(ول�د� !�א��د=ل���+و,���و�+&,&���.�

 وهذا عني ما قررته حمكمة التمييز بأن 

������������H�����*� ������א�'!�'ع��ن�����א���$�و���א��G�� ��������u":�7א�==��c¥
�=(���%ن��c���w�د�������������������������Ck\2א�A '��א{Qא<����zv�61�ن�)�P2\:�و�C>�Gא���c���(א
������� �L��3ذ�و@�O�����P�א���A '����א���'אد�א{Qא<���������k?�H�ن�?=��'ن�$"�(����������YRא
א��'�CF@�*�א�g��������eא�(���� �����P1�6א�A�F���O����Pد�"�:א�א���C��Aذ�������ن������������

�Aس��������]�ق�א���G��*�� ����4�C�k\وא��� '!'1�c��w�6 �c��?ن���6=i�H���>אQ}א��' 
א��)���cא�:�b���'F���N:�7א��e'ق�%ن�א�=����"�*�א��8ذ�א%�z�Vא��:�N?����0�ن�������������
�� ��*�א�'���3א�A���1�z�v���(�k.���ذ�������k��nא�(�������������������k�2א�'א���0و�c��(����P\)?

�א{A?����א��9����وא�����y����cא��4A�ع���و�4����������������3����2�$���7وא��01��0(��و��Hא��\&������
�.�cS�z�����$�fو"'�1����2��7א�A0א���

 )٢٠/٦/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ٢٢٤م عن رقطال(

 وقضي أيضا بأن 
	ن�א�	����(ن�א�	&�	�!�����א�	�1ذ�א)=,���א��ذ�6,�$�,ن�(ن�,���5?���&�,�ق�א�وא#$�!���������������������� 

��א�و ��א�+&,?�و(��א��5:�א� ����*�د,!����א�	&�	!�وא��Gق���9א��د�ع�����و ������و��+,.

��و#��د�#��מ�*��������د����6ذ��א�	���د�Q&��ق������Kא�$دא���!�(���د�א�����>��ط�#�����G,����&��ق�و���و�	��

�!,*�.א�	��<������א�د�ع�*ن�����5و(+�?�&��	�د��,$�و�*���&ق�א�.,�!�א� �	

 )١٦/٣/٢٠٠٩ جزاء جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٤٣الطعن رقم (

 جة األول وحيث أن حمكمة الدر

א�1%��א��:Q�M�Nم������..�b�NAk�2�d:א�א�4A�ع�א{'"��Nو�2�d(�و�������j?�אد��و�א���د���������������
�=S�$'k����>���@�L3'�P?��R4�ع�Aא��c����8V@و�L��Pא�����.�
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بطالن القـبض علـي املسـتأنف إلجرائـه دون وجـود مثـة حتريـات أو  : سادسالوجه ال

 ارتكابه مثة جرمية وبدون صدور إذن من معلومات يقينية أو دالئل كافية علي

النيابة بإجراء القبض وال أمر قبض يكون قائم علـي مـا يسـانده مـن دليـل ، 

وهـو مـا .. حيث مت القبض بناء علي بالغ كيدي وشفهي ال حيمل مثـة دليـل 

 .  يبطل القبض بكل ما ترتب عليه من أثار 

 ءات اجلنائية علي أن فقد نصت املادة الثانية من قانون اإلجرا.. بداية 

كمـا  .. ال يجوز توقيع عقوبة جزائية علي أي شخص إال بعد ثبوت إدانته وفقـا للقـانون 

ال يجوز القبض علي أحد أو تفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه إال فـي 
 .األحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون 

   من القانون ذاته علي أن٤٥كما نصت املادة 

توجد دالئـل   الحاضر الذيالمستأنفأن يأمر بالقبض علي قضائي لمأمور الضبط ال
 : علي ارتكابه جريمة في أي من األحوال اآلتيةكافية 

�Hو�א{(�?�_:���  

 . في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة: ثانيا 

 .................  : ثالثا

   من ذات القانون علي أن٤٦كما نصت املادة 

 حاضــــر جــــاز لمــــأمور الضــــبط القضــــائي أن يصــــدر أمــــر بضــــبطه المســــتأنفا لــــم يكــــن إذ 
 . ٕواحضاره ويذكر ذلك في المحضر وينفذ أمر الضبط واإلحضار بوساطة أحد أفراد السلطة العامة

 مفاد النصوص أنفة البيانو.. هذا 

 ������*� �gو ���א����Y1�$��01ن��O���P�"�'���وG��Y��\2'א9�u�ن�S�!�א��و�S�zv�!�����א

א���د	����������i�3����=2$א�1(� �*�א�א���z�����.)��3(�?���و�01��()3����� ��
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 املستأنفأما إذا مل تكن هناك دالئل كافية ضد 

كمــا ال يجــوز .. فــال يجــوز القــبض عليــه إذا كــان حاضــرا  

ـه وتفتيشــه  ـالقبض علـي ـة العامــة إصــدار إذن ـب ٕوان هــي .. للنياـب
ن مخالـفـا للدســتور والـقـانون ومعـيـب فعـلـت ـفـإن إذنـهـا ـبـذلك يـكـو

 . بالبطالن

 ومن ثم

  فإن أحكام النقض والتمييز تواترت علي أن

 �������*�� �_���4Hא��"z�?��1�$A���y��0م��61א��א���@84_�¢A0א��z�?�H�����$����61א
cS��3ون�وA��<�� �gא�(�س�وא����_�?�S . 

 )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

ـي مجــرد التبليــغ عــن الجريمــة   ـل يجــب أن يقــوم المســتأنفال يكـفـي للـقـبض عـل  وتفتيشــه ـب

يـة  ، فإذا أسفرت هذه التحريات عن توافر دالئل قوشتمل عليه البالغأتحريات عما  البوليس بعمل
 تحقيــق جنايــات أن ١٥عـلـي صــحة مــا ورد فيــه ، فعندـئـذ يســوغ لــه فــي الحــاالت المبيـنـة فــي المــادة 

 .  ويفتشهالمستأنفيقبض علي 

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

  وكذلك قضي بأن
عليـه  أو الـرد لعدم وجود دالئل كافية هو دفع جوهري يجب تمحيصـهالدفع ببطالن القـبض  

 . ولو لم يعاود الطاعن إثارته بعد إعادة الدعوى للمرافعة

 )١١٨٨ ص ٢١٢ ق ٣٢م النقض س  أحكا٢٣/١٢/١٩٨١(
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 ا كان ذلك مل
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 وهذا عني ما حدث يف االتهام املاثل 
 -/-/- صـباح يـوم ١,٣٠ فـي السـاعة المتهمـة الثانيـةحيث أنه بمجرد بالغ شفهي من �

أي قـبـل ـثـالث ـسـاعات ونصــف  (-/-/-ـعـن واقـعـة زعـمـت ـحـدوثها ـفـي العاـشـرة مســاءا ـفـي ـيـوم 

ـبــل ثـبــت .. ـلــيس ـهــذا فحـســب .. وأوردت فيـهــا عـبــارات مرـســلة ال يـســاندها ثـمــة دلـيــل ) كامـلــة

تناقضــت  المتهـمـة الثانـيـةأن تـلـك ) .. ـمـالزم ـثـان (...../ ـبـاألوراق وـبـإقرار صــريح ـمـن الشــاهد 

 تناقضا مسقطا في أقوالها 

 فتارة زعمت 
 �������6)�.�*�����������<ن�א�وא#$!�&د-:�����.�&���	ن�א�	��<�����+�Dل�א-	��-�מ��..�(�.
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 عادت وزعمت 
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  ذاتها املتهمة الثانيةوحيث ثبت باألوراق وبإقرار .. هذا 

 ومن خالل ما ثبت بتقرير الطب الشرعي اخلاص بها 
������������:��,�:��وق�	��و�6א�>�.:��Cذא���:�א�>�ط!�وא�	�&�P#د�( �:�א��&�,.�)
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	��ن�(ن�א�-���:�����,����א�	$	��ل�..��و���,س�(دل�*�����ذ�����..��,د,��!�א����1غ�وא�$��دאמ�+��&���

��������������������,��و�.�	��א�=ص��.ذ��א�	�.	!�(ن�א�	�&:�א)��$!�א�	�<=وذ��	�.��#�د�=��:��	�א� �

��3���	س�א�	��<����.��,<,��.	ن�-	!�	

 وعالوة علي ما تقدم مجيعه 
ألوراق وبما ال يدع مجاال للشك بأنه ال يوجد ثمة دليـل فنـي قـاطع فقد قطعت ا

عـلـي حــدوث مواقـعـة جنســية حديـثـة بالمتهمــة الثانـيـة وذـلـك كـلـه عـلـي النحــو 

بدايـة يفتقـر الوهـو مـا يؤكـد أن االتهـام مـن .. الثابت بكتاب الطبيبة الشـرعية 

 .لألدلة الكافية المبررة للقبض علي المستأنف 

  جيزم يقينا بأنه حلظة القبض فلعل ذلك مجيعه
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 ومن ثم يثبت يقينا 
�����1..�א�$دאמ�و ود�-	!�د�,ل�وא&د���ق�א���ض��	�,����3 �א������&ق�א�	���<������������������
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ثبوت إجراء القبض قبل ميعاد افتتاح احملضر املثبـت انتقـال رجـال : سابع الوجه ال

 من صباح ١٫٣٠الشرطة إيل مكان البالغ ، حيث أن ذلك احملضر حترر يف الساعة 

 أقر  بتلقائية تامة وبدون علم بأثر ذلك  علـي صـحة املستأنف يف حني أن -/-/-

بأن القبض عليه قد مت يف الثانية عشر منتصف الليل أو قبل .. ما ورد باألوراق 

افتتاح احملضر سالف الذكر بساعة ونصف ، مبا جيـزم بـأن للواقعـة تصـور أخـر 

تالهـا ومـا متاما خبالف ما سطر باألوراق ومن ثم تبطل إجراءات القـبض ومـا 

 ترتب عليها 

 بداية 

����������*�� �A9�2�.��'����א�(��gא=����G$��rא�����'F%א�.A ��4ن�א��
�����?����P��*�A� ��א������g ������وא�����$?�lوא�=���ن������)�S�O�����P��ن�א
������������������K��[?�d�����א����،�ذ����A�k������<���2�����4��1?='ن�א%����y@��*�א

.�3j�אuא_���1A �61 �*�א%و$אق�و�<�0?�H�����?��1�F�*� ����$)��א

 وهذا عني ما قضت به حمكمة النقض املوقرة بأن 

ـهـذا وـقـد ـقـرر المســتأنفان ـفـور اســتجوابهما بتحقيـقـات النياـبـة العاـمـة .. 

وقد أيـدهما فـي )  مساءا٩الساعة (.....أنهما تم القبض عليهما بتاريخ 

ن أي أن القبض تم قبـل صـدور إذ.... و .... تلك الرواية شهود نفي و 

النيابة العامة ، لمـا كـان ذلـك ، وكـان إذن النيابـة العامـة ورقـة سـرية ال 

يعلم مضمونها سوي مصـدرها والصـادر إليـه بمحتواهـا وكـان المسـتأنفان 
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منذ اللحظة األولي عند استجوابهما بتحقيقات النيابة العامـة قـررا بأنهمـا 

الهمـا تم القبض عليهمـا بتـاريخ سـابق علـي استصـدار اإلذن وجـاءت أقو

وهــو مــا تطمــئن إليــه المحكمــة ، ..... و ..... مؤيــدة بــأقوال شــهود و 

ومن ثم يكون القبض علي المستأنفين وتفتيشهما قد وقعا بغير إذن مـن 

السلطات المختصة وفي غير حالة مـن حـاالت التلـبس ممـا يهـدر الـدليل 

المســتمد مــن هــذا اإلجــراء الباطــل ومــا تــاله مــن إجــراءات متعينــا لــذلك 

 .قضاء ببراءتهما ال

 )١٢/٢/٢٠٠٧ ق جلسة ٦٧ لسنة ٨٦٧٦الطعن رقم (

 كما قضي كذلك بأن 

إـلـي أـقـوال شــاهد اإلثـبـات التهـمـة المســندة للـمـتهم يحوطـهـا الشــك لـعـدم اطمئـنـان المحكـمـة  
ـدعوى  ـأوراق اـل ـة عشــر ، إذ أثـبـت الضــابط وتناقضــها مــع مــا هــو ثاـبـت ـب ـه ـفـي الســاعة الثانـي أـن

اســتأذن الســيد وكيــل نيابــة المخــدرات فــي ضــبط  ٢/٥/١٩٧٦ صــباح يــوم والدقيقــة العشــرين مــن
ـفــي ـحــين أثـبــت وكـيــل النياـبــة الـمــذكور أـنــه إذن للضـــابط بضـــبط وتفـتــيش  ، المســـتأنفوتفـتــيش 

 في الساعة العاشرة والنصف من صباح ذلك اليوم ، أي أن الضبط والتفتـيش قـد وقعـا المستأنف

 بجلســة المســتأنفمــن الــدفاع عــن خــذ بالــدفع المبــدي األمــن القــانون ممــا يتعــين معــه بغيــر ســند 
سـوي أقـوال  المسـتأنفالمنسـوب إلـي ولم يرد باألوراق مـا يسـاند االتهـام ٕالمحاكمة ، واذ كان ذلـك 

يتعـــين القضـــاء ببـــراءة ومـــن ثـــم التـــي طرحتهـــا المحكمـــة ، اإلثبـــات الوحيـــد فـــي الـــدعوى شـــاهد 

 األحكام يجب أن تبني علي أسس صـحيحة مـن أنلما كان ذلك ، وكان من المقرر  .. المستأنف

أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم إلي واقعة ال أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيبا 

 كانت هذه الواقعة هي عماد الحكم البتنائه علي أساس فاسد متي 

 )٣/١٢/١٩٨١ ق جلسة ٥١ لسنة ٢٦٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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 وبتطبيق مجلة ما تقدم علي أوراق االتهام املاثل .. هذا 
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 املستأنفوهذا يعني أن ما ثبت باألوراق يشري إيل أن القبض علي 

  -/-/- صباح يوم ١٫٣٠مل يتم إال بعد الساعة 
�����	!�،�ودو�	�א�$�מ�����������..�و��Dמ�ذ���!,���د�(#��א�	��<���و	�ذ�א�و��!�א)و���و����
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�و�د���)و�אق�و(ن��������������������������	���		���,�G	��,و�+��و�و�א)	���א��ذ�6, �زמ���<ن���وא#$�!�و3 �א�א�.�
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ـه املـسـتأنفبـطـالن اـسـتجواب  : ـثـامنالوـجـه ال  مبعرـفـة رـجـال الـشـرطة ومواجهـت

 النيابة العامة دون ن حقباالتهامات املسندة إليه حيث أن ذلك االختصاص م

ة العامة فلئن كان مصرحا للنيابة أن تنيب عنها أيا من رجال السلط.. سواها 

باختاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ، إال أن االستثناء من ذلك هو االستجواب 

 فال جيوز اإلنابة فيه 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٦٥فقد نصت املادة 

تباشر النيابـة العامـة التحقيـق بنفسـها فـي الجنايـات وكـذلك �
 .في الجنح إذا رأت ذلك 

 لي أن  ع٦٨كما نصت املادة 
 بعمـل معـين أحد مأموري الضـبط القضـائي القيـاملعضو النيابة العامة أن يكلف 

 ................. عدا استجواب المستأنف أو أكثر من أعمال التحقيق ، 
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 ويف هذا الشأن قضي بأن 
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���،�و?=�'ن�"�:א�א����� (�k�א��������������������������L�M��1�7א�R�O���P����ذ���א tא���4���
�4����א�(�������א�0�����1و��2����1��Nو1�������w�y'��3(����،�1=���ن��c���w�rא�����' Aא�������F�) �6��1

�����[�G�zv�*� ���'����$'א���yא'|�GHد.�����א�����8� �c��(א<���"'������٦٨א��Q3�_אuא�3@�
����?\(�A"��@ن��9�ن��������������\�9������k\2���Y��)1����Y��)1�7وA�!��\��E�1'א3��א���O���P�%د���א

�nאt Hא�A9�2ذא�9�ن�@����nt0?و��א��1(=.�
 )٢٤/٣/٢٠١٤ جزاء جلسة ٢٠١٤ لسنة ١٢٧الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
��א�����ون�*�����D,��������ط!�א��&�,��ق�،����و�	 �.����א�	������(ن�א����� وא�9א���ذ�6&'��� 

�,���5د��(ن����ن���	5+��,�,!��,��!��<#�	�����<#א�	����<����)د���!�א�	=����5!�#������و	�

��א�*��א���.	���א�(و�,$�����.�3ذא�>

 )٨/٩/٢٠١٤ جزاء جلسة ٢٠١٤ لسنة ٤٤٧الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
ـقـد حظــرت اســتجواب المســتأنف  ـمـن ـقـانون اإلجــراءات الجزائـيـة ٦٨أن الـمـادة 

ـر ســلطة التحقـيـق ، ـفـال يجــوز لمــأمور الضــبط القضــائي اســتجواب  بمعرـفـة غـي

المستأنف كما ال يجوز للنيابة العامـة نـدب مـأمور الضـبط القضـائي السـتجوابه 

واالســـتجواب المحظـــور هـــو مجابهـــه المســـتأنف باألدلـــة المختلفـــة ومناقشـــته 

 .تهمة أو يعترف بها إن شاء مناقشة تفصيلية كي يفندها منكرا لل

 )٩/٧/٢٠١٨ جزاء جلسة ٢٠٠٢ لسنة ٢٧٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

�������l?$�و9�ن�א����&��61א%و$אق�א�����−/−/−���� �P�٨,٣٣א���������yא'|��Gא���A���،��S��F�
8�k\2�6 ����G���S_�א�'א���0،�و A�1�6.�@����������������1/�.....�..�א�0R�O���P���4א�0��O?�ول�����

3���@�������������Aو���،�و ����6'����א��������8�k\2،�و ���@ذא��9�ن�א�L�=2$א�'א����0א��������8 
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�9�6�ن�?�א�����4א�(Qل�و�&�א�'א���0א�Q '��1،�و ������������6 ���'|�Gא���9�،��1A �61���Q)R
و�z�vذ�����6�1א%�����Gא��A �L�G�..����������rم�2'א�A3زو���3،�و �C��6@����1زو����3א��������������������

��������P��O،�و�A�S�*��@�C�k2א��GH|'א�yא���'$�� ��*��z�vא�(����������������������AS�NA0�2ود�@4�د.�א
�.א�0���1@3�א<��

 وهو األمر الذي يبطل هذا االستجواب 
������������,�طل�-	!�د�,ل�#�د�,���	د�	�ن���ذא������������..���ل�	�,����9*�,��و��[�*���	ن�(-	�

�.א��� وא�9א�	$,�9א��طل�

علـي النحـو املسـتأنف وبالبناء علي ثبوت بطالن القـبض علـي .. هذا : تاسعالوجه ال

وترتـب سـفر عنـه أالسالف بيانه يتضح وجبالء بطالن إجراء التفتـيش بكـل مـا 

عليه من أثار ، وذلك البتناؤه علي قبض باطل ، فضال عن إجرائه بغـري إذن مـن 

 النيابة العامة رغم وجوب صدور ذلك اإلذن 

 حيث أن املستقر عليه يف أحكام التمييز أنه 
 يجـوز القـبض علـي الشـخص وتفتيشـه أو تفتـيش متعلقاتـه الشخصـية من المقـرر أنـه ال 

 إال فـي – عنـد تـوافر مبرراتـه -التي تستمد حرمتها من حرمته بغير إذن مـن السـلطة المختصـة 

 مـن قـانون ٥٧ إلـي ٥٣ والمواد مـن ٤٣الجرائم المشهودة والحاالت األخرى التي أوردتها المادة 

 ) .حاالت التلبس(صر اإلجراءات الجزائية علي سبيل الح

 )١٤/٦/٢٠٠٥ جزاء دبي جلسة ٢٠٠٤ لسنة ١١٤الطعن رقم (

 كما أن املقرر 

أن القـــبض والتفتـــيش إذا حصـــال بغيـــر إذن يكونـــا بـــاطلين  

 .ويبطل الدليل المستمد منهما 
 )٧/١١/٢٠٠٦ ق جلسة ٢٧ لسنة ٥٦٧الطعن بالتمييز رقم (

 ويف قضاء النقض املصري استقر علي أن 
المـدافع عـن الطـاعن دفـع ان البين من اإلطـالع علـي محاضـر جلسـات المحاكمـة أن لما ك 

ببطالن القـبض عليـه وتفتيشـه لوقوعـه قبـل صـدور إذن مـن النيابـة بـذلك وكـان البـين أن الحكـم 



 

٣٨ 

 

 مــن كيفـيـة المطـعـون فـيـه أـنـه ـقـد التـفـت كلـيـة ـعـن ذـلـك اـلـدفع وـلـم يـعـرض ـلـه كـمـا خـلـت مدوناـتـه
بيانــه وكــان دفــاع الطــاعن علــي النحــو المتقــدم .. لمــا كــان ذلــك  .. القــبض علــي الطــاعن وميقاتــه

ٕجوهريا ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي واذ التفتت عنه المحكمة ولم تعن بـالرد عليـه 
ولم تقسطه حقه ولم تعن بتحقيقه فإن حكمها فوق ما شابه من قصور في التسبيب يكون معيبا 

 .في االستدالل مما يوجب نقضه باإلخالل بحق الدفاع والفساد 

 )٢٠/١٠/٢٠١٢ ق جلسة ٨٠ لسنة ٣٥٨٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 ������������*�� �g���0 ��*��]�8ن�א����f����"א�د����و���م��������61A�2��1�����*� ����2�2و
א�3j�O���P�א<�����z@ذن�F)����61א�(�����א�0���1�و��61?�'م��1�1��،��8��4 ��6@3�א<������������

��j!����4@���*�@3�א<�������$?�c����G�l ��6א����$?�lא������&������..���دA�������4�9�C��>Hون��2'א4�������
�.�4ن�ذ������9?���A9]8ن�א����g �*�א��O���P..���%و$אق�

  من قانون اإلجراءات اجلزائية ٥١ولئن كانت املادة .. هذا 
ز�����א����ض�*�,������������� ���(ن�,�5ش�א�	���<�����	��..�������<����	<	و��א���ط�א���

C��5!��.��ذא�א����ص���ن�א�����ض��ط��ل�و��������1د����Cن�ذ�����..�������	5.��وמ�א�	=��������	�����C�

ذ����(ن���..�و��و�א)	���א��ذ���6ن�����א��.�מ�א�	-�ل���������������..�,������8���و����ط1ن�א����5,ش������

����Cن�א����5,ش�,��ون��������..�א���ض�*����א�	���<���#�د�-��:��ط������1��*�د��+�و�������������������������

�طل�و	$,�9و و��.�

  ش املنازل فإن األمر خيتلف كلياما عن تفتيا

  حيث أن حاالت مشروعية القبض ال تكفي مسوغا لتفتيش املساكن

 نصت علي أن ..  من قانون اإلجراءات اجلزائية ٥٣ذلك أن املادة 

بغـيـــر إذن ال يـجـــوز لـمـــأمور الضــــبط القضــــائي تفـتـــيش مـنـــزل المســــتأنف 
ا بهـا، وتتـوفر  ، مـا لـم تكـن الجريمـة متلبسـكتابي من النيابـة العامـة

ـد كشــف  ـا تفـي ـه أشــياء أو أوراـق ـة عـلـي أن المســتأنف يخـفـي ـفـي منزـل أمــارات قوـي

 ............ الحقيقة 
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 ومن صريح هذا النص 
���!��	,� ���..�,����?�(ن�א�	>���ع�(و ����9+��&!�����5,ش�א�	����<���(ن�,���ون�	������

��	�ز��������������..��,س��ذא��&�����9���5=,���)����	�$���!������ل�, �9(ن���وא���د��ل�#و,!�*�,�<)�

��3ذن�+��,?�ووא��?�	�ن�������������������..��.ذ��א� �,	!�����ذא�و��3و ��9(ن�,��ون��,�د�	�<	و��א����ط�א����

��.א��,�!�א�$	!�دون��وא�

 وهو ما مل يتوافر أو يتحقق يف االتهام املاثل 

��������i�3�����������P���1�¡����?�d�O�����P�و��������*�?�8/�����..�ذ������ن�א������&��ن�א
9�����ن�א%و$אق��02�d�ض���8�F ��*�א�(������א�0��������������1א�~$�א�����'�*�א%����،����Q)1�«���\ول���
 ��*�¦�'��1�����&���������(−/−/−ذ����ن�א����gوא��\��»���C���..��������l?$�������A@3�א�uא��\��»����

���A�0��N@���م������−/−/−��02�d��S�ض�א%و$אق� �*�א�(������א���������������l?$�����H@���1�0)���%و$אق
���6?uא�3jא���..�":?�6א��1'$�א����¡�����������و"'�א1%���A �A9م�و3'د�@ذن��61א�(�����?����?�N:

���������uא�3jא�א:"�C[�?��1�'"و�،��)=P1�«��\���..���������$�����6�1���� �L2t?��1�C=��..����$אA�"@����"�
�������_�f'�����61�Aא�P?�A��Cد���N�)�7ض�و3'د�د_�א%د����وא��'א��&�������)�..��\A02�Aא�و�:"

��@ذن��61א�(������و��P1'غ�����'�*��������� �*��ن�$3�ل�א�Y���fد�\'א�@�*�P1=�6א��O���Pدو���������
��������������2..�،9�����2�d&�1'א���4א��O���P �*�":א�א�VA'ل������������@�$��k����Aن�ذ��������'����S

�����_HHA�GHא�K����(R��Sא�F�..�������������1���Y��\2�6و=�P�و�61א%د���א�Aא���1 �*�دV'ل�א
�&���

���د��/�.....�..�א������ل�א�	&������	$����!�א�$�,����	��ن�	&�����: أوال #

ن�א����1غ���א��	��وא���ذ�6(-���:�..��دو�,�!�א������א������:����3

ن�א�وא#$�!�و����א�>��!������������������	�P�,&��	�ن��...��(���א����ل���3

���,��و	<	و���+	:�و	��\�������.....����،�وא���ط��9	+و�� �

و���ذא�������, ��زמ����د�و��� ��ل�א�>���ط!����3�����..�א� �,	��!�

�!	�.	��ن�א�	��<���دو�	�3ذن�	ن�א��,�!�א�$

�	ن�(#وאل�א�	��<����	&���� 	��8א����د��:�����:  كما ثبت ثانيا

��������������<*�!�,�מ�א�-�	�����������	��	ن�(����د�6*ود�����3
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���ض����..�*���د�	��+����א��,��ل�������:��	&����:�א�>���ط!�و#

����,�*�..������P��,&���, ��زמ����<ن�� ��ل�א�>���ط!�د���5وא����3��		

!	�.	��ن��ذא�א�	��<���دو�	�3ذن�	ن�א��,�!�א�$

��-	!�د�,ل�#ط�8و زמ�*����������د�-�:�(ن�����: وقد ثبت ثالثا �

د�و��� ل�א�>�ط!��3��	��ن�א�	��<���دو�	��3ذن�	�ن�����������

�!��	�و���..�א��,���!�א�$��א���ذ�6#�����..��...../��(#��وאل�א�>���ط

ن�א�وא#$�!�و#�د�>��د������������������	�P�,&��+�א&!��<���א����ل���3

�د�א�	�����G!،�"�����دא=ل�א�>����!"� ���ل�א�>����ط!����<����	�

����و���ذא�, ��زמ��............�وא�	����<�����<�������,��دع�	 �� ��	

���:����	�����<ن�א�>�����ط!�د������3�:����5��>�����!�א�	������<���و#

���.��,وذ���������دون�א��+�دא��3ذن��������..����5,>.�و	$

�!	�.+�,?��ذ���	ن�א��,�!�א�$

و�������6��1א��'א���&���\����א������ن�?������A��?�H����Rع�¢��������Y���H]��8ن������..�"��:א�
�������)=P1��)?�01ل�و2\��»�و'Vود�،�O���P���K���P?��R]8ن���Nد�������C..����@3�אuא_�2\��»�א

�������f�א_�א��uא�3j�61":�7א�A��P?�Aل��������������'�Vن�د��*�� ��Sא�F�D��Aن�א����'ن���ذ����،�
��?�L?$�8��L3'�P�ذن�F�?��ووא!���61א�(�����א�0���1،�و���S�ن�ذ�������������������Y��\2زل�و�)�א

��$����61���� �L2t?��R�uא�3jא�C[�?�N:א���א1%�'4��A¥�d.�
ومن مجلة أسباب البطالن أنفة البيان والتـي شـابت إجـراءات .. هذا  : شرعاالوجه ال

، وتفتيش مسـكن املسـتأنف ، وكـذا بطـالن اسـتجوابه بغـري القبض والتفتيش 

سند من القانون ، فإن ذلك يستتبع وبالضرورة بطـالن أي دليـل يسـتمد مـن 

 هذه اإلجراءات الباطلة 

 ي أن حيث قضت حمكمة التمييز يف هذا الشأن عل
ويبطـل الـدليل المسـتمد  بـاطلين امن المقـرر أن القـبض والتفتـيش إذا حصـال بغيـر إذن يكونـ 

 منهما 

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



 

٤١ 

 

 وحيث استقرت أحكام النقض املصرية علي أن 
ي دليـل عدم التعويل في الحكم باإلدانة علـي أمن المقرر أن بطالن القبض مقتضاه قانونـا  

 وبالـتــالي ـفــال يعـتــد بشـــهادة مـــن ـقــام ـبــه ، ولمـــا كاـنــت اـلــدعوى حســـبما حصـــلها الحكـــم مســـتمد مـنــه
 .المطعون فيه ال يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

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

  كما قضي بأن 

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

 ، 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

 )ق٦١نة  لس١١٣٨٣ الطعن رقم ١٠/٣/١٩٩٣نقض (

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

 مــن العـثـور عـلـي فـتـات المخــدر الحشــيش بجـيـب صــديرى المطعــون  اـلـدليل المســتمدنـبـبطالالحكــم 
مـا هـو يعد إبطال مطلق القبض عليه والتقرير ببطالن ما تاله متصال به ومترتبا عليه ألن ضـده 

 لمـا كـان مـا تقـدم وكـان مـا أورده الحكـم سـائغا الزم باالقتضاء العقلي والمنطقي ال يحتاج إلي بيان
 . ويستقيم به ومن ثم تنحسر عنه دعوى القصور

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

  وكذا قضت أيضا بأن

بطــالن القــبض يوجــب اســتبعاد الــدليل المســتمد منــه وكــذا  

 . افة اإلجراءات المترتبة عليهبطالن ك
 )ق٦٠ لسنة ٢٨ طعن رقم ١٢/٧/١٩٩٠نقض (

 ملا كان ذلك
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 ذلك أن املقرر قانونا وقضاء أن 

  ابطالن هذه اإلجراءات يستتبع بالضرورة بطالن ما يرتتب عليه

  مما هو مسند إليه املستأنفوهو ما جيزم أيضا برباءة 

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا 
ذ خـالف الحكـم المطعـون فيـه ٕ ، واالقبض الذي ال يستند إلي أساس في القانون فهو باطـل 

هذا النظر وجـري قضـائه علـي صـحة هـذا اإلجـراء فإنـه يكـون معيبـا بالخطـأ فـي تطبيـق القـانون بمـا 
 .وجب نقضه ي

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

 ت صراحة بأن قضكما 

����������*��� ��0���?�r?����א����4'ع�א{'"Aوא��\����»�"��'��6��1א����g8ن�א�����[�����K4Aא���
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 )٤/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٨١ لسنة ٧٠٧٣الطعن رقم (

مـن للمسـتأنف بطالن مثة دليل قـد يسـتمد ممـا هـو منسـوب  : ادي عشرالوجه احل

، ذلك أنها مجيعها وليدة إجـراءات باطلـة علـي النحـو ات أقوال مسيت اعرتاف

املتقدم بيانه تفصيال ، فضال عن أنه نتيجة إكراه مادي ومعنوي ظاهر الثبـوت 

 . ، كما أنها أقوال ختالف احلقيقة وال أصل هلا وال سند وال دليل عليها 

 فإن املستقر عليه فقها أن .. بداية 
 فال عبرة باالعتراف وهو في كامل إرادته ووعيه ،  قد أدلي المستأنفيجب أن يكون  



 

٤٣ 

 

 أو كــان ثمــرة إجــراءات باطـلـة ـبـاالعتراف وـلـو ـكـان صــادقا إذا جــاء نتيجــة إـكـراه ـمـادي أو معـنـوي
ال يعـتـد ـبـه إذا كــان نتيجــة وعــد أو إغــراء ألـنـه يـعـد ـقـرين اإلـكـراه والتهدـيـد ، وـلـه ـتـأثيره ومعيـبـة ، كـمـا 

بين اإلنكار أو االعتراف يـؤدي إلـي حملـه علـي االعتقـاد بأنـه قـد  في االختيار المستأنفعلي حرية 
 .يجني من وراء االعتراف فائدة أو يتجنب ضررا 

 )٧٦٩ ص ١٩٨٠قانون اإلجراءات طبعة .. مأمون سالمة / د(
 )٥٤٣ ص –أدوار غالي الذهبي / د(

 كما تقرر فقها بأن 
العـتـراف ثـمـرة إـجـراءات باطـلـة ـفـإذا ـكـان ايجـب أن يســتند االعتـراف إـلـي إجـراءات صــحيحة  

ويجدر التنبيه إلي أن االعتراف الصادر بناء علي قبض أو تفتيش باطل يقع باطـل .. وقع باطال 

 .إذا كان خاضعا لتأثير هذا اإلجراء الباطل علي نحو يجرده من إرادته الحرة الواعية 
 )٥٣٦ ص ١٩٩٣السابقة  الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية الطبعة –أحمد فتحي سرور / د(

 ويف هذا الشأن قالت حمكمة النقض بأن 

���������6� �$A�k?�N:א��nאt Hא�������?A�2�O����P�� ��*������א��\���»����C�fو����������A�?Awא
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 )٢٧/٥/١٩٩٦ ق جلسة ٣٦سنة  ل٢٩٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
��	&�	�!�א�	و��وع���������������	���א�*��א�����א�	��ل�א� ��,�!�	�ن�*�+���א����د�ل�א���
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 )٩/٤/١٩٨٧ ق جلسة ٥٧ لسنة ١٧٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
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  األول العيب 
�,�<��د������������������ .������א��(و�אق�א��.�מ�א�	-�ل�ود�א��!�'��و��א�وא#$�!�و	���1����)

�#د�=���K�8א��	$�و��6	-ل����	دא�	!�	������G,��	��وغ�>��*����א�	��<��,�,��(ن���
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 تطبيقا ملبدأ االقتناع القضائي فإنه . ،.بداية 

ـة التــي � ـد األدـل ـراف وتحدـي فــإن للقاضــي ســلطة تفســير االعـت
يستند إليها في تكوين عقيدته وله القول في مـدي االتسـاق بـين 

 .االعتراف وبين سائر األدلة 
 )٥٨١ ص ٧٦ شرح اإلجراءات الجنائية طبعة –فوزية عبد الستار / د(

 )١٢١ ص ١٩٩٢ االختصاص واإلثبات في اإلجراءات الجنائية ط –حسني نجيب / د(

  أن املستقر عليه نقضا يف هذا الشأن كما 
������������	�����	&�	�!�א�	و��وع���א�*��א�����א�	��ل�א� ��,�!�	�ن�*�+���א����د�ل�א���
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 )٩/٤/١٩٨٧ ق جلسة ٥٧ لسنة ١٧٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ر في قضاء هذه المحكمة أن االعتراف في المسائل الجزائيـة مـن العناصـر التـي من المقر 

تملـك محكـمـة الموضــوع كاـمـل الحريـة ـفـي تـقـدير صــحته وقيمتـه ـفـي اإلثـبـات ، ولـهـا أن ال تـعـول 

عليه متي تراءي لهـا أنـه مخـالف للحقيقـة والواقـع ، ألن مـالك األمـر يرجـع إلـي وجـدان قاضـيها 

يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافـه بلسـانه أو كتابتـه متـي كـان ذلـك وما يطمئن إليه ، فال 
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مخالفـا للحقيقـة والواـقـع ، إذ العبـرة فـي المحاكـمـات الجزائيـة هـي باقتـنـاع قاضـي الموضـوع بـنـاءا 

 .علي األدلة المطروحة عليه 

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

 ملا كان ذلك 
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 ة املستأنفوما أن علمت هذه .. هذا 
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 وبالبناء علي هذا البالغ املخالف للحقيقة 
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  املستأنفوإزاء هذا اإلكراه املعنوي الذي وقع فريسته .. هذا 
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  الثاني لعيبا
����������������������&��,3����ط1ن�א�*���א����و����-	����3 ��א�א:��ط��!�و	$,��!�*����א��&�و�א���
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  فقد استقر الفقهاء علي أن 
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 )٥٣٦ ص ١٩٩٣ الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية الطبعة السابقة –أحمد فتحي سرور / د(

 ويف هذا الشأن قالت حمكمة النقض بأن 
��(-���א����5,ش��ط�ل�و�&د,�د����������*�א�	��<����د,��#,	!�א�*��א��א�ذ�6,+د��*ن��������
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�Vن�'�و��א�د*و	�.���<��,��.��د���&��	

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

8V�61�&�����S���&�G$'1�rل��و��3א�4A�ع���\��א����ن��ن������א�3j�אuא_�א���������������� 
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وكدليل أخر علي أن هذا االعرتاف جاء وليد إجراءات باطلة فـإن .. هذا 

الثابت أن النيابة العامة أمسكت عما هو  واجـب عليهـا وهـو متكـني 

 .حمامي املستأنف من حضور التحقيق معه 

 زائية علي أن  من قانون اإلجراءات اجل١٠٠فقد نصت املادة 
يـجـب أن يمـكـن مـحـامي المســتأنف ـمـن حضــور التحقـيـق مـعـه ، واإلـطـالع عـلـي 

 .أوراق التحقيق ، ما لم ير عضو النيابة العامة غير ذلك لمصلحة التحقيق 

 ومن صريح نص هذه املادة يتضح أنه كان من الواجب 

  من احلضور معه املستأنفعلي النيابة العامة أما متكني حمامي 

 إثبات أن مصلحة التحقيق اقتضت غري ذلك أو 

 وهو ما مل يتم االلتزام به 

ذ�������9�ن��L�M ��*�א�(������א�u� A��Gא���1*�א���ص�����O����P�و��=�������������������
�������1���u� A�G�61א�zV%א�..����������O����P��>��=��":א�א���S�61�*1'$�א��)����K�1�cא

��c����(و$אق�א���8ع� ���*���fjوא�..��z��v�6��1�����������S���*1���������¥ن��ل� ����8'������א
����u� A�Gدو���א�O���P�@ذ������O��9�ن���)�G'א�61�uא�(�����ذא2���و��61א���kE/�O����P������(א

��������������_A�9�ن�א%و$אق��و�����GHא�א��'���&�؟؟�:�"���O����P�?�0>��ن�א��)��|��G�c��K�1�Nא
�����l?$������� �gא������O���P�*�א�(�����������Ok�)1�A0א����Cو�� �!�� �−/−/−�ن�":א�א

�.؟؟9�O�=4�ن�א���H@���:��<�0�G�*1@ذא���אA�G �<����−/−/−?'م�
�
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  علي النيابة القيام بذلك االستدعاء حريافإنه كان .. ومن ثم 

  من إجرائه وإذا مل حيضر احملامي املستأنفأو متكني 

 كان هلا يف هذه احلالة البدء يف إجراءات التحقيق 

 ن بعد االلتزام بصحيح القانو

��������uא�و���&�@��3�S�������)ن�א����1��������6��1@/���$.�@���*����&���V�Aن�א%و$אق�������1��و�
4��'�א��1%��א���:Q��M�Nم�����ن�������]��8ن�..�א�u� A���GH�و�������1=(��&�א��6��1�O�����Pذ�����

א��'ل���ن����1*�א���د.�א���$��������..�و����A�?�Hذ�����..�و���\�������'ن�/��&�א��)����_�����
������<��و������..��م�S�!���9���01�ن� ��*�א�(�������=�(����6�1א��e'$��������ذ9�"������@ذא�9�ن���

���ن�A�P2 ���؟�� ����.!�

  لسببني القانون خيالف ذلك فإن 

��א�=��ص�����(: األول 	��&	������,��������>����	��(ن�,$���מ����<ن��

���������������א��&�,ق����*�����وذ����,�د(�	$�����و���מ�,��מ�א���د*

5�؟؟�����.א��&و�א�ذ�6(و�د�

����Uאل������������(ن�א���: أما الثاني ��*��!�א�$	!���מ����������5.,

�3ذא����ن�	$����	&��מ��)�����ط�	 ���د����Uאل(א�	����<�����	*

���������������و�א�&�ل����������..�,&���	$���א��&�,�ق�(و�>�.ود���5�	�

�!�א��&�,�:�א� زא�,!��.�

��������،�O����P��)��?�A9����ن�����]8ن�/��y@3�אuא_�א���K�1�c���(א?�N:א���و"'�א1%
�.1(P'���@����)���&�א tא���0������C[�?���)�n��N��'אل

 

 

 

 

 



 

٤٩ 

 

  ناحية من كله هذا 

ومن ناحية أخري فقد كان لزاما علي النيابة العامة إن هـي رأت أن 

أن تثبت .. مصلحة التحقيق تقتضي عدم حضور حمام مع املستأنف 

 .ذلك صراحة يف حمضر التحقيق وتورد سببا ومربرا سائغا لذلك 

�����2�d��1�0ن�א�(�����א��1��و�د.�����������������m���60١٠٠�ذ��?���61א�3j�אu?�6א��'א$د?�D)���6א
��A��9?��(��������ن�������]��8ن�/��������y..�����6��1��'ن�א��3j�אuא_�א{Qא<�������?�N:א�����א��1%�'��4

��������������L3'��P?���R���)1و?(��ل��O����P�����������y'P)�א��)����_�?��������]�K �*�אt Hא�nא
���� �C?'0م�א��A و��Sא�fא.�

 ورغم مجله ما تقدم 
��ذא�א��د�ع�א� �و���6وط�&���دون�����9(و����د�	�ن��������,$ن�א�&��מ�א�ط$�,ن���&���������Pמ���

��ل�����د:�*����א�*���א��א��ط�ل�����د�Kدא��!��������������..��,س��ذא��&�����9..�א�وא#�8(و�א���ون����

��א�&�מ�א�	ط$ون��,��..�א�	��<���G�3�9 زמ�,و ,�		.�

ائي اـخلـاص بـطـالن اـلـدليل املـسـتمد ـمـن تقرـيـر املعـمـل اجلـنـ : ـثـاني عـشـرالوـجـه ال

 ، فضـال عـن املتهمـة الثانيـة ، وذلك لتضـاربه وتناقضـه مـع تقريـر املستأنفب

بفـرض ( بعـد الواقعـة املسـتأنفمناهضته ملا هو  ثابت بـاألوراق مـن اغتسـال 

مبا يستحيل التوصل للنتيجة الواردة بذلك التقرير ، فضـال عـن ) حدوثها أصال

حـىت ميكـن ) اضـعة للفحـصالعينـات اخل(عدم إيضـاح إجـراءات أخـذ املسـحات 

  .لعدالة احملكمة مراقبة صحة هذه اإلجراءات من عدمه وعدم التالعب فيها

 حيث استقرت أحكام التمييز علي أن 
أمامهـا وسـائر العناصـر المطروحـة أن تسـتخلص مـن أقـوال الشـهود حق محكمـة الموضـوع  

 اقتناعهــا وأن تطــرح مــا حســبما يــؤدي إليــهالصــورة الصــحيحة لواقعــة الــدعوى علــي بســاط البحــث 
 مادام استخالصها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق يخالفها 

  )٢٠١١ لسنة ٤١٥ الطعن رقم ٤/١٠/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (
 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٤٣٩ الطعن رقم ١٤/١١/٢٠١١طعن تمييز دبي بتاريخ (
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 كما قضي بأن 
أن تقـيم الثابتة في الدعوى ولـيس لهـا إال علي الوقـائع حكمها األصل أن المحكمة ال تبني  

 .قضاءها علي أمور ال سند لها في األوراق المطروحة عليها 
 )١٥/١/١٩٨٢ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٣٨٥محكمة النقض المصرية رقم (

 وكذلك قضي بأن 
عـلـي حـكـم ـفـإذا أـقـيم الاـلـدعوى ، مـسـتند عـلـي أوراق إنـمـا تبـنـي عـلـي ســند األحـكـام الجنائـيـة  

 . باألوراق كان باطال البتنائه علي أساس فاسد  ليس له أصلدليل

 )١٦/٥/١٩٨٥ ق جلسة ٥٢ لسنة ٢٣٤٣محكمة النقض المصرية الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

2���م�א�����C،�و ���*�������Hو$אق�א�\���א������ن� ��*���א����'�������<�"��\�و��]����������cא
0��Cא{(�<*�א����������A�2?��א)1�DV%�1�����������א���>�ص�����O���P،�وא�:�Nو$د������|���א�(

�*�?�
���מ��&د,��د����	:�א�&	��ض�א����وو���6	���&!�א�ذ��,��!�א�$���د����	����<���"�

:�א�&	��ض�א����وو�6)�١*,������#��מ�(	�����!����و����,ن�و ��ود�=1,���(د	,��!�	ط

�)�"�.א�	�.	!�א�-�,!/�.....�(�$,�!�دמ�א�	د*و��

0���Cא{(��<*���������و�����G�א�u"�:�7א�(��|���?�����������..�":א�������u��3_�1(����������?���א���
���א�������،��61�A?A0�����\����6 �8�4א��'א�&���%و$אق�،��8�4 �6@/�����������������2$��א��ص���

و�=(���d?'!��א��DEYא����<>����V:�"�:�7א��0(���،�������������)�١(@�*� �(��א��O���P"*�א��0(��$�>�������
����"Q?�wو���\S���\�9و�،��":V����\�9و�..Aא_���و1��"*�א�uא��3j�7א:�"��(F�*� �C>H�..
�:وذ������9و�c>��e���&��������4א ���2

   األويل حلقيقةا ����
(ن�א�ط�,����!�א�>����*,!�>���,�,ن�ز,���ن�א�$����د,ن�#���د�(و�د:�����

�`�U��	א����.����−/−/−���Pدو��&����$��دמ�و ��ود�-	��!�د�,��ل�*���

و��و�	��, �زמ����..�	وא#$!� ��,!�&د,-!��,	����,ن�א�	���<�5ن�������

����,��א�	-ل��$دמ�+&!�	�و�د��)�������,��א�	$	ل�א� �
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��>��	��)�.א�=ص��

 ةيالثان احلقيقة 

@���4�د.�"����4ن�א�������&�8��V�6��1ل�א�������א�0(��'ن�����..��Aא?�����
O���P�..��S���F������٨,٣٣א��P� �����−/−/−א��$����$?����l"�...../א

������<�$��[P����$����������?)١٢�(�����"�������*��@�&�3'2�u����Hא�A0و�
��P�v8م������eل�"�....�لא���P�vא�A��9��\���ض��(א�O�����Pو"��:א�?

��8��F�����0و��א�'א�A��S�(������z����2وم�Qא�����c��?�[��K�����P?����1�'��"و
����8����א�������و"'�1�����_��������(א���ذא2������'א�b����1�م�������א

�))�.٤(�G]�)�٢(ص�)�٢(א����$�>�(א�(�����א�0���1

 وهذا يعني 

��P1�6�1=(�������ن�א��O���Pא�CP�vو��م�����V�<�����P�81�C?A�ج����������
������K3$�<��_� �G�.A �y�vو)����zv�61�����$��� Hא���K!'א��K1و

��.�א��0(����������������P�א��0'م��?�6و���r1�V:�א�P)��א�:9�?��1(��א
<�$١�(�

 فإنه علي الفرض اجلديل بأخذها منه 
*�����9 و*����	�>�����،�������C,����&,ل�א��و+��ل����3��א���, ��!����

��,����ل�א�	�����<�..�א����وא�د�����������Dن�א)����و�G,,������ذ����

�!�	�����1	��..������:�6=1,��(د	,�!����	(� 	ن�><���3زא�!�(�6(-��

������!,������ض��������(א�&	ض�א��وو�6א�=ص���	�.	!�א�-��*�������وذ��

�)�.&دو�Pא�وא#$!�(+1

 وهو األمر الذي يدعو للشك والريبة يف ذلك التقرير 

 مبا يستوجب االلتفات عنه 
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  ةلثالثا احلقيقة 

�C����(�K��1"��:א�א���L����0(�ص�����g����)2�O�����Pא����?����א����
����א��������������������S�ن�א%Q�3�z�Vم���o'���������..�א����?��א��ص���

����א����������������)�٢���،�٣���،�٤���،�٥(א��0(�_�א����0�$%��..�א���V'ذ.��6�1א
���א�b�O���P��؟�*�@�zY2�$�������61.!�

 فكيف يتصور 
ع��	ل���,ن�� �ل�و(	��א������������	 �Pذא�א)��..�(ن�,&د����	���(-�����و,���

�.�د�6א�� ل�،�و��,����-	!�(-���د�6א�	���a؟

 أليس الثابت عقال 

���و�ن�א%و$אق��P�v@�_A9�ل�א��������C3!��ن�¥��Aא�0=��؟����GH
)O���P��8��4 ��6א�]�����0א��������������..�و �Aم�@�P�v�ل�א���������������)א

������6�1�u*/א �8ق��K)��rא��C3��������K�1א�'!��������K(�.����������א
����P�vא�$��� Hא�(�n8�o������������c��0?ن���L�M�rא�]�����0א%��'?���א���

�&�P�vא�'����S�u*/���.�

 ولعل هذا التناقض بني التقريرين  جيزم بأن هناك شك 

 وريبه يف صحتهما ويهدر أي دليل منهما 

  ةرابعال احلقيقة
5��א�ذ����������	ن�-	!�ذ�����..�(ن��ذ,ن�א����,�,ن��		��#د�=�,

ل������..�	�,ن����5&ص�א�	�1س�א�دא=�,!����1	�ن�א�	�.������� ��:��Dמ�3-��

�.א�>�ط!�(�.מ�#	وא���&�,ز��ذ��א�	�1س�

ولماذا لـم تحـال للمعمـل الجنـائي ! فأين هي ؟

 .ٕواذا أحيلت لماذا لم يتم فحصها ؟! ؟
�و�د��.�ذ,ن�א����,��,ن�������������	��3-�:�و�5�����..��Dמ� و��,!�ذ�

מ�&ول�א)د�!�א��5,!�.�Kوض�وא	Gن�א�	1ل�'�����,��و�و�	
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�, د��	$��3ط�א&.�و*دמ�א��$و,ل�*�,.�و	د�6+&	��،�.�.�

  ةامساخل احلقيقة 

���������������?��Pא��u��[vאع�Q���م�������O����P����א���������ن�א��ز �&�א
��>���V:��������01�7..�א�:�N¥�'��@�4�אغ�/�'��2وو!�����������������9����0

�g���4א�(���� �A� �_'����6م����������(���1�C�د�C����Y����2$א�'א��������0
א�:�N���A9/.....�'אل�א�Y�Ak1���*fא����":א�א�8V�61�< Qل��������

����$'9:�����C ��*�������������)�و3'د�א��]���uא �������_$������V�و����1�م�
u�[א���O��)2.��

 فهل يعقل 
�!��,�(ن�,&���ص�א�	����<���..�3ذא��������+��&!�#��ول�א�	�.	��!�א�-

��א�	ذ�و����������(و���',��א�Gط5=3���*�..�����������'���و��,&��ص�*��

����ض� �د������(���א�>=+,!�و3زא�!�(�6(-�����$5!�א�	��و�!��3,�������*

�!؟)�+&!�&دو-.

 السادسة احلقيقة 

��������L����[��1�م�א�����������א���������ذא2�����4ن�א������&������������2$א
�* ���Y(א�����?�9����&���دو$.��)�و ���*�א�()��'�א������&��������������

و$��v>�ذ�������Y?�d����2�6��1����?���?�����N..�א�g���e���u���)א�'א������0
0��Cא{(�<*���������(א��)���א���������G'א�uא���ص�����O����P�و�א

������g�eم�אA��$���م���������..�@�*�و3'د�A�0��Kf�وذ��� ��*�א�()�'�א���
��)1�A��P?�A��Cد���N�?�6و�]8ن��?��6א���?:"��(F�

���ن�ذ�����(ن������..��	�<�������,�دع�	 � و	ن�=1ل� 	�!�א�&��ق�(�5!�א��,ن�,��?��	�

�	���<���א����,��א�=�ص����������������������5���Zو�אق�و	�����و	=��,$	��	��8א����,���א�=�ص������#�د� �

��!,��,�ط���،�و,�طل�(�6د�,ل�#�د�������..��،����1*ن�א�>��وא��,�9א�ذ�6(&ط��������������	�.	!�א�-	�

�, د��	$��א���5:�*���و*دמ�א��$و,ل�*�,��..�,��	د�	���	�.�
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 ورغم جوهرية هذا الدفاع .. هذا 

���א���3$Aא%و�*��������Aو��z������k?��(��و��������������3=��&��9�'��N:א�������N��א����
2���م�و��9�ن�A��3?�א�������������u~אu.�א��H@�،������@�A)��P1�'��"������O�����P�ن�������������2Hא�א:��"
����$'��k�����<��=eא�L���0?����R������ د����2�dو���������و��2�d'$د�������7�<"��A��������א�=

��>���@��01�$AM��R��2�م�و��א��د� ��Hא��F�)0م����jא�

 ، ذلـك أنهـا املتهمـة الثانيـةاملستمد مـن أقـوال بطالن الدليل  : ثالث عشرالوجه ال

فضال عن كونها تعد أقوال متهم علـي أخـر وعـدم اعتبارهـا شـهادة بـاملعني 

الصحيح ، فهي أيضا قد شابها التضـارب والتنـاقض مـع نفسـها ، ومـع أقـوال 

 آخرين مبا جيزم بعدم صحتها وسقوط داللتها 

 ن أ الشوحيث أن املستقر عليه نقضا يف هذا.. بداية 

����������c��A��0א����د.����/�~�02�H��V��<�1�*� �<�61א���$��ن���'אل��1
�د.���������Yא���\��F'א��������4(�\��*� ���6���،�@ذ��ن�א��O���¥�H�O�����Pא����
א����'�������C��A��9@�����_�،�و2�����2�� ���*�ذ�������M�H������4'ز�����ع�����'אل��

��>�2�م��Hא��) �KYذא�א��@�H@א�A"�/�7$��� ���O���P��א
 )١٨/٥/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٦ لسنة ١٣١٩٦الطعن رقم (

���ن�ذ�����&�د�����..��	���?+,��� و�ن�א�	�5ق�*�,��*	و	�(ن�א*��א��	�.מ�*���	�.מ

�������:�א�)ول��ذא���א*�����د�,ل�,�����	و ���،�وذ���)	��,ن���$	�د����.�<�����$���� �.�)

���, ��وز�و+����(#وא�������א�&�,�����א���د#,ق�و����,���وמ�ذ�����א�	����<����&�����א�,	��,ن�و	��ن�-��מ

������������،�:د��א���و�,�!�و(ن��U=�ذ���د�,ل�3-��.<�������������Cن����1א�	���<�5ن������:�(	��א)	���א�-�

,$���א�=+	ن�و��1	�.	�,ود�א�=1ص�	ن�א��.מ�א�	و ���3,���	�, $ل�(#�وאل�(&�د�	���د������������������

���������5�,��*�ن�(#وא������א)=�����=�و�	ن�א��,د�و	&و�!��3+ق�א��.מ�����وא���=�ص���و�	����،��	�

*د��(=��6	ن�#وא*د�א�>.د��א�	$�����و���א�	+دא#,!�وא�� �د�،�و�ذא���ن�,��ون�3���3ذא������������������#

�,�מ��.	�K>�8*���א�א��

 )ق٤٦ لسنة ٧٨٠حكم مصري في الطعن رقم (
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  يف االتهام املاثل املتهمة الثانيةوهذا عني ما ينطبق علي أقوال 

 �Hא�������v�وא�����?A�=א��_'�����n8E���4�O�����P������א������������S�ل�א�������م��6��1א
)�������SH�*2��G��1�'¦�*� �02~����������)�..�وذ����H�u�م�א����=S����� �_�22'א����4ن���'אb��و�4��

����د�������S�_�����@�C�ل��������O��F'������� �C��?'0�6א����=i�H�*�������8ق�و���fjد.� ���*�א���/
��O���P����و�ن�1�/�א_�א�=�א"���وא����(����NA":������7..�א�GH������A�!��(!א�������وא������א
��O���P���������������������������..�א����6�1�A���'אل�א��P?�A���Cد����N�0�د����Gط�وא���G@���01�$A�M��1�'"و

2���م�A��01وم�א��������01�$A��M����R�A)��P�אu.�..�א������������S�ل�א%ول�H����01"��:א�א�*(����G����R
�)1�O���P��.א

 ومن ناحية أخري .. هذا 

ألوراق قـد زخـرت بالعديـد مـن فإن الثابت مبا ال يدع جماال للشك أن ا

دالئل التناقض والتضارب يف أقوال املتهمة الثانية فيما بـني نفسـها 

مبا جيزم بوجـود (وبني آخرين ) وهذا دليل جازم علي عدم املصداقية(

مبـا يسـتوجب ) شهود علي عكس مـا قررتـه هـذه املتهمـة الثانيـة 

 .استبعاد أي دليل من أقواهلا

 ييز علي أن حيث استقرت أحكام التم
أمامهـا وسـائر العناصـر المطروحـة أن تسـتخلص مـن أقـوال الشـهود حق محكمـة الموضـوع  

حســبما يــؤدي إليــه اقتناعهــا وأن تطــرح مــا الصــورة الصــحيحة لواقعــة الــدعوى علــي بســاط البحــث 
 مادام استخالصها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق يخالفها 

  )٢٠١١ لسنة ٤١٥ الطعن رقم ٤/١٠/٢٠١١تاريخ محكمة تمييز دبي ب(
 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٤٣٩ الطعن رقم ١٤/١١/٢٠١١طعن تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
أن تقـيم الثابتة في الدعوى ولـيس لهـا إال علي الوقـائع األصل أن المحكمة ال تبني حكمها  

 .قضاءها علي أمور ال سند لها في األوراق المطروحة عليها 
 )١٥/١/١٩٨٢ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٣٨٥محكمة النقض المصرية رقم (
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 وكذلك قضي بأن 
عـلـي ـفـإذا أـقـيم الحـكـم اـلـدعوى ، مـسـتند عـلـي أوراق إنـمـا تبـنـي عـلـي ســند األحـكـام الجنائـيـة  

 . باألوراق كان باطال البتنائه علي أساس فاسد  ليس له أصلدليل

 )١٦/٥/١٩٨٥ ق جلسة ٥٢ لسنة ٢٣٤٣محكمة النقض المصرية الطعن رقم (

 .حيث أن املستقر عليه يف قضاء حمكمة التمييز املوقرة أنه 

�����و1�OY�P2�א�1���G�<���א�'!'ع��ن��Ckw��'אل�א��A"�Yو2\=��cS�61
�H@� :V�2� H�� .A��1و"*���ذ���� �0!'1�6 � �د.Yא��n�w�H� ��kw� ��1�دא�4�&1

�.��%�'אل�א�k�¥���و�b'�A1��א���"��
  )٥/٣/٢٠٠٥ جلسة ٢٠٠٤ لسنة ٣٩٦الطعن بالتمييز رقم ( 

 ملا كان ذلك 
מ�(�.��ز=��:���$د,�د�	�ن�(و ���������������������������و�����א��(و�אق�א��.מ�א�	-�ل�,���?�و� �1

א���#ض�وא���د��,	��,ن�(#وאل�א�	�.	!�א�-�,!�و��5.�،�و�,	��,ن�(#وא�.��و(#�وאل���������������

ن�א�	�.	�!�א�-�,�!������و�و�	�, زמ���.�ن�..�א�>.ود�אX=�,ن���������, �وز����..�	��و�د�*�� �	�

:�،��ل�*����א�$��س��.���و�&�ق�د�,�ل����א���א�	���<���		����و�������������������������-Kن�(د�!�א	����א*��

�����א��&و�א���*�:� �:�#�	��د��P,&�،��,�3(ن��ذ��א���

  األول التناقض 

�����uA��Nد¯�ذ��..���������O����P���و�?������k�E�Pو���g��)2وא!��وF��d��??��$����د4�ع�א
א���:���N/�......�و"��'�א���8زم�����ن��..�و@���������$�������H���3$�A��S_�א���Y���f..��6��1א%و$אق�
�:V����\��=2�

���א����������@4�د.�א

 فقد قرر أمام النيابة العامة 
�*���و��.���+�D����>����	�����.	�,5,��د�א�.��	�������:����#�!��,����<ن�א�	�.	��!�א�-

���.�*��و3*�دאد����,���������و	�(ن�(�.	.����..�و���.�+&5����, �9(ن���א ��8א�ط��9א�>��*.�>
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���9��+�Dאل�وא���?�������..�*��ن�وא#$��!�א�U�����3د�.���،�و �����3,.�������&	��و#���ل�א��و#,���8*���

��<��Kא��؟؟..�و	���.��*����ل����	�<�د��	ن�(ن�א�	��<�����

فغـيــرت المتهـمــة الثانـيــة أقوالـهــا وأـفــادت ـبــأن كالهـمــا هـتــك �

 .عرض األخر برضائهما 
����������������������و(�د�א�>�د�א�	ذ�و��	�#����(�-��	ن�	����،�و(������<ن�א�	�ذ�و���(#��:������	�

���9��(#�وאل�������..���دמ�طوא*,!�و�G,��(��3�6א��و�+و���وא��&!����������و��ذא�,��Uد�,�,���א����

��.א�	ذ�و����	�,��ط�(�6د�,ل�#د�,��	د�	ن�(#وא�.

  الثاني التناقض 

��������V$�������א�����������@4�د2����א�����1�م�..��S����F���٩,٠٦א���P� ��−/−/−����$_�א
�3�� ���/�.....�..�א�0��O?�ول�Hא�����S1]����"��ن�.�"�

 يف حني قررت أمام الطبيب الشرعي 

 ) علي النحو الثابت بتقريره(
و��ق��.�א�&	ل�و�د,.�ط�5ل�،������מ�,��ق��.�א�زوאج�،���������!�،����٢٦(�.�����W	ن�א�$	�������

��دو���א�&,ض���,�&��.و(�.

  العبارة يستخلص منها أمرين وهذه

���א���������ن���:األول ������b�c��G�������������א���H@���_�A �<v~4م�زوא3�Yא���'�P14'ق��&P��
��א�\)��»��K��1��A��Sא%/��E�ص�����G$���������P��_����������������9�،�C��\f����bو�C���eא

�.�Aو���א�0P'د?��

���א���������ن�@��א$����:أما األمر الثاني ������دو$.���Sא�����g��..و����A�S����(��G�م��QM
A$"��������..�א�'א�9��0���S�و�&�k2'?�"����%و$אق������?��R����ن���'אb��و2(�����A9�?��R

�0����%f�א��Mو.�

 الثالث التناقض 

���א���������ن�א��A0��O���Pא�'א����0�م��(�Qع��u��[vא��P�?��وو!���������������������0���A�4ز �&�א
���/�6 �CS�?ن���C����01�7:V����9و��.��
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 وهو األمر الذي أكد بهتانه 
����ن�א�وא#$�!�������������������/�.....�..א�>�ط��	�!��,מ��	$�#����>��!�	א�ذ����#�6(	�מ�א��,��!�א�$

���و*���א)=ص���D!�א��وמ�،���و	=�دא:�و��מ�,��ن�א����,��	����9 ,�دא�������و�ن�*���א���,��Dط�

��א���,��ن�,��,ن�(-���وמ�(و� �وس�*���Dط��P,&.�

 وهذا يعني أن 

9����ز ��&����������������u�[vא������ Q��<��?�d�9�ن�1'�3'دא�و��?�P�..��������A��4�g���)א�א��:�b��4��!@و
و"�:א�?��A�9?��(���א�����$��������y!�ز �&��?�����Yن��u�[vא�P�?����ن�א��S�O���P�ول�2(��\���؟�����������

���� �C?'0م�א��A א$"��وA"@�L3'�P?����.$'9:��.وא��(�����g��'אل�א

  الرابع التناقض 
..���><ن��5+,1:�א�وא#$!���������������������و3&��.������ز*מ���<ن�א�	���<���#�מ�����د*

��!��-�-�����������:�،�و��� ��-��מ�	�&.����،�و������(=�����6�������<������א����د*��.$	�:���א� 

��א���,���*��<5��א� �:�و������<�.�د���G��:5!�א�	��<����و���8	��=,.�

 وخبالف ذلك 

�����������������������و����א)����A�S���1ن�����_�����_HHA��GHא�K�������*\4���O����P)ض����\�
��(F�(������"�!$و���>�2�2*��1�م�א��)����א�0����1�אو?���V���N��1��و"�*�����������..�9�ن��g(R@$אد2

��2�d=$�6א!���،�و�ن�א�S�O���P�ول����?A"��1�2�ن� �*�t4א_���.�

 فإذا كان هذا األمر  األخري صحيحا ومل تكن هي راضية 

 فلماذا مل تغادر املكان أو تطلب النجدة ؟؟
و�����ز*מ��<ن�א�	��<���	�ذ�(ول�,وמ�*	ل��.�و�و�,�$�.��$دמ�א�+1&,!��������������..��ذא

�����������.�	$��و�����(=�����6ز*מ���<ن�����..���$	ل�و,��.�و,>�	.�و,5�$.���������9و��(دא�.�

�!.א�	��<����ودد��3,.�و&ول��	س�,د��؟

 أضف إيل ما تقدم 
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���������������d�������א�������������2��2*������$����..��2=�$�6א!���������������4א�'�&�א��:Q�2�N >�����4א
��������������������9�����w�d�ول�!������و�AV/����و������0)1�،�.A�|)א��L��[2و��������P2�d�������'!'�

�!.2�d�O�=4=$�6א!���؟!�و����G؟

 ويف مقام أخر 
���������������������5ض��(�5��א�و#:�א�ذ�6ز*	:�א�	�.	!�א�-�,!��<ن�א�	���<����$�ل��$�����	$.�

����5+,ل�؟؟������3)�+&!�ذ���Pوو+5:�א)&دא�������������������.#�Gא���������Uא�.�*�ن�א�	�د��א����.�)�

����$�מ�؟.�>��:��#����$�.!�

  املستأنفكما قررت بأن 

������G'م�����8غ�א��Y���f؟��������������������������אb���!���م��(Qع��u�[vא�P�?��Vj\�<��وذ������0�Pو�
���:����2���:9~9�$:����א%و�*(א�1(0&� �6א��د�..� �9�6\��� ��A§�d���S.�(�

  ذلك نكا ملا 

?��)*��q�"�א��NA�1א��0'א$�وא��(����gوא�����$���y���'אل������������..وA��2���1������61م��������
����f�Yد.��3$*�א��Y���bא'���g��)2و�،��P\��K1�.$'9:�،�א��Y�f*��/�.....�א��8زم����ن���(א

�(.....�/���������������'�0�و"�:א�Q�M����9م����]8ن�����د�����������������A���C..��8�4 �6א�P2�م���'אA�0����bم�א
��61�A��'אل��P?�����א����������C��A9@���_�..�":�7א�� �C?'0ز�א��'M�H��R.�

يتضـح أن ) وبـاقي الوجـوه األسـبق(وبالبناء علي الوجـه السـابق  : رابع عشرالوجه ال

مبني االتهام املاثل وأساسه هو الكيد والتلفيق والرغبة يف االنتقام من جانـب 

 منذ بداية عملهـا لديـه ستأنفامل ملا القته من سوء معاملة من املتهمة الثانية

واالستفسـار .. ولرغبته يف طردها يف ذات يوم الواقعة املزعومـة ) حسبما تزعم(

 ممـا هـو مسـند املسـتأنفوهذا كله جيزم بـرباءة ! .. منها عن سلسلة زوجته ؟

فضال عن أن األوراق وما أسفرت عنه تؤكـد أن هنـاك دوافـع أخـري جعلـت إليه 

ولعل يبني ذلك مـن االدعـاء املـدني ..  النيل من املتهم املتهمة الثانية حتاول

فضال عن أن املتهم األول من كبار رجـال األعمـال .. قبل املتهم من قبل زوجته 

 .مبا يؤكد أن له منافسني يف جمال عمله .. داخل اإلمارات وخارجها 
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 ذلك أن املقرر يف قضاء التمييز أن 
كون هنـاك بـالغ أو اخـتالق أدلـة ماديـة البالغ الكيدي أو الكاذب يتحقق بأن ي

عـلـي ارتـكـاب شــخص ـمـا لجريـمـة خالـفـا للواـقـع أو تســبب ـفـي اتـخـاذ إجــراءات 

قانونية ضد شخص يعلم المبلغ انه برئ ، وأن يكون هذا البالغ مما يستوجب 

عقوـبـة فاعـلـه جنائـيـا أو تأديبـيـا ، وأن يثـبـت ـكـذب ـكـل أو بـعـض الوـقـائع الـتـي 

فر القصـد وذلـك بعلـم المبلـغ بكـذب الوقـائع التـي أبلـغ تضمنها البالغ وأن يتـوا

عنـهـا وانتواـئـه الكـيـد واإلضــرار ـبـالمبلغ ضــده وـلـم يجـعـل الـقـانون إلثـبـات ـكـذب 

 .الوقائع المبلغ عنها طريقا خاصا 

 )٨/٣/٢٠١٠ جزاء جلسة ٢٠١٠ لسنة ٥٧الطعن رقم (
 )١٧/٣/٢٠٠٨ جزاء جلسة ٢٠٠٨ لسنة ٥٦الطعن رقم (

 قرر كذلك كما أنه ملن امل

����א�'!�'ع�����G@��(�F(�د������������������=���=�Y�2ن��א{(�<����_������?=\*���א��9
�����������������������@�6������@�*�א�9�O���P*���2*�������~אu.�@ذ�1��K�3א%�1����ذ����@��*�2���1]א��
����������&�f�S�و��' Aوא���0א���&k������A�\?��1�*� �C��Y?���=S1�دאم��،�C��Aא���?��2��

2�م�ووאز�&���(��و����د���א�(\*�4�3)&�د4�ع���������������و4��و��د���א���'_��Hא���א���r�م� ��
�_���jא��F�) ����Y?���وא��א�����Vو�دא��O���P��.�א

 )١٤/١/٢٠١٣ جزاء جلسة ٢٠١٢ لسنة ٦٠٣الطعن رقم (

 وأيضا قضت بأن 
 ��������������#��و������3د�א��.	��!����3�����א�	������(�����&����9	&�	��!�א�	و���وع�(ن���>���

����������א��.מ�،�	دא	:�#د�(&ط:��وא#$!�א�د*و�V*�ن��+���و�+�,���،���������������א�	��<�5,ن����

�����د,����������������������������.���3��	����Wאط	����و=�1&�	.�	ن�*,و�9א����,3�،�9ذ�	� ��8א)	�������ذ��

�א)د�!�

 )١٣/٢/٢٠١٢ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ٥١٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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���\����א���:9�� ���*��و$אق���و��]�����������cא�\���"�>�وא��'א���&�وא��وא�l��Gא����'��������� 
2�م�א����K1�،�Cא�'!���KאH ���$�����א��4A'ع�و�و���3א��4A�ع�א�\���א�����ن�������������������Hא�..������?

����������������������C��)و��و����א��،�c��\وא����A��=א��*�� ���G�2م���م�و�2Hن�":א�א���Y���H�¢ع�A?�H��R
���61���6�1����9א����Y��O���Pא��C��Pא����P�.�وא���1�r(�"������\���א������e،�و�9�ن�ذ�������������

�����������������������1�01��2u��G@�6�1���������ز �O����P����C��=)م�وא������Hא�K4אA������א��������L��3א
�������?A��������������..�1(:�א��'م�א%ول��0��� �u'�G�*�� ��E��'2�<>دא����ذא_�?�'م���..�و�������v$و

�=��A?$'2�Lא�Aم������������א����������P�G�6� ��b..�א�'א���0א�f����1' Q�د"��و@ �د2�G�6 �8�4�
�و":א��1����A ���� �&1.�د�C>H"*�9�����*..�زو���3

  الدليل األول
��&�دو�P	وא#$�!� ���,!�������������������-�و��*��:�*�دמ�و �ود�-	���د�,�ل����

�و(ن���وא#$�!�����������.D1��9د���ذ�U,�		�!,�&د,-!���	�.	!�א�-

��:��<#وא�.-����,G	��,و+��.�	��.�

� ثانيالدليل ال

��د�א�	�����.D1��!,�<����ز*מ��ذ��9<������د(:�א�	�.	!�א�-

�،�و�������,ل�ذ����(و�د:��5+�,ل��������������.�*�����.�+�Dמ��#

و	���(ن�*�	��:�(�.�����..�و	����1:���وא#$��!�*�����=����1א�&�,���!����

��$�ض�*����א�ط�,��9א�>��*��א��ذ��6,�>���*�ن�*�دמ�+�&!�����������������

��9���+�Dא�!���	-�Pد:�و(#����:�+����א&!�����<ن�א�وא#$���!���..�&���دو���*

�و��دون�-	����������.��Dو���و���5ض��(!����3א����א�	ز*و	!�&د-:����

���	�ن������������)�+&!�ذ�.���D�!�,���U,���Cد���9,��1(ن�א�	�.	!�א�-

א����1غ�א��,��د�وא����,��ل�وא������מ�	��ن�א�	����<���و�3+��ق�������

�#�د�������..�*�������)��و�+�?���(א�.מ��ذ�����9,���و �������9�.�,D���3(ن�

א��>5:�و=�:��	 ��د�*�	.����<ن�א)	�����,�מ��&-���و�&+������������

������3..������و���ن�,U=��ذ�#و�.���א����ذ�9*�����*وא����.	����מ�� ��د�(	
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��c��5ذא:�א����������:��א���,!��<����:������5.��א�*����א���<�.��

���>��	�����+���:��.א�ذ��6

 مبا جيزم بأنها لو كانت تعلم بأن األمور 

  قامت باإلبالغستسري علي هذا النحو ما كانت 

�������..�و��z��V�C��0د�����C ���*�ذ���������v8�����?~2�K[���P2�d������
�����Sز ���&���P�P?�H����R�غ����'א�1�،����0�دא��1&�9����&�$א!�����

�و"'�����/0��n'����_وא1A���4����2$H&� ��*�א8��jغ�������� ��8،���
و���S�ن�א%و$אق�\P2�d�� �6��u*�/�N?�~$�ذ����א��'��������������n!�؟

�����2$Hوא�..���������v8���?~2�6 ��"Q| �A9�$v>�$!�"���(�4ن�ذ���?
����������������)����'א��0���6� �O�Y=2�rא��0�$.�א�'א"(��א��������H@�_אد$

�O���P����A�=��2..�א��\S�N:א���ذא_�א������&[�P4.�

  لثالدليل الثا
����������.�,��!,��� �!���		�Pدو&��!,�(����Dמ�ز*מ�א�	�.	!�א�-

מ�א�ط�,��9א�>��*��������������..�و�,ن�א�	��<������	)�:���#��.�)���3)�����*

�����,�������:���دو���א�&,ض�،�و&,�P(���	�ن���������)�א��&و�א�-��.�)

و��و�א)	�����..�,ض�(ذ���6,��و �,מ���� ل�א�	$�وמ�(ن����دמ�א�&��

����������S�&�!�$5ذ��א����א�ذ�6,��&,ل�	$���+و��3#دאמ�א�	��<���*�

.,�����Dو������	�8א��5ض�א�	.�(�

  رابعالدليل ال

0��Cא{(�<*�א��ص�����������א��������ن��2�?��א����..������0f���u��3
�����_�(P��..�א���V'ذ.�1(�����)�א��0(�_�א%$���0(و3�ز�o��1'�9���4א

������������O����P���و����א)�����P)3��G$�و���Ae�����N��61�..�����
��zY?م��A0ق���AF�'ن�����א��و���،��bO���P������אP��A���..����'������S

�������±�_����P������������������ ���)��?��t�����A��S�A�9�ن�ذ��������
�Nو��(א�(��'و��A���}و�א���0��Yو�א��ق��و�א���0�م�A�6��1א����&����?�N:א���
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�������0 ��*�א�()�'�א��:�Nو��2�O��=4������������\�F>�א�'א�����)�א���y�0�و�א
���א����������������؟א�� ��t?�dذ����<v$و�،�.�

 وهذا بال ريب 

���א���������Kf����4�C��Aو�3�زم����ن����������������ن�Q1א >�א��A9�?
��O����Pو@��k�ق����������A��=א����!�v�،�����eא�n8V�*� ��2$����1

�����eא�zv�*� م������.א2
 امسالدليل اخل

������ق����	������	 ��	���ن�)�������א�و �����א������ق��������א���(و(و�د����

�(و�	������������������8.��5��8�	����(#�وאل�א�	�.	�!�א�-�,�!���وא��:�#��

��������������!�	,�ط���8..�� ل�א�>��ط!�א�-���!�(#�وא�.מ�(	�מ�א��,��!�א�$

�����������������.��!�,���$دמ�&�دو�Pא�وא#$�!�،�وא=��1ق�א�	�.	�!�א�-�,�,�..

5+�,ل�و(&�د��������������:�� )����מ���Uא�.	����9���א��� ��א��Pذ�

����������������و��و�	��,��Uد�زو��(#وא�.�.������و����:����..�	=��5!�*�ن���

����������א�وא#$!�&�,�,!��&�5:����ذ�ن�����א�	�.	!�א�-�,!�و�و�.�

�و�و�	�:�א�	�א:�دون�א=����������1.�,+�و)�.�وא#$!���..��ذא:��5	)

���ذ���9,$��ق���ذ�ن�א���ذ�������9����و+�5.��:��	�ذو�!����

�.	-ل�א�&�,�!�

  سادسالدليل ال

�1A��0��������/�.....�..�א������&��6��1����'אل�א��A���Pא���8زم�����ن����ن�
�����א�����������@4�د2����و�2�?�"������א��Aא?��������ن����������$�yא

����k�v!�"��..�א�'א���0א�$_���ن�א�'א����0�د_�و�� �<�.�

 فبسؤاله عن سبب بالغها طاملا كانت الواقعة برضاها             
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ـدي ـه ربمــا كــان ـل ها بواعــث أجــاب بوضــوح بأـن

أخري أدت إلـي إبالغهـا للشـرطة علـي خـالف 

 !!.الحقيقة 
 وهو ما يكشف عن أن السيد املالزم

�����������������b'א��א��������و���������ن�א���Y���H�¢ع�A?�H��R���2�A�
�������v8������?A�=��م��Q�M���R�..����A��9�وذ����� ��*�¦�'�����03?

�.و3'د��'א ���V�8����Nغ�
�

  سابعالدليل ال����
�����ق�و(ن�	����:�ذא:�..�א�	�.	��!�א�-�,��!�ذא�.������#3א����.�>�

��א�		��!�א�$��,!�א���$ود,!������������و��מ��..�א�5$�!�	��8 ل��5,�.

��������������:��<���	,�������:& ��.�)��,<,�		�،������Wא�>�ط!��aذא

���������,��..���&,���Pאد*��:������&��ق�ذ�����א����$ود�6(و�(و#$��������

�������	������3��8..�א�=ط��<�-��מ�*	���:�*�����א����زאز���و� ��?�	���$��.�)

��$��دמ�=���وع�א�	����<��������1زאز��������$���	�9..�א�	����<���=��

������������!�	מ�א��,��!�א�$�	)���(#وא�.��:�<)��و(�.	,��)��ودو�	�

��( ���������������)�(ن�,ط��9	�.�(&د���(ن�א�	���<���ط���9	�.��א����زل����

������������W���	���,)����3(�.��ز*	�:������..�>.�,ن�و(ن�وא�د���*���:�*�,.�

���ض���

 علي اإلطالق وحيث أن ذلك مل حيدث 

�A�4���_���ن�א1%����!��"���4���ذא�����������L�[��G..�وAS�C�0?�Hو������
�������������������א��O���P�ن��2(�زل�و �6����G�u*�/�N(�زل�و"�*��1)1

��C�0ذ����Q�Mم����ن��������!�����01ذא_�א�������و ��6ذא_�א�\�C�0؟����������
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����������=\?�O�����P������א����������������A��C��0|�����:����_$א��א
����'د�؟>�[ @!².�

  امنالث الدليل 
#د���*:��..�(ن�زو !�א�	�.מ�א)ول��و��&دو�Pא�وא#$!�א�	ز*و	!�������

��������#���	د�,و*���D,����..�و�ذא�א)	��*���D,��א�$د��..��3��א�د*

دא:�و���,��د�א�>���#,,ن�����*�..������و�$��ل�ذ�����א)	����,���ون�	-��

+�!�و(ن�א�	د*,�!����&ق�א�	�د���#�د���ز��:��$�د���������������..�����Uل��=

�ذ���*ن�د*وא��א�	د�,!�

 

 

  التاسع الدليل 

>����9�6��1�$�$��3�ل�א% ����ل����������1������O���Gא����'ل�����ن�א������
���������P�9�������دא�C���Vא���1j�$א_�وV�$�����3و��C���0�ن�¢����ل� 
�����א������������6��1���&������א��k� א���������/��(���P4�_�?=��'ن�1��

2�A�9"���و$אق�א��A '��و�1��ز�V�_�����������..���'אل�������eو":�7א
�.�c>��S�61وא����0و�د���4(���

 ان ذلك ملا ك
ومن جملة األدلة والبراهين الجازمة أنفة الذكر يتضح أن هذا الـبالغ مبنـاه وأساسـه الكيـد 

 للحقيقة، وعجزها عن تقديم ثمـة المتهمة الثانية تهوذلك لثبوت مخالفة جملة ما زعم.. والتلفيق 

ا تلـك فلمـاذا لـم يرتكـب معهـ) كمـا زعمـت(دليل علي ادعاءاتها فهي عملت لديه سـبعة عشـريوما 

وهل يعقل أن يقـدم علـي ذلـك فـي ذات اليـوم الـذي قـرر فيـه ! الفعلة المزعومة خالل هذه الفترة ؟

فلـعـل ـمـا تـقـدم جميـعـه يؤـكـد انهـيـار ســند ـهـذا االتـهـام بـمـا يـجـدر مـعـه ! طردـهـا ـمـن العـمـل لدـيـه ؟

  مما هو مسند إليه المستأنفالقضاء ببراءة 

العامة يف االتهام الراهن حيـث أمسـكت قصور حتقيقات النيابة : وجه اخلامس عشر ال

عن اختاذ إجراءات كان من الـالزم اختاذهـا حـىت تتجلـي احلقيقـة أمـام النيابـة 
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العامة مبا يسـاعدها يف توجيـه االتهـام علـي حنـو سـديد إذا كـان لـذلك سـند 

 .باألوراق أو القانون 

   من قانون اإلجراءات اجلزائية تنص علي أن٣٣فإن املادة 

  مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهميكون من  

 . اء النيابة العامة أعض-١

 ............ ضباط الشرطة و -٢

   من القانون ذاته علي أن٣٠وقد نصت املادة 

بتقصــي الجــرائم والبحــث عــن مرتكبيهــا وجمــع المعلومــات يقــوم مــأمورو الضــبط القضــائي  

 . واألدلة الالزمة للتحقيق واالتهام
 

   من ذات القانون علي أن٣٥ املادة كما نصت

يجـب علـي مـأموري الضـبط القضـائي أن يقبلـوا التبليغـات والشـكاوى والتـي تـرد إلـيهم ـفـي  

ٕســيهم أن يحصــلوا علــي اإليضــاحات واجــراء المعاينــة وشــأن الجــرائم ويجــب علــيهم وعلــي مرؤ
ة كيفيـة كانـت وعلـيهم أن الالزمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأي

 . يتخذوا جميع الوسائل التحفظية الالزمة للمحافظة علي أدلة الجريمة

 ومن ثم وعقب ما تقدم

   علي أن١٢١تنص املادة 

ـــيس النيابــــة العامــــة  ـــي  أو مــــن يقــــوم مقامــــه أن الواقعــــة جنايــــة إذا رأي رـئ ـــة عـل وأن األدـل

ٕواذا وجـد شـك فيمـا إذا كانـت الواقعـة جنايـة أو  قرر إحالته إلي محكمـة الجنايـات ، كافية المستأنف
 . جنحة فيحيله إلي محكمة الجنايات بوصف الجناية

  وكانت أحكام النقض تقرر بأن.. ا كان ذلك مل

 ����������������C���'4�� '��6=?���1�C9��?='ن��61א�����C@3�אuא_�א��)���cאA��Hא<*�1
���":א�א������$A�2���9�60����C9�$A�2د��A��?�Cم����]�60�1�م��=���א�'!'ع�،�وא�=[

�b �
 )٣٧٦ ص ٣٠٦ ق ٢جموعة القواعد القانونية ج  م١٢/١٢/١٩٣١(
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 ملا كان ذلك 

 ��C�����2���م�אHو$אق�א�8ل���V�6��1�&����و��9�ن�א���..�<���P3�$'��kن��������������?������
�����������&=P1����S��0א�(�����א�0�����1":�7א�'א��_����w�y�/��!�������6�1ووא�A�?A0ذ�א���m�6א 

و�����م��..�א�9�r�ن��61/����?��(���z��2و��3א������Nא�A '������)�א�'א���3 ����(א3j�אuא_��
���������������@�A)P1�'"����O���P�و�61�و��3א��k'$���א��)�����_������..���9����61د���C �*���אu.�א

�*�?��1:�
�
�
�

��و��מ����5.�מ���������:�א��+و��א)ول����(ن�א��,�!�א�$	!��מ��ط��9	ن�� ل�א�>�ط!�وא��&��Pא� ��

� C����������!��,#د�::� د,!�و 	�8	$�و	�,�&�����Dמ�(ن���ذא�����..�!�وط��,.�����&�ول�א�وא#$����א

Vא�د*و���3 �א�� و���6و�زמ��ن�	ن�><����G,,��و ��א��(��6

)و�אق�������:�(ن�א��,�!�א�$	!��و����:�ط���:�(و����5:�(&�د�א���د����������������..�ذ���(ن�א�-

�������ن��.�����:,�&����,��:���وق�	���و�6א�>��.:��������(ن�א�	�.	!�א�-�,�!�����..�א���ط���C �א

��	��ن�א��,��د�وא���5,��ق�و	=���5!�א�&�,���!�	���.[��و	��ن�D,����א�	�����$د�(�.�������ون�	�=��ذ�

��3����	$�.מ���و��و��	��	��	��8ل�	=دو	,.�������� S�&����8(���زאز�מ��	�:��$���	5,�

�)�.א�	��<��

 كما كانتا التحريات ستكشف 

������������א��������6�1�ن�א�����@ذא�9��&�1��ز ����א ������7��\V�و��?��Pא��u��[vع�Q���O����P
�������1A �61��(�(F��)=P1ج�$�V��..ن�����������������'��k�G��f��Y�9�ن�$�3�ل�א��C���،�u��[?��6ذ����א���و

�و���א�����9�C���&�א��)�?��_�����)�..��\��ض�Q�1��(�Fא >�א��:9'$.�������(@����و?�'�1'ن�����]�������
���א���������":א�א��Yن�����ن�1��ز ����":�7א��A9��G.�

 تفسر كما أن التحريات كانت س
�����������������	*���<*����מ��..�*ن�&�ن���و��א�	��<���،�و(���,�,מ�و,$	�ل���دو��!�	��ذ�א-��

�!5���و�מ�,����9(,!�	=�<�!	-���	���,�+�و�����..�,��ق�א�. و(���,��מ��&�ن�א�=�ق��	
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������������و(��������א�$��د�א���دس�	�ن�����������..�(�دא�(ن�,<���	-ل��ذא�א�5$ل�א�	��و�3�9,���.�	,��

��ذ�������,&ول��,���و�,ن��3,ن��ذא�א��.מ�..��3	�(�,ن�و���(و�د�*	���و(���	�زوج�	ن

 ومما تقدم 

2��م��R���9�ن�������������������������Hא�א:�"���N�"'�3م�و��"��������b?��_��9�ن��ن�א��)�א��"�q�*(�?
��������������و�O��=2��A�Sא��P�د.�א�����ط���3�א<������[���1��و�ن��..�?�L3'�P �*�א�(�����א�0���1א

'k��A9��?����4��A¥�dא��)����_�ذ����$.�
�
�

�����(	��:�א��,�!�א�$	!�دو�	�	����وא�?�*	��و�وא �9*�,.�	�ن�א�����ل����:�א��+و��א�-

ن�א�وא#$��!�����	�P��,&����א�ط�,$��!��..����3���*���.��,$	��..������Dמ� و��,��!����ذא�אK ���א

���,�	��<����:���!�,�و(�	,���،�ذ���(ن�א�	$

١− ��א�5+��ل��,	������,ن�������9(#��وאل�א�	�.	��!�א�-��	�,&�!��,

��א���,��وو�$�������,س����������ز*	:��<ن�א�	��<����زع�Dط

������5=K��$	���&وא+ط�..�����א��ذ��6/�.....�..�و�,ن�(#�وאل�א�>��ط

�����א���,���	� .(�د��و ود�Dط

��א�	ذ�و������� −٢�!�و ود�א�Gط&����:�א��,��!����$	ل�������..�و��

����������<��������3��א�	$	�ل�א� ����������ط��و�&�,ز��و3&�*

��وא,!�א�	�.	!�א�-�,!�	ن�(ن�א�	���<���#�د���*ن�	د�6+دق�

��	ن�*د	���������ن���ذ��������..�(��غ�>.و���*���ذ���א�Gط���P�,&

�מ�و و����6��+&!�א�وא#$!���	�.���-). 

ن�(�6(-����و �ود�א�وא#$�!������������� −٣�,��!�,و�ن��,��[�*ن�א�	$

א��������ز*	.����א�	�.	���!�א�-�,���!�و�����ط�א� ����:�א����ذ���6

>�����(و�א��..���>دق���������D!�א���وמ��������	)�����א�	�ذ�و�����

�����:�ن�+�&!����)�(#وאل�א�	�.	!�א�-�,!��د��	ن�א� ,����وذ�

� .	زא*	.



 

٦٩ 

 

�Uאل�א� ,��אن�א�	1+��,ن�*	��3ذא���ن�א&�د�מ���	�8+�و:���������������� −٤

-!�(و�� د��(و�*����	�ن�*د	�������������Gא�.מ�*�ن����..�א��Uو��ذא���

������������������	$��א�	���<���و��,����و*	��3ذא���ن�,�+�و���3,

 .�ذא�א��.מ�	ن�*د	��

�����و3'"�?�������2א�0�?(���א���r�A��2��1��..�������������6� �&=�P1م��������9�ن�"��NA�1�����?
����������6�1..�@3�א<��א�(�����א�0������1�(�F�NA1א�'א���0و���ن��c��w�����%א�^�����b9�ن��rوא�

��1A �..�_����(א���$'kم���QM���.�
���P���א�ط�,��!�א�>��*,!�א�����������:�א��+و��א�-(و#$�:��(ن�א��,�!�א�$	!�(	��:�*�ن�א���د*

�����*���*��ن�א�	'�����وא�>��وא�د���..�א�	�.	��!�א�-�,��!א��>����א�ط�����.�	�����5��1�

��د�6.		)�:���� �.א�	�.	!�א�-�,!א�ط�,!�א��

���������������!�,��5$�ل�����دو���א�&�,ض��	��(#��:�א�	�.	�!�א�-��:��ن�*	��3ذא���,����وذ�

�,���d*ن�א��&�!��+و��&دو�Pא�وא#$!������(	��(������:�����ذ��א�	���<�5!�����و�ذא���,ن�*	��3ذא��

���!���ذ��א)�$�ل�	�ن�*د	����������		�����מ�,���ق��.��א��زوאج�������(	$��د��*���.�>��)���Dמ��#3א���

���ذא�א�5$�ل�������������.,��:����*ن�(=��	���	.�	���و(ن�א�ط��9א�>��*���د,�������..�وא����5	,���

�3ذא�����:�א�	��ذ�و���	����:�א� ���س������و#��:�א�وא#$��!�	��ن�*د	��������	�!����$	�!��,��	3�..

��&دو�P	وא#$!� ��,!�&د,-!���,	�و(ن�א�*���.�ط�,�!�(#�:��$دמ�و ود�-	!�د�,ل���

 وذلك كله 

2��م�و���A�F�NA�1وASو�����������������������������6�1Hא�(��������"�:א�א�N�$���3و�����)��?������G9�ن�
��1A �61�O���P��.@�H�ن�א�b�\v�������)��ذ���2='ن��k��A�_���א�����(�_�..�א

��������(ن�א��,�!�א�$	!����:�א��+و��א��א����8�����1	ن�	$د��6��,���א�	$	�ل�א� ���מ���מ����د*

��א�	$د,ن�����,���	�.	!�א�-�,!א�=ص����U<����،�و����	א�.מ�*�ن���������9..�א�Uو��

#ض�א����,�,ن��� 

:�א�&	�ض���������..����1*ن��,5,��א��ول��&دو�Pא�وא#$!��������	�����و	�8ذ����מ��و د�-	!�(-�

�!,��،�و��ذא��,5,���و �ود���	:��=�ص�א�&	�ض�������א��وو���6	��<����د�6*,�:�א�	�.	!�א�-

��Dמ�(����א���Dل�و��Dמ���#3א��א����,���������..�א��وو���6	�.	!�א�-�,�!���د�6*,��!�א�	���<�������������

���!��,��	��ن����..�א)=�����$��دמ�	1	�������������א�	�.	��!�א�-��,)���و���ذא��,��ن������9*��دמ�3>��
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��دو���א�&,ض�����������:���!,��ط�,��!���	�#��:�+�א&!�(	�מ�א�����(א����,�,ن��<ن�א�	�.	!�א�-

�.א�>�*,!�

 وذلك كله 

��������������O���P������'P)��م�..�و��H'F'��3א���ceא�A '��،�و���ن�F�NA1)��א�'א���0א
�c�\وא����A�=�������01و�Kوא�'א������(����\������1������.�

���� 	��8א����د��:�	�ن�א���ول�������������:�א��+و��א�=	س���&	��:��-��	��		��!	(�5D:�א��,�!�א�$

�����*�'5&�����و�	+�,����ذ��א�	��1س�،�و�	�ذא���מ���������������..�א�	�1س�א�دא=�,�!���	�.	�ن��������	�

�و�&�,�.�؟؟�و	��و�	+,���ذ��א�	�1س�؟.+&5����ل���	$	ل�א� �&��

���cم�و���Q��M����3و"�:א�$Aא��������!��]�א�yא�'א�������0وA��3אن�א�(�������א�0�����1و�=
���03����k�2�����k'$א�وא!��)����א��)������_����..�א%و���*��'��¦�*��� ..���.uא�����6�� ����)?����R�

����@�A)�P1�'"����O���P��.א

  ذلك كان ملا 
ورغــم كاـفـة األوجــه واألدـلـة القاطـعـة والجازـمـة بـعـدم صــحة الواقـعـة وعــدم حــدوث معاشــرة �

إال أن محكمـة الدرجـة األولـي .. جنسيه فيما بين المتهمان وثبوت ذلك قطعيـا بتقريـر فنـي جـازم 

ورده فـي قضـائها ولـم تـرد عليـه ، بمـا يجـزم بقصـور حكمهـا قد التفتت عن جملة مـا تقـدم ولـم تـ

 .وفساده بما يستوجب إلغائه ، والقضاء مجددا ببراءة المستأنف مما هو مسند إليه 

  الثاني احملور 

قيام دليل فني قاطع برباءة املستأنف مما هو مسـند إليـه ، وبعـدم 

ثانـيـة ـصـحة الواقـعـة ، وباـسـتحالة وقوعـهـا وفـقـا لتـصـوير املتهـمـة ال

هلا ، فقد تقدم املستأنف لعدالة حمكمة الدرجة األويل ) والنيابة العامة(

بأكثر من تقرير استشاري كل منهما ينال من صحة هـذا االتهـام يف 

وال يـزال املسـتأنف يتمسـك بهـذه األدلـة الفنيـة .. شق فني معني 

اقل ويعتربها مطروحة أمام احملكمة االستئنافية املوقرة عمال باألثر الن

 لالستئناف 
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 فقد استقر قضاء التمييز علي أن.. بداية 

المقرر أن لمحكمة الموضـوع كامـل الحريـة فـي تقـدير القـوة 

التدليلـيـة لتقرـيـر الخبـيـر المـقـدم إليـهـا ـشـأنه ـفـي ـهـذا ـشـأن ـسـائر 
ـالتقرير االستشــاري مـتـى  األدـلـة فلهــا مطـلـق الحرـيـة ـفـي األخــذ ـب

ك ، ومن ثم فإن مـا تثيـره اطمأنت إليه فال يجوز مجادلتها في ذل

 .النيابة العامة في هذا الصدد يكون غير قويم 
 )٥/٢/٢٠١٨ جزاء جلسة ٢٠١٧ لسنة ٩١٨ رقم الطعن(

 كما قضي بأن 
من المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من مطاعن 

دليليــة مرجعــه محكمــة الموضــوع التــي لهــا كامــل الحريــة فــي تقــدير القــوة الت

لتقرير الخبير شأنه فـي هـذا شـأن سـائر األدلـة فلهـا مطلـق الحريـة فـي األخـذ 

بــالتقرير االستشــاري متــى اطمأنــت إليــه وال يقبــل مصــادرة عقيــدتها فــي هــذا 

 .التقدير 

 )٢٣/١٠/٢٠٠٤ جزاء جلسة ٢٠٠٤ لسنة ١٧١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 �����������,��א�=����א���>�,!�א�+�د������و��ط�,ق�א�	5�,מ�א���و�,!�(�5!�א��,ن�*�

وא���ذ��#�6מ��5&��ص�(و�אق�א��.��מ�א�	-��ل�����..�وא�	���دמ�	��ن�א�	����<�����/�.....�*��ن�א���د��و��

�,��א��5,��!�א���وא�د�����)و�אق�،���������:���وא�و#��و��*�����'���و��و	����1:�א�وא#$��!�وא�-

�������������3����Z+ول�א�	.�,�!�وא�ط�,�!�א�>��*,!�وא��&�,�ل�א� ��,�!�،�وא��.�.*����, �!��و3=�

��������������������ز	!��$دמ�+&!�א�وא#$!�وא��&�!��+و��&دو-.�،����1*�ن�3,��אد�����$ض�א�$,�و�9א��� 

�:�א����,��א��5,!�א�	���!��<و�אق��ذא�א��.מ��������<..�����������!�,	����, ����א�=������&,��Pא��.�

�3��(ن��

�Hو�א�����������:����������9*����R�O�����P'א�����0א�eא�uא%دא�����P�����(���Gא
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�!���uא'G���P)3��"�!$�zو������".�
��ن�1����&��61א����$?��א�]����א 2*�:�������
− ���>�S�&��9��1' Q����א�������S�ل�א�'א���0א����ن�א
 .�y�[V�61א�]�Lא�Y� *�@�*�א�Y�AS����(�G����fو��א�'א��0 −
 

− ������������"'�V�_'א�������،�و�������������������S�61 �(�_�א�P)���א
��C>���G�uא'��G�_���?')1������6��1����(���G���K��[�?�<و����S'אن������8

���P)3����O���P� .@?��ع�א
��28�و������:������������P1���uא'��Gא����F��8و�f�����*>���)}א�C���0��ن��2�?����א

��|����61����@�* .@3�אuא��2�و����P\��K[�?�����3�د�1��א��

�,!��� زמ��$دמ�&+ول�א�وא#$!����������..��ذא�� ��(ن����,	�و��..�و��:�א���, !�א�	��ذ���

��א�=��ص���������,����א�=������א���>���,!�#��د������د������>��<ن��ط��1ن����,����א�	$	��ل�א� ���

���>��	��3��(ن�..���

�א����?��������V��*��6���1א���G>�א������<>� ����*�����V:�א��0(�����و�9\������� •
���(��G�..�����C���0�����و�w�Q?"����،�و"���NA����Cא�\S������Gو�<���

��1A �61�������3'ع�@��)1��(P1. 
• �L��"ذ�O�����P�����P�v³�ل�،�و@ذא�����Fذ�������ن�א������&��ن�א

)��م�و�z���2�<���6�1א�����8�ن���������������GHא�א:"�*� �u�(��C�(�P�4
�u*/�N��61�u*/�N%��?����N����A��*� �����?. 

• ���������������������01�y'��G�و����?�fن�����A�6�1 ��*�א����u*/�N��K4$ن���
�� ��2@�&��?�d���� .و�Aد��61א�(����Sא�]����א��0

ون�ذ��9��א%���y����G�ن�א����?������F���u���3�א��'��3'د��c����[2د���� •
���������������1�K�1���!$�0�1����@�CF'2�rא�(��|��א��C�F�2وא%د���א�]����و

�c�G. 
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��ن�1��و$د��������?��V�u��3������1�6�1�د���2א��0������و�א��?]�������������������� •
2��A9א��'א����c4א�]���4�rوא��zא������@�CF'2�rא�. 

• ������������kא���$���q@س����������������?���א�����<>� ���*�א�����9:��?�d�
��gא�('و�Nא�8E�Pص��61א��0(��_�،�و�d?'!�������������א�'$א���(���

���������[2���Kא�'�Q�?���Sم�ذ�9��א��]������c���9�����..�9>��61א
�c��[����6א��'ل��=i���S�K1'א��.�Y �61. 

�����ن�ذ���	��..��������������6���א�(ن���ذא�א����,���א���5��א���>��'��و	ن� 	�!�	���دמ�،�,��&

������	���א�=ص����,�ط�ل�(�6د�,�ل���..��<���،�و,�Uد�*دמ�+&������,د&ض����,��א�	$	ل�א� �	�

وذ�����..�#�د�,����	د�	�ن�א����,����א)=,���،�و,���&��א��.�מ�א�	-��ل�#��מ��G,�������د�+��&,?�������

!,�Xق�א��.�-�و:�א�&�

  احلقيقة األويل
فقد ثبت من خالل المقدمة البحثية األولي في التقريـر أن قمـة األداء 

راف أن يـتم تقسـيم العينـة في البحث العلمـي وهـو مـا تقضـي بـه األعـ

جزء منها إلجراء الفحـوص التـي تراهـا .. المضبوطة إلي ثالثة أجزاء 

 .الجهة المحققة 

 وجزء ثاني 

يـســـلم إـلـــي الـمـــتهم أو محامـيـــه عـنـــد طـلـــبهم 

 .للتحليل في المختبر 
 أما الثالث

فيتم االحتفاظ به بالطرق العلمية السليمة وذلـك ألي احتمـاالت أخـري 

.. ي نظـر القضـية تكـون تحـت تصـرف عدالـة المحكمـة ٕوالي أن ينته

 وهو األمر الذي لم يتبع في الدعوى الماثلة 

  احلقيقة الثانية



 

٧٤ 

 

وهــو ـمـا يتعـلـق ـفـي بحــث البصــمة الواراثـيـه والـتـي تنقســم إـلـي ثالـثـة 

 أقسام 

 ما يتعلق بإثبات النسب : القسم األول 

 وهو ما يتعلق بمسرح الجريمة : القسم الثاني 

 

 

و"����'�א��)������א{�������א�(�/����� �����6א����k��H�ق��و���: ـلـــث والثا
���=�SHא.�

 وهذا القسم الثالث 
ـهـو مـحـل البـحـث ـفـي اـلـدعوى الماثـلـة نـظـرا لـمـا طوـيـت علـيـه األوراق 

 .والعديد من األدلة التي ترشح ذلك 

  احلقيقة الثالثة
�����,ن�>��,�,ن�,����[���(ن����ل�א&������,	�*����,�*���(ن�א�	�$��

ن�א�>��,�,,ن�و���ل����#1�����,ن����*���������دل� ,�������S,ن����ذ,����

���دل� ,������������*�]����,��>=+��,ن����<�6+��و���	��ن�+��و��א����#1

��و#د��$دد:�����ذא�א�	�מ�א)	-�!�א������وא��ق�	����8ذא��������������,�.	

�.א�	$���و*�����,ل�א�	-ل�و�,س�א�&+��

@ذא�/��y'9�61�DE/�yو/��y�V����61\��א�='��4�yن���������� −١
��3�C(�_�1��61���9א�Y?�7و��'א�y'=א�����1��kEY�. 

٢−�����=�Sא�C��9�_8��Fא'��و��א��1%��69א�Qد�C>���G'9����±א
?Aو���و����kE/����*�A?(��� (����2�دل�א{�(��_��������������������8�9

���)1.�
����4ن�����������������−٣��Pv�A�0����V%����81�O��)���DE/@ذא�1����م�����و�

���א�'$א����������k��������)�}אص�א'������&���� �A2�����8=��'ن�����א
�������1������م�/���DE���V���=��*�"��:�����7و��9:���א��e�ل�@ذא��..���(
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��8��1����@��������������c��0�?�*���P..�א�N������>Q3�C9و��61>��4ن�
���*���P�jא�Nא�(��'و�g1��eאص�א'��V�����..���%�DE��/�Nو������

�������g���eאص�א'�����������V���u���)���A��¥ ���*�"��:א����2�دل���(
2��A9ذ��������.א�('و�Nوאن�א�k�د$�א��0

 

  احلقيقة الرابعة 
(و�(>�=ص�	�$,>�,ن�	���$��8.מ�������د�-�:�*�	,��e(ن�(�6>�=ص������

��وא&��د�و�����	��د��ز	�,��!�وא&��د������د�وאن�,���ون�����&,��ز�	������
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وانه نزوال
ً

 
ــــي القاعـــــدة الطبيـــــة الخاصـــــة بالبصـــــمة الوراثيـــــة  االنشـــــطار ( إـل

فان أي مادة من الجينات علقت بـين طرفـي الـدعوى هـو ) واالنتشار 

 .وليس بالضرورة أن تكون نتاج جماع ... ً معا نتاج التعايش

  فانهوعلي
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  احلقيقة اخلامسة
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 أما التقرير الثاني 
الخــــاص بالمتهـمـــة الثانـيـــة فـقـــد جــــاءت النتيجــــة ســــلبية نظــــرا ألن 

ال يالمس مالبس المتهمة الثانية ولـيس هنـاك أن احتكـاك للمستأنف 

 .للثانية المستأنف من شأنه أن تنتقل جينات 

 ولذلك 
�5د��(ن�א���, �!�����,!�وא�$��س���و��������������	���د�و�د�א����,����	�
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��א��&و�א�وא�د�ذ�����)و�אق��*.�

 ليس هذا فحسب 
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 وهو األمر 
ة صــورة اـلـذي يؤـكـد مصــداقية اـلـدفاع فيـمـا يرـبـوا إلـيـه ـمـن أن للواقـعـ

أـخـري مختلـفـة تماـمـا ـعـن الصــورة الـتـي حاوـلـت المتهـمـة الثانـيـة أن 

ـبـل أن .. ترســمها ـبـاألوراق وـقـد أـكـدت التـقـارير الفنـيـة ـهـذا المعـنـي 

ٕواقـرار أحـدهم بـأقوال ال تتفـق مـع أقـوال .. أقوال الشهود وتناقضـهم 

 الثانيــة أن ةالمتهمــة الثانيــة علــي النحــو الــذي قــررت فيــه المتهمــ

ـفـي ـحـين ـقـرر الشــاهد .. ـقـد تحـفـظ عـلـي غـطـاء الـسـرير للمـسـتأنف 

كل ذلك يؤكد عـدم صـحة مـا ركنـت إليـه .. بأن الغطاء كان موجودا 

 .وعدم صحة االتهام المنسوب للمتهم .. المتهمة الثانية 

 ومن خالل هذه احلقائق
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 هذا ويف تقرير خربة استشارية ثاني صادر عن جمموعة لندن

 فقد ورد خالله بأن املستأنف .. ية للمسالك البول

�������������A�9�?�N:א���ض�و"'�א1%��1�R�g?�ض�א�=�*�و����?0��*��61א%�L�P��d":א�א
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 حيث أنه ملن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن 
تـراف هـو دفـع جـوهري يجـب علـي محكمـة الموضـوع مناقشـته لما كان الدفع بـبطالن االع

واـلـرد علـيـه ردا ـسـائغا ذـلـك أن االعـتـراف أـيـا ـكـان موقـعـه اـلـذي تعـتـد ـبـه يـجـب أن يـكـون اختيارـيـا 

صادرا عن إرادة حرة فال يصح التعويل علي االعتراف ولو كان صـادقا متـى كـان وليـد إكـراه كائنـا 

كـراه ألن لـه تـأثيره علـي حريـة المـتهم فـي االختيـار بـين ما كان قدره وكـان التهديـد يعـد قـرين اإل

اإلنكار واالعتراف ويؤدي إلي حمله علي االعتقاد بأنه قد يجني من وراء هذا االعتـراف فائـدة أو 

يخفف مما كان يتعين معه علي المحكمة وقد دفع أمامها بأنه اعترافه نتيجة إكراه أن تتولي هي 

 بـين اإلكـراه والتهديـد إذا وجـد سـببه وعالقتـه بأقوالـه فـإن هـي تحقيق هذا الـدفاع وببحـث الصـلة

نكلــت عــن ذلــك ولــم تعــرض البتــة لــدفع الطــاعن وتقــول كلمتهــا فيــه فــإن حكمهــا يكــون معيبــا 

باإلخالل بحق الدفاع فضال عن القصور وال يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلـة أخـري إذ أن 
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تـكـون عقـيـدة المحكـمـة تد بعضــها بعضــا ومنـهـا مجتمـعـه األدـلـة ـفـي الـمـواد الجنائـيـة متســاندة يشــ

 علي مبلغ األثر الذي كان لهذا الدليل الباطـل فـي فبحيث إذا سقط أحداها أو استبعد تقرر التعر

يتـعـين مـعـه نـقـض الحـكـم المطـعـون فـيـه بالنســبة  اـلـرأي اـلـذي انتهــت إلـيـه المحكمــة األـمـر اـلـذي

 .للطاعن 

 )٢٠/١/٢٠١٤زاء جلسة  ج٢٠١٣ لسنة ٧٧١ ، ٧٦٩طعن رقم ال(

 

 

 كما قضي كذلك بأن 
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 )٥/٩/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ٣١٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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 احلقيقة األويل 
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 احلقيقة الثانية
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 احلقيقة الثالثة  
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���	&����א��&�,�ق�����������������/.....�א�>�ط���!�	#�د��(#���(	�מ�א��,��!�א�$
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��,�3�9����،�و(����		.�,��

 ثم أقر الشرطي بأنه ما أن حضر الضابط املناوب 

 ) الغائب عن األوراق(
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حتــى أقــر المســتأنف بممارســته الجــنس مــع 

 !.المتهمة الثانية برضائهما ؟
 والسؤال هنا 

����������:�+�&,&!�	�ن�(ول�������	ذא��מ�,���א�	��<����.ذ��א�5$�!��و��
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 احلقيقة الثالثة 
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 احلقيقة الرابعة 
�#���د�����מ�א����� وא����	$�����!�� ���ل�א�>����ط!�����(ن�א�	�����<��

و#��د�..�א���� وא��	&'��و�א�*�����D,����א��,���!�א�$	��!�3 �א�����������

��(	و����:�*�,����א����Gوط�א�����5,!�وא��د�,��!��	�$����	��ن�#���

���� (و�����ول�א)دو,��!�א�=+��!�..��������5א����� وא�9א��ط��ل�)�&

و��و�	��, �زמ��&+�ول�א���Kא��א�	�Uد��3�6��ذ����א�*���א�������������������..�����

�.ل�א��ط

 احلقيقة اخلامسة
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 احلقيقة السادسة 

وكــدليل قــاطع عـلــي بطــالن االعتــراف وـعــدم 

صحته فقد قررت الطبيبة الشرعية في كتابهـا 
بأـنـه ال يوـجـد دلـيـل فـنـي ـقـاطع بوـجـود مواقـعـة 

جنســـية حديثـــة ، ممـــا يؤكـــد كـــذب المتهمـــة 
 .الثانية وبطالن اعتراف المستأنف 

 ة  بعيقة السااحلق
��������)��(ن�א��,���!�א�$	��!�א�	��و#����,��5:�א��.��מ�א�	-��ل�*���
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�.(#وאل�
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 الثالث احملور 

ـه ،  ـون فـي ـم املطـع ـوار يف احلـك ـأ والـع ـه اخلـط ـان أوـج يف بـي

وخمالفته الواضحة للقانون وقصوره املبطـل يف التسـبيب 

وهذا كله .. وفساده يف االستدالل عالوة عن اإلخالل بالدفاع 

 .ألسباب اآلتية جيعله جديرا باإللغاء ل

احلكم الطعني أخطأ يف تطبيق القانون وخالفه خمالفة جسيمة حينمـا : 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 

 مما يبطل حكمها.. امتد إيل حمكمة أول درجة وجدان النيابة العامة ، بل 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٢٠٨فقد نصت املادة .. بداية 
ال تتقيـــد المحكمـــة بمـــا هـــو مـــدون فـــي التحقيـــق االبتـــدائي أو فـــي محاضـــر 

 .االستدالالت إال إذا وجد في القانون نص علي خالف ذلك 

 ن علي أن  من ذات القانو٢١٢/٣كما نصت املادة 
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وللمحكمة أيضا تصحيح كـل خطـأ مـادي ، وتـدارك ........  

ـكـل ســهو ـفـي عـبـارة االتـهـام مـمـا يـكـون ـفـي أـمـر اإلحاـلـة أو ـفـي 

 .ورقة التكليف بالحضور 
 ويف هذا املقام تواترت أحكام التمييز علي أن 
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 )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

شـأنه أن يمنـع المحكمـة ألن هذا الوصف لـيس نهائيـا بطبيعتـه ولـيس مـن المسند إلي المسـتأنف 

 .من تعديله متي رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلي الوصف القانوني السليم 

 )٢٨/١١/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ٢٦٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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 "بتقبيلها وأولج قضيبه في فرجها وعاشرها معاشرة األزواج"�
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  فحسب هذا ليس 
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  إيل باإلضافة هذا 
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 فإن مجلة هذه األدلة الفنية 
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ويف سياق متصـل مـع السـبب السـابق ، فقـد حـاول احلكـم .. هذا : السبب الثاني 

الطعني تصويب خطئه املتقدم ذكره ، بأن أورد مبسـتهل صـفحته السادسـة ، 

بأن جرمية هتك العرض ال تشرتط اإليالج بل تتم بأي فعل يستطيل إيل جسم 

ن ما هو منسـوب للمسـتأنف لـيس املتهمة الثانية ، مما يؤكد إقرار احلكم بأ

بل أفعال أخري ؟؟ ثم قضي بإدانته مما جيزم بأن .. اإليالج واملعاشرة اجلنسية 

هذه اإلدانة قائمة علي واقعة غـري التـي وردت بـأمر اإلحالـة ، وهـو مـا يعـد 

 .خمالفة واضحة للقانون تستوجب إلغاء احلكم الطعني 

 اجلزائية علي أن  من قانون اإلجراءات 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 

ـذي تســبغه  ـانوني اـل ـد بالوصــف الـق ـئن كــان األصــل أن محكمــة الموضــوع ال تتفـي ـة ـل  النياـب

العامـة علـي الفعـل المسـند للمسـتأنف ، ولـهـا أن تمحـص الواقعـة بجميـع كيوفهـا وأوصــافها ، إال 

 ٢١٣/١أنها في هذا الصدد يجب أن تلتزم بما نص عليـه قـانون اإلجـراءات الجزائيـة فـي المـادة 

ده أنـه من أنه ال يجوز الحكم علي المستأنف عن واقعة غير التي وردت في أمر اإلحالة بما مفـا
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يجب علي المحكمة أن تلتزم في هذا النطاق بالواقعة المطروحة وأال ينطوي الوصف الجديد علي 

تحوير لكيان الواقعة المادية وبنيانها القانوني ، وأال ينطوي علي عناصـر جريمـة أخـري لـم ترفـع 

هـا أنمـا تتحـدد بها الدعوى ، ومن المقر أن الوقائع التي تلتزم المحكمة بالفصـل فيهـا وأال تتجاوز

بما هو ثابـت بـأمر اإلحالـة فـإذا جـاوزت المحكمـة القيـد السـابق وحكمـت فـي واقعـة لـم تـرد بـأمر 

 اإلحالة فإنها تكون قد أضفت علي نفسها سلطة االتهام الثابتة للنيابة العامة وفصلت في غير 

 .ما طلبته وال يصحح بطالن الحكم قبول المستأنف أو المدافع عنه المرافعة 

 )٢٤/١٢/٢٠١٢ جزاء جلسة ٢٠١٢ لسنة ٥٥٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
مــن المقــرر فــي األصــل أن محكمــة الموضــوع ال تتقيــد بالوصــف القــانوني الــذي تســبغه  

ـي المــتهم وأن مــن واجبهــا أن تمحــص الواقعــة المطروحــة  ـي الفعــل المســند إـل ـة العامــة عـل النياـب

 نصــوص الـقـانون تطبيـقـا صــحيحا ألنـهـا وـهـي عليـهـا بجمـيـع كيوفـهـا وأوصــافها وأن تطـبـق عليـهـا

تفصل في الدعوى ال تتقيد بالواقعة في نطاقها المبين في وصف التهمة المحالة إليها ، بـل أنهـا 

مطالبة بوصف الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى حسب حقيقتهـا التـي تبينتهـا مـن األوراق 

ا الصدد يجـب أن تلتـزم بمـا نـص عليـه قـانون ومن التحقيق الذي تجرية بالجلسة إال أنها في هذ

 من أنه ال يجوز الحكم علي المـتهم عـن واقعـة غيـر التـي ٢١٣/١اإلجراءات الجزائية في المادة 

وردت في أمر اإلحالة أو ورقـة التكليـف بالحضـور بمـا مفـاده أنـه يجـب علـي المحكمـة أن تلتـزم 

الجديد علي تحوير لكيان الواقعـة الماديـة في هذا النطاق بالواقعة المطروحة وأال ينطوي الوصف 

وبنيانـهـا الـقـانوني ويـجـاوز نـطـاق التكيـيـف وأال ينـطـوي عـلـي عناصــر جريـمـة أـخـري ـلـم ترـفـع بـهـا 

 .الدعوى ولم يتناولها التحقيق 

 )١٤/١٢/٢٠٠٢ جزاء جلسة ٢٠٠٢ لسنة ٣٠٢الطعن رقم (

 ذلك كان ملا 
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 وهو ما جيزم أن هذه اإلدانة قائمة علي سند أفعال 

 غري تلك التي وردت بأمر اإلحالة وأقيمت بشأنها الدعوى اجلزائية 

 ها حيال املستأنف وقدم للمحاكمة علي أساس
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ورغـم اجتـاه حمكمـة أول درجـة إيل .. يف ذات نطاق العيب السـابق و: السبب الثالث 

التأكد بعدم ارتكـاب الواقعـة املزعومـة يف حقـه بطريـق إيـالج قضـيبه يف فـرج 

املتهمة الثانية ومعاشرتها معاشرة األزواج ، وإدانته بالقول بأن جرميـة هتـك 

 تلـك العرض تتم بأفعال متـس جبسـم املتهمـة الثانيـة ، ومـع ذلـك مل تبـني

احملكمة ماهية تلك األفعال التي رأت بأن املستأنف قد أتاها وحتققت بها جرمية 

هتك العرض ، وهذا عني القصور يف البيان والتسـبيب التـي تسـتوجب إلغـاء 

 .احلكم الطعني

 حيث تواترت أحكام التمييز علي أن 

المقرر أنـه يجـب أال يجهـل الحكـم أدلـة الثبـوت فـي الـدعوى �

 بأن يورد مؤداهـا فـي بيـان مفصـل –يبينها بوضوح بل عليه أن 
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يتحـقــق ـبــه الـغــرض اـلــذي قصـــده الشـــارع ـمــن تســـبيب األحـكــام 

وتــتمكن معــه محكمــة التمييــز مــن إعمــال رقابتهــا علــي تطبيــق 

 .القانون تطبيقا صحيحا 
 )١٤/٥/٢٠١٨ جزاء جلسة ٢٠١٨ لسنة ٣٢٩الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 مـن قـانون اإلجـراءات الجزائيـة أن يشـتمل الحكـم ٢١٦ة كان الشارع يوجـب فـي المـادإذا  

ٕالصادر باإلدانة علي األسباب التي بني عليها واال كان بـاطال ، والمـراد بالتسـبيب المعتبـر تحديـد 
األسانيد والحجج المبني عليها والمنتجـة هـي لـه سـواء مـن حيـث الواقـع أو مـن حيـث القـانون ، 

ي بـيـان جـلـي مفصــل بحـيـث يســتطاع الوـقـوف عـلـي ولـكـي يحـقـق الـغـرض مـنـه يـجـب أن يـكـون ـفـ

مـسـوغات ـمـا قضــي ـبـه ، أـمـا إـفـراغ الحـكـم ـفـي عـبـارة عاـمـة معـمـاة أو وضــعه ـفـي صــورة مجهـلـة 

مجمـلـه ـفـال يتحـقـق الـغـرض اـلـذي قصــده الشــارع ـمـن اســتيجاب تســبيب األحـكـام ويمـكـن محكـمـة 

 .لحكم التمييز من مراقبة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها في ا

 )٣/٤/٢٠١٧ جزاء جلسة ٢٠١٧ لسنة ١٩٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

��O����Pא���Aאuא�������������� ���L��0�2�م�אHא�א:"�&���و3)�S��1�0و9��&�א�(�����א��..��_$���
��ن�و�������G"��� �ض�א¶��� �����"�*��ن����م����?8ج����������4�3���و �/��"������������

4(���3�زA ��1م�F)��":�7א�'����G،�و$v>�ذ�����������و�����S&�?��(����د�������..�01�/�.�א%زوאج���
���������CG�1ول�د$��3¦'��'ل� �م�و����=��&و"'��ن�3���i"���א�0�ض�t�Y2�Hط�������..�א§

�����א������������������>��دא���&�..�אj?��8ج�،�������2�C>�و��P3�*���@�C�[���P?�C��04�N�����c���(�2>�א
�O���P��.א

 دومنا أن توضح يف مدونات حكمها 
�������א�$��ض���������	�,!��ذ��א)�$ل�א�����!	,� ��و��&�ق��.���(:�(ن�א�	��<���#د�(�

و���و�א)	����א���ذ���U,�6د�(ن����ذא�א�&���מ������1*��ن��$,,�������=ط��<�������ط�,��ق�..�����&�����؟؟��

������(א���ون��,��������9��+و������א�����,�9وא��,�ن�و(��������)�..*����&و�	,$	��.و�(,�



 

٨٩ 

 

����	���ن�*دא���!�א�	&�	������ �א:�	 	�����و	�.	��!���*�������و	��ن��$��د��	&�	��!�(!�א�	��و#��� ��

�.	ن�	�א#�!�+&!��ط�,ق�א���ون�)�א��	,,ز

 وهو ما يؤكد وبوضوح 

�������������������O����P����א)1�:�mא�r���6�ن����2א%�04�ل�א�� ���P1j�������P2���<=eא�$'k�
���א���������)��(و���b����G �ض�אFم�A ��(��?�&���r.�א��0�/��)��n8oאj?8ج�وא

�$AM��1�'"א������'ن�و$�kوא����(�(k2و���?'k2��0[א��<=eא�א:"�u���@��01.�

احلكم الطعني قـد شـابه اإلمجـال والغمـوض واإلبهـام يف الـرد علـي : السبب الرابع 

الدفوع وأوجه الدفاع اجلوهرية التي متسك بها املـدافع عـن املسـتأنف سـواء يف 

ازم بقصور احلكم الطعـني مرافعته الشفوية أو مذكراته املكتوبة ، وهو األمر اجل

 واحنداره إيل حد البطالن املوجب لإللغاء 

 فقد تواترت أحكام التمييز علي أن 

يـكــون مشـــوبا ـبــالغموض واإلبـهــام مـتــي المـقــرر أن الحـكــم 
جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتتـه أو نفتـه مـن وقـائع 

ـان ـتـوافر أرـكـان الجريمــة أو ظروفهــا أو ســواء كاـنـت متعلـقـة  ببـي

دفوع جوهرـيـة أو اـلـ وةهاـمـالدفاع أوـجـه اـلـكانـت بصــدد اـلـرد عـلـي 

 .علي وجه العمومكانت متصلة بعناصر اإلدانة 
 )١٠/٣/٢٠١٤ جزاء جلسة ٢٠١٤ لسنة ٩٣الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 

�������������¢�����G��_u�3�r1م���jض�وא'��������'Y1ن�'=?�<=eن�א��$���א
�4���1����������و��\��61�7و��������vو���0'ن�����������4[���<9�K�ن�א������6�1אe=�>�א

��������<��=eא����S�f�N:وא����C��Aن�א���'������4������������� (����01�A�ض���G�د�7
��������H�N�1�د��[Vوز�א��'ل�������|�?��Rض�و'��م�وא��?jא���� �L�v�_�0�$א�
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���� ���*���18��Gא�����S�<��=e��y���Fאe=��>�א��(�����gوא�����'ض������������?
u.�א���:�Nא����*�@������א��1%����1�د�2�N�?����א����E~�א{(���<*�و1(]��'ق�א���~א�
������L3'�P��.א�:�L�0?�Nאk�����<=e'$�א

 )١٠/١٠/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ٣٨٩عن رقم الط(

 

  وأيضا قضي بأن 
ـه إذا تمســك الخصــم أمــام  إن صــح أن ـبـدفاع مــن شــأنه محكمــة الموضــوع مــن المـقـرر أـن

ٕغـا إلـي غايـة األمـر فيـه واال شـاب فإن علي المحكمة تحقيقـه بلويتغير 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 مـا يجــوز أن يترتـب علـيـه ويكـون الفصــل فـيـه مأن تفصــل فـيـه 

ٕيجب علـي تلـك المحكمـة أن تبحثـه وتـرد عليـه فـي أسـباب الحكـم واال كـان مشـوبا بالقصـور فـي 
 .التسبيب 

 )١٠/٢/٢٠٠٩ مدني بتاريخ ٢٠٠٩ لسنة ٢٢٤محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
א����(����#�د�(-��:�����	���.ل�+�5&����������و�ن�א�-�:�	ن�	دو�:�א�&��מ�א�ط$�,ن�ذ�������

�(و�د:�	�دو�:�א�&��מ�ذא�������(א��ذ��6	������..�א�-�-!��&�و��א�	���<���و	دא�$�!�������	���&�(

�!,�Xد�وع�א���

>��='���و���A@9�א1�7�د�Nو�N')01ذ������������� •����]8ن�א tא�nא
����1��CY\����g?א�=��'�Nو��1���A(�6�1���0א��tدد� ��*�دو$.�����������������

������nt0?���03��1�'"�7و���و"�:א����L�?$�8د�4�ع������(�d��R?�2=��������א
���������������wن����3$א%و��*�Aא����=��*� �L3'�P?9�ن��N�"'3
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و�C�wא��L��[���O���Pא�Y� *�����ن�F�NA1)��د4� ��������������6�1
�1A �(4�ع�Aא�א�:"�c�¥�d��0[א��<=eن�א��H@. 

• ���u� A���Gم�אA��0��O�����P�9��������������P]8ن�א��)�����K��1�cא
�Y1�و ���א��)����c،�و ��*�א%�����D�V������1)�'$���01و1�א������
 .Y1�و ���אt Hא�nא�Q 'م�

9���د���K4]8ن�א����g �*�א��O����PوA�0����Y��\2م�و�3'د�������� •
H�S�61����S_�א�������و��2'א4������د�C�>H ��*�א2$=�������������������������
�����������gو ���א������Y1�A��\?���1�0و�و3'د�@ذن��6�1א�(������א���،��i�3

 )�.�؟؟ص�א��O���P�و��P=(�lY�٠(وא��\��»�

• �����4�0R����>א�3j�O�����P�و�?��������������P]8ن�א���G|'א�yא
�������������.A��S'א����f')���AS!��ط�א�Y���fو�����1�م�א�(������א�0����1א

�c��(وא���yא'|�GH��. 
• ����������C��0�و��P����:9א�Aא�K4 �6א����O���P]8ن��2�?���א

�������������7'����O����P������F�?���א��א�:9��(�P�א{(�<*�א���ص���
������L(�G�����0א��0(����و�א�G>�א����<>���:�����������������61א3j�אuא_�א

�����א���������א�����A��0��Kfم���������و��(��������K��1א����?����א����ص���
���P)3��0ل�1'א�'kS. 

• ������������������6�1�A���'אل�א�P?�A��Cد���N�8ن�[�����?���Pو�
��O�����P������?A���9�_'و�����،��א���������،�وذ�������(�������و���2�$�

��)1�C�)א�������v$و. 
ن�ذ�������	�������..������������א��&��و�א�����ق��,���*�و���Dמ� و��,��!����ذ��א���د�وع� 	,$��

��3(ن�	&�	!�(ول�د� �!�#�د�ط�&�:����..�א�	&و��א)ول�	ن�א�د�وع�א�	ط�و&!�*���א�.,�!�א�	و#���������

	ض�و	�.מ�������Dذ��א�د�وع���د���!�	 �..�������������������و	 	�ل�و��و�א)	���א��ذ�6,$,��������1*�ن�א��+�و����

K=1ل��&�وق�א�د�ع�..א����,�9��
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احلكم الطعني قد عابة القصور املبطل يف التسبيب واإلخالل اجلسيم : السبب اخلامس 

حبقوق الدفاع ، وذلك حينما تغافل عن بيان حمتوى اخلمس حوافظ مسـتندات 

التي أشار إليها يف مدونات حكمه وأمسك عن الرد علي داللة هذه املسـتندات 

 مما يعيبه ويستوجب إلغائه 

  قضاء التمييز أن فمن املقرر يف

تـعـذر تحقـيـق دلـيـل ال يمـنـع المحكـمـة ـمـن مناقشــة ـمـا قدـمـه �
 الطاعن من مستندات تبريرا لدفاعه ببطالن اعترافه بتحقيقات 

 .النيابة أو بمحضر جمع االستدالالت 
 )٨/١٢/٢٠١٤ جزاء جلسة ٢٠١٤ لسنة٨٠٠الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
أن يكون حكمهـا فيـه بذاتـه مـا يطمـئن المقرر أنه يتعين علي محكمة الموضوع 

المطلع عليه أن المحكمة قد محصت األدلة والبينات والمستندات المقدمـة إليهـا 

إلي ما تري أنه الواقع في الـدعوى وحصـلت فيهـا مـا يـؤدي إلـي النتيجـة توصال 

التــي بنــت عليهــا قضــاءها وأال يكــون مــا حصــلته مخالفــا للواقــع والمســتندات 

 يقينا في الدعوى وبما يفيـد أنهـا قـد أحاطـت بحقيقـة الواقـع فـي والبينات الثابتة

الدعوى عن بصر وبصيرة ومن المقرر أيضا أنه يتعـين علـي محكمـة الموضـوع 

أن تتعرض للمسـتندات وأدلـة الخصـوم وبينـاتهم فحصـا دقيقـا كـي تسـتبين منهـا 

مضمون تلك األدلة حتى يصدر حكمها عـن يقـين فـإذا بنـت حكمهـا علـي واقعـة 

ستخلصــتها مــن مصــدر ال وجــود لــه أو موجــود ولكنــه منــاقض لمــا أثبتــه أو ا

انطوت أسبابه علي عيب مخالفة القـانون أو الخطـأ فـي تطبيقـه جـره إلـي عيـب 
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ــك مـــن عـــدم فهمهـــا كمحكمـــة العناصـــر  يمـــس ســـالمة االســـتنباط ويتحقـــق ذـل

ي القانونيـة والواقعـيـة الـتـي ثبـتـت ـلـديها ، ـفـإن حكمـهـا يـكـون مـشـوبا بالقصــور ـفـ

 .التسبيب والفساد في االستدالل ومخالفة الثابت في األوراق 

 )٢١/١١/٢٠١٧ جلسة ٢٠١٧ لسنة ١٩٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
מ������������������ ��=��و�ن�א�-�:�	ن�	دو�:�א�&�מ�א�ط$,ن�ذא���(ن�א�	دא��8*�ن�א�	���<�����

�����..�	�א�$���د�ل�*���+&!�د�*���$دد�=	س�&وא�'�	���دא:���������������א�&��מ���و��Dמ�و�ود�ذ�

���������������..�א�ط$,ن�ذא�������	�,����3(����מ�,$ن���,ن�	�,!��ذ��א�	���دא:�و	�,!�د���.�א���

������������$,	 ��و�و�א)	���א��ذ�6,$,��9א�&��מ���������..��.�א�	دא��8*ن�א�	��<���،�و�د�א�	&�	!�*���ذ�

�و(ن���ذ��א�	����دא:� و��,�!���������..����+و��א�	�طل�وאK=�1ل�א� ��,מ��&��وق�א��د�ع�����������	,���

�����..��G,,��و ��א��(��6��א�د*و������V..��><ن��&�,ق�	�و�د��.�ود���.��������و�ن�	ن���*�:� �P,&

����:א��&و�א��

  األول املستند  

��P����א��'�����وא��:����A��\?�Nن�א���������2�?��F�Zf�د$� �¢�6�' ����(�Aن������������O����P�
���A9]8ن���������������?�N:א���ض�و"'�א1%��1�R�g?�ض�א�=�*�و����?0��*��61א%�L�P��d":א�א

�ذ����ن�א%و$אق��A9_�������02�ض��9j�א����S�*�A���7�����t O���P�������������������6�1�*���0?א�nא��א
������������3�S�u����61��0)1���Aو��N'�=א��CY\ض�א��وو2(�1��������������F�ل�א%دو?���א��������G�����

����������=2�?�d��R��)1�nאt و$�אAF�*�@�..������L�P����1�C�[�?���Rذ����*� �C>HAد_�א�A02�Aو�
����nאt �61א����@�..�����2�?���א�]��Lא��Y� *�א{��زم��A�0م��kS'ل��/�01���������������������P)3�.و�61�"

���א��������������?AS. 

  الثاني املستند  

���N$�Y�Gא��?�د$� �2���6�F�������N$��Y�GHא{(��<*�א�C��0�א�1%��א��:�����N)�...../�د��9'$�(א
"�:א���A0م�kS'ل�א�'א��1��0��A0���)1��������Cא���א����bא�'��.����م�د��3��4�C�زم���������?�����
�،�1'!)�������ن����� ��'"'3�y�O���P�����������?א��Aم��61א�Aא�K4 �6א�������N$�Y�GHא����?��א�

�����"'�O���P���@�A)P1و"'�1��?���A9�אu.�א�..�/��&�א����$?��א�\(���א�'א$د.���%و$אق�
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  الثالث املستند  
والـذي .. الخبير الدولي في الطب الشـرعي / .....  خبير استشاري صادر من الدكتورتقرير

عــن حقيقــة الواقعــة مــن خــالل اعتصــامه بأدلــة فنيــة  جــاءت لتؤكــد أن للواقعــة صــورة أخــري كشــف 
بــل جــاءت لتؤكــد أن اعتــراف .. مختلفــة تمامــا عمــا حاولــت أن ترســمه المتهمــة الثانيــة بالتحقيقــات 

المســتأنف المنســوب إليــه كــان وليــد إكــراه مــادي ومعنــوي وأن األوراق قــد أفصــحت عــن عــدم صــحة 
أو مـــا أتضـــح مـــن .. ســـواء فيمـــا اتخـــذ حياـلــه مـــن إجـــراءات موصـــومة ـبــالبطالن  .. هـــذا االعـتــراف

أو تعارضـــه مـــع األدـلــة الفنـيــة الـتــي .. تعـــارض هـــذا االعـتــراف مـــع أوراق اـلــدعوى وشـــهود اإلثـبــات 
جزمـــــت بعـــــدم صـــــحته ســـــواء فـــــي ذلـــــك التقـــــارير المودعـــــة مـــــن الطـــــب الشـــــرعي أو مـــــن التقـــــارير 

 .االستشارية 

   الرابع املستند  
وعـلـي اـلـرغم ـمـن ذـلـك .. صـورة ـمـن إـقـرار اســتالم المدعـيـة ـبـالحق الـمـدني لجمـيـع مصــوغاتها 

 فقد قامت منذ أيام بتحرير محضر ضد المستأنف بأنه قد قام باالستيالء علي مصوغاتها الذهبية 

 وهذا يؤكد
 .مدي حرص المدعية بالحق المدني علي النيل من المستأنف بكل الطرق والوسائل 

  ذلك انك ملا 
������������و�Dמ� و��,!� 	�!��ذ��א�	���دא:�وא�����,��א���>��,!�א����ق�3,��אد�د���.�

�����,�מ�*دא���!�א�	&�	��!�א���������	)����א�&�����*��	��ن�د������3(ن�..��5+��,�1و����	&و��א�-��

و��و�	��, �زמ��<����	$,����������9..�	&�	!�(ول�د� !�#د�א���5:�*ن�ذ��� 	,$��دون�3,��אد�(و��د��������������

K=1ل��&�وق�א�د�ع�������������1*ن�א��+و���������&�و�, �د�������..�����א����,��9.و�,$,����ذ���*

���G�3��$	.�
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 رابعال احملور 

يف شأن الرد والتعقيب علي تقرير الطب الشـرعي الـذي 

أصاب حينما اقر إصابة املستأنف بالعديـد مـن األمـراض 

التي بال شك جتعله حباجة مستمرة للتبول بكثرة وهو ما 

غالله لـنـزع اـعـرتاف مـغـاير للحقيـقـة مـنـه ، أـمـا مت اـسـت

مسـألة االنتقاص من الوعي واإلدراك فلم يقـل بهـا أحـد 

ومل يدفع بها املستأنف مما يؤكد أن التقريـر جـاء مؤكـدا 

 .لدفاع املستأنف 

 بداية 

و���04A���P��1�م�א�=������..��4ن�א��A��O���Pد�K4�1�م��=���א���3$Aא%و�*����
������8�V�61�&���Aل�א%و$אق�وא�A)��Pא_�وא�����$?��א�\(����א�]������������������..��'��.��א��GH(����4א�

���������Rא���'ل����Nد�� �z�vد$א$א�@�����L�P2�.$א������?0��*��61�1�אض����=�*�وא�L��eوא
��������������y��/���) �K�)i�.$���4���8���Gא���A�����1�'�".�،�و����3א��'�����=���S�u������� �L3'�P?

��1�L��[?���R�*�A�?����0M�C(���������������א���uو������*�Q2دאد� �����¥�H�'�¦�*�� ��?'�=م�א�H ����
���������Y��yא�����u=���.�و"�'��L�2t?���1 �����!��و$.�����������������������������1�P?�N��V��.$�2א >�،�وQ1�61

��� ��*����������������..������'ل��=��.�����uHدj1(���א�y'��[���4>�1(�61��0ذ���@�H@ذא��د�*����%�'אل�א
�����eא�n8V.�

 ان عدالة احملكمة املوقرة هلذا الدفاع ويف سبيل اطمئن.. هذا 
���������������ون�	.	�����$�د�אKط�1ع�*���������..���د�#��:�*��ض�א�	���<���*����ط�,��9>��*

מ���������..�א)و�אق�،�و*���א)=ص�د�ع�א�	��<���(���א�ذ����������	�Kوא���..�و�$د��.	���وא���,$
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��א��&�و�א��وא�د����������*�!,���	�!���	ن�&�ن�	�3ذא��ن�א�	��<���,$,����מ���وذ��	)���*��د�

�.	&�	!�(ول�د� !�وא�	&�	!�א������,!�א�	و#����

 

 

 طبيب الشرعي وهو ما يؤكد أن صحة مأمورية السيد ال

أن يطـلــع عـلــي دـفــاع المـســتأنف ، وأن يـقــف عـلــي الـهــدف �

وهــو هــل .. الحقيـقـي الـمـراد إثباـتـه ـمـن عــرض المســتأنف علـيـه 

مـا تـم منعـه يعاني المذكور من أمراض تسبب له آالم مبرحه إذا 

ـمـن شــرب الـمـاء ، أو الســماح ـلـه بشــرب الـمـاء بكـثـرة بينـمـا ـيـتم 
 .منعه من قضاء حاجته البولية 

 حيث أن ذلك هو املقصود بدفاع املستأنف 

  ملأموريتهالسيد الطبيب الشرعي مباشرة وقد نتج عن 

 أن انتهي إيل نتيجة من شقني 

 وهما كالتايل 

 الشق األول 
��،�وא�&����9،����(�����#��د�#������و���و\����מ�������	��ن�&+��وא:���������<ن�א�	����<���,$��

��	�ن�ذ�&���+�د�,!���������..�وא�	�א�����$,�	��..���������������3+�������و��:�	�ن�א��دوא��*������3�!���K�

�و������ن�א��وאل�وא����ول�א�������	���������ط�	���ط����������א:�،��

�������.א��!�	��و� �מ�א���و

 هذا يؤكد بال ريبو

?0�������6�1��1�אض�?�]��F��������L)��د4�ع�א�����S�O����P�ن��1�����������
و"�����/����yא�������7=����.�،�..����1�אن���v�?����א%"������A��Sو��
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?�S�*\4��L��P�ل���/�61��0)1��yא���u..�وא���'ل��?����=��.���
���������������Pل�א��Sو"=:א����،��?A��C��w�H�.A?A/م�H�ذ�����

0�Y?�����4�����Y�����..��yא�����u=���.�و�=��6?��>�1(�6�1���0א����'ل�����������������
P��A/�م�H·��O���P��'.�،�و":א� ��א��k'د��61د4�ع�א

�.وא��אد�@�����2

 أما عن الشق الثاني 
 ��������-U����� ��د�*د�א��,د�א�ط�,�9א�>�*��و#����<ن���ذ��א�&��:�א�	���,!�א�	و+�و�!

و�و�	��מ�,��ل�����(&�د�و��מ�,�د��������������������8..�*���و*��א�	��<���(و�3د�א���(و�#د�א���א�$��,!���������

����	)�����3אد����و��,س�3د�א���������������א�	��<���&,�P(ن�(-��*��-Uن����אض�א�	���<���(��5!�א��,�

�.�وو*,��

 ذلك أن الثابت

�2������������������ن�א�����P:�أوال���)1�*���0?�rאض�א���ن�א�1%���$��?�d�O�
�������$�����C����،�������0����2$א�Aو���و�@د$א����9�و ������*��� ������G
�����C�����2��������3�$���������bאض��ن������2א��1%�و�'!��'��

��.��=��7����وא����'ل��=���.�،�و�ن�1(�����6�1���0!�و$.�/����א
و���� �*�و �����و�����(ذ���9�ن�����Z�G�z��2 �*�@$אد���������2

���������¬� (����$!��'³�����Vد�uH)�@د$א���9�و������2$Aא��������0
�.���'אل����\����)�����وא����&���%و$אق�

�����@ذא�A �&���\2א����א�����bא��'��.�����������:�كما أن الثابـت ثانيـا 
 ���Yא��L����[א��A���Pא��u� A���G���*�..אل����G������&��وو3

���C��qא��1%�אض�א�����2�r(��&��1�����1�ن���..��1�/������������
�����)1�*��0?�O���P�4�C@ذא����/�6�1��0)1��yא��������u..�א

����ذ��� �*�@$אد.�����..���و��61@4�אغ�S����3א��'���������?�C4
����و?��(��������������y��Mj!�א��O���P،؟��Sن�'=�G��|��)�4ن�א�
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����������K4Aא���?����6�1א���y�0���Gא�A0��..��R�������6�1���(�kم��Q�M��
�.א�(����Sא�\(���وא�]����

��ن���'אل�א��O���Pא�(�P'���@����������������������:كما ثبت ثالثا 
��٨,٣٣א��K����−/−/−�� ����PאHHA����GH_�א�����$�����

�K1�&���[2�A���S��F��'א���א��P��r&�@�����1�م�א�(����������
���������l?$�������01�c���(_�א���3��rא�−/−/−����� ��P�١٠,٤٣א��

�?����R��S����F�������� �7א���9jא�����¡�وא������S�$א�����Gא�A��9
..�8Vل�א%$���0و Y�G�6?� ��א�\�������Fא�GH|'א�����������

�3j��7$ �*�אt Hא�n�1�م�א�(�����א�0���1و��]���c��'א������������
�����f�Yא������K1�..�����* ��Yא��L�[א����?���2�A9��Aא�و�:"

��Cא�����L��0ن�א�A��C�0\����O����P?����6�1א�1%�אض����������
��.��Y��6�1�z�9�yא����uو���6�1>�����������1��?�S�A9����3א����P�

�F�A9)��د4� �����������?��R�.��=�����'���3א���S�u�������3�S
�����f����Yא������������8ل�"���:א�א���1%�����Gא���A������������

�������4t�?�d����R�nt��0?�����0}א�(�������و�_������wو�..����Rو
�_A��9��rא%و$אق�א����O�����)��������c���G����1�'��¦�*��� �(

������4����P)3�.�/�01و��AS����(�Gא�������������������(���و����א
�.א�������

ومن جملة ما تقدم يضحي ظاهرا أن الشق األول من النتيجة التي أنتهـي .. لما كان ذلك �

أـمـا .. إليـهـا الســيد الطبـيـب الشــرعي تؤـكـد صــحة دـفـاع المســتأنف عـلـي النـحـو الســابق إيضــاحه 

سـيد الطبيـب الشـرعي الشق الثاني فقائم علـي عـدم إلمـام بالواقعـة وهـو مـا يسـتوجب اسـتدعاء ال

 .لمناقشته فيما أنتهي إليه 
�

�
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 يلتمس املستأنف من عدالة احملكمة املوقرة احلكم 

 أصليا 

�����@�A)P1�'"����O���P��.������uאe=>�א��O���Pوא����A¢�uدא��~אu.�א

 

 احتياطيا 

�(����S�����Y'ل���1��א�u� A���Gא��A���Pא�]�����Lא���Y� �A��01�*א����?����א������c��4�%و$אق�
�7�?��2������@�*�.א��

 وكيل المستأنف            
 

    المحامي           
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 املوقرة .............. استئناف دبي لدى حمكمة 

 نايات املستأنفةدائرة اجل

 

 مذكرة بالرد والتعقيب 

 علي االستئناف املقام من النيابة العامة 

 ع ودفوع املستأنف ضده األول شامله دفا
 

 

 مقدمه من

 مستأنف ضده أول          / السيد 
 

 ضد
 

  مستأنفة –سلطة اتهام                النيابة العامة 

 

  جزاء         لسنة    وذلك يف الدعوى رقم 

 واملقيدة برقم     لسنة          استئناف جزاء

 محـــدي خليفــة 

 مي�بالنقضا�حا
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 -/-/-احملدد لنظرها جلسة 
 

Boulevard Plaza Tower 2 
Office 1903, Downtown Dubai 
P.O. Box 26011, Dubai U.A.E. 
T: +971 4 227 7717  |  F: +971 4 227 7767 

www.alsahlawico.com  |  
info@alsahlawico.com 

   موبايل0097151114231

  مصر00201004355555
 

 ملوضوعا
يابــة العامــة للحكــم الصــادر مــن محكمــة مــذكرة بالــدفاع والتعليــق والتعقيــب علــي اســتئناف الن 

والقاضــي .. فــي القضــية رقــم     لســنة    جــزاء الصــادر بجلســة    ) الــدائرة الثانيــة(جنايــات دبــي 
 :منطوقه 

 حكمت احملكمة 

ـبـالحبس مــدة ســنة واحــدة وبإبعــاده عــن الدوـلـة عــن جريمتــي ....... ، ..... بمعاقـبـة كــل مــن : أوال 
 .براءته من تهمة التربح المسندة إليه تعاطي المؤثرات العقلية وب

 .، مما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات .....، و..... ، و..... ببراءة كل من :  ثانيا

 ........إلي تسليم اللنش رقم       المضبوط علي ذمة القضية  : ثالثا

 وحيث كانت النيابة العامة 

 قد اتهمت املستأنف ضده األول وآخرين 

 �1�2H�����������O���P�وא�A0�����2�rא��������..�_�א�'א$د.����א$�אSj����א�e������@�$�Y=>�א
2���م����uAא���6��1=Hل�"��:א�א����S�_:��mא�rא_�א���uא���3jول�د$�����3]��8ن�9�����4א������
��������א%و$אق�،���1�و$א�����ذن�א�(���������������P������א��)�?���_�א������F�z)�)��وא����A3�z?����א

����f�?�_�א���א��)�*� ���������\���א��:9��وא��k�د$�دو�����2'א4������د9�C�>H���������������������4א����Cfא
���7zvو���7א%ول�A!�O���P�و�������*���4ن�A��2���1م�?��K����P�����و$.��]�8ن��A!�..�����������4�9א

�<��@�A)P1�'"����6?�V �7א%ول�وאA!�O���P��.א3j�אuא_�א�������و��H'F~אu.�א
���מ�����د�����:�وא#$��:����ذא�א��.��מ�&����	�א��=�+��.�א�&���

�وא����א��.�:�G��و�&,&+��א�	��<���א��=1+
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-/-بـتـاريخ ) ـمـدير اإلدارة العامـة لمكافحــة المخـدرات/ ..... (بطلـب مـقـدم مـن الســيد اللـواء  
 :قرر من خالله ..  إلي النيابة العامة -/

1'�'����א��A���������$A�kو$د_�@�*�אjدא$.�א�0���1�=�4)��א�AE$א_�،��01'�1�_����"��
�،�A����\2��،��������0א_�א�������������ن�א%ول�وא�������*���f����0*�א����'אد�א�A���E$.�وא���������م�א

���2�N�(א��)��وא���A0و��،��)1������–� �*��ASز >���$�":א�א�]��L–و¥'زאن�9
�_�1'�0��"�.F)�����2א

 هذا وبالبناء علي هذا الطلب اخلايل متاما 

 ا من ساعة وتاريخ ورود املعلومات وكيفيه التحري عنه

 ن شخص القائم بالتحري واملدة التي استغرقهاعو

 كافية فضال عن خلوه من أي دالئل 
 مســــاءا اإلذن بضــــبط وتفتــــيش ٦ر١٥فقــــد أصــــدرت النيابــــة العامــــة بــــذات التــــاريخ الســــاعة  

المتهـمـان األول والـثـاني وتفـتـيش مســكنهما ، وضــبط مــا بحوزتهمــا مــن مــواد مخــدرة أو أـيـة ممنوعــات 
ا ، وكــذا الســماح بأخــذ عيـنـة مــن بولهمــا لفحصــها لبـيـان مــا إذا كاـنـت تحـتـوى أخــري ـقـد نظهــر عرضــ

 .علي أي مواد مخدرة من عدمه 

 ورغم البطالن الظاهر يف هذا اإلذن 

  ةعدمنالبتناؤه علي حتريات غري جدية وم

 وصدوره دومنا توافر مثة دالئل كافية علي نسبة االتهام 

  مت تنفيذه إال أنه قد.. للمتهمني األول والثاني 
) المســتأنف ضــده الـثـاني حالـيـا(ـبـأن ـتـم تكلـيـف رجــال الشــرطة بمداهمــة مســكن المــتهم الـثـاني  

وتـــم القـــبض علـــي المتهمـــين األول والثـــاني وبتفتيشــــهما  مســـاءا ٧الســـاعة  -/-/-بـــذات التـــاريخ 
 .لم يتم العثور علي أي شيء يذكر .. ذاتيا 

 وبتفتيش غرفة نوم املتهم الثاني 
 مـــواد يشـــتبه بهـــا أن تكـــون مـــواد مخـــدرة مبعـثــرة عـلــي أرضـــية الغرـفــة ـبــالقرب مـــن عـثــر عـلــي 
 :وهي كالتالي .. وذك كله علي حد زعم محرر محضر الضبط .. السرير 
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 .Q�Rאن�אjدא$.�..�)��2�?��

�A��E$�א���Q?�«���Ye�ن�� -����[���P1����������'��¥������G8������9)אم�١٢٩٨$٥���3�
 .Q�Rאن�אjدא$.�)�..��2�?��

�AE$�א�=�?��P�ل�Q�2ن���������� -�Q�����א����3�אم��٦١(�n�\/���9א��'ن�¥'��1�د.�b��א
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عـــذرا يجـــب مراجـعــة وصـــف المضـــبوطات وكمياتهـــا (

انهــــــا ومقارنتهــــــا بــــــالمواد المرســــــلة للمختبــــــر وأوز

 ) .الجنائي

 وأقر حمرر حمضر الضبط أنه قام بتفتيش 

 سيارة املستأنف ضده األول 

 فلم يتم العثور علي شيء فيها 
واسترسل محرر المحضر قائال أنه بسؤال المتهمان األول والثـاني عـن مصـدر المضـبوطات  

بـالقرب " الـرأس " وبناء علـي ذلـك انتقـل إلـي منطقـة .. ثالث أفاد بأنهما تحصال عليها من المتهم ال
 .من الخور أمام بنك دبي التجاري إللغاء القبض علي المتهم الثالث 

 الذي شوهد يف ذلك املكان 
حيــث قــام المــتهم .. بجانــب ســيارة لكذســى تحمــل لوحــات رقــم        تــرخيص رأس الخيمــة  

 .الحجم وكذا كرتون داخل الصندوق الخلفي للسيارة أبيض اللون كبير " شوال " الثاني بوضع 



 

١٠٤ 

 

 وما أن حتركت السيارة 
 ـبـأن – عـلـي حــد زعــم محــرر المحضــر –حتـى ـتـم الـقـبض عـلـي الـمـتهم الثاـلـث اـلـذي اعـتـرف 

كمــا تــم مالحقــة الســيارة واســتيقافها وتــم القــبض علــي .. " مخــدرات  " المــواد التــي وضــعها بالســيارة 
 .تم ضبط الشوال والكرتون من السيارة المتهمين الرابع والخامس و

 وبسؤال املتهمني .. هذا 
القـــول بأنـــه يتعـــاطى مخـــدر الحشـــيش ) ســـتأنف ضـــده األول حاليـــاالم(نســـب للمـــتهم األول 

 والترامادول منذ أكثر من عام ، وأنه أخر مرة تعاطي فيها كانت منذ شهر ، وأن المضبوطات 
�. عليها من شخص إيراني بمنطقة الخور وأنهما تحصال.. ه وللمتهم الثاني عائدة ل

 الزعم نسب للمتهم األول وكما أضيف 
بأنه حصل علي المضبوطات مقابل عشرة أالف درهم قام هو بدفع النصف والمتهم الثـاني  

لالســـــتخدام وأنهمـــــا يقومـــــان بشـــــراء هـــــذه المـــــواد المخـــــدرة مـنــــذ ـثــــالث ســـــنوات .. النصـــــف األخـــــر 

 . وقال بأنه ليس لديه سوابق واختتم ما نسب إليه.. الشخصي 
حـسـبما (أـفـاد ..  صــباحا ١٢ر١٠ الـسـاعة -/-/-ـبـذات التـاريخ وبسـؤال الـمـتهم الـثـاني  

 ). زعم بالمحضر

.. وأضـــاف أنـــه يتعـــاطى الحشـــيش والترامـــادول منـــذ شـــهرين .. قـــوال المـــتهم األول بـــذات أ 
ـنـه شــخص إيرانــي ال وعــن مصــدر المضــبوطات قــرر بأ.. وأخــر مــرة تعــاطى فيهــا كاـنـت مـنـذ شــهر 

 .ثم نسبت إليه ذات أقوال سابقة .. يعرف أي تفاصيل عنه 

 وعقب ما تقدم 

 -/-/-عرضت األوراق علي النيابة العامة بتاريخ 

 نسب إليه القول ...... / بسؤال املتهم األول و
وقرر بأن المتهم الثاني صـديقه منـذ .. بأنه غير مذنب عن الترويج ومذنب بشأن التعاطي  

 .والثالث هو الشخص الذي تسلم منه المضبوطات .. امين ع

 !!!وإذ بالنيابة العامة تسأله عن ظروف اعرتافه 

 ومن ثم نسب إليه القول 



 

١٠٥ 

 

 من إلقاء القبض عليه اتفق مـع المـتهم الثـاني علـي شـراء مخـدر الحشـيش قبل شهرينبأنه  
 وأخبــره برغبتــه )لســجن المركــزيالمحبــوس فــي ا(/ ... فقــام باالتصــال بمــن يــدعي .. والترامــادول 

 .وأن لديهما عشرة آالف درهم .. ورغبه المتهم الثاني 

 )احملبوس (...../ فأخربه املدعو 
وعقـــب ذلـــك .. انـــه ســـيتدبر األمـــر وســـيوفر لهمـــا الحشـــيش والترامـــادول بقـــدر هـــذا المبلـــغ  

وأن .. ش والترامـادول وأخبـره بأنـه وفـر لهمـا الحشـي) المحبوس/ ..... (بأسبوعين اتصل به المدعو 
عليه التوجه إلـي منطقـة نـايف بـالقرب مـن مركـز الـذهب لمقابلـة شـخص وتسـليمه مبلـغ عشـرة آالف 

 /.....ولـــدي وصـــولهما اتصـــال بالمـــدعو.. وبالفعـــل توجـــه المتهمـــان إلـــي هـــذا المكـــان ... درهـــم 

همـان يقفـان  وتحـدث إلـي شـخص وأخبـره بـأن المتالخطـوط الهاتفيـة) بشـبك(حيـث قـام ) المحبوس(
 مع غطاء الرأس يعتقـد )دشداشه(وبالفعل تم التقابل مع شخص يرتدي .. بالقرب من جسر المشاة 

  .فتم تسليمه المبلغبأنه إيراني الجنسية 

 وعقب ذلك 
 فــاخبره بأنــه بمجــرد وصــول الكميــة ســوف يــتم )المحبــوس (...../ تــم االتصــال بالمــدعو  

 وأخبرهمـا )المحبـوس (...../ اتصـل المـدعو.. همـا بيـومين هذا وقبل القـبض علي.. االتصال بهما 
وبالفعــــل توجــــه .. الســــتالم الكمـيـــة ) مقاـبـــل بنــــك دبــــي التجــــاري(بالتوجــــه إلــــي منطقــــة رأس الخــــور 

/..... ولــدي وصــولهما تــم االتصــال  بالمــدعو) ماركــة لكــزس ســوداء اللــون(المتهمــان بســيارة األول 
األول " كرـتـونين " وكــان يحمــل ) المــتهم الثاـلـث(يرانـيـة فقــام بإرســال شــخص يتحــدث اإل) المحـبـوس(

ووضـعهما علـي الكرتونين فترجل المتهمان من السيارة وقاما باستالم .. كبير الحجم والثاني صغير 
 المقعد الخلفي للسيارة وغادرا المكان 

 ثم توجها إيل منزل املتهم الثاني 
فتبـين الكرتـونين  الـذي قـام بفـتح  الثـانيغرفـة نـوم المـتهموقاما بإنزال الكمية ووضعها في  

ثـم تمـت .. !!!ال يعرفـا ماهيتهـا أنهما يحويـان كميـة الحشـيش والترامـادول والكريسـتال ومـادة سـوداء 
 .مداهمتهما والقبض عليهما 

نسب إليه القول بأنها ذاتها التي تسـلمها والمـتهم الثـاني .. وبمواجهته بالمضبوطات .. هذا  
وقـــرر بأنهمـــا قامـــا باســـتالم هـــذه المضـــبوطات ..  وكانـــت بغرفـــة المـــتهم الثـــاني مـــن المـــتهم الثالـــث

 . مساءا بمنطقة رأس الخور ٧الساعة 



 

١٠٦ 

 

وأكـد علـي أنهـا كانـت عبـارة !! وقرر بأنـه قـام بنقلهـا بالسـيارة ملكـة والتـي ال يـذكر أرقامهـا ؟ 
 .أحدهما صغير والثاني كبير كرتونين عن 

وأـنــه يلـقــب ســـطحية  ـقــرر بأـنــه يعرـفــه معرـفــة )المحـبــوس (...../ وـعــن عالقـتــه بالـمــدعو 
قصــير القاـمـة ،  فـي قضــية مخـدرات ووصــفه بأنـه شــخص وهـو محـبـوس بالـسـجن المرـكـزي"....." 

 .متوسط النبيه ، أبيض البشرة ، شعره أسود 

قـرر المـتهم األول بأنـه ال يعلـم .. وعن كيفيـة االتصـال بـذلك الشـخص حـال كونـه محبـوس  
 !.ل ؟كيف يتم االتصا

لمـدة بغـرض التعـاطي قـرر بأنهـا .. وعن سبب شـراء المتهمـان األول والثـاني للمضـبوطات  
مـــرة واحـــدة قـبــل هـــذه ) المحـبــوس/ ..... (وأـنــه ســـبق واشـــتري الـمــواد المخـــدرة ـمــن المـــدعو.. طويـلــة 
 وأضاف أنه يتعـاطى الحشـيش منـذ.. الورقاء وكان قد تسلمها بذات الطريقة ولكن بمنطقة .. المرة 

وأخر مـرة .. ثالث سنوات وأنه ال يعاني من األمراض النفسية أو العضوية وليس لديه وصفة طبية 
 .وأنه ليس مدمنا ويتعاطها بشكل متقطع .. تعاطي فيها كانت منذ شهر تقريبا 

وأيد المتهم ما جاء بمحضر الضبط وأنه لـيس لديـه سـوابق وأنكـر اتهامـه بـالترويج واعتـرف  
 .بالتعاطي 
  قـرر -/-/-بتـاريخ .. بتحقيقـات النيابـة العامـة / ..... وبسؤال المـتهم الثـاني .. هذا  

 :في اآلتي واختلف معه .. بذات أقوال المتهم األول 

 . من القبض عليهما قبل شهر واحدأن االتفاق علي شراء المواد المخدرة كان  - أ
ـلــذي ســـلمهما ـلــيس ـهــو ذات الشـــخص ا.. أن المـــتهم الثاـلــث الموجـــود والمقـبــوض علـيــه  - ب

حـيـــــث أن ـمـــــن قـــــام بتســــــليمهما الـمـــــواد المخــــــدرة ـكـــــان ذو لحـيـــــة وشــــــارب  .. المضــــــبوطات
  .خفيفتينأما المتهم الثالث فلحيته وشاربه  .. غليظين

  . مساء٥ر٣٠كان الساعة  وقرر بأن استالمهما للمضبوطات  - ج

  ./ ..... أن هذه المرة األولي التي يقوم بشراء المواد المخدرة من المدعو-د
وأخــر مــرة .. واـنـه يعــاني مــن اإلكتـئـاب  .. ـقـرر أـنـه يتـعـاطي الحشــيش مـنـذ ـثـالث ســنوات -ه

 .تعاطي فيها كانت منذ شهر تقريبا 
 ) لم يفصح عنها( قرر بأنه لديه سوابق -و

 قرر .. بتحقيقات النيابة العامة ) إيراني الجنسية / ..... (وبسؤال المتهم الثالث .. هذا  



 

١٠٧ 

 

وأنــه قــد ورد إليــه ..  مســاءا ٨ الســاعة -/-/-ليــه يــوم الجمعــة الموافــق بأنــه تــم القــبض ع 
 وأخبــره بأنــه قــام بإخفــاء كميــة مــن مخــدر – إيرانــي الجنســية –/ ..... اتصــال مــن شــخص يــدعي 

وطـلـب مـنـه تســليم هــذه الكمـيـة .. الحشــيش والترامــادول داخــل خــزان اـلـديزل لـلـنش اـلـذي يعمــل علـيـه 
 .لسيارتين سوف تحضر إليه 

 بالفعل و
كرتـــون وكـــيس ) ٢(توجـــه للـــنش الـــذي يعمـــل بـــه وقـــام بفـــتح برميـــل الـــديزل ووجـــد بـــه عـــدد  

/.....  مسـاءا أتصـل بـه المـدعو٥ر٣٠فـي تمـام السـاعة .. بالستيكي وشـوال أبـيض فقـام بإخراجهـا 
كرتـون صـغير وأخبره بأن سيارة من نوع لكزس سوداء اللون ستحضر إليه وأن عليه تسليم صاحبها 

 وبالفعل حضرت السيارة فقام بحمل الكرتون والكيس وقام بتسليمها ..  وكيس بالستيك الحجم
 .للمتهمين األول والثاني 

وأخـبــره ـبــأن ســـيارة مـــن ـنــوع لكـــزس / ..... .. ـثــم ـفــي الســـاعة الســـابعة اتصـــل ـبــه المـــدعو  
كرـتـون وهــي عـبـارة عــن .. بيضــاء الـلـون ســوف تحضــر إلـيـه وأن علـيـه تســليم صــاحبها ـبـاقي الكمـيـة 

ثـم تـم .. وبالفعل حضرت السيارة وترجل منها المتهم الخـامس واسـتلم منـه المـواد المخـدرة .. وشوال 
 .وتفتيشه ذاتيا وتفتيش اللنش الذي يعمل به فلم يتم العثور علي شيء .. إلقاء القبض عليه 

 وأضاف 
عليــه يــدعي  ، والنواخــذه ...../ يــدعي وصــاحبه (....) أنــه يعمــل بحــار علــي اللــنش رقــم  

/ ..... .. وبعرض المضبوطات عليـه قـرر بأنهـا ذاتهـا المسـلمة منـه وأنهـا ملـك المـدعو ..  ...../ 
ـيـوم / ..... وأـنـه ـفـي ـبـادئ األمــر ـلـم يكــن يعـلـم بوجودهــا عـلـي الـلـنش إال بعــد االتصــال مــن المــدعو 

 ) .رهم د٧٠٠٠(ظهرا وقد وافق علي طلبه بعدما وعده بمبلغ قدره ) ١(الواقعة الساعة 
واعترف بأنه يتعاطى األفيـون والميثـادون منـذ سـتة أشـهر وأخـر مـرة تعـاطي منـذ أربعـة أيـام  

  .وفي إيرانسابقة علي ضبطه 
قـرر .. وبمواجهته بما قـرره المـتهم الثـاني مـن أنـه لـيس الشـخص الـذي سـلمه المضـبوطات  

 عـقـب تســليمهما المــواد حيـتـهوأـنـه بالفـعـل ـقـام بحـلـق شــاربه ولبأـنـه هــو اـلـذي ســلمه المــواد المخــدرة 
 .المخدرة وقام بتخفيفهما

 هذا 

 وحيث وردت تقارير فحص عينات بول املتهمني 



 

١٠٨ 
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أمـام النيابـة العامـة / ..... ..  ولـدي إعـادة سـؤال المـتهم األول -/-/-وبتاريخ  .. هذا 
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 وعن وسيلة الضغط اإلكراه 

ذلــك كــان عــن طريــق االعتــداء البــدني ومنعــه مــن قــرر بــأن  
 .شرب الماء لفترات طوليه 

 كما أفاد 

ـــم يـقـــرر ـبـــذلك مســــبقا نظــــرا لإلكــــراه اـلـــذي وقــــع علـيـــه   بأـنـــه ـل
والضـــــرب باأليـــــدي والعصـــــي وأنـــــه لـــــم يصـــــب وال يعلـــــم شـــــخص 

 .المعتدي عليه 
 ونفي متاما 

لمـتهم الثـاني الـذي طلـب منـه مقـررا بأنـه كـان فـي السـيارة مـع ا.. ما جاء بمحاضر الضبط  
ثم طلب منه التوجه إلي منطقة الخور وتحديدا بالقرب من بلدية دبـي ألنـه .. التوجه إلي المستشفي 

وبالفعـل اسـتلم أغراضـه ثـم عـادا إلـي .. يرغب في استالم بعض األغـراض مـن أحـد اللنشـات لزويـه 
 .مسكن المتهم الثاني ولم يذهب للمستشفي 

 وقرر 
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  ة السابقهوعن تناقضه مع أقوال
ٕنتيجـة ضـغط واكـراه قرر بأنه ما يقوله حاليـا هـو الصـحيح وأن أقوالـه السـابقة صـدرت عنـه  

 .مضبوطات تخص المتهم الثاني وأنه غير مذنب وقرر بأن ال .. مورس عليه من الشرطة

�מ�א
	����..��ذא��
���..�و����د����אل�א

ليس له أي عالقة بالمضبوطات وأنها .. بأن المتهم األول  

 .كما أنه لم يطلب كل هذه الكمية .. عائدة إليه 
 

 وأضاف 
ت فال يعـرف عنهـا بأن الحزر األول والثاني فقط ما تم ضبطه بمسكنه أما باقي المضبوطا 

 .وقد حصل علي هذه المضبوطات من المتهم الثالث .. شيء 

 وكرر مؤكدا علي 
 أو الواقعــة وأن حيازتــه للمضــبوطات أن المــتهم األول لــيس لــه أي عالقــة بالمضــبوطات 

 .كانت بقصد التعاطي 

 وعقب مجاع ما تقدم .. هذا 
سـلة إليهـا هـي مـواد مخـدرة ومـؤثرات جاءت تقارير المختبـر الجنـائي واصـفه بـأن المـواد المر 
مع مالحظة أن وصف وأوزان وكميات المواد المرسلة إلـي المختبـر الجنـائي تختلـف كليـا عقلية ، 

 .عن تلك المزعوم ضبطها مع المتهمان األول والثاني والوارد ذكرها بمحضر الضبط 

 ملا كان ذلك 
لمـت إلمامـا صـحيحا وسـائغا أيضـحي ظـاهرا أن محكمـة أول درجـة .. ومن جملة مـا تقـدم  

بــأن اإلجــراءات التــي اســتهلت بهــا واقعــات هــذا االتهــام وأيقنــت تمامــا .. بمــا أســفرت عنــه األوراق 
ــة  فانـهــار بحـيــث أصـــبحت عـــاجزة عـــن أن تكـــون أســـاس يـقــوم علـيــه االتهـــام اـلــراهن إجـــراءات باطـل

 .لباطلة األساس بالبطالن وانهارت بالضرورة أي إجراءات أخري تولدت عن األولي ا
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 حبيث بات واضحا 
بـمـا ـحـدا بمحكـمـة .. أن االتـهـام الماـثـل ـقـائم عـلـي غـيـر ســند صــحيح ـمـن الواـقـع أو الـقـانون  

ـا(أول درجــة المــوقرة نحــو إصــدار حكمهــا  الســابق اإلشــارة إليــه بمســتهل هــذه ) المســتأنف حالـي

 .والذي واكب الواقع والقانون .. المذكرة 

 ورغم ذلك كله 
ــــي هـــــذا القضـــــاء إال أن النياـبــــة   ــــذكر –العامـــــة قـــــد ـقــــررت الطعـــــن عـل  بموجـــــب – أـنــــف اـل

ولـيس هنـاك ثمـة دليـل علـي  أسباب مخالفة للثابت بـاألوراقاالستئناف الراهن مستندة في ذلك إلـي 
 وهو مـا يجعـل االسـتئناف الـراهن بـدوره ..إذ جاءت بصورة مرسلة تفتقر للسند والدليل .. صحتها 

بـمـا يجــدر مـعـه القضــاء برفضــه وتأيـيـد الحـكـم لواـقـع أو الـقـانون ـقـائم عـلـي غـيـر ســند صــحيح مــن ا

 :وذلك كله علي نحو ما نشرف ببيانه في دفاعنا التالي .. المستأنف 

�א
د��ع�

 متهيد وتقسيم 
تجدر اإلشـارة بـداءة إلـي أن دفاعنـا فـي هـذه المرحلـة مـن مراحـل التـداعي سـوف نستعرضـه  

مــــن الحقــــائق واألدـلـــة عـلـــي انهـيـــار االتهــــام المســــند مــــن خــــالل ـثـــالث محــــاور ينبـثـــق عنهــــا العدـيـــد 
ويؤكــد عجــز االســتئناف الماثــل عــن .. للمســتأنف ضــده األول بمــا يقطــع بصــحة الحكــم المســتأنف 

 :والمحاور الرئيسية هي .. النيل منه 

 احملور األول 
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 احملور الثاني 
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 احملور الثالث 
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 :السبب األول 

 بـالقبض علـي املسـتأنف -/-/-بطالن اإلذن الصادر عن النيابـة العامـة بتـاريخ  

ضدهما األول والثاني وتفتشيهما لعدم ابتناؤه علـي أدلـة كافيـة أو حتريـات 

 صحيحة وجدية تربر إصدارة 

 نون اإلجراءات اجلنائية علي أنه فقد نصت املادة الثانية من قا
كمـا ال  .. إال بعد ثبـوت إدانتـه وفقـا للقـانونال يجوز توقيع عقوبة جزائية علي أي شخص 

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

  من القانون ذاته علي أن ٤٥كما نصت املادة 
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اـلـذي توـجـد دالـئـل كافـيـة ور الضــبط القضــائي أن ـيـأمر ـبـالقبض عـلـي المــتهم الحاضــر لمــأم 

 : في أي األحوال اآلتية علي ارتكابه جريمة
 .في الجنايات : أوال 
 .في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة : ثانيا 
 : .....................ثالثا 

 لي أن  من ذات القانون ع٤٦كما نصت املادة 
ٕإذا لـم يـكـن المـتهم حاضــرا جـاز لـمـأمور الضــبط القضـائي أن يصــدر أمـر بضــبطه واحضــاره  

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

 

 

 هذا ومفاد النصوص أنفة البيان

������������������z�vو��א���!�S�9�ن��uא'�G���Y��\2و�<����S�!���"�'����ن�Y1�$��01�و ���א����g �*�א
��i�3����=2$9����4 �*�א�C>Hد��א�1(2'א4�א���z�����).3(�?���و�01��()3����� ��

��د��ل���,!��د�א�	�.מ��3ذא��מ���ن���	) 

كمــــا ال يجــــوز .. ـفـــال يجــــوز الـقـــبض علـيـــه إذا كــــان حاضــــرا  
ٕوان هـي فعلـت .. للنيابة العامة إصدار إذن القبض عليـه وتفتيشـه 

 .يكون مخالفا للدستور والقانون معيب بالبطالن فإن إذنها بذلك 
 ومن ثم 

 فإن أحكام النقض والتمييز تواترت علي أن 
من المقرر أنه ال يضير العدالة إفـالت مجـرم مـن العقـاب بقـدر مـا يضـيرها االفتئـات علـي 

 .حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه الحق 

 )١٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤ س ٩/٤/١٩٧٣أحكام النقض (
 )٨٣٩ ص ٢٠٦ ق ٩ أحكام النقض س ١٢/١٠/١٩٥٨(
 )٤/٢/٢٠٠٨ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٤٨٥تمييز دبي طعن رقم (
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 وقضت حمكمة التمييز كذلك بأن 
مـــن المقـــرر أن مـــن الواجبـــات المفروضـــة قانونـــا علـــي مـــأموري الضـــبط القضـــائي أن يقبلـــوا  

ء التحرـيـات الالزمــة عــن الوـقـائع التبليغــات والشــكاوى الـتـي ـتـرد إـلـيهم بشــأن الجــرائم وأن يقومــوا ـبـإجرا
الـتــي يعلمـــون بهـــا ـبــأي كيفـيــة كاـنــت وأن يتحصـــلوا عـلــي جمـيــع اإليضـــاحات واالســـتدالالت المؤـيــدة 

 .لثبوت أو نفي الوقائع المبلغة إليهم 
 ) جزاء٢٠٠٨ لسنة ٤١٩ الطعن رقم ١٢/١/٢٠٠٩محكمة التمييز بتاريخ (

 ) جزاء٢٠٠٧لسنة  ٣٤ الطعن رقم ٥/٣/٢٠٠٧محكمة التمييز بتاريخ (

 كما قضي بأنه 
 بـل يجـب أن يقـوم البـوليس ال يكفي للقبض علي المتهم وتفتيشهمجرد التبليغ عن الجريمـة 

 عمــا أشــتمل علـيـه اـلـبالغ ، فــإذا أســفرت هــذه التحرـيـات عــن ـتـوافر دالـئـل قوـيـة عـلـي بعـمـل تحرـيـات
 تحقيـق جنايـات أن يقـبض ١٥صحة مـا ورد فيـه ، فعندئـذ يسـوغ لـه فـي الحـاالت المبينـة فـي المـادة 

 علي المتهم وتفتيشه 
 )١٢١ ص ١٣١ ث ٤ مجموعة القواعد القانونية ج ٢٠/١٢/١٩٣٧(

 وكذلك قضي بأنه 
الدفع ببطالن القبض لعدم وجود دالئل كافيـه هـو دفـع جـوهري يجـب تمحيصـه أو الـرد عليـه  

 .ولو لم يعاود الطاعن إثارته بعد إعادة الدعوى للمرافعة 
 ) جزاء٢٠٠٥ لسنة ٢٣٦ الطعن رقم ٩/٧/٢٠٠٥تمييز بتاريخ محكمة ال(

 )١١٨٨ ص ٢١٢ ق ٣٢ أحكام النقض س ٢٣/١٢/١٩٨١(

 ملا كان ذلك 
وبتطبيــق المـفــاهيم القانونيــة أنـفــة البيــان عـلــي أوراق االتهــام الماـثــل واإلجــراءات الـتــي تـمــت  

 -/-/-ة العامة بتـاريخ يتجلى وبوضوح مدي البطالن الذي عاب اإلذن الصادر من النياب.. فيـه 
وذـلــك اـلــبطالن ال يـقــف أـثــره عـنــد اإلذن فـقــط ـبــل يمـتــد ويســـتتبع بالضـــرورة بطـــالن كاـفــة اإلجـــراءات 

ذلك أن هذا اإلذن لـم يبنـي علـي أي تحريـات .. التالية عليه والمفترض أنها مبناه علي ذلـك اإلذن 

ه عامــة ومجهـلـة وغامضــة ال ـبـل جــاءت عباراـتـ .. جدـيـة أو دالـئـل كافـيـة عـلـي إداـنـة الـمـتهم األول
وبالفعــل فـقـد كشــفت األوراق والتحقيـقـات عــن عــدم صــحة مــا جــاء بالطـلـب .. يمـكـن االطمئـنـان إليهــا 
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وذلــك وفـقــا .. بمــا يجـعــل هــذا اإلذن معيــب بــالبطالن .. المقــدم إلــي النيابــة للحصــول علــي اإلذن 

 :للحقائق اآلتية 

 احلقيقة األويل  
ولكنــه لــم .. قــد أشــار إلــي تلقــي معلومــات / ..... .. للــواء أن الطلــب المقــدم مــن الســيد ا 

ومـا إذا كـان هـذا المصـدر ال يحمـل ثمـة ضـغينة أو يوضح تاريخ تلقيه هـذه المعلومـات ومصـدرها 
 .من عدمه ) أو غيره(خصومة مع المستأنف ضده األول 

 احلقيقة الثانية   

ـقــد ) ارة العامـــة لمكافحـــة المخـــدراتمـــدير اإلد/ ..... (أن الطـلــب المـقــدم مـــن الســـيد الـلــواء  
مصـدر فما هو " وردت معلومات موثوقة المصدر إلي اإلدارة "تضمن عبارة غامضة ومجهلة وهي 

وهـل بـين هـذا المصـدر ثمـة خالفـات  .. وما هو مصـدر ثقـة محـرر المحضـر فيهـاهذه المعلومات 
 !!.من عدمه ؟؟.. اء عليهم أو نزاعات مع أي من المتهمين السبعة من شأنها النكاية بهم واالدع

 وهل
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 ومن ثم 
يؤكـد أن هنـاك أمـر غامضـا لـم يـرد يتجلى ظاهرا أن تجهيـل مصـدر المعلومـات المزعومـة  

 هذا المصدر علـي عالقـة سـابقة بـأي مـن المتهمـين أما أن يكونر الكشف عنه وهو محرر المحض
 هنـاك مصـدر فـي األصـل ٕوامـا أنـه ال يكـون.. ويريد التنكيل به والزج به في دائرة االتهام بـال سـند 

ومـن ثـم ال يجــوز التعويـل عليـهـا .. وتكـون هـذه المعلوـمـات المزعومـة مـن عـنـديات محـرر المحضــر 
 .ذن في إصدار اإل

 احلقيقة الثالثة  

ذلك أنه في الوقت الذي أورد فيه محـرر المحضـر .. وهذه الحقيقة مكملة ومؤكده لسابقها  

 أفــــاد بــــأن المتهمــــان األول والثــــاني يتعاطيــــان المــــواد المخــــدرة والمــــؤثرات )المجهــــول(أن مصــــدره 
 .العقلية 

 األوراق والتقارير الفنية وقد أسفرت 
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عيـنـة ـبـول كــال مــن المتهمــين األول مؤكــده عـلـي أـنـه بفحــص  
والثاني جاءت خالية تماما مـن أنهمـا يتعاطيـان أي مـواد مخـدرة أو 

 !!.ثمة مؤثرات عقلية 
 وهذا يؤكد 

غيــر منــزه عــن مــا ســبق وقررنــا فــي الحقيقــة الثانيــة مــن أن مصــدر المعلومــات المزعومــة  

 .كما سطر محرر المحضر  "موثوق به " وال يمكن بحال وصفه بأنه  .. البهتان والتضليل

 احلقيقة الرابعة  

ـمــن بـيــان .. والـتــي جـــاءت بعـبــارات غامضـــة ومجهـلــة .. فقــد خـلــت المعلوـمــات المزعوـمــة  

أو المؤثرات العقليـة التـي تـم الـزعم بـأن المتهمـان األول والثـاني يتعاطيانهـا أو ماهية المواد المخدرة 
 بل جاءت المعلومات جزافية قائمه علي .. اد  الذي يحتفظان فيه بهذه الموأو المكانيحوزانها 

 .التخمين وليس علي اليقين حتى يمكن االطمئنان إليها 

 احلقيقة اخلامسة   

ومع ثبوت بهتان ما جاء بهـذه المعلومـات المزعومـة مـن أن غـرض المتهمـان األول .. هذا  
لك لثبـوت أنهمـا ال يتعاطيـان أي وذ (هو التعاطيوالثاني من حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 

 هـذه فقد خلت هذا المعلومات الواهيـة مـن الغـرض الـذي مـن أجلـه يحـوز المتهمـان) .. من ذلك 
 ).بفرض صحة ذلك(المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية 

 احلقيقة السادسة  

وضـوح فإن العبـارات المسـطر بهـا طلـب اإلذن ذاتهـا تـدل وب.. واألكثر من جماع ما تقدم  

 .أ، السيد اللواء الذي حررها غير واثق بما جاء بها 

 لذلك 
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 وحيث أن السبب الرئيسي لطلب اإلذن .. هذا 
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ومع ذلك يثبت أن محرر الطلب طيان المخدرات والمؤثرات العقليـة الزعم بأن المتهمان يتعا 

األمـر الـذي يقطـع بعـدم صـحة هـذه المعلومـات وأنـه لـم يـتم إجـراء  .. ذاته يتشكك وال يثق فـي ذلـك
 .أي تحري أو بحث 

 السيما 

وـقــــد ثـبــــت أن أي مـــــن المتهمـــــين األول والـثــــاني ال يتعـــــاطى  
 !!.المخدرات أو المؤثرات العقلية
 قيقة السابعة احل

بعـد البحـث والتحـري " قـد أورد أنـه .. بل أن السيد محرر المحضـر .. ليس هذا كل شيء  

 .تبين صحة تلك المعلومات 

 

 

 وهذا علي الرغم من ثبوت 
وهو ما يؤكد وبحق أنه لـم يـتم ثمـة .. عدم صحة جماع ما سطر ووصف بأنه معلومات  

 .إجراء بحث أو تحري في الحقيقة 

  الثامنة  احلقيقة

قـــد تعمـــد إخفـــاء وتجهيـــل اســـم .. أن الســـيد محـــرر المحضـــر .. وأضـــف إلـــي مـــا تقـــدم  

وكـذا  )بفـرض وجـوده(الشخص الـذي قـام بالبحـث والتحـري عـن مـدي مصـداقية هـذه المعلومـات 

 . المدة التي استغرقها في إتمام هذه التحريات إن وجدت تجهيل

 حىت ال تتكشف احلقيقة 
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 ويف هذا املقام فال يعقل 
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ـواء القــول بــأن    هــو الــذي قــام بــإجراء لعامــة لمكافحــة المخــدراتمــدير اإلدارة ا/ الســيد الـل
ولعــل خـيـر دلـيـل عـلـي  .. ٕواال ـكـان ـقـد أفصــح عــن ذـلـك صــراحةالبحــث والتحــري بنفســه وبشخصــه 

لم يطلب اإلذن لنفسـه ولشخصـه إلجـراء القـبض والتفتـيش بـل جـاء طلبـه أن السيد اللـواء .. ذلك 

بــالتحري أو البحــث أو القــبض بنفســه بــل وهــو مــا يؤكــد أنــه ال يقــوم " لمجموعــة مــن أفــراد اإلدارة "
 .يكلف الضباط المرءوسين له بهذه اإلجراءات 

 احلقيقة التاسعة 

قـد خلـت تمامـا مـن المصـدر الـذي أن كافة المعلومات المزعوم بأنهـا موثـوق فـي مصـدرها  

علــي فــرض صــحة  (يحصــل منــه المــتهم األول والثــاني علــي المــواد المخــدرة والمــؤثرات العقليــة
  .)ذلك

 احلقيقة العاشرة 

.. ولعــل خـلـو المحضــر المزعــوم مــن إجــراء تحرـيـات وبحــث حــول المعلومــات المســطرة فـيـه  
ـمـا يؤـكـد ـعـدم جدـيـة ـهـذه التحرـيـات ـبـل وعــدم  ـمـن ثـمـة ذـكـر للمتهـمـين ـمـن الثاـلـث حـتـى األخـيـر

ألول حيــث أن هــؤالء المتهمــين تــم اكتشــافهم بعــد إجــراء القــبض علــي المتهمــين ا .. إجرائهــا تمامــا
وهــو أمــر يؤكــد عــدم إجــراء أي تحريــات أو تــوافر دالئــل جديــة بــذلك المحضــر علــي .. والثــاني 

 .تبرر إصدار اإلذن بالقبض عليهما ارتكاب أي من المتهمين األول والثاني لجريمة 

 احلقيقة احلادية عشرة

ـعـن ذـلـك الـشـخص ـلـم ـتـأتي المعلوـمـات المزعوـمـة بثـمـة ذـكـر  

أنــه اســتلم المبــالغ مــن المتهمــين األول  الــذي تــم الــزعم بالمجهــول
 والثاني 

 احلقيقية الثانية عشرة

مـع شـخص  – بفرض صحة ذلـك –لم يرد بتلك المعلومات أي إشارة إلي تعامل المتهمان  

محبوس في قضـية مخـدرات رغـم كونـه مـن المفتـرض تحـت قبضـة الشـرطة مـن اليسـير التوصـل 

ٕتحرـيـات واـجـراءات بـحـث حــرر المحضــر ـبـأن هـنـاك ورغــم ذـلـك كـلـه يـقـرر م .. آلي معلوـمـة بشــأنه
 !!.أجريت ؟
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 احلقيقة الثالثة عشرة  
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 أنفة الذكر قائق ولعل مجاع احل
 وـعـدم صــحة اـلـزعم ـعـدم مصــداقية المعلوـمـات المـسـطرة بـهـذا المحضــرتؤكـد وبحــق عـلـي  

ا مـن لـوخوهـو األمـر الـذي يجعـل هـذا المحضـر  .. تم علـي الطبيعـةبأن ثمة تحريات أو بحث قد 

ـة العامــة  ـة تـبـرر إصــدار النياـب ـأي دالـئـل كافـي  إلجــراء القــبض والتفـتـيش للمتهمــان والتعــرض إلذنـل
 التـي ال تحـوى بناء علي تلك التحريات الواهية والغامضةلحرياتهما الشخصية والتعرض لمسكنهما 

وهـو األمـر الـذي يقطـع .. كـاب أي مـن المتهمـين األول والثـاني لجريمـة دليال واحدا معتبرا علي ارت

 .ببطالن هذا اإلذن بطالنا مطلقا 

 وحيث مل خيرج احلكم املستأنف عن هذا النظر 
ـذي يؤكــد أن الحكــم المســتأنف واكــب صــحيح الواـقـع   ـه ـفـي قضــائه األمــر اـل وتســاند علـي

حة وـعـدم وـجـود ثـمـة دالـئـل كافـيـة تـبـرر والـقـانون حينـمـا قـطـع بـعـدم إـجـراء تحرـيـات جدـيـة وصــحي

 .إصدار النيابة العامة لإلذن بما يبطل هذا اإلذن 

 وهذا عني ما قررته حمكمة التمييز بقوهلا 
مـــن المـقــرر أـنــه يشـــترط لصـــحة التفـتــيش اـلــذي تجرـيــه النياـبــة العامـــة أو ـتــأذن بإجراـئــه فـــي  

ئي ـقــد عـلــم مـــن تحرياـتــه مســـكن المـــتهم أو مـــا يتصـــل بشخصـــه هـــو أن يكـــون رجـــل الضـــبط القضـــا
واســتدالالته أن جريمــة معينــة قــد وقعــت مــن شــخص معــين وأن تكــون هنــاك مــن الــدالئل واألمــارات 
الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص مـا يبـرر التعـرض لحريتـه أو لحرمـه سـكنه فـي سـبيل 

دار األمـر ـبـالتفتيش كشـف مبلـغ اتصـاله بتـلـك الجريمـة ، وكـان تـقـدير حديـة التحريـات وكفايتـهـا إلصـ
هـــو مـــن المســـائل الموضـــوعية التـــي يؤكـــل األمـــر فيهـــا إلـــي ســـلطة التحقيـــق تحـــت إشـــراف محكمـــة 

 .الموضوع 
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 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٧ الطعن رقم ٣١/١/٢٠١١محكمة التمييز بتاريخ (

 : سبب الثاني ال

وحيث ثبت مبا ال يدع جمـاال للشـك بطـالن اإلذن الصـادر مـن النيابـة العامـة  

 لعدم ابتنائه علـي حتريـات أو أدلـة أو دالئـل تشـري إيل ارتكـاب -/-/-يخ    بتار

وحيث ثبت كذلك عدم وجود مثة حالة مـن .. املتهمان األول والثاني جلرمية 

فقد بات واضـحا وحبـق بطـالن القـبض علـي املتهمـني األول .. التلبس حاالت 

  .والثاني وبطالن تفتيشهما 

  من الدستور بقوهلا ٢٦ية ما نصت عليه املادة من القواعد الدستورحيث أنه 
و تفتيشـه أو أالحرية الشخصية مكفولـة لجميـع المـواطنين ، وال يجـوز القـبض علـي أحـد  

 حجزه أو حبسه إال وفق أحكام القانون 

 

 

فقد أشرنا سلفا إيل ما جاء باملادة التاسعة مـن قـانون اإلجـراءات .. ونفاذا لذلك 

 اجلنائية التي قررت 
ــي األحـــوال وبالشـــروط  أو حجـــزه أو حبســـه تفتيشـــه عـلــي أحـــد أو ال يجـــوز الـقــبض  إال ـف

 .المنصوص عليها في القانون 

 ولعل من أهم الشروط
إذن مـن النيابـة التي يستوجبها القانون لمشروعية القبض علي المـتهم وتفتيشـه هـو صـدور  

ـــيس هــــذا فحســــب.. العامــــة بضــــبطه وتفتيشــــه  هــــذا اإلذن ن يكــــون بــــل اســــتوجب المشــــرع أ .. ـل

علــي تحريــات جديــة  – كمــا أشــرنا ســلفا – إال إذا كــان مبنيــا وهــو مــا ال يكــون كــذلك ..صــحيحا 

 .ٕواال كان باطال .. ودالئل كافية علي ارتكاب المتهم للجريمة 

  -/-/-وهذا عني ما شاب اإلذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ 

  ودالئل كافية تربر إصداره حيث جاء باطال لعدم إبتنائه علي حتريات
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قــد تــم نفــاذا لهــذا اإلذن وحيــث أن القــبض علــي المســتأنف ضــده األول .. لمــا كــان ذلــك  

 .. الباطل األمر الذي يبطل هذا اإلجراء وكذا إجراء التفتيش إلجرائهما بغير مقتضـي مـن القـانون
  . في حالة تلبسكما لم يدع مدعي بأنه كان.. فليس هناك إذن صحيح من النيابة العامة 

  لذين متاوهو ما يؤكد بطالن إجراءي القبض والتفتيش ال

 يف حق املتهم األول 

  والتمييز حيث قضت بأنالنقض تي نفاذا ملا استقرت عليه حمكم.. وهذا 
ٕ ، واذ خـالف الحكـم المطعـون فيـه القبض الذي ال يستند إلي أساس في القانون فهو باطـل 

 صـحة هـذا اإلجـراء فإنـه يكـون معيبـا بالخطـأ فـي تطبيـق القـانون بمـا هذا النظر وجـري قضـائه علـي
 .يوجب نقضه 

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

 كما نصت صراحة بأن 
الـــدفع بـــبطالن القـــبض والتفتـــيش هـــو مـــن الـــدفوع الجوهريـــة التـــي يتعـــين علـــي المحكمـــة أن  

وكان ال يكفي لسالمة الحكم أن يكـون الـدليل  ، تعرض له وتقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة

 .صادقا متي كان وليد إجراء غير مشروع 

 )٤/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٨١ لسنة ٧٠٧٣الطعن رقم (
 ) جزاء٢٠١٠ لسنة ٥٥٣ الطعن رقم ٢٠/١٢/٢٠١٠محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
يتجلـى ظـاهرا أنـه .. هـام الماثـل وبتطبيق جملـة المفـاهيم القانونيـة أنفـة الـذكر علـي أوراق االت 

  .-/-/- بطالن اإلذن الصادر عن النيابة العامة في - علي نحو ما تقدم –طالما ثبت 

 وطاملا مل تتوافر حالة من حاالت التلبس 

 الواردة حصرا بالقانون 
األـمـر اـلـذي يســتتبع بالضــرورة بطــالن الـقـبض عـلـي المســتأنف ضــده األول بـمـا يجعـلـه جــديرا  
كمـــا ـتــواترت علـيــه محكمـــة التمييـــز .. وهـــذا عـــين مـــا قررـتــه محكمـــة أول درجـــة المـــوقرة .. ة ـبــالبراء

 قائلة بأن .. الموقرة في العديد من أحكامها 

األدلة في المواد الجزائيـة ضـمائم متسـاندة يكمـل بعضـها بعضـا ومنهـا مجتمعـة تتكـون عقيـدة  
ي مبلغ األثر الذي كان للدليل الباطـل المحكمة بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التصرف عل
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في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو مـا كانـت تقضـي بـه لـو أنهـا فطنـت إلـي أن هـذا الـدليل غيـر 
 .قائم 

 ) جزاء٢٠١٠ لسنة ٥٥٣ الطعن رقم ٢٠/١٢/٢٠١٢محكمة التمييز بتاريخ (

  :ثالثسبب الال

ـة الـصـادر  ـة العاـم ـي بـطـالن إذن النياـب ـا عـل ـيش ـهـذا وترتيـب ـالقبض والتفـت ـب

.. فإن ذلك يستتبع وفقا ملـا اسـتقر عليـه قضـاء التمييـز .. للمستأنف ضدهما 

بطالن كافة اإلجراءات واألدلة التي كانت وليدة إذن نيابة باطل ويتعني القضـاء 

 .برباءة املستأنف ضده األول من االتهام املنسوب إليه 

 ليا أن واملتواتر عليه يف قضاء احملاكم الع.. فالثابت 

ن المقــرر أن القــبض والتفتــيش إذا حصــال بغيــر إذن يكونــا مــ 
 .باطلين ويبطل الدليل المستمد منهما 

 ) جزاء٢٠٠٦ لسنة ٥٦٧ الطعن رقم ٧/١١/٢٠٠٦محكمة التمييز بتاريخ (

 ويف ذات املقام استقرت أحكام النقض املصرية علي أن 
عويل في الحكم باإلدانة علـي أي دليـل عدم التمن المقرر أن بطالن القبض مقتضاه قانونـا  

 وبالـتــالي ـفــال يعـتــد بشـــهادة مـــن ـقــام ـبــه ، ولمـــا كاـنــت اـلــدعوى حســـبما حصـــلها الحكـــم مســـتمد مـنــه
 .المطعون فيه ال يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

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

  كما قضي بأن 

ينبنـي علـيـه عـدم التعويـل ـفـي اإلدانـة عـلـي ن المقـرر أن بطـالن القـبض لـعـدم مشـروعيته مـ

 ، 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 ١١٣٨٣ الطعن رقم ١٠/٣/١٩٩٣نقض (

  كما قضت بأن
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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

ه متصـال بـه ومترتبـا عليـه ألن مـا هـو ضده يعد إبطال مطلـق القـبض عليـه والتقريـر بـبطالن مـا تـال
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 دليل المســتمد مـنـهيوـجـب اســتبعاد اـلـبطــالن الـقـبض  
 . عليه

 )ق٦٠ لسنة ٢٨ طعن رقم ١٢/٧/١٩٩٠نقض (

 ملا كان ذلك
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 ومن ثم 
فإن مقتضي مـا تقـدم جميعـه أنـه قـد تحـتم القضـاء ببـراءة المسـتأنف ضـده األول وآخـرين مـن  

كال معينـا خـاص يصـوغ لم يرسـم شـوحيث أنه لمن المقرر أن القانون هذا االتهام الباطلة إجراءاته 
فمتي كان مجموع ما أورده الحكـم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيهـا ، 

 كافـيـا ـفـي تفـهـم الواقـعـة وظروفـهـا حـسـبما استخلصــتها –كـمـا ـهـو الـحـال ـفـي اـلـدعوى المطروـحـة 

 .المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون وينفي عن الحكم قاله القصور 

 ) جزاء٢٠٠٧ لسنة ٢٧١ الطعن رقم ٢١/٦/٢٠١٠كمة التمييز بتاريخ مح(

 ملا كان ذلك 
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ـكـان الحـكـم المـسـتأنف ـقـد ابتـنـي عـلـي حـقـائق وأدـلـة لـهـا صــداها ـفـي األوراق ـجـاءت ـفـي و 

مجموعها جنبا إلي جنب لتؤكد بطالن إجراءات االتهام الراهن وسقوط كافة األدلـة المسـتمدة مـن 

األمر الذي ينـزه الحكـم المسـتأنف مـن أي شـبهه قصـور يكـون قضـاؤه . .هذه اإلجراءات الباطلة 

 .جديرا بالتأييد محموال علي أسبابه 
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ـة : أوال  ـويض ـسـلطة حمكـمـة أول درـج ـت تـق ـانون حاوـل ـة للـق ـة العاـمـة باملخالـف النياـب

املوضوعية والتقديرية وتعمدت خمالفة األصل الثابت من أن احملكمـة اجلزائيـة 

 .ها الشك والريبة يف صحة االتهام حىت تقضي برباءة املتهم منه يكفي
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 حيث تواترت أحكام التمييز علي أن 
لمحكمــة الموضــوع أن تســتخلص مــن أـقـوال الشــهود وســائر العناصــر المطروحــة عـلـي بســاط  
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسـبما يـؤدي إليـه اقتناعهـا وأن تطـرح مـا يخالفهـا مـن البحث 

 .ري صور أخ

 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٥٨ الطعن رقم ٧/٣/٢٠١١محكمة التمييز بتاريخ (

 كما قضي بأن 
ن تسـتخلص مـن مجمـوع األدلـة أمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع  

 .المطروحة أمامها علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى 

 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٥٥ الطعن رقم ٧/٣/٢٠١١محكمة التمييز بتاريخ 

 ملا كان ذلك
يتضــح أن وبمطالعــة تقريــر النياـبـة العامــة الســتئناف الحكــم الصــادر مــن محكمــة أول درجــة 

 النيل من السلطة التقديريـة لمحكمـة أول درجـة وتقويضـها – بالمخالفة للقانون –النيابة حاولت 

 أدـلـة ثـبـوت التهـمـة ـفـي حــق وذـلـك بترتـيـل ذات األدـلـة الـتـي ســاقتها النياـبـة العامــة وقاـلـت بأنهــا

وانتـهـت إـلـي أن .. والـتـي أخضــعتها محكـمـة أول درـجـة لتـقـديرها وقاـلـت فيـهـا كلمتـهـا .. المتهمـين 
اإلذن الصادر من النيابة العامة بالقبض علي المستأنف ضدهما األول والثاني هـو إذن باطـل لعـدم 

 ة علي ارتكاب هذين المتهمين إبتناؤه علي تحريات جدية أو معلومات موثوق منها أو دالئل كافي
 .لجريمة 

 وحيث استعملت حمكمة أول درجة يف ذلك 
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 ة إال أن النيابة العام
يعتبـر .. لذات األدلـة التـي طرحتهـا أمـام محكمـة أول درجـة ولـم تقنـع بهـا بإعادة ترتيلها  

محاولة من النيابة في النيل من سلطة المحكمة الموضوعية والتقديريـة وهـو أمـر منعتـه محكمـة 

يتجـلـى ـظـاهرا أن ـهـذا .. وـمـن ـثـم !! التميـيـز عـلـي نفـسـها فكـيـف تمنـحـه النياـبـة العاـمـة لنفـسـها ؟
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ستئناف المقدم من النيابة العامة قد استهل بداءة بمخالفة القانون بما يستوجب رفضه وتأييـد اال

 .الحكم المستأنف 

النيابة العامة تستند يف استئنافها الراهن علي حمـض مـزاعم ال سـند هلـا يف : ثانيا 

 .الواقع أو األوراق مستمسكة بأقوال مرسلة ومل تسع حنو تقديم دليل عليها 

  املقرر يف قضاء التمييز أن حيث أن
متى تشككت في صـحة إسـناد التهمـة إلـي المـتهم أو لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة  

أو لقيـام سـبب مـن أسـباب اإلباحـة وموانـع العقـاب إال أن ذلـك مشـروط بـأن لعدم كفاية أدلة الثبوت 
ا محصـــت اـلــدعوى وأحاطـــت تلـتــزم بالحـقــائق الثابـتــة ـبــاألوراق وأن يشـــتمل حكمهـــا عـلــي مـــا يفـيــد أنـهــ

بظروفهــا وأدـلـة الثـبـوت فيهــا والـتـي ـقـام عليهــا االتهــام عــن بصــر وبصــيرة ووزازـنـت بينهمــا وـبـين أدـلـة 
 .النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر اإلثبات 

 ) جزاء٢٠٠٣ لسنة ٢٩٢ ، ٢٩١ الطعن رقم ٢٩/١١/٢٠٠٣محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت من مـدونات الحكـم المسـتأنف أن محكمـة أول درجـة قـد التزمـت صـحيح الثابـت  

ولــــم تقتنــــع باألدلــــة التــــي قــــدمتها النيابــــة العامــــة تــــدليال علــــي ثبــــوت االتهــــام فــــي حــــق .. ـبـــاألوراق 
يثبـت بعـدم إجـراء ثمـة تحريـات فـي / ..... وقررت بأن طلب اإلذن المقـدم مـن السـيد .. المتهمين 

حيث خال هذا الطلب من بيان توقيت وتاريخ تلقي المعلومات المقـال .. يعة والحقيقة والواقع الطب

بها ، كمـا خـال مـن بيـان القـائم بالبحـث والتحـري عـن هـذه المعلومـات ، وكيفيـة إجـراء التحريـات 

، وكـذا خـال هـذا الطلـب مـن ) إن وجـد(المزعومة ، وخال أيضا مـن المـدة التـي أسـتغرقها التحـري 

 .ة دالئل كافية علي اتهام المطلوب اإلذن بضبطهم وتفتيشهم ثم

 وحيث أن ما استقته حمكمة أول درجة 

 علي حنو ما سلف بيانه باألوراق وعلي األخص

  الطلب املقدم للنيابة العامة للحصول علي اإلذن 
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 ودومنا أن حتاول جرب اخلطأ والقصور 
الطلــب وتكملــه النــاقص مــن البيانــات الجوهريــة التــي قالــت محكمــة أول درجــة فــي فــي هــذا 

 .شأنها بأنها دليل علي عدم الجدية بل وعلي عدم إجراء التحريات أصال 

 فإن النيابة العامة بذلك تكون قد استمسكت مبجرد أقوال مرسلة 

 حتاول بها جمابهة ومعارضة ما هو ثابت باألوراق 
بما ال يدع مجاال للشك أن االسـتئناف الماثـل قـائم علـي غيـر سـند صـحيح وهذا األمر يقطع 

 .له صدي باألوراق بما يجدر معه رفضه 

.. أن الثابت أن النيابة العامة قد خالفت األوراق وما ثبت فيها من أدلـة فنيـة : ثالثا 

وذلك فيما سطرته من أسباب حملاولة النيل من احلكم املستأنف والـذي ابتنـي 

ـسـانيد وحـقـائق تؤـكـد مطالـعـة احملكـمـة مـصـدرة احلـكـم ألوراق اـلـدعوى عـلـي أ

 .والقضاء فيها وفقا لصحيح الواقع والقانون 
مــن ضــمن األدـلـة الـتـي ســاقها دـفـاع المســتأنف ضــده األول عـلـي تهــاتر المعلومــات المســطرة 

ن تـلــك أ.. بالطـلــب المـقــدم للنياـبــة للحصـــول عـلــي اإلذن ـبــالقبض عـلــي هـــذين المتهمـــين وتفتيشـــهما 

 عن أن المستأنف ضدهما األول والثـاني يتعاطيـان المـواد المخـدرة – بهتانا –المعلومات أسفرت 

 .والمؤثرات العقلية 

 يف حني قد ثبت بتقرير املخترب اجلنائي 

 املرفق باألوراق 

) المستأنف ضـدهما األول والثـاني(أيا من هذين المتهمين أن 
 .ات العقلية ال يتعاطي المواد المخدرة أو المؤثر

 وهو ما يعد دليل قاطع صادر عن جهة فنية

 وعلمية رمسية 
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ويقطع أيضـا .. علي عدم صحة ما ورد من معلومات وسطرت في طلب اإلذن أنف الـذكر 

بعدم إجراء ثمة تحريات جدية للكشف عما إذا كانت هذه المعلومات صـحيحة مـن عدمـه ومـا إذا 

 .واد المخدرة من عدمه كان المتهمان أنفي الذكر يتعاطيان الم

 هذا وعلي الرغم من هذا مجيعه 
تصــر النيابــة العامــة فــي تقريــر اســتئنافها الــراهن علــي أن المســتأنف ضــدهما األول والثــاني  

 .يتعاطيان المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 

 وأغفلت متاما وللمرة الثانية 
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 ومبا تقدم 
ة وتتمسـك تكون النيابة العامة قد أقامت الدليل القاطع علي أنها تخالف األوراق واألدلـة الفنيـ

 كحـال االتهـام الماثـل برمتـه –وهو ما يجعل استئنافها الـراهن .. بواقعات ال سند لها وال دليل عليها 
 . معدوم السند بما يجدر معه رفضه وتأييد الحكم المستأنف –

 
 
 
 

أغفلت النيابة العامة يف تقرير استئنافها الراهن األدلة التي سـاقتها حمكمـة : رابعا 

معتمصـة .. دا علي عدم إجراء أي حتريات حول الواقعة الراهنة أول درجة تأكي

بأن احتواء طلب اإلذن علي اسم املتهمني وعنوانهما وأرقام هواتفهمـا بالقول 

 دليال علي إمتام التحريات

 حيث أن املقرر يف قضاء التمييز 
ن المـتهم أو في مسـكالذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه أنه يشترط لصحة التفتيش  

ـقــد عـلــم ـمــن تحرياـتــه واســـتدالالله أن ـمــا يتصـــل بشخصـــه هـــو أن يكـــون رجـــل الضـــبط القضـــائي 



 

١٢٨ 

 

جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الـدالئل واألمـارات الكافيـة مـا يبـرر 

 .التعرض لحريته أو لخرق مسكنه 

 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٧ الطعن رقم ٣١/١/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (
 ) جزاء٢٠١٠ لسنة ٤٤٩ الطعن رقم ٤/١٠/٢٠١٠محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيــق مــا تــواترت عليــه محكمــة التمييــز مــن وجــوب أن يســتند اإلذن الصــادر مــن النيابــة  

العامــة بــالقبض علــي مــتهم وتفتيشــه علــي قيــام دليــل بــأن ثمــة تحــري قــد تــم  يســتدل منــه أن جريمــة 
 .وقعت من شخص معين وأن األمارات علي ذلك متوافرة معينة قد 

 وعلي ما قررته النيابة العامة يف تقرير هذا االستئناف 
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 يتضح وجبالء تام 
ـلــه وال ســـند ـمــن الواـقــع أو أن ـمــا قررـتــه النياـبــة العاـمــة ـفــي ـهــذا الخصـــوص ال صـــحة  

ذلك أن المقصود بالدالئل الكافية أن تقدم من األمارات والظواهر علـي ارتكـاب المـتهم .. القانون 

فلـيس فيـه ثمـة دليـل .. أمـا مجـرد التوصـل إلـي اسـم المـتهم وعنوانـه ورقـم هاتفـه .. بجريمة ما 

 .علي أنه ارتكب جريمة معينة 

 

 

 هذا باإلضافة إيل أن 
بيانــات التــي زعمــت النيابــة العامــة علــي أنهــا دليــل علــي أن ثمــة تحــري قــد تــم إجــراءه هــذه ال 

هي جميعا بيانات متوافرة بقاعدة البيانات علي الحاسب اآللـي تحـت حيال المتهمان األول والثاني 

فهــي ليســت مــن األمــور الـتـي بحاجــه .. ـيـد الســادة ضــباط الشــرطة يســتعينون بـهـا طبـقـا للـقـانون 
محفوظــة .. فكــل إنســان عـلـي أرض دوـلـه اإلمــارات العربـيـة المتحــدة .. حــث أو تقصــي التحــري أو ب

فهل يعتبر التوصل إلي أسـم المـتهم وعنوانـه ورقـم هاتفـه دلـيال .. بياناته بالكامل بقاعدة البيانـات 

 !.علي أن هناك تحريات أجريت بشأنه ؟

 !!لجريمة المسندة إليه ؟وهل التوصل إلي هذه البيانات يعد دليال علي ارتكاب المتهم ل
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 لعل ما تقدم 
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 النيابة العامة من أن أقـوال شـهود اإلثبـات حتمـل ه إليركنتعدم صحة ما : خامسا 

رغـم أن مجـاع هـؤالء .. داللة علي صحة االتهـام املنسـوب للمسـتأنف ضـدهم 

 مثة حتريات حول الواقعة وأنـه مت تكلـيفهم م بعدم إجرائهواالشهود قد جزم

ومن ثم يتأكد أن قول النيابـة يف هـذا .. جراءات القبض والتفتيش فقط باختاذ إ

 .الصدد ال ينال من احلكم املستأنف 

 فإن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن .. بداية 
وزن أقوال الشـهود وتقـدير الظـروف التـي يـؤدون فيهـا شـهادتهم وتعويـل القضـاء علـي أقـوالهم  

 .المنزلة التي تراها وتقدره التقرير الذي تطمئن إليه مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله 
 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٥٨٠ الطعن رقم ٧/٣/٢٠١١محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت من مطالعة أقوال شهود اإلثبات أن جميعهم من السادة رجال الشرطة الذين تـم  

 .-/-/-يابة العامة الباطل الصادر بتاريخ تكليفهم بإجراءات القبض والتفتيش تنفيذا إلذن الن

 واجلدير بالذكر 
أن جميع هؤالء الشهود قد نفوا تماما قيام أو اشتراك أي منهم في إجراء التحريات حـول هـذه  

 .الواقعة قبل صدور اإلذن الباطل من النيابة العامة 

 وحيث أن احلكم املستأنف 
ؤه علـي ثمـة دالئـل كافيـة علـي اتهـام المتهمـين فـي قرر ببطالن إذن النيابـة العامـة لعـدم ابتنـا 

 .بمعني أن الحكم قطع بعدم وجود دالئل سابقة علي صدور اإلذن .. هذه القضية 

 األمر الذي يؤكد
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تعتبـر دلـيال علـي نسـبة ) الالحقة علي اإلذن(أن قول النيابة العامة بأن أقوال شهود اإلثبات  
 يؤكـد أن النيابـة لـم تطـالع الحكـم المسـتأنف ولـم تفطـن إلـي ..هذا االتهـام المبتـور فـي حـق المهمـين 

حيــث أن هــذا القضــاء عــاب اإلذن ألنــه لــم يســبق صــدوره وجــود دليــل كــافي علــي صــحة .. مــؤداه 
فإذا فرضنا بأن ثمة دليل قـد ترتـب علـي تنفيـذ هـذا اإلذن الباطـل فإنـه يكـون بالتـالي دليـل .. االتهام 
مـــاع مـــا ســـطر ـبــاألوراق مـــن أـقــوال للشـــهود أو للمتهمـــين أو وهـــو مـــا قـــد كـــان حـيــث أن ج.. باطـــل 

وتطبيقـا لقاعـدة مـا بنـي .. ترتبـت بشـكل مباشـر علـي ذلـك اإلذن الباطـل .. خالف ذلك مـن الوقـائع 
 .فإنه ال يجوز االعتداد بأي أقوال الحقه علي اإلذن المذكور .. علي باطل فهو باطل 

 أن وهذا عني ما قررته حمكمة التمييز بقوهلا ب

مــن المقــرر أن القــبض والتفتــيش إذا حصــال بغيــر إذن يكونــا  
 .باطلين ويبطل الدليل المستند منهما 

 ) جزاء٢٠٠٦ لسنة٥٦٧ الطعن رقم ٧/١١/٢٠٠٦محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 

يضحي ظاهرا أن االستئناف المقـام مـن النيابـة العامـة قـائم علـي غيـر .. ومن جملة ما تقدم  
 صحيح من الواقع أو القانون مبناه األقوال المرسلة ومخالفة الثابت باألوراق وهو مـا يجعـل هـذا سند

 .االستئناف جديرا بالرفض وتأييد الحكم المستأنف محموال علي أسبابه 
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 :  األول ليلالد
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أـمـام ـسـواء اـلـذي أديل ـبـه األول ـسـتأنف ـضـده بـطـالن االـعـرتاف املنـسـوب للم 

نـوي بتحقيقات النيابة األوليـة لكونـه جـاء وليـد إكـراه مـادي ومع وأالشرطة 

مورس عليه يتمثل يف التعدي عليه بالضـرب واحلرمـان مـن شـرب املـاء ممـا 

 .دفعا حنو اإلدالء به به محله حنو اإلدالء مبا دفع 

 ذلك أن املستقر عليه فقها يف هذا اخلصوص أنه 
فال عبـرة بـاالعتراف يجب أن يكون المتهم قد أدلي باالعتراف وهو في كامل إرادته ووعيه ،  

 أو كـان ثمـرة إجـراءات باطلـة ومعيبـة ، كمـا دقا إذا جاء نتيجة إكـراه مـادي أو معنـويولو كان صا
ال يعتــد بــه إذا كــان نتيجــة وعــد أو إغــراء ألنــه يعــد قــرين اإلكــراه والتهديــد ، ولــه تــأثيره علــي حرـيــة 

اء المتهم في االختيار بين اإلنكار أو االعتراف يؤدي إلي حمله علي االعتقاد بأنـه قـد يجنـي مـن ور
 .االعتراف فائدة أو يتجنب ضررا 

 )٧٦٩ ص ١٩٨٠قانون اإلجراءات طبعة .. مأمون سالمة / د(
 )٥٤٣ ص –أدوار غالي الذهبي / د(

 كما تقرر فقها بأن 
ـفـإذا ـكـان االعـتـراف ثـمـرة إـجـراءات باطـلـة يجـب أن يســتند االعتـراف إـلـي إجـراءات صــحيحة  

 الصادر بناء علي قبض أو تفتيش باطل يقع باطـل ويجدر التنبيه إلي أن االعتراف .. 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 
االعـتـراف اـلـذي يصــدر عــن المــتهم عـلـي أـثـر التفـتـيش باطــل وتحدـيـد مــدي صــلة تـقـدير قيمــة 

هذا االعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هـو مـن شـئون محكمـة الموضـوع تقـدره حسـبما يتكشـف 
 .لها من ظروف الدعوى 
 )٢٧/٥/١٩٩٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ٢٩٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
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ن عناصــر االســتدالل الـتـي تمـلـك محكمــة الموضــوع كامــل االعـتـراف ـفـي المســائل الجنائـيـة مــ 
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 ١٧٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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 ولكن ما لبثت هذه التساؤالت وتلك عالمات االستفهام أن تزول

-/- األول بتـاريخ سـتأنف ضـدهبمجرد إعـادة التحقيـق مـع الم
مقــررا ..  أمــام النيابــة العامــة – بــإرادة حــرة ألول مــرة –ومثولــه -/

حضـــر بإنكـــاره التـــام لجميـــع مـــا ســـبق وأدلـــي بـــه مجبـــرا ومكرهـــا بم
 .الشرطة وتحقيقات النيابة العامة األولية 

 مؤكدا علي أنه ما أديل بذلك االعرتاف 
إال مـتـأثرا بالضــغوط المادـيـة والمعنوـيـة الـتـي مورســت علـيـه واإلكــراه المــادي اـلـذي تعــرض ـلـه  

.. والحرمان من شـرب المـاء ) بحرفية لعدم تخلف إصابات (التعدي عليه بالضربوالذي تمثل في 
ل�*��دמ�אKد��������ذ���א�*����א��א�	���ذو�9(	��מ�א��,���!�א�$	��!��������وא��.د,����&��د��<��������
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 وهو األمر الذي أدي إيل حل اللغز والعثور علي احللقة املفقودة 
فقــد  .. التــي ظلــت عالقــة فــي األذهــان إبــان اســتقراء األوراق األولــي مــن ملــف هــذه القضــية 

األول بـــاعتراف ســـهل ويســـير دون أدنـــي محاولـــة ســـتأنف ضـــده تجلـــى الســـبب وراء إدالء الم
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واتضــحت الصــورة والمـبـرر وراء الســؤال اـلـذي اســتهلت ـبـه النياـبـة العامــة تحقيقاتهــا مــع  .. للمقاوـمـة
 ".ما ظروف اعترافك " المستأنف ضده األول وهو 

 سؤال املتهم فكيف للنيابة العامة املوقرة أن تعلم قبل 

 !!!أنه سوف يعرتف ؟
 فـي المقدمـة التـي روتهـا قبـل التحقيـقإذا وضعنا في االعتبار أن النيابة العامة .. السيما  

مـــع المســــتأنف ضــــده األول والـتـــي ـفـــي األغـلـــب ـمـــا تتضــــمن إثـبـــات اســــتدعائه إـلـــي غرـفـــة التحقـيـــق 
 ..التهمـة التـي يحقـق معـه بشـأنها ثـم يـتم مواجهتـه ب.. ٕومناظرته بدنيا واثبات مالبسـه ومـا إلـي ذلـك 

  فينكرها أو يعترف بها

 إال أن هذه املقدمة قد خلت وفقا للثابت باألوراق 

 ه األول بالتهمة ومن ثم مل يقرر أنه يعرتف بها ستأنف ضدمن مواجهة امل
 ما هـي ظـروف "ورغم ذلك يأتي السؤال األول من النيابة العامة للمستأنف ضده األول بـأن  

وهو األمر الذي يتأكد معه وبحق أن المستأنف ضـده األول كـان واقعـا تحـت تـأثير ضـغط " كاعتراف
مـا لبـث ٕواكراه مادي ومعنوي من شأنه أن حملـه نحـو اإلدالء بـأقوال ال تمـت للواقـع والحقيقـة بصـلة 

 وهـو مـا لـم يتـوافر لديـه أن عدل عنها بمجرد شعوره بشيء من حرية اإلرادة واألمان من االعتـداء
 -/-ال بتاريخ إ

 ومن ثم 
يتجلى ظاهرا مدي ما شاب هذا االعتراف المكذوب من بطالن لصدوره من المستأنف ضـده  
 اإلكـراه ولـيس أدل علـي هـذا.. ومن ثم بطالن أي دليل قد يستمد منه  .. تحت وطأة اإلكراهاألول 

ل الجنـائي عـدم  فـي حـين ثبـت تقريـر المعمـمن اعتراف المتهم علـي نفسـه بأنـه يتعـاطى المخـدرات

 . بما يؤكد وقوعه تحت تأثير اإلكراه المادي والمعنوي صحة ذلك
 

 ليل الثاني الد

ول لثبوت خمالفة مجاع ما قـرر بـه ستأنف ضده األبطالن االعرتاف املنسوب للم 

بـل وللتقـارير الفنيـة الصـادرة عـن .. للحقيقـة والواقـع ) من واقعات مكذوبـة(

 املعمل اجلنائي 
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 الثوابت التي أرستها حمكمة النقض املصرية أنه حيث أنه من 

ال يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافـه بلسـانه أو بكتابتـه  
 .متي كان ذلك مخالفا للحقيقة والواقع 

 )٢٠/١٢/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٥ لسنة ٧٩٢٥٧الطعن رقم (
 )٢٠/٢/١٩٦٨ ق جلسة ٣٨ لسنة ٣٨٠الطعن رقم (

 كما قضت بأن 
عـتـراف ـفـي المســائل الجنائـيـة مــن عناصــر االســتدالل الـتـي تمـلـك محكمــة مــن المـقـرر ـبـأن اال

متـي اطمأنـت إلـي الموضوع كامل الحرية فـي تقـدير صـحتها وقيمتهـا فـي اإلثبـات ولهـا أن تأخـذ بـه 

 .صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع 

 )١٠/١٠/٢٠١٣ ق جلسة ٧٨ لسنة ٧٤٢الطعن رقم (
 )١٨/٩/٢٠١١ ق جلسة ٨٠ لسنة ٥٢٦٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 ـبــاعتراف الـمــتهم أن يخضـــع يـشــترط لألـخــذوكــان الثاـبــت مـمــا هــو مســـتقر علـيــه قضــاء أـنــه  

 .. وتطمئن إلي كونه صادق ومطـابق للحقيقـة والواقـعاعترافه هذا لتقدير عدالة محكمة الموضـوع 
فإنـه ال يصـح .. ية أما إذا ثبت مخالفة ما ورد بهذا االعتراف لما هو ثابت باألوراق والحقائق الواقع

 .التعويل علي ذلك االعتراف المكذوب ويجدر إطراحه
�و�ذא��و�*,ن�א�&ل����א�*��א��א�	��و���9	��<����د��א)ول����א�وא#$!�א��א��!�
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احلقيقة األويل 
ب للمســـتأنف ضـــده األول ومخالفـتــه للحقيـقــة  المنســـوـعــدم صـــحة االعـتــرافـلــيس أدل عـلــي  
 والمـؤثرات العقليـة) الحشـيش (بأنـه يتعـاطى المـواد المخـدرةمن أنه نسب إليـه االعتـراف .. والواقع 

 ) .الترامادول(
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 يف حني أثبت املعمل اجلنائي 

ســـــلبية عيـنــــة الـبــــول المتخـــــذة ـمــــن المســـــتأنف ضـــــدهما األول  
 .الحشيش أو الترامادول وأنهما ال يتعاطيان سواء .. والثاني 

 احلقيقة الثانية 
  شخصـــهمـــعأن المســـتأنف ضـــده األول لـــم يضـــبط .. أن األوراق أســـفرت وبوضـــوح شـــديد  

أي ) المزعــوم اســتعمالها فــي الجريمــة (فــي ســيارتهولــم يضــبط .. أي مضــبوطات ) بتفتيشــه ذاتيــا(
ــــم يضـــــبط بمســـــكنه أي مضـــــبوطات .. مضـــــبوطات  ــــك أن واقعـــــة الضـــــبط ت.. وـل بمســـــكن مـــــت ذـل

أن المســتأنف ضــده الـثـاني أـقـر .. واألكـثـر ـمـن ذـلـك كـلـه  ..  الـثـاني وبغرـفـة نوـمـهـسـتأنف ضــدهالم
 .صراحة بانتفاء صلة المستأنف ضده األول بالواقعة جملة وتفصيال وعدم صلته بالمضبوطات 

 وهذا شيء يتفق مع العقل واملنطق واحلقيقة 

غرفـة  .. لغرفـةوا الثـاني ، ستأنف ضـدهسكن الم .. فالمسكن 
 .. والمعـتــــرف اعتراـفــــا صـــــريحاالـثــــاني ، ســـــتأنف ضـــــده ـنــــوم الم

الثــاني ، واألخيــر أكــد علــي انقطــاع صــلة المــتهم ســتأنف ضــده الم
وذـلــك كـلــه يؤكـــد وبحـــق عـــدم مواكبـــة االعتـــراف .. األول بالواقعـــة 

 . األول للحقيقة والواقع ستأنف ضدهالمنسوب للم
 احلقيقة الثالثة 

ده األول لكونـــــه حـــــال إدالئـــــه بـــــذلك االعتـــــراف المكـــــذوب كـــــان يخـــــالف أن المســـــتأنف ضـــــ 
 حينمـا قـرر بـأن اسـتالم المضـبوطات مـن المسـتأنف ضـده الثالـث فقد تضارب مع نفسـه.. الحقيقة 

ثــم قــرر بــأن القــبض عليــه ومعــه المســتأنف ضــده  .. الســابعة مســاءافــي منطقــة الخــور كــان فــي 
وهـــو أمـــر يؤكـــد  .. ـفــي الســـابعة مـســاءا أيضـــاـكــان . .الـثــاني بمســـكن األخـيــر ـفــي منطـقــة الطـــور 

 مخالفة ما قرره المستأنف ضده األول للحقيقة 

 احلقيقة الرابعة 
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فقـد قـرر .. ولكون المستأنف ضده األول لم يتسلم المضبوطات من المستأنف ضده الثالـث  

 .أحداهما صغيره وأخري كبيرة " بأن المضبوطات كانت موضوعة داخل كرتونين 

  الثالث ستأنف ضدهحني قرر امليف 

 "  كيس بالستيكي +كرتون " أن املضبوطات كانت موضوعة يف 
 ـفـي الواقعـة برمتـهـا وأنـه تـم اـلـزج بـه فيـهـا  األولالمـسـتأنف ضـدهعـدم اـشـتراك وهـذا مـا يؤـكـد  

 .مما حمله نحو اإلدالء باعتراف يخالف الحقيقة والواقع 

 الدليل اخلامس 
أدلـي بروايـة ال تتفـق ـمـع العقـل والمنطـق مـن أنـه تحصـل عـلـي .. ل أن المسـتأنف ضـده األو 

وأنـه أتصـل بـه عـدة مـرات وفـي  .. عن طريق االتصال بأحد األشخاص المسجونينالمضبوطات 

لديه داخل السجن هـاتف معـين وسـجل رقمـه ) ...../ المدعو(أوقات مختلفة وأن ذلك المسجون 

 !!.علي هاتف المستأنف ضده األول ؟؟؟

  أمر ال يتفق مع العقل املنطق وهذا
ـــــــث القــــــــائم بتســــــــليم المضــــــــبوطات لحســــــــاب شــــــــخص  الســــــــيما وأن المســــــــتأنف ضــــــــده الثاـل

ـبـل  .. وـلـم يـقـرر بأـنـه مســجون .. ...../ أـنـه ذات الشــخص الـمـدعو ـلـم ـيـدعي / ..... .. أســماه
  .ولكنه موجود بدوله إيرانقرر أنه شخص إيراني معلوم لديه 

 األمر الذي يقطع 

 ة هذه الرواية برمتها للحقيقة والواقع مبخالف

 وليس أدل علي ذلك 

مـــن أن النيابـــة العامـــة المـــوقرة قـــد تجاهلـــت هـــذه الروايـــة ولـــم  
 ولم توجه إليه االتهام ) علي فرض وجوده (...../ تستدع المدعو

 .إذا كان هو صاحب المضبوطات 
احلقيقة لسادسة 

نسـوبة إليـه حينمـا قـرر بأنـه ابتـاع هـذه الكميـة اضطراب المسـتأنف ضـده األول فـي أقوالـه الم 
 ويـقـرر أـنـه ـلـم ـثـم يـعـود.. وأـنـه يتعــاطى كــل ثالـثـة أـيـام .. مــن المــواد المخــدرة للتعــاطي لفـتـرة طويـلـة 
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األمـر الـذي يقطـع  .. ثـم يثبـت التقريـر الفنـي الرسـمي أنـه ال يتعـاطى تمامـا.. يتعـاطى منـذ شـهر 
 . يجوز التعويل عليها بأن أقواله مخالفة للحقيقة والواقع وال

 احلقيقة السابعة 

ومــا ورد علــي لســان .. أن هنــاك تضــارب فيمــا بــين مــا جــاء بــأقوال المســتأنف ضــده األول  
فقــد نســب لــألول القــول بــأن الشــخص الــذي اســتلم منهمــا المبلــغ المــالي .. المســتأنف ضــده الثــاني 

رر المسـتأنف ضـده الثـاني أن  فـي حـين قـ) دشداشة وغطـاء رأس(كان يرتـدي ) ثمن المضبوطات(
 ."قميص وبنطال " ذلك الشخص كان يرتدي 

 ويف تضارب أخر 
نسب للمستأنف ضده األول القول بأن االتفـاق بينـه وبـين المسـتأنف ضـده الثـاني علـي شـراء  

ـفــي حـــين قـــرر األخـيــر أن هـــذا االتفـــاق  .. قـبــل شـــهرين ـمــن الـقــبض عليهـمــاالمضـــبوطات كـــان 
 .احد كان قبل شهر والمزعوم 

 ويف تضارب ثالث
كانـت نسب للمستأنف ضده األول أن واقعة استالم المضبوطات من المستأنف ضده الثالث 

 . مساءا ٥ر٣٠الساعة في حين قرر الثاني والثالث أنها تمت .. السابعة مساءا 

 وهذا كله يقطع بعدم حضور 

وعـــدم اشـــتراكه فـــي ..  األول لواقعـــة التســـليم المســـتأنف ضـــده 
 . محل هذا االتهام برمتهاالواقعة

 ملا كان ذلك 
يتضح وبجالء أن ما هـو منسـوب للمسـتأنف ضـده األول مـن اعتـراف .. ومن جمله ما تقدم  

 مخالف للحقيقة والواقع وال يمكن بحال من األحوال أن تطمئن عدالة المحكمة الموقرة لمصداقيته 
 .يجدر إطراحه ومن ثم ال يجوز التعويل عليه بما .. في هذا  االعتراف 

 هذا كله عالوة علي النحو املؤكد
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 :الدليل الثالث 

إقـرار .. ل قاطع علي بـراءة املسـتأنف ضـده األول ممـا هـو مسـند إليـه كدليو 

املستأنف ضده الثاني صراحة بانقطاع صلة األول بهذا االتهام وأن املضـبوطات 

مبا ينتفي عـن األول الضـلوع أو االشـرتاك ) للمستأنف ضده الثاني(مملوكه له 

 .يف هذه الواقعة بأي صورة من الصور 

 أشرنا سلفا 
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 وذلك كله

  الثاني الصريح والواضح املستأنف ضدهمع إقرار 

بانقطــاع صــلة المســتأنف ضــده األول بالمضــبوطات والواقعــة  
وأنـه قـد تـم خيـر احة األيقـوم الـدليل الـدامغ علـي بـراءة سـ.. برمتها 

 .الزج به في هذا االتهام ظلما وعدوانا 
 

 الدليل الرابع 
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مجـل والعريـف حـافظ عزيـز  ...../ ثان بطالن الدليل املستمد من أقوال املالزم 

.. علـى املسـتأنف ضـده األول بإجراء القبض الباطـل ني القائممالكونه.. خلف 

 يف أي حترـيـات ـحـول ـهـذا وايـشـرتك مل م ـبـأنهـمـاوإلقراره..  ـبـذلك مـاوإلقراره

  .ما يربر النيابة املوقرة لالعتصام بشهادتيهما االتهام ومن ثم ليس هناك 

 فقد استقر قضاء النقض علي أن .. بداية 
من المقرر أن بطالن القبض مقتضاه عدم التعويل في الحكـم باإلدانـة علـي أي دليـل مسـتند  

، ولمـا كانـت الـدعوى حسـبما حصـلها الحكـم الطعـين ال ه فال يعتد بشـهادة مـن قـام بـ وبالتالي منـه
 .يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

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

 كما قضي بأن 
لمــا كــان بطــالن القــبض والتفـتـيش مقتضــاه قانوـنـا عــدم التعوـيـل فــي الحكــم باإلداـنـة علــي أي  
 ، ولمــا كاـنـت وبالـتـالي ـفـال يعـتـد بشــهادة ـمـن ـقـام بـهـذا اإلـجـراء الباـطـلكــون مســتمدا مـنـه ، دلـيـل ي

الــدعوى حســبما حصــلها الحكــم المطعــون فيــه ال يوجــد فيهــا دليــل ســواه ، فإنــه يتعــين الحكــم ببــراءة 
 .الطاعن 

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

 ملا كان ذلك 
وعلـي األخـص ..  القانونية أنفة الـذكر علـي أوراق االتهـام الماثـل وبتطبيق األصول والثوابت 

القـائمين بعمليـة القـبض علـي المسـتأنف .. .....والعريـف  .. ...../ السيد المالزم ثـان منها أقوال 
يتضــح وبجــالء تــام أن تلــك األقــوال ال تصــلح دلــيال إلدانــة المســتأنف .. ضــده األول وتفتيشــه ذاتيــا 

 .. ضده 

 بـإجراء القـبض الباطـل نيالقـائممـا هوالعريـف املـذكورين د الضابط ن السيأل

 يالالسالف إيضاحه تفص
فقد أوردنا سلفا كافة الدالئل والبراهين الثابتة باألوراق والتي تؤكد علي بطالن إجـراء القـبض  

 نيابة وهو ما يستتبع بطالن أي دليل مستمد من هذا اإلجراء الباطل البتنائه علي إذن .. والتفتيش 
 باطل 
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 وبالتايل 

فإعمــــاال لمــــا هــــو مســــتقر علـيـــه فقهــــا وقضــــاءا فإنــــه ال يعتــــد  
وحيــــث أن .. هــــذا .. بشــــهادة القــــائم بهــــذين اإلجــــراءين البــــاطلين 

 بهـــذين ين القـــائممـــاه..  / .....والعريـــف ..... / الســـيد الضـــابط 
األـمـر اـلـذي يســتوجب إطــراح .. اإلجـراءين الـبـاطلين بطالـنـا مطلـقـا 

 . وعدم االعتداد بها في اإلثبات أقواله
 السيما 

يتجلـى ظـاهرا أنـه  -/-/-أنه بمطالعة أقوال هذا الضابط أمـام النيابـة العامـة بجلسـة تحقيـق  

ذـلـك  (المـسـتأنف ضــدهفـقـد أـقـر بـأن دوره اقتصــر عـلـي الـقـبض عـلـي  .. لـيس لدـيـه ـمـا يـشـهد ـبـه

 ) .اإلجراء الباطل المذكور

 وكذا ذكر العريف 
دون حـتــى أن يشـــترك ـفــي ســـؤال عـلــى المســـتأنف ضـــده األول شـــارك ـفــي الـقــبض  أـنــه ..... 

  لوجود الضابط األعلى منه رتبة المستأنف ضدهم

 أما ماعدا ذلك 
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 فقد أقر الضابط والعريف بعدم قيامهما بأي إجراء مما تقدم 
وهو ما يقطع بأنهما قد تم الزج بهما كشاهدي إثبات دون أن يكون لديهما مـا يشـهدا بـه  

  أي دليل قد يستمد من أقوالهما بما يستوجب استبعاد وهو ما يبطل.. أو ما يصلح دليال 

 .شهادتهما من أدلة الثبوت 
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 الدليل اخلامس 

 باملضـبوطات لوجـود اخـتالف شـديد يف املسـتأنف ضـدهمانتفاء صلة أي مـن 

 بتقريـر املعمـل اجلنـائي ممـا ةلـك الـواردتمبحضر الضبط عن األوزان  الواردة 

م املاثل برمته وانقطاع أنف ضده األول لالتهااملستويؤكد إنكار العبث بها يؤكد 

 .صلته عن تلك املواد املخدرة 

 باستقراء 
 وصــف -/-/-أوراق االتـهـام الماـثـل يتضــح أـنـه ـقـد أثـبـت ـفـي محضــر اإلـجـراءات الـمـؤرخ  

 : األول والثاني كاآلتي ماالمضبوطات الخاصة بالمستأنف ضده

ين داكنـــــي اللـــــون تزنـــــان حـــــوالي  بـــــه قطعتـــــ)tepung(قالـــــب مســـــتطيل الشـــــكل مـــــدون عليـــــه  -١
 ًجرام تقريبا) ١٢٢٥،٢( 

وبفتحــه تـبـين وجــود قــالبين ) palace hotel(كــيس بالســتيكي أســود وذهـبـي الـلـون مــدون عليهــا  -٢
 .جرام ) ١٢٩٧ر٨(مستطيلين الشكل لهما المظهر المميز لمخدر الحشيش تزنان حوالي 

 معروفــة وبفتحـــه تبــين وجـــود  كــيس بالســتيكي شـــفاف اللــون ـمــدهون بمــادة بنـيــة اللــون غـيــر -٣
) ١٢٩٨ر٥(قــالبين مســتطيلين الشــكل لهمــا المظهــر المميــز لمخــدر الحشــيش تزنــان حــوالي 

 .جرام 

ـز لمخــدر الكريســتال ـتـزن حــوالي  -٤ ـه مــادة لهــا المظهــر الممـي ـكـيس شــفاف الـلـون وبداخـل

 .جرام تقريبا ) ٦١(

مخـدر األفـيـون  ـتـزن كـيس بالـسـتيكي شـفاف الـلـون وبداخلـه ـمـادة لـهـا المظهـر الممـيـز ل  -٥

  .جرام تقريبا) ٧٢٦ر٢(حوالي 

 كرتـون صـغير ٢٥ بداخله لفافتين شفافتين بداخل كل لفافة عـدد vianas كرتون مدون عليها  -٦
  شريط وبداخل كل شريط عدد ٢٠مدون عليها ترامادول وبداخل كل كرتون عدد 

  قرص ترامادول تقريبا١٠٠٠٠ أقراص وبإجمالي عدد عقاقير ١٠
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حيث أن ما عرض علـى النيابـة وأرسـل .. إال أن ما حدث فعال كان علي خالف ذلك تماما  
 :للمختبر الجنائي هو األتي 
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 بداخلــه لفافــة بالســتيكية شــفافة "KUHGUNTING" مغلــف بالســتيكي مــدون عليــه عبــارة  -١
كتلة مستطيلة الشكل داكنة اللون ملفوفتان بـورق سـوليفان أصـفر اللـون " ٢"لها عدد بداخ

 .كيلو جرام " ١"ًتزنان إجماليا  "٢٠١٢زر"طبع علي كل منهما عالمة 
 بداخـلـه لفاـفـة بالســتيكية شــفافة "Christina-palace hotel" ومغـلـف بالســتيكي مــدون علـيـه  -٢

كنة اللون ملفوفتان بـورق سـوليفان أصـفر اللـون كتلة مستطيلة الشكل دا" ٢"بداخلها عدد 

 كيـلـــو "١"ًتزـنـــان إجمالـيـــا " بوســــتان ســــمرقند"طـبـــع عـلـــى كــــل منهمــــا عالمــــة 
 .جرام 

 عليــــه طبقــــات مــــن لفافــــات "Christina-palace hotel" ومغـلـــف بالســــتيكي مــــدون عليــــه  -٣
كتلـة " ٢"دد بالستيكية ولفافات من ورق الكرتون بداخله لفافة بالستيكية شفافة بداخلها ع

مستطيلة الشكل داكنة اللـون ملفوفتـان بـورق سـوليفان أصـفر اللـون طبـع علـى كـل منهمـا 

 وجميعهـــا كيـلــو جـــرام" ١,١"ًتزـنــان إجمالـيــا " بوســـتان ســـمرقند"عالمـــة 

 .تحتوي على مادة الحشيش 
وكتلة كرويـة الشـكل داكنـة اللـون بـداخل طبقـات مـن لفافـات بالسـتيكية ولفافـات مـن  -٤

 .كيلو جرام تحتوي على مادة األفيون " ٠,٦"ًون تزن إجماليا ورق الكرت

وكــيس بالســتيكي شــفاف بداخلــه كــيس بالســتيكي شــفاف آخــر يحتــوي علــى مــادة بلوريــة  -٥

 . لمادة ميثامفيتامين جرام" ٤٨,٢٧"ًتزن إجماليا 

 ترامـــادول ١٠٠/١٠٠ترامـــادول " شـــريحة دوائـيــة مـــدون عـلــى كـــل منهـــا " ١٠٠٠" وعـــدد  -٦
قـــرص دائـــري الشـــكل أبـــيض اللـــون " ١٠٠٠٠"ً تحتـــوي إجماليـــا علـــى عـــدد "فارماشـــيمي 

 )لمادة الترامادول 

 

 

 مما تقدم 
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يتضح مدي االختالف الشديد فيما بين األحراز الواردة بمحضر الضـبط عـن تلـك المـذكورة 

 : على الوجوه التالية .. بتقرير المعمل الجنائي 

رقم 
 الحرز

حصه بالمختبر الجنائي وأثبتته النيابة ما تم ف ما أثبته القائم بالضبط 
 في أمر اإلحالة 

مغلـــــــــــــف بالســـــــــــــتيكي مـــــــــــــدون عليـــــــــــــه عبـــــــــــــارة  )tepung(قالب مستطيل عليه كلمة  ١
"KUHGUNTING" بداخله لفافة بالستيكية شفافة 

كتـلـــة مســــتطيلة الشــــكل داكـنـــة " ٢"ـبـــداخلها عــــدد 
اللون ملفوفتان بـورق سـوليفان أصـفر اللـون طبـع 

 "٢٠١٢زر"عالمة علي كل منهما 
 ) ٢٢٥ -( بفــارق كيلــو جــرام  "١"وزن الحــرز  جرام) ١٢٢٥،٢( وزن الحرز  

 )ًربع كيلو تقريبا ( جرام 

 

كتلــة مســتطيلة الشــكل داكنــة اللــون ملفوفتــان " ٢"قالبين مستطيلين لمادة داكنة اللون  ٢
بورق سوليفان أصفر اللون طبع علـى كـل منهمـا 

 "بوستان سمرقند"عالمة 
 ) ٢٩٧ -(كيلــــو جــــرام بفــــارق  "١"وزن الحــــرز  جرام ) ١٢٩٧،٨(وزن الحرز  

 )ًما يزيد على الربع كيلو تقريبا ( جرام 

كتلــة مســتطيلة الشــكل داكنــة اللــون ملفوفتــان " ٢" قالبين مستطيلين الشكل ٣
بورق سوليفان أصفر اللون طبع علـى كـل منهمـا 

 "بوستان سمرقند"عالمة 
بفــــــــــارق       كيلــــــــــو جــــــــــرام  ) ١،١( وزن الحــــــــــرز   جرام)١٢٩٨،٥(وزن الحرز  

  جرام ) ١٩٨،٥ -( 

ـكـيس شــفاف الـلـون وبداخـلـه ـمـادة  ٤

لـهــــــا المظـهــــــر الممـيــــــز لمـخــــــدر 

جـرام ) ٦١(الكريستال تـزن حـوالي 

 .تقريبا 

كيس بالستيكي شفاف بداخلـه كـيس بالسـتيكي 

شـــفاف آـخــر يحـتــوي عـلــى ـمــادة بلورـيــة ـتــزن 

ـــامين جــــرام لـمـــا" ٤٨,٢٧"ًإجمالـيـــا  دة ميثامفيـت

 .)  جرام تقريبا١٣بفارق (
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ـكــــيس بالســـــتيكي شـــــفاف الـلــــون  ٥

وبداخـلـه ـمـادة لـهـا المظـهـر الممـيـز 

لمخـــــدر األفيـــــون  تـــــزن ـحـــــوالي 

  .جرام تقريبا) ٧٢٦ر٢(

كتلة كروية الشـكل داكنـة اللـون بـداخل طبقـات 

ـمــــن لفاـفــــات بالـســــتيكية ولفاـفــــات ـمــــن ورق 

ام تحتـوي كيلـو جـر" ٠,٦"ًالكرتون تزن إجماليا 

  ) جرام تقريبا١٢٦بفارق (على مادة األفيون 

 وهذا االختالف الشديد 

 قـــد تـــم بـــاألحراز أو أن تلـــك عبـــث وتالعـــبيقطـــع بـــأن ثمـــة 
وفي كـل ألحـوال .. األحراز ال تخص القضية محل االتهام الماثل 

 بهذه األحـراز المتالعـب بهـا ضدهمتنقطع صلة أي من المستأنف 
 .ها لهذه القضية تماما ويثار الشك حول نسبت

 وحيث أن املستقر عليه يف أحكام التمييز علي أن 
حســب محكمــة الموضــوع أن تتشــكك ـفـي ـقـوة إســناد التهمــة إـلـي المســتأنف ضــده كــي تقضــي  

 .ببراءته 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 
وكــان االخــتالف الجســيم فــي كميــة ونوعيــة المــواد المزعــوم ضــبطها مــع المســتأنف ضــدهما 

األمـــر اـلــذي يحـــق مـعــه طـلــب .. األول والـثــاني ـيــدعو للشـــك والريـبــة ـفــي صـــحة هـــذا االتهـــام برمـتــه 
 .البراءة 

 
 
 
 
 
 

 الدليل السادس 



 

١٤٥ 

 

إلجراـئـه الفـحـص عـلـي بـطـالن اـلـدليل املـسـتمد ـمـن تقرـيـر املعـمـل اجلـنـائي 

مـضـبوطات مـغـايرة للمـضـبوطات اـحملـرزة مبعرـفـة ـمـأمور الـضـبط القـضـائي 

 ). األول والثانياملستأنف ضدهمااملزعوم ضبطها مع (مبحضر الضبط 

 فقد تواترت أحكام النقض علي أن 
األصــل أن المحكمــة ال تبـنـي حكمـهـا إال عـلـي الوـقـائع الثابـتـة ـفـي اـلـدعوى وـلـيس لهــا أن تـقـيم  

 .ءها علي أمور ال سند لها في األوراق المطروحة عليها قضا
 )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 ١٦/٥/١٩٨٥نقض جلسة (

 ملا كان ذلك 
مدي االختالف الجسـيم فيمـا بـين األحـراز التـي قـام بتحريزهـا وكنا قد أشرنا وأوضحنا سـلفا  

  .-/-/- الضبط والتفتيش المؤرخ مأمور الضبط القضائي والذي قام بإثباتها بمحضر إجراءات

 عن تلك األحراز
وذلك من حيـث نوعيـة األحـراز ووصـفها .. وقام بفحصها التي وردت إلي المعمل الجنائي  

 .ووزنها 

 وهو األمر الذي يقطع 
 عـــن تـلــك المثبـتــة بمحضـــر مختلـفــة تماـمــاـبــأن األحـــراز الـتــي أرســـلت إـلــي المعـمــل الجـنــائي  

فـال يتصـور .. والتي ال مجال تماما للقول بأن هذا االختالف وليـد خطـأ مـادي .. الضبط والتفتيش 

 . في كل األحراز وعلي هذه الكيفية الفجة الواضحة وجود خطأ مادي

 األمر الذي يؤكد
أن المعمل الجنائي إذ قام بفحص إحراز ال تخص القضـية الراهنـة األمـر الـذي يبطـل الـدليل  

 ومن ثم ينهار الدليل الفني علي صحة هذا االتهام بما يجدر تبرأه .. المستمد من ذلك التقرير 
 .المستأنف ضدهما منه 



 

١٤٦ 

 

 لدليل السابع ا

عـن اختـاذ  تقاعسـت حيـثحتقيقـات النيابـة العامـة يف االتهـام الـراهن قصور 

إجراءات كان من الالزم اختاذها حىت تتجلي احلقيقـة أمـام النيابـة العامـة مبـا 

د مـن مت سـتبعااو عـالاجلرميـة فارتكـب مـن يساعدها علي توجيه االتهام إيل 

 .املستأنف ضده األول ألخص الزج بأمسائهم فيه ظلما وعدوانا وعلي ا

 بداية

   من قانون اإلجراءات اجلزائية تنص علي أن٣٣فإن املادة 

  يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم 

 . اء النيابة العامةأعض -١

 ............ ضباط الشرطة و -٢

   من القانون ذاته علي أن٣٠وقد نصت املادة 

بتقصــي الجــرائم والبحــث عــن مرتكبيهــا وجمــع المعلومــات ائي يقــوم مــأمورو الضــبط القضــ 

 . واألدلة الالزمة للتحقيق واالتهام

   من ذات القانون علي أن٣٥كما نصت املادة 

 والتي ترد إليهم في شـأن يقبلوا التبليغات والشكاوى مأموري الضبط القضائي أن يجب علي 
ٕاإليضاحات واجراء المعاينـة الالزمـة لتسـهيل الجرائم ويجب عليهم وعلي مرؤسيهم أن يحصلوا علي 

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 أن١٢١تنص املادة 

المسـتأنف وأن األدلة علـي من يقوم مقامه أن الواقعة جنايـة إذا رأي رئيس النيابة العامة أو  

ٕ قرر إحالته إلي محكمة الجنايات ، واذا وجد شك فيما إذا كانت الواقعة جناية أو جنحـة  كافيةضده
 . فيحيله إلي محكمة الجنايات بوصف الجناية

 

  وكانت أحكام النقض تقرر بأن.. ملا كان ذلك 



 

١٤٧ 

 

راءات التحقـيـق االبـتـدائي مهمــا يكــن نوعــه فهــو محــل للطعــن ـكـل مــا يكــون ـمـن الخـلـل ـفـي إجــ 
  أمام محكمة الموضوع ، والمحكمة تقدر قيمة هذا الطعن كما تقدر كل دليل يقدم لها

 )٣٧٦ ص ٣٠٦ ق ٢جموعة القواعد القانونية ج  م١٢/١٢/١٩٣١(

 وتطبيقا جلماع ما تقدم
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صـل إيل غايـة وقصور عاب حتقيقات النيابة العامة لعدم سـعيها حنـو الت :الوجه األول

  ومـا إذا كـان ذلـك– بفرض صحة ذلـك – من حيازة املضبوطات املستأنف ضده

.. ن املقاصد عبغرض التعاطي أم االجتار أم الرتويج أم حيازته هلا كانت جمردة 

 .إال أن النيابة مل تفعل مبا جيعل حتقيقاتها معيبة 
يتضـح أنهـا قـد خلـت تمامـا مـن ثمـة إشـارة نحـو إثبـات .. باستقراء تحقيقات النيابة العامـة 

 ) .ض صحة ذلكبفر(غرض المستأنف ضده من حيازة المواد المضبوطة معه 

  فالثابت من أقوال
ـلــم ـيــذكر يتضــح أـنــه ) المســتأنف ضـــده األولالـقــائم بــالقبض عـلــي  (...../ الضــابط الســيد 

 أنـه تـم  كمـا لـم يـذكر.. أن المستأنف ضده األول قد حاز المخدر بقصد التـرويج أو االتجـار بالمرة
 .ان االتجار في المخدرات ضبط مبالغ مالية لدي أي من المستأنف ضدهم تدل علي أنهما يمارس

 ومن ثم خلت أقوال هذا الضابط 
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 ملا كان ذلك 
 أو إقاـمـة المسـتأنف ضـدهـجـاءت عـاجزة عـن تحديـد مقصــد عامـة وكانـت تحقيقـات النيابـة ال

 الدليل عليه األمر الذي يؤكد قصور هذه التحقيقات وقعود النيابة العامة عن أداء واجبها في 
 .تحقيق الواقعة وصوال لغاية األمر منها



 

١٤٨ 

 

 ومما تقدم مجيعه 
 وتجعلهـا عـاجزة يتجلى ظاهرا مدي مـا شـاب هـذه التحقيقـات مـن أوجـه عـوار وقصـور تعيبهـا

أن تقدم المستأنف ضده تقديما صحيحا باتهام صحيح في حقه وهـو مـا يؤكـد بـراءة المسـتأنف ضـده 
 مما هو مسند إليه 

 بالبحـث اقصـور شـديد عـاب حتقيقـات النيابـة العامـة لعـدم تناوهلـ: الوجه الثاني 

بالسـب والضـرب األول  املستأنف ضدهوالفحص والتحقيق واقعات التعدي علي 

 اإلهانة وإكراهه علي االعرتاف بواقعات منبته الصلة بالواقع واحلقيقة و

 باستقراء أوراق حتقيقات النيابة العامة 
وأقـروا بـأنهم تعرضـوا يتضح أن جميع المستأنف ضدهم قد طلبوا المثول أمام النيابة العامـة  

 لفـة للحقيقـة والواقـعللسب والضرب واإلهانة أثناء حبسـهم ممـا اضـطرهم نحـو اإلدالء بـأقوال مخا
 .وسميت اعترافات وتم أخذها دليال ضدهم 

 يف حني أن احلقيقة والواقع 
أنكــروا كافــة االتهامــات المنســوبة إلــيهم وقــرروا ) عــدا المســتأنف ضــده الثــاني (أنهــم جميعــا 

 :وما أسفرت عنه من حقائق كالتالي وقد ساندتهم األوراق .. بانتفاء صلتهم بالواقعة 

 :ويل احلقيقة األ
أن الســـيد ضـــابط الواقعـــة زعـــم بمحضـــر الضـــبط أـنــه بعـــد حصـــوله عـلــي إذن النياـبــة بضـــبط 

  .بقصد التعاطيالمستأنف ضدهما األول والثاني المعلوم عنهما إحرازهم للمواد المخدرة 

 تبني عقب ذلك 
اءت جـ وأن نتائج التحاليل الطبية التـي أجريـت لهمـا ال يتعاطى أي مواد مخدرةأن أيا منهما  

 .وهو األمر الذي يقطع بأن هذين المتهمين ليسا المقصودان في التحريات المزعومة  .. سلبية

 :احلقيقة الثانية 
المسـتأنف  قد قـام باإلرشـاد عـن – كما قرر ضابط الواقعة نفسه – األول المستأنف ضدهأن  

ي ـلـم يـكـن يعـلـم بوطات الـتـ الـثـاني المضـالمســتأنف ضــده الثاـلـث وـقـرر أـنـه الشــخص الـذي ســلم ضـده
 ًفلو كان األخير ضالعا في اإلتهام الماثل لما أرشد عن ... ًألول عنها شيئا المستأنف ضده ا

 مصدر المضبوطات حتى ال يثبت اإلتهام على نفسه 



 

١٤٩ 

 

 :احلقيقة الثالثة 
ن المستأنف ضده الثاني قد أقر بكل وضوح وبعبارات ال لـبس بهـا وال غمـوض أن األحـراز أ 

 .سكنه تخصه وحده التي ضبطت بم

 ورغم ذلك كله 
فقد تم إجبار المستأنف ضده األول علي اإلدالء بأقوال علي خالف الحقيقـة والواقـع مقـرا مـا  

زعمه ضـابط الواقعـة خوفـا مـن بطشـه بـه وهـو مـا يبطـل أي دليـل يسـتمد مـن هـذه األقـوال التـي أكـره 
 .عليها المستأنف ضده 

  يف هذا االتهام  ضدهماملستأنفوهكذا احلال بالنسبة جلملة 
اـلــذين أـقــروا ـبــأنهم تعرضـــوا إلكـــراه مـــادي ومعـنــوي حـــال إدالئهـــم ـبــأقوالهم عـلــي نحـــو حملهـــم 

 .لإلدالء بأقوال مخالفة للحقيقة 

 األمر الذي كان يلزم علي النيابة العامة 

أن تفرد لواقعات اإلكراه هذه مجاال واسعا من التحقيقات حتى  
ٕليســت خصـــما للمتهمــين وانـمــا هـــي تتكشــف أمامـهــا الحقــائق فـهــي 

 .أو ضدهالمتهم المنوطة بالكشف عن الحقيقة سواء كان لصالح 
 أما وأنها قد أغفلت 

التحقيق في هذه الوقائع التي أدلي بها المستأنف ضده األمر الذي يؤكد مدي القصور الذي 
 .عاب تحقيقات النيابة العامة 
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يابة العامة بعدم السعي حنو استدعاء الضـابط قصور عاب حتقيقات الن : لثالوجه الثا

متلقي املعلومات املزعومة بالطلب املقدم للنيابة للحصول علي إذنهـا للقـبض 

 وهو الضابط الذي زعم أنه قام بإجراء حتريـات حـول هـذه املستأنف ضدهعلي 

وذلـك توصـال ملـدي صـحة هـذه املعلومـات ومصـداقية مصـدرها .. املعلومات 

 .ا علي مدي إجراء حتريات جدية حول الواقعة من عدمه ا�هول وتأكيد

 حيث أن املستقر عليه نقضا أن 
التـفـرس ـفـي وجــه الشــاهد وحالـتـه النفســية وـقـت أداء الشــهادة ومراوغـتـه واضــطرابه وغـيـر ذـلـك  

 التي تسـمعها المحكمـة –مما يعين القاضي علي تقدير أقواله حق قدرها الحتمال أن تجني الشهادة 
 . وما يقنعها بغير ما اقتنعت به من األدلة األخرى التي عولت عليها–للدفاع مناقشتها أو يباح 

 )ق٥٥ لسنة ١٦٠٥ الطعن رقم ١٢/١٠/١٩٨٥نقض (

 ملا كان ذلك 
-/-تقـدم بطلـب إلـي النيابـة العامـة بتـاريخ .. ...../ السيد اللواء وكان الثابت بـاألوراق أن  

 .أنف ضده وتفتيشه  للحصول علي إذن بالقبض علي المست-/

 وزعم من خالل هذا الطلب 
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 وأردف مقررا 
قـد ثبـت لديـه صـحة .. ري وأنـه بالبحـث والتحـ.. أنه وردت له معلومات من مصادره السـرية  

وهـو األمـر الـذي كـان يوجـب علـي النيابـة العامـة اسـتدعاء الضـابط لمناقشـته .. تلك المعلومات 

ومـدي مصـداقية هـذه .. بنـاء علـي المعلومـات التـي وصـلت إليـه .. حول التحريات التـي أجراهـا 

.. صــول عـلـي اإلذن وـمـدي اطمئـنـان الضــابط بـهـا لتـقـديمها للنياـبـة للح.. المعلوـمـات اـلـواردة ـلـه 

 . ومدي اطمئنان النيابة لها إلصدار هذا إلذن 
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 السيما وأنه قد تبني عدم صحتها متاما فيما خيص 

 أنه قد ثبت عدم تعاطي املستأنف ضدهما األول والثاني 

 للمواد املخدرة أو املؤثرات العقلية 
ـك الضــابط   ـه .. وهــو مــا كــان يســتوجب التحقـيـق مــع ذـل ـي األخــص أـن ـام وعـل ـه ـق ـقـرر بأـن

مـمـا ـكـان يســتوجب ســؤاله ـعـن تـلـك .. بالبـحـث والتـحـري ـعـن تـلـك المعلوـمـات وتأـكـد ـلـه صــحتها 

والتـفــرس ـفــي وجهـــه حـــال اإلدالء بهـــذه .. التحرـيــات ومـــدة إجرائهـــا وكيفيتهـــا ومصـــادره فيهـــا 

 .وصوال لبيان مدي صحتها من عدمه .. األقوال 

 ورغم جوهرية ذلك 
ام الماـثــل والوقـــوف عـلــي غاـيــة المســـتأنف ضـــده مـــن حيـــازة فـــي إثـبــات ونفـــي عناصـــر االتهـــ

إال أن النياـبــة العامــة قـعــدت عـــن إجراـئــه األـمــر اـلــذي .. بـفــرض أن ذـلــك صـــحيحا .. المضــبوطات 
 .يعيب تحقيقاتها بالقصور وتكون غير كافية لتوجيه االتهام للمتهم الماثل 

ـع  ـه الراـب ـ:الوـج ـعيها ـحن ـدم ـس ـة لـع ـة العاـم ـات النياـب ـور حتقيـق ـن قـص ـري ـع  و التـح

مت الزعم بأنـه هـو وإلقاء القبض عليه والتحقيق معه السيما وأنه ..... .. /املدعو

من اتفق معه املستأنف ضده األول على شـراء املخـدر املضـبوط وأنـه حمبـوس 

 فعال بالسجن املركزي  
بصــــحة مــــا نســــب للمســــتأنف ضــــدهما األول والثــــاني مــــن .. الفــــرض الجــــدلي أيضــــا علــــي  
والـذي قـام بإرسـالهما إلسـتالم / ..... .. بأنهمـا قـررا بـأن مـن وفـر لهـم المخـدر هـو المـدعو.. أقـوال 

 .المضبوطات من المستأنف ضده الثالث 

 األمر الذي يؤكد 

ضـــلوع ـهــذا الـشــخص ـفــي االتـهــام وأـنــه المـحــرك األساـســي  

وأن التحـري عنـه وسـرعة ضـبطه والتحقيـق معـه سيكـشـف .. لـه 
 المســتأنف ضــدهماالتهــام وأي بكــل وضــوح كافــة عناصــر هــذا 

  األول الذي قيل أنه المستأنف ضدهوعلي األخص .. ضالع فيه 
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 .اتصل به لتوفير المخدر 
 وحيث مل تفعل النيابة العامة 

األمر الذي يعيب تحقيقاتها بالقصور وعـدم التوصـل لحقيقـة االتهـام الماثـل والـزج بالمسـتأنف  
 .ضدهم فيه جزافا دون أدلة قاطعة 

قصور حتقيقات النيابة العامة لعـدم اسـتدعاء أفـراد القـوة املـرافقني : امسه اخلالوج

  املستأنف ضدهمط الواقعة واملشرتكني يف القبض علي بلضا
بمطالعـــــة واقعـــــات وأوراق االتهـــــام الماـثــــل يتضـــــح أـنــــه ـقــــد ذكـــــر أن المشـــــاركين ـفــــي ضـــــبط  

 . باإلضافة إلى العريف أول   المستأنف ضدهم األول والثاني عدد من أفراد مكافحة المخدرات

 األمر الذي كان علي النيابة العامة 
استدعاء كافـة أفـراد الشـرطة المشـتركين فـي كافـة اإلجـراءات أنفـة الـذكر والتحقيـق معهـم  

وحتـى تتجلـى مصـداقية  .. ضـدهمحتى تتيقن من صـحة اإلجـراءات التـي اتخـذت قبـل المسـتأنف 

لشهادة أمام النيابة العامة لغرض فـي نفسـه يـدعو للشـك فـي ضابط الواقعة الذي تعمد اإلنفراد با

 .صحة ما تم اتخاذه من إجراءات حيال االتهام الماثل 

 وحيث أن النيابة العامة 
قـد قصـرت فـي تحقيقاتهـا بـعـدم اسـتدعائها لهـؤالء الشـهود اـلـذين مـن أهميـة بمكـان اســتدعائهم  

 .دالة المحكمة نحو التشكك في الواقعة برمتهااألمر الذي يدعو ع.. وأخذ أقوالهم والتحقيق معهم 

 ملا كان ذلك 
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 الدليل الثامن  

املستأنف لدي أو الرتويج  وجود مثة دليل باألوراق علي توافر نية االجتار انعدام

فضال عن إقـرار املسـتأنف ..  السيما وأنه أنكر ذلك منذ الوهلة األويل ول األضده
ً

ضده الثاني صراحة أن املضبوطات التي وجدت مبسكنه ختصه هـو وحـده وأن 

األول ال يعلم عنها شيئا
ً

.  

  قضاء النقض يف هذا الشأن حيث أنه من املقرر يف
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 )١٧/١٠/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٥٣٠٣الطعن رقم (
 )١٤/١٢/٢٠٠٣ ق جلسة ٦٤ لسنة ٢٠٩٥٧الطعن رقم (
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 )١٥/١١/٢٠٠٣ ق جلسة ٦٩ لسنة ٣٩٩٨طعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكانت أوراق االتهام الماثل قد عقمت عن ميالد دليل واحد علـي تـوافر قصـد اإلتجـار فـي  

 .ف ضده األول أو حتى االشتراك فيها حق المستأن

 : ومن هذه األدلة ... بل علي العكس فقد توافرت األدلة على إنتفائه  

 الدليل األول 
أن التحرـيـــات الـتـــي تســــاندت إليهــــا النياـبـــة ـفـــي إصــــدار أمرهــــا ـبـــالقبض والتفـتـــيش ـقـــد أكــــدت  

ومع ذلك ثبـت (صد التعاطي وجزمت بأن المستأنف ضدهما األول والثاني يحوزان المواد المخدرة بق
 ).وبالدليل الفني القاطع زور وبهتان ما تقدم

 الدليل الثاني

المستأنف ضدهما ألول والثاني قد إعتصما منذ القـبض عليهمـا بإنكـار االتهـام المنسـوب أن  
 .وهو قصد الترويج .. إليهما والذي أسندته إليهما النيابة الموقرة دون دليل 
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 الدليل الثالث
ضـــابط الواقعـــة ( ًيـــا مـــن شـــهود اإلثبـــات الـــذين أوردتهـــم النيابـــة فـــي قائمـــة أدلـــة الثبـــوت أن أ 

 بـل كـان  األول كـان يحـوز المـواد المخـدرة بقصـد التـرويجالمستأنف ضـدهلم يقل بأن ) ومعاونيه 
 ).وذلك التعاطي ثبت يقينا عدم صحته في حقه( التعاطي فقط – على حد زعمهم –قصده 

 الدليل الرابع

 الـثـاني ـقـد قطــع وجــزم ـبـان المــواد المخــدرة المســتأنف ضــده أن 
ول ســـتأنف ضـــده األالمضـــبوطة بمســـكنه تعـــود ـلــه وحـــده وـلــيس للم

 .ثمة عالقة بها كما أضاف أنه حاز تلك المواد بقصد التعاطي 
 وحيث كان ما تقدم 

ه  وهــو مــا ننكــر–فإـنـه علــي الفــرض الجــدلي بضــلوع المســتأنف ضــده األول فــي هــذه الواقعــة  
 وال - وهــو مــا ثبــت انتفــاؤه – فإنــه ال يعــدو أن يكــون متعاطيــا للمــواد المضــبوطة -جمـلـة وتفصــيال 

 .يتوافر في حقه أي دليل علي نية االتجار 

 األمر الذي يقطع 
بــأن وصــف النيابــة العامــة لالتهــام قبــل المســتأنف ضــده األول والــزعم بتــوافر قصــد التــرويج  

بمـا يبطـل أمـر اإلحالـة .. م علي سبب أو دليـل يبـرره ويعضـده لديه هو وصف باطل ومعيب ال يقو
 .وهو ما يقطع ببراءة المستأنف ضده األول منه  .. القائمة عليه أوصال االتهام الماثل برمتها 

 الدفع التاسع 

االتهام املاثل مبناه الكيد والتلفيق ومعيب بانعدام املعقوليـة وانتفـاء وجـود 

كـاز عليـه وهـو مـا يسـلس بالضـرورة حنـو بـراءة مثة دليل معتـرب ميكـن االعت

  مما هو مسند إليه املستأنف ضده األول

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٢١١فقد نصت املادة 
تهم تحكـم المحكمـة ببـراءة المـ أو كـان القـانون ال يعاقـب عليهـا إذا كانت الواقعة غير ثابتة 

 .اقعة وحدها ويفرج عنه إذا كان محبوسا من أجل هذه الو
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 ومن املتواتر عليه يف أحكام حمكمة التمييز أنه 
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  )٤/٤/٢٠١٠ ق جلسة ٥ لسنة ١١طعن تمييز رقم (

 كما قضت بأن 
أن تتشكك محكمة الموضوع فـي صـحة من المقرر قانونا أنه يكفي في المحاكمات الجزائيـة  

 .إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي له بالبراءة 

 وقضي كذلك بأن 

األصـــل فيهـــا باقتنـــاع القاضـــي بنـــاء .. المحاكمـــات الجزائيـــة  
 .علي األدلة المطروحة عليه 

 )٥/١١/٢٠٠٧ جلسة ٢٠٠٧سنة  ل٣٤٢ ، ٣٤١الطعنين رقمي (

 ويف ذات اخلصوص قضت حمكمة النقض املصرية بأن 
 ، وأن األحكـــام يـجــب أن تبـنــي عـلــي الـجــزم واليـقــين ال الـشــك والتخـمــيناألحـكــام الجنائـيــة  

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

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

 كــي تقضــي ـلـه بــالبراءة إذ أن مــرجح ذلــك بمــا يطمــئن إلـيـه فــي تقــدير الــدليل مــادام المســتأنف ضــده
 .الظاهر من 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 (
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 ملا كان ذلك 
وبتطبيق جملـة المفـاهيم القانونيـة أنفـة البيـان علـي واقعـات االتهـام الماثـل يتضـح وبجـالء أن 

معتكـزه علـي دالئـل افتراضـية بعيـدة كـل البعـد عـن الجـزم للمحاكمـة المتهمـين النيابة العامـة قـدمت 

ـهــذا فضـــال ـعــن ـعــدم .. كمـــا اعتـكــزت عـلــي ـقــرائن غـيــر ثابـتــة ويمكـــن إثـبــات عكســـها  .. واليـقــين

وذـلـك ـلـيس حــديثا  .. ول األالمـسـتأنف ضــدهالمعقولـيـة الـتـي ـشـابت واقـعـات ـهـذا االتـهـام ـفـي ـحـق 
 :أكدته الحقائق اآلتية ٕمفتري وانما 

 :احلقيقة األويل 
حدا علي تـوافر قصـد االتجـار والتـرويج  عن تقديم دليال وافقد عجزت النيابة العامة.. بداية 

 فـي حـال قيامـه بالشـراء أو البيـع هذا المستأنف ضـدهفلم يتم القبض علي  .. المستأنف ضدهلدي 
هـذا فضـال عـن ..  فـي المخـدرات  القيـام باالتجـارىولم يثبـت أنـه مـن معتـاد.. المواد المضـبوطة 

األمــر الــذي .. وطة بطريقــة معينــة  تصــريف البضــاعة المضــب ينــويعــدم إجــراء تحريــات تــزعم بأنــه
المسـتأنف يؤكد أنه ليس هناك من الدالئل أو حتى القرائن ما يثبت قصد االتجار والتـرويج فـي حـق 

  .ضده

 األمر الذي يضحي معه ظاهرا 
 المســــتأنف ضــــدهانعـــدام وجــــود أي دليـــل معتـبـــر علـــي ـتـــوافر قصــــد االتجـــار والـتـــرويج لـــدي  
قصــد مللمحاكمــة بـنـاء عـلـي ه ومــع ذـلـك قدمـتـ.. تـقـديم هــذا اـلـدليل النياـبـة عجــزت عــن وأن .. األول 

 . تماما في حق المستأنف ضده ير ثابتغ

 :احلقيقة الثانية 
لثبـــوت بدايـــة اتصـــال النيابـــة العامـــة بالمضـــبوطات محـــل هـــذا االتهـــام معيبـــة بـــالبطالن أن 

 الـتـي عرضــت اإلـخـتالف الـشـديد والصــارخ ـبـين المضــبوطات كـمـا وردت بمحضــر اإلـجـراءات وـبـين

 بمـا ينبـئ بـإختالف مـا تـم ضـبطه عمـا تـم عرضـه فـال يكـون هنـاك ثمـة داللـة معمل الجنـائيعلى ال
للمضـــبوطات إلنقطـــاع صـــلة المســـتأنف ضـــدهم بهـــا وعـــدم ظهـــور المضـــبوطات الصـــحيحة المقـــال 

 .بضبطها طرفهم 

 : احلقيقة الثالثة 
دهما األول والثــاني لـهــا ورد أن المضــبوطات التــي زعــم الـقــائم بــالقبض حيــازة المســـتأنف ضــ 

ـفـــي األـقـــوال الـتـــي أثبـتـــت عـلـــى لســــانه تحــــت اإلكــــراه المــــادي (عـلـــى لســــان المســــتأنف ضــــده األول 
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ـفـي حــين أن الثاـبـت أن قيمتهــا تزـيـد عــن ذـلـك بكثـيـر بمــا ... أن ثمنهــا عشــرة آالف درهــم ) والمعـنـوي
 ليه وغير صحيحة يؤكد ان األقوال التي أثبتت على لسان المستأنف ضده األول مماله ع

 :احلقيقة الرابعة 
أن الـقـائم بالضــبط زعــم ان المســتأنف ضــده األول ـقـد ـقـام بإلـقـاء هاتـفـه النـقـال ـفـي خــور دـبـي  

ًتخلصا منه في حين أن الثابت ان المستأنف ضده األول حال توجهه لخور دبـي كـان برفقـة ضـابط 
 ... الواقعة الواقعة ليرشده عن مكان المستأنف ضده الثالث كما قرر ضابط 
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كـان بصـورة  األمر الذي يقطع بأن التخلص من ذلك الهاتف  
ًتأكـيــدا عـلــى ـمــدى .. أخـــري غـيــر الـتــي ـقــرر بـهــا المســـتأنف ضـــده 

 المســـتأنف ضـــدهإلرهـــاب الـــذي مـــورس علـــى الترهيـــب والضـــغط وا
ـــــي مــــــدي صــــــلة ... ول ألا ـــــدليل عـل  ًفضــــــال عــــــن تعمــــــد إخفــــــاء اـل

بالواقعــة حيــث جــاء بــاألوراق أن رقمــه ) المســجون (...../ المــدعو
 . األول  المستأنف ضدهمدون علي هاتف 

 ملا كان ذلك 

 هذه احلقائق ومن مجاع 
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 تقدم وحيث كان ما 
ومــن جمـلـة اـلـدفوع الموضــوعية أنـفـة البـيـان ومــن األدـلـة واـلـدالئل الثابـتـة ـبـاألوراق عـلـي ـبـراءة  
 األول يتأكــــد أن الحكــــم المســــتأنف ـقـــد واكــــب صــــحيح الواـقـــع والـقـــانون حينمــــا قضــــي بـبـــراءة المــــتهم

 .المستأنف ضده األول وآخرين مما هو مسند إليهم 

 بناء عليه 

  من عدالة اهليئة املوقرة احلكم يلتمس املستأنف ضده األول
 .برفض االستئناف الماثل وتأييد الحكم المستأنف محموال علي أسبابه  
     وكيل المستأنف ضده األول         

 
        المحامي              
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 املوقرة ......... لدي حمكمة جنايات دبي 

 

 

 مذكرة بالدفاع مقدمه 
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 متهم أول           /السيد 

 

 ضــــــــــــد

 

 

 سلطة اتهام          نيابة العامة ال

 

 وذلك يف الدعوى اجلزائية رقم      لسنة 

  -/-/–دد لنظرهم جلسة واحمل

 
Boulevard Plaza Tower 2 
Office 1903, Downtown Dubai 
P.O. Box 26011, Dubai U.A.E. 
T: +971 4 227 7717  |  F: +971 4 227 7767 

www.alsahlawico.com  |  
info@alsahlawico.com 

   موبايل0097151114231

  مصر00201004355555
 

 محـــدي خليفــة 

 ا�حامي�بالنقض



 

١٦٠ 

 

  االتهام موضوع
 : اتهمت النيابة العامة المتهم الماثل ومعه ثالثة آخرين هم  
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ـبـــــدائرة اختصــــــاص مركــــــز شــــــرطة ..  وســــــابق علـيـــــه -/-/-نهم بـتـــــاريخ وذـلـــــك ـبـــــالقول ـبـــــأ
 :ارتكبوا ما يلي .. الراشديه 

 -:املتهمني : أوال 

كبســـولة  " ٥٤" علـــي مـــادة مخـــدرة ومـــؤثر عقلـــي عبـــارة عـــن عـــدد   بقصـــد التـــرويجواحـــاز 
تـوى تحجـرام  " ٤٣٨,٨٤" تحتوى كل منها علي مسحوق متحجر بيج اللون تـزن إجماليـا بالستيكية 

فـــي غيـــر األحـــوال .. علـــي مـــادة ترامـــادول كبســـولة تحتـــوى  " ٥٥" وعـــدد علـــي مـــادة هيـــروين 
 .المرخص بها قانونا علي النحو الثابت باألوراق 

 -:املتهم الثاني : ثانيا 

األول والثالــث والرابــع وذلــك بــأن والمــؤثرات العقليــة للمتهمــين ســهل تعــاطي المــواد المخــدرة  
لتعاطيهـا فـي غيـر األحـوال المـرخص بهـا قانونـا  وأقراص المـؤثرات العقليـة بمخدر الهيروينزودهم 

 .وعلي النحو الثابت باألوراق 

 -:املتهم األول : ثالثا 

 أحــادي أســتيل ٦مــورفين ، (والمتمثلــة فــي مركبــات ومــؤثرين عقليــين تعــاطي مــواد مخــدرة  
ـمــرخص بهــا قانوـنــا وعـلــي النحـــو فــي غـيــر األحـــوال ال) مــورفين ، ـكــودايين ، أوكســـازيبام ، تراـمــادول

 .الثابت باألوراق 

 -:املتهم الثاني : رابعا 

 أحـــادي أســـتيل ٦مـــورفين ، (والمتمثـلــة ـفــي مركـبــات وـمــؤثرات عقلـيــة تـعــاطي ـمــواد مـخــدرة  
في غيـر األحـوال المـرخص بهـا قانونـا وعلـي ) مورفين ، كودايين ، نوردا يزبام ، البرازالم ، ترامادول

 .وراق النحو الثابت باأل
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 -:املتهم الثالث : خامسا 

 أحـــادي أســـتيل ٦مـــورفين ، (والمتمثـلــة ـفــي مركـبــات وـمــؤثرات عقلـيــة تـعــاطي ـمــواد مـخــدرة  
فــي غيــر األحــوال المــرخص بهــا قانونــا ) مــورفين ، كــودايين ، أوكســازيبام ، نــوردا زيبــام ، ترامــادول

 .وعلي النحو الثابت باألوراق 

 :املتهم الرابع : سادسا 
 أحـــادي أســـتيل ٦مـــورفين ، (والمتمثـلــة ـفــي مركـبــات وـمــؤثرات عقلـيــة ي ـمــواد مـخــدرة تـعــاط 

ـفـي غـيـر األحــوال المــرخص ) مــورفين ، كــودايين ، أوكســازيبام ، ـنـورد ازيـبـام ، الـبـرازوالم ، ترامــادول
 .بها قانونا وعلي النحو الثابت باألوراق 

 فقد طالبت النيابة العامة .. وعليه 
بعـــــــة ســـــــالفي الـــــــذكر إلـــــــي عدالـــــــة محكمـــــــة تقـــــــديم المتهمـــــــين األر

 .مطالبة بعقابهم وفق مواد االتهام الواردة باألوراق .. الجنايات 

 وذلك بناء علي الواقعات اآلتية 
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ــة المصـــدر قـــد وردت معلومـــات " � ــأن إلـــي اإلدارة العامـــة لمكافحـــة المخـــدرات موثوـق ــد ـب تفـي

باكسـتاني الجنسـية سـوف يقـوم  –والغير معـروف بـاقي أسـمه ) المتهم الثاني (/.... المدعو
، وبعـد البحــث  علـي المتعـاطين وذـلـك مـن أجـل ترويجـهـاكميـة مـن المـواد المخـدرة باسـتالم 

 " .والتحري تبين صحة تلك المعلومات 

 لذلك فقد طلب 
وتفتيشـــه ذاتـيــا وتفـتــيش أثـنــاء عملـيــة االـســتالم إصـــدار اإلذن إللـقــاء الـقــبض عـلــي الـمــذكور 

وكــذا الســماح بأخــذ عيـنـة مــن بوـلـه لفحصــه .. وتفـتـيش مـقـر ســكنه بداللـتـه الســيارة الـتـي يقودهــا ، 
 .نت تحتوى علي أي مواد مخدرة من عدمه لبيان ما إذا كا
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 وبناء علي هذا الطلب الواهي سنده.. هذا 
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  -/-/-ويف اليوم التايل
 :زعم من خالله إلي النيابة العامة .. طلب أخر  .. حرر السيد العقيد سالف الذكر

/ ..... تفـيـد ـبـأن الـمـدعو.. إـلـي اإلدارة رئاســته معلوـمـات موثوـقـة المصــدر  ـقـد وردت أـنـه" 

رقــم تحمــل " اللــون ذهبيــة " نيســان صــني " بنغــالي الجنســية ويقــود ســيارة مــن نــوع ) المــتهم األول(
يتواجــدان فــي أوت .. كســتاني مجهــول الهوـيـة وبرفقـتـه شــخص با.. خصــوص أم القـيـوين (....) 

يتعاطـيـان المـواد المخـدرة والمـؤثرات العقلـيـة ويحـوز كميـة ـمـن ..  علـي شــارع دبـي العـين –لـت مـول 
 .بقصد الترويج ، وبعد البحث والتحري تبين صحة المعلومات ) كبسوالت(مخدر الهيروين 

 وبناء علي ذلك الطلب املعدوم السند 

אjذن��u�����P1א�٨$٤٧א�����P� ��)�−/−/−(�0������������1:א_�א�������$?��l�A����F$_�א�(���������א� 
�y'�[��.�G� ��٤٨ �*��ن�?(\:�8Vل�..�א

 وعقب ذلك أسفرت األوراق عن أنه 

  مساءا ١١ر١٠ الساعة -/-/-بتاريخ 
شـــاهدي (/ ..... ، الســـيد النقـيــب / ..... الســـيد المقـــدم .. ـقــد وردت معلوـمــات لـكــال ـمــن  

ـفـانتقال عـلـي رأس ـقـوة مــن أـفـراد .. ..... متواجــد بشــارع  ن الـمـتهم األولأ) اإلثـبـات األول والـثـاني
إـلـــي الشــــارع المــــذكور وشــــاهدا المركـبـــة اـلـــواردة ـبـــإذن النياـبـــة .. اإلدارة العاـمـــة لمكافحــــة المخــــدرات 

 ) .نيسان صني ذهبي اللون(

 ومن ثم 
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هو المتهم الثاني ، وأن الجالسان علي الكنبـة ) بالكرسي األيمـن(الجالس بجانبه وتبين أن  

 .الخلفية هما المتهمان الثالث والرابع 
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..  وتفتيشــه ســبق وصــدر إذن ـمـن النياـبـة العاـمـة بضــبطهأن المــتهم الـثـاني .. كـمـا تـبـين  
علي أثر ورود معلومة بأنه سوف يقوم باستالم كمية من المواد المخـدرة وذلـك بقصـد ترويجهـا علـي 

 .المتعاطين 

 هذا وبتفتيش املتهم األول 
.. وعثـر مـع المـتهم الثـاني  درهـم ، ٣٦٣٠تم العثور داخـل محفظتـه علـي مبلـغ مـالي قـدره  

محضــر بــأن هــذين المبلغــين مــن متحصــالت بيــع اشــتبه محــرر ال..  درهــم ١٣٠٠علــي مبلــغ قــدره 
 .المخدر 

 ).....(وباالستفسار من املتهم الثاني 
باإلضـافة إلـي  كبسـولة) ٣ (أفـاد بأنـه يحـوز علـي عـددعما إذا كان يحـوز أي مـواد مخـدرة 

عـلـي تلــك ) شــاهد اإلثـبـات األول(فقــام مــن تلقــاء نفســه بإرشــاد .. ـبـداخل الســيارة .. مــؤثرات عقلـيـة 
حيـث الموجودة أمامه بالسـيارة ) المناديل(والتي كان قد أخفاها بداخل علبه المحارم طات المضبو

ــا اإلغـــالق .. كبســـوالت ) ٣(تـبــين أنهـــا عبـــارة عـــن عـــدد  ــان محكمـت ، والثالثـــة مفتوحـــة ومثقوبـــة اثـن
وتــزن الــثالث وتبــين أنهــا تحتــوى علــي مــادة لهــا المظهــر المميــز لمخــدر الهيــروين .. بالوســط 

 ٤٣(باإلضـافة إلـي أقـراص زرقـاء اللـون يشـتبه بهـا وعـددها ) .. جـرام٢٣ر٠٩(حوالي كبسوالت 

 ) .قرص

 وأفاد املتهم الثاني 
الغـيـر بصــدد تـسـليم االثـنـين المغلقـتـين إـلـي أـحـد األـشـخاص أنـه عــن المكبســوالت فإـنـه ـكـان  

أمـا . .معروف لديه فـي إمـارة الشـارقة وذلـك بتوجيهـات مـن شـخص موجـود بالسـجن المركـزي بـدبي 

 .فهي مخصصة لتعاطيه وباقي المتهمين : الثالثة 

 ).....(كما أفاد أيضا املتهم الثاني 
منهـا بمقـر ) ٦(قـام بوضـع عـدد بهـا مخـدر الهيـروين كبسـولة أخـري ) ٥١( عـدد أنه يحوز 

بـداخل كبسـولة ) ٤٥(كمـا قـام بوضـع عـدد .. لحين عودتهم من عملية التسليم سكن المتهم األول 

 .لتي يقودها المتهم الثالث وهو علي علم ودارية تامة بهاالشاحنة ا
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 كما أفاد املتهم الثاني أيضا 
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واستطرد حمرر حمضر الضبط قائال 

بعــد ( صــباحا ١٢ر٣٠الســاعة  -/-/-امــة بـتـاريخ مــن النيابــة العباستصــدار إذن بأـنـه قــام  
ـه بتفـتـيش الشــاحنتين المــذكورتين بشــأ) -/-/-منتصــف ليــل  الـتـي يقودهــا المتهمــان ن الســماح ـل
وأخـذ عينـة مـن بولهمـا .. وكـذا تفتـيش مسـكنهما " جبل علـي " والمتوقفتان بمنطقـة .. الثالث والرابع 

 .لفحصها 

 .....وأضاف بأنه يف ذات التاريخ 

  صباحا ١ر٣٠ساعة ال
حيــث قــام المــتهم الثاـلـث بإرشــاده إـلـي الشــاحنة " جـبـل عـلـي " ـتـم االنتقــال إلــي حـيـث منطقــة  

وقام المتهمـان الثـاني والثالـث وقام بفتح باب الشاحنة األيمـن )  نقل عام٣٢٤٤٩رقم (التي يقودها 

كاـنــت كبـســولة ) ٤٥(وـتــم اـســتخراج ـعــدد باإلرشــاد عـــن مكــان أخـفــاء الكبســـوالت بــداخل الشـــاحنة 
 .داخل كيسين بالستيكيين مجزئة 

 .كبسولة ) ٢٤(أصفر اللون وبه عدد  :األول 

 .كبسولة ) ٢١( أحمر اللون وبه عدد  :الثاني

�)�.3�אم٣٨٦$٢٥(���Kא�=�H'P_�א�:Q2�.$'9ن�S'א�*�و 

 وكذا قام املتهم الرابع  
وهـي  وكانـت داخـل الكابينـة والـي مكـان إخفـاء األقـراص بهـاباإلرشاد علـي الشـاحنة قيادتـه 

 .قرص زرقاء اللون ) ١٦(عبارة عن 

 ستكمل حمرر احملضر قائالوا

وبالـدلوف .. بسـكني عمـال " جبـل علـي " إلـي حيـث يسـكن بمنطقـة بأنه أقتاد المتهم األول  
كبسـوالت بهـا ) ٦(وتـم العثـور علـي عـدد قام بفـاح حقيبـة كانـت أسـفل سـرير نومـه إلي مقر سكنه 

 ) .جرام٤٨ر٥٧(تزن حوالي المظهر المميز لمخدر الهيروين مادة لها 

 



 

١٦٥ 

 

 كما أورد حمرر احملضر
بسيارته ماركـة نيسـان المتهم الثاني أفاد بأنه كان يقوم بتوصيل .. المتهم األول أنه بسؤال 

يكلف به عن طريق اتصال يرد إليـه بوضع كبسوالت المخدر بالمكان الذي ليقوم األخير .. صني 

وكــذا كقيـمـة توصــيل وذـلـك نظـيـر مبـلـغ ـمـن الـمـال يعطـيـه ـلـه الـمـتهم الـثـاني .. لمرـكـزي ـمـن الـسـجن ا
كمـا قـرر بأنـه بإيعـاز مـن المـتهم الثـاني .. نظير تسهيل تعاطيـه للمـواد المخـدرة والمـؤثرات الفعليـة 

وذلـك لكـون المـتهم كان يقوم بإرسال مبالغ مالية إلي باكستان نظير جلب كمية من المواد المخـدرة 

 .ثاني يقيم بالدولة بطريقة غير شرعية وال يستطيع إرسال المبالغ المذكورة ال

 وبسؤال املتهم الثاني أفاد .. هذا 
.. مسـجون أيضـا عرفه علي شـخص باكسـتاني بأنه لديه صديق مسجون بالسجن المركزي  

مـن ن نظير استالمه لكبسوالت تحتـوى علـي مخـدر الهيـروييعرض عليه مبالغ ماليـة وكان األخير 
 . درهم فضال عن تعاطيه كمية من ذات المخدر ٢٠٠٠وتخزينها مقابل مبلغ ال يعرفهم أشخاص 

بأنــه يقــوم بإرســال مبــالغ ماليــة إلــي باكســتان باســم المــتهم األول والمــتهم .. كمــا أفــاد  

من جنسية الدولـة كبسـوالت مـن ذات المخـدر وأنه منذ حوالي شهر قام بتسليم أشـخاص .. الثالث 

وكان يرافقه األول في كـل .. يضعها في أماكن معينة بناء علي تعليمات السجين الباكستاني وكان 

 .مرة

بعـد التنسـيق مـع (قام بإرسال المتهم الرابع إلي مدينة العين ..... أنه بتـاريخ .. وأفاد قائال  
 مــن أحــد األشـــخاص الكبـســولة بهــا مـخــدر الهـيــروين ) ٥٤(الـســتالم عــدد ) الســجين الباكســتاني

كبســـولتان إـلــي وأـنــه كـــان بصـــدد تســـليم .. وـهــي ذات الكمـيــة المضـــبوطة جنســـيته أو يـعــرف أســـمه 
وكـان سـيقوم بوضـعها فـي .. وذلك بتوجيهات من السجين اسمه شخص مواطن بالشارقة ال يعرف 

 .مكان معين 

 وبسؤال املتهم الثالث أفاد .. هذا 

 �������)S�Y����_H'P�=א��u�\V@�*� ��k��?1��دو$9�7�ن��ل������������د���1�C����1���2^��6�1א
�$AE�9�����61א���f�02�C���1و.�

�
�



 

١٦٦ 

 

 أفاد .. واملتهم الرابع 
كمـا أنـه كـان يقـوم بإيعـاز مـن .. بالشـاحنة قيادتـه بتخزين المـؤثرات العقليـة بأنه كان يقـوم 

ويتحصـل نظيـر ذلـك علـي مبـالغ ماليـة بسـيطة .. المتهم الثاني بتحويل مبالغ مالية إلـي باكسـتان 
 .ال عن تسهيل تعاطيه المخدر فض

السـتالم طلب منه المتهم الثـاني بالتوجـه إلـي مدينـة العـين بأنه في ذات اليـوم .. كما أفاد 
 .وبالفعل قام بذلك وسلمها للمتهم الثاني.. كمية من الكبسوالت التي تحتوى علي مخدر الهيروين 

  -/-/-وبتاريخ 

 دلة اجلنائية حتررت تقارير أربعة من اإلدارة العامة لأل

 بشأن فحص بول املتهمني وجاءت نتائجها كالتايل 
 )الجدول(وجد يتعاطى ما يلي  اسم المتهم

، ) 2(، كودايين ) ١( أحادى استيل مورفين ٦، ) ١(مورفين  المتهم األول 
 ) .8(، ترامادول ) 8(أوكسازيبام 

، ) 2(ودايين ، ك) ١( أحادى استيل مورفين ٦، ) ١(مورفين  المتهم الثاني  
 )8(، ترامادول ) 8(، البرازوالم ) 8(، نوردازيبام ) 8(أوكسازيبام 

، ) 2(، كودايين ) ١( أحادى استيل مورفين ٦، ) ١(مورفين  المتهم الثالث 
 )8(، ترامادول ) 8(، نوردازيبام ) 8(أوكسازيبام 

، ) 2(ين ، كوداي) ١( أحادى استيل مورفين ٦، ) ١(مورفين  المتهم الرابع  
 )8(، ترامادول ) 8(، البرازوالم ) 8(، نوردازيبام ) 8(أوكسازيبام 

  وحيث أحيلت األوراق إيل النيابة العامة

 التي تولت التحقيق علي النحو التايل

 التحقيق مع املتهم األول : أوال 

ؤثرات والمــتــرويج المــواد المخــدرة مــا تــم توجيهــه إليــه مــن كــر المــتهم الماثــل تمامــا فقــد أن 
 .وعن تفصيالت الواقعة .. ونسب إليه اعتراف بالتعاطي .. العقلية 

) ـمـن الـثـاني حـتـى األخـيـر(حـيـث حصــر إلـيـه ـبـاقي المتهـمـين ـقـرر بأـنـه كــان ـفـي مـقـر ســكنه  
ثـم أخـرج مـن جيبـه كبسـولة بهـا مسـحوق .. وطلب منه المتهم الثاني أن يقلهـم إلـي إمـارة الشـارقة 



 

١٦٧ 

 

ي ورق قصـــدير وأشـــغل أســـفلها النـــار وـبــدأ المتهمـــون جميعـــا فـــي بـنــي اللـــون ووضـــع كميـــة مـنــه علـــ
 .المنبعث من هذه العملية ..... استنشاق الد

 وكانت هذه املرة األويل التي يتعاطى فيها املتهم األول 
مردف سيتي سـنتر (وأمام أحد المراكز التجارية وعقب ذلك توجهوا جميعا إلي إمارة الشارقة  

أنه شاهد المتهم الثاني يخرج شـيئا وهنا قرر المتهم األول .. بل الشركة تم استيقافهم من ق) دبي

وبتفتـيش السـيارة تـم ثـم تـم القـبض علـيهم جميعـا ) المناديـل(من جيبـه ويضـعه فـي علبـه المحـارم 

�מ�א
	#����"ن���������فـي علبـه المحـارم ) كبسولتين وجزء من كبسـولة(إيجاد #�
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م العثـور علـي أقـراص زرقـاء اللـون بعلبـه محـارم أخـري  كمـا تـ�ذ,�א
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وعقـب ذلـك اصـطحبهم رجـال الشـرطة إلـي حيـث مكـان .. وأقر المتهم الثاني أيضا أنها عائـدة لـه 
ــــي الحجـــــرة الـتــــي يســـــكن بهـــــا وـتــــم ضـــــبط  الشـــــاحنتان الخاصـــــتان ـبــــالمتهمين الثاـلــــث والراـبــــع ـثــــم إـل

 .المضبوطات 

 وأضاف املتهم األول 
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 وعن عالقته بباقي املتهمني 
.. ـقـرر ـبـأن المــتهم الـثـاني صــديقه أمــا المتهمــان الثاـلـث والراـبـع فهمــا أصــدقاء المــتهم الـثـاني  

كبسـولة تـم ضـبطها بغرفـتـه ) ٦(نسـب إليـه اإلقـرار ـبـأن عـدد .. المضـبوطات علـي الـمـتهم وبعـرض 
 .ولكنها عائدة للمتهم الثاني الذي كان يحتفظ به عنده بال مقابل 

 كما أضاف قائال 
حـيـث .. كاـنـت بإيعـاز ولصــالح المـتهم الثـاني إلـي دولـة باكسـتان أن المبـالغ المحولـة مـنـه  

إلي باكستان فكـان يطلـب منـه المـتهم ية وبالتالي ال يستطيع إرسال حواالت إقامة شرعأنه ال يملك 
 . درهم ٢٩٠٠وكان أخر مبلغ قام بتحويله قدره .. الثاني القيام بذلك 

 وأكد املتهم املاثل 
مرر إليه الهـاتف أنه لم يسبق له التحدث مع أي متعامل مع المتهم الثاني سوي أن األخيـر  

 إلي ) المتهم الثاني..... (ي الطرف األخر من المكالمة أن يوصل وأخبره الشخص الذي عل
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 .وهذا يقطع بأنه مجرد سائق وناقل ) .. ١٠(المنطقة الصناعية رقم 

 وعن املبلغ املضبوط معه 
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 التحقيق مع املتهم الثاني : ثانيا 
يـــدعي عالقـــة صـــداقه بشـــخص وانـــه علـــي .. فقـــد اعتـــرف هـــذا المـــتهم بالواقعـــة تفصـــيال 

" ..... " وقـد عرفـه علـي شـخص باكسـتاني يـدعي .. مسجون بالسجن المركزي بـدبي .. / ..... 

وقـد اسـتلم المـواد .. مقابـل مبـالغ ماليـة يطلـب منـه تـرويج المخـدرات اال وانه تلقـي مـن األخيـر اتصـ
فـي العـين ، .. والثانية في الشـارقة ، .. األولي مرتان / ..... المدعو" المخدرة بناء علي تعليمات 

وـقـد اســتلم بنفســه الـمـواد المخــدرة ـفـي الـمـرة األوـلـي أـمـا الـمـرة الثانـيـة فـقـد أرســل الـمـتهم الرابـعـة 

 .الستالم 

 وأردف بأنه بتاريخ الواقعة 
" اتصل بالمتهم األول وطلـب منـه توصـيله إلـي إمـارة الشـارقة فطلـب منـه مبلـغ مـن المـال 

ثم توجه إليه ومعـه المتهمـان الثالـث والرابـع وتعـاطوا جميعـا المخـدر ثـم توجهـوا إلـي الشـارقة " كأجرة 
 .وفي الطريق تم القبض عليهم 

  لباقي املتهمني وعن سبب قيامه بتسهيل التعاطي

 قرر بأنهم أصدقائه 
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 حيث قرر 
علــي مســحوق أبــيض وأنــه مــادة مخــدرة ولكنــه ال يعــرف أنــه يعلــم أن الكبســوالت تحتــوى 

 . الكبسوالت الزرقاء فهي مسكن لآلالم أما.. أسمها 
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 وعن سبب وجود هذه املضبوطات لدي باقي املتهمني 

 قرر.. رغم أنها عائدة عليه 

 حتى تكون في مأمن 
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 يق مع املتهم الثالث التحق: ثالثا 
حضــر إليــه المــتهم .. وقــرر بأنــه فــي يــوم الواقعــة .. أعتــرف هــذا المــتهم بالتعــاطي فقــط  

.. واخبـره الثـاني بـأن لديـه ـمـواد مخـدرة ويرغـب فـي إبقائهـا لديـه لـسـاعات .. ومعـه الرابـع الثـاني 
ثـم توجهـوا .. نتين فقام المتهم الثاني بوضع كيسين بالستيكيين أسـفل المقعـد فـي شـاح... فوافق 

ثـم توجهـوا إلـي ) بالكيفية السـابق وصـفها(جميعا إلي مقر سكن المتهم األول حيث تعاطوا المخـدر 
 .وفي الطريق تم القبض عليهم .. الشارقة 

 وأضاف 
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 التحقيق مع املتهم الرابع : رابعا 
وأضــاف ـبـأن الـمـتهم الـثـاني ال .. ورـتـل ذات مــا ـقـرره ســابقه .. اعـتـرف أيضــا بالتعــاطي فـقـط  

 " .المسحوق األبيض " يعرف محتوى الكبسوالت وأنه يسميها 

 إثبات ورود تقرير األدلة اجلنائية: خامسا 

 فاد باألتي  والذي أ-/-/-بتاريخ 

) جــرام٢١ر٤٩(ـتـزن .. المضــبوطة بالســيارة وهــي الكبســوالت الثالـثـة : العيـنـة األويل  -
 .لمادة الهروين 

كبســـولة زرقـــاء تحتـــوى علـــي مـــادة تراـمـــادول ) ٣٩(وهـــي عـــدد  : العينـــة الثانيـــة -
 ) .المضبوطة بالسيارة أيضا(
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تـزن ) م الثالـثالمضـبوطة بشـاحنة المـته(كبسـولة ) ٤٥(وهـي عـدد : العينة الثالثة  -
 .جرام لمادة الهيروين ) ٣٦٨ر٦٧(

تـزن المضـبوطة لـدي غرفـة المـتهم األول كبسـوالت ) ٦(وهـي عـدد : العينة الرابعة  -
 .لمادة الهيروين ) جرام٤٨ر٦٨(

ـة  - ـة اخلامـس مضــبوطة (كبســولة تحــوي عـلـي مــادة ترامــادول ) ١٦(وهــي عــدد : العيـن

 ) .بشاحنه المتهم الرابع

 ...../  شاهد اإلثبات األول السيد املقدم التحقيق مع: سادسا 
وأضاف بأن دوره كان قائد فريـق .. الذي أفاد بذات ما هو مسطر بمحضر الضبط تفصيال  

كمـا قـام بالبحـث والتحـري وشـارك فـي .. الضبط والمشرف علي إجراءات ضبط المتهمـين وتفتيشـهم 
 .جمع المعلومات 

 وعن مفاد تلك املعلومات قرر 
ة عــــن أن المتهمــــان األول والثــــاني يحــــوزان كميــــة مــــن المــــواد المخــــدرة ويقومــــان أنهــــا عبــــار 

وأكــد ) رـغـم أن التحقـيـق أســفر ـعـن ـعـدم صــحة ـهـذا اـلـزعم(بترويجهــا عـلـي األشــخاص المتعــاطين 
وأن المـتهم األول يشـارك الثـاني !!! الضابط بأن البحث والتحري أسفر عن صحة هذه المعلومـات ؟

 !!.للمتعاطين ؟في ترويج المخدر وبيعه 

 وأردف الضابط باملخالفة للحقيقة 

 بأن املتهمني مجيعا اعرتفوا بالواقعة املزعومة 

 ) ...../  والعريف ...../ النقيب (التحقيق مع شاهدي اإلثبات الثاني والثالث : سابعا 
واللــذين ـقــررا بــذات ـمــا قــرره شـــاهد اإلثبــات األول بـكــل مــا اشـــتملت عليــه أقواـلــه مــن عـيــوب  

 .أوجه قصور ومخالفة للحقيقة و

 ملا كان ذلك 
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 م ثبوت ما تقدم وبرغ
النيابة العامة خالفت ما هو ثابت باألوراق كما خالفت القـانون حينمـا أصـدرت أمـر إال أن  

اإلحالة الباطل محل هذا االتهام الذي ضمنته إلصاق وصـف التـرويج بـالمتهم األول علـي خـالف 

.. ول الحقيقة ودونما قيـام ثمـة دليـل مـادي معتبـر علـي صـحة هـذا الوصـف فـي حـق المـتهم األ

وهو ما يؤكد انعدام هـذا االتهـام قبلـه السـيما وأن التحقيقـات شـابها قصـور شـديد يعيبهـا ويعيـب 

 .النتيجة التي انتهت إليه النيابة العامة في أمر اإلحالة المذكور 

 ومن ثم 
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     بتـاريخ (.....) بطالن إذني النيابة العامة الصادر أوهلما للمتهم الثاني : الدفع األول 

وذـلـــك ..... بـتـــاريخ (.....)  والـصـــادر ثانيهـمـــا للـمـــتهم األول -/-/-

ا علي حنو يسـقط كـال منهمـا األخـر ويؤكـد عـدم لتعارضهما وتناقضهم

 قيام أيا منهما علي سند صحيح 

 فاملستقر عليه يف قضاء التمييز أن 
.. هــو مــن المســائل الموضــوعية تـقـدير جدـيـة التحرـيـات وكفايتهــا إلصــدار األمــر ـبـالتفتيش  

قــانون ال ولــئن كــان التحــت إشــراف محكمــة الموضــوع التــي يوكــل األمــر فيهــا إلــي ســلطة التحقيــق 
إال أـنـه يـجـب أن يـكـون ـبـاإلذن ـمـا ـيـدل عـلـي أن الـمـأذون بتفتيـشـه ـهـو يشــترط شــكال معيـنـا ـلـإلذن 

الشخص المقصود بـه سـواء عـن طريـق اسـمه كـامال أو صـفته أو صـناعته أو محـل إقامتـه وأن 

 .تطمئن المحكمة إلي أن الطاعن هو المقصود باإلذن 

 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٧٢ رقم  الطعن١٤/٣/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (
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 ملا كان ذلك 
اإلذنين المستهلة بهما أوراق االتهام الماثـل أنهمـا خليـا تمامـا مـن وكان الثابت من خالل  

وأنهمـا تعارضـا وتناقضـا مـع بعضـهما .. دالئل الجدية في اإلشارة بصدق إلـي الشـخص المقصـود 
 وهـو مـا يجعلهمـا غيـر صـالحين ..علي نحو يقطع كال منهما بعدم صـحة وبطـالن األخـر الـبعض 

وذلــك علــي النحــو الــذي أكدتــه .. ليكونــا ســندا إللغــاء القــبض علــي أي مــن المتهمــين أو تفتيشــه 

 :الحقائق اآلتية 

 احلقيقة األويل 
قــد خــال تمامــا (.....) والمفتــرض أنــه يخــص المــتهم الثــاني ..... أن اإلذن األول والمــؤرخ  

ـي الشــخص ا ـا .. لمقصــود مــن ثمــة عالمــات تشــير إـل وتــم .. فـقـط (.....) فـقـد ورد االســم أحادـي
وهو ما ال يمكن معـه القـول بـأن رقـم الهـاتف دليـل إلثبـات الزعم أنه يعرف علي الهاتف المتحـرك 

وـهـذا أـمـر غـيـر ثاـبـت " بمنطـقـة القصــيص ـبـالقرب مــن المقـبـرة" كمــا زعــم بأـنـه يتواجــد .. الشخصــية 

السيما وأن الثابـت أنـه لـم يـتم التوجـه .. ر محدد وجازم باألوراق وال دليل علي صحته بل أنه غي

 .لذلك المسكن المجهول ولم يتم تفتيشه حتى بعد القبض علي ذلك المتهم 

 ومن ثم 
ـمـن ثـمـة عالـمـات يمـكـن لعداـلـة الهيـئـة الـمـوقرة االطمئـنـان يضــحي ظــاهرا خـلـو ذـلـك اإلذن  

أي صـفة فقـد خـال مـن إثبـات  .. معها إلـي أن المـتهم الثـاني هـو ذلـك الشـخص المقصـود بـاإلذن

األمـر الـذي يقطـع بـأن الشـك .. أو صناعته أو حتى اسمه كـامال  المأذون بضبطه وتفتيشـه للمتهم
 .بما ال يمكن االطمئنان إليه .. يفرض نفسه علي المطلع علي هذا اإلذن 

احلقيقة الثانية 
مقصــود ـبـاإلذن أو أن خــال تمامــا مــن ثـمـة ذـكـر لوجــود شــريك للمــتهم الهــذا اإلذن قــد أن  

ومــن مصــدر بــل جــاءت عباراتــه مؤكــده .. شخصــا يســاعده فــي ارتكــاب األفعــال المنســوبة إليــه 

أن ذلــك المــتهم ســيقوم باســتالم كميــة المــواد المخــدرة ) علــي حــد الوصــف الــوارد بــه (موثــوق فيــه 
والتحـري تأكـد زعم بأنه بالبحـث واألكثر من ذلك أن مقدم طلـب اإلذن .. منفردا .. بقصد ترويجها 

 .أي أنه من المؤكد يقينا أنها ليس للمتهم الثاني ثمة شريك في أفعاله .. من صحة ذلك 
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 وهو ما يتعارض ويتناقض مع ما ثبت الحقا باألوراق 
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احلقيقة الثالثة 
ليشــير أن (.....) والمفـتـرض أـنـه يـخـص الـمـتهم األول ..... ـثـم ـيـأتي اإلذن الـثـاني المــؤرخ  

ة فـي إشـارة مسـتتر.. شريك مجهول ) التي هي ذات األفعال المنسوبة للمتهم الثاني(له في أفعاله 

 .هو المتهم الثاني بأن ذلك الشريك المجهول 

 فإذا كان قد نسب للمتهم األول أنه يتعاطى املواد املخدرة 

 ) مع الشخص ا�هول(واملؤثرات العقلية 
أن الشــخص الوحـيـد اـلـذي يعطــي المــتهم وكــان قــد ثـبـت ـبـاألوراق بمــا ال ـيـدع مجــاال للشــك  

األمـر الـذي يؤكـد أن األخيـر هـو .. ة هو المتهم الثـاني األول تلك المواد المخدرة والمؤثرات العقلي
 .المقصود والمشار إليه باإلذن الثاني ) الباكستاني الجنسية(الشخص المجهول 

 ليس هذا فحسب 
أنـه قـرر بوضـوح تـام / .....) المقـدم (الثابت من خالل أقوال شاهد اإلثبـات األول بل أن  

ـ ـاني شــريكين ـفـي ـت ـائم .. رويج المــواد المخــدرة أن المتهمــان األول والـث وحـيـث أـنـه ـقـرر بأـنـه الـق

 .بالتحري والبحث 

 فهو ما يؤكد 
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اد المخـدرة االتجـار وتـرويج المـوالمتهم الثاني هو مرتكـب جريمـة زعم بـأن :  فاألول
 .وال شريك له في ذلك .. والمؤثرات العقلية 

ولديـه .. التعـاطي والتـرويج المـتهم األول هـو مرتكـب جريمـة زعـم بـأن  : والثاني

 ) هو المتهم الثاني(شريك في ذلك 
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 ليس هذا فحسب 

 (.....) وهو االسم األول للمتهم الثاني وقد توصل إلي أول الغيث  :بل جاء األول 

 .شخص مجهول باكستاني الجنسية ولم يذكر أسم له فقد وصفه بأنه  : ذن الثانيأما اإل

 أضف إيل ذلك 

ـم يشــر : أن اإلذن األول  ـاني يتعــاطي المــواد المخــدرة أو مــن قريــب أو بعيــد ـل ـي أن المــتهم الـث إـل

 .المؤثرات العقلية 

ـاني  واد المـخـدرة والـمـؤثرات يتعاطـيـان الـمـعـلـي أن المــتهم الـثـاني ومعــه األول فـقـد أـكـد : أـمـا الـث

 العقلية

احلقيقة الرابعة 
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فـي .. كـان فـي طريقـة السـتالم بعـض المـواد المخـدرة قرر اإلذن زعمـا بـأن المـتهم الثـاني  -١
 .بأنه كان ذاهب للتسليم ) علي فرض صحتها(رت واقعة الضبط حين أسف

تحديد لشـخص المسـلم أو المسـتلم مـن في المعلومات الواهية الواردة بـاإلذن األول لم ترد  -٢

 .المواد المخدرة المتهم الثاني 
بـأن المـتهم األول كـان فـي طريقـة السـتالم المـواد بفرض صـحة مـا جـاء بهـذه المعلومـات  -٣

ن ضــبطه قـبـل االـسـتالم ـلـن يفـيـد العداـلـة ـفـي ـشـيء ـبـل ـكـان يـجـب الـتـروي ـفـإ.. المـخـدرة 

ليــتم القــبض علــي المســلم والمســتلم والمــواد ) المزعومــة(لحــين حــدوث واقعــة االســتالم 

 .المخدرة 

حيث لو كانت قد تمت ألسـفرت عـن أن .. عدم إجراء أي تحريات .. أثبتت واقعة الضبط  -٤

بـل وكـان قـد .. ليس مواد مخـدرة فقـط .. رات عقلية المتهم الثاني يحوز مواد مخدرة ومؤث

 .تم تحديد ماهية المواد المخدرة والمؤثرات المزعومة 

 ملا كان ذلك 
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 ومن ثم 
بمــــا يجعلهمــــا غيــــر .. ٕيضــــحي ظــــاهرا بطــــالن هــــذين اإلذنــــين واســــقاط كــــال منهمــــا األخــــر  

 .صالحين كسند للقبض علي أي من المتهمين أو تفتيشه 

وذلـك لعـدم ..... الثـاني اخلـاص بـاملتهم األول واملـؤرخ بطـالن اإلذن : الدفع الثاني

إبتناؤه علي مثة دالئل كافية ولثبوت عدم صحة كافة املعلومات املبتورة 

 السند الواردة فيه 

 فقد نصت املادة الثانية من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أنه 
كمـا ال  .. فقـا للقـانونإال بعد ثبوت إدانتـه و توقيع عقوبة جزائية علي أي شـخص ال يجوز

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

 في القانون 

  من القانون ذاته علي أن ٤٥كما نصت املادة 
اـلـذي توـجـد دالـئـل كافـيـة لمــأمور الضــبط القضــائي أن ـيـأمر ـبـالقبض عـلـي المــتهم الحاضــر  

 : أي األحوال اآلتية  فيعلي ارتكابه جريمة
 .في الجنايات : أوال 
 .في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة : ثانيا 
 : .....................ثالثا 

  من ذات القانون علي أن ٤٦كما نصت املادة 
ٕ جـاز لمـأمور الضـبط القضـائي أن يصـدر أمـر بضـبطه واحضـاره إذا لم يكن المتهم حاضـرا 

 . في المحضر وينفذ أمر الضبط واإلحضار بوساطة أحد أفراد السلطة العامة ويذكر ذلك
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 هذا ومفاد النصوص أنفة البيان
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كمـا ال يجـوز للنياـبـة العامـة إصـدار إذن الـقـبض .. فـال يجـوز الـقـبض عليـه إذا كـان حاضــرا  
 .ٕوان هي فعلت فإن إذنها بذلك يكون مخالفا للدستور والقانون معيب بالبطالن .. عليه وتفتيشه 

 ومن ثم 

 فإن أحكام النقض والتمييز تواترت علي أن 
من المقرر أنه ال يضير العدالة إفـالت مجـرم مـن العقـاب بقـدر مـا يضـيرها االفتئـات علـي 

 .حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه الحق 

 )١٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤ س ٩/٤/١٩٧٣أحكام النقض (
 )٨٣٩ ص ٢٠٦ ق ٩ أحكام النقض س ١٢/١٠/١٩٥٨(
 )٤/٢/٢٠٠٨ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٤٨٥تمييز دبي طعن رقم (

 كمة التمييز كذلك بأن وقضت حم
 أن يقبـلـوا أن ـمـن الواجـبـات المفروضــة قانوـنـا عـلـي ـمـأموري الضــبط القضــائيمــن المـقـرر  

وأن يقوموا بإجراء التحريـات الالزمـة عـن الوقـائع التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجـرائم 

االـسـتدالالت المؤـيـدة التـي يعلـمـون بـهـا بـأي كيفـيـة كاـنـت وأن يتحصـلوا عـلـي جمـيـع اإليضـاحات و

 .لثبوت أو نفي الوقائع المبلغة إليهم 

 ) جزاء٢٠٠٨ لسنة ٤١٩ الطعن رقم ١٢/١/٢٠٠٩محكمة التمييز بتاريخ (
 ) جزاء٢٠٠٧ لسنة ٣٤ الطعن رقم ٥/٣/٢٠٠٧محكمة التمييز بتاريخ (

 كما قضي بأنه 
 أن يقـوم البـوليس  بـل يجـبال يكفي للقبض علي المتهم وتفتيشهمجرد التبليغ عن الجريمـة 

 علـي عـن تـوافر دالئـل قويـة ، فـإذا أسـفرت هـذه التحريـات بعمل تحريات عما أشتمل عليـه الـبالغ
أن يقـبض  تحقيـق جنايـات ١٥ في الحـاالت المبينـة فـي المـادة فعندئذ يسوغ لهصحة ما ورد فيه ، 

 .علي المتهم وتفتيشه 
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 )١٢١ ص ١٣١ ث ٤ مجموعة القواعد القانونية ج ٢٠/١٢/١٩٣٧(

 وكذلك قضي بأنه 
هو دفع جوهري يجب تمحيصـه أو الـرد عليـه الدفع ببطالن القبض لعدم وجود دالئل كافيه  

 .ولو لم يعاود الطاعن إثارته بعد إعادة الدعوى للمرافعة 
 ) جزاء٢٠٠٥ لسنة ٢٣٦ الطعن رقم ٩/٧/٢٠٠٥محكمة التمييز بتاريخ (

 )١١٨٨ ص ٢١٢ ق ٣٢ أحكام النقض س ٢٣/١٢/١٩٨١(

 ملا كان ذلك 
وبتطبيــق المـفــاهيم القانونيــة أنـفــة البيــان عـلــي أوراق االتهــام الماـثــل واإلجــراءات الـتــي تـمــت  

 .....يتجلى وبوضوح مدي الـبطالن الـذي عـاب اإلذن الصـادر مـن النيابـة العامـة بتـاريخ .. فيه 
ـل يمتــد عنــد اإلذن فقــط ال يقــف أثــرهوذلــك الــبطالن  كافــة اإلجــراءات  ويســتتبع بالضــرورة بطــالن ـب

ذلك أن هذا اإلذن لـم يبنـي علـي أي تحريـات .. التالية عليه والمفترض أنها مبناه علي ذلـك اإلذن 

 ال عباراتـه عامـة ومجهلـة وغامضـةبـل جـاءت  .. جدية أو دالئل كافية علـي إدانـة المـتهم األول
 حة مـا جـاء بالطلـبوبالفعل فقد كشفت األوراق والتحقيقات عن عدم صـ.. يمكن االطمئنان إليهـا 

وهــو مــا يجعــل هــذا اإلذن معيــب بــالبطالن لألســباب .. المقــدم إلــي النيابــة للحصــول علــي اإلذن 

 :اآلتية 

 السبب األول 
أن اإلدارة رئاـســة ـســيادته ـقــد تلـقــت /  .. المـقــدم ـمــن الســـيد العقـيــد أـنــه ـقــد ورد بالطـلــب  

مـا إذا كمـا لـم توضـح .. أو مصـدرها ولكنه لم يوضح تـاريخ تلقيهـا لهـذه المعلومـات .. معلومات 

بـل تعمـد !! غيـره كان ذلـك المصـدر المجهـول ال يحمـل ضـغينة أو خصـومة مـع المـتهم األول أو 
 ) .علي فرض وجوده(إخفاء ذلك المصدر 

 السبب الثاني 
أوت ـلــت : أـمــام .. متواـجــدان حالـيــا ورد بطلــب اإلذن أن الـمــتهم األول واألخـــر المجـهــول  

ومع ذلك يزعم محرر الطلـب ) وهو ذات مكان الضبط والقبض والتفتيش(ي العين بشارع دب" مول 
 .أنه قد تم التحري والبحث والتأكد من صحة المعلومات 
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 والسؤال هنا 
 حــال كـيـف ومـتـي ـتـم البـحـث والتـحـري ـعـن صــحة تـلـك المعلوـمـات المجهوـلـة المصــدر ؟؟ 

وذلـك ..ثم تـم تنفيـذه .. ثم صدر اإلذن .. ر كونها أكدت بأن المتهم األول متواجدا بالمكان المـذكو
 .فهل يعقل أن ثمة تحري أو بحث قد تم للتأكد من هذه المعلومات ؟؟.. كله خالل دقائق قليلة 

 السبب الثالث
فما هو " موثوقة المصدر " وصف المعلومات الواهية الواردة فيه بأنها  بالطلب أنه قد ورد 

وهـل بـين ذلـك المصـدر ثمـة .. ثقـة محـرر المحضـر فيهـا وما هـو مصـدر مصدر هذه المعلومـات 
خالفـــات أو نزاعــــات ـمـــع أي مـــن المتهـمـــين ـمـــن شـــأنها احتـمـــال النكاـيـــة بهـــم واالدعــــاء عـلـــيهم ـمـــن 

 !.عدمه؟

 وهل يف األوراق 
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 من املؤكد أن أوراق هذا االتهام 

 خلت من إثبات خلو املصدر من هذه الصفات 
كمــا خلــت مــن ثمــة ســبب يجعــل اإلدارة العامــة لمكافحــة المخــدرات ممثلــة فــي الســيد مقــدم  

 أي بحـث أو تحـري لدرجـة أنهـا ال تقـوم بـإجراءالمصـدر بـذلك تـولي ثقـة عميـاء .. الطلب للنيابة 

فقـد وردت .. قد تـم إجرائـه حيث أنه من المستحيل تصور أن ثمة تحري أو بحث .. عما يدلي به 

ارع دبـي بشـ.. �א#-ن�أن المـتهم األول وأخـر مجهـول يتواجـدان ) بحسب ما جاء بالطلب(المعلومات 

التوجـه إلـي  تـم ثـم.. ثم تم الزعم بأنه قـد أجـري بحـث وتحـري وتأكـدت هـذه المعلومـة ..  العين –
طلبه إلي اإلدارة واالنتقـال بـالقوة المرافقـة إلـي ثم عاد .. ثم صدر اإلذن .. النيابة الستصدار اإلذن 

 !!.المتهمين في انتظارهم ؟.. ليجد السادة رجال الشركة .. ذات المكان الوارد بالمعلومة 

 وهذا كله يستحيل عقال ومنطقا 
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 السبب الرابع 
ولعـلــه مـــن اـلــدالئل المـــذكورة عـلــي عـــدم إجـــراء ثمـــة تحـــري أو بحـــث حـــول تـلــك المعلومـــات �

فـهـل مـجـرد تواـجـد الـمـتهم بأـحـد ..  ثـمـة دلـيـل عـلـي صــحتها أنـهـا ـلـم تتضــمن.. مجهولـة المصــدر 

ومعه شخص أخر مجهول يشير من قريـب أو بعيـد إلـي انهمـا يتعاطيـان ) مول(المراكز التجارية 

 .بل ويقومان بترويجها .. المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 

 فإذا كان األمر كذلك 
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 السبب اخلامس 
ومن أهم األدلـة علـي عـدم إجـراء أي تحريـات أن الطلـب المقـدم إلـي النيابـة للحصـول علـي  

ريك المتهم األول في الجـرائم المنسـوبة إليهمـا علـي خـالف ش(لم يشمل اسم المتهم المجهول إذنها 
 ) .الحقيقة

 فإذا كان املصدر ا�هول 

 قد توصل إيل اسم املتهم األول رباعيا وإيل جنسيته 

 وإيل ماركة سيارته ولونها 

 فكيف 

 مل يستطيع التوصل إيل أي معلومات أو صفات تشري 

 إيل شخصية الشخص ا�هول الذي يرفقه 
حسـبما تـم الـزعم فـي طلـب (السـابق التحـري عنـه  أنـه المـتهم الثـانيذي تبـين بعـد ذلـك وال 

 !!.؟(.....) وتوصل إلي أن اسمه .....) اإلذن األول المؤرخ 

السبب السادس 
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 وهو األمر الذي يؤكد 
أن تـلــك المعلومـــات مشـــكوك ـفــي صـــحتها بمـــا كـــان يســـتوجب إجـــراء تحـــري وبحـــث جـــديين  

 .وهو ما لم يتم .. إلثبات صحتها 

 ابعالسبب الس
ويقـوم ورد بطلب اإلذن زعما بأن المتهم األول يتعاطى المواد المخـدرة والمـؤثرات العقليـة ،  

فـلـم ـيـتم ضــبط الـمـتهم حــال .. وـهـو أـمـر ـلـم يثـبـت تماـمـا ـبـاألوراق .. بترويجـهـا عـلـي المتـعـاطين 

فكيـف إذن وقـف محـرر .. الترويج ولـم يـتم القـبض علـي أي شـخص مـن المزعـوم التـرويج لهـم 

 !!!. علي صحة ما سطره ؟؟الطلب

 السبب الثامن 
ماهية المواد المخـدرة أو المـؤثرات العقليـة .. يرد بالمعلومات المزعوم أنها موثوق فيهـا لم  

كمـا لـم تـتم اإلشـارة .. بـل وترويجهـا علـي اآلخـرين ) ومرافقيـه(المزعوم تعاطيها من المتهم األول 
.. بـل تركـت هـذه األمـور للصـدفة .. لهـذه الممنوعـات مخزنـا إلي المكان الذي يتخذه المتهم األول 

 .وهو ما يقطع بعدم التحري والبحث عن مدي صحتها من عدمه 

 السبب التاسع
ـلـم تفصــله عــن اإلذن الســابق علـيـه ) الخــاص ـبـالمتهم األول(عـلـي اـلـرغم مــن أن هــذا اإلذن  

هـو .. التحريـات عنهـا ومـن المفتـرض أن مجـري .. سـوي سـاعات قليلـة ) الخاص بـالمتهم الثـاني(

إال أنهمــا ـقـد تضــاربا وتناقضــا عـلـي نحــو أســقط كــال منهمــا األخــر .. / .....) المـقـدم(ضــابط واـحـد 
 ) .علي النحو السالف بيانه تفصيال(

 السبب العاشر 
فقـــد عجـــزت التحريـــات أنـــه بفـــرض صـــحة واقعـــات االتهـــام الماثـــل ونســـبتها للمـــتهم األول  

ســواء ـكـان حــائزا (إـلـي أن الـمـتهم األول مـجـرد ناـقـل للـمـتهم الـثـاني المزـعـوم إجرائـهـا ـعـن التوصــل 
 .ومن ثم فال جريمة يمكن نسبتها للمتهم األول ) مواد مخدرة من عدمه

 

 



 

١٨١ 

 

 ليس هذا فحسب 
فـإن التحريـات قـد عجـزت عـن التوصـل ومع استمرار الفرض المنكـور بصـحة هـذا االتهـام  

ٕكانت حيازة مجردة من أي قصـد وذلـك بـاعتراف واقـرار إلي أن حيازة المتهم األول للمواد المخدرة 
 .المتهم الثاني بأن كل ما تم ضبطه من مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عائده إليه 

 ملا كان ذلك 
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 وهذا عني ما قررته حمكمة التمييز بقوهلا 
 فــي أو تــأذن بإجرائــهمــن المقــرر أنــه يشــترط لصــحة التفتــيش الــذي تجريــه النيابــة العامــة  

عـلـم ـمـن تحرياـتـه هــو أن يـكـون رجــل الضــبط القضــائي ـقـد مســكن المــتهم أو مــا يتصــل بشخصــه 

واستدالالته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معـين وأن تكـون هنـاك مـن الـدالئل واألمـارات 

الكافيـة أو الشـبهات المقبولـة ضـد هـذا الشـخص ـمـا يبـرر التعـرض لحريتـه أو لحرمـه سـكنه ـفـي 

مــر  ، وكــان تـقـدير حدـيـة التحرـيـات وكفايتهــا إلصــدار األســبيل كشــف مبـلـغ اتصــاله بتـلـك الجريـمـة
ـبــالتفتيش هـــو ـمــن المســـائل الموضـــوعية الـتــي يؤكـــل األمـــر فيـهــا إـلــي ســـلطة التحقـيــق تحـــت إشـــراف 

 .محكمة الموضوع 
 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٧ الطعن رقم ٣١/١/٢٠١١محكمة التمييز بتاريخ (

 
 
 
 



 

١٨٢ 

 

األقـوال املنسـوبة للمتهمـني األربعـة واملفـرتض أنهـا صـادرة عـنهم : الدفع الثالث 

بشـأن املـتهم ..... (الصادر من النيابة العامة بتاريخ تثبت بطالن اإلذن 

ـه ) األول وأـخـر جمـهـول ـة واـسـتحالة تـصـور ـمـا ـسـطر ـب ملخالفـتـه للحقيـق

 . وبالطلب املقدم الستصداره 

 فمن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن 
تتشــكك محكمــة الموضــوع فــي صــحة إســناد كــان يكفــي فــي المحاكمــات الجنائيــة أن إذا  

ي المتهم كي تقضي بالبراءة مـادام حكمهـا يشـتمل علـي مـا يفيـد أنهـا محصـت الـدعوى التهمة إل

ووازـنـت بينهــا وـبـين أدـلـة النـفـي فرجحــت وأحاـطـت بظروفـهـا وأدـلـة الثـبـوت فيـهـا ـعـن بصــر وبصــيرة 
دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر االتهام ومن ثـم ينحـل الظـن علـي الحكـم المطعـون 

 .ا ال يثار أمام محكمة التمييز فيه جدال موضوعي
 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٢٧ الطعن رقم ٧/٢/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
.. وبتطبيـــق المفـــاهيم القانونيـــة أنفـــة البيـــان علـــي واقعـــات ومـــدونات وأوراق االتهـــام الماثـــل  

مسـطر بـإذن النيابـة يتجلى ظاهرا أن األقوال المنسوبة للمتهمين جميعا تؤكد عـدم صـحة مـا هـو 

 ..... .العامة المؤرخ 

 فقد نسب للمتهمني القول بأنهم
ـد تجمعــوا   ـم توجهــوا .. المــواد المخــدرة وتعــاطوا جميعــا بالســكن الخــاص بــالمتهم األول ـق ـث

وحـال مـرورهم بـالكمين .. نحو إمارة الشـارقة .. مستقلين السيارة الخاصة بالمتهم األول .. جميعا 

وتفتيشـــهم شخصـــيا .. ـثــم اســـتيقافهم ..  العـــين –بشـــارع دـبــي " وت ـلــت ـمــول أ" الموـجــود أـمــام  
 .ثم القبض عليهم جميعا وتفتيش السيارة 

 وهذا ما يؤكد عدم صحة ما ورد بإذن النيابة العامة 
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١٨٣ 

 

 ومن ثم 
فقــد تأكــد يقينــا عـــدم صــحة مــا ـتــم تســطيره بالطلــب الصــادر بـنــاء عليــه إذن النيابــة العاـمــة  
السيما وأنه من األصول والثوابـت .. فاقه مع الواقع ومخالفته للثابت باألوراق وعدم ات..... المؤرخ 

أنه حينما يقرر المتهم بميعاد ومكان القبض عليه وتفتيشه فإنه يكون أقرب إلي المصداقية ذلـك 

 .أنه ال يعلم أثر ذلك علي صحة اإلجراءات 

 واألقوال املنسوبة للمتهمني األربعة 
نه تؤكد عدم صحة مـا هـو مسـطر بطلـب الحصـول علـي إذن النيابـة علي نحو ما سلف بيا 
 .بما يقطع بأنه إذن باطل قائم علي غير سند صحيح من الواقع أو القانون..... المؤرخ 

بطالن القبض علي املتهم األول وتفتيشـه وذلـك لثبـوت بطـالن اإلذن : الدفع الرابع 

وافر حالـة مـن حـاالت ولعـدم تـ..... الصادر من النيابة العامـة واملـؤرخ 

وهو مـا جيعـل هـذين اإلجـراءين .. التلبس التي تربر القبض والتفتيش 

 .باطلني 

  من الدستور بقوهلا ٢٦حيث أنه من القواعد الدستورية ما نصت عليه املادة 
و تفتيشـه أو أالحرية الشخصية مكفولـة لجميـع المـواطنين ، وال يجـوز القـبض علـي أحـد  

 ق أحكام القانون حجزه أو حبسه إال وف

فقد أشرنا سلفا إيل ما جاء باملادة التاسعة مـن قـانون اإلجـراءات .. ونفاذا لذلك 

 اجلنائية التي قررت 
ــي األحـــوال وبالشـــروط  أو حجـــزه أو حبســـه تفتيشـــه عـلــي أحـــد أو ال يجـــوز الـقــبض  إال ـف

 .المنصوص عليها في القانون 

 ولعل من أهم الشروط
إذن مـن النيابـة مشروعية القبض علي المـتهم وتفتيشـه هـو صـدور التي يستوجبها القانون ل 

ـــيس هــــذا فحســــب.. العامــــة بضــــبطه وتفتيشــــه  هــــذا اإلذن بــــل اســــتوجب المشــــرع أن يكــــون  .. ـل

علــي تحريــات جديــة  – كمــا أشــرنا ســلفا – إال إذا كــان مبنيــا وهــو مــا ال يكــون كــذلك ..صــحيحا 

 .ٕاال كان باطال و.. ودالئل كافية علي ارتكاب المتهم للجريمة 

 



 

١٨٤ 

 

 .....وهذا عني ما شاب اإلذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ 

 حيث جاء باطال لعدم إبتنائه علي حتريات ودالئل كافية تربر إصداره 
قد تم نفـاذا لهـذا اإلذن الباطـل األمـر  األول تهموحيث أن القبض علي الم.. لما كان ذلك  

فلـيس هنـاك   .. التفتيش إلجرائهمـا بغيـر مقتضـي مـن القـانونالذي يبطل هذا اإلجراء وكذا إجراء
  .كما لم يدع مدعي بأنه كان في حالة تلبس.. إذن صحيح من النيابة العامة 

 وهو ما يؤكد بطالن إجراءي القبض والتفتيش اللذين متا 

 يف حق املتهم األول 

 بأن نفاذا ملا استقرت عليه حمكمتي النقض والتمييز حيث قضت .. وهذا 
ٕ ، واذ خـالف الحكـم المطعـون فيـه القبض الذي ال يستند إلي أساس في القانون فهو باطـل 

هذا النظر وجـري قضـائه علـي صـحة هـذا اإلجـراء فإنـه يكـون معيبـا بالخطـأ فـي تطبيـق القـانون بمـا 
 .يوجب نقضه 

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

 كما نصت صراحة بأن 
 القـــبض والتفتـــيش هـــو مـــن الـــدفوع الجوهريـــة التـــي يتعـــين علـــي المحكمـــة أن الـــدفع بـــبطالن 

وكان ال يكفي لسالمة الحكم أن يكـون الـدليل تعرض له وتقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة ، 

 .صادقا متي كان وليد إجراء غير مشروع 

 )٤/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٨١ لسنة ٧٠٧٣الطعن رقم (
 ) جزاء٢٠١٠ لسنة ٥٥٣ الطعن رقم ٢٠/١٢/٢٠١٠محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك 

وبتطبـيــــق جمـلــــة المـفــــاهيم القانونـيــــة أنـفــــة اـلــــذكر عـلــــي أوراق  
 علــي نحــو مــا –يتجلــى ظــاهرا أنــه طالمــا ثبــت .. االتهــام الماثــل 

  ...... بطالن اإلذن الصادر عن النيابة العامة في -تقدم 
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 وطاملا مل تتوافر حالة من حاالت التلبس 

 الواردة حصرا بالقانون 
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 يكمل بعضـها بعضـا ومنهـا مجتمعـة تتكـون عقيـدة تساندةضمائم ماألدلة في المواد الجزائية  

ف علي مبلغ األثر الذي كان للدليل الباطـل عرتالبحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر المحكمـة 

في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو ما كانت تقضي به لو أنها فطنت إلي أن هذا الدليل غيـر 

 .قائم 

 ) جزاء٢٠١٠ لسنة ٥٥٣ الطعن رقم ٢٠/١٢/٢٠١٢محكمة التمييز بتاريخ (

ـ ـالقبض   :دفع اـخلـامساـل ـة الـصـادر ـب ـة العاـم ـي بـطـالن إذن النياـب ـا عـل ـذا وترتيـب ـه

فإن ذلـك يسـتتبع وفقـا ملـا اسـتقر عليـه قضـاء .. علي املتهم األول والتفتيش 

بطالن كافة اإلجراءات واألدلـة التـي كانـت وليـدة إذن نيابـة باطـل .. التمييز 

 .األول من االتهام املنسوب إليه تهم قضاء برباءة املويتعني ال

 واملتواتر عليه يف قضاء احملاكم العليا أن .. فالثابت 

ن المـقـــرر أن الـقـــبض والتفتـــيش إذا حصــــال بغـيـــر إذن مـــ 

 .يكونا باطلين ويبطل الدليل المستمد منهما 
 ) جزاء٢٠٠٦ لسنة ٥٦٧ الطعن رقم ٧/١١/٢٠٠٦محكمة التمييز بتاريخ (

 يف ذات املقام استقرت أحكام النقض املصرية علي أن و
عدم التعويل في الحكم باإلدانة علـي أي دليـل من المقرر أن بطالن القبض مقتضاه قانونـا  

 وبالـتــالي ـفــال يعـتــد بشـــهادة مـــن ـقــام ـبــه ، ولمـــا كاـنــت اـلــدعوى حســـبما حصـــلها الحكـــم مســـتمد مـنــه
 .دة فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن المطعون فيه ال يوجد فيها دليل سوي تلك الشها

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

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

لـي  ، ومن ثم فإن إبطال الحكم المطعون فيـه القـبض عأي دليل يكون مترتبا عليه أو مستمدا منه
 .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
ـي باطــل فهــو باطــلالقاعــدة فــي القــانون   ، ولمــا كــان ال جــدوى مــن تصــريح أن مــا بـنـي عـل

ور علــي فتــات المخــدر الحشــيش بجيــب صــديرى المطعــون  الــدليل المســتمد مــن العثــنالحكــم بــبطال
يعد إبطال مطلق القبض عليه والتقرير ببطالن ما تاله متصال به ومترتبا عليه ألن مـا هـو ضـده 

 لمـا كـان مـا تقـدم وكـان مـا أورده الحكـم سـائغا الزم باالقتضاء العقلي والمنطقي ال يحتاج إلي بيان
 . لقصورويستقيم به ومن ثم تنحسر عنه دعوى ا

 ).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

8ن�אjذن�א��k�دA��2��6��1�$م�������0]����א�����bא���'��.��������و�9�ن���A0��&����Aא�������� 
����3'R?�ن��وא��\��»�א¶�gא_�א���uא�8ن�@3[����� �L2�2�����1�0و"'��1���..�א�(�����א�

���Cو$.��]��8ن������د������������K�����P?–�A��3����7–�@ذא�و:��"�*��� �L��2t1و��א�A����P1ن�'��=?�
��f�א_�א��uא�3jא . 

 ومن ثم 
 األول وآخـــرين مـــن هـــذا تهملمـــفـــإن مقتضـــي مـــا تقـــدم جميعـــه أـنــه قـــد تحـــتم القضـــاء ببـــراءة ا 

لـم يرسـم شـكال معينـا خـاص يصـوغ فيـه وحيث أنه لمن المقرر أن القانون االتهام الباطلة إجراءاته 
فمـتـي ـكـان مجـمـوع ـمـا أورده الحـكـم بـيـان الواقعــة المســتوجبة للعقوـبـة والظــروف الـتـي وقعــت فيهــا ، 
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وظروفـهـا حـسـبما استخلصــتها  كافـيـا ـفـي تفـهـم الواقـعـة –كـمـا ـهـو الـحـال ـفـي اـلـدعوى المطروـحـة 

 .المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون وينفي عن الحكم قاله القصور 

 ) جزاء٢٠٠٧ لسنة ٢٧١ الطعن رقم ٢١/٦/٢٠١٠محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
وكــان الثابــت أن تسلســل إجــراءات االتهــام الماـثــل بــدءا مــن تلقــي المعلومــات وعــدم التحـــري  

نيابـة دونـمـا دالـئـل كافـيـة ومـرورا بـكـون هــذا اإلذن مخالـفـا للحقيـقـة م إصــدار إذن ـثـ .. والبحـث بشــأنها
والثاـبـت ـبـاألوراق وأـقـوال المتهمــين وصــوال ـلـبطالن الـقـبض والتفـتـيش المجرـيـان بـنـاء عـلـي ذـلـك اإلذن 

.. األمر الذي يقطـع بـبطالن أي دليـل قـد يسـتمد مـن كافـة هـذه اإلجـراءات الباطلـة .. المبتور سنده 
 .بما يسلس بالضرورة إلي براءة المتهم األول مما هو مسند إليه 

 بطالن الدليل املستمد من أقوال شـهود اإلثبـات لكـونهم القـائمني :دفع السادس ال

فاألصـل أنـه ال .. بإجراءات التحري والقبض والتفتيش الثابت بطالنهـا مجيعـا 

  .يعتد بشهادة من قام باإلجراء الباطل 

 ستقر قضاء النقض علي أن فقد ا.. بداية 
من المقرر أن بطالن القبض مقتضاه عدم التعويل في الحكـم باإلدانـة علـي أي دليـل مسـتند  

، ولمـا كانـت الـدعوى حسـبما حصـلها الحكـم الطعـين ال  وبالتالي فال يعتد بشـهادة مـن قـام بـه منـه
 .يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

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

 كما قضي بأن 
لمــا كــان بطــالن القــبض والتفـتـيش مقتضــاه قانوـنـا عــدم التعوـيـل فــي الحكــم باإلداـنـة علــي أي  

 ، ولمــا كاـنـت وبالـتـالي ـفـال يعـتـد بشــهادة ـمـن ـقـام بـهـذا اإلـجـراء الباـطـلدلـيـل يكــون مســتمدا مـنـه ، 
فيــه ال يوجــد فيهــا دليــل ســواه ، فإنــه يتعــين الحكــم ببــراءة الــدعوى حســبما حصــلها الحكــم المطعــون 

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

 
 
 



 

١٨٨ 

 

 ملا كان ذلك 
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 وحيث أن كافة اإلجراءات التي قام بها شهود اإلثبات .. هذا 

 قد شابها البطالن بدءا من تلقي املعلومات املعدومة السند واملصدر 

 ومرورا بعدم إجراء حتريات حوهلا وصوال إلجراءي القبض والتفتيش 

 وهو األمر الذي يؤكد بطالن الدليل الذي قد يستمد من أقوال الشهود 

 ائمني بتلك اإلجراءات الباطلة الق
وهو األمر الذي يهـدم االتهـام الـراهن مـن أساسـه إذ يصـبح بـال سـند وال ركيـزة يمكـن التعويـل  
 .ومن ثم يحق للمتهم األول طلب البراءة مما هو مسند إليه .. عليها 

 بطالن قرار اإلحالة الصادر عن النيابة العامة فيمـا تضـمنه مـن إلصـاق :دفع السابعال

وصف الرتويج واالجتار باملتهم األول رغـم تعـدد األدلـة واحلقـائق املؤكـدة علـي 

انتـفـاء ـهـذا الوـصـف عـنـه ، وعـلـي األـخـص اـعـرتاف اـملـتهم الـثـاني ـبـأن كاـفـة 

بنـاء علـي تعليمـات  –مبفـرده  –املضبوطات عائدة إليه وأنه يقـوم برتوجيهـا 

 .شخص مسجون 

 فمن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن 
واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية في المواد المخـدرة قصد االتجار  المقرر أن من 

التـقـدير فيـهـا ، إال أن ذـلـك مشــروط ـبـأن ـتـورد ـمـن الوـقـائع والـظـروف ـمـا يكـفـي ـفـي الدالـلـة عـلـي 

، لما كان ذلك وكان مـا أورده توافره بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها 
مشــــوبا االبتــــدائي المؤيــــد بــــالحكم المطعــــون فيــــه لبيــــان قصــــد االتجــــار فــــي حــــق الطــــاعن الحكــــم 

باالضطراب والغموض وجاء في عبارات معمـاة ال يبـين منهـا تـوافر هـذا القصـد فـي حـق الطـاعن 

 مما يشوبه بالقصور الذي يعجز محكمة التمييز عن إعمال رقابتها علي تطبيق القانون علي 
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 .ين معه نقضه واإلحالة دون حاجه للتعرض لباقي أسباب الطعن مما يتعالوجه الصحيح 
 )  جزاء٢٠٠٥ لسنة ٣٧٥ الطعن رقم ١٢/١١/٢٠٠٥محكمة تمييز دبي بتاريخ (
 )  جزاء٢٠٠٤ لسنة ٣٥٥ الطعن رقم ١٢/٢/٢٠٠٥محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
قل قاضـي الموضـوع بالفصـل هو واقعـة ماديـة يسـتإحراز المخدر أو حيازته بقصد االتجار  

ٕواحـراز المخـدر بقصـد ومناط المسـئولية فـي جريمـة حيـازة طالما أن يقيمها علي ما ينتجهـا ، فيها 
رـهـين بثـبـوت ـهـذا القصــد باإلضــافة إـلـي ـسـائر عناصــر تـلـك الجريـمـة االتجــار أو االشــتراك فيـهـا ، 

 . نفسه أو لحساب الغيروسواء كان االتجار لحسابثبوتا فعليا ال افتراضيا في حق الجاني ، 
 )  جزاء٢٠٠٣ لسنة ١٢١ الطعن رقم ٢٤/٥/٢٠٠٣محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
.. وبتطبيق جملة األصول والثوابت القانونيـة أنفـة الـذكر علـي واقعـات وأوراق االتهـام الماثـل  

والتـرويج فـي التجـار يتجلى ظاهرا أنها قد خلت تماما من ثمة دليل ينتج عنه القول بتوافر قصـد ا
فقـد تعـددت الـدالئل عـلـي انتفـاء هـذا الوصـف عـن الـمـتهم ..  بـل عـلـي العكـس.. حـق المـتهم األول 

فيمــا تضـــمنه مــن إلصـــاق ذـلــك بـمــا يبـطــل أـمــر اإلحالــة الصـــادر ـمــن النياـبــة العاـمــة األول تمامــا 
 :والدالئل علي عدم انعقاد هذا الوصف كالتالي .. الوصف بالمتهم األول 

 يل األول الدل
ـبــأن كاـفــة .. فــي كاـفــة مراحـــل هـــذا االتـهــام .. ٕواـقــراره صـــراحة .. الـمــتهم الـثــاني اعـتــراف  

واـنــه اتـفــق مـــع شـــخص .. عاـئــدة إلـيــه .. ء المـــواد المخـــدرة أو المـــؤثرات العقلـيــة ســـواالمضـــبوطات 
علي ترويجها علي أشخاص بعيـنهم يبلغـه بهـم وبموعـد مقـابلتهم مسجون بالسجن المركزي بـدبي 

 ذلك الشخص السجين 

 ملا كان ذلك 
وحيث لـم يشـر المـتهم الثـاني مـن قريـب أو بعيـد إلـي اشـتراك المـتهم األول معـه فـي تلـك  

يستعين بالمتهم األول لنقله بسـيارته الخاصـة  .. و(�����ط�.. األفعال التي أكد أنه يأتيها وحده 

 .زه المتهم الثاني من مكان إلي مكان دون علم األخير بما يحمله أو يحوزه أو يحر
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 فاملتهم األول ها هنا كسائق التاكسي 
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 هذا 
ـة  ـث أن القاعــدة األصــولية تقــول بــأن االعتــراف ســيد األدـل وحـي

 المطلقــة فــي األخــذ وتاجهــا ، وأن لمحكمــة الموضــوع الســلطة

ٕباعتراف المتهم في أي من أدوار التحقيق ، وان عدل عنـه بعـد 
 ذلك متي اطمأنت إلي صحته ومطابقته للحقيقة والواقع 

 ) جزاء٢٠١٠ لسنة ٤٠٤ الطعن رقم ٢٠/٩/٢٠١٠محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ومن ثم 
تجــار والـتـرويج عــن المــتهم يســتقيم اعـتـراف المــتهم الـثـاني دـلـيال دامغــا عـلـي انتـفـاء وصــف اال 

 .األول بما يعيب أمر اإلحالة في هذا الشأن 

 الدليل الثاني 

فهمــا ـقـد نفـيـا .. أن أـقـوال المتهـمـين الثاـلـث والراـبـع عضــدت ـمـا اعـتـرف ـبـه الـمـتهم الـثـاني  
يتحصل علي المـواد تماما عن نفسهما وصف الترويج واالتجار وأكد علي أن المتهم الثاني هو من 

تــأتي لــه مــن أحــد الســجناء بالســجن المركــزي بنــاء علــي تعليمــات ..  والمــؤثرات العقليــة المخــدرة
 .ثم يقوم بتوزيعها بناء علي تعليمات تأتيه بذات الطريقة .. بدبي 

 وأكدا علي أن املتهم الثاني 
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 وهذا يعد دليل 
أخر علي انتفاء وصف الترويج واالتجار في حق المتهم األول بما يعيب أمـر اإلحالـة محـل  

 .هذا االتهام في هذا الشأن 
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 الدليل الثالث
ـ  ـات والمــتهم األول يتمســك ـفـي أقواـل ـد كــل البعــد عــن وصــف مـنـذ فجــر التحقيـق ـه بعـي ه بأـن

وأن دوره يقتصر بأنه يقوم بتوصيل المتهم الثاني مـن مكـان إلـي أخـر حينمـا .. االتجار أو الترويج 
وذلك دونما أن يعلم شيئا عمـا .. وذلك مقابل أجره توصيل يتحصل عليها منه .. يطلب منه ذلـك 

 .فهو أمر ال شأن له به .. يحمله أو يحرزه 

 وحيدة التي تعاطي فيها مادة خمدرة كانت بتحريض حىت املرة ال

 من املتهم الثاني الذي دفعه حنو تعاطي شيء ال يعلم ماهيته 

 الدليل الرابع 

ت الـتـي وصــلت إـلـي اإلدارة العامــة لمكافحــة المخــدرات والصــادر بشــأنها إذن أن المعلومــا 

ـلـم ) .. عـلـي فـرض صــحتها(تيشـه وتف(.....) بضــبط المـتهم الـثـاني ..... النيابـة العاـمـة بتـاريخ 

ـاني ـفـي إحــراز المــواد  ـه يشــترك مــع المــتهم الـث ـد إـلـي المــتهم األول أو أـن تشــر مــن قرـيـب أو بعـي

 .المخدرة وترويجها 

 وهو األمر الذي يؤكد 
انتفاء هذا الوصف عن ذلك المتهم األول الـذي تـم الـزج بـه فـي بـراثن هـذا االتهـام دون ذنـب  

 .يق له ثقة دون أن يدري انه يتعامل في الممنوعات سوي أنه أولي صد.. جناه 

 ملا كان ما تقدم مجيعه
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 ) جزاء٢٠٠٩ لسنة ٢٠٩ الطعن رقم ٩/١١/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ومن ثم 
مــن إلصــاق فيمــا تضــمنه الصــادر عــن النيابــة العامــة بطــالن أمــر اإلحالــة يتجلــى ظــاهرا  

ـوافر هــذا الوصــف .. لوصــف التــرويج بــالمتهم األول  ـي ـت ـل عـل ـاألوراق ثمــة دلـي دونمــا أن يكــون ـب

وهـو األمـر الـذي يحـق معـه لألخيـر طلـب البـراءة ممـا هـو مسـند .. ول وانعقاده في حـق المـتهم األ
 .إليه 
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 بطالن الدليل املستمد من تقرير اإلدارة العامة لألدلة اجلنائيـة وعلـم :دفع الثامن ال

وذـلـك لوـجـود .. املـضـبوطات  خبـصـوص فـحـص -/-/-واـملـؤرخ يف    رـقـم اجلرـميـة 

ضر الضبط وتلـك التـي جـري اختالفات جوهرية بني املضبوطات املوصوفة مبح

 .عليها الفحص باألدلة اجلنائية من حيث العدد واألوزان 

 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 ال بتنائه علي أساس فاسد 
 )ق٥٢ لسنة ٢٧٤٣ طعن رقم ١٦/٥/١٩٨٥نقض جلسة (

 ملا كان ذلك 
يتضــــح أن المضــــبوطات الـتـــي ـتـــم ضــــبطها ـلـــدي كــــل مــــن .. ضــــبط وباســــتقراء محضــــر ال 

بدءا مـن السـيارة العائـدة للمـتهم األول ومـرورا بالشـاحنة التـي .. المتهمين وفي األماكن المختلفة 

.. وصـوال إلـي مسـكن المـتهم األول .. يقودها المتهم الثالث والشاحنة التي يقودها المتهم الرابع 
 :بيانها كالتالي از يتضح أنها وضعت في خمسة أحر

 زر األول احل
الهيـروين تحـوى مسـحوق لـه مظهـر ..  كبسولتين مغلفتين وثالثـة مفتوحـةوقد احتوى علي  

وهـــي مـــا تـــم ضـــبطها بالســـيارة العائـــدة للمـــتهم األول بعـــدما وضـــعها المـــتهم الثـــاني بعلبـــه ( المخـــدر
 ) .المحارم

 ووزنت بأنها 

 جرام مبيزان اإلدارة ) ٢٣ر٠٩(حوايل 
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 زر الثاني احل
وهـي التـي ضـبطت بسـيارة المـتهم األول بعـدما (عدد مـن األقـراص الزرقـاء وقد احتوى علي  

 ) .وضعها المتهم الثاني

  قرص٤٣وعددها 

 زر الثالث احل
والتـي ( الهيـروين المخـدرتحوى مسحوق لـه مظهـر كبسولة ) ٤٥(الذي يحتوى علي عدد و 

 ) .الثضبطت بالشاحنة التي يقودها المتهم الث

 ووزنت مجيعها  

 جرام ) ٣٨٦ر٢٥(حوايل 

 زر الرابع احل
 ).ضبطت بالشاحنة التي يقودها المتهم الرابع(األقراص زرقاء اللون ى عدد من حتوى عليو 

  قرص ١٥وعددها 

 زر اخلامس احل
والتـي (كبسولة تحوى كـل منهـا مسـحوق لـه مظهـر الهيـروين المخـدر ) ٦( عدد حتوى علييو 

 ) .المتهم األولضبطت بمسكن 

 ووزنت مجيعها 

 جرام  ) ٤٨ر٥٧(حوايل 
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 حيث وصف التقرير االحراز أنفة الذكر 

 بوصفه العينة وأوضح بيانها كالتايل 

 .جرام كما ورد بمحضر الضبط ) ٢٣ر٠٩(وليس .. جرام ) ٢١ر٤٩(وزنت ب : العينة األويل 

 قرص كما ورد بمحضر الضبط ) ٤٣(وليس .. قرص ) ٣٩( ب عدت أقراصها : العينة الثانية
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جرام كما ورد بمحضر ) ٣٨٦ر٢٥(وليس .. جرام ) ٣٦٨ر٦٧(وزنت ب : العينة الثالثة 
 .الضبط

 .وهي الوحيدة المطابقة لمحضر الضبط .. قرص ) ١٦(عدت أقراصها ب : العينة الرابعة 

جرام كما ورد بمحضر ) ٤٨ر٧٥(وليس .. جرام ) ٤٨ر٦٨(وزنت ب  : العينة اخلامسة
 .الضبط 

 ومما تقدم مجيعه 
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 واألكثر من ذلك 
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 ام اهلريوينوال شك أن اجلرام الواحد يف املادة حمل هذا االته

 ميثل جرمية يف حدا ذاته 
ومــن هــذه االختالفــات الواضــحة يتضــح مــدي العبــث بالمضــبوطات علــي نحــو يؤكــد انتفــاء 

 .بما يقطع ببراءتهم جميعا مما هو مسند إليهم .. صلة أي من المتهمين بها 

ضـال ف..  االتهام املاثل غري قائم علي سند صحيح من الواقع أو القانون :دفع التاسع ال

عن كونه معيـب بعـدم املعقوليـة واسـتحالة تصـور الواقعـة حسـبما وصـفتها 

 النيابة العامة 

 إيل أن حمكمة التمييز املوقرة قررت بأن .. أشرنا سلفا 
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 ) جزاء٢٠٠٩ لسنة ٤٠٩ الطعن رقم ٩/١١/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (
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 ) جزاء١٩٩٧ لسنة ٨٧ ، ٨٣ ، ٨٢ الطعن رقم ١٥/١١/١٩٩٧محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي كذلك بأن 
أن تتشـكك محكمـة الموضــوع فـي صـحة إسـناد التهمـة إـلـي يكفـي فـي المحاكمـات الجنائيـة  

إذ المرجع في ذلك إلي ما تطمئن إليه في تقدير الـدليل مـادام حكمهـا ي تقضي له بالبراءة المتهم ك
والتـي قـام وأحاطـت بظروفهـا وبأدلـة الثبـوت فيهـا يشتمل علي ما يفيد أنهـا محصـت واقعـة الـدعوى 

عليهــا االتهــام ووازنــت بينهــا وبــين أدلــة النفــي فرجحــت دفــاع المــتهم ، أو داخلتهــا الريبــة فــي صــحة 
 .ناصر اإلثبات ع

 ) جزاء٢٠١٠ لسنة ٢٣٦ الطعن رقم ٧/٦/٢٠١٠محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 

2��م�א���א"�6���������A)�G�z�v�*�� �<>�و������������������������ Hو$אق�א��uא����G8ل�א�V�6�1�&��و9�ن�א��
>�א%ول��������א�A��0אم�א��0'������وא���G)�����..�د�������S�~���01�C�ل�א����/�A�������2�0ن�وא���C���

�$'kא ���2..�א���A���G%א�c4وذ���و:�

 السند األول 
أنهـم قـد تجمعـوا بمسـكن المـتهم إلي أن كافة المتهمين قد أجمعوا في أقوالهم .. أشرنا سلفا  

 –وـلـدي الكـمـين الـكـائن بشــارع دـبـي .. وـمـن هـنـاك انطلـقـوا مـتـوجهين إـلـي إـمـارة الـشـارقة .. األول 
وبتفتيشــهم بغـيـر .. افهم مــن قـبـل رجــال الشــرطة ـتـم اســتيق" أوت ـلـت ـمـول " العــين ، وتحدـيـدا أمــام 

 .مقتضي من القانون والقبض عليهم 

 وهذه الواقعة تتفق مع العقل واملنطق 
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 فما كان منه حسبما يزعم 
ــــات   ــــه صـــــحتها إال أن أجـــــري تحرـي ــــه !! وبحـــــث لهـــــذه المعلومـــــات وتـبــــين ـل ــــم دون طلـب ـث

لــإلدارة العامــة ثــم توجــه .. ة واستحصــل علــي اإلذن إلــي النيابــة العامــثــم توجــه ..... .. المــؤرخ 
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مكـــان (إـلــي حـيــث تواجـــه المـــتهم األول ـثــم توجـــه .. لمكافحـــة المخـــدرات واصـــطحب الـقــوة الالزمـــة 
 ) .الضبط

 ليجده مع املتهمني الثالثة اآلخرين 

 !!!يف انتظاره للقبض عليهم ؟
ـيس أ.. وهــو مــا ال يتفــق مــع العقــل والمنطــق وطبــائع األمــور   ـك وـل ـي ذـل مــن قــول .. دل عـل

أنــه توجــه بــالقوة الالزمــة إلــي حيــث مكــان المتهمــين واســتعان ) شــاهد اإلثبــات األول(الضــابط 

 .بالدورية الموجودة بالمكان للقبض عليهم 

 فإذا كان لديه قوة 
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 لعل ما تقدم مجيعه 
يقطــع ـبـأن ظــالل الشــك والريـبـة تحــيط بواقعــات االتهــام الماـثـل وعـلـي األخــص واقعــة الضــبط  

 . بطل االتهام الراهن برمته – والحال كذلك –التي إذا بطلت 

 السند الثاني 
ـبـل .. ســيد ضــابط الواقـعـة بتـلـك الرواـيـة المتســمة بـعـدم المعقولـيـة أنـفـة اـلـذكر ـلـم يكـتـف ال 

حيث زعم بأنه مـا أن قـام بـالقبض علـي المتهمـين .. استرسل بما هو أكثر منه انعدام للمعقولية 

 .وضبط ما بحوزة المتهم الثاني داخل السيارة 

 حىت قرر له املتهم الثاني 
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 وهو أمر ال يتفق متاما مع العقل واملنطق 
طواعـيـة وـبـدون أي ضــغط أو إـكـراه باإلرشــاد عــن أشــياء ـكـان مــن أن يقــوم المــتهم الـثـاني  

األمر الذي يؤكـد أن ظـالل الشـك يحـيط بهـذا االتهـام وهو .. إليها الصعب بل والمستحيل الوصول 
 .ويجعل للواقعة صورة أخري بخالف ما حاول السيد الضابط رسمها باألوراق 
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 السند الثالث 
إـجـراء ثـمـة معايـنـة لمـسـكن الـمـتهم ـفـإن األوراق ـقـد خـلـت ـمـن .. واألكـثـر مـمـا تـقـدم جميـعـه  

الرئيسـي فـي هـذه الواقعـة وكافـة المضـبوطات المزعـوم ضـبطها علي الرغم من أنـه المـتهم .. الثاني 
وبالرغم من ذلك ال يتم تفتيش مسـكنه ورغـم وجـود إذن مـن النيابـة .. لدي جميع المتهمين تعود إليه 

 .العامة بذلك 

 ومن ثم 
ومـن جـمـاع مـا تـقـدم يضــحي ظـاهرا أن واقعــات االتهـام الماـثـل يعيبـهـا انعـدام المعقولـيـة وعــدم  

ثها علي النحو الموصوف باألوراق بما يقطع بأن للواقعة تصور أخـر مخـالف تمامـا لمـا تصور حدو
 .هو ثابت باألوراق 

عـن حيـث تقاعسـت حتقيقات النيابة العامة يف االتهام الراهن قصور : الدفع العاشر  

اختاذ إجراءات كان من الالزم اختاذها حىت تتجلي احلقيقة أمام النيابـة العامـة 

د مـن مت واستبعا عالاجلرمية فارتكب من ا علي توجيه االتهام إيل مبا يساعده

 .األول تهم املالزج بأمسائهم فيه ظلما وعدوانا وعلي األخص 

 بداية

   من قانون اإلجراءات اجلزائية تنص علي أن٣٣فإن املادة 

  يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم 

 . اء النيابة العامةأعض -١

 ............ ضباط الشرطة و -٢

   من القانون ذاته علي أن٣٠وقد نصت املادة 

بتقصــي الجــرائم والبحــث عــن مرتكبيهــا وجمــع المعلومــات يقــوم مــأمورو الضــبط القضــائي  

 . واألدلة الالزمة للتحقيق واالتهام

   من ذات القانون علي أن٣٥كما نصت املادة 

 والتي ترد إليهم في شـأن لوا التبليغات والشكاوىيقب مأموري الضبط القضائي أن يجب علي 
ٕالجرائم ويجب عليهم وعلي مرؤسيهم أن يحصلوا علي اإليضاحات واجراء المعاينـة الالزمـة لتسـهيل 

 تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع 
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 . لي أدلة الجريمةالوسائل التحفظية الالزمة للمحافظة ع

 ومن ثم وعقب ما تقدم

   علي أن١٢١تنص املادة 

وأن األدلة علـي المسـتأنف إذا رأي رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه أن الواقعة جنايـة  

ٕ قرر إحالته إلي محكمة الجنايات ، واذا وجد شك فيما إذا كانت الواقعة جناية أو جنحـة ضده كافية
 . لجنايات بوصف الجنايةفيحيله إلي محكمة ا

  وكانت أحكام النقض تقرر بأن.. 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

 )٣٧٦ ص ٣٠٦ ق ٢ة ج جموعة القواعد القانوني م١٢/١٢/١٩٣١(

 وتطبيقا جلماع ما تقدم
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 :الوجه األول 
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 رغم أن حتقيق هذه الواقعة 
بوطات ـمـن عدـمـه مـن األهمـيـة بمـكـان لمعرـفـة ـمـا إذا ـكـان للمـتهم األول ثـمـة صــلة بالمضــ 

وهو ما يقطـع بقصـور النيابـة العامـة فـي .. وإلثبات عدم اشتراكه مع المتهم الثاني في ترويجها 

 .تحقيقاتها 

 :الوجه الثاني 

 ��������������*�@�<�2�&��9�rא�����������w�y� �$'k�_�א�(�����א�A0���1�0م�0��2��א��)'?8_�א
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 ملا كان ذلك
يضــحي ظــاهرا أن االتهــام الماـثـل برمـتـه ـقـد شــابه العــوار وجــاء معــدوم .. جمـلـة مــا تـقـدم مــن  

 .و مسند إليه بما يجدر معه تبرأته مما ه.. السند فيما يخص المتهم األول 

 بناء عليه 

 يلتمس املتهم األول من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 .ببراءته مما هو مسند إليه  
 وكيل المتهم            

 
  المحامي            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٢٠٠ 

 

 

 
 
 
 
 

 

 املوقرة .. لدي حمكمة دبي االستئنافية 

 دائرة اجلنايات املستأنفة 

 

 مه مذكرة بالدفاع مقد
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 ضـــــــــــــد 

 

 ) مستأنف ضدها(      سلطة اتهام       النيابة العامة 
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 املوضوع 

ــــــــة العامـــــــــة المـــــــــتهم -/-/-مـــــــــؤرخ وبموجـــــــــب أمـــــــــر اإلحاـلــــــــة ال.. ابـتــــــــداءا    اتهمـــــــــت النياـب
 – وسـابق علـيـه -/-/-ـبـزعم أنهـم بـتـاريخ .. ..... ، / .....ومعـه ـكـال مـن ) المسـتأنف حالـيـا(األول

 :ارتكبوا ما يلي .. بدائرة اختصاص مركز شرطة بر دبي 

��"���������9�Y��N:�\)2��?A1א%ول��<��>�א�����*���������.....وS�ل�9'ن�א���/��?����،�و�9'ن�א
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لـمـا تـقـدم يكوـنـوا ـقـد اقترـفـوا جناـيـة الرشــوة ..  ـبـأن المتهـمـين أنـفـي اـلـذكر وـقـررت النياـبـة العاـمـة 

 .المؤثمة بالمواد الواردة بأمر اإلحالة 

 وبإحالة األوراق إيل عدالة حمكمة جنايات دبي .. هذا 

 قررت إعادة األوراق إيل النيابة العامة الختاذ شئونها 

 إلضافة متهم أخر مل ترفع ضده الدعوى اجلزائية 
إال أنهـا تجـاوزت .. أحيلت األوراق إلي النيابة العامة لتنفيذ قرار عدالـة المحكمـة .. وبالفعل 

ــع حـيــث أنهـــا ولـــئن قامـــت بإضـــافة المـــتهم .. حـــدود قـــرار المحكمـــة  إال أنهـــا قامـــت  .. ...../ الراـب
ـاني مــؤر.. بتغيـيـر قـيـد ووصــف االتهامــات الموجهــة إـلـي المتهمــين تمامــا  ـة ـث خ    وأصــدرت أمــر إحاـل

ارتكــاب المتهمــون األربعــة خــالل .  مــن خالـلـه ـقـررت..  مـغـاير تماـمـا آلـمـر اإلحاـلـة األول -/-/-
 :ما يلي .... إلي عام .... الفترة من عام 

 املتهم األول : أوال 
 والـتـي تعــد مؤسســة ذات نـفـع عــام –.....  رـئـيس تنفـيـذي لشــركة –حــال كوـنـه موظــف عــام  -١

عهـد إليـه بالمحافظـة علـي مصـلحتها فـي % ١٣بنسـبة وتساهم حكومـة دبـي فـي رأس مالهـا 
عـرض صفقه ، وأضر عمدا بهذه المصلحة ، وذلك بأن قام بإرساء المناقصات علي زيـادة 

مبلـغ الزـيـادة ، ليحصـل عـلـي ربـح لنفســه مبلـغ ـمـالي ..... مـمـا حمـل شــركة  .. .....شـركة 
 مليــون درهــم ، ١٠لي قــدره  مليــون درهــم للمتهمــين الثــاني والثالــث والرابــع مبلــغ مــا٢٠قــدره 

 .علي النحو الثابت باألوراق
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 والـتـي تعــد مؤسســة ذات نـفـع عــام –.....  رـئـيس تنفـيـذي لشــركة –حــال كوـنـه موظــف عــام  -٢
ــه% ١٣بنســـبة وتســـاهم حكومـــة دـبــي فـــي رأس مالهـــا   شـــأن فـــي إعـــداد إدارة المقـــاوالت وـل

.....  ممـا حمـل شـركة .....للشركة ، فقد قام بإرساء المناقصات علي زيادة عـرض شـركة 
 مليـــون درهـــم ، علـــي النحـــو ٣٠مبلـــغ الزيـــادة ، وحصـــل لنفســـه ولغيـــره علـــي عمولـــة قـــدرها 

 .الثابت باألوراق

 املتهمني الثاني والثالث والرابع: ثانيا 
..... وـكــون الـمــتهم الثاـلــث ـمــدير مشـــروعات ..... حـــال ـكــون المـــتهم الـثــاني شـــريك بشـــركة  

اشــتركوا بطرـيـق االتـفـاق والمســاعدة ـمـع المــتهم األول ..... .. م شــركة وـكـون الـمـتهم الراـبـع ـمـدير عــا
ـفـــي ارتكــــاب الجــــريمتين المبينـتـــين ـفـــي البـنـــد أوال ، فوقعــــت الجــــرائم بـنـــاء عـلـــي ذـلـــك االتـفـــاق وتـلـــك 

 .المساعدة علي النحو الثابت باألوراق 

 املتهم الثالث : ثالثا 
ي تعــــد مؤسســــة ذات نـفـــع عــــام  والـتـــ- ..... مــــدير مشــــروعات –حــــال كوـنـــه موظــــف عــــام  

اسـتغل وظيفتـه واسـتولي بغيـر حـق علـي مبلـغ % ٢٥وتساهم حكومة دبي في رأس مالهـا بـأكثر مـن 
 .، علي النحو الثابت باألوراق .....  العائد لشركة  درهم.....٥مالي قدره 

 املتهم الرابع  : ثالثا مكرر
مؤسســــة ذات نـفـــع عــــام  والـتـــي تعــــد -.....  مــــدير مشــــروعات –حــــال كوـنـــه موظــــف عــــام  

استغل وظيفته وسـهل للمـتهم الثالـث االسـتيالء % ٢٥وتساهم حكومة دبي في رأس مالها بأكثر من 
، عـلـي النحــو الثاـبـت .....  ، العاـئـد لشــركة ـمـالي ـقـدره خمســمائة أـلـف درـهـمبغـيـر حــق عـلـي مبـلـغ 

 .باألوراق 

 املتهم الثاني  : رابعا
وذـلـك بــأن أثبــت .....) اتير وهميــة مــن شــركة فــو(ارتكــب تزويــر فــي محــررات غـيـر رســمية  -١

فيهـــا بيانـــات مخالفـــة للحقيـقـــة وبنيـــة اســـتعمالها كمحـــررات صــــحيحة ، علـــي النحـــو الثاـبـــت 
 .باألوراق

مـــع علمـــه ..... اســـتعمل المحـــررات المـــزورة الموصـــوفة أعـــاله وذلـــك بـــأن أرســـلها لشـــركة  -٢
 .بتزويرها ، علي النحو الثابت باألوراق 
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  األول والثالث والرابع املتهمني: ا خامس
اشــتركوا بطريــق االتفــاق والمســاعدة مــع المــتهم الثــاني فــي ارتكــاب الجــريمتين المبينتــين فــي  

 .البند رابعا ، فوقعت الجرائم بناء علي ذلك االتفاق وتلك المساعدة ، علي النحو الثابت باألوراق 

 هذا
جـــراء أي تحقيـقــات مـــع المتهمـــين وبموجـــب أمـــر اإلحاـلــة الـثــاني والموصـــوم ـبــالبطالن لعـــدم إ 

 فقـــد تـــم إحالـــة –حـــول مـــا هـــو مســـند إلـــيهم بعـــد التعـــديل والتغييـــر ) وعلـــي األخـــص المـــتهم األول(
 .المتهمين األربعة إلي محكمة أول درجة 

 وحيث تداول ذلك االتهام باجللسات أمام حمكمة أول درجة املوقرة 

  أصدرت حكمها التايل-/-/-وجبلسة 

 ضوريا للمتهم األول وغيابيا للباقني حكمت احملكمة ح
 .بالسجن لمدة خمس عشرة سنه عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليه..... بمعاقبة : أوال 

بالســجن لمــدة عشــر ســنوات عــن الــتهم المســندة ..... .. ، و..... ، ..... بمعاقبــة كــل مــن : ثانيــا 
 ) .عدا التهمة األولي (إليهم 

ثمـان وعشـرين )  درهـم٢٨٥٥٦٥٣٥( بمبلـغ – متضامنين –م كل من المتهمين األربعة بتغري: ثالثا 
مــع إلــزامهم بــرد ) مليــون وخمســمائة وســتة وخمســون ألــف وخمســمائة وخمســة وثالثــين درهــم

 ) . درهم٢٨٥٥٦٥٣٥(مبلغ مساو له 
 خمســـمائة  مبـلــغ– متضـــامنين –.... و ) ...... الثاـلــث والراـبــع(بتغـــريم كـــل مـــن المتهمـــين : رابعـــا 

 .ألف درهم ، مع إلزامهما برد مبلغ مساو له خمسمائة ألف درهم 
 .بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة : خامسا 
 .بإبعاد المتهمين عن الدولة : سادسا 
 .ببراءة المتهمين من التهمة األولي المسندة إلي كل منهم : سابعا 
إـلـي المحكمــة المدنـيـة المختصــة ، ..... .....) ة المقامــة مــن شــرك(بإحاـلـة اـلـدعوى المدنـيـة : ثامـنـا 

 .وأرجأت الفصل في مصروفاتها 

 )املستأنف حاليا(وحيث مل يرتض املتهم األول 
..... هـــذا الحكـــم فقـــد طعـــن عليـــه بـــذات ـتــاريخ صـــدروه بطريـــق االســـتئناف الـــذي قيـــد بـــرقم 

.... بموجـب االسـتئناف رقـم  -/-/-كما طعنت النيابة العامة علي ذات الحكم بتـاريخ ...... لسنة 
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-وبجلســة .. وحـيـث ـتـداول االتهــام الماـثـل أـمـام عداـلـة المحكمــة االســتئنافية بالجلســات ...... لســنة 
 : أصدرت حكمها التالي -/-/

 حكمت احملكمة 
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 وحيث مل ترتض النيابة العامة هذا القضاء 
 -/-/-ة وبجلســ ..  تمييــز دبــي....نة لســ.... بــرقم فقــد طعنــت عليــه بــالتمييز الــذي قيــد  

 :أصدرت عدالة محكمة التمييز حكمها القاضي 

 حكمت احملكمة 
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  نف الذكرونفاذا هلذا احلكم أ.. هذا 
ســتئنافية لنظرهــا والفصــل فيهــا مــن فقــد أحيلــت أوراق االتهــام الماثــل إلــي عدالــة المحكمــة اال 
 .جديد 

 وبالفعل 
-/-/- نظر الـدعوى وأصـدرت بجلسـة – بهيئة مغايرة –أعادت عدالة المحكمة االستئنافية  

 :حكما معيبا وباطال قضي في منطوقه 

 حكمت احملكمة 
 .بقبول االستئنافين شكال  : أوال 
 :نف والقضاء مجددا في موضوع االستئنافين بإلغاء الحكم المستأ : ثانيا

بالسجن لمـدة عشـر سـنوات عـن التهمتـين األولـي والثالثـة المسـندين إليـه .....  بمعاقبة  -١
 .......... وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وبتغريمه 

 ببــراءة المتهمــين جمعيــا مــن تهمــة اإلضــرار العمــدي واالشــتراك فيهــا الــواردة فــي البنــد  -٢



 

٢٠٥ 

 

 .بند ثانيا من أمر اإلحالة من البند أوال وفي ال) ١(

 هذا القضاء / ..... وحيث مل يرتض املستأنف 

كمـا طعنـت .. تمييـز دبـي ... لسـنة ... ، ... فقد طعن عليـه بموجـب طعنـي التمييـز رقمـي  
وقـد تـم ضـم الطعـون الثالثـة .. تمييـز دبـي ... لسـنة ... النيابة العامة في ذات الحكـم بـالطعن رقـم 

 :والذي قضي في منطوقه .. دالة محكمة التمييز حكمها فيهم جميعا لالرتباط وأصدرت ع

 حكمت احملكمة 
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 ونفاذا هلذا القضاء 

األوراق إـلــــي هيـئــــتكم المـــــوقرة للفصـــــل ـفــــي موضـــــوع أعـيــــدت  
 ـمــن جدـيــد عـلــي ضـــوء جـمــاع ـمــا تـقــدم وـمــا اســـتقرت علـيــه االتـهــام

محكـمـة التميـيـز ـفـي حكمـهـا آـنـف اـلـذكر ـمـن وجــوب اإلطــالع عـلـي 
ٕتـلــك المحـــررات المزعـــوم تزويرهـــا واطـــالع المـــدافع عـــن المســـتأنف 

 .عليها كإجراء جوهري ال يصح الحكم بدونه 
 الوقائع

..... ..... .. ســــا تنفـيـــذيا لشــــركة ـفـــإن الثاـبـــت ـبـــاألوراق أن الـمـــتهم األول كــــان رئي.. بداـيـــة  
 ..... .ٕ ونشاطها هو تطوير وادارة العقارات واالستثمار ...في يناير وبدأت عالقته بهذه الشركة 

 ت التعامالت تتم وفقا للمنظومة التالية وكان
ثم يتم وضع خطة للمشروع سـواء كـان إلنشـاء .. تقوم الشركة ابتداء بشراء األرض .. بداية  
 .ثم يتم تعيين استشاري لتصميم المشروع .. اتب أم أبراج سكنية أبراج مك

 وعقب ذلك 
برئاســة (ويرفــع األمــر إـلـي اإلدارة العلـيـا للشــركة ) مــن قـبـل االستشــاري(ـيـتم ترشــيح المـقـاولين  

 .ويتم اعتماد كشف المقاولين ) المتهم األول



 

٢٠٦ 

 

 ومن ثم 
وبالفعـل يتقـدمون .. مـن قبـل الشـركة تتم دعوتهم لتقديم عطاءاتهم في المناقصـة التـي تطـرح  

  .في مظاريف مغلقة ومشمعه بالشمع األحمربعطاءاتهم وأسعارهم 

 ثم تعقد جلنه مكونة من أشخاص 

 من القسم اهلندسي والقسم القانوني والقسم املايل 

 وتتويل هذه اللجنة 
وقيع عليـه مـن ويتم الت.. فتح المظاريف وتدوين األسعار المطروحة من المقاولين في كشف  

.. لدراســته وتحليلــه استشــاري المشــروع ثــم يــتم إرســال هــذا الكشــف إلــي .. جميــع أعضــاء اللجنــة 
 .ويصدر توصية بقبول العطاء األقل سعرا 

 وعقب ذلك 
 ..بدراســــة العـــروض المقدمـــة ـمـــن المقـــاولين وتحليلـهـــا ..... يقـــوم الطـــاقم الهندســــي بشـــركة  

 .ا قل سعرألول اديد المقاحويقوم القسم الهندسي بت

 ثم يعرض ذلك االختيار 
اختيـار لجنـة المناقصـات والذي يقوم باعتماد ) الرئيس التنفيذي للشـركة (علي المتهم األول  

والذين توافقوا جميعا علي أن المقاول المرفوع اسـمه .. واستشاري المشروع والقسم الهندسي بالشركة 
 .إلي المتهم هو صاحب أقل وأفضل عطاء 

 يف اعتماد هذا االختيار ينحصر دور املتهم األول تضح أن يوهنا 

 والتصديق عليه 
 .يتم إرسال رسالة إلي المقاول لإلفادة بتعيينه مقاوال للمشروع .. وعقب ذلك  

 ومن مجلة ما تقدم .. ومن ثم 
ليس لـه أي دور فـي اختيـار المقـاولين يتضح بما ال يدع مجاال ألي شك أن المـتهم األول  

يتـولى استشـاري .. حيث أنه وفقا للوصف التفصيلي آنف الذكر  .. .....فذين لمشاريع شركة المن
ويقوم بعد ذلك قسـم المناقصـات بإعـداد كشـف بأسـماء .. المشروع طرح أسماء المقاولين وترشيحهم 

ـلـيس ـمـن ـبـين أعضــائها الـمـتهم (ـثـم تـتم دعــوتهم لتقـديم عطــاءاتهم الـتـي تتـولي اللجـنـة .. المقـاولين 

 ٕ فتح المظاريف الفنية والمالية ودراستها وتدوينها في كشوف ترفع الستشاري المشروع والي )األول



 

٢٠٧ 

 

 .اللذين يقوما باختيار العطاء األقل سعرا .. القسم الهندسي 

 ومن ثم ينحصر دور املتهم األول 
 اولـفـي التصــديق عـلـي مــا انتهــي إلـيـه االستشــاري والقســم الهندســي بالشــركة مــن اختـيـار للمـقـ 

 :وهنا يتجلى أمرين في غاية األهمية .. من بين المتقدمين األقل سعرا 

  :األمر األول 
 .أن اختيار المقاول كان يتم من استشاري المشروع مع القسم الهندسي بالشركة 

 : األمر الثاني 
ويــتم إرســاء العطــاء علــي .. أن االختيــار والتفضــيل بــين العطــاءات كــان يــتم بشــفافية تامــة 

 .قل سعرا األ

 وخالصة القول 

دون .. علــي نحــو يتوافــق مــع صــحيح القــانون .....      أن إجــراءات المناقصــات تــتم فــي شــركة 

الســيما وأن العطــاءات كاـنـت تـقـدم .. ودون محاـبـاة لمـقـاول عــن األخــر  .. ـتـدخل ـمـن الـمـتهم األول
مـن ضـمنها المـتهم لـيس (وتتـولي لجنـة متخصصـة .. في مظاريف مغلقـة ومشـمعه بالشـمع األحمـر 

 .بفتح المظاريف وتدوين ما بها من عروض فنية ومالية ) األول

 ومن ثم 
ـفــإن القـــول ـبــأن للمـــتهم األول أي ســـلطة أو ســـلطان عـلــي إرســـاء العطـــاءات لصـــالح مقـــاول  

بــل جــاء محــض .. لهــو قــول فاســد وقاصــر ال يســتند إلــي أدلــة وبــراهين .. بعينــه أو شــركة محــددة 
 .افتراض وتخمين 

 ا كان ذلك مل
..... هــي شــركة ..... .. وكــان مــن ضــمن المقــاولين والشــركات التــي تتعامــل معهــا شــركة  

ــة بنســـبة  (المتخصصـــة فـــي األعمـــال الكهروميكانيكـيــة والصـــحية وهـــي شـــركة تســـاهم فيهـــا الدوـل

..... .. حـيــث تـقــدمت هـــذه الشـــركة ـفــي العدـيــد ـمــن العطـــاءات المطروحـــة مـــن قـبــل شـــركة %) ٧٠
 :وهي الخاصة بالمشاريع اآلتية أربع عطاءات .....  علي شركة وبالفعل رست

 ..........................مشروع  -
 ...........................مشروع  -

 ...........................مشروع  -



 

٢٠٨ 

 

 ..........................مشروع  -

 ربعة وحيث مت حبث كافة أوراق املناقصات التي أجريت بشأن هذه املشاريع األ

  أي إخالل يف إجراءات هذه املناقصات نيفلم يتب

 وهذا األمر 
بــل وأكدتــه عدالــة محكمــة أول .. أكــده جميــع الشــهود الــذين اســتمعت إلــيهم النيابــة العامــة  

درـجـة بقولـهـا بـعـدم وـجـود ثـمـة دلـيـل ـبـاألوراق عـلـي حصــول أي إـخـالل ـفـي إـجـراءات المناقصــات 

  ...... من شركة .....ت علي شركة الخاصة بالمشاريع األربعة التي رس

 وعلي الرغم مما تقدم .. هذا 
ــارة.. تـــأتي النيابـــة العامـــة لتتضـــارب مـــع نفســـها    تقـــرر بـــأن المـــتهم األول تقاضـــي رشـــوه فـت

 تؤكــد بــأن المــتهم األول وتــارة أخــري..... .. إلرســاء المناقصــات األربعــة أنفــة الــذكر علــي شــركة 
ممــا حمــل ..... ســاء المناقصــات األربعــة علــي زيــادة عــرض شــركة أضــر بالمــال العــام ـبـأن قــام بإر

 تضـيف بأنـه حـال وتارة ثالثة.. مبلغ الزيادة ليحصل لنفسه علي ربح ولباقي المتهمـين ..... شركة 
قــام بإرســاء المناقصــات علــي زيــادة عــرض ..... كونــه لــه شــأن فــي إعــداد إدارة المقــاوالت لشــركة 

مبلــغ الزيــادة وحصــل لنفســه ولغيــره علــي عمولــة قــدرها ثالثــون . ....ممــا حمــل شــركة ..... شــركة 
 .مليون درهم

 وذلك كله حال كون األوراق قطعت وجبالء تام 

 بعكس ما ذهبت إليه النيابة العامة 
جمـيـع المناقصــات تـمـت وـفـق صــحيح الـقـانون ورســت عـلـي حـيـث أســفرت األوراق عــن أن 

ــدم.....شـــركة  ــل عطـــاء مـق وأـيــن الـــدليل .. مـبــالغ الزـيــادة المزعومـــة ؟؟ فـــأين إذن  ..  صـــاحبة أـق
أمـــا عـــن مـــا !! .. عـلــي ثمـــة مـبــالغ ؟..... المـــادي المعتـبــر عـلــي تحصـــل المـــتهم األول مـــن شـــركة 

وأن تلـك الشـركة ..... كانت تصرف أمواال إلي شركة ..... ذهبت إليه النيابة العامة من أن شركة 
ـه ..  األخـيـرة تمــنح المــتهم األول جــزء مــن تلــك األمــوال ـإن هــذا الـقـول محــض تخمــين يغـلـب علـي ـف

الـظــن واالحتـمــال وغـيــر ـقــائم عـلــي الـجــزم واليـقــين بـمــا ال يصـــلح مـعــه ألن يـكــون ـســندا التـهــام 

 .المتهمين 

 

 



 

٢٠٩ 

 

 ملا كان ذلك 
بــل علــي .. وكــان الثابــت مــن أوراق هــذا االتهــام أنهــا لــم تقــم علــي ثمــة دليــل مــادي معتبــر  

يـد مـن األدلـة والبـراهين علـي بـراءة المـتهم األول ممـا هـو قد حوت في طياتها علي العد فالعكس

 – حسـبما قضـي حكـم أول درجـة –ليس فقط من تهمه اإلضرار العمدي بالمال العام .. مسند إليه 
 .ٕوانما من واقعات االتهام الماثل برمته 

 وحيث أن احلكم الطعني 
عـلـي انتـفـاء أي إخــالل ـفـي ـقـد اســتبان أمامــه وبوضــوح ـتـام قـيـام العدـيـد مــن األدـلـة القاطعــة  

إال أنــه تضــارب فــي أســبابه تضــاربا  .. المــتهم األول ثمــة فعــل مــؤثمالمناقصــات ممــا ينفــي عــن 
يعيب األدلة التي ساقتها النيابة ويؤكد علي بـراءة المـتهم األول مـن جريمـة اإلضـرار فتارة .. مؤسفا 

لإلداـنــة ـلــذات المـــتهم عـــن ـبــاقي يتخـــذ مـــن ذات األدـلــة ســـندا وـتــارة أـخــري .. العـمــدي بالمـــال العـــام 
 بجانـب العديـد مـن العيـوب األخـرى التـي سـوف –وهـو األمـر الـذي يعيـب ذلـك الحكـم .. االتهامات 

 غيـر قائمـة عـلـي - علـي نحـو يجعلـه خليقـا باإللغـاء فيمـا قضـي بـه مـن إدانـة -نوضـحها فـي حينـه 
 . للمتهم األول –سند 
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 الدفاع 

 مقدمه الزمة
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وباإلطالع علي مدونات الحكم الطعين وما عابه من عدم إلمـام بصـحيح الواقـع فـي الـدعوى 
 مـع نفسـه ومـع مـا وقصوره المبطل في التسبيب وفساده الواضح في االستدالل واالسـتنباط وتضـاربه

 بإلغـاء الحـكـم – وبـحـق –يتجـلـى ظـاهرا أحقيـة الـمـتهم األول فـي المطالبـة ... هـو ثابـت بـاألوراق 

 أنف الذكر 

 .والقضاء مجددا ببراءته من جميع ما أسند إليه علي غير سند من القانون والواقع 

 لذلك 
ور ينبثق عنهـا العديـد مـن نجد لزاما علينا تقسيم وتنظيم دفاعنا في هذه القضية في عدة محا 

وذ�����و�c��4א����و$��..�الحـقـائق واـلـدالئل وصــوال إلثـبـات ـبـراءة المــتهم األول ممــا هــو مســند إلـيـه 
�:א ���2

  :احملور األول 
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 : احملور الثاني 
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  :احملور الثالث 
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 :احملور الرابع 
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  :احملور اخلامس 
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 احملور األول 

يف بيان األدلة والدالئل املتضافرة واملؤكدة علي انتفـاء صـفة املـال 

م صفة املوظـف ، مبا يستتبع معه انعدا..... ..... العام عن شركة 

وهـذا يقطـع بـبطالن أمـر ) .. ولـو حكمـا(العام عـن املـتهم األول 

 .اإلحالة الصادر عن النيابة العامة 

 بداية 
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 واألكثر من ذلك كله 
قضــية الراهنــة والــذي تــم مــن خاللــه توجيــه تهمــة أن أمــر اإلحالــة األول الصــادر فــي ذات ال 
لم يتضمن ثمة إشارة إلي أنه موظف عام أو مكلـف .. للمتهم األول ) علي خالف الحقيقة(الرشوة 

 .تابعة للحكومة أو أن مالها مال عام ..... كما لم يتضمن أن شركة .. بخدمة عامة 

 ومن ثم 
لي يقين مـن الطبيعـة الوظيفيـة للمـتهم األول أو ى ظاهرا أن النيابة العامة ذاتها ليست عيتجل 

 .مالها مال عام وذلك النعدام وجود الدليل القاطع لهذا أو ذاك ..... أن شركة 

 ملا كان ذلك 

 يث عرفت املادة اخلامسة من قانون العقوبات املوظف العام بأنه وح
 :يعتبر موظفا عاما في حكم هذا القانون  
 .لعامة والعاملون في الوزارات والدوائر الحكومية القائمون بأعباء السلطة ا -١
 .منتسبو القوات المسلحة  -٢
 .رؤساء المجالس التشريعية واالستشارية والبلدية وأعضاؤها  -٣
كل من فوضته إحدى السـلطات العامـة القيـام بعمـل معـين وذلـك فـي حـدود العمـل المفـوض  -٤

 .فيه 
لـعــاملين فــي الهيـئــات والمؤسســـات رؤســاء مجـــالس اإلدارات وأعضـــاءها والمــديرون وســـائر ا -٥

 .العامة 
رؤســاء مجــالس اإلدارات وأعضــاؤها والمــديرون وســائر العــاملين ـفـي الجمعـيـات والمؤسســات  -٦

 .ذات النفع العام 
ويعد مكلفا بخدمة عامة في حكم هذا القانون كل من ال يدخل في الفئات المنصـوص عليهـا 

مة العامة بنـاء علـي تكليـف صـادر إليـه مـن في البنود السابقة ويقوم بأداء عمل يتصل بالخد
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موظف عام يملك هذا التكليف بمقتضـي القـوانين أو الـنظم المقـررة وذلـك بالنسـبة إلـي العمـل 
 .المكلف به 

 وحيث أنه من املبادئ العامة املستقر عليها .. هذا 
وهـي هي مصـالح عامـة حكوميـة منحهـا المشـرع الشخصـية االعتباريـة .. أن الهيئات العامة  

 .وال تقوم بنشاط مالي أو تجاري أو زراعي أو صناعي  تقوم أصال بخدمة عامة  ،
فهي وحدات اقتصادية تقوم علي تنفيذ مشروع اقتصادي وفقـا لخطـة التنميـة .. أما الشركات 

كـل نشـاط صـناعي أو تجـاري أو مـالي التي تضعها الدولـة أو اإلدارة ويشـمل المشـروع االقتصـادي 

وتعبر هذه الشركات عـن أشـخاص أو غير ذلك من أوجه النشاط االقتصادي اري أو زراعي أو عق

 .القانون الخاص وتخضع ألحكامه حتى لو كانت مملوكة بالكامل للدولة أو اإلدارة 

 وعلي ضوء ما تقدم 
وغيرهــا مــن الشــركات ال تعتبــر مــن قبيــل المؤسســات العامــة أو الهيئــات ..... فــإن شــركات 
 فـــي شـــأن تنظـــيم ١٩٨٠ لســـنة ٨ مـــن القـــانون االتحـــادي رقـــم ١ فقـــرة ٣مـــادة العامـــة فـــي مفهـــوم ال

 .عالقات العمل 
 )١٤٢موسوعة المبادئ القانونية ص (

 ويف ذات املعني 
المقصود بالهيئات العامة والمؤسسات العامة أشخاص القانون العام ولـيس أشـخاص القـانون 

لحكومـة تسـهم فيهـا أو ال تسـهم فهـذه ال وسـواء كانـت اأما الشركات علي اخـتالف أنواعهـا الخـاص 
 .ٕتعتبر من أشخاص القانون العام وانما تعتبر من أشخاص القانون الخاص 

 )١٦٣موسوعة المبادئ القانونية ص (

 ومن خالل تطبيق ما تقدم من مفاهيم ومبادئ قانونية .. هذا 
إنمـا .. ؤسسـه عامـة ال تعـد م.. وفقـا للمبـادئ أنفـة الـذكر ..... .. يتجلى ظـاهرا أن شـركة  

هي شركة مساهمة طرحت أسهما لالكتتاب العام فيكون من حـق جميـع األفـراد والشـركات المشـاركة 
حيث أن غرضها األساسي تحقيق أعلـي ربـح ممكـن وهـو .. كما أنها ال تؤدي خدمة عامة .. فيها 

نهــا ال ـتـدار وهــذا فضــال عــن أ.. األمــر اـلـذي يجعلهــا بعـيـده كــل البعــد عــن وصــف الخدمــة العامــة 

بــل تــدار بمعرفــة مجلــس إدارتهــا المنتخــب مــن الجمعيــة العموميــة الخاصــة .. بمعرفــة مرفــق عــام 
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يـل تطبـق الئحـة خاصـة .. أضف إلي ذلك أنها ال تخضع للقوانين العامـة فـي نظـام اإلدارة .. بها 
 .وضعها مجلس إدارتها 

 

 ويف ذلك 

 قضت احملكمة االحتادية العليا بأن 
 مـن الـنص علـي اعتبارهـا ١٩٧٥ لسـنة ٤ خلو قانون تأسيسها رقـم -.           ....شركة  

مؤسسة عامـة أو هيئـة عامـة إنمـا نـص فـي المـادة األولـي منـه علـي أنهـا شـركة مسـاهمة وطنيـة لهـا 
 عـلـي أن يـقـوم بإدارتهــا مجـلـس إدارة ١٣ ، ١٢ ، ١١شخصــية اعتبارـيـة مســتقلة ، وـنـص ـفـي المــواد 

ـــي عــــداد عــــدم . مــــؤداه . ذي يمـثـــل الشــــركة مــــديرها العــــام مــــن ســــبعة أعضــــاء وأن اـلـــ دخولهــــا ـف

انحسار صـفة الموظـف العـام عـن العـاملين .  أثره .المؤسسات العامة أو أشخاص القانون العام 

ٕخضـــعون ألحكـــام ـقــانون الخدمـــة المدنـيــة وانمـــا تطـبــق عـلــيهم أحكـــام ـقــانون ـفــال يـفــي ـهــذه الشـــركة 
 .العمل

 )٣١/١٠/٢٠٠٦ة  ق جلس٢٥ لسنة ٣٧٩طعن رقم (
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 وال ينال من ذلك 

بنســبة ـقـدرها ..  ..... ـفـي بـنـك الحكومــة تمـلـك مــا ورد بتقرـيـر الرقاـبـة المالـيـة مــن اـلـزعم ـبــأن 
ومـن ثـم الـزعم بـأن الحكومـة % ٤١نسـبة قـدرها ..... وأن البنك المذكور يملك فـي شـركة % .. ٣٠

 % .١٣نسبة قدرها ..... باتت تملك في شركة 

 فهذا قول قاصر ومعيب 
حكومـة بجـزء مـن ذلـك أن مجـرد اشـتراك ال.. ويخالف القانون واألصول والثوابت أنفـة الـذكر  

المال وبشكل غير مباشـر ال يصـف المكـان بأنـه هيئـة عامـة أو مؤسسـة عامـة وال يجعـل منهـا جهـة 
 ذات نفع عام 

 بل تظل شركة ال غاية هلا وال هدف إال مشروعها التجاري والعقاري 
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 حتقيقا ألكرب عائد وأعلي ربح ممكن 
يسـلس إلـي نتـائج ال .. لرقابة الماليـة كما أن إطالق العنان لقول السيد الخبير محرر تقرير ا

لــم تــوف مســتحقات ..... .. و..... فعلــي الفــرض الجــدلي بــأن شــركة .. يقبلهــا العقــل أو المنطــق 
فهــل يجــوز لهــذا المقــاول اختصــام الحكومــة ومطالبتهــا بمســتحقاته .. أحــد المقــاولين العــاملين لــديها 

لعـل ذلـك غيـر ! مة فعليها تحمل تبعة الشـركة ؟والزعم بأنها طالما تشارك الحكو! ؟.....لدي شركة 
 .مقبول أو معقول 

 ذلك أن الثابت أن احلكومة عندما تشارك يف مشروع جتاري 

 إمنا تشارك بشكل خاص وليس بصفتها سلطة عامة 

 وختضع يف هذه احلالة إيل القوانني اخلاصة املنظمة للعالقة بني التجار 
ومشـاركة هـذا البنـك األخيـر بنسـبة ..... بة في مال بنك أما القول بأن مشاركة الحكومة بنس 

ويحـول الشـركة إلـي مؤسسـة .. يجعـل الحكومـة مسـاهمة فـي الشـركة ..... ..... .. في مـال شـركة 
فـإن هـذا القـول يجـافي القـانون والعقـل .. أو هيئة عامة ويتحول العاملون بها إلي مـوظفين عمـوم 

 .والمنطق وطبائع األمور 

 اجتهاد وختمني من السيد احملاسب ويعترب حمض 

 معد تقرير الرقابة املالية 

ـهــــو ففـعــــالوة عـلــــي كوـنــــه ال يواـكــــب الـقــــانون وال المعقولـيــــة ،  
صادر عن غير مختص في االجتهاد واإلفتاء القانوني وتحديـد مـا 

 .إذا كانت الشركة مالها مال عام من عدمه 
 أضف إيل ذلك 

كـــان مصـــنفا كجهـــة .... قبـــل عـــام .....  أن بنـــك أن األوراق قـــد خلـــت مـــن أي دليـــل علـــي 
حكومية أو أن ماله مال عام حتى يمكن وصف استثمارات هذا البنك بأنها مال عام واعتبار الجهـة 

األمر الذي يؤكـد أن مـزاعم االتهـام الماثـل فـي هـذا الخصـوص مـا .. المستثمر فيها كمؤسسة عامة 
لــــم يــــرد ســــوي علــــي لســــان      ..  أو المســــتندات هــــي إال تخمــــين وافتــــراض ال أســــاس لــــه مــــن الواقــــع

 .المحاسب معد تقرير الرقابة المالية / السيد 



 

٢١٦ 

 

 من ثم و
فال يمكن التعويل علي ذلك القول القاصر والمخـالف للقـانون المفتقـر للمعقوليـة الصـادر مـن  

عـام فـي في مقابـل إطـراح العديـد مـن األدلـة الدامغـة علـي عـدم تـوافر صـفة المـال ال.. غير مختص 
خص لـتـتوـهـذه اـلـدالئل .. وكــذا انتـفـاء وصــف الموظــف العــام عــن العــاملين بهــا ..... أمــوال شــركة 

 :فيما يلي 

 الدليل األول 

ثــم تــم تغييرهــا إـلــي  .. إنشــائها ابـتــداء كشــركة مســاهمة خاصـــةتــم ..... ..... أن شــركة  
ن مجموعــة ـمــن مســاهمة عامــة وطرحــت أـســهمها فــي االكتتــاب العــام وباـتــت مكونــه مــشــركة 

 .المساهمين 

 وقد مت إنشاء هذه الشركة مبوجب قرار وزاري 

 وتطبيقا لقانون الشركات 
وهـو مـا يجعلهـا تختـلـف تمامـا عـن أي مؤسسـة أو هيـئـة أو شـركة تنشـئها الحكومـة أو تســاهم  

ألن الدولــة حينمــا تريــد إضــفاء الصــفة  .. حيــث أن هــذا ال يــتم إال بموجــب قــانون.. فــي إنشــائها 
فإنهــا ..  ســواء بوصــفها الماـلـك الوحـيـد لهــا أو أنهــا شــريك فيهــا –حكومـيـة عـلـي شــركة أو مؤسســة ال

 :ومن ذلك علي سبيل المثال .. تصدر قانون مباشر وواضح بهذه الصفة 

 . الخاص بإنشاء مركز دبي التجاري العالمي ٢٠٠٨ لسنة ١٠نون رقم لقاا �
ؤسسـة دبـي لالسـتثمارات الحكوميـة  بتعديل قانون إنشاء م٢٠٠٧ لسنة ٥القانون رقم  �

 ) .٢٠٠٦ لسنة ١١(رقم 

 بإنشـــاء مؤسســات ذات شخصـــية اعتبارـيــة ـفــي المنطـقــة ١٩٩٢ لســـنة ٩القــانون رـقــم  �
 " .جبل علي " الحرة في ميناء 

 بإنشــاء مؤسســة داناـتـا كمؤسســة عامــة تتمـتـع بشخصــية ١٩٨٧ لســنة ١المرســوم رـقـم  �
 .اعتبارية 

 وما تقدم 
حـيـث أن الحكومــة حينمــا ترـيـد أن تجعــل مــن الشــركة .. ال ال الحصــر كــان عـلـي ســبيل المـثـ 

 تـلـك  ـبـذلك بموجــب ـقـانون أو مرســوم أو تـعـديل ـقـانونمؤسســة عامــة أو أن مالهــا مــال عــام تقــرر
بحيــث يــنص صــراحة علــي اعتبــار تلــك الشــركة مالهــا مــال عــام وموظفيهــا .. الشــركة أو المؤسســة 



 

٢١٧ 

 

بمــا يعتـبـر ..... كومــة تعتـبـر نفســها مشــاركة ـفـي شــركة هــذا وحـيـث ـلـو كاـنـت الح.. مــوظفين عمــوم 
مـا أعوزهـا الـنص علـي ذلـك صـراحة بموجـب قـانون أو .. مالها مال عـام وموظفيهـا مـوظفين عمـوم 

 .تعديل قانون أو مرسوم 

 ليس هذا فحسب 
لم يتم اإلفصـاح لـدي هيئـة .. عندما تحولت إلي شركة مساهمة عامة  .....بل أن شركة  

 .سلع المالية عن أن الدولة تساهم فيها بأي نصيب األوراق وال

 وهو ما يعد أبلغ دليل 

عـلــــي أن تـلــــك الشـــــركة ال يعـــــد مالهـــــا مـــــال عـــــام وال عمالهـــــا  
 .موظفين عموم 

 الدليل الثاني 

أورد مـن .. النائـب العـام /  سـمو الحـاكم خطابـا إلـي السـيد  أصدر ديوان-/-/-انه بتاريخ  
أموالهـا أـمـواال عاـمـة وموظفوهــا ـمـوظفين ) ســموه(إمـارة دـبـي والـتـي يعتـبـر خاللـه الجـهـات العامـلـة ـفـي 

 .عموم 

  ..... .....ومل يشر هذا اخلطاب من قريب أو بعيد إيل أن شركة 

 من ضمن هذه الشركات املعترب ماهلا مال عام أو موظفوها موظفني عموم 

أن هــــذا الخطــــاب ـلـــم يـنـــوه إـلـــي أن .. ـبـــل واألكـثـــر ـمـــن ذـلـــك  
 . أو أنها تسهم فيها .....تشارك في شركة الحكومة 

 ويف هذا قررت حمكمة التمييز بأن 
 بـيـان ـمـا إذا كــان الـعـاملون ـفـي الـتـي لـهـا ـحـقدـيـوان ســمو الحــاكم هــي الجهــة اإلدارـيـة العلـيـا  

 هذه الشركات والمؤسسات والجمعيات موظفين عموميين أو مكلفين بخدمه عامة باعتبار أن ديوان 
 .بر عن إرادته سموه إنما هو يع

 ) جزاء٢٠٠٩ لسنة ٤١٠ الطعن رقم ٢٣/١١/٢٠٠٩محكمة التمييز جلسة (

 ومن ثم 



 

٢١٨ 

 

مـن الشـركات التـي يعتبـر مالهـا مـال عـام أو ..... فإذا كان سمو الحاكم يـري اعتبـار شـركة  
مـــا أعــــوزه الـــنص عـلـــي ذلـــك بموجــــب قـــانون أو ـقـــرار أو حتـــى داخــــل .. موظفيهـــا مـــوظفين عـمـــوم 

 .ذكر الخطاب آنف ال

 الدليل الثالث  

  علي أن  من قانون المعامالت المدنية والتي تنص١٠٣أنه وفقا للمادة  
تعتـبـر أـمـوال عاـمـة جمـيـع العـقـارات والمنـقـوالت الـتـي للدوـلـة أو األشــخاص االعتبارـيـة العامــة  -١

 .والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بناء علي قانون 
صرف في هذه األموال أو الحجز عليهـا أو تملكهـا بمـرور وال يجوز في جميع األحوال الت -٢

 .الزمان 

 ومن ثم 
وحـيـث ثبــت مــن خــالل المســتندات التــي زخــر بهــا ملــف االتهــام الماثــل والتــي تشــرف المــتهم 

والعدـيــد مـــن التنفـيــذات ..... أن هـنــاك العدـيــد مـــن األحكـــام الصـــادرة ضـــد شـــركة .. األول بتـقــديمها 
 .لك األحكام والحجوزات عليها تنفيذا لت

 األمر الذي يقطع 
حيث لو كانت كـذلك .. بأن هذه الشركة ليست تابعة للحكومة وال تعتبر أموالها أمواال عامة 

 ١٠٣الســتحال توقـيـع الحجــز عليهــا أو عـلـي أموالهــا لعــدم جــواز ذـلـك طبـقـا للفـقـرة الثانـيـة مــن المــادة 
 .مدني 

 وإذ ثبت سابقة توقيع احلجز علي تلك الشركة 
وأن مالهـا لـيس مـال .. ر الذي يؤكد أنها ليست خاضعة للحكومة وال تؤدي خدمة عامة األم

 عام 

 الدليل الرابع  

غ األدلــة علــي انتفــاء وصــف المــال العــام علــي الشــركة والموظــف العــام عــن المــتهم ومــن أبلــ 
 إشـارة قد خلت تماما من ثمة ..  منذ فجر إنشائها وحتى اآلن.....أن عقود تأسيس شركة األول 

أنهــا ـقـد ـتـم تأسيســها طبـقـا  ..  أضــف إـلـي ذـلـك..إـلـي مســاهمة الدوـلـة فيهــا ـبـأي شــكل مــن اإلشــكال 
وكـذلك لـم تتضـمن .. ولم يـذكر بعقـود التأسـيس أن الدولـة تسـاهم فيهـا .. لقانون الشركات الخاصة 

 .مال عامثمة إشارة إلي كونها شركة حكومية أو أن مالها ..... ..... الرخصة التجارية لشركة 



 

٢١٩ 

 

 

 

 ليس هذا فحسب
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 كوهذا األمر وذا

 ..... ..... .يقطعان بانتفاء أي صلة بين الحكومة وبين شركة  

 الدليل اخلامس 

 .....ـمـن أن حسـابات ـشـركة علـي انقطـاع صــلة الدولـة عـن الشــركة أنفـة الـذكر ولـيس أدل  

وال تنـدرج بطبيعـة الحـال ضـمن .. وأرباحها وخسائرها ال تدخل أو تمس الخزانـة العامـة للحكومـة 

 .للدولة الموازنة العامة 

  ال تعد شركة عامة.....وهذا يؤكد بل ويقطع بأن شركة 

 أو ماهلا مال عام أو موظفيها موظفني عموم 

وحيث أورد الحكم المستأنف والطعين الزعم بأن مـوارد .. هذا  
) ..  مــن الحكــم١٣ص (تــدخل الخزانــة العامــة ..... ..... شــركة 

.. ـلــزعم الخـــاطئ وذـلــك ـبــال ســـند أو دلـيــل كـتــابي واحـــد يفـيــد هـــذا ا
األمر الذي يعيب الحكم بالبطالن البتنائـه علـي مـزاعم ال سـند لهـا 
ـفـــي الواـقـــع أو المســــتندات أو األوراق وهــــو مــــا يجعــــل هــــذا الحكــــم 

 .خليقا باإللغاء 
 الدليل السادس 



 

٢٢٠ 

 

يتجـلــى .. والعـقــود الـتــي أبرمتهـــا مـــع الغـيــر ..... ..... جعـــة كاـفــة تعـــامالت شـــركة اـنــه بمرا 

 ا لم تشر من قريب أو بعيد إلي أنها تابعة للحكومة أو أن أموالها أمواال عامة ظاهرا أنه

 

 وال أوضح من أن 
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 املتهم األول فحسب وليس 
ـيــتم تعييـنــه ـمــن قـبــل الجمعـيــة العمومـيــة بـمــا فـيــه رئيســه ..... بــل أن مجـلــس إدارة شــركة  

 .والمتمثلة في المالك والمساهمين وتحت إشراف هيئة األوراق والسلع للشركة 

 وليس بتكليف من احلكومة 
إلدارة مسـتمدة األمر الـذي يؤكـد أن صـالحيات مجلـس ا.. أو حتى بتدخل أو توصيه منهـا  

  .من جمعيتها العمومية وليس من الحكومة

 الدليل السابع 

تابعـــة للحكومـــة ومالهـــا مـــال عـــام وموظفوهـــا مـــوظفين ..... ..... .. أنـــه إذا كانـــت شـــركة  
 .. لوجدنا دائرة الشئون القانونية لحكومة دبي تمثل هذه الشركة حاليا في النزاع الراهن.. عمـوم 

 :التي تنص علي  ٢٠١١ لسنة ١١ة األولي من المرسوم رقم إعماال لصريح الماد
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  ٢٠٠٨ لسنة ٢٣إعماال للمادة الثامنة من القانون وكذا 

 التي تنص علي 
بتمثـيـــل الجهــــات الحكومـيـــة فــــي ) داـئـــرة الشــــئون القانونـيـــة لحكومــــة دـبـــي (تخــــتص اـلـــدائرة "  

 ......... ".الدعاوى والمنازعات التي تقام منها أو عليها أمام الجهات القضائية المختصة 

 ملا كان ذلك 



 

٢٢١ 

 

ئون القانونيــــــــة لحكومــــــــة دبــــــــي ال تتــــــــولي الــــــــدعوى الراهنــــــــة عــــــــن وحيــــــــث أن دائــــــــرة الشــــــــ 
ـرار صــريحا مــن الحكومــة ذاتهــا..... ..... .. شــركة  ـذي يعــد إـق بانتفــاء صــلتها بهــذه  .. األمــر اـل

 .الشركة بما يستتبع عدم اعتبار مالها ماال عاما أو موظفوها موظفين عموم 

 

 ملا كان ذلك 
ذكر مــن خــالل الواقــع والقــوانين المختلفــة ومــا هــو ثابــت ومــن جملــة األدلــة والبــراهين أنفــة الــ 

وافتقــار وصــف ..... ..... .. بــاألوراق يتجلــى ظــاهرا انتفــاء وصــف المــال العــام عــن أمــوال شــركة 
وهــو مــا يســتتبع بالضــرورة صــيرورة االتهــام الماـثـل مــدفوعا .. الموظــف العــام عــن المــتهم األول 

 باألتي 

 مدفوعا أوال  
ـبطالن أمــر اإل  ـة العامــةـب ـة الصــادر عــن النياـب  إلبتنــاءه علــي واقعــات وصــفات ال دليــل حاـل

ذلك أن أوراق هذا االتهام قـد خلـت تمامـا مـن ثمـة دليـل مـادي كتـابي يفيـد بـأن .. عليها في األوراق 
 مـن كمـا خلـت األوراق.. كما ورد زعما بأمر اإلحالة % ١٣بنسبة ..... الحكومة تساهم في شركة 

ٕأموال وايـرادات وأربـاح الشـركة تـورد للخزانـة العامـة حتـى يصـح القـول بأنهـا أمـوال أي دليل علي أن 
 .ٕوازاء ما تقدم جميعه يتجلى ظاهر بطالن أمر اإلحالة .. عامة 

مدفوعا ثانيا 
فعلـي فـرض صـحته ومـع الوضـع  .. بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر االتهام الماثـل 

وانتـفـاء وصــف الموظــف العــام عــن ..... ..... ام عــن شــركة ـفـي االعتـبـار انتـفـاء وصــف المــال العــ
فــإن صــحيح وصــف الواقعــة تكــون جنحــة ولــيس جنايــة ممــا يســتوجب الحكــم بعــدم .. المــتهم األول 

 .اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى 

  إجراءات جزائية التي تنص علي أن ١٤١عمال باملادة 

  "�������*"��������������@ذא�$�_��=���א{(�?�_��ن�א�'א�9��0���w�Cو�������Sjא��1���1(�����
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  من ذات القانون التي نصت علي أن ١٤٦وعمال أيضا باملادة 
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 ملا كان ذلك 
وانتـفـــاء وصــــف ..... ..... .. وحيـــث تـبـــين انتـفـــاء وصــــف الـمـــال الـعـــام عــــن أـمـــوال شــــركة  

بفــرض .. األمــر الــذي يقطــع بــأن صــحة وصــف هــذا االتهــام .. الموظــف العــام عــن المــتهم األول 
ين عـلـي بـمـا كــان يتـعـ.. أـنـه جنـحـه مـمـا يـخـرج ـعـن اختصــاص مـحـاكم الجناـيـات .. وجــوده ابـتـداءا 

حتــى ولــو لــم يطلــب إليهــا ٕمحكمــة أول درجــة القضــاء بعــدم اختصاصــها واحالتهــا لمحكمــة الجــنح 

ـك  حيــث أن قواعــد توزيــع االختصــاص يبــين محكمــة الجنايــات ومحكمــة الجــنح تتعلــق بالنظــام .. ذـل
 .العام 

 )٣/٤/١٩٩٤ جزاء جلسة ١٩٩٣ لسنة ١٢٥ الطعن رقم –محكمة التمييز (

 ملا كان ذلك 
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 احملور الثاني 

فر األدلة علي انتفاء جرمية الرتبح وانعدام أركانها يف حق املتهم األول وذلك مـن تضا

وذلـك .. خالل ما أورده احلكم الطعني ذاته حال تربأته من جرمية اإلضرار باملال العام 

 علي حنو يؤكد تناقض وتضارب احلكم الطعني واختالل الواقعة لديه 

 بداية 

م األول جـــــريمتين ركنهمـــــا فقـــــد نســـــبت النيابـــــة العامـــــة للمـــــته 
ومن ثم يتضح أنه إذا انتفـي هـذا الـركن المـادي عـن (المادي واحد 

 ) .احداهما انتفي حتما عن األخرى 
  عقوبات الركن املادي بأنه ٣١فقد عرفت املادة 
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 ملا كان ذلك 
اإلضـرار العمـدي بالمـال العـام وكانت النيابة العامة قد نسبت للمـتهم األول ارتكـاب جريمتـي  

 . وقررت في أمر اإلحالة وبوضوح تام الركن المادي لهاتين الجريمتين التربحوجريمة 

 قررت .. فبالنسبة جلرمية اإلضرار باملال العام 
) جهـة عملـه(عهد إليه بالمحافظة علي مصـلحتها فـي صـفقه .. ال كونه موظف عام بأنه ح 

وذلك بأن قام بإرسـاء المناقصـات علـي زيـادة أضر عمدا بهذه المصلحة ، 

مبلغ الزيادة ، ليحصل ..... شركة  مما حمل .....شركة  عرض
 .علي ربح لنفسه 

 قررت .. وبالنسبة جلرمية الرتبح 

فـقـد ـقـام ٕوـلـه شــأن ـفـي إعــداد وادارة المـقـاوالت للشــركة ، ..  عــام بأـنـه حــال كوـنـه موظــف 

ممــا حمــل ..... بإرســاء المناقضــات علــي زيــادة عــرض شــركة 

وحصـل لنفســه ولغـيـره عـلـي عمولـة ـقـدرها ثالـثـون ملـيـون مبـلـغ الزـيـادة ، ..... ـشـركة 

 .درهم 

 ومما تقدم يتضح أن الركن املادي لكلتا اجلرميتني واحد

 وهو 

..... ســـاء المناقصـــات علـــي زيـــادة عـــرض شـــركة أن قـــام بإر
 .مبلغ الزيادة ..... مما حمل شركة 

 و األمر الذي يؤكد وحبق وه
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أن انتفاء هذا الركن المادي وثبـوت عـدم صـحته وعـدم صـدوره عـن المـتهم األول فـي جريمـة 
ح قائمــة ينفــي عـنـه ذات الفعــل وذات الــركن المــادي لجريمــة الـتـربح وتصــب.. اإلضــرار بالمــال العــام 

 .بغير سند وبدون ركنها المادي 
 
 
 
 

 ملا كان ذلك 

 وكان الثابت من خالل أوراق االتهام املاثل 

 ومدونات احلكم الطعني ذاته انهيار الركن املادي جلرمية الرتبح 

 وذلك لألسباب اآلتية 

 السبب األول 

ول من جرميـة صريورة احلكم املستأنف نهائي بات فيما قضي به من براءة املتهم األ

اإلضرار باملال العام حيوز حجيته يف إثبات انهيار الركن املـادي جلرميـة الـرتبح الـذي 

 .كان هو ذاته الركن املادي جلرمية اإلضرار باملال العام 

 حيث أن املستقر عليه نقضا يف هذا اخلصوص أن 
 الجـــرائم صـــدور حكـــم نهـــائي فـــي جريمـــة يمنـــع مـــن نظـــر اـلــدعوى الجنائيـــة عـــن الجريمـــة أو 

المرتبطــة بهــا ارتباطــا ال يقـبـل التجزـئـة إذا كــان ذـلـك الحكــم ـقـد صــدر ـفـي أشــد الجــرائم عقوـبـة أو ـفـي 
 .جريمة عقوبتها مساوية للعقوبة المقررة لسائر الجرائم المرتبطة بها 

 )٤٧٥ ص ٨٣ ق ٣٢ أحكام النقض س ٦/٥/١٩٩١(

 كما قضي بأن 
ع والســبب ، ويجــب للـقـول باتحــاد الســبب مـنـاط حجـيـة األحكــام هــي وحــدة الخصــوم والموضــو

 .أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها التي كانت محال للحكم السابق 
 )١٠٦٩ ص ٢١٨ ق ٣٦ ، أحكام النقض س ٢٨/١٢/١٩٨٢(

 )٩٨٧ ص ٢٢٢ ق ٢٧ س ٢٦/١٢/١٩٧٦(
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 )٧٢ ص ١٣ ق ١٩ س ٢٢/١/١٩٦٨(

 ملا كان ذلك 
 مـع –أن الفعـل المـادي المنسـوب صـدوره عـن المـتهم األول  .. وكان الثابت كما أشرنا سـلفا 

اإلضــرار بالمــال العــام ، ( واـلـذي مــن نتاجــه أن تكوـنـت الجــريمتين ســالفي اـلـذكر -إنكــار ذـلـك تمامــا 
 .هو فعل مادي وركن مادي واحد دون ثمة اختالف ) والتربح

 

 

 األمر الذي يقطع بأن نفي انعقاد هذا الركن املادي 

  ارتكابه من املتهم األول يف جرمية اإلضرار باملال العام وثبوت عدم

يســـتتبع بالضـــرورة نفـــي ارتكـــاب ذات الفعـــل عـــن المـــتهم فـــي  
وتصــــبح قائمــــة بغـيـــر ركــــن مــــادي ممــــا ) التــــربح(الجريمــــة الثانـيـــة 

 .يهدمها من أساسها 
 هذا 

قطـع .. عـام وحيث أن الحكم المستأنف ذاته حال تصديه لجريمة اإلضـرار العمـدي بالمـال ال 
قـــرر الحكـــم  .. وبوضـــوح شـــديد.. بعـــدم ارتكـــاب الفعـــل المـــادي المكـــون للـــركن المـــادي للجريمـــة 

 :المستأنف 
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 ملا كان ذلك
 :وحيث كان الركن المادي للجريمتين المنسوبتين للمتهم األول هو الزعم  

مبلـغ ..... ممـا حمـل شـركة ..... بالقيام بإرساء المناقصـات علـي زيـادة عـرض شـركة " 

 الزيادة 
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 م الطعني ذاته وحيث أن احلك
.. قطـــع بعـــدم صـــحة هـــذا الفعـــل المـــادي وعـــدم نســـبته للمـــتهم األول أو غـيــره مـــن المتهمـــين  

األـمـــر اـلـــذي يؤكــــد أـنـــه قطــــع بانتـفـــاء اـلـــركن المــــادي .. مؤـكـــدا عـلـــي صــــحة إجــــراءات المناقصــــات 
 .للجريمتين 

 مبا كان يتعني عليه بالضرورة 
أمــا وأنهــا لــم تفعــل فــأن .. تين المنســوبتين إليــه القضــاء ببــراءة المــتهم األول مــن كلتــا الجــريم 

 .حكمها يكون معيبا بالتضارب والتناقض 

 هذا وحيث أنه ملن املقرر 
أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبتـه  

 .البعض األخر وال يعرف أي من األمرين قصدته المحكمة 
 )١ ص ١ ق ٣٥م النقض س  أحكا٢٤/٢/١٩٨٨(

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

  كما قضي بأن 
التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يكون من شأنه أن يجعل الدليل متساقط وال شيء باقيـا  

 .منه يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة يصح االعتماد عليها واألخذ بها 
 )٣٢ ص ٥ ق ٣٠ض س  أحكام النق٨/١/١٩٧٩(

 هذا 
وبتطبيق المفاهيم القانونية أنفة الذكر يتضح وبجالء تام مدي ما عاب الحكم المسـتأنف مـن  
وتارة أخـري يقـرر  – السبب الرئيسي لقيام االتهام الماثل - بانتفاء الركن المادي فتارة يقررتناقض 

 .عيب الحكم ويسقطه ويستوجب إلغائهوهذا التناقض ي.. بانعقاد ذات الركن السابق أن نفي انعقاده 

 هذا فضال 
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 وملا كان  

هم األول مـــن تهمـــة اإلضـــرار بالمـــال العـــام الحكـــم المسـتـــأنف فيمـــا قضـــي ـبــه مـــن ـبــراءة المـــت 
 .تأسيسا علي عدم انعقاد الركن المادي آنف الذكر في حقه 

 قد أصبح نهائيا باتا 
ومن ثـم حـاز حجيـة األمـر المقضـي بمـا يسـتوجب عـدم التصـدي لمـا فصـل فيـه هـذا القضـاء  

  تنص علي أن والتي من قانون اإلجراءات الجزائية ٣٦٨وذلك إعماال للمادة .. مرة أخري 
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ٕواذا صدر حكم في موضوع الـدعوى الجزائيـة ، فـال يجـوز إعـادة نظرهـا إال بـالطعن فـي هـذا  
 .الحكم بالطرق المقررة في القانون 

 لك ملا كان ذ
وكــان الثابــت أن الحكــم المطعــون فيــه ذاتــه قــد فصــل فــي المســألة األساســية والجوهريــة فــي  

 .االتهام الماثل والمكونة للركن المادي وقطع بعدم انعقادها 

 وحيث أن جرمية الرتبح قائمة علي ذات هذا الركن املادي 
 القضـاء ببـراءة المـتهم األمر الـذي يقطـع بانعـدام ركنهـا وانهيـار سـندها بمـا يجـدر معـه وبحـق 

 .األول منها 

 السبب الثاني 



 

٢٢٨ 

 

 علـي –ارتباط جرميتي اإلضرار باملال العام وجرمية الرتبح املنسوبتني للمتهم األول 

 ارتباطا وثيقـا ال يقبـل التجـزأه مبـا يسـتوجب إعمـال حجيـة احلكـم –خالف احلقيقة 

 .بالرباءة الصادر يف اجلرمية األوىل علي اجلرمية الثانية 

  من قانون العقوبات علي أن ٨٧فقد نصت املادة 
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشـد والحكـم بعقوبتهـا 

 .دون غيرها 
 
 

 من قانون العقوبات أيضا علي أن  ٨٨كما نصت املادة 
قبــل التجزئــة وجــب ت عــدة جــرائم لغــرض واحــد وكانــت مرتبطــة ببعضــها ارتباطــا ال يإذا وقعــ

 .اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة ألشد تلك الجرائم 

 وحيث أنه ملن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
مـنـاط تطبـيـق االرتـبـاط هــو انتظــام الجــرائم ـفـي خطــة جنائـيـة واحــده بـعـدة أفعــال يكـمـل بعضــها  

وتـقــدير قـيــام .. رامـيــة الـتــي عناهـــا الشـــارع اـلــبعض األخـــر بحـيــث تتكـــون منهـــا مجتمعـــة الوحـــدة اإلج
 .االرتباط مسألة موضوعية 
 )ق٥٧ لسنة ١٤٠٥٩ الطعن رقم ٢/٣/١٩٨٨(

 كما قضي بأن 
ٕأنـه وان ـكـان األصـل ـفـي تـقـدير االرتبـاط ـبـين الجــرائم ممـا ـيـدخل ـفـي حـدود الســلطة التقديرـيـة 

 توجـب تطبيـق المـادة فـإن عـدم لمحكمة الموضوع إال أنه متي كانت وقائع الدعوى كما أثبتهـا الحكـم
تطبيقـهـا يكــون مــن قبـيـل األخطــاء القانونـيـة الـتـي تقتضــي ـتـدخل محكمــة اـلـنقض إلـنـزال حكــم الـقـانون 

 .علي وجهة الصحيح 
 )٥٦٩ ص ١١٢ ق ٣٧ أحكام النقض س ٢١/٥/١٩٨٦(

 ملا كان ذلك 
بإنـكـار ـمـع التمســك  –وعـلـي الـفـرض الجــدلي بصــحة االتهامــات الموجهــة إـلـي المــتهم األول  

مرتبـطـة ارتباـطـا ال يقـبـل التجزـئـة  فإـنـه يتجـلـى ظــاهرا أن جمـيـع الجــرائم المنســوبة إلـيـه – ذـلـك تماـمـا



 

٢٢٩ 

 

حيث انتظمت في خطه إجراميـة واحـده بعـده أفعـال يكمـل بعضـها بعضـا تتحقـق منهـا جميعـا الوحـدة 
قوـبـات  مــن قــانون الع٨٧ٕوهــو األمــر اـلـذي يوجــب تفعـيـل واعمــال صــحيح ـنـص المــادة .. اإلجرامـيـة 

 . من ذات القانون ٨٨والمادة 

 وعلي الرغم .. هذا 
بأن جميـع الـتهم المنسـوبة إلـي ..  منه ٢٢من أن الحكم المستأنف ذاته أقر بالصفحة رقم  

المتهمين تم ارتكابها لتحقيق غرض إجرامي واحـد ممـا يوجـب اعتبارهـا جريمـة واحـدة ومعـاقبتهم 

 .بعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة األشد 

 

 

  من قانون العقوبات ٨٨ ، ٨٧إال أن حمكمة أول درجة مل تعمل صريح نص املادتني 

 حيث أن إعمال صريح هاتني املادتني ال يكون إال باألتي .. إعمال صحيحا 
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 )٤٧٥ ص ٨٣ ق ٣٢ أحكام النقض س ٦/٥/١٩٩١(

 ملا كان ذلك 
وكــان الثابــت مــن خــالل واقعــات االتهــام الماثــل أن جريمتــي اإلضــرار بالمــال العــام والتــربح 

ا الـمـادي ـمــمـرتبطتين ارتباـطـا ال يقـبـل التجزـئـة لدرـجـة تصــل إـلـي أن ركنهســوبتين للـمـتهم األول المن

 مــن قــانون ٨٨ ، ٨٧وهــو األمــر الــذي يوجــب إعمــال نــص المــادتين  .. واحــد كمــا أســلفنا القــول
 .والحكم بموجب الجريمة األشد دون غيرها .. العقوبات 

 وحيث كان الثابت أيضا 
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٢٣٠ 

 

 األمر الذي يؤكد 
ـع مــن .. ا صــدر حكــم نهــائي فــي جريمــة اإلضــرار العمــدي بالمــال العــام بــالبراءة أنــه إذ  يمـن

 .نظر الدعوى الجنائية عن الجريمة المرتبطة بها ارتباطا ال يقبل التجزئة 

 وهذا بالطبع 
. باإلضـافة إلـي أن الـركن الـمـادي للجـريمتين المنسـوبتين للمـتهم األول هــو ركنـا ماديـا واحــدا  

بأنهـا ال تطمـئن ..  الحكـم الطعـين حـال تصـديها لجريمـة اإلضـرار بالمـال العـام وقـد قطعـت محكمـة

 .إلي توافره أو ارتكاب المتهم له 

 

 

 األمر الذي يقطع وحبق 
مـرة بتناقضـه مـع نفسـه فـي شـأن .. بأن الحكم المستأنف أخطأ في هذا الخصوص مرتان  

.. عـقــاده وتــارة أخـــري يقــرر عـــدم انعـقــاده ـبــين الجــريمتين وأـنــه ـتــارة يقــرر ان) المتحــد(الــركن الـمــادي 
ورغــم قضــائه ..  مــن قــانون العقوبــات ٨٨ ، ٨٧أنــه لــم يعمــل صــريح المــادتين  .. والخطــأ الثــاني

في الجريمة المنسوبة للمتهم األول إال أنـه عـاد وتصـدي للجريمـة األقـل ) الحكم أصبح نهائي وبات(
ٕقض عـلــي نحـــو ـمــا يســـلف بنياـنــه وايضـــاحه وهـــو أـمــر يخـــالف الـقــانون ومـــا ـتــواترت علـيــه أحكـــام اـلــن

 وهو األمر الذي يوجب إلغائه .. تفصيال 

 السبب الثالث 

انتفاء جرمية الرتبح يف حـق املـتهم األول وذلـك بثبـوت انتفـاء الـركن املـادي هلـذه 

ذلك أن الثابت صحة مجيع املناقصات وعدم تدخل املتهم األول فيهـا مـن .. اجلرمية 

كـد عـدم صـحة االدعـاء بإرسـائه املناقصـات علـي زيـادة عـرض قريب أو بعيد ممـا يؤ

 هذه الزيادة ..... مما محل شركة ..... شركة 

 ال جدال 



 

٢٣١ 

 

في أن جريمـة التـربح تقـوم علـي ركيـزة أساسـية ال تقبـل المـراء 
مقابــل قيــام الموظـــف .. وهــي أن يكــون هـــذا التــربح .. أو التأويــل 

  .بعمل أو االمتناع عن عمل من أعمال وظيفته
 أما إذا ثبت أنه 
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 فإن ذلك يؤكد وحبق
 .عدم قيام جريمة التربح علي ثمة سند بما يحق معه للمتهم طلب البراءة مما هو مسند إليه

 لك ملا كان ذ
هــو اـلـزعم بقـيـام المــتهم .. وكــان اـلـركن المــادي واألساســي المزعــوم قـيـام جريمــة الـتـربح علـيـه 

بالزـيـادة عـلـي المبـلـغ المعــروض ..... .. األول بإرســاء المناقصــات األربـعـة الـتـي رســت عـلـي شــركة 
ره وذـلـك للحصــول لنفســه ولغـيـ) الـتـي يعمــل بهــا..... (وتحمـيـل هــذه الزـيـادة لشــركة ..... مــن شــركة 
 .علي ربح 

 هذا وحيث انهار متاما هذا األساس القائم عليه االتهام املاثل 

 وذلك لثبوت احلقائق اآلتية 

 احلقيقة األويل 
تمــت وـفـق صــحيح ..... .. عـلـي شــركة ..... أن جمـيـع المناقصــات الـتـي رســت مــن شــركة  

ت وقـد خلـ.. وهو أمر أقر بـه الحكـم الطعـين ذاتـه .. القانون دون ثمة إخالل 

 المرفـقـة ـبـاألوراق مــن ثمــة دلـيـل أو حـتـى قريـنـة عـلـي وجــود ثمــة – بـفـرض صــحتها -التـقـارير الفنـيـة 
 .خلل في أي من هذه المناقصات 

 احلقيقة الثانية 
 لكونها صاحبه أفضل عطاء واألقل سـعرا .....أن جميع هذه المناقصات رست علي شركة 

  ......واألكثر ضمانا لحقوق شركة 



 

٢٣٢ 

 

 ليس هذا فحسب 
أي أن إرـسـاء ـتـم تخـفـيض قيـمـة العطــاءات المقدـمـة منـهـا ..... بـل أـنـه بالتـفـاوض ـمـع شــركة  

 .تم بأقل من العروض المقدمة منها ..... المناقصات علي شركة 
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 احلقيقة الثالثة 

يتضــــح عــــدم ..  وجــــود مـبـــالغ زاـئـــدة عـلـــي العطــــاءات بانتـفـــاء
ألي ..... تهـام مـن الـزعم بتحميـل شـركة صحة ما تضمنه هـذا اال

 .مبالغ 
 احلقيقة الرابعة 

هــذا وعلــي مــا ســيرد ال حقــا فــإن جميــع اإلجــراءات التــي تمــت فــي المناقصــات األربعــة أنفــة 
انتـفـاء صــلة الـمـتهم األول كمــا تـبـين مــن خاللهــا وبوضــوح .. اـلـذكر ـقـد تمــت وـفـق صــحيح الـقـانون 

رف أو ـفـي بحــث ظــقصــة أو االشــتراك ـفـي لجـنـه ـفـض األـفـي ترشــيح المـقـاولين أو دعــوتهم للمنا

 .العطاءات ودراستها وتحليلها 

 وإمنا يقتصر دوره فقط يف اعتماد اختيار اإلدارة اهلندسية 

  والتصديق علي ذلك اواستشاري املشروع للعطاء األقل سعر
حه وباســتقراء ومطالعــة الــركن المــادي للجريمــة علــي نحــو مــا ســلف إيضــا.. لمــا كــان ذلــك  

 . يثور تساؤل هام جدا ..بالحقائق األنفة الذكر 

مــا هــو الفعــل أو االمتنــاع عــن الفعــل اـلـذي أتــاه المــتهم األول  
 !!.حتى يتربح من وظيفته ؟؟

 فالثابت من أحكام النقض أن 
جنايــة التــربح تتحقــق متــي اســتغل الموظــف العــام أو مــن فــي حكمــه وظيفتــه بــأن حصــل أو  

 .وذلك من عمل من أعمال وظيفته لغيره علي ربح أو منفعة حاول أن يحصل لنفسه أو 

 )٤/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٢٩٣٤الطعن رقم (



 

٢٣٣ 

 

  فضال عما سطره احلكم الطعني يف أسبابه من القول 
لمــا كــان دور الطــاعن الثاـلـث ـقـد اقتصــر عـلـي االشــتراك ـفـي جريمــة الـتـربح ـفـال محــل لـتـوافر 

 تصاصه أو حصوله علي ربح أو منفعة من وراء ذلك صفة ما في حقه أو وجوب التحقق من اخ

 ومبفهوم املخالفة هلذا القضاء 

متهمــا أصــليا فــي جريمــة التــربح فيجــب أن اعن طــفــإذا كــان ال 
تتـــوافر فيـــه الصـــفة واالختصـــاص بالعمـــل المزعـــوم أنـــه تـــريح مـــن 
ورائه وأن يكون داخـل ضـمن اختصاصـات وظيفتـه وأن يقـوم بـذلك 

 .فعال 
 قدم ملا كان ما ت

وكــان الثابــت أنــه لــم يقــم ثمــة دليــل علــي قيــام المــتهم األول بــأي مــن األفعــال الماديــة القــائم  
 فقد تواترت الدالئل علي أن المتهم بعيد كل البعد عن هذه .. بل علي العكس .. عليها هذا االتهام 

 .وهو ما يؤكد وبحق انتفاء جريمة التربح في حق المتهم األول .. األفعال 

 أحكام حمكمة النقض التي استقرت علي أدل علي ما تقدم من وليس 

إن المشــــرع يســــتلزم لقـيـــام الجريمــــة أن يكــــون الـتـــربح وتحقـيـــق  
المنفعة ناشئا عـن مباشـرة الموظـف لعمـل مـن أعمـال وظيفتـه وفـي 
حـــــدود اختصاصـــــه ، فـــــإذا تحقـــــق التـــــربح مـــــن عمـــــل لـــــيس مـــــن 

يامهــا مجــرد اختصاصــه اـلـوظيفي فــال تقــوم الجريمــة ، فــال يكفــي لق
استغالل الموظف لنفـوذه وسـلطات وظيفتـه أو االنحـراف بهـا بعيـدا 

 .عما يختص به من أعمال 
 )١٧/٣/٢٠١٣ ق جلسة ٨١ لسنة ٦٤٢٥الطعن رقم (

 احلقيقة اخلامسة 



 

٢٣٤ 

 

 :أن الثابت من خالل الشهادات واإلفادات الواردة من البنوك اآلتية  

 .....بنك  -
 .....بنك  -

 ..... بنك  -

عت علي أن المـتهم األول لـيس لديـه أي حسـابات فـي الماضـي أو الوقـت الحاضـر والتي أجم

األمـر الـذي يؤكـد عـدم صـحة جمـاع مـزاعم االتهـام الماثـل وعلـي األخـص القـول .. في هذه البنوك 
أو مــــن .. بــــأن هنــــاك مبــــالغ حولــــت مــــن المــــتهم الثــــاني لصــــالح المــــتهم األول علــــي هــــذه البنــــوك 

 .األول علي ذات البنوك أنفة الذكر إلي المتهم /..... المدعو

 فحيث ثبت عدم وجود حسابات للمتهم األول يف هذه البنوك 
األمــر اـلـذي يقطــع بتهــاتر واقعــات االتهــام الماـثـل وعــدم قيامــه عـلـي ثمــة أدـلـة واقعـيـة وكتابـيـة  

 .مما يجدر معه الحكم ببراءة المتهم األول مما هو مسند إليه 

 

 

 ليس هذا فحسب 
هادات الصادرة عن البنـوك أنفـة الـذكر أوضـحت أن الحكـم المسـتأنف قـام علـي بل أن الش 

معوال علي أدلة ليس لها أصل ثابت باألوراق بما يعيبه بعـدم االحاطـة بـأوراق .. مخالفة الحقيقة 

اـلـدعوى أو اإلـطـالع عليـهـا أو منحـهـا حقـهـا ـفـي البـحـث والتمـحـيص وبـمـا يجـعـل المطـلـع علـيـه ال 

 .مة أول درجة لصحيح الواقع في الدعوى يطمئن إلي تحصيل محك

أنــه أورد فــي أكثــر مــن مقــام بأنــه أطلــع علــي .. ذلــك أن الثابــت بمــدونات الحكــم المســتأنف  
فــي حــين أنــه قــد ثبــت بالــدليل القــاطع أن .. حســابات المــتهم األول لــدي البنــوك الثالثــة أنفــة الــذكر 

ممــا يؤكــد ..  الماضــي وال ـفـي الحاضــر المــتهم األول ـلـيس ـلـه أي حســابات ـلـدي هــذه البـنـوك ال ـفـي
فقـد .. وتدليال علي ذلـك .. عدم صحة ما قرر به الحكم المستأنف وأنه ال أصل له بأوراق الدعوى 

 :أورد الحكم ما هو نصه 

 أورد أوال بالصفحة التاسعة 
كمــا ثبــت صــحة مــا تقــدم ممــا ورد ببيــان الحســاب الخــاص بــالمتهم األول ...... 

مرفــق بــاألوراق مــن بيــان بالمبــالغ التــي حولــت إليــه علــي هــذا ال..... لــدي بنــك 



 

٢٣٥ 

 

 .الحساب 

  منه  ١٠كما أورد ثانيا يف الصفحة رقم 
وزوجـتـه / ..... كمــا ثبــت صــحة مــا تقــدم ممــا ورد بحســاب المــتهم الـثـاني ...... 

 . بشأن المبالغ التي قام بتحويلها لحسابات المتهم األول .... لدي بنك 

  منه ١٢الصفحة رقم وأورد ثالثا يف 
 إـلــي إطالعهـــا عـلــي كافـــة – ـبــادئ ذي ـبــدء –وحـيــث أن المحكمـــة تشـــير ...... 

 وقد أشرت المحكمة علـي كـل..  وبيان الحسابات البنكيةالعقود ، والمراسالت ، 

 .النظر منها بما يفيد

  منه ١٨ ، ١٧أورد رابعا يف الصفحتني رقمي 
صــة بــالمتهمين مــن بيانــات الحســابات فضــال عــن المســتندات البنكيــة الخا...... 

والثاـلــــــــــــث .....) شـــــــــــــركة (الجارـيــــــــــــة الخاصـــــــــــــة ـبــــــــــــالمتهمين األول والـثــــــــــــاني و
 .......  لدي بنوك .....) .. شركة (

 هذا 
وبتطبيــق جمــاع مــا تقــدم مــن مــدونات الحكــم المســتأنف علــي الشــهادات واإلفــادات الصــادرة  

 :عن البنوك الثالثة 
- ..... 
- ..... 

- .... 

جمعت وقطعت بأن المـتهم األول لـيس لديـه أي حسـابات بهـذه البنـوك سـواء فـي الماضـي أو والتي أ
 .في الوقت الحاضر 

 فإن ذلك يؤكد
وأنـــه لـــم يطلـــع علـــي .. أن الحكـــم الطعـــين بنـــي علـــي أدلـــة لـــيس لهـــا أصـــل ثابـــت بـــاألوراق  

 .الدعوى ولم يفحصها ويمحصها وصوال لوجه الحق فيها 

 هذا 



 

٢٣٦ 

 

الذكر تنهدم أهم األعمدة القائم عليها الحكم الطعـين ويتضـح أنهـا بـال سـند ومن الحقيقة أنفة  
 .وال دليل له أصل ثابت باألوراق 

 ملا كان ذلك 
وحيـث تعـددت الحـقـائق والـدالئل علـي أن الـمـتهم األول لـم يقـم باألفـعـال الماديـة التـي أوردتـهـا  

األمــر اـلـذي يؤكــد عــدم .. ـلـي رـبـح النياـبـة العامــة ـفـي أمــر اإلحاـلـة وزعمــت بأـنـه أـتـي بهــا ليحصــل ع
قـيـام جريمــة التــربح بمــا يقطــع وبحــق بوجــوب إلغــاء الحكــم المســتأنف والقضــاء مجــددا ببــراءة المــتهم 

 .األول مما هو مسند إليه 
 
 
 
 
 
 
 

 السبب الرابع 

ومن أبلغ األدلة علي فقـدان االتهامـات املوجهـة إيل املـتهم األول لسـندها القـانوني  

.....  حتملتـه شـركة – املزعوم –أن أمر اإلحالة زعم بأن مبلغ الرتبح .. وعدم صحتها 

 . وخرج من ذمتها املالية 

 وهذا األمر 

إذ قـرر بـأن المبـالغ المزعـوم .. ه الحكم المسـتأنف ذاتـه ضحد 
تخــــــــــص .. حصــــــــــول الـمـــــــــتهم األول وـبـــــــــاقي المتهـمـــــــــين عليـهـــــــــا 

  ...... وليس شركة .....شركة 
 وهذا دليل قاطع 



 

٢٣٧ 

 

م صحة االتهام الموجه للمتهم األول وانعدام سنده وعدم اكتمال صـورته لـدي النيابـة علي عد 
 محـــل جريـمــة الـتــربح –بـمــا أســـلس بـهــا إلــي االضـــطراب وعـــدم معرـفــة ـمــا إذا كــان الـمــال .. العامــة 

 ..... .أم من شركة .....  خرج من شركة –المزعومة 

 مر اإلحالة وحيث أن احلكم املستأنف فطن إيل عدم صحة ما جاء بأ

 ه إيل البطالن هو األخرسإال أن قضائه باإلدانة رغم ذلك البطالن أسل

  من قانون اإلجراءات اجلزائية التي قررت بأنه ٢١٣نص املادة ملخالفته صريح 

�������������������O���=و�و$����א�������Sjא��و$د_���1�rא��zv��0�6وא� �<��M�H'ز�אe=>� �*�א
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 ملا كان ما تقدم 
وحيــث أن الحكــم الطعــين ـبــدال مــن أن يعمــل علــي تصـــحيح األخطــاء وأوجــه القصــور الـتــي  

انحـــرف عـــن صـــحيح .. عاـبــت أمـــر اإلحاـلــة ـبــأن يقضـــي بـبــراءة المـــتهم األول ممـــا هـــو مســـند إلـيــه 
 تـرد بـأمر اإلحالـة أو فـي ورقـة التكليـف وقضي ضد المتهم باإلدانة عـن واقعـة لـمالقانون وخالفـه 

 .بالحضور 

 

 

 وهو األمر الذي يستوجب 
إلغـــاء الحكـــم المســـتأنف والقضـــاء مجـــددا بـبــراءة المـــتهم األول مـــن جمـيــع مـــا هـــو مســـند إلـيــه  

 .بالمخالفة للقانون 

 السبب اخلامس 

م الطعني عدم جواز االحتجاج بالقرينة التي عولت عليها النيابة العامة وحمكمة احلك

للمبالغ إيل ..... وهي تزامن صرف شركة .. يف نسبة االتهام بالرتبح إيل املتهم األول 

ثـم مـن األخـرية إيل ..... .. مع صـرف الشـركة األخـرية ملبـالغ إيل شـركة ..... شركة 

هذا فضال عن عدم وجود أي دليل أو مستند يفيد .....) .. التابع لشركة (املتهم األول 

 املبالغ إيل املتهم األول حتويل هذه 

  من قانون العقوبات علي أن ٥٣فقد نصت املادة 



 

٢٣٨ 

 

ال جريمــة إذا وقــع الفعــل بنيــة ســليمة اســتعماال لحــق مقــرر بمقتضــي القــانون فــي نطــاق هــذا  
 .الحق 

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

المتهم كي تقضي له بالبراءة ، إذ أن مرجع ذلك ما يطمئن إليه في تقـدير الـدليل مـادام الظـاهر مـن 
 .الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة 

 )٢٩/١١/١٩٦٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ١٢٩٢الطعن رقم (
 )١٢/٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٨٠٧الطعن رقم (

 وقضي كذلك من حمكمة التمييز بأن 
محكمــة الموضــوع أن تتشــكك ـفـي ـقـوة إســناد التهمــة إـلـي المــتهم كــي تقضــي ببراءـتـه ، حســب  

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

 كما قضي أيضا بأن 
ع الـذي يثبتـه الـدليل المعتبـر وال تؤسـس األحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين وعلـي الواقـ 

علــي الظــن واالحتمــال واالعتبــارات المجــردة ، كمــا أنــه مــن الــالزم فــي أصــول االســتدالل أن يكــون 
الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلي ما رتبه من نتائج مـن غيـر تعسـف فـي االسـتنتاج وال تنـافر 

 .مع العقل والمنطق 
 )٢٦/١/٢٠١٤جلسة  ق ٤ لسنة ٦٥٠٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 –أنــه قــرر بــأن تهمــة التــربح المنســوبة .. وكــان الثابــت مــن خــالل مــدونات الحكــم الطعــين 

أن المــــتهم قــــام بإرســــاء  .. األويل..  للمــــتهم األول قائمــــة عـلـــي دعــــامتين –عـلـــي خــــالف الحقيقــــة 
وحيـث قـد انتهـي .. ة مبلـغ الزيـاد..... مما حمل شـركة ..... المناقصات علي زيادة عرض شركة 

الحكم المستأنف ذاته إلي عدم صـحة هـذه الواقعـة عنـد تعرضـه لجريمـة اإلضـرار العمـدي بالمـال 

 .العام 

 : أما الدعامة الثانية 



 

٢٣٩ 

 

ومـع التمسـك  -هي أن المتهم حصـل لنفسـه ولغيـره علـي عمولـة قـدرها ثالثـون مليـون درهـم  

 تسـتند إلـي مـا أثبتـه تقريـري الرقابـة الماليـة ومـا  وأن هـذه الواقعـة المزعومـة– بعدم صحة ذلك تمامـا
لإلنشاءات بالتزامن مـع حصـولها علـي دفعـات ماليـة ..... من قيام شركة / ..... .. شهد به السيد 

العائـدة ..... (بتحويـل مبـالغ ماليـة إلـي شـركة ) مقابـل المشـاريع التـي رسـت عليهـا..... (من شـركة 
 .ء من هذه المبالغ إلي حساب المتهم األولثم إعادة تحويل جز) للمتهم الثاني

 ومن ثم 
مــا هــي إال .. يتجلــى ظــاهرا أن تلــك الدعامــة الثانيــة المقــام علــي أساســها الحكــم المستـــأنف  

وانســـاقت ورائـــه النيابـــة العامـــة ومحكمـــة أول  .. ...../ محـــض تخمـــين واحتمـــال وضـــعه الســـيد 
 . مزاعمه وافتراضاته دونما أن يقدم هذا الشاهد ثمة دليل علي.. درجة 

 الثابت السيما وأن 
ال وجــود لــذلك التــزامن الــذي يزعمــه الشــاهد المــذكور وبــين المـبـالغ التــي صــرفت مــن المقــاول : أوال 

ومنهـــا إلـــي المـــتهم ..... ومـــن األخيـــرة إلـــي شـــركة ..... الرئيســـي لكـــل مشـــروع إلـــي شـــركة 
 !!.لزعم بوجود هذا التزامن ؟؟فما هو الدليل الكتابي الثابت التاريخ علي ا.. األول 

 ال يوجد 
 .خلو األوراق تماما مما يفيد وجود اتفاق جنائي فيما بين المتهمين علي ارتكاب أي جريمة :  ثانيا
 بدليل أنـه يـوم ..ذاته مما انتهي إليه ) معد تقريري الرقابة المالية/ ..... ( عدم تيقن السيد : ثالثا 

ــاريخ  ــر بـت ــاريخ -/-/-أودع التقرـي ــي شـــركة -/-/- أرســـل بـت ــا إـل ــدا الكترونـي  ..... برـي

ـي منــافع ماليــة وعمــا إذا كانــت انمستفســرا عــن كيفيــه أمكــ  المــتهم األول بالحصــول عـل

ــة ؟ ــالغ مالـي ــي مـب ــه الحصـــول عـل  وهـــذا االستفســـار ذاتـــه يؤكـــد أن الشـــاهد !ســـلطاته تخوـل
  .لم يكن متأكدا مما دونه في تقريره وأنه متشكك فيه.. المذكور 

مـا هـي إال قرينـة مشـكوك .. يتجلى أن هذه المزاعم ودائرة التحويالت المزعومة .. ومن ثم : رابعا 

 .في صحتها ال يمكن أن تطمئن إليها وحدها المحكمة في إلصاق االتهام بالمتهم األول

  .....أنه عقب إرساء املناقصات علي شركة السيما وأن الثابت 

  كان التعاقد علي املقاولة

  وبني املقاول الرئيس للمشروع .....تم فيها بني شركة ي

 .....وليس مع شركة 



 

٢٤٠ 

 

كاـنــت تصـــدر مـــن المقـــاول ..... وهـــو األمـــر اـلــذي يؤكـــد أن المـبــالغ المنصـــرفة إـلــي شـــركة 
 ..... .الرئيسي لكل مشروع وليس من شركة 

فضـال عـن .. ق وهو األمر الذي  يؤكد مخالفة وبطالن أمر اإلحالة لمخالفتـه الثابـت بـاألورا
تهــاتر القرينــة التــي اتخــذها الحكــم الطعــين ركيــزة لقضــائه وعــدم إلمــام تلــك المحكمــة بصــحة 

 .وما أسفرت عنه األوراق فيها .. واقعات الدعوى 
أن األوراق قد خلت من أي دليل أو مستند صحيح يفيـد تحويـل .. أضف إلي ذلك جميعه  :خامسا 

باسـتثناء بعـض الصـور الضـوئية مـن طلبـات تحويـل ال وذلـك .. أي مبالغ إلي المتهم األول 
 .يوجد ما يفيد إن كان قد تم تقديمها أو تنفيذها من عدمه 

 ليس هذا فحسب 
بل أن تلك الصور الضوئية مـن طلبـات التحويـل أنفـة الـذكر ال تـرتبط وال تتـزامن مـع المبـالغ  

ا الـرابط الوحيـد بينهمـا هـو مـن صـنع ٕوانمـ.. المزعومة بالدعوى الراهنة ال من حيث القيمة أو الزمن 
 .دون سند باألوراق ) شاهد اإلثبات/ ..... (خيال واستنتاج السيد 

 وليس هناك أي مستند 
يفيـد اسـتالم أو تنفيـذ .. رسمي وصحيح من أي من البنوك المزعوم تحويل تلك المبالغ إليها  

 .تلك التحويالت المزعومة أو تفيد المستفيد منها 

  ذلك كله واألكثر من
هـي .. أن كافة المستندات التي استدلت بها المحكمة فـي وجـود تحـويالت إلـي المـتهم األول 

وذلـك لثبـوت عـدم وجـود ثمـة حسـابات للمـتهم األول فـي البنـوك الثالثـة .. في الحقيقـة غيـر موجـودة 
 .المفترض تحويل المبالغ عليها 

 ومن ثم 
لمستأنف فإنه من الواجب قانونا إلغاء هذا القضاء وبانهيار الدعامتين القائم عليهما الحكم ا

 . والقضاء مجددا ببراءة المتهم من جماع ما هو مسند إليه .. فيما انتهي إليه 

 احملور الثالث

انعدام وجود مثة دليل مادي علي صحة االتهام املاثـل برمتـه يف 

حق املتهم األول وثبوت صحة كافة إجراءات املناقصات دون إخالل 



 

٢٤١ 

 

وعدم قيام مثة رابط بني املبـالغ .. املتهم بواجباته الوظيفية من 

للمـتهم األول وبـني املناقصـات التـي مت ..... احملولة مـن شـركة 

 ..... .ترسيتها علي شركة 
يتضـح أنـه منسـوب .. باستقراء قائمة االتهامات المقدم علي أساسها المـتهم األول للمحاكمـة  

 :ما يلي إليه 

 ..... .ناقصات بسعر يزيد عما عرضته شركة القيام بإرساء م -

 .والمزعوم بال سند أن مالها مال عام ) التي يعمل بها..... (اإلضرار بمال شركة  -
 .الحصول لنفسه ولغيره علي ربح قدره ثالثون مليون درهم  -

 م بثبوت هذه االتهاماتعتصاواستندت النيابة العامة يف اال

 )ذا وصفتأو هك(قبل املتهم األول إيل أدلة 

  هي كالتايل 
 / .....  .المعدة بمعرفة السيد .. تقارير دائرة الرقابة المالية  -١
 ..... . مدير القسم الهندسي بشركة –/ ..... أقوال الشاهد  -٢

 ..... . المدير المالي لشركة -/ ..... أقوال الشاهد  -٣

 ..... . مدير تقسيم المشاريع –/ ..... أقوال الشاهد  -٤

 ..... . المدير المالي لشركة –/ ..... أقوال الشاهد  -٥

وضــبط (.....)  والقــائم بتفتــيش شــركة المــتهم الثــاني – مــالزم أول –/ ..... أقــوال الشــاهد  -٦
 .المستندات بها 

  وفحص ودراسة أدلة الثبوت املقدمة من النيابة العامةءوحيث أنه باستقرا.. هذا 

 املنسوبة للمتهم األول يتضح وجبالء تام أنها تعجز عن إثبات االتهامات 

 هذه االتهامات علي غري سند يبني منه أن علي حنو 

 وذلك لألسباب اآلتية 

 السبب األول

بطالن أي دليل قد يستمد من تقارير الرقابة املالية لعـدم أداء السـيد اخلبـري القـائم 

 .بتحريرها حلف اليمني القانوني قبل أداء عمله 



 

٢٤٢ 

 

 إلثبات علي أن  من قانون ا٦٩حيث نصت املادة 
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 

 ن  من ذات القانون علي أ٧٤كما نصت املادة 
إذا كان اسم الخبيـر غيـر مقيـد فـي الجـداول وجـب أن يحلـف أمـام المحكمـة التـي ندبتـه يمينـا  

وال يشــترط حضــور الخصــوم عنــد حلــف ٕواال كــان العمــل بطــال بــأن يــؤدي عملــه بالصــدق واألمانــة 
 .ويحرر محضر بحلف اليمين الخبير اليمين 

 أن  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي ٢٢١وكذا نصت املادة 
يكـــون اإلجـــراء ـبــاطال إذا ـنــص الـقــانون صـــراحة عـلــي بطالـنــه أو إذا شـــابه عـيــب ـلــم تتحـقــق  

 .بسببه الغاية من اإلجراء 

 ويف هذا املقام 

 استقرت أحكام النقض علي أن 
مــا فــرض علــي الخبــراء مــن وجــوب حلفهــم اليمــين أمــام قاضــي التحقيــق بــأنهم يبــدون رأيهــم  

 .ٕ حتما واال كان العمل الغيا موجبا للنقض بغاية الذمة هو أمر واجب أداؤه
 )١٠٠ ق ٤ المجموعة الرسمية س ٣١/١/١٩٣٠نقض (

 وكذا قضي بأن 
أوجـب القـانون علـي الخبـراء أن يحلفـوا يمينـا أمـام سـلطة التحقيـق بـأن يبـدو رأيهـم بالذمـة وأن  

 .ٕيقدموا تقريرهم كتابة واال كان باطال 
 )١١٧ ص ٣٦نونية س  مجموعة القواعد القا٢٤/١/١٩٨٥نقض (
 )٣٢٣ ص ٢٦ مجموعة القواعد القانونية س ١٣/٤/١٩٧٥نقض (

 كما قضي بأن 
يجب علي الخبراء أن يحلفوا أمام المحقق يمينا علي أن يبدو رأيهم بالذمة وعلـيهم أن يقـدموا  

 .تقريرهم كتابة ، ويترتب علي عدم تحليفهم بطالن الخبرة بطالنا متعلقا بمصلحة الخصوم 
 )٢٧ ص ١٧٧ رقم ٥ مجموعة القواعد ج ٣٠/١٢/١٩٤٠ نقض(

 )٨١٠ ص ٨٤٦ رقم ٧ ح ١٩٤٦ مارس ٢٢نقض (



 

٢٤٣ 

 

 ملا كان ذلك
 مدير إدارة المراجعة الماليـة –/ ..... وكان الثابت من خالل أوراق االتهام الماثل أن السيد 

 النيابـة العامـة إلجـراء وقـد انتدبتـه.. ة بدائرة الرقابة المالية بـديوان سـمو الحـاكم .....علي الشركات 
 .وصوال إلثبات عناصر هذا االتهام ) محل عمل المتهم األول..... (التدقيق علي حسابات شركة 

 وحيث أن السيد اخلبري آنف الذكر 
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 اخلبري اليمني القانونية / إال أن ذلك مل حيدث ومل يؤد السيد 

 األمر الذي يبطل أعماله والتقارير التي انتهي إليها 

 مبا جيعلها جديرة باإلطراح وعدم التعويل عليها 

 وإهدار أي دليل قد يستمد منها 

 

 

 وال ينال من ذلك 

ما ذهبت إليه محكمة الحكم الطعين من القول بأن للمحكمة أن تستمد قناعتهـا مـن أي ورقـة  
 .من أوراق الدعوى ومن أي أقوال وردت بها ، ولو بغير يمين 

 وحيث أن هذا القول مردود باألتي 

 مردود أوال 

محـــدودة برقابـــة محكمـــة الـــنقض ٕأن الســـلطة التقديريـــة للمحكمـــة ليســـت مطلقـــة العنـــان وانمـــا  
.. 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 

 .بها صحيح وقانوني وأن تكون صالحة من الناحية الموضوعية لالستدالل 

 أما إذا كانت هذه األدلة باطلة 
 . علي االتهام – باطل –فإنها تكون غير صالحة لالستدالل بها أو التعويل عليها كدليل  



 

٢٤٤ 

 

 مردود ثانيا
 قبـل أن يعلـم مـا – ومنـذ الوهلـة األولـي لـم يطمـئن ألعمـال هـذا الخبيـر.. أن المتهم األول  

 حيـث قـرر -/-/-بأقواله أمام النيابـة العامـة بتـاريخ  وأكد علي ذلك صراحة –انتهي إليه من نتائج 
.. فـي إجابـة علـي سـؤال موجـه إليـه عمـا إذا كـان هنـاك عـداوة أو حساسـية بينـه وبـين السـيد الخبـيـر 

 :فأجاب بما هو نصه 
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 وجتدر اإلشارة 
كـان قبـل إعـداد األخيـر للتقـارير إلي أن عدم اطمئنان المتهم األول إلي أعمـال هـذا الخبيـر  

ومـع ذلـك قـرر بتلقائـيـة  .. النتيجـة سـتأتي لصــالحه أم ضـدهالنهائيـة بمعنـي أنـه لـم يـكـن يعلـم أن 
 .بعدم اطمئنانه لهذا الخبير لسابق تهديده إياه 

 

 وإزاء ما تقدم 
فقد كان لزاما علي النيابـة العامـة اسـتبعاد هـذا الخبيـر لوجـود شـبهة خـالف بينـه وبـين المـتهم  
 مــن مهمـتـه وتكلـيـف أي خبـيـر أخــر وـمـن ـثـم ودرءا للشــبهات كــان يتعــين إعـفـاء هــذا الخبـيـر.. األول 
 .سواه 

 إال أن ذلك كله مل حيدث 
ـبـل أصــرت النياـبـة العامــة عـلـي اســتمرار هــذا الخبـيـر ـفـي عمـلـه وأصــر هــو ـبـدوره ـفـي أعماـلـه  

وهـو مـا ال يـدعو لالطمئنـان لمـا أنتهـي إليـه هـذا .. رغم علمه بـالخالف السـابق مـع المـتهم األول 

األمـر الـذي يعيـب .. ول درجة لجمـاع مـا تقـدم رغـم ثبوتـه لـديها وحيث لم تفطن محكمة أ .. الخبير
 .ما ورد بأسبابه ردا علي هذا الدفع 

 وهذا احلكم مردود ثالثا 



 

٢٤٥ 

 

أن محكمة الموضوع بما لها مـن سـلطات واسـعة فـي فحـص وبحـث وتمحـيص أوراق االتهـام  
مـن ثـم فهـي ليسـت مضـطرة و.. الماثل واتخاذ كافـة التـدابير التـي مـن شـأنها التوصـل إلـي الحقيقـة 

فقـد كـان لهـا أن تنتـدب خبيـر أخـر بـل لهـا أن تنتـدب .. لإلعتكاز علي تقرير خبرة باطل ومعيـب 

وذلـك كلـه بـدال مـن أن  .. لجنة خبراء إلعادة بحث العناصر الفنية التي ترغـب فـي االسـتعانة بهـا
 .تؤسس حكمها علي ذلك التقرير الباطل 

 ومن ثم 

قـد بـات ظـاهرا وبجـالء تـام أن تقـارير السـيد الخبيـر التـابع لـدائرة الرقابـة ومن جملة مـا تقـدم ف 
 منـذ الوهلـة –قد عابه البطالن لعدم أدائـه اليمـين القانونيـة ولعـدم اطمئنـان المـتهم األول المالية 

األمــر الــذي يســتوجب إطراحــه واســتبعاده مــن أدلــة الثبــوت قبــل  ..  ألعمــال هــذا الخبيــر–األولــي 
 .ل المتهم األو

 
 
 
 
 
 

 السبب الثاني 

أن هناك وجه أخر لبطالن أعمال السيد اخلبري وما انتهي إليه من نتـائج حيـث أنـه 

مل يقم بدعوة اخلصوم لالجتماع بهـم ومناقشـتهم وبيـان أوجـه دفـاعهم احملاسـبية 

 واملستندية والتي قد يكون هلا تأثري يف تغيري رأيه يف القضية 

  اإلثبات علي أن  من قانون٨١فقد نصت املادة 
يحـدد الخبـيـر تاريخـا لـبـدء عملـه عـلـي أن يـدعو الخصــوم قبـل ذـلـك التـاريخ بســبعة أيـام عـلـي  -١

 .األقل علي أن يبين في الدعوة مكان أول اجتماع ويومه وساعته 
 .ويجوز في حالة االستعجال أن يدعو الخصوم فورا بإرسال برقيه  -٢

 .رويترتب علي عدم دعوة الخصوم بطالن عمل الخبي -٣



 

٢٤٦ 

 

 ويف هذا اخلصوص قضت حمكمة التمييز بأن 
يجــب علــي الخبيــر أن يحــدد تاريخــا لبــدء عملــه وعليــه أن يــدعو الخصــوم قبــل ذلــك التــاريخ  

ودعــوه الخصــوم بســبعة أـيـام عـلـي األقــل وأن يـبـين ـفـي اـلـدعوة مكــان أول اجتمــاع ويومــه وســاعته ، 

 ، إذ ال يصـــح ـقــوق اـلــدفاعلحضـــور أول اجتـمــاع وـهــو إـجــراء ـجــوهري تملـيــه ضـــرورة احـتــرام ح
االحتجاج علي خصم بخبرة لم يتمكن تتبعهـا ، ويترتـب علـي عـدم دعـوه الخصـم لالجتمـاع بالصـورة 

 .والكيفية األنفة الذكر وبطالن عمل الخبرة 
 ) تجاري٢٠٠٥ لسنة ٣٦٥ ، ٢٠٠٥ لسنة ١٤٨ في الطعن رقم ٢٧/٢/٢٠٠٦محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
 من خالل تقارير دائرة الرقابة المالية أنها قد خلت تمامـا مـن ثمـة إشـارة إلـي مـا وكان الثابت 

لـمـا ـفـي ذـلـك .. إذا ـكـان الســيد الخبـيـر ـقـد ـقـام باســتدعاء الخصــوم أو توجـيـه اـلـدعوة إـلـيهم ـمـن عدمــه 
السيما وأن المتهمين وعلـي األخـص مـنهم المـتهم األول كـان لـديهم مـن أوجـه من أهمية قصـوى 

 .ستندات التي لو كانت قد قدمت أمام السيد الخبير لتغير يقينا وجه رأيه في القضية الدفاع والم

 أضف إيل ذلك 
أن الســيد الخبيــر لــم يرفــق فــي تقــاريره ثمــة مســتندات أو أوراق تفيــد إطالعــه عليهــا وتعويلــه  

 .. بـرةبل جاءت تقاريره مرسـلة غيـر مسـتندة إلـي مسـتندات أو أدلـة معت.. عليها فيما أنتهي إليه 
 وهو األمر الذي يعيب تقرير الخبرة بما يسلس إلي حد البطالن الموجب لالستبعاد من أدلة الثبوت 

 .المزعومة

 السبب الثالث 

بـطـالن أعـمـال الـسـيد اخلـبـري لـعـدم أحقـيـة داـئـرة الرقاـبـة املالـيـة يف الـتـدقيق عـلـي 

 وعلـي فـرض أن .. خللو األوراق مما يثبت متلك الدولة مثـة نصـيب فيهـا .....شركة 

احلـق يف ) اخلبـري( باألوراق فإن هذه النسبة ال متنح سطركما هو م% ١٣احلكومة متلك 

 .التدقيق علي حساباتها 

 بداية 
 ٣ـهـو الـقـانون رـقـم .. تجـدر اإلشــارة إـلـي أن الـقـانون الواجــب التطبـيـق عـلـي الواقـعـة الراهـنـة  

 لسنة 
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 الماليـة التـدقيق علـي حسـابات الشـركات إال  والذي ينص علي أنه ال يجوز لدائرة الرقابـة٢٠٠٧

 % .٢٥إذا كانت نسبة ملكية الحكومة فيها ال تقل عن 

 ن ذلك أقل ملنسبة كانت اأما إذا 
ومن ثـم  .. يجب أن يكون بإذن كتابي صريح من سمو الحاكمفإن التدقيق علي الحسابات  

ولـم % ٢٥فيها الحكومـة نسـبة أقـل مـن يقع عمل دائرة الرقابة المالية باطال إذا تم علي شركة تملك 
 .يصدر إذن بذلك من سمو الحاكم 

 ملا كان ذلك 

 وكانت األوراق تؤكد احلقائق اآلتية 

 احلقيقة األويل 
..... أـنــه ـلــم يثبـــت باـلــدليل القـــاطع أو المســـتندي امـــتالك الحكومـــة ألي نصـــيب فـــي شـــركة 

 علـي –م تملـك الحكومـة فيهـا أي نصـيب بل وقد تعددت الدالئل والبـراهين علـي عـد.. سالفة الذكر 
 وهــو ـمـا يجعــل داـئـرة الرقاـبـة المالـيـة ممنوعــة تماـمـا ـمـن الـتـدقيق عـلـي –نحــو ـمـا ســلف بياـنـه تفصــيال 

 .حساباتها 

 احلقيقة الثانية 
فـإن ..... .. من شركة % ١٣بأن الحكومة تمتلك نسبة قدرها ... أنه علي الفرض الجدلي  

  حيث أن ئرة الرقابة المالية الحق في التدقيق علي حساباتهاهذه النسبة أيضا ال تخول دا
 . علي األقل حتى يخول لدائرة الرقابة التدقيق والمراجعة% ٢٥القانون يشترط ملكية الحكومة لنسبة 

 احلقيقة الثالثة 
..... .. مـن شـركة % ١٣بأن الحكومة تمتلك نسبة قدرها ... ومع استمرار الفرض الجدلي  

يسـتوجب المشـرع .. ء التدقيق والمراجعة علـي حسـاباتها بمعرفـة دائـرة الرقابـة الماليـة فإنه إلجرا

وحيث خلـت األوراق ممـا يفيـد صـدور هـذا اإلذن األمـر الـذي  .. صدور إذن من سمو الحاكم بذلك
 .يؤكد بطالن أعمال تلك الدائرة 

 ومن مجلة هذه احلقائق .. هذا 
تجلــى ظــاهرا أن هنــاك وجــه واضــح للــبطالن عــاب تقــارير التــي ال تقبــل المــراء وال التأويــل ي 

 .الرقابة المالية 
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 وال ينال من ذلك 
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 فذلك مردود 

القانون غيـر مطبـق علـي الواقعـة محـل التـداعي ذلـك بأن هذا  
ٕ والتحقيــــق فــــي هــــذه الواقعــــة واعــــداد ٢٠١٠أنــــه صــــدر فــــي عــــام 

 .التقارير المحتج بها تم قبل صدور ذلك القانون 
 وهو األمر الذي يؤكد 

بطــالن تـلـك التـقـارير الصــادرة عــن داـئـرة الرقاـبـة المالـيـة وبطــالن مــا قررـتـه المحكمــة ـفـي هــذا  
 .خالفته صحيح الواقع والقانون الخصوص لم

 
 
 
 
 

 السبب الرابع 

فإنها قد خلت متاما من مثة إشارة إيل .. وعلي فرض صحة تقارير دائرة الرقابة املالية 

وـجـود إـخـالل يف إـجـراءات املناقـصـات اخلاـصـة باملـشـاريع األربـعـة الـتـي رـسـت عـلـي 

 وصف تفصيلي إلجـراءات -/-/-بل علي العكس فقد تضمن التقرير املؤرخ ..  .....شركة 

 قيـام املـتهم لـيدلـيال عألن تكـون فكيـف تصـلح .. املناقصات ومل يشر آلي خلل بها 

  !؟.....بإرساء املناقصات بأزيد من السعر املعروض من شركة 

 احملور األساسي يف هذه القضية 
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 واجلدير بالذكر يف هذا املقام 

 مـن الحقـائق والـدالئل علـي  قـد تضـمن-/-/-المـؤرخ اليـة  تقريـر دائـرة الرقابـة الملكـونأنه  
متناقضـا (صحة كافـة إجـراءات المناقصـات وأنهـا تمـت وفـق صـحيح القـانون دون إخـالل أو تجـاوز 

وهو ما يؤكد أنه يحـوي ) .. في ذلك مع التقريرين اآلخرين الصادرين عن ذات دائرة الرقابة الماليـة

ومـن قبلـهـا (إال أن محكمـة أول درجــة .. ممـا ـهـو مسـند إلـيـه فـي طياـتـه دليـل ـبـراءة الـمـتهم األول 
وهـو األمـر الـذي .. قد التفتت عن ذلك التقرير كلية ولم تشر إليه من قريـب أو بعيـد ) النيابة العامة

 .يعيب االتهام الماثل إجماال ويعيب الحكم المستأنف علي األخص بما يستوجب إلغائه 
 
 
 
 

 هذا 

 ام عدالة احملكمة املوقرة يضاح الصورة كاملة أمإلو

 نورد فيما يلي اإلجراءات التي اختذت يف كل مناقصة علي حدة 

 وصوال إلثبات قانونيتها وعدم وجود أي خطأ أو إخالل بها 

 ..... بالنسبة ملشروع : أوال 

ووفقــا لصــحيح القــانون قامــت هــذه .. .....شــركة فــإن استشــاري هــذا المشــروع هــو .. بداـيـة  
 :ومنهم علي سبيل المثال ال الحصر .. وة جميع المقاولين الشركة بدع
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 ...............شركة  -
 .......شركة  -

 .....شركة  -

 .....شركة  -

 .....شركة  -

وغيرهـا مـن شـركات المقـاوالت التـي تمـت دعوتهـا للـدخول فـي المناقصـة الخاصـة بهـذا المشــروع 
  .-/-/-وكانت الدعوة بتاريخ 

 ملتخصصة ومبعرفة جلنه فض املظاريف ا
ـثــم  .. ...../  ، والســـيد ...../  ، والســـيد ...../  ، والســـيد ...../ المكوـنــة ـمــن الســـيد  
 –بتاريخ 

وأسـفر هـذا اإلجـراء عـن ) مغلقـة ومشـمعه( تم فض المظاريف المقدمـة مـن شـركات المقـاوالت -/-/
 :التالي ك) حسبما ورد بتقرير المهندس االستشاري(بيان أن العروض المقدمة من الشركات 

 قيمة العرض  الشركة 

  درهم ٤٠٥٧٥٠٠٠ ............... شركة 

 درهم ..... ٤١٣ ...............شركة 

 درهم ..... ٣٩٦ ..... شركة 

 درهم ..... ٤١٢ ...............شركة 

 

 

 هذا ومن خالل هذا اجلدول 
.. ..... شـركة  مـن يتضح أن أفضـل العـروض أنفـة الـذكر واألقـل سـعرا هـو العـرض المقـدم 
ـبـل أن الثاـبـت ـبـاألوراق أيضــا أن هــذه الشــركة هــي الوحـيـدة مــن ـبـين الشــركات .. هــذا فحســب ـلـيس 

ـه بعطائهــا .. متقدمــة الــذكر  ـين مليــون درهــم وأرفقـت ـغ اثـن ـي قــدمت ضــمان بمبـل وفقــا لصــحيح الـت

 .إجراءات وشروط المناقصة 

 -/-/-وبتاريخ .. هذا 
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خطابـــا يطلـــب مـــن خاللـــه عـــرض ..... إلـــي شـــركة ) شـــروعمـــدير الم/ ..... (أرســـل الســـيد 
 .الشركة النهائي لتنفيذ المشروع محاوال بذلك تخفيض قيمة العرض أنف الذكر 

  -/-/-وبتاريخ 
وتحديـــــدا إلـــــي ..... .. بمعرفـــــة المـــــتهم الرابـــــع خطابـــــا إلـــــي شـــــركة ..... أصـــــدرت شـــــركة  

 ..... . شركة بالعرض المعدل المقدم من) مدير المشروع/..... (السيد

 -/-/-وبتاريخ 
كتابــا تضــمن تحلــيال بمضــمون العقــارات المقدمــة ) استشــاري المشــروع.....(أصــدرت شــركة  

 للمشروع 

 -/-/-وعقب ذلك وبتاريخ 
يعـرض مـن خاللـه ..... خطابـا إلـي شـركة .....) المسـئول عـن شـركة (أرسل المتهم الرابـع 

 وبنـاء علـي جمـاع مـا تقـدم  درهـم.....٣٨٨عر قـدره السعر النهائي لتنفيذ مشروع بـرج الرانـة  بسـ
.....) بصـفته الـرئيس التنفيـذي لشـركة (واعتمـد المـتهم األول ..... تم إرساء المناقصـة علـي شـركة 

 .وبين المقاول الرئيسي للمشروع ..... ثم تم التعاقد بين شركة .. هذا القرار 

 ومما تقدم مجيعه تتضح احلقائق اآلتية 

 :ويل احلقيقة األ
انتفـــاء صـــلة المـــتهم األول تمامـــا بترشـــيح شـــركات المقـــاوالت أو دعـــوتهم للمناقصـــة ولتقـــديم 

 .استشاري المشروع ....." شركة " حيث أن ذلك تم وفقا للثابت باألوراق بمعرفة .. عرضهم 

 

 

 احلقيقة الثانية 
قـــدمت ..... .. أن جميـــع العـــروض المقدمـــة مـــن شـــركات المقـــاوالت ومـــن ضـــمنها شـــركة  

 .منعا ألي تالعب  .. باألظرف المغلقة والمشمعة بالشمع األحمر

 احلقيقة الثالثة 
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لجنــة تــم تشــكيلها وبهــا مــدير المشــروع وممثــل عــن استشــاري .. أن القــائم بفــض المظــاريف   
هـو مـا يقطـع بانتفـاء صـلته تمامـا و.. ليس من بينهم المـتهم األول ..  المشروع فضال عن آخرين 

 .لمناقصة أو التدخل في إجراءاتها عن إرساء ا

 احلقيقة الرابعة 
هــو أفضــل وأقــل العــروض ..... أن اإلجــراءات أســفرت عــن أن العــرض المقــدم مــن شــركة  

 ).تسعة وثالثون مليون وستمائة ألف درهم(درهم ..... ٣٩٦بقيمة قدرها 

 ليس هذا فحسب 
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  امسةاحلقيقة اخل
 .....فــإن التعاقــد علــي هــذه األعمــال كــان يــتم بــين شــركة .. أنــه عقــب جمــاع مــا تقــدم  

 .وبين المقاول الرئيسي للمشروع ) ا المناقصةالراسي عليه(

 وهذا يعني 
لقاء أعمالها كانت تتقاضاها من المقاول الرئيسـي ..... أن أي مبالغ كانت تتقاضاها شركة  

 .كما تم الزعم بأمر اإلحالة ..... .. للمشروع وليس من شركة 

 وهو األمر الذي يقطع 
 بـــــاألوراق مبنـــــاه التخمـــــين واالفتراضـــــات ال بـــــأن أمـــــر اإلحالـــــة الـــــذي جـــــاء مخالفـــــا للثابـــــت 

..... وشـركة ) عـن طريـق المقـاول الرئيسـي..... (التي أكدت بأن التعاقد تم بـين شـركة .. الحقائق 
  .بأقل من المبلغ المعروض وليس بالزيادة) المسئول عنها المتهمان الثالث والرابع(
 

 .........................مشروع : ثانيا 

، .....  لهـــذا المشـــروع فـقــد ـتــم دعـــوة ســـت شـــركات ـلــدخول المناقصـــة ومـــنهم شـــركة بالنســـبة 
 .-/-/-وذلك بتاريخ ..... ، وشركة ..... ، وشركة ..... ، وشركة ..... ، وشركة ..... وشركة 

 ومت تشكيل جلنه 
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هذه اللجنة كانت مكونـة .. لفض المظاريف المتضمنة العروض المقدمة من تلك الشـركات 

وـتــم ـفــض المظـــاريف  .. ...../  ، والســـيد...../  ، والســـيد ...../  ، الســـيد ...../ د ـمــن الســـي
 :وأسفرت عن العروض التالية .. المغلقة 

 إجمالي القيمة .. ... .... اسم الشركة 

 ١١٤٨٥١٣٠١ ٣٧٢٧٨٩٤٤ ٤١٧٩٦٧١٠ ٣٥٧٧٥٦٤٧ .....شركة 

 ١٢٠٣١٠٠٠٠ .....٣٨٩ ٤٤٥٦٠٠٠٠ ٣٦٨٥٠٠٠٠ .....شركة 

 لم تقدم عرض  لم تقدم عرض  لم تقدم عرض  لم تقدم عرض  .....ة شرك

 ١١٤٤٧٥٠٠٠ ٣٧١٥٠٠٠٠ ٤٢٣٢٥٠٠٠ ٠.....٣٥ .....شركة 

 ١١٦٩٨٩٣٠٠ ٣٧٢٨٢٢٩٠ ٤٢٩٤١٨٥١ ٣٦٧٦٥١٥٩ .....شركة 

�./�?�.....٠٠�٣٦٨٦٠٠٠٠�١١٠٤٦٠٠٠٠.....�٤.....�٣٣٦

 ومن خالل هذا اجلدول.. هذا 
اـلـذي ..... ات المقدـمـة وأقلـهـا ســعرا هــو الـعـرض المـقـدم ـمـن شــركة يتضـح أن أفضــل العطــاء 

 ) .مائه وعشرة مليون وأربعمائة وستون ألف درهم( درهم ١١٠٤٦٠٠٠٠بلغ إجمالي سعره 

 ليس هذا كل شيء 
.....) مـــدير اإلدارة الهندســـية بشـــركة / ..... ( أصـــدر الســـيد ٣٠/٥/٢٠٠٥ـبــل أـنــه بـتــاريخ  

تضــــمن بعــــض المالحظــــات مــــن اإلدارة ) وتحدـيـــدا للمــــتهم الراـبـــع (.....خطاـبـــا موجــــه إـلـــي شــــركة 
 ..... .الهندسية علي ما جاء بالعطاء وعلي األخص سعر مشروع 

 وبذات التاريخ 

����A�Pא��$AF��/������9�/�.$د�(.....$<���¢���@دא�/(.....������u��[0/���א��د�2���א���א$��� �
��......א��Aم��61/���9

 

  -/-/-وبتاريخ 
يتضمن تخفـيض سـعر ..... .. خطابا إلي شركة .....) مسئول شركة (هم الرابع أرسل المت 

ثمانية وثالثـون مليـون وسـتمائة  ( درهم٣٨٦٥٠٠٠٠ ليصبح مبلغ قدره .....تنفيذ أعمال مشروع 
 .بدال من أربعين مليون درهم ) وخمسون ألف درهم

  -/-/-وبتاريخ 



 

٢٥٤ 

 

 : اقتراحين لألسعار النهائية تضمن..... خطابا إلي شركة ..... أرسلت شركة  

 االقرتاح األول 
 درهـــم للثـــاني  ٣٨٦٥٠٠٠٠ درهـــم لـــألول ومبـلــغ قـــدره ٣٢٥٥٠٠٠٠بمبـلــغ قـــدره ..... تنفـيــذ  

 . درهم ٧١٢٠٠٠فيكون إجمالي سعرهما

 االقرتاح الثاني 
ماـئـــه وســــتة ملـيـــون وخمســــمائة أـلـــف (درهــــم ..... ١٠٦٥بقيمــــة إجمالـيـــة ـقـــدرها ..... تنفـيـــذ 

 ). درهم

   -/-/-وبتاريخ 
تضــمن ) مــدير اإلدارة الهندســية(أفــرام كــوز / خطابــا موقــع مــن الســيد ..... أصــدرت شــركة  

 درهـم ٣٨٦٥٠٠٠٠مبلـغ قـدره ب ....لتنفيـذ ..... الموافقة علي العرض النهائي المقدم مـن شـركة 

ـك وفقــا لتوصــية لجنــه المناقصــات ول بقبــ.....  صــدر خطــاب عــن شــركة -/-/-وبتــاريخ  .. وذـل
 .بالسعر األخير ..... تنفيذ 

ومن خالل مجاع ما تقدم تتجلي احلقائق اآلتية  

 احلقيقة األويل 
 .انتفاء صلة المتهم األول بترشيح الشركات الستة المقدمة بعطاءات أو بدعوتهم للمناقصة 

 احلقيقة الثانية 
ــدم..... أن جمـيــع العطـــاءات المقدمـــة مـــن الشـــركات الســـتة ومـــنهم شـــركة   ــي أظـــرف ـق ت ـف

 .مغلقة

 

 

 احلقيقة الثالثة 
 .. لجنة تم تشكيلها ليس مـن ضـمن أعضـائها المـتهم األول.. أن القائم بفض المظـاريف 

 .وهو ما يقطع بانتفاء أي صلة له بإرساء المناقصة أو التدخل في إجراءاتها 

 احلقيقة الرابعة 
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رئـــــــيس مجلـــــــس إدارة / األكثـــــــر مـــــــن ذلـــــــك كلـــــــه أن الســـــــيد  
هو الـذي أصـدر قـرار قبـول العـرض المقـدم / ....) د. (....شركة 

 .وليس المتهم األول ..... من شركة 
 احلقيقة اخلامسة 
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 احلقيقة السادسة 
ـتـم ألن عرضــها ..... بترســيه العطــاء عـلـي شــركة ..... ولعــل أهــم الحـقـائق أن ـقـرار شــركة 

ثمانيـة وثالثـون مليـون (إلي ) أربعون مليون درهم(يضه من بل وقد تم تخف.. كان أقل العروض 

 ) .وستمائة وخمسون ألف درهم

 احلقيقة السابعة 
وعـقــــب جمــــاع ـمــــا تـقــــدم فــــإن التعاـقــــد علــــي هـــــذا المشـــــروع واألعمــــال المكلـفــــة بـهــــا .. هــــذا  
 .كانت تتم بين هذه الشركة األخيرة وبين المقاول الرئيسي للمشروع ..... شركة 

 وهذا يقطع 
 كانـت تصـرف – أو غيـره -بشـأن هـذا المشـروع ..... بأن أي مبالغ كانـت تنصـرف لشـركة  

 ..... . لها من قبل المقاول الرئيسي للمشروع وليس شركة 

 

 

 وحيث متت .. وأخريا 
 بـأمر – بالمخالفـة للحقيقـة –ترسيه العطاء بأقل من السـعر المعـروض ولـيس أزيـد كمـا جـاء 

أن أمــر اإلحالــة خــالف الثابــت بــاألوراق وأن مبنــاه التخمــين واالفتراضــات وهــو مــا يؤكــد .. اإلحالــة 
 .المخالفة تماما للحقيقة والواقع 
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 ...... مشروع : ثالثا 
ـهــــو الـقــــائم ـبــــدعوة .....) ـمــــدير اإلدارة الهندســـــية بشـــــركة / ..... (ـفــــإن الســـــيد .. بداـيــــة  

ومنهـا .. بـات الموجهـة مـن المـذكور وهذا ثابـت مـن الخطا .. المقاولين لتقديم عروضهم للمناقصة
 .يدعوها من خالله للمشاركة في المناقصة .....  الموجه منه إلي شركة -/-/-الخطاب المؤرخ 

 -/-/-وبتاريخ 

بـــالعرض / ...... إلـــي الســـيد .....) مـــدير عـــام شـــركة (صـــدر خطـــاب مـــن المـــتهم الرابـــع  
سـتة وسـبعون ( درهـم ٧٦١٢٦٠٠٠يمـة قـدرها لتنفيـذ هـذا المشـروع بق..... النهائي المقدم من شركة 

وهـذا العـرض القـي ..  درهـم ٨١٧٧٦٠٠٠بعدما كان بمبلـغ ) مليون ومائه ستة وعشرون ألف درهم
 ..... .قبوال لدي شركة 

  -/-/-وبتاريخ 
المقـاول الرئيسـي (للمقـاوالت .... إلـي شـركة ) استشـاري المشـروع(أصدر مكتب دار العمـارة 

 .للقيام باألعمال االلكتروميكانيكية للمشروع ..... شيح شركة يبلغها بتر) للمشروع

ومن خالل مجاع ما تقدم تتجلي احلقائق اآلتية 

 احلقيقة األويل 
مــــــــــدير اإلدارة الهندســــــــــية ( مــــــــــن ةتمــــــــــت بــــــــــدعوأن جميــــــــــع إجــــــــــراءات هــــــــــذه المناقصــــــــــة  
  . دونما أي تدخل من المتهم األول..... .....)لشركة 

 احلقيقة الثانية 
تــم بمبلــغ أقــل مــن المبلــغ المعــروض ابتــداءا حيــث كانــت قيمتــه ..... ن التعاقــد مــع شــركة أ 

أي أنها أقـل مـن المعـروض ولـيس  درهـم ٧٦١٢٦٠٠٠ درهم وانتهت إلي مبلغ قدره ٨١٧٧٦٠٠٠

 .بأمر اإلحالة ) بالمخالفة للحقيقة( كما ورد أزيد

 

 احلقيقة الثالثة 
 ....بـــين شـــركة تـــم فيمـــا ..... تعاقـــد مـــع شـــركة والجـــدير بالـــذكر فـــي هـــذا المشـــروع أن ال

أي أن قيمــة تنفـيــذ األعمــال الـتــي  .. .....وـبــين ـشــركة ) المـقــاول الرئيـســي للمشــروع(للمقــاوالت 
  ...... وليس من شركة ..... سددت بمعرفة شركة .....قامت بها شركة 
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 وبناء علي تلك احلقائق
مناقصــة تمامــا وعــدم اشــتراكه أو تدخـلـه فيهــا يتجـلـى ظــاهرا انتفــاء صــلة المــتهم األول بهــذه ال

 .بما يؤكد بطالن أمر اإلحالة لتضمنه واقعات ال أصل لها باألوراق .. من قريب أو بعيد 

 .....مشروع : رابعا

ـدعوة المـقـاولين للمناقصــة هــو الســيد .. وفــي هــذا المشــروع أيضــا   ـائم ـب مــدير  (...../ الـق
فعــالوة عـلـي .. قــد تـقـدمت العدـيـد مــن الشــركات لهــذه المناقصــة و.....) .. اإلدارة الهندســية بشــركة 

بعطــــــاءات لـهــــــذا .....) ، و..... ، و..... ، و..... ، و(..... تقــــــدمت شـــــــركات ..... .. شــــــركة 
 .المشروع 

  -/-/-وبتاريخ 
، / ..... ـتــم ـفــتح المظـــاريف المغلـقــة لهـــذه المناقصـــة تحـــت إشـــراف لجـنــه مكوـنــه مـــن الســـيد 

 :وأسفرت العطاءات عن العروض اآلتية / ....... والسيد ، / ..... السيد
 العرض المقدم  الشركة 

  درهم �٦٤٥١٢٠٠٠.....�?�/.�

 ال يوجد عرض  ..... شركة 

 اعتذرت  ..... شركة 

 اعتذرت  ..... شركة 

 درهم ..... ٦٦٤ ..... شركة 

 اعتذرت  .....  شركة 

 ليس هذا فحسب 

ي الوحيـدة التـي تقـدمت بضـمان قـدرة  هـ.....بل كانت شركة  
 .مليون درهم 

 وعلي الرغم .. هذا 
 مليـون ٤٦إلـي مبلـغ قـدره تخفيضـه هو األقل سعرا إال أنه قد تم ..... من أن عرض شركة  

 . درهم ٦٤٥١٢٠٠٠درهم فقط بعدما كان 

 ومن ثم 
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مـــاد مـــن وباعت/ .....) الســـيد ( صـــدر خطـــاب مـــن مـــدير اإلدارة الهندســـية -/-/-وبتـــاريخ 
وذلــك وفقــا .. بالقيمــة النهائيــة أنفــة الــذكر ..... بقبــول العــرض المقــدم مــن شــركة .. المــتهم األول 

 .للتوصية الصادرة عن لجنة المناقصات 

 وعليه 

المـقـاول (.....فـقـد ـتـم إـبـرام االتفاقـيـة فيمــا ـبـين كــل مــن شــركة  
دون أي تــــدخل مــــن المــــتهم  .. .....وشــــركة ) الرئيســــي للمشــــروع

هــي التــي ســددت .....وهــو مــا يعنــي أن شــركة .. ل أو غيــره األو
  ...... وليست شركة .....مستحقات شركة 

 ومن مجلة ما تقدم يتضح اآلتي 

 : احلقيقة األويل
تـمـت اـلـدعوة لـهـا ـمـن غـيـر الـمـتهم األول  – كســابقتها مـن المناقصــات –أن هـذه المناقصــة  

 .لمناقصة الذي لم يرشح أو يدعو أي من الشركات لدخول ا

 :احلقيقة الثانية 
ـمـن ضــمن أعضــائها أن الـقـائم بفــض مظــاريف العــروض المقدمــة مــن الشــركات لجـنـة ـلـيس  

 .المتهم األول 

 احلقيقة الثالثة 
تم بسعر أقل مـن السـعر المعـروض منهـا ابتـدءا حيـث عرضـت ..... أن التعاقد مع شركة  

 . مليون درهم فقط ٤٦ بسعر مقداره  درهم والتعاقد تم٦٤٥١٢٠٠٠في بادئ األمر سعر قدره 

 

 ملا كان ذلك 

ومــن خــالل إجمــالي الحقــائق واألدلــة أنفــة البيــان يتضــح وبجــالء تــام أن جميــع المناقصــات  
تمت بمنأي تمامـا عـن المـتهم األول الـذي لـم يتـدخل فيهـا سـواء ..... .. التي رست علي شـركة 

أو حـتـــى الـبـــت ـفـــي .. ظــــاريف عطــــاءاتهم بترشـــيح المـقـــاولين أو دعــــوتهم أو المشــــاركة ـفـــي ـفـــض م
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حيــث كــان هــذا القــرار يتخــذ مــن لجنــة المناقصــات وبتوصــية مــن استشــاري .. ٕالمناقصــة وارســائها 
 .العتماده والتصديق عليه فقط ثم يعرض األمر في النهاية علي المتهم األول .. المشروع 

 هذا فضال 
بأســــعار تقــــل عمــــا عرضــــته أن جميــــع المناقصــــات قــــد تمــــت .. عــــن أن الثابــــت بــــال شــــك  
 .في عطائها ابتداءا حيث كان يتم التخفيض حتى تصل إلي القيمة النهائية ..... شركة 

 ومن ثم 

تضـــمنه االدعـــاء ـبــأن المـــتهم بيتجـلــى ظـــاهرا أن أمـــر اإلحاـلــة  
األول كـــــــان يـقــــــوم بإرســـــــاء هـــــــذه المناقصـــــــات بســـــــعر أزـيــــــد مـــــــن 

 .بت باألوراق هو قول يخالف الحقيقة والواقع والثا.. المعروض 
 وحيث أن لب االتهام املاثل وجوهرة 

 هو مسألة املناقصات وأسعار إرسائها 
ٕواذ تبين بما ال يدع مجاال ألي شك أن هذه المناقصات تمت وفق صحيح القانون دون ثمـة  

األمـر الـذي يؤكـد أن االتهـام الماثـل برمتـه قـائم .. إخالل ودونما أي تـدخل مـن جانـب المـتهم األول 
 . غير سند علي

 واجلدير بالذكر 
 والمقــدم إلــي عدالــة محكمــة أول درجــة بتــاريخ  -/-/-أن تقرـيـر دائــرة الرقاـبـة الماليــة المــؤرخ  

..  قــد تضــمن شــرح مفصــل لهــذه المشــاريع والمناقصــات والعــروض المقدمــة مــن الشــركات -/-/-
 .ناقصات وهذا الشرح يؤكد أنه ال وجود آلي إخالل أو مخالفة أو خطأ في تلك الم

 

 

 وهذا األمر 
محكـمـة أول درـجـة ـحـال قضــاءها بـبـراءة الـمـتهم ـمـن تهـمـة اإلضــرار العـمـدي أكدـتـه عداـلـة 

بـمـا كـان يتـعـين  .. بالمـال الـعـام حيـث جزـمـت ـبـأن كافـة المناقصــات أجرـيـت وفـق صــحيح القـانون
 .عليها القضاء ببراءة المتهم من كافة ما هو مسند إليه 



 

٢٦٠ 

 

 السبب اخلامس 

فإن تقارير دائرة .. والفرض علي خالف الواقع .. جديل بصحة هذا االتهام وعلي فرض 

الرقابة املالية وكافة أوراق الـدعوى قـد خلـت مـن مثـة دليـل علـي أن األمـوال حمـل 

 ـمـن – بـفـرض ـصـحة ذـلـك –ـبـل أنـهـا مدفوـعـة ..... االتـهـام مت دفعـهـا ـمـن ـشـركة 

 .ثابت باألوراق مبا يؤكد بطالن أمر اإلحالة ملخالفته لل..... شركة 
أورد أمـــر اإلحاـلــة عـبــارات ال ـلــبس فيهـــا وال غمـــوض مـــن أن ارتكـــاب المـــتهم األول لألفعـــال 

ـغ الزيــادة المزعــوم.....قــد تســببت فــي اإلضــرار بشــركة المنســوبة لــه  فقــد قــال  ..  وتحميلهــا مبـل
 صراحة 

مـا م..... وذلك بأن قام بإرساء المناقصات علي زيادة عرض شركة ............ 

 .مبلغ الزيادة ..... حمل شركة 

 هذا 
وعلي الرغم من أننا قد أثبتنا وبالدليل القاطع انعـدام وجـود ثمـة مبـالغ زيـادة تـم تحميلهـا علـي 

ـبــل عـلــي العـكــس فـقــد أقمـنــا اـلــدليل الـقــاطع عـلــي أن التعاـقــد كـــان دائـمــا ـيــتم ..... .. عـــرض شـــركة 
 .بمبالغ أقل من المبالغ المعروضة ابتداء 

 نه علي فرض جديلإال أ

 خمالف للحقيقة بوجود مبالغ زيادة 
 كمـا ورد ـبـأمر ..... وـلـم تحمـل عـلـي ـشـركة .....قـد دفـعـت ـمـن شـركة فهـذه المبـالغ تـكـون 

فــإذا .. لــم تتحمــل درهمــا واحــدا خــارج نطــاق قــانوني تشــوبه شــائبة ..... ذلــك أن شــركة .. اإلحالــة 
فإنها لـم تحمـل  .. مع التمسك بإنكار ذلك تماما .. كان هناك مبالغ قد دفعت للمتهم األول أو غيره

 ..... .ٕقطعا وانما تحملتها شركة ..... علي شركة 
 

  اوهو األمر الذي أورد أمر اإلحالة عكسه متام

 مبا يبطله وجيعله خمالفا لألوراق وللحقيقة 
باتـه فـي حـق ٕوتكون أدلة الثبوت التي سطرتها النيابة العامة عاجزة عن حمل هـذا االتهـام واث 

 .المتهمين 



 

٢٦١ 

 

 السبب السادس 

مع ثبوت صحة مجيع إجراءات املناقصـات وخلوهـا مـن مثـة إخـالل تنتفـي الرابطـة 

الوهمية التي حاولـت تقـارير الرقابـة املاليـة إثباتهـا باملخالفـة للواقـع واألوراق بـني 

الشركة األخـرية وبني املبالغ احملولة من ..... إيل شركة ..... املبالغ املنصرفة من شركة 

 إيل املتهم األول وهو ما يؤكد قيام االتهام املاثل علي حمض ختمني ال سند له 
نحـو .. وحاولـت معـه النيابـة العامـة جاهـده .. حاول السيد الخبير معد تقارير الرقابة المالية  
ء وذـلـك لتحوـيـل جــز..  مـبـالغ بغـيـر وجــه ـحـق ..... كاـنـت تـمـنح شــركة .....أن شــركة .. إثـبـات 

 .منها إلي المتهم األول 

 وذلك كله مقابل 
 .حال عدم استحقاقها ذلك ..... قيام المتهم األول بإرساء المناقصات علي شركة  

 أما وأن األوراق أكدت عكس ذلك 
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  .....وأنها حينما رست علي شركة 
ــا وضـــمانا.. كـــان ذلـــك لكـــون عرضـــها أقـــل العـــروض ســـعرا   حيـــث كانـــت  .. وأعالهـــا أماـن
 .هي الشركة الوحيدة من المتقدمين التي تقدم ضمانا لتنفيذها المشروع ..... شركة 

 ليس هذا فحسب 
حيـــث أن جميـــع .. اقصـــات جميعـــا بـــل أكـــدت األوراق انتفـــاء صـــلة المـــتهم األول بتلـــك المن 

مــرورا بفــض المظــاريف المغلقــة التــي .. إجراءاتهــا بــدأت مــن ترشــيح المقــاولين ودعــوتهم للمناقصــة 
ٕواعـــداد تقـــارير حـــول تلـــك العـــروض واجـــراء المفاوضـــات والتخفيضـــات فـــي .. تتضـــمن عروضـــهم  ٕ

 .وصوال إلي العرض النهائي .. قيمتها 

  عن املتهم األول ومجيع هذه املراحل تتم مبنأى تام
اـلــذي ـيــأتي دوره بعـــد قـبــول الـعــرض المـقــدم ـمــن المـقــاول مـــن قـبــل لجـنــة المناقصـــات واإلدارة  

فيقتصـــر دور الـمــتهم ـفــي اعتـمــاد الموافـقــة والقـبــول الصـــادرين ـمــن .. الهندســـية واستشـــاري المشـــروع 
 .سالفي الذكر 



 

٢٦٢ 

 

 وإزاء ثبوت ما تقدم 
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 !! أي مبالغ للمتهم األول ؟؟.....فلماذا ستمنح شركة 
صـــات تـــتم ـبــإجراءات قانونـيــة ال تشـــوبها شـــائبة فمـــا وكاـنــت المناق.. ٕواذا كـــان الحـــال كـــذلك  

! ومــا هــي المبــالغ التــي تحملتهــا دون وجــه وحــق ؟..... الضــرر إذن المزعــوم وقوعــه علــي شــركة 
ذلــك أن االتهــام الماثــل برمتــه مبنــي علــي .. جمــاع هــذه األســئلة واالستفســارات لــن تجــد لهــا مجيبــا 
وهـذه التخمينـات لـن .. وت صـحة المناقصـات محض احتمـاالت وتخمينـات وسـرعان مـا انهـارت بثبـ

نجد باألوراق دلـيال واحـدا علـي صـحة الرابطـة الوهميـة التـي أوردهـا السـيد معـد تقريـر الرقابـة الماليـة 
واألخيـرة تعـود وتقـوم بتحويـل ..... كانت تمنح مبالغ بال حـق إلـي شـركة ..... من الزعم بأن شركة 

صــاحب (ويحـتفظ الـمـتهم الـثـاني .. لمتهمـان الثاـلـث والراـبـع جـزء منـهـا إـلـي المـتهم األول وجــزء أخــر ل
 .بالجزء المتبقي .....) شركة 

 فاقدة للمصداقية تلك رواية 
فـمـا المـبـرر .. وانفصــمت عراهــا بثبـوت صــحة إجــراءات المناقصـات .. ال سـند لـهـا بـاألوراق  

يــام االتهــام الماثــل علــي بمــنح مبــالغ للمــتهم األول ، األمــر الــذي يؤكــد ق..... إذن ألن تقــوم شــركة 
 .غير سند من الواقع أو القانون 

 
 
 
 

 السبب السابع  

بـأن الفحـص والتـدقيق علـي حسـابات ) معد تقرير الرقابة املاليـة/ ..... (إقرار السيد 

ومـع ذلـك خلـت األوراق مـن .. يتطلب تعليمات سامية من مسو احلـاكم ..... شركة 

 .هو ما يبطل كافة أعمال اخلبري مثة دليل علي صدور تلك التعليمات و



 

٢٦٣ 

 

 ..... / باستقراء أقوال السيد 
أكـثـر  أمـام النيابـة العامـة يتضــح أنـه أقـر صـراحة ـبـأن الشـركات التـي تملـك فيـهـا الدولـة نسـبة 

 أقـلأمـا الشـركات التـي تمتلـك فيهـا الحكومـة .. يحـق لـه الرقابـة والتـدقيق علـي حسـاباتها % ٢٥من 
  . إال بتعليمات سامية من سمو الحاكمتدقيق علي حساباتها فإنه ال يحق له ال% ٢٥من 

 هذا وحيث قرر 
وـبــرغم % ١٣تمتـلــك فيهـــا الحكومـــة نســـبة ـقــدرها ..... .. أن شـــركة .. دونمـــا دلـيــل أو ســـند 

فإـنـــه يمتـنـــع عـلـــي المــــذكور إجــــراء الـتـــدقيق عـلـــي .. إال أـنـــه عـلـــي فــــرض صــــحته .. إنكارـنـــا ـلـــذلك 
 .ومكتوبة من سمو الحاكم حساباتها إال بتعليمات صريحة 

 وحيث خلت األوراق 
األـمــر اـلــذي يقطـــع ـبــال جـــدال ـبــبطالن كاـفــة .. مــن ثـمــة دلـيــل عـلــي صـــدور تـلــك التعليـمــات  

 ..... ..... .تقارير الرقابة المالية الخاصة بالبحث والتدقيق في حسابات شركة 

 وال ينال من ذلك 
 أـنـه تحصــل عـلـي هــذه التعليـمـات ـمـن مـا زعـمـه ذـلـك الشــاهد ـفـي أقواـلـه عـلـي نحــو مرســل ـمـن 

ممـا .. ذلك أن هذا القول جاء مرسل ال سند لـه وال دليـل عليـه وغيـر ثابـت بالكتابـة .. سمو الحاكم 
وتبطـل معـه كافـة أعمالـه ومـا انتهـي إليـه مـن نتـائج .. يدعو للريب والشك فيما قرر به ذلك الشـاهد 

 .مخالفة للواقع والحقيقة 
 
 
 
 
 

 السبب الثامن    

مبـا يؤكـد .. أن الثابت باألوراق أن تقارير الرقابة املاليـة قـد خالفـت الثابـت بـاألوراق 

 .مصداقية الدفاع يف عدم االعتصام بها والركون إليها 

 لتقارير الرقابة املالية املطالع 



 

٢٦٤ 

 

بمــا أســلس بــه .. يتأكــد يقينــا أن الركيــزة األساســية المعــول عليهــا هــي التخمــين واالحتمــاالت 
فكيــــف لتخمــــين أورده الســــيد الخبيــــر ـمــــن .. خالفــــة الثابــــت بــــاألوراق والمســــتندات الرســــمية نحــــو م

 !.أن يخالف ماله أصل ثابت باألوراق؟.. عندياته 

 وهذه املخالفات التي عابت التقارير ما يلي

 املخالفة األويل 

 مل يصدر ما) .....مدير اإلدارة اهلندسية بشركة  (...../ نسب السيد اخلبري إيل السيد 

م األول ميلك صالحيات كاملة يف إرساء املناقصـات أو أنـه تهفهو مل يقرر بأن امل.. عنه 

 .يقوم بتحديد املقاولني املشاركني يف املناقصات 

 فالثابت 
ـبـل .. أـنـه لـم ينطــق ببـنـت شــفه مـمـا نسـبها ـلـه الســيد الخبـيـر / ...... مـن خــالل أـقـوال الســيد 

له علي أن جميع إجراءات المناقصات تتم وفقـا للثابـت بالقـانون ومـا فقد أكد في أقوا.. علي العكس 
 .جري عليه العرف 

 من بداية 
ـثـم اتخــاذ الـقـرار عـمـا إذا كــان ســيتم إنشــاء ـبـرج مكاـتـب أم ـبـرج .. ـلـألرض ..... شــراء شــركة  
اول ثـم يـتم تعيـين المقـ.. ثم يتم تعيين استشاري للمشروع لتصـميمه واإلشـراف علـي تنفيـذه .. سكني 

 .الرئيسي للمشروع وذلك بالطرق القانونية أيضا 

 حيث كان يقوم استشاري املشروع برتشيح عدد من املقاولني 

 لدعوتهم للتقدم يف املناقصات التي سيعلن عنها 
ـفــي اعتـمــاد الترـشــيحات المقدـمــة إلـيــه ـمــن استشـــاري .. ويقتصـــر دور الـمــتهم األول هـنــا  

 .لي هؤالء المقاولين لتقديم عطاءاتهم في المناقصة ثم يتم توجيه الدعوة إ.. المشروع 

 

 وبالفعل يتقدم هؤالء املقاولون 
تشـكل لجنـة مكونـه مـن .. هنـا و.. بعطاءاتهم داخل أظرف مغلقـة ومشـمعه بالشـمع األحمـر 

 ..... .....) .في شركة (اإلدارة المالية + اإلدارة القانونية + اإلدارة الهندسية 

 نة ويتم تكليف تلك اللج



 

٢٦٥ 

 

بـفـض المظــاريف وتفرـيـغ محتواهــا والعطــاءات المقدمــة مــن المـقـاولين ـفـي كشــف يوضــح اســم  
 الشركة 

 .المقدم منها إن وجد ) خطاب الضمان(والعطاء المالي المقدمة منها والضمانات 

 ثم يتم رفع نسخة من هذا الكشف إيل استشاري املشروع 

  .....إلدارة اهلندسية لشركة أخري لو
ـفـإن .. وبالفـعـل .. ليـلـه ودراسـته وبـيـان التوصــية بقبـول أي ـمـن العطـاءات المقدـمـة وذلـك لتح 

اجتماع اإلدارة الهندسـية مـع استشـاري .. الثابت من خالل أوراق المشروعات األربعة سالفة الذكر 
ٕوارســاء المناقصــة .. للقيــام باألعمــال الكهروميكانيكيــة والصــحية ..... المشــروع علــي تعيــين شــركة 

  .عليها

 لك يتم ذوبالفعل كان 
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 ومن ثم 
ومن جملة ما تقدم يضحي ظاهرا مدي مـا عـاب تقريـر الرقابـة الماليـة ومـا شـابه مـن مخالفـة  

 .لم تصدر عنه / ..... ونسبة أقوال للسيد .. لثابت باألوراق ل

 املخالفة الثانية  

 التـي .....أن املتهم األول هو رئيس جملس إدارة شـركة إيل أشار تقرير الرقابة املالية 

 وهـو مـا .....كانت تقدم بعض العطاءات يف املناقصات التي كانت تطـرح مـن شـركة 

 ا .....قدم من شركة جيعله مطلع علي العرض امل
بأن المتهم .. أما عن القول ..... .. تابعة إلي شركة ..... فإن الثابت أن شركة .. بداية  

 .األول بوصفه رئيس لمجلس إدارتها فهو مطلع علي العطاءات التي تقدم منها في المناقصات 

 فليس يف هذا األمر شيء علي املتهم 

 أو يثبت االتهام عليه 
ذلـك أنـه لـو كـان هنـاك .. كـس فـإن ذلـك يؤكـد بـراءة المـتهم ممـا هـو مسـند إليـه بل علـي الع 

أمـا  .. التي يرأس مجلس إداراتها..... محاباة أو مجاملة لكان فعلها المتهم األول لصالح شركة 



 

٢٦٦ 

 

فـإن ذلـك دليـل قـاطع علـي شـفافية المناقصـات .. للمناقصة وال ترسي عليهـا ..... وأن تدخل شركة 
 .ق صحيح القانون وأنها تتم وف

 املخالفة الثالثة  

 حتـت ..... إيل شـركة .....زعم تقرير الرقابة اإلداريـة أن املبـالغ املدفوعـة مـن شـركة 

  .....)وذلك عن مشاريع (مسمي استشارات 

�A)G�*� �<>���zv�*!אt4و":א��'ل�א�
إلـي ..... شـركة حيث عجز هذا التقرير عن تقديم دليل واحد علي أن المبالغ الممنوحـة مـن 

كما عجـز عـن إيجـاد أي رابـط بـين هـذه المشـروعات  .. .....تخص مشروعات شركة ..... شركة 
إـلـي المــتهم األول اـلـذي تربطــه عالـقـة نســب ) المــتهم الـثـاني..... (وـبـين المـبـالغ المرســلة مــن شــركة 

 .رقابة المالية ذلك أن عالقة القرابة والنسب تدحض تخمين تقرير ال.. وقرابة بالمتهم الثاني 

 املخالفة الرابعة 

 تتحـصـل عـلـي قيـمـة أعماـهلـا ـعـن .....ـجـاء بتقرـيـر الرقاـبـة املالـيـة زعـمـا ـبـأن ـشـركة 

يف حني ثبت بـاألوراق أنهـا تتقاضـاها  .. .....املشروعات التي ترسي عليها من شركة 

 .وهو ما يقطع بعدم صحة هذا التقرير .. من املقاول الرئيسي للمشروع 
بعــد إرســاء المناقصــة ..... وأقمنــا الــدليل مــن المســتندات أن شــركة .. وضــحنا ســلفا حيــث أ 

ٕوانما التعاقد يتم مع المقاول الرئيسي للمشروع الـذي يتـولى سـداد ..... .. عليها ال تتعاقد مع شركة 
 .قيمة أعمال 

 واختالف ذلك متاما

  عما قرره هذا التقرير الصادر عن الرقابة املالية 
حق مخالفة هذا التقرير للثابت باألوراق وأنه لم يصدر بعد فحـص وتمحـيص لالتهـام  وبيؤكد 

 .الماثل مما يثير الشك في صحة ما انتهي إليه 

 املخالفة اخلامسة 

حتصـل علـي مبلـغ قـدره .. فـادي الذفـاني / أورد تقرير الرقابة املالية زعما بأن املدعو

 إيل .....ل هـذه األمـوال مـن شـركة  لتسهيل حتويـ..... مليون درهم من شركة ١ر٣

 املتهم األول 



 

٢٦٧ 

 

 وهذا قول جيايف احلقيقة 
مليـون درهـم إلـي ) ٥ر٥(قام بتحويل مبلغ قدره / ..... ذلك أن ذات التقرير زعم أن المدعو 

 .المتهم األول 

  مليون درهم ١ر٣فكيف يكون قد استلم مبلغ 

 !! مليون درهم ؟٥ر٥ويقوم بتسليم 
 بأن االتهام الماثـل غيـر قـائم علـي سـند صـحيح فـي الواقـع أو القـانون وأنـه األمر الذي يقطع 

 .له صوره مغايرة تماما لما حاولت النيابة العامة رسمها باألوراق 

 ليس هذا فحسب 
ـقـد زعمــا ـبـأن المـبـالغ محــل .. ـبـل أن الجــدير باـلـذكر أن النياـبـة العامــة وداـئـرة الرقاـبـة المالـيـة  

 ..... .إلي شركة .....  مليون درهم تم تحويلها من شركة ٣٠االتهام الراهن بلغت 
ومبلغ / ....... إلي المدعو.....  ألف درهم تم تحويله من شركة ٥٠٠وأن هناك مبلغ 

فيصبح إجمالي .. أيضا / ..... إلي المدعو.....  ألف درهم تم تحويله من شركة ٨٠٠أخر قدره 
 . درهم  مليون١ر٣المبلغ المحول إلي المذكور قدره 

 ثم يتم االدعاء 
أي ..  ملـيـون درهـم إلـي الـمـتهم األول ٥ر٥ـقـام بتحويـل مبلـغ (.....) أن ذات هـذا الشـخص 

 . مليون درهم السابق أن قام باستالمهم ١ر٣أنه قام بتحويل مبلغ 

  مليون درهم غري معلوم مصدرهم ٤ر٢فضال عن قيامه بتحويل مبلغ 

  مليون درهم ١ر٣اثل سوي فهو مل يتسلم من مبالغ االتهام امل

 ! مليون درهم إيل املتهم األول ؟٥ر٥فكيف يقوم بتحويل 
 مليــون درهــم ؟؟ ومــا هــو مصــدر ذلــك المبلــغ ٤ر٢ومــن أيــن أتــي بــذلك المبلــغ الفــارق قــدره 

 .األخير ؟؟ الذي تم إدراجه ضمن مبالغ االتهام الماثل 

 ومن ثم 
األمـر الـذي يؤكـد .. التي تطرح نفسها وبقوه ٕواذ تعجز األوراق عن اإلجابة عن هذه األسئلة 

 .انعدام الدليل علي صحة هذا االتهام في حق المتهم األول وأن مبناه الكيد والتلفيق 

 املخالفة السادسة 



 

٢٦٨ 

 

 ملبـالغ .....ة بـني اسـتالم شـرك أن هناك تزامن – بال سند -زعم تقرير الرقابة املالية 

 ..... إيل شـركة .....ملبالغ املدفوعة مـن شـركة املشروعات التي تقوم بتنفيذها وبني ا

 .وبني املبالغ احملولة من األخرية إيل املتهم األول 

 ورغم ذلك 
الســـيما وان  –بثمـــة دلـيــل أو ـتــاريخ يفـيــد وجـــود هـــذا الـتــزامن المزعـــوم ـلــم ـيــأت هـــذا التقرـيــر 

اولين الرئيسـين بـل مـن المقـ .. ..... لم تكـن تتقاضـي حقوقهـا مـن شـركة .....الثابت أن شركة 

  .للمشاريع

 وكذا عجز التقرير 
تتزامن مع المبـالغ المدفوعـة ..... .. عن تقديم أي دليل علي أن المبالغ المسلمة إلي شركة  

إـلــي الـمــتهم ..... أو تـتــزامن ـمــع المبــالغ المحوـلــة ـمــن شـــركة ..... .. إـلــي شـــركة ..... مــن شـــركة 
 .اع ما جاء بتقرير الرقابة المالية وهو األمر الذي يقطع بعدم صحة جم.. األول 

 املخالفة السابعة  

 مع التمسك بإنكـار –أورد تقرير الرقابة املالية أن املبالغ التي حتصل عليها املتهمني 

وهو األمـر الـذي ثبـت عـدم صـحته وخمالفتـه  .. .....لي شركة ع مت حتميلها –ذلك 

 .للحقيقة 

 حيث ثبت 
خرجــت مــن الذمــة .. بــالغ المزعــوم تحصــل المتهمــين عليهــا بمــا ال يــدع مجــاال للشــك أن الم

 ..... وليس من شركة ..... .. المالية لشركة 

 وهو األمر الذي يؤكد 
هــو ـقـول مجــافي للحقيـقـة وهــو ـمـا ..... .. أن الـزعم ـبـأن هــذه المـبـالغ ـتـم تحميلـهـا إـلـي شـركة  

 .ثبت لدي محكمة أول درجة 

 املخالفة الثامنة  

قارير الرقابـة املاليـة مـع بعضـها الـبعض وحماولـة التعـديل فيهـا تضارب وتناقض ت

 .إلثبات االتهام ضد املتهم األول باملخالفة للواقع واملستندات 

 ذلك أن الثابت



 

٢٦٩ 

 

إلـــي ..... أنـــه قـــد أورد بـــأن المبـــالغ المدفوعـــة مـــن شـــركة ) ٢ص (-/-/-بـــالتقرير المـــؤرخ 
 ..... .خاص ٕتمت بموافقة واقرار مجلس اإلدارة ال..... شركة 

 يف حني مت تصحيح ذلك 
إلـي ..... أن تلك المبالغ قد صرفت من شركة ) ١٣ بند ٣ص  (-/-/-في التقرير المؤرخ 

 ..... . بموافقة مدير عام شركة ..... ..شركة 

 )التعديل(والسبب وراء هذا التضارب 
لغ المدفوعــــة تمــــت أن إدارة الرقابــــة الماليــــة حينمــــا أوردت فــــي تقريرهــــا األول أن هــــذه المبــــا 

 ـتـدل عـلـي – مــن مجـلـس اإلدارة –استشــعرت أن تـلـك الموافـقـة ..... .. بموافـقـة مجـلـس إدارة شــركة 
فـي التقريـر الثـاني   ..وهـو مـا تـم تعديلـه.. مشروعية هذه المبالغ وأنها تمت بعلم المجلس بالكامل 

وذلـك إلضـفاء .. ركة فقـط والقول بأن هذه  المبالغ صرفت بموافقة مـدير عـام الشـ) -/-/-المؤرخ (
 .عدم المشروعية عليها 

 وذلك كله 
بغيــة إثبــات وتأكيــد االتهــام قبــل المــتهم األول وعلــي خــالف الحقيقــة ودونمــا وجــود ســند مــن 

 .األوراق يؤكد اتهامه بل محض أقوال مرسلة 

 ملا كان ذلك 
لرقاـبـة المالـيـة ال يتضــح وبجــالء ـتـام أن تـقـارير داـئـرة ا.. وـمـن جمـلـة المخالـفـات ســالفة اـلـذكر 

وهـو .. تصلح دليال إلثبات هذا االتهام ضد المتهم األول وذلك لمخالفتهـا للحقيقـة وللثابـت بـاألوراق 
ما أقر به الحكم المستأنف حال تصديه لجريمة اإلضرار العمدي بالمال العام حيث قرر هذا الحكـم 

 .يل عليها عدم اطمئنانه لهذه التقارير وهو ما يستوجب طرحها وعدم التعو
 
 

 السبب التاسع  

جاءت مؤكدة لنفي االتهام عن املتهم األول ذلـك / ..... .. أن مجيع ما قرر به الشاهد 

أنه قطع بصحة إجراءات املناقصات وانقطاع صلة املتهم األول بهـا واحنسـار دور األخـري 



 

٢٧٠ 

 

احلقيقـة وهذا يؤكـد أن أقـوال هـذا الشـاهد هـي يف .. يف اعتماد ترسيه املناقصة فقط 

 .دليل نفي االتهام عنه وليس دليل ثبوت 

 باستقراء أقوال هذا الشاهد 
فقـد .. بـل علـي العكـس  .. لم ينطـق ببنـت شـفه تـدين المـتهم األوليتضح وبجالء تام أنـه  

 .جاءت أقواله مؤكده علي انتفاء صلته تماما بالمناقصات 

 حيث قرر صراحة 
األراضي ثم يتم وضع خطه للمشـروع سـواء كـان سـيتم تقوم بشراء ..... ..... .. بأن شركة  

ثم يقـوم بترشـيح .. ثم يتم تعيين استشاري المشروع لتصميمه .. إنشاء أبراج مكاتب أو أبراج سكنية 
ـفـي .. ـثـم ـتـتم دعــوتهم لتـقـديم عطــاءاتهم وأســعارهم .. باعتـمـادهم المـقـاولين ـلـإلدارة العلـيـا الـتـي تـقـوم 

 .األحمر مظاريف مغلقة ومشمعه بالشمع 

 وعقب ذلك يتم تشكيل جلنه 
) القسـم الهندسـي ، والقسـم القـانوني ، والقسـم المـالي(تتكون من أشـخاص مـن األقسـام اآلتيـة  

 .وتقوم بتدوين األسعار في كشف والتوقيع عليه .. وتتولي هذه اللجنة فتح المظاريف 

 رسل هذا الكشف إيل استشاري املشروع يثم 
وفـي .. ثـم يجـري توصـيه باختيـار أحـد المقـاولين األقـل سـعرا .. ليلـه الذي يتولى دراسته وتح

توقيت معاصر يتولى أيضا الطاقم الهندسي تحليل العروض المقدمة من المقاولين ويقومون بتحديـد 
 .المقاول األقل سعرا 

 ويف النهاية يعرض ذلك كله علي الرئيس التنفيذي 

  باعتماده )فقط( وهو املتهم األول الذي يقوم .....لشركة 

 ثم يتم إرسال خطاب تعيني املقاول 
ـى ظــاهرا انتفــاء أي دور ومــن خــالل جميــع الخطــوات التــي قــرر بهــا الشــاهد المــذكور   يتجـل

 في  ..  علي أنه دليل ثبوت– علي خالف الحقيقة –للمتهم األول بشهادة هذا الشاهد المقدم 
 .حين أنه وبحق دليل نفي 

 يب أو بعيد فلم يشر يف أقواله من قر



 

٢٧١ 

 

ولـم .. إلي قيام المتهم األول بالتدخل فـي المناقصـات إلرسـائها علـي شـركة أو مقـاول معـين  
إلي أخـر مـا ورد .. يقرر بأن المتهم األول أرسي هذه المناقصات بسعر أزيد من السعر المعروض 

 ) .كأحد أدلة الثبوت(بأمر اإلحالة من الزعم أنه ثابت بأقوال هذا الشاهد 

 م ومن ث
مــن شــأنها تبــرأه المــتهم األول ممــا هــو مســند (.....) يضــحي ظــاهرا أن أقــوال هــذا الشــاهد  

أمــا القــول والــزعم بأنهــا مــن أدلــة الثبــوت ضــد المــتهم فإنــه يــنم عــن مخالفــة للثابــت بــاألوراق .. إليــه 
 .وعلي غير سند من القانون والواقع 

 السبب العاشر  

 أقواله عبارة عن رأية الشخصي وليس عما شاهده أو فقد جاءت/ ....... أما عن الشاهد 

هذا فضال عن أنه مل يشر من قريب أو بعيد إيل املـتهم األول ومل يقـرر .. رآه أو مسعه 

فضال عن خلو األوراق من مثة دليل يؤكد صـدور .. حبقه ما يصلح ألن يكون دليال ضده 

 .بالتقرير األمر الذي يبطل معه ما ورد .. تعليمات من مسو احلاكم 

 أقر هذا الشاهد
وأنـه قـد سـبق وأن تعاملـت الشـركة محـل .. منـذ حـوالي أربعـة وثالثـون عـام ..... بأنه يعمـل  

وكان ذلـك يـتم بطريـق المناقصـات التـي كانـت تـدعي .. في أكثر من مشروع ..... عمله مع شركة 
 .ت وقد رست عليها حوالي أربعة مناقصا.. المقاول الرئيسي إليها من خالل 

 وأضاف صراحة

لقـاء ..... لم تقم بتحويل مبالغ مالية لشـركة ..... بأن شركة  
 .ترسية المناقصات عليها 

 وعقب ذلك
 لكونه مجـرد رأي لـيس معلومـة شـوهدت الذي ال يجوز األخذ بهبدأ في إبداء رأيه الشخصي  

 دونما مقابل أو .. ...قامت بتحويل مبالغ إلي شركة ..... ذلك أنه قرر بأن شركة .. أو سمعت 
 ....وقرر بأن هذه المبالغ تعاصرت مع تنفيذ مشاريع شركة ..... .. خدمات قدمت لها من شركة 

 وهنا يثور التساؤل 



 

٢٧٢ 

 

وبـين ..... .. إلـي شـركة ..... فعلي فرض وجود تزامن ما بين المبالغ المدفوعة مـن شـركة 
ذا دلـيـل عـلـي أن هــذه المـبـالغ لقــاء ترســيه فهــل هــ..... .. المـبـالغ المدفوعــة مــن األخيــرة إـلـي شــركة 

 !.المناقصات عليها ّ؟

 ض ختمني حمأنه 
وـمــن ثــم تـكــون أـقــوال ذـلــك الشـــاهد ـفــي هـــذا .. ال يرقــي إـلــي مرحـلــة اـلــدليل وال حـتــى القريـنــة 

المقام هي والعدم سواء ذلك أنها مجرد رأي من المذكور الـذي لـم يطلـب منـه الـرأي بـل أن مـا طلـب 
وهــو مــا يســقط أقــوال الشــاهد مــن .. أو ســمعه أو أدركــه بإحــدى حواســه ..  شــاهده منــه اإلدالء بمــا

فضـال عمـا ثبـت بـاألوراق مـن .. قائمة أدلـة الثبـوت لعجزهـا عـن إثبـات أي اتهـام ضـد المـتهم األول 
فإنما كان يتم تحويلها من المقـاول الرئيسـي ولـيس ..... أن المبالغ التي كان يتم تحويلها إلي شركة 

 ..... .ة من شرك

 السبب احلادي عشر  

فقد أكـدت احلقيقـة الوضـآءة .....) .. مدير تقييم املشاريع / ..... (أما عن أقوال السيد 

متـت وفـق صـحيح القـانون ووفقـا ..... بأن كافة املناقصات التـي رسـت علـي شـركة 

 .لألصول التجارية دون حماباة أو إخالل 

 وباستقراء أقوال هذا الشاهد 
بعــدما يقــوم بدراســـة ..... ظــاهرا أنــه كــان يتــولى إعــداد عــرض األســعار إلــي شــركة يتجلــى  

ثـم يرفـع هـذا العـرض للمتهمـان الثالـث .. الرسومات والتصاميم والمواصفات المطلوبة في المناقصة 
 ثـــم يـــتم إرســـال – إذا تطلـــب األمـــر –ٕوالرابـــع اللـــذين يقومـــان بمراجعتـــه واجـــراء تغييـــر أو تخفـــيض 

 ..... كة العرض إلي شر

 ومما تقدم يتأكد وجبالء 
أن كافة المناقصـات كانـت تسـيير وفـق النصـاب الصـحيح والجـاري عليـه العمـل دون إخـالل  

 كمــا ورد –تقــوم بــدفع مبــالغ إلرســاء هــذه المناقصــات عليهــا ..... فــإذا كانــت شــركة .. أو تجــاوز 
 ولكان المتهمان الثالث والرابع ..  ما كانت األمور تسير علي هذا النحو الدقيق –بأمر اإلحالة 

 أنفردا بعمل العرض الذي سيقدم في المناقصة أو أبديا تعليمات للشاهد بإعداد العرض بقيمة معينة

 أما وأن ذلك كله مل حيدث 



 

٢٧٣ 

 

األـمـر اـلـذي يؤـكـد جدـيـة .. وكــان تـقـديم العــرض ودراســته ومراجعـتـه ـيـتم وـفـق أصــول العمــل 

ـي شــرك وهــي ..  لكونهــا صــاحبة العــرض األقــل ســعرا .....ة ٕالمناقصــات وصــحتها وارســائها عـل

ومـن ثـم تكـون الجـديرة بقبـول عرضـها .. الشركة الوحيـدة التـي تقـدم ضـمانات لتنفيـذ مشـروعها 

 لجديته 

 هذا 

 وحيث عما قاله هذا الشاهد 
 مـن وجهـة نظـره –بغير وجه حـق ..... كانت تتقاضي مبالغ من شركة ..... من أن شركة 

..... .. عـلـي شــركة .....  الصــلة تمامــا عــن المناقصــات الـتـي رســت ـمـن شــركة  فـهـو أـمـر منـبـت–
 .ولم يقم دليل هذا الشاهد علي ثمة رابط علي وجود عالقة بين هذه الواقعة وتلك 

 ومن ثم 
 الموجـه إلـي – المبتـور السـند –يتجلى ظاهرا أن أقوال هذا الشاهد عاجزة عن إثبات االتهام  

 .المتهم األول 

 الثاني عشرالسبب 

فقـد جـاءت منبتـه الصـلة عـن .....) وكيل منتجات بشـركة / ..... (فإن أقوال الشاهد 

الواقع واحلقيقة فهو مل يكن يعمل بالشركة إبـان فـرتة االتهـام فضـال عـن أن طبيعـة 

ـه بـشـركة  ـة ..... وظيفـت ـوال ومعلوـمـات خمالـف ـه ـمـن أـق ـا أديل ـب ـة ـم ـه ملعرـف ال تؤهـل

الف أنـه مبراجعـه أقوالـه بالنيابـة وأمـام حمكمـة أول درجـة وهذا كله خبـ.. للحقيقة  

 ..... .إيل ..... يتضح أنه أكد بأنه مل يتم حتويل أي من املبالغ احملولة من 

 بداية 
وحيــث أن .. فقــد اســتهل هــذا الشــاهد أقواـلـه بــأن قــرر أنــه يعمــل بالشــركة مـنـذ ثــالث ســنوات  

... حـتـى ... االتهــام مزعــوم أـنـه ـتـم خــالل الفـتـرة مــن  وهــذا -/-/-إدالـئـه بهــذه األـقـوال كــان بـتـاريخ 
 . حال فترة االتهام .....األمر الذي يؤكد أن هذا الشاهد لم يكن ملتحق بشركة 

 

 وعلي جانب أخر .. هذا 

 وبفرض وجوده بالشركة إبان فرتة االتهام 



 

٢٧٤ 

 

ض فإنـه لمـن المفتـر – والفـرض علـي خـالف الحقيقـة –وعلي فرض صحة واقعـات االتهـام  

بحـيـث يســتحيل ..  ـفـي غاـيـة الســرية ..... ـمـع شــركة .....أن تـكـون معلوـمـات تـعـامالت شــركة 

 .معرفتها لمجرد أنه موظف بالشركة 

 ومدته السيما وأن طبيعة عمله 
ال تؤهـلـه أن يكــون مطلعــا عـلـي كافــة تعــامالت الشــركة بمــا فيهــا مــا يعــد ســري منهــا وخــاص  

 .جدا بمالك الشركة 

 علومات إيل هذا الشاهدا وأن وصلت املمأ

 )مع عدم التسليم بصحتها(
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 هذا كله من ناحية 

 ومن ناحية أخري 
هد غيـــر صـــحيحة وبعيـــدة كـــل البعـــد عـــن فقـــد جـــاءت المعلومـــات التـــي أدلـــي بهـــا هـــذا الشـــا 
 .وجاءت علي نحو مرسل دونما ثمة دليل أو سند علي صحتها .. الواقع 

 السيما 
تربطـه صـلة قرابـة بـالمتهم األول ومـن .....) صـاحب شـركة (وأن الثابت أن المتهم الثاني  

ومـن ثـم فـال  .. الطبيعي أن تكون بينهمـا تعـامالت بـال أوراق أو مسـتندات لوجـود الطـابع العـائلي
مجال للشك في هذه المعامالت وخلوهـا مـن المسـتندات ال يثبـت أي فعـل مـؤثم بـين المتهمـان األول 

 .والثاني

 ملا كان ذلك
وكانــت أقــوال هــذا الشــاهد لــم تخــرج عــن كونهــا محــض تخمينــات ال ســند لهــا فــي الواقــع أو  

 . صالحة لإلثبات القانون أو المستندات األمر الذي تجعل أقوال هذا الشاهد غير
 

 السبب الثالث عشر 



 

٢٧٥ 

 

) املالزم أول القائم بضبط املستندات لدي املتهم الثـاني/ .....  (أما عن أقوال الشاهد 

.....) شـركة (فهو أقر بأن دوره يف الواقعة ينحصـر يف تفتـيش شـركة املـتهم الثـاني 

لإلثبـات ضـد وضبط ما بها من مستندات ومن ثم فال تصلح أقوالـه ألن تكـون دلـيال 

 .املتهم األول 

 هذا فضال 
 بتقـارير ...../ مـا هـي إال ترديـد لمـا سـاقه السـيد عن أن كافـة المعلومـات التـي أدلـي بهـا  

ومن ثم فهي معلومات منقولة غير مبنية علي درايـة أو علـم أو تحريـات قـام  .. إدارة الرقابة المالية
 .بها هذا الشاهد 

 شاهد األمر الذي جيعل أقوال هذا ال
أيضا معيبة بذات العيـوب التـي شـابت جميـع شـهود اإلثبـات التـي أوردتهـم النيابـة العامـة فـي  

األـمـــر اـلـــذي يؤكــــد أن االتـهـــام الماـثـــل جــــاء عـلـــي غـيـــر ســــند ـمـــن الواـقـــع أو .. قائـمـــة أدـلـــة الثـبـــوت 
 .المستندات أو القانون 

 ليس هذا فحسب 
يتبـين أنـه .. العامة وعدالة محكمـة أول درجـة بل أنه بمطالعة أقوال ذلك الشاهد أمام النيابة  

..... .. فــي شــركة ) حاســب آلــي ، وملفــات مبوبــة ، وخمــس أقــراص مدمجــه(أقــر بأنــه قــام بضــبط 
 .وأنه قام بتسليمها إلي دائرة الرقابة المالية 

 ورغم ذلك 
و فـقــد خـلــت القضـــية الماثـلــة وأحرازهـــا مـــن وجـــود ذـلــك الحاســـب اآلـلــي أو الملفـــات المبوـبــة أ 

وـلـم تطـلـع عليهــا النياـبـة العامــة أو عداـلـة محكمــة .. الـتـي أشــار إليهــا الشــاهد .. األـقـراص المدمجــة 
األمــر اـلـذي يثـيـر التســاؤل .. وـلـم تقــم داـئـرة الرقاـبـة المالـيـة بإظهــار هــذه المضــبوطات .. أول درجــة 

 .حول هذه المضبوطات 

 ومن ناحية أخري .. هذا 
بـنـــاء عـلـــي ..... ـبـــالتفتيش وضــــبط ســــجالت شــــركة ـفـــإن هــــذا الشــــاهد قــــد قــــرر أـنـــه شــــارك 

ـفـإذا كــان الثاـبـت أن أول تقرـيـر يصــدر عــن .. معلومــات وردت ـلـه قـبـل حــوالي شــهر ونصــف تقريـبـا 
 أنـه صـادر بنـاء  ومـن المفتـرض-/-/- صـدر بتـاريخ .....بخصـوص شـركة دائرة الرقابة المالية 



 

٢٧٦ 

 

بالغ الجهـــات المختصـــة قـبــل تـــاريخ فكـيــف قامـــت داـئــرة الرقاـبــة ـبــإ.. عـلــي مـــا ـتــم ضـــبطه وتحرـيــزه 
 !!.تقريرها وكيف أعدت الدائرة تقريرها قبل اإلطالع علي الحرز ؟؟

  و األمر وه
الذي ينال من أدلة اإلثبات المقدمة من النيابة العامة وفي كافـة اإلجـراءات المتخـذة فـي هـذا  
عـمــا إذا ـكــان ـقــد  / .....) الـمــالزم أول(الســـيما وأن الثاـبــت أـنــه وبســـؤال الســـيد الضـــابط .. االتـهــام 

األمـر الـذي .. فقـد أجـاب بـالنفي ) بفـرض صـحة ذلـك(تأكد من صحة مـا ورد إلـيهم مـن معلومـات 
 .يقطع بأن االتهام الماثل قائم علي أدلة غير كافية وغير صالحه لحمله ضد المتهم األول 

 ومن ثم 
 تكفـي لتكـوين دليـل أو حتـى ال تصـلح وال/ ..... يتجلى ظاهرا أن شهادة السيد المـالزم أول  

قرينـــه قـبـــل المـــتهم األول الســــيما وأن نتـــاج عمـلـــه وهــــو ضـــبط الحاســــب اآللـــي والملـفـــات المبوـبـــة ، 
ومــن ثــم فقــد ثبــت .. بــات حديثــه عنهــا محــض كــالم مرســل ال يســانده دليــل .. واألقــراص المدمجــة 

بمــا يجــدر اإللتفــات .. ات خطــأ النياـبـة العامــة فــي إيرادهــا ألقــوال هــذا الشــاهد مــن ضــمن أدـلـة اإلثـبـ
 .ٕعنها واطراحها 

 السبب الرابع عشر 

يقطـع مبناهضـة ) .. األول والثـاني(ما أثبته السادة اخلرباء االستشاريني يف تقريرهما 

االتهام املاثل للحقيقة وأنه قائم علي غري سند فني أو حماسبي صحيح نظرا لتضـارب 

وهو ما يؤكد براءة املـتهم األول ممـا ..  فيها  وانعدام الدليل.. تقارير  الرقابة املالية 

 .هو مسند إليه 

 فاملستقر عليه فقها أنه .. بداية 
إذا قدم الخصم تقريرا استشاريا فإن للمحكمة األخذ به دون أن تناقش تقريـر الخبيـر المنتـدب 

تعانة فـي ، ودون أن تكون ملزمـة االسـتجابة لمطلـب الخصـم مواجهـة الخبيـرين أو مناقشـتها أو االسـ
الـتـرجيح بينهمــا بغيرهمــا غـيـر أنهــا يجــب عليهــا فــي هــذه الحاـلـة أن تـقـيم حكمهــا عـلـي أســباب ســائغة 

 .تؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها 
 وما ٦٤١ الطبعة الثالثة ص –عز الدين الدناصوري /  المستشار –التعليق علي قانون اإلثبات (

 )بعدها 

 وقضي يف ذلك أنه 



 

٢٧٧ 

 

 لهــــا أن تأخــــذ بتقريــــر الخبيــــر االستشــــاري دون رأي الخبيــــر الــــذي ندبتــــه محكمــــة الموضــــوع 
 .لتحقيق التزوير ولها إجراء المضاهاة بنفسها 

 )٧١٤ ص ٢١ سنة ٢٨/٤/١٩٧٠نقض (
 )١١٧٧ ص ٢٨ سنة ١١/٥/١٩٧٧نقض (

 وقضي كذلك بأن 
بهض لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير عمل الخبيـر ، ولهـا أن تأخـذ بـ

ما جاء بتقريره وتطـرح بعضـه ، وتقضـي بمـا يطمـئن إليـه وجـدانها ، وحسـبها أن تقـيم قضـاءها علـي 
 .أسباب سائغة تكفي لحمله 

 )ق٤٤ لسنة ٥٠٥ طعن رقم ٢٣/١٢/١٩٨٠نقض (

 ملا كان ذلك 
وكـــان الثاـبــت بداـيــة أن التقرـيــر االستشـــاري األول المـقــدم مـــن المســـتأنف معـــد بمعرـفــة الســـيد 

وقــد قــام ببحــث أوراق .. المقـيـد بجــدول خـبـراء محــاكم دـبـي ووزارة العــدل / ..... .. كتور الخبـيـر اـلـد
 . ٕالدعوى الراهنة بحثا تفصيليا وقام بالرد علي تقارير الرقابة المالية وايضاح أوجه العوار فيها

 أما عن التقرير االستشاري الثاني 

 فقد قام بإعداده 
.. معتمدين لدي محـاكم دبـي والمقيـدين بجـداول الخبـراء ستة من السادة الخبراء المحاسبين ال

األمــر الــذي يجعــل هــذين التقريــرين قــائمين علــي أســس ) بخــالف الســيد الخبيــر االستشــاري األول (
وـقــــد تـبــــين للخـبــــراء .. فنـيــــة ومحاســـــبية لـهــــا وجاهتهـــــا ومتفـقــــة ـمــــع المعـــــايير الدولـيــــة المحاســـــبية 

اـبـة المالـيـة ـقـد شــابها العدـيـد مــن المخالـفـات وأوجــه االستشــاريين أن التـقـارير الصــادرة عــن الرق

تـتلخص هـذه و.. القصور وعـدم اتفاقهـا مـع أبسـط قواعـد المحاسـبة والمراجعـة المطبقـة بالدولـة 

 :المخالفات فيما يلي 

عــــدم توافــــق التقــــارير الصــــادرة عــــن دائــــرة الرقابــــة الماليــــة مــــع أحكــــام قــــانون اإلثبــــات فــــي  �
 . في شأن الخبرة المعامالت المدنية والتجارية

 .مخالفة هذه التقارير ألبسط قواعد المراجعة والتدقيق المتعارف عليها  �
 

خروج نتائج التقارير طواعيـة عـن حـدود ونطـاق الخبـرة الحسـابية حيـث تـم اإلفتـاء فـي العديـد  �



 

٢٧٨ 

 

مــــن النقــــاط القانونيــــة والهندســــية والتســــويقية دون اإلشــــارة إلــــي االســــتعانة بخبــــراء فــــي هــــذه 
 .المجاالت

عــــن النتــــائج التــــي أنتهــــي إليهــــا الســــادة الخبــــراء .. اخــــتالف نتــــائج تقــــارير الرقابــــة الماليــــة  �
 .االستشاريين 

حيث أنتهي التقريرين االستشاريني إيل احلقائق اآلتية 

الـتـي بنـيـت بالكاـمـل عـلـي الشــك  أن االتهــام يعــوزه اـلـدليل الســتناده إـلـي تـقـارير الرقاـبـة المالـيـة :أوال 

وخرجت في الكثير من الحاالت عـن شـئون .. م تبن علي المستندات والوثائق والتخمين ول
 .الخبرة الحسابية وأقوال الشهود 

فـي أي مـن المشـاريع محـل ..... لم تتعاقد مع شركة ..... أن ..  تبين من بحـث األوراق :ثانيا 

 شروع علي حده وبين المقاول الرئيسي لكل م(.....) إذ كان التعاقد يتم بينهما .. التداعي 

ـا  .....  ـقـام تقرـيـر الرقاـبـة المالـيـة ـبـالتركيز عـلـي المشــاريع األربعــة الـتـي نفــذت بمعرـفـة شــركة :ثالـث
 .طرفا فيها ..... وتجاهل تماما عشرات المشاريع األخرى التي تم تنفيذها ولم تكن 

ـا  ـم تكــن أن..... .. الثابــت مــن إجــراءات المناقصــات التــي تمــت وشــاركت فيهــا شــركة : رابـع هــا ـل

الشــركة الوحيــدة المــدعوة لهــذه المناقصــات بــل تعــددت العطــاءات وكــان العطــاء المقــدم 

 ..... .األقل سعرا واألكبر أمانا وضمانا لحقوق شركة ..... من 

ـفـي أـظـرف مغلـقـة  تـبـين مــن إجــراءات المناقصــات أيضــا أن كاـفـة العطــاءات كاـنـت تـقـدم :خامـسـا 

 ومشمعه بالشمع األحمر 

الهندســية ، القانونيــة ، (كانــت هــذه األظــرف تفــض بمعرفــة لجــان تشــكل مــن اإلدارات و :سادســا 
 .ولم يكن المتهم األول طرفا فيها.. وأعضائها تدون أسماؤهم ..... .. في شركة ) المالية 

كاـنـت ـتـتم ـمـن لجـنـة المناقصــات ، استشــاري .....  أن التوصــية بقـبـول العطــاء المـقـدم ـمـن :ـسـابعا 
وحيـث يقتصـر دور المـتهم األول .. وليس من المـتهم األول .. ارة الهندسية المشروع ، اإلد

وهــو عــين اختصــاص المــتهم األول فــي .. فــي اعتمــاد هــذه التوصــية والتصــديق عليهــا 

 .جدول الصالحيات بالشركة

 



 

٢٧٩ 

 

 مـــن خـــالل كاـفــة خطاـبــات ترســـيه المناقصـــات يتضـــح أنهـــا ـتــم توقيعهـــا مـــن المـــتهم األول :ثامـنــا 
 .علي توصية لجنة المناقصات وبناء ..... .. س التنفيذي لشركة بوصفه الرئي

أنهــا تراجــع بمعرفــة أكبــر وحســاباتها الختاميــة ..... الثابــت مــن خــالل ميزانيــات شــركة : تاســعا 

وـلــم ـيــرد عليـهــا ثـمــة مالحـظــات أو أخـطــاء أو .. مكاـتــب المراجـعــة والـتــدقيق ـفــي الـعــالم 

 تجاوزات

وقـد خلـت .. وحسـاباتها الختاميـة تخضـع للرقابـة والمراجعـة .... . وكـذلك ميزانيـات شـركة :عاشرا 

 .أيضا من المالحظات أو األخطاء أو التجاوزات 

ـر  ـادي عـش  الثاـبـت مــن خــالل تقــارير الرقاـبـة المالـيـة أنهــا لــم تلـتـزم بمعــايير المراجعــة الدوليــة :اـحل
سـبين والمتعلـق  الصادر عن االتحاد الدولي للمحا٥٠٠وعلي األخص المعيار الدولي رقم 

 ) .بأدلة اإلثبات (

ـاني عشــر   تجاهلــت تقــارير الرقابــة تمامــا حقيقــة أن كافــة الموافقــات المنســوبة للمــتهم األول :الـث
ـة ـلـه بجــدول .. صــدروها عـنـه  ـام مــع ســلطاته وصــالحياته المخوـل ـالتوافق الـت أنهــا تمــت ـب

 .الصالحيات 

" وهـو .. ام من عناصـر الخبـرة الحسـابية  خلت تقارير الرقابة المالية من عنصر ه:ثالث عشر ال

 .وذلك علي فرض وجودها " محاضر اجتماعات الخبرة 

 أشـار التقريـر االستشـاري إلـي أن أمـر اإلحالـة وتقـارير الرقابـة الماليـة اسـتخدما فـي :الرابع عشـر 
رغــم أن جمــاع مــا ســطر بهمــا " علــي النحــو الثابــت بــاألوراق .. أكثــر مــن موضــع عبــارة 

 .ستندات وال أصل له باألوراق يخالف الم

.. / .... أكد السيد الخبير االستشاري علـي عـدم صـحة ومعقوليـة مقولـة أن السـيد :اخلامس عشر 

ثـم يقـال أنـه حـول مبلـغ .. لتحويلهـا إلـي المـتهم األول  مليـون درهـم ١ر٣قد تسـلم مبلـغ 

ماليـة مـع بعضـها ممـا يؤكـد تضـارب وتنـاقض تقـارير الرقابـة ال!! درهـم ؟؟ مليـون ٥ر٥قدره 
 .البعض 

 

 

 



 

٢٨٠ 

 

 واجلدير بالذكر .. هذا 

االستشاريين قد أوصوا بضـرورة اسـتبعاد كافـة أن السادة الخبراء  

مــا حوـتـه تـلـك التـقـارير الخاصــة ـبـدائرة الرقاـبـة المالـيـة وعــدم االعتمــاد 

 .علي أي منها وذلك لعدم مالءمتها وصالحياتها كدليل إثبات 
 ملا كان ذلك 
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 احملور الرابع 

تضافر األدلة واحلقائق علـي انتفـاء جرميـة التزويـر أو اسـتعمال 

يف حـق .. مستند مزور أو االشرتاك بأي صورة من الصور فيهمـا 

إذ أنه علي الفرض بوجود تزوير فإن املـتهم األول  .. املتهم األول

 .بعيد كل البعد عن العلم أو الرضاء به 

 الدليل األول 

مـن شـأنه تغيـري احلقيقـة عدم ثبوت قيام املتهم األول باالشرتاك يف تزوير أي حمرر 

خبط يده أو بتدخل مباشر منه أو أنه أتي عمال من األعمال املكونـة لـه أو سـخر سواء 

 غريه يف ذلك 

  من قانون العقوبات اجلزائية علي أن ٢١٦فقد نصت املادة .. بداية 
تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما يعد تغييـرا مـن شـأنه إحـداث 

 .ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح 

 



 

٢٨١ 

 

 ويعد من طرق التزوير 
و الحذف أو التغييـر فـي كتابـة المحـرر أو إدخال تغيير علي محرر موجود سواء باإلضافة أ . ١

 .األرقام أو العالمات أو الصور الموجودة فيه 
 .وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمه صحيحة  . ٢
الحصــــول بطرـيـــق المباغـتـــة أو الغــــش عـلـــي إمضــــاء أو خــــتم أو بصــــمه لشــــخص دون عـلـــم  . ٣

 .بمحتويات المحرر أو دون رضاء صحيح به 
 .حرر أو تقليده ونسبته إلي الغير اصطناع م . ٤
مــلء ورـقـة ممضــاة أو مختومــة أو مبصــومه عـلـي بـيـاض بغـيـر موافـقـة صــاحب اإلمضــاء أو  . ٥

 .الختم أو البصمه 
 .انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد إلثباته  . ٦
 .تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد إلثباته  . ٧

 ملا كان ذلك 
ل أوراق االتهام الماثل أن أحد لم يدع علـي المـتهم األول القيـام بتزويـر وكان الثابت من خال 

أمــا اـلـزعم اـلـوارد ـبـاألوراق .. ثمــة محــرر ـبـأي طريـقـة مــن الطــرق أنـفـة اـلـذكر بنفســه وبطريـقـة مباشــرة 
 من قـانون ٤٤وحيث أن المادة .. مع المتهم الثـاني .. وهو الزعم باشتراك المتهم في هذا التزوير 

  قد نصت علي أن العقوبات

يعـد ـفـاعال للجريمـة ـمـن ارتكبـهـا وحـده أو ـكـان شــريكا مباشـرا فيـهـا ويـكـون الشـريك مباشــرا ـفـي  
 :الحاالت اآلتية 

 .إذا ارتكبها مع غيره : أوال 
إذا اشترك في ارتكابها وكانت تتكون من جملة أفعال فأتي عمدا عمـال مـن األعمـال المكونـة : ثانيا 

 .لها 
 غيــره بأيــة وســيلة لتنفيــذ الفعــل المكــون للجريمــة وكــان هــذا الشــخص األخيــر غيــر إذا ســخر: ثالثــا 

 .مسئول عنها حنائيا ألي سبب 

  علي أن ٤٥كما نصت املادة 
 :يعد شريكا بالتسبب في الجريمة  

 .من حرض علي ارتكابها فوقعت بناء علي هذا التحريض : أوال 



 

٢٨٢ 

 

 .بناء علي هذا االتفاق من اتفق مع غيره علي ارتكابها فوقعت : ثانيا 
من أعطي الفاعل سالحا أو آالت أو أي شيء أخر استعمله فـي ارتكـاب الجريمـة مـع علمـه : ثالثا 

بهــا أو ســاعد الفاعــل عمــدا ـبـأي طريقــة أخــري ـفـي األعمــال المجهــزة أو المســهلة أو المتممــة 
 .رة أو بالواسطة الرتكاب الجريمة وتتوافر مسئولية الشريك سواء أكان اتصاله بالفاعل مباش

 ملا كان ذلك 
: الدعامة األولـي .. وكان االتهام الماثل برمته مقام ضد المتهم األول مستندا إلي دعامتين  

.. بالزـيـادة عـلـي العــرض المـقـدم منهــا ..... اـلـزعم بقـيـام المــتهم األول بإرســاء المناقصــة عـلـي شــركة 
 ولغـيـره مــن المتهمــين عـلـي عموـلـة أو منفعــة اـلـزعم بتحصــل المــتهم األول لنفســه: والدعاـمـة الثانـيـة 

مـــع ) بـــالتزامن..... (وذلـــك علـــي ســـند مـــن الـــزعم مـــن قيـــام شـــركة .. قـــدرها ثالثـــون مليـــون درهـــم 
مقابـل المشـاريع التـي رسـت عليهـا بتحويـل مبـالغ ماليـة ..... حصولها علي دفعات مالية من شـركة 

يــل جــزء مــن هــذه المبــالغ إلــي حســاب المــتهم العائــدة للمــتهم الثــاني ثــم أعــادة تحو..... إلــي شــركة 
 .األول 

 حنا انتفاء وجود مثة إخالل أو خطأ قد أوض سبق وهوحيث أن.. هذا 

  .....يف املناقصات التي أرسيت علي شركة 

 وأنها رست عليها لكون عطائها كان أقل العطاءات سعرا 

  .....وأكثرها ضمانا ألموال شركة 
.. اته بذلك بتأكيده بعـدم صـحة واقعـة إرسـاء المناقصـات بالزيـادة وقد أقر الحكم المستأنف ذ 

 .وذلك لدي تعرضه لجريمة اإلضرار العمدي بالمال العام والتي قضي فيها ببراءة المتهم األول 

 وإزاء انهيار الدعامة األويل.. هذا 
ـفـإذا كاـنـت .. ة تنهــار بالتبعـيـة الدعامــة الثانـيـ.. مــن اـلـدعامتين الـقـائم عليهمــا االتهــام الماـثـل 

 .المناقصات قد أرسيت وفقا لصحيح القانون دون أي تجاوزات 

  لثمة مبالغ .....فما السبب وراء دفع شركة 

 !غريه ألي مبالغ ؟لللمتهم األول أو 
فلمــاذا إذن .. فالمناقصــة ـقـد رســت عليهــا لكونهــا الســعر األفضــل واألـقـل مــن ـبـين المتـقـدمين  

 !. أو غيره ؟ستدفع أي مبالغ للمتهم األول



 

٢٨٣ 

 

 ملا كان ذلك 
..... ) صــــاحب شــــركة (ـقـــائم عـلـــي اـلـــزعم بقـيـــام المــــتهم الـثـــاني .. وكــــان االتهــــام ـبـــالتزوير  

واالدعــاء بأـنــه بعــد تحصـــل الـمــتهم ..... ثــم القـيــام بصــرف قيمتـهــا مــن شـــركة .. باصــطناع ـفــواتير 
 .الثاني علي هذه المبالغ يقوم بإعادة تحويلها علي المتهم األول 

  أمر حمض خيال وختمني ال يصادف احلقيقة وهذا

 لألسباب اآلتية 

 :السبب األول 
ــدفعات المســـلمة مـــن أن الثاـبــت ـبــاألوراق أـنــه  ــزامن فيمـــا ـبــين اـل ــاولي ال يوجـــد ثمـــة ـت مـق

) المـتهم الثـاني (.....للفواتير المقدمة من شـركة صرف األخيرة  وبين .....إلي شركة المشاريع 

) الذي تربطه صلة قرابـة بـه(بين تحصل المتهم األول من المتهم الثاني وال تزامن بين ذلك كله و

 .تنتفي القرينة الوحيدة القائم عليها هذا االتهام .. وبانتفاء هذا التزامن  .. علي مبالغ

 : السبب الثاني 
وبانتـفـاء .. ا إـلـي الـمـتهم األول ألي مـبـالغ .....وبانتـفـاء الســبب المـبـرر لســداد شــركة .. هــذا 

..... إلـــي شـــركة ) المـــتهم الثـــاني..... (فـــإن إصـــدار فـــواتير مـــن شـــركة .. زامن المزعـــوم ســـلفا التـــ
 ) .سواء كانت صحيحة أو مزورة(وصرفها منها 

 فال شأن للمتهم األول بذلك 

بمــا يؤكــد أنــه لــم يقــم بــالتزوير أو االشــتراك مــع غيــره فــي أي  
مزعـوم  وسـواء كـان ذلـك االشـتراك ال– علي فرض وجـوده –تزوير 

 .مباشر أو بالتسبب 
 حيث أن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن 

االشــتراك بطرـيـق االتـفـاق عـلـي ارتكــاب الجريمــة إنمــا يكــون باتحــاد نـيـة أطراـفـه عـلـي ارتكــاب  
الفعــل المتفــق عليــه وأن قصــد المســاهمة لــدي الشــريك يتحقــق إذا وقعــت الجريمــة تبــين االتفــاق بــين 

شترك أي يكون لكل منهم قصد في إيقاع الجريمة واسهم بدور فـي تنفيـذه المساهمين تحقيقا لقصد م
 .حسب الخطة التي وضعت 



 

٢٨٤ 

 

 ٢٠١٠ القاعدة الصادرة سنة – ١١/١/٢٠١٠ جزاء بتاريخ ٢٠١٠ لسنة ١حكم التمييز في الطعن رقم (

 )جزاء

 ومن ثم 

 وتطبيقا ملا تقدم فإنه قد ثبت انتقاء وصف االشرتاك 

 م األول يف التزوير عن املته

 فهو مل 
 أي بيـان مـن بيانـات الفـواتير حيـث أنـه لـم يكتـب بخـط يـدهيرتكب التزوير مع المتهم الثاني   

 وجودها وتزويرها المزعوم 

 كما أنه مل  
 .يأتي بثمة فعل من األفعال المكونة لجريمة التزوير علي اإلطالق ولم يثبت ذلك باألوراق

 كما انه مل يثبت 
ر غـيـره ـفـي ارتكــاب أي تزوـيـر ـفـي أي محــررات إذ أن هــذه الـفـواتير المزعومــة أـنـه ـقـام بتســخي 

 .وصادرة من صاحبها فكيف للمتهم األول أن يسخر أحد في التزوير ..... خاصة بشركة 

 كما أنه .. هذا 
.. لم يحرض شـخص علـي ارتكـاب أي تزويـر أو اتفـق مـع غيـره علـي ارتكـاب هـذه الجريمـة  

الراسـية عليهـا ..... بأنه لم يحصل علـي ثمـة مبـالغ مـن شـركة .. لفنا القول حيث أن الثابت كما أس
كمـــا أن قرينـــة التـــزامن التـــي وردت بـــأوراق هـــذا االتهـــام قـــد انتفـــت .. المناقصـــات بموجـــب القـــانون 

األمر الذي ينفي وجود أي اتفاق بـين المـتهم األول والمـتهم الثـاني علـي تزويـر أي أوراق .. وبطلت 
 .أو محررات 

 وختاما 
فــإن المــتهم األول ـلــم يمــد غـيــره بــأي أســـلحة أو أدوات أو معــدات أو غيرهـــا الصــطناع تـلــك  

 .الفواتير المزعومة 

 وهو األمر الذي يؤكد
وبحق انتفاء جريمة االشـتراك فـي التزويـر فـي حـق المـتهم األول بمـا يبـرأ سـاحته مـن االتهـام  

 .المسند إليه 



 

٢٨٥ 

 

 الدليل الثاني 

 فإنـه مل يثبـت – والفـرض خمـالف للحقيقـة -واقعات االتهام املاثل وعلي فرض صحة 

 بفـرض –باألوراق مثة دليل أو حىت قرينة علي علم املتهم األول بـأمر ذلـك التزويـر 

 بفرض – وهو ما يقطع بانتفاء هذا االتهام يف حقه السيما وأن املصلحة وحدها -وجوده

 اك يف التزوير دليال علي االشرتألن تكون  ال تصلح –وجودها 

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

 كما أن املستقر عليه يف أحكام التمييز 
ءتــه حســب محكمــة الموضــوع أن تتشــكك فــي قــوة إســناد التهمــة إلــي المــتهم كــي تقضــي ببرا 

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

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

 . الجزم واليقين يجب أن تبني علي حجج قطعية الثبوت تفيد
 )٨٥٥ س ٢٠١ رقم ٩ س ٢٨/١٠/١٩٥٨(

 ملا كان ذلك 
بمــنح مـبـالغ إـلـي ..... وكــان ـقـد ثـبـت بمــا ال ـيـدع مجــاال للشــك انتـفـاء أي مـبـرر لتـقـدم شــركة  
إال أـنـه عـلـي ـفـرض صــحة هــذا االتهــام وأن .. كمــا انتـفـي الـتـزامن المزعــوم ـبـاألوراق ..... .. شــركة 

علـي مبـالغ بـال .....  ليحصـل مـن شـركة – علي خـالف الحقيقـة –فواتير المتهم الثاني قام بتزوير 
 .مقابل 

 فقد خلت األوراق 
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٢٨٦ 

 

 ومع ذلك 
لعــل أن الثابــت أن ذلــك أمــر مســتحيل !!! يــتم تنفيــذ ذلــك االتفــاق عــن طريــق جريمــة أخــري  

أن المتهم الثاني حينما اتجه نحو إصـدار تلـك الفـواتير .. وهو األمر الذي يؤكد .. تصوره أو قبوله 
فإن المتهم األول لم يكن علي علـم بـذلك تمامـا إذ انـه .. لمخالفة للحقيقـة با) علي فرض وجودها(

 .ال يتدخل فيه من قريب أو بعيد 

 هذا 

      وحيـث أـنـه ـمـن القواعــد العاـمـة أن المصــلحة وحــدها ال تكـفـي 
 .ألن تكون دليال علي ارتكاب التزوير 

 ا وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهل) علي فرض وجود املصلحة(
وكــان الحـكــم المطـعــون فيــه ـلــم يســـتظهر إن كانــت جريـمــة االشـــتراك ـفــي .. لمــا ـكــان ذـلــك "  

وكـان مجـرد كـون الطـاعن هـو صـاحب المصـلحة فـي التزويـر ال التزوير ولـم يـورد األدلـة عليهـا ، 

 .يكفي في ثبوت اشتراكه والعلم به فإن الحكم يكون مشوب بالقصور 

 )١٥/١٢/١٩٨٢ ق جلسة ٥٣ لسنة ٤٧٨٠الطعن رقم (
 )٢٥/١١/١٩٨١ ق جلسة ٥١ لسنة ١٢٠٧الطعن رقم (
 )١٨/١/١٩٨٧ ق جلسة ٥٦ لسنة ٥٢٢١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
مجـــــرد ضـــــبط الورـقــــة المـــــزورة أو التمســـــك بهـــــا أو وجـــــود مصـــــلحة للـمــــتهم ـفــــي تزويرهـــــا أو 

ريك أو علمـــه ال يكـفــي بمجـــرده ـفــي ثـبــوت إســـهامه ـفــي تزويرهـــا أو تقلـيــدها كفاعـــل أو شـــ.. تقلـيــدها 
ـبـالتزوير أو التقلـيـد ، ـمـا ـلـم تـقـم أدـلـة عـلـي أـنـه هــو اـلـذي أجــري التزوـيـر أو التقلـيـد بنفســه أو بواســطة 

 .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 
يثبت في حق المـتهم األول أنـه سـاهم بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر فـي تزويـر وحيث أنه لم  

 .األمر الذي يقطع ببراءته مما هو مسند إليه في هذا الخصوص .. تلك الفواتير المزعوم وجودها 

 



 

٢٨٧ 

 

 السيما وأنه 
 – علـي فـرض صـحة وجودهـا –قد تواترت أحكـام المحـاكم العليـا علـي أن المصـلحة وحـدها  

األمر الذي يقطع ببـراءة المـتهم ممـا هـو .. ات التزوير أو االشتراك فيه في حق المتهم ال تكفي إلثب
 .مسند إليه بال سند أو دليل 

 وحيث أن مبني هذا االتهام حمض افرتاضات وختمينات .. هذا 
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 )ق٥٥ لسنة ٦١٥٠ الطعن رقم ١٧/١٠/١٩٨٥نقض (

 )ق٤٦ لسنة ١٠٨٦ الطعن رقم ١٣٢ ص ٢٨ رقم ٢٨ سنة ٢٤/١/١٩٧٧نقض (

 ملا كان ذلك 
 أو اشـتراك المـتهم األول يضـحي ظـاهرا انتفـاء أي دليـل علـي ارتكـاب.. ومن جملـة مـا تقـدم  

وحتـــى مـــع الفـــرض الجـــدلي المخـــالف للحقيقـــة بـــأن للمـــتهم األول .. فـــي جريمـــة التزويـــر المزعومـــة 
..  ال تصــلح ـبـذاتها دلـيـل عـلـي إدانـتـه – المزعومــة –مصــلحة ـفـي ذـلـك التزوـيـر ـفـإن هــذه المصــلحة 

 .وذلك علي النحو الذي يؤكد براءته مما هو مسند إليه في هذا الخصوص 

 الدليل الثالث

ن أوراق االتهام املاثل قد خلـت مـن الفـواتري املزعـوم أنهـا أ..أضف إيل مجاع ما تقدم 

صلح احملاكمة  تالووحيث أن إطالع احملكمة علي املستند املزور إجراء جوهري .. مزورة 

   .فقدان االتهام للسند القانوني والواقعي بدونه األمر الذي يؤكد 

 لتمييز علي أن حيث تواترت أحكام ا
إجـراء جـوهري مـن إجـراءات التزويـر يقتضـي إطالع المحكمة بنفسها علي المحـرر المـزور  

 اعتبـار بـأن تلـك الورقـة هـي الـدليل الـذي يكمـل واجبها فـي تمحـيص الـدليل األساسـي فـي الـدعوى
ء شــواهد التزوـيـر ومــن ـثـم عرضــها عـلـي بســاط البحــث والمناقشــة بالجلســة ـفـي حضــور المــدافع إلـبـدا

 .رأيه فيها وليطمئن إلي أن الورقة موضوع الدعوى دارت مرافعته عليها 
 )٢٣/٩/٢٠٠٨ جزاء جلسة ٢٠٠٨ لسنة ٢٩٧طعن رقم (



 

٢٨٨ 

 

 ملا كان ذلك 
.. المزـعـوم تزويرـهـا ) الـفـواتير(ـقـد خـلـت ـمـن األوراق وـكـان الثاـبـت أن أوراق االتـهـام الماـثـل  

ه قـــام بضـــبط هـــذه الفـــواتير المزعومـــة بالشـــركة قـــد شـــهد بـــاألوراق أنـــ/ ...... رغـــم أن المـــالزم أول 
 (.....) الخاصة بالمتهم الثاني 

 كما أثبتت حمكمة أول درجة 
 .المزعوم تزويرها )  فاتورة١٢٠وعددها (أنها اطلعت علي هذه األوراق والفواتير 

 إال أنه وبرغم مجاع ما تقدم 
حيـث أن الثاـبـت أن وكيـل الـمـتهم .. فقـد خلـت أوراق االتهـام الـراهن حالـيـا مـن هـذه الفـواتير  

األول قد تقدم بأكثر من طلب لتصـوير أوراق القضـية وعلـي األخـص منهـا تلـك الفـواتير المزعـوم 

إال أن النسخة التي كانت تصور للمتهم لم تكن تتضمن الفواتير برغم أن عددها مائـه .. تزويرها 

 .وعشرون فاتورة 

 األمر الذي يقطع 
إضـافة إلـي ..  غير الصورة التي أراد البعض أن يصـورها بـاألوراق بأن للواقعة صورة أخري 

وحيـث اختفـت أن إطالع المحكمة الموقرة علي تلك المستندات المزعـوم تزويرهـا هـو إجـراء جـوهري 

 فحـص وتمحـيص تهمـة فيهذه الفواتير األمر الذي يعجز محكمة الموضوع عن إعمال سلطانها 

إذ ال يصـح .. يسـتوجب تبـرأة المـتهم األول ممـا هـو مسـند إليـه  وهـو األمـر الـذي التزوير المزعومـة
ورغم عدم عرضـه .. إدانة شخص بزعم تزويره مستند أو االشتراك في تزويره رغم عدم وجود السند 

 .علي المتهم 

  حيث أنه من املقرر
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 )٦/٣/١٩٨٠ ق جلسة ٤٩ لسنة ١٢٦٥الطعن رقم (



 

٢٨٩ 

 

 ملا كان ما تقدم 

وبالبـنـاء علـيـه ـفـإن عــدم وجــود الـفـواتير الـمـدعي تزويرهــا تحــت  
 ويحق للمتهم .. بصر وبصيرة عدالة المحكمة تنهار معه الجريمة 

 .أن يركن في طلباته إلي تبرأه ساحته 
 الدليل الرابع

.....  صـدرت مـن شـركة - وعلـي فـرض وجودهـا -واتري املزعـوم تزويرهـا أن هذه الف

بإرادتها املنفردة ومن ثم فهي ال تعدو أن تكون عرض أسعار خيضع للفحـص والقبـول 

 .أو الرفض مما تعد إقرارات فردية خترج عن نطاق التأثيم 

 وذلك عني ما قررته حمكمة التمييز بقوهلا بأن 
 محــرر يعتبــر تزويــرا ، فهــو إذا تعلــق ببيــان صــادر مــن طــرف لــيس كــل تغييــر للحقيقــة فــي

واحد مما يمكن أن يأخذ حكم اإلقرارات الفردية الصادرة من طـرف واحـد كعـرض األسـعار ، فإنـه ال 
عـقـاب إذا ـمـا ـكـان هــذا البـيـان ال يـعـدو أن يـكـون عــرض مـمـا يخضــع للفحــص ويتوـقـف مصــيره عـلـي 

دعي تزوـيــره ال يعـــدو أن يكـــون عـــرض أســـعار يخضـــع نتيجـتــه ، لمـــا  كـــان ذـلــك وكـــان المســـتند المـــ
للفحــص والقـبـول واـلـرفض ممــا يعــد إـقـرارا فردـيـا يخــرج عــن نطــاق الـتـأثيم وممــا تنتـفـي معــه الجريمــة ، 

 .ٕواذ التزم الحكم هذا النظر فإنه ال يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه 
 )١١/٦/٢٠٠٧ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ١٩٣حكم التمييز رقم (

 كان ذلك ملا 
.....  قـــد صـــدرت مـــن شـــركة – علـــي فـــرض وجودهـــا –وكانـــت الفـــواتير المزعـــوم تزويرهـــا 

وهــي بــذلك ال تعــدو أن تكــون مــن قبيــل عــرض األســعار الــذي يخضــع للفحــص .. بإرادتهــا الفرديــة 
وهـو مـا يؤكـد أنهـا . ومـن ثـم يتوقـف مصـيره علـي نتيجتـه ..... .. والقبول والرفض من قبيـل شـركة 

مما يؤكد انتفـاء جريمـة التزويـر أو االشـتراك .. رات فردية تخرج وبحق عن نطاق التأثيم محض إقرا
وكذا انتفـاء جريمـة االسـتعمال أو االشـتراك فيهـا والتـي تـدور وجـودا وعـدما .. فيها عن المتهم األول 

 ومن ثم يضحي هذا االتهـام برمتـه غيـر قـائم علـي سـند ممـا يجـدر معـه طلـب.. مع جريمة التزوير 
 .براءة المتهم األول منه 



 

٢٩٠ 

 

 الدليل اخلامس

وهـي ..... أن الثابت من األوراق أن الفواتري املزعوم تزويرها قـد مت ضـبطها بشـركة 

الفواتري التي ورد بشأنها تقرير الرقابة املالية وأن الشـركة املـذكورة تقـوم بإصـدارها 

فـواتري قـد مت ضـبطها وهو األمر الذي يبني منه أنه إذا ما ثبت أن هـذه ال.. وهميه 

ومعني ذلك أنها مل تقدم للشركة األخرية ومل تكن طرفـا يف ..... .. وليس ..... بشركة 

أي تعامل حىت يتسىن القول مـن أن املبـالغ املدفوعـة مـن الشـركة الثانيـة للشـركة 

 األويل كانت مقابل هذه الفواتري 

 ملا كان ذلك 
موجودة أصـال بملـف الـدعوى والتـي قيـل بشـأنها أنهـا وكان الثابت باألوراق أن الفواتير الغير 

فـإذا كانـت هـذه الواقعـة صـحيحة لكـان ..... .. إلـي شـركة ..... مقابل المبالغ المدفوعـة مـن شـركة 
األمر الذي يبين منـه أن للواقعـة صـورة أخـري ..... .. وليس بشركة ..... قد ضبطت هذه الفواتير 

كما يبين أيضا أنه ليس هنـاك .. أن يرسمها بأوراق الدعوى غير الصورة التي حاول ضابط الواقعة 
 .أصال جريمة تزوير 

 فضال 
ـلــم تكـــن تقاـبــل هـــذه الـفــواتير الغـيــر موجـــودة ..... إـلــي ..... عـــن أن المـبــالغ المدفوعـــة مـــن 

 .أصال باألوراق 

 إضافة 
لـفــرض وثـبــت أنهـــا مـــزورة عـلــي ا.. إـلــي أـنــه حـتــى ـلــو أفترضـــنا جـــدال ـبــأن الـفــواتير موجـــودة  
 .فإن المتهم األول منبت الصلة عنها تماما علي النحو السالف ذكره  .. الجدلي 

 
 
 
 
 
 



 

٢٩١ 

 

 الدليل السادس

أن الثابت باألوراق وقيمـة املناقصـات التـي يسـتبني منهـا عـدم معقوليـة تناسـب 

هامش الربح الذي مت حتقيقه من احلصول علي املناقصات وبني املبلـغ املزعـوم الـذي 

والـذي يـوازي يف جمموعـه .. راق من حصـول املـتهم األول وآخـرين عليـه أبرزته األو

إذ أن إمجـايل هـامش الـربح نتيجـة تنفيـذ هـذه .. مبلغ يقدر بثالثون مليون جنيه 

فاملعلوم أن هامش الربح يف هذه املناقصـات ال .. املناقصات ال يوازي هذا املبلغ املذكور 

ذه النسبة من جمموع املناقصات جند أنه ال وباحتساب ه% .. ٧وال يزيد عن % ٢يقل عن 

وهو األمر الـذي يؤكـد .. يتوافق مع املبلغ الذي قيل بشأنه بأنه ثالثون مليون درهم 

ومل يكن أيا مـن أطـراف .. أن املبالغ املذكورة مل تكن ناجتة عن معامالت غري مشروعة 

 .التعامل يف حاجة ألن يقوم بارتكاب جرمية تزوير 

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت بـاألوراق أن الـربح المتوقـع نتيجـة تنفيـذ المناقصـات ال يتناسـب مـع المبلـغ الـذي 

هـو أمـر يتنـافى مـع العقـل والمنطـق .. قيل بشأنه أن المتهم وآخرين قـد حصـلوا عليـه نتيجـة تـربحهم 
 وـمـن ـثـم فـلـم تـكـن هـنـاك حاجــه إـلـي اصــطناع.. ويضــحي الـقـول بغـيـر ذـلـك مناهضــا للواـقـع والـقـانون 

وأن الواـقـع أكــد .. ـفـواتير وهمـيـة لتغطـيـة هــذا المبـلـغ اـلـذي أكــدت األوراق عــدم صــحة مــا قـيـل بشــأنه 
.. عدم معقولية حصول المتهم علي هذا المبلغ الذي لم يحصل عليه حتى من قام بتنفيذ المناقصـة 

فكـيـف يتحصــل المــتهم وآخــرون عـلـي مبـلـغ ـلـم يتحصــل علـيـه أصــال مــن رســى علـيـه المناقصــة وـقـام 
 .تنفيذها ب

 
 
 
 
 
 
 



 

٢٩٢ 

 

 احملور اخلامس 

بيان أوجه القصور العوار والبطالن والتناقض التـي 

شابت حكم أول درجة واملتمثلة يف اخلطأ يف تطبيـق 

القانون والقصور املبطل يف التسبيب والتضارب بني 

األسباب علـي حنـو يسـقط بعضـها بعضـا فضـال عـن 

وهـو مـا .. الفساد يف االستدالل واإلخالل حبق الدفاع 

 .جيعله وحبق خليقا باإللغاء 

 وذلك لألسباب اآلتية

 األول السبب 

احلكم الطعني أخطـأ يف تطبيـق القـانون وخالفـه خمالفـة جسـيمة تسـلس بـه إيل حـد 

 .البطالن علي حنو يستوجب التصدي له باإللغاء 
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 الوجه األول 

يف عـدم اسـتعمال سـلطتها القانونيـة يف تغيـري احملكمة مصدرة احلكم الطعـني خطأ 

م صحة وصـف الوصف القانوني للواقعة املسندة للمتهم وذلك بعدما ثبت لديها عد

 للمـتهم األول وعـدم صـحة الـزعم بأنـه – بال سند –النيابة العامة للواقعة املسندة 

 بأزيد من العرض املقدم منها وحتميل هذه الزيـادة .....أرسي مناقصات علي شركة 

  ...... .....علي شركة 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٢٠٨فقد نصت املادة 
بما هو مدون في التحقيق االبتدائي ، أو فـي محاضـر االسـتدالالت إال إذا ال تتقيد المحكمة  

 .وجد في القانون نص علي خالف ذلك 
 



 

٢٩٣ 

 

  من ذات القانون علي أن ٢٠٩كما نصت املادة 
يحكم القاضي في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه ، ومـع ذلـك ال يجـوز لـه أن يبنـي  

 .وم أمامه في الجلسة حكمه علي أي دليل لم يطرح علي الخص

  من القانون املذكور علي أن ٢١٤وكذا نصت املادة 
للمحكمة أن تغير فـي حكمهـا الوصـف القـانوني للواقعـة المسـندة للمـتهم ، ولهـا تعـديل التهمـة 

 .حسبما تراه وفقا لما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة 
تغيير ، وأن تمنحه أجال لتحضير دفاعـه بنـاء علـي وعلي المحكمة أن تنبه المتهم إلي هذا ال

 .الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك 
وللمحكمة أيضا تصحيح كـل خطـأ مـادي وتـدارك كـل سـهو فـي عبـارة االتهـام ممـا يكـون فـي 

 .أمر اإلحالة أو في ورقة التكليف بالحضور 

 ملا كان ذلك 
عـلــي أوراق االتهـــام الماـثــل يتضـــح أن النياـبــة وبتطبـيــق جمـلــة المـفــاهيم القانونـيــة أنـفــة اـلــذكر  

  في االتهام األول أنه – بغير دليل –العامة أسندت للمتهم األول 

مـمـا ..... ـقـام بإرســاء المناقصــات عـلـي زـيـادة عــرض شــركة "  
مبـلـغ " مبـلـغ الزيـادة ، ليحصــل علـي رـبـح لنفسـه ..... حمـل شـركة 

ني والثالـث والرابـع وللمتهمـين الثـا" مالي وقدره عشرون مليون درهـم
 ".علي النحو الثابت باألوراق" مبلغ مالي قدره عشره مليون درهم "

  ويف االتهام الثاني 

 جاء بأمر اإلحالة بأنه 

مـمـا ..... ـقـام بإرســاء المناقصــات عـلـي زـيـادة عــرض شــركة "  
مبـلـغ الزـيـادة وحصــل لنفســه ولغـيـره عـلـي عموـلـة ..... حـمـل شــركة 

 ".علي النحو الثابت باألوراق) همثالثون مليون در(قدرها 



 

٢٩٤ 

 

 وهذا يعني أن األساس الذي اعتصمت به النيابة العامة يف توجيه اتهامها للمتهم األول 
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ام الماثـل عـدم صـحة مـا اعتصـمت وحيث تبين لعدالة محكمة أول درجـة حـال تحقيقهـا لالتهـ
بـل ..  لـيس هـذا فحسـب ..به النيابة العامة واتخذته ركيزة أساسية في توجيـه االتهـام للمـتهم األول 

صــرحت محكمــة أول درجــة بــأن األوراق قــد خلــت مــن ثمــة دليــل علــي حصــول أي إخــالل فــي 

 . .....شركة إجراءات المناقصات الخاصة بالمشاريع األربعة التي رست علي 

 وهو األمر الذي يثبت أمرين 

 األمر األول 
تمــت وـفـق صــحيح الـقـانون نظــرا ألن عرضــها ..... أن المناقصــات الـتـي رســت عـلـي شــركة  

بـل ..... .. وأنـه لـم تـتم ثمـة زيـادة علـي العـروض المقدمـة مـن شـركة .. كان األقل سـعرا مـن غيـره 

ـــي العكــــس  بعــــد التفــــاوض مــــع (المعــــروض فقــــد تــــم التعاقــــد علــــي أســــاس أســــعار أقــــل مــــن .. عـل
 بأمر اإلحالة وهو ما يؤكـد خطـأ أمـر – دون سند –وليس بالزيادة كما ورد ) ومسئوليها..... شركة 

 .اإلحالة في هذا األمر بما كان يستوجب التصحيح والتعديل

 األمر الثاني 
الراسـي و..... لم تتحمل درهما واحدا زيادة عن العروض المقدمة من شـركة ..... أن شركة  

ـبــل أن الواـقــع والحقيـقــة أـنــه ـقــد ـتــم تخـفــيض المـبــالغ المعروضـــة .. عليهـــا المناقصـــات عـلــي أساســـه 
وهـذا أيضـا يقطـع بعـدم صـحة مـا ..... .. وبـذلك يتحقـق ربـح لشـركة .. لتصبح اقل من المعروض 

 ..... .مبالغ زيادة عن العروض المقدمة من شركة ..... ورد بأمر اإلحالة من تحميل شركة 

 ومن ثم 

فقد كان لزاما علي محكمة أول درجـة تطبيقـا .. ٕوازاء ما تقدم  
أن تســـتعمل ســـلطتها المخوـلــة لهـــا ـفــي تعـــديل .. لصـــحيح الـقــانون 

 . إلي المتهم األول – بال سند –وصف التهمة الموجهة 
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 ليس هذا فحسب
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 أما وأن حمكمة أول درجة 
.. األمـر الـذي يصـيب حكمهـا بالخطـأ فـي تطبيـق القـانون ومخالفتـه .. لم تفعـل هـذا أو ذاك 

 . خليقا باإللغاء – وبحق –علي نحو يجعله 

 .ذلك أن املستقر عليه نقضا يف هذا الشأن 
ذي تسـبغه النيابـة العامـة علـي الفعـل المسـند لمحكمة الموضوع أال تتقيد بالوصف القانوني ال 

إلي المتهم ألن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمـة مـن تعديلـه متـي 
رأت أن ـتــرد الواقعـــة بعـــد تمحيصـــها إـلــي الوصـــف القـــانوني الســـليم اـلــذي ـتــري انطباقـــه عـلــي واقعـــة 

 .الدعوى 
 )١٢/٣/٢٠٠٣ ق جلسة٦٤ لسنة ٥٣٦٩الطعن رقم (
 )١١/٢/١٩٩٦ ق جلسة ٦٤ لسنة ٥٧١٤الطعن رقم (

 الوجه الثاني  

احلكم الطعني أخطأ يف تطبيق القانون حينمـا أدان املـتهم األول علـي واقعـة مل تـرد 

 يف حـني أن .....بأمر اإلحالة وذلك بـأن أدانـه بـزعم حتصـله علـي مبـالغ مـن شـركة 

وهـو خطـأ ينحـدر  .. .....غ من شركة  حتصله علي هذه املبال– زعما -ت اإلحالة تضمن

 .باحلكم إيل حد البطالن املوجب لإللغاء 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية بأن ٢١٣فقد نصت املادة 
 أو ورقــة التكليــف عــن واقعــة غيــر التــي وردت بــأمر اإلحالــةال يجــوز الحكــم علــي المــتهم  

 .الدعوى بالحضور كما ال يجوز الحكم علي غير المتهم المقامة عليه 

 ويف هذا املقام استقرت أحكام التمييز علي 
ضــرورة تقيـيـد المحكمــة بالوـقـائع الـتـي رفعــت اـلـدعوى بهــا حســبما وردت ـبـأمر اإلحاـلـة أو ـفـي 

 تعديلها شرطه عدم التجاوز جواز تغيير الوصف القانوني للتهمة أو .. ورقة التكليف بالحضور 

  .ٕليها واال كان الحكم باطالإلي الحكم في واقعة جديدة لم تكن مطروحة ع
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 )٢٤/١٠/١٩٩٣ جلسة ١٩٩٣ لسنة ٥٧ الطعن رقم –محكمة التمييز (

 كما قضت حمكمة النقض بأن 
ـة المــتهم عــن يجــب علــي المحكمــة أن تلتــزم بالوقــائع فــي حــدها العينــي ،  ـفـال يجــوز معاقـب

 واقعة 

 أساس في التحقيقات غير واردة بأمر اإلحالة أو طلب التكليف بالحضور ولو كان للواقعة 
 )٣٧١ ص ٨٠ ق ٢٥ أحكام النقض س ٧/٤/١٩٧٤نقض (
 )٥٣٥ ص ١٣٥ ق ١٣ أحكام النقض س ١٢/٦/١٩٦٢نقض (

 ملا كان ذلك 
أنــه .. وكــان الثابــت مــن أمــر اإلحالــة المقــدم علــي أساســه المــتهم األول للمحاكمــة الجزائيــة 

خرجـت ) مـع التمسـك بإنكـار ذلـك(يـره تضمن الزعم بأن المبالغ التي تحصل عليها هـذا المـتهم أو غ
 ..... ..... .لشركة من الذمة المالية 

 فقد أوردت النيابة العامة 
 –صراحة سواء فـي جريمـة اإلضـرار العمـدي بالمـال العـام أو فـي جريمـة التـربح المنسـوبتين  

م  وـتـــ.....تـخـــص ـشـــركة  أن المـبـــالغ المالـيـــة موضــــوع هــــاتين التهمـتـــين –ـبـــال ســــند للـمـــتهم األول 

 . وذلك علي حسب وصف النيابة العامة تحميلها علي هذه الشركة بغير حق

 إال أن حمكمة احلكم املستأنف 
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  من هذه الواقعة املعدومة السند ا خال متاموحيث أن أمر اإلحالة قد
وهــو .. األمـر الـذي يؤـكـد أن الحكـم الطـعـين قـد أدان الـمـتهم عـن واقعـة ـلـم تـرد ـبـأمر اإلحالـة 

 .ما ينحدر بذلك القضاء إلي حد البطالن 

 هذا فضال 
عــن أن الحكــم الطعــين ـقـد أدان المــتهم باعتـبـار أن المبـلـغ اـلـذي يمـثـل زـيـادة عــن العــرض ـقـد  

 وذلك علي النقيض مما ورد بأمر اإلحالة من أن المبلغ الذي يمثل زيادة عن ..... ملته شركة تح
 ..... .العرض قد تحملته شركة 
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 وبدون 
أن تنـبــه المحكـمــة مصـــدرة الحكـــم الـمــتهم لـهــذا التعـــديل اـلــذي أجرـتــه ـفــي وصـــف االتـهــام فـقــد  

 ......ن أن المبلغ تحملته شركة أصدرت حكمها باإلدانة علي المتهم حسب ما ارتأته المحكمة م

 علي الرغم 
هـي التـي ..... ألنه إذا كان هناك زيادة علي العـرض فتكـون شـركة .. من عدم صحة ذلك  

هـي التـي تتحمـل مبلـغ الزيـادة ..... وتكون شـركة .. قامت بتحمل هذه الزيادة حسب وصف النيابة 
 قد قضي باإلدانة مع رد المبلـغ فلمـن ولما كان الحكم الطعين.. ومن ثم .. حسب وصف المحكمة 

 .يكون الرد 

 ملا كان ذلك 
وبمــا يبــرز التـنــاقض .. ٕوكانــت المحكمــة أصــدرت حكمـهــا بإدانــة المــتهم والزامــه ـبــرد المبلــغ  

األمر الذي يكون معـه الحكـم الطعـين قـد تضـارب .. البين فيما ورد بوصف النيابة وبحكم المحكمة 
يعمــل صــحيح حكــم القــانون وأن أســبابه قــد جــاءت لتنبــئ عــن مــع نفســه فــي أكثــر مــن موضــع ولــم 

 .اضطراب وفساد مما يتعين معه إلغاءه والقضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه 

 الوجه الثالث 

احلكم الطعني أخطأ يف تطبيق القانون حينما رفض الدفع ببطالن قيام دائـرة الرقابـة 

وتأسـيس رفضـه للـدفع علـي أسـاس  .. .....املالية يف بسط رقابتها علي أعمال شركة 

 . الذي مل يكن قد صدر إبان التحقيق يف الدعوى الراهنة ٢٠١٠ لسنة ٨القانون 

 بداية 
القواعـد العامـة " فقد استهل قانون اإلجراءات الجزائية نصوصه بباب تمهيدي تحـت مسـمي  

معمول به يبقي مرتبـا ألثـاره أن أي إجراء تم في ظل قانون .. وفيه ورد صراحة بمادته األولي " 

 .ما لم ينص القانون علي غير ذلك 

 كما أوردت صراحة 
أـنـــه ال يجــــري مــــا يســــتحدث مــــن مواعـيـــد انقضــــاء اـلـــدعوى الجزائـيـــة أو غيرهــــا مــــن مواعـيـــد  

 .اإلجراءات إال من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها 
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 وهذا يعني 
ريع جدـيـد يطـبـق ـفـورا مـنـذ ـتـاريخ ســريانه أي وـقـت مـبـدأ األـثـر الـفـوري للـقـانون وهــو أن كــل تشــ 

وعلي الحـاالت التـي وقعـت نفاذه ، فيحدث أثاره مباشرة علي كل الوقائع واألشخاص المخاطبين بـه 

ال علـــي الماضـــي ، فالقـــانون الجديـــد يصـــدر ويطبـــق علـــي الحاضـــر والمســـتقبل ، عقـــب نفـــاذه ، 

ـتـي تـمـت فـي ظـلـه ـفـال يطبـق عليـهـا الـقـانون ويسـتخلص ـمـن ذـلـك أن القـانون الـقـديم يحـكـم الحـاالت ال
 .الجديد 

 وجتدر اإلشارة 
يخــص بشــكل أدق القواعــد الشــكلية أو مــا يعــرف ) األـثـر الفــوري للقــانون(إـلـي أن هــذا المبــدأ  

بالقواعد اإلجرائية ، ويرجـع السـبب فـي ذلـك أن هـدف اإلجـراءات الشـكلية عمومـا هـو إدراك الحقيقـة 
عــد المتعلقــة بــالتجريم والعقــاب التــي تقصــدها الدســاتير والقــوانين فــي بأســرع وقــت دون مســاس بالقوا

تقريرها عدم رجعية أحكام علي الماضـي وبالتـالي فـإن المـتهم ال يضـار قـط مـن سـريان هـذه القواعـد 
 .المعدلة مباشرة عليه ، فالعبرة هي بوقت مباشرة اإلجراءات 

 ) وما بعدها١١٤موسوعة المبادئ ص (

 ملا كان ذلك 
تطبيــق المبــدأ القــانوني أنــف الــذكر عـلــي الــدفع المبــدي مــن المــتهم األول بــبطالن أعـمــال وب 

..... ..... .. فيما يخص التدقيق علـي حسـابات شـركة .. السيد الخبير التابع لدائرة الرقابة المالية 
يتضح أنه تم في ظـل قـانون يـنص علـي عـدم جـواز إجـراء هـذا التـدقيق علـي حسـابات الشـركات إال 

 : حالتين في

 األويل  
 .في هذه الشركة % ٢٥أن تكون الحكومة مساهمة بنسبة ال تقل عن  

 الثانية 
صدور تعليمات سـامية مـن سـمو الحـاكم بالتـدقيق علـي حسـابات الشـركات التـي تسـاهم فيهـا  

 % .٢٥الحكومة بنسبة أقل من 

  الوضع هذا مع 
النســبة الـتـي أوردهــا تقرـيـر الخـبـرة مبيـنـا باالعتـبـار عــن التحفظــات الـتـي أـبـديناها مســبقا بشــأن  

إال .. وذلك لألسباب السـابق عرضـها تفصـيال ..... .. من شركة % ١٣فيها تملك الحكومة لنسبة 



 

٢٩٩ 

 

أنــه علــي الفــرض الجــدلي بصــحة مــا أورده تقريــر دائــرة الرقابــة الماليــة مــن أن الحكومــة تســاهم فــي 
ـه طبقــا للقــانون المعمــول % ١٣بنســبة ..... شــركة  ـه عــام فإـن ـي ٢٠٠٩ـب ـدقيق عـل  ال يجــوز الـت

 .حساباتها إال بتعليمات صريحة من سمو الحاكم 

 وهو ما مل حيدث 

األمــر الــذي يبطــل أعمــال الســيد الخبيــر التــابع لــدائرة الرقابــة  
 .ويبطل أي دليل قد يستمد من هذا التقرير  المالية

 ملا كان ذلك 
إال .. ي ـلـدي عداـلـة محكـمـة أول درجــة وحيـث أـبـدي الـمـدافع عــن الطــاعن هــذا اـلـدفع الجــوهر 

  يخـول دائـرة الرقابـة الماليـة٢٠١٠ لسـنة ٨متعللة في ذلك بأن القـانون رقـم أنها قضت برفضه 
 % .٢٥سلطة الرقابة علي الشركات التي تملك فيها الحكومة بنسبة تقل عن ) وفقا لما تقدره(

  ٢٠١٠ لسنة ٨وحيث أن القانون .. هذا 
 ٢٠٠٩اقعـة محــل االتـهـام الماثـل الـتـي جــري تحقيقهـا ـفـي غضــون عــام غيـر منطـبـق عـلـي الو 

أي قبـل صــدور ذـلـك القـانون اـلـذي يطـبـق بـأثر ـفـوري وـلـيس رجعـي وفـقـا لمـبـدأ األثـر الـفـوري للـقـوانين 
 .اإلجرائية 

 األمر الذي يقطع 
م بأن الحكم الطعين قد أخطأ في تطبيق القانون حينما طبق علـي أوراق هـذا االتهـام قـانون لـ 

 .وهو ما يجعل هذا الحكم باطال مستوجب اإللغاء.. يكن قد صدر إبان تحقيقه 
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 الوجه الرابع 

خطأ احلكم الطعني يف تطبيق القانون وخمالفته خمالفة جسيمة حينما أدان املسـتأنف 

عن جرمية التزوير يف حمررات دون أن تكون تلـك احملـررات حتـت بصـر احملكمـة ودون 

نف أو مدافعه علي احملررات املزعوم تزويرها وهو ما يبطل احلكم الطعـني إطالع املستأ

 .ويبطل إجراءات احملاكمة وذلك حسبما استقرت حمكمة التمييز  يف حكمها الناقض 

 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء حمكمة التمييز أن 
ـيـــب المحكمــــة اإلطــــالع عـلـــي المحــــرر محــــل جريمــــة التزوـيـــر عـنـــد نظــــر اـلـــدعوى يع فالغإ 

ألن إطالع المحكمة بنفسها علي المحرر المزور إجـراء جـوهري مـن إجـراءات إجراءات المحاكمـة 

 فـي جـرائم التزويـر يقتضـيه واجبهـا فـي تمحـيص الـدليل األساسـي فـي الـدعوى اعتبـارا بـأن المحاكمة
جـب ومـن ثـم يتلك الورقة هي الدليل األساسي في الدعوى وهو الدليل الذي يكمل شواهد التزويـر ، 

ــي حضـــور المـــتهم ومدافعـــه عـلــي بســـاط البحـــث والمناقشـــة بالجلســـة عرضـــها  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 (

 كما قضي بأن
 موضــوع الجريمــة إغـفـال المحكـمـة اإلطــالع عـلـي الورـقـة الـمـدعي بتزويرهــامــن المقــرر أن 

 ألن إطـالع المحكمـة بنفسـها علـي الورقـة يعيـب إجـراءات المحاكمـة نظر الـدعوى عندمحل االتهام 
جبهـــا عـنــد تمحـــيص المـــزورة إجـــراء جـــوهري مـــن إجـــراءات المحاكمـــة فـــي جـــرائم التزوـيــر يقتضـــيه وا

الدليل األساسي في الدعوى باعتبار أن تلـك الورقـة هـي الـدليل الـذي يحمـل شـواهد التزويـر ومـن ثـم 
يجب عرضها علي بساط البحث والمناقشـة فـي الجلسـة فـي حضـور الخصـوم ليبـدي كـل مـنهم برأيـه 

معــه ترجمــه ويطمــئن إلــي أن الورقــة موضــوع الــدعوى هــي الـتـي دارت المحاكمــة بشــأنها ممــا يتعــين 
 سالفة البيـان وطرحهـا بالجلسـة األمـر ٧٠الشهادة موضوع الدعوى ترجمة رسمية عمال بحكم المادة 

اـلـذي ـفـات محكمــة أول درجــه إجــراؤه وغــاب عــن محكمــة ـثـان درجــه تداركــه رغــم تمســك المــتهم بهــذا 
 يغـنـي إذ ال..... وكـتـاب ..... الخصــوص وكــان ال يغـيـر ـمـن ذـلـك مــا اســتند إلـيـه الحكــم ـمـن كـتـاب 

 .أيهما عن وجوب اتخاذ المحكمة لإلجراء المشار إليه 
 ) 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 

ساط البحث والمناقشـة  أو مدافعه عليها ولم تعرض هذه المحررات علي بمستأنفأنها لم تطلع ال

 .حسبما أوجب عليها القانون 

 وهو األمر الذي يعيب إجراءات احملاكمة

  ويسلس بها وباحلكم الطعني إيل حد البطالن 
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ـبـأن ـمـا ) بالهيـئـة الســابقة(أـمـام محكـمـة ـثـاني درجــة مســتأنف فـقـد تمســك الـمـدافع عــن ال

ذلـك أن ) غيـر صـحيح(أوردته محكمة أول درجة مـن إطالعهـا علـي المحـررات المزعـوم تزويرهـا 

بـأكثر مـن طلـب أنف مسـتفقد تقدم المـدافع عـن ال.. ملف هذا االتهام قد خال من هذه المحررات 

فكيف اطلعت عليهـا محكمـة .. رسمي لإلطالع علي هذه المحررات ولم يجدها بملف هذا االتهام 

 عن تزوير محررات غير موجودة بملـف التـداعي وال توجـد مستأنفوكيف يدان ال!! أول درجة ؟؟

 !.حتى صور منها ؟

 وملا كان ذلك 
.. األوراق الـمـدعي بتزويرهـا ملـف اـلـدعوى وكـان المسـتأنف ومدافـعـه قـد نـازع ـفـي وجـود هـذه  

ووجـــه الــدفاع نظـــر المحكمــة إـلــي أن ضــبط المســـتندات فــي حاـلــة .. بــل وـنــازع فــي مـكــان ضــبطها 
دليــل قــاطع علــي أن المحــرر المضــبوط فــي حالــة ضــبطه دليــل علــي انتفــاء ..... وجودهــا بشــركة 

 .جريمة التزوير وذلك علي النحو الذي سيرد في حينه 
 



 

٣٠٢ 

 

 موعلي الرغ
إال أن محكمـة أول ) المزعـوم تزويرهـا(من المنازعة الجدية التي أثيرت حول هذه المسـتندات 

درجة قد أدانت المتهم بهذه التهمة دون أن تطالع المحـرر الـذي أسـندت النيابـة بشـأنه تهمـه التزويـر 
 . للمستأنف

 ملا كان ما تقدم
كمـــا .. لمزعـــوم بتزويرهـــا وحـيــث أغفـلــت محكمـــة الحكـــم الطعـــين اإلطـــالع عـلــي المحـــررات ا 

 المبدي مستـأنفكما أغفلت الرد والتعقيب علي دفاع ال.. أغفلت إطالع المستأنف ومدافعه عليهـا 

وهــو ..  وـلـم ـتـورد ـفـي أســبابها مـبـرر واحــد الختـفـاء المحــررات المزعــوم تزويرهــا أمامـهـا بـهـذا الشــأن
 .األمر الذي يعيب حكمها بالبطالن 

 السبب الثاني 

و جممـل حنني شابه القصور املبطل يف التسبيب حيث وردت عباراته علي احلكم الطع

 .وجمهل مبا يعجز حمكمة التمييز عن إعمال رقابتها عليه 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٢١٦فقد نصت املادة .. بداية 
يجب أن يشـتمل الحكـم علـي األسـباب التـي بنـي عليهـا وكـل حكـم باإلدانـة يجـب أن يتضـمن 
بيـان الواقعـة المسـتوجبة للعقوبـة والظـروف التـي وقـعـت فيهـا وأن يشـير إلـي نـص القـانون الـذي حـكـم 

 .بموجبه 

 ومن القواعد والثوابت القانونية أن 
يجــب أن تكــون مــدونات الحكــم كافـيـة ـبـذاتها إليضــاح أن المحكمــة حــين قضــت فــي اـلـدعوى  

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

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

 التسبيب لعدم إملامه بصحيح واقعات الدعوى مما أوقعه قصور عاب احلكم الطعني يف

فتارة يقرر بصحة إجراءات املناقصات وأنها متـت وفـق .. يف براثن التضارب والتناقض 

..... صحيح القانون ، وتارة أخـري يقـرر بـأن املـتهم حتصـل علـي مبـالغ مـن شـركة 

 .)الراسي عليها املناقصات(

 نه حيث أنه ملن املستقر عليه نقضا أ
من المقرر أن األحكام الصادرة باإلدانة يجب أن تبني علي حجج قطعية الثبوت تفيـد الجـزم  

واليقــين ، وكــان الحكــم المطعــون فيــه لــم يــورد أي شــواهد أو قــرائن تــؤدي بطريــق اللــزوم إلــي ثبــوت 
سـبيب بمـا مقارفة الطاعن للوقائع المكونة للجريمة التي دانه بها ، فإنه يكون معيب بالقصور في الت

 .يوجب نقضه في هذا الخصوص 
 )١٣/٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨١ لسنة ٩٨٤٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ـمـن المـقـر أن الحكــم باإلداـنـة يجــب أن يـبـين ـكـل دلـيـل ـمـن أدـلـة الثـبـوت الـتـي اســتند إليـهـا ـفـي  

ة بيان جلي ومفصل ، فال تكفي اإلشارة إليها بـل ينبغـي سـرد مضـمون كـل دليـل وذكـر مـؤداه بطريقـ
وافية بيين منها مدي تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي األدلـة التـي أخـذ 

 .ٕبها واال كان قاصرا 
 )٢٣/٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨١ لسنة ٨٠٣٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وتطبيق المفاهيم القانونيـة أنفـة الـذكر علـي مـدونات الحكـم الطعـين يتضـح أنـه قـد عابـه عـدم  

ففـي .. بما جعله عاجزا عن تكييفها التكييف القـانوني الصـحيح .. اإللمام بصحيح واقعات التداعي 
بـــــزعم إضـــــراره بمـــــال .. الوقـــــت الـــــذي أقامـــــت النيابـــــة العامـــــة االتهـــــام الماثـــــل ضـــــد المـــــتهم األول 

 .والتربح من مال ذات الشركة ..... ..... .. شركة 
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  .....وذلك بأن أرسي مناقصات علي شركة 

 بأزيد من القيمة املقدمة يف عرض تلك الشركة عن العطاء املقدم منها 

 وحيث استبانت احلقيقة أمام عدالة حمكمة أول درجة.. هذا 

 إذ أتضح  ما يلي 

 :أتضح أوال 
تمـت بشـكل قـانوني وبـإجراءات ال تشـوبها ..... أن كافة المناقصات التي رست علـي شـركة  
وألنهــا الشــركة .. ألنهــا صــاحبة أفضــل وأقــل ســعر عطــاء ..... ة وقــد أرســت علــي شــرك.. شــائبة 

 .الوحيدة التي تقدمت بضمان مالي لتنفيذ أعمالها 

 ليس هذا فحسب
وهـو مـا حقـق ربـح  .. بل أنها قامت بتخفيض السعر المعروض منها في المناقصة ابتداءا 
انون وأنـه ـلـيس هنـاك ثـمـة وهـو ـمـا يؤكـد أن اإلجــراءات تمـت وـفـق صـحيح الـقـ..... ..... .. لشـركة 

 ... .مبالغ بالزيادة تم تحميلها علي شركة 

 وأتضح ثانيا 

 �����*�A}ض�א�א�\�*� ����–����������(���O��E� بـأن المـتهم األول قـد تحصـل علـي ثمـة –�א

كمـــا ورد بـــالقرار ..... وـلــيس مـــن شـــركة ..... .. أمـــوال فإـنــه يكـــون قـــد تحصـــل عليهـــا مـــن شـــركة 
 . للمحاكمة الجنائية الصادر بإحالة المتهمين

 وهو ما جعل حمكمة أول درجة 

 ختلط ما بني صحة املناقصات واالدعاء بعدم صحتها 

  ..... للمبالغ املزعومة وبني أدائها من شركة .....واخللط بني حتميل شركة 
وبدال من أن تعمل محكمة أول درجـة علـي إزالـة هـذا التضـارب والتنـاقض الـذي شـاب أوراق  

وهــــو مــــا أســــلس بحكمهــــا إلــــي مخالفــــة قــــرار .. قضــــت فيــــه علــــي علتــــه وعيبــــه .. ماثــــل االتهــــام ال
 ولـم تكـن مطروحـة علـي  علـي تهمـة لـم تـرد بـأمر اإلحالـةوالقضـاء باإلدانـة ضـد المـتهم.. اإلحالة 

ففضـال عـن ..... .. وهي الحصول علـي مبـالغ مـن شـركة .. بساط البحث أمام محكمة أول درجة 

فإنه يخالف صحيح الواقعـة الـواردة بـأمر اإلحالـة  .. يح ومخالف للحقيقةكون ذلك األمر غير صح
بـل أن محكمـة أول درجـة لـم .. لـيس هـذا فحسـب .. التي كانت مطروحـة علـي محكمـة أول درجـة 
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توضح سببا واحدا حملها نحو االنحـراف بالواقعـة المطروحـة عليهـا والقضـاء باإلدانـة عـن واقعـة 

وهـو األـمـر الـذي يؤكـد أن حـكـم محكمـة أول درجــة عابـه القصــور ..  أخـري تماـمـا ـلـم تطـرح أمامـهـا
 .المبطل في التسبيب علي نحو يجدر التصدي له باإللغاء 

 الوجه الثاني 

قصور احلكم الطعني يف بيان األدلة التي محلت حمكمة أول درجة حنو االعتقاد بوجـود 

 للعطاءات املرساة علي األخرية تنفيذا..... رابطة وعالقة بني املبالغ املدفوعة إيل شركة 

واملزعـوم وصـوهلا بعـد ذلـك إيل ..... إيل شركة ..... ، وبني املبالغ املدفوعة من شركة 

 . املتهم 

 باستقراء احلكم الطعني 
لمـا كـان الثابـت بأدلـة اإلثبـات حصـول المـتهم األول علـي .. " يتضح أنه أورد مـا هـو نصـه  

إذ قـام األخيـران .. ه وباالشتراك مع المتهم الثـاني والثالـث والرابـع مبالغ مالية من وراء أعمال وظيفت
) العاـئـدة للـمـتهم الـثـاني..... ( بتحوـيـل المـبـالغ  المثبـتـة أنـفـا إـلـي شــركة – كـمـا أورد الحـكـم الطـعـين –

 " .الذي كان يتولي تحويلها إلي حسابات المتهم األول وباقي المتهمين 

  ما أورده احلكم أن حيث و
خمين وافتراضات جاءت بها محكمة أول درجة من عندياتها دون أي دليـل أو حتـى محض ت 

اللهم إال ما قـررت بـه بأنهـا تسـتند فـي ذلـك إلـي التـزامن مـا بـين صـرف .. قرينة تعضد هذه المزاعم 
ثـم ردهــا إـلـي الـمـتهم ..... وقـيـام األخـيـرة بـمـنح مبـالغ إـلـي شــركة ..... مبـالغ المناقصــات إـلـي شـركة 

 .األول 

 وحيث أنه وباستقراء صحيح األوراق 
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 ومن ثم 
 افتراضــات فــي حــق المــتهم األول وال يعتصــم إلــي ثمــة يكــون ذلــك الحكــم قــائم علــي محــض 

 .األمر الذي يعيبه بالقصور المبطل في التسبيب .. أسباب سائغة تكفي لحمله 



 

٣٠٦ 

 

 ذلك أن املقرر
أن القـانون قـد أوجــب فـي ـكـل حكـم باإلداـنـة أن يشـتمل عـلـي بيـان الواقـعـة المسـتوجبة للعقوـبـة  

دلـة التـي اسـتخلص منهـا اإلدانـة حتـى يتضـح وجـه والظروف التي وقعت فيها ، وأن يودر مـؤدي األ
 .استدالله بها وسالمة مأخذها 

 )١/١٠/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٦١٥٩٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ـقـد ـخـال ـمـن أي دلـيـل عـلـي وـجـود اـلـرابط ـبـين المـبـالغ المنصــرفة ـمـن وـكـان الحـكـم الطـعـين  

ت التـي تـدور فيمـا بـين المتهمـان األول  وبين تلك األمـوال والتعـامال..... إلي شركة .....شركة 

كمــا ـلـم يوضــح الحكــم ماهـيـة الصــلة .. والـثـاني الـلـذين تربطهـمـا ـفـي األســاس صــلة قراـبـة ونســب 
والتي أكدت األوراق أنهـا تمـت ..... .. والرابط بين كافة تلك المبالغ والمناقصات التي تمت بشركة 

 .ناقصات بواقعات هذا االتهام الغير صحيحة صحيحة وقانونية بما يؤكد انتفاء أي صلة لهذه الم

 واجلدير بالذكر يف هذا املقام 
..... أن أوراق القضــية قــد خلــت مــن الشــيكات التــي ـتـدعي دائــرة الرقابــة الماليــة قيــام شــركة  

 .والتي أشار إليها الحكم المستأنف وزعم إطالعه عليها .. بإصدارها لصالح المتهم األول 

 ألول ومدافعه فالثابت أن املتهم ا

  -/-/- عدالة اهليئة املوقرة جبلسةمنقد طلبا 
 – إن وجـــدت –اإلطـــالع عـلــي تـلــك الشـــيكات المثبـتــة ـبــالتقرير وـبــالحكم الطعـــين وتصـــويرها 

 :وهي كالتالي 

وكشوف حسـاب البنـك .. إلي المتهم األول ) المتهم الثاني..... ( شيكات محوله من ٦عدد  -
  .-/-/-في ذمة المتهم األول المالية بتاريخ ) ف درهم أل٩٣٢(التي تفيد دخول مبلغ 

وكشـــوف ..  شـــيكات محولـــة مـــن حســـاب المـــتهم الثـــاني إلـــي حســـاب المـــتهم األول ٧عـــدد  -
 درهـــم ١ر٦٧٢ر٣٥٠لثـبــوت دخـــول مبـلــغ ..... الحســـاب الخـــاص ـبــالمتهم األول ـلــدي بـنــك 

 ذمة المتهم األول 

حســاب المـتهم األول وكشـوف حســاب  شـيكات محوـلـة مـن حسـاب الـمـتهم الثـاني إلـي ٨عـدد  -
 . درهم ذمة المتهم األول ١١١٠٠٠٠البنك لثبوت دخول مبلغ 

 



 

٣٠٧ 

 

صــورة الشــيك الصــادر علــي حســاب المــتهم الثــاني والمحــول للمــتهم األول مــع صــورة كشــف  -
 .حساب بنك المتهم األول الذي يثبت دخول مبلغ ذمة المتهم المالية 

 هذا 
الـذي .. أمـين السـر / ة والبحث في أوراقه بوجود السـيد وحيث تم اإلطالع علي ملف القضي 

األمـر الـذي يثيـر التسـاؤل فـي مجمـل .. أكد عدم وجود هذه الشيكات وكشـوف الحسـاب أنفـة البيـان 
 .واقعات الدعوى الراهنة 

 ومن ثم 
يتضح مدي القصور المبطل الذي عاب الحكم الطعين علي نحو يجعلـه مسـتوجب التصـدي  

 .له باإللغاء 

 الوجه الثالث للقصور 

قصور عاب احلكم الطعني لعدم إيراده الدليل والسند الذي عولت عليه يف القول بـأن 

وأن ماهلا مال عام وأن املتهم األول % ١٣تساهم فيها احلكومة بنسبة ..... ..... شركة 

 .يعترب موظف عام 

 وذلك أن القاعدة القانونية تقول بأن 
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 ملا كان ذلك 
وحـيـث أن الثاـبـت مــن خــالل أوراق االتهــام الماـثـل أنهــا ـقـد خـلـت مــن ثمــة دلـيـل كـتـابي معتـبـر  

فقد خلـت المسـتندات التـي زخـر % ١٣تساهم فيها الحكومة بنسبة ..... ..... يفيد ويؤكد أن شركة 
 .بها ملف التداعي من أي مستند يثبت هذا الزعم 

 ذلك أن 
الـذي ادعـي بـأن الحكومـة ) الباطـل(ا االدعاء لم يرد سـوي فـي تقريـر دائـرة الرقابـة الماليـة هذ 

 .دونما أن يقدم ثمة سند لهذا الزعم % ١٣بنسبة ..... تساهم في شركة 



 

٣٠٨ 

 

 ويف املقابل
منبتــة ..... فقــد تعــددت الــدالئل والحقــائق الســابق وأن أوردناهــا ســلفا تأكيــدا علــي أن شــركة  

 .كومة ومالها ليس من قبيل المال العام وال موظفيها يعدون موظفين عموم الصلة عن الح

 ملا كان ذلك 
.. فـقـد التفـتـت محكمــة أول درجــة إـلـي جمــاع هــذه اـلـدالئل والحقــائق .. ورغــم جمــاع مــا تـقـدم  

..... واعتصمت بالقول المرسل الوارد بتقريـر الرقابـة الماليـة والـزعم بـأن الحكومـة تسـاهم فـي شـركة 
وهــو األمــر .. ولــم توضــح فــي حكمهــا ســندا واحــدا أو دلــيال قاطعــا يعضــد هــذا القــول % ١٣بة بنســ

 .الذي يعيب هذا الحكم بالقصور المبطل في التسبيب 

 الوجه الرابع 

قصور عاب احلكم الطعني بطرحه كافة الدالئل املؤكدة علـي انتفـاء صـلة املـتهم األول 

لك كان يتم بواسطة جلان فنية وهندسية دون وأن ذ..... بإرساء املناقصات علي شركة 

تدخل مـن املـتهم األول الـذي كـان يقتصـر دوره يف اعتمـاد التوصـية بقبـول عطـاء 

 .والذي ثبت متيزه دائما  ..... شركة 

 وباستقراء أوراق االتهام الراهن 
الـتــــي كاـنــــت تعـلــــن عنهــــا كاـنــــت ـتــــتم وـفــــق ..... يتضــــح بجـــــالء ـتــــام أن مناقصـــــات شــــركة  
 :ات اآلتية اإلجراء
ٕبشــراء أرض المشــروع واعــداد الدراســة حــول مــا إذا كــان يــتم إنشــاء بــرج ..... تقــوم شــركة  -١

 .سكني أم برج إداري وتجاري 
 .ثم يتم تكليف استشاري للمشروع لتصميم المشروع  -٢
ــــوم االستشـــــاري بترشـــــيح  -٣ ــــم يـق ومـــــنهم المقـــــاولين .. المقـــــاولين بمختلـــــف تخصصـــــاتهم ـث

 .....).ومنهم شركة (كانيكية والكهربائية والصحية المتخصصون باألعمال المي

وبالفعــل يتقــدم كــل مقــاول .. دعــوة هــؤالء المقــاولين لتقــديم عطــاءاتهم فــي المناقصــة م تثــم يــ -٤
 .في مظروف مغلق ومشمع بالشمع األحمر بعطائه 

تشكل لجنـه مكونـه مـن أشـخاص مـن القسـم الهندسـي والقسـم القـانوني والقسـم المـالي لتتـولي  -٥
لمظاريف واإلطالع علي العطاءات وتقوم بإعداد كشـف بأسـماء المقـاولين والعـروض فض ا



 

٣٠٩ 

 

 .المقدمة منهم ويتم التوقيع عليه من أعضاء اللجنة 
ويقـوم باختيـار العطـاء .. ثم يتم إرسال هذا الكشف إلـي استشـاري المشـروع لدراسـة وتحليلـه  -٦

 .األقل سعرا ويصدر توصيته بترسيه العطاء عليه 
 معاصر فإن القسـم الهندسـي يقـوم أيضـا بدراسـة العـروض المقدمـة مـن المقـاولين في توقيت -٧

 .ويتم اختيار العطاء األفضل واألقل سعرا 
حيــث يعــرض األمــر فــي ختامــه عليــه بصــفته .. يــأتي دور المــتهم األول .. وهنــا فقــط  -٨

فيـقـوم باعتـمـاد التصــديق عـلـي توصــية استشــاري المشــروع .. اـلـرئيس التنفـيـذي للشــركة 

 .والقسم الهندسي اللذين اختارا المقاول المتقدم ألقل سعر 

 وعقب ذلك 
لـيـتم التعاـقـد ـثـم الـبـدء .. ـيـتم إرســال خطــاب تعـيـين المـقـاول المخـتـار والراســية علـيـه المناقصــة  

 .في تنفيذ المشروع 

 تلك هي اخلطوات التي كانت تتبع يف مجيع املناقصات 
والســابق اإلشــارة إلــي كــل منهــا ..... ..  شــركة ومنهــا المناقصــات األربعــة التــي رســت علــي

 :والتي نخلص منها إلي عدة حقائق أهمها .. علي حده وبيان اإلجراءات التي اتخذت بشأنها 

إذ أن ذـلــك كـــان ـيــتم بمعرـفــة  .. انقـطــاع صـــلة الـمــتهم األول تماـمــا ـمــن ترشـــيح المـقــاولين: أوال 
لمناقصـــة حيـــث أن ذـلـــك كـــان ـيـــتم وانقطــــاع صـــلته أيضـــا ـبـــدعوتهم ل.. استشـــاري المشـــروع 

 .بمعرفة استشاري المشروع بالتعاون مع القسم الهندسي 
تـقـدم ـبـأظرف مغلـقـة ومشــمعة بالشــمع أن جمـيـع العطــاءات الـتـي تـقـدم مــن المـقـاولين كاـنـت : ثانـيـا 

  .األحمر منعا ألي تالعب
لــيس مــن . .أن اللجنــة التــي تشــكل وتخــتص بفــض المظــاريف واإلطــالع علــي العطــاءات : ثالثــا 

 .ضمنها المتهم األول 

كـــان ـيــتم بمعرـفــة .. أن دراســـة العطـــاءات والوـقــوف عـلــي أفضـــل عطـــاء منهـــا واألـقــل ســـعرا : رابعـــا 
 .استشاري المشروع ومن القسم الهندسي 

 اللذين 
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٣١٠ 

 

إذ ينحصـــر دوره فـــي اعتمـــاد التوصـــية  .. ال دور للـمــتهم األول فيمـــا تـقــدم جميـعــهأـنــه : خامســـا 
والتصــــديق علــــي إرســــاء .. المرفوعــــة إليــــه مــــن استشــــاري المشــــروع ومــــن القســــم الهندســــي 

 ..... .المناقصة علي شركة 

 وهذا كله يؤكد 
ء بمـــــا ال ـيــــدع مجـــــاال ألي شـــــك عـــــدم ـتــــدخل المـــــتهم األول مـــــن قرـيــــب أو بعـيــــد فـــــي إرســـــا 

 .المناقصات ولم يتدخل لدي اللجنة إلصدار توصية بعينها وكذلك لم يتدخل لدي االستشاري 

 وهو األمر 

الــــــذي حــــــدا بعدالــــــة محكمــــــة أول درجــــــة ذاتهــــــا لتقــــــرر بــــــأن  
المناقصـــــات تمـــــت وفـــــق صـــــحيح القـــــانون دون شـــــائبة أو شـــــبهة 

 .إخالل
 ومع ذلك 

 بـأن المـتهم األول بعـدما –غـامض  بـال سـند وبشـكل مـبهم و–تعود محكمة أول درجـة لتقـرر 
طارحـة جمـاع الـدالئل التـي تؤكـد عـدم .. تحصـل علـي عمولـة ..... أرسي المناقصات علـي شـركة 

وهـو األمـر الـذي يعيـب هـذا الحكـم بالقصـور المبطـل .. صحة مـا ذهبـت إليـه ومتناقضـة مـع نفسـها 
 .في التسبيب علي نحو يجعله خليقا باإللغاء 

 الوجه اخلامس للقصور 

قصور احلكم املستأنف يف التسبيب لعدم استظهاره األدلة التي ركن إليهـا يف القـول 

حيـث جـاء اسـتنتاجه جمـرد قـول .. بوجود اتفاق جنائي فيما بني املتهمني األربعـة 

 .مرسل وبعبارات عامة وجمهله ال تصلح ألن تكون سندا لقضائه 

 بداية 

 تفاق اجلنائي بأن فإن الفقه والقضاء قد اجتمعا علي تعريف اال
اتحــــاد إرادة شخصــــين أو أكثــــر علــــي ارتكــــاب جنايــــة أو جنحــــة مــــا ، تســــتخلص المحكمــــة  

عناصر االتفاق الجنائي القانونية من ظروف الدعوى ومالبساتها مادام فـي وقـائع الـدعوى مـا يسـوغ 
 .االعتقاد بوقوعه 



 

٣١١ 

 

 )٤١٩ ص ٨٦ ق ٣٧ أحكام النقض س ١٨/٣/١٩٨٦(

 كما قضي بأن 
ق الجنــائي ال يمكــن أن يتكــون إال باتحــاد اإلرادات علــي ارتكــاب الجنايــة أو الجنحــة ، االتفــا 

بحيــث إذا كــان أحــد األشــخاص جــادا فــي االتفــاق واألخــر غيــر جــاد فــال يصــح أن يقــال بــأن اتفــاق 
 .جنائيا قد تم بينهما لعدم اتحاد إرادتهما علي شيء في الحقيقة وواقع األمر 

 )٥٥٣ ص ٥٨٦ ق ٧عد القانونية ج  مجموعة القوا٢٨/٤/١٩٤٨(

 ملا كان ذلك 
وبتطبيـق جـمـاع مـا تـقـدم ـمـن قواعـد وأصــول قانونـيـة علـي ـمـدونات الحـكـم الطعـين يتضــح أـنـه  

قد خـال تمامـا مـن بيـان األدلـة والبـراهين التـي ارتكـز عليهـا الحكـم المسـتأنف فـي القـول بوجـود اتفـاق 
بـل جـاءت عباراتـه فـي هـذا الشـأن ..  جريمـة مـا جنـائي جمـع إرادات المتهمـين األربعـة نحـو ارتكـاب

الســـيما وأن الثابـــت أن المتهمـــين األربعـــة ملتحقـــين بالعمـــل لـــدي ثـــالث شـــركات .. عامـــة ومجهلـــة 
مختلفة بما يستلزم قيـام أدلـة قاطعـة الثبـوت علـي وجـود اتفـاق جنـائي جمـع بيـنهم وأن كـل مـنهم جـاد 

 .في اتفاقه 

 أما وأن خال احلكم املستأنف 

 استظهار هذه األدلة علي حنو جلي ومفصل من 

 القصور املبطل يف التسبيب إنه يكون قد أصابه ف

 وهذا عني ما أقرته حمكمة النقض بقوهلا 
من المقرر أنه ال ينبغي أال يكون الحكم مشـوبا بإجمـال أو إبهـام ممـا يتعـذر معـه تبـين مـدي 

 .عوى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني علي واقعة الد
 )١/١٠/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٢ لسنة ٤١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
يكون الحكم مشوبا بالغموض واإلبهام متـي جـاءت أسـبابه مجملـة أو غامضـة فيمـا أثبتتـه أو 
نفـتـه مــن وقــائع ، ســواء كانــت متعلقــة ببيــان ـتـوافر أركــان الجريمــة أو ظروفهــا أو كانــت بصــدد الــرد 

وع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصـر اإلدانـة علـي وجـه العمـوم أو علي أوجه الدفاع الهامة أو الدف
كاـنــت أســـبابه يشـــوبها االضـــطراب اـلــذي ينـبــئ عـــن اخـــتالل فكرـتــه مـــن حـيــث تركيزهـــا ـفــي موضـــوع 
الدعوى وعناصر الواقعة مما ال يمكن معه استخالص مقوماته سواء مـا يتعلـق منهـا بواقعـة الـدعوى 



 

٣١٢ 

 

فـإذا . ي محكمـة الـنقض عـن أعمـال رقابتهـا علـي الوجـه الصـحيح أو التطبيق القانوني ويعجز بالتـال
كان الحكم فـي بيانـه للواقعـة وتدليلـه عليهـا لـم يبـين أي مـن الـتهم األربعـة المسـندة إلـي الطـاعن هـي 
التـي ثبتـت عليـه وأوقـع عليـه عقـيـدتها واقتصـر فـي ذلـك علـي عـبـارة أن التهمـة ثابتـة قبلـه فإنـه يـكـون 

 ،م والقصور الذي يعيبه ويستوجب نقضه مشوبا بالغموض واإلبها
 )٧/٦/١٩٦٦ق جلسة ٣٦ لسنة ٦٤٢الطعن رقم (

 وهذا عني ما شاب احلكم الطعني 
حيث لم يبين األدلـة التـي اعتكـز عليهـا فـي مقولـه تـوافر االتفـاق الجنـائي فيمـا بـين المتهمـين  
ة الـنقض أو التمييـز عـن بل أنه أورد ذلك في عبارة مجمله ومجهلة ومبهمة تعجـز محكمـ.. األربعة 

 .وهذا عيب في التسبيب يستلزم التصدي له بإلغاء الحكم .. إعمال رقابتها عليه 

 الوجه السادس للقصور 

قصور عاب احلكم الطعني يف التسبيب بتجاهله وتغاضيه عن عالقـة القرابـة والنسـب 

وجـود التي مجعت بني املتهمـان األول والثـاني والتـي مـن شـأنها أن يسـفر عنهـا 

 .عالقات مالية وتعامالت ال شأن هلا بواقعات هذا االتهام املزعوم 

 فاملستقر عليه يف قضاء حمكمة التمييز أنه 
حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في قوة إسناد التهمـة للمـتهم كـي تقضـي ببراءتـه مادامـت  

جـع األمـر فـي قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخـال حكمهـا مـن عيـوب التسـبيب إذ مر
 .ذلك إلي مبلغ اطمئنانها في تقدير األدلة 

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

 ويف ذات اخلصوص قضت حمكمة النقض بأن 
يكـفــي ـفــي المحاكمـــات الجنائـيــة أن يشـــتكك قاضـــي الموضـــوع ـفــي صـــحة إســـناد التهمـــة إـلــي  

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

 )١٢/٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٨٠٧الطعن رقم (
 )١٩/٦/١٩٦٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ١٢٦٢الطعن رقم (

 



 

٣١٣ 

 

 ملا كان ذلك 
.. اني وكــان الثاـبـت ـبـاألوراق أن هـنـاك عالـقـة قراـبـة ونســب جمعــت ـبـين المتهمــان األول والـثـ 

وهـــو األـمــر اـلــذي يجـعــل مـــن المتصـــور عـقــال ومنطـقــا أن توجـــد بينهمـــا تـعــامالت مالـيــة وحرـكــة بـيــع 
 .وشراء ال تمت للواقعة محل االتهام الماثل بصلة 

 وهو األمر الذي من شأنه 
..... قطع الرابط الواهي والتخمين الذي بني عليه الحكم المستأنف قضائه بمقولـه أن شـركة  

ـثـم تـقـوم بمــنح المــتهم الـثـاني .. ـفـي المناقصــات الـتـي رســت عليهــا ..... ا مــن شــركة تقتضــي أموالهــ
المــتهم ..... (ـثـم تـقـوم شــركة %) ١٠، % ٨(جــزء ـمـن هــذه األـمـوال تـتـراوح فيـمـا ـبـين .....) شــركة (

 .بتحويل جزء من هذه النسبة إلي المتهم األول ) الثاني

 ففضال عن عدم قيام دليل معترب 
فــإن عالقــة القراـبـة والنســب ـبـين المتهمــان .. ط اـلـواهي والتخمــين الغـيـر جــازم عـلـي هــذا اـلـراب 

األول والـثـاني تبــرر المبــالغ التــي تحــول مــن المــتهم الثــاني إلــي المــتهم األول لوجــود تعــامالت ماليــة 
 .خاصة بينهما وال تمت بصلة لواقعة االتهام الماثل 

 من ثم و
عالقــة المنبتــة الصــلة عــن واقعــات االتهــام كــان يجــب علــي محكمــة أول درجــة بحــث هــذه ال 

للوقوف علي وجود تعامالت فعال بين المتهمان األول والثاني تبرر المبـالغ المحولـة مـن الثـاني إلـي 
 .األول من عدمه 

 وعندها 
عـلـي مـبـالغ مــن ..... كاـنـت داـئـرة المـبـالغ محــل هــذا االتهــام ســتقف عـنـد حــد حصــول شــركة  
..... ر البحــث المســتفيض عمـا إذا ـكـان هـنـاك مـبـرر لتقاضــي شــركة وهـنـا ـكـان يجــد..... .. شـركة 

 .من عدمه ..... هذه المبالغ من شركة 

 السيما 
لتـقـديم استشــارات ..... وأن المــتهم الـثـاني ـقـرر ـفـي أقواـلـه أن ثمــة تعاـقـدات بيـنـه وـبـين شــركة  

وجب بحـث هــذا بـمـا كـان يســت.. لهـا عـن طرـيـق مستشـارين ـمـن خـارج الدوـلـة وكـان دوره فيـهـا وسـيط 
 .ٕالدفاع وامهاله نحو إثباته 

 



 

٣١٤ 

 

 باإلضافة إيل أن 
المتهم األول قطع في أقواله بأن المبالغ المحولة إليه مـن المـتهم الثـاني ناتجـة عـن تعـامالت 

 .عائلية مالية دارت بينهما بعيدا عن الواقعات المزعومة محل هذا االتهام 

 ملا كان ذلك 
وغــض الطــرف ..  أوجــه الــدفاع الجوهريــة أنفــة الــذكر وحيــث خــال الحكــم الطعــين مــن بحــث 

عــن إنكــار المتهمــان األول والثــاني لالتهامــات الموجهــة إليهمــا دون بحــث أثــار هــذا اإلنكــار األمــر 
الذي يصـيب هـذا الحكـم بالقصـور المبطـل فـي التسـبيب واإلخـالل الجسـيم بحقـوق الـدفاع علـي نحـو 

 .يستوجب إلغائه 

 السبب الثالث

ني شابه الفساد يف االستدالل واخلطأ يف االستنباط وخمالفة الثابت باألوراق احلكم الطع

 .واستناده إيل أدلة غري صاحلة من الناحية املوضوعية لالستدالل بها 

 فمن القواعد واألصول القضائية أن .. بداية 
األحكــام يجــب أن تبنــي علــي أســس صــحيحة مســتمدة مــن أوراق الــدعوى وعناصــرها ، فــإذا 

د الحـكـم إـلـي رواـيـة أو واقـعـة ال أصــل لـهـا ـفـي التحقيـقـات فإـنـه يـكـون معيـبـا البتناـئـه عـلـي أســاس اســتن
فاســد مـتـي كاـنـت الواقـعـة أو الرواـيـة هــي عمــاد الحـكـم ـفـإن األـمـر ينـبـئ عــن أن المحكمــة ـلـم تمحــص 
الدعوى ولم تحـط بظروفهـا واسـتدلت بمـا ال أصـل لـه فـي األوراق ممـا يتعـين نقـض الحكـم المطعـون 

  .فيه
 )٣٩٧ ص ٣٣ مجموعة األحكام س ٢٣/٣/١٩٨٣(

 ملا كان ذلك 
وبتطبيقــه علــي مــدونات الحكــم الطعــين يتضــح وبجــالء أنــه معـيـب بالفســاد فــي االســتدالل إذ  

قام مرتكزا علي عدة أسانيد غيـر صـالحة مـن الناحيـة الموضـوعية لالسـتدالل بهـا أو أن تكـون سـندا 
كــم ـفــي االســتدالل العديــد مــن األوجـــه المؤكــدة لمــا شـــاب وقــد تضـــمن فســاد الح.. إلدانــة المتهمــين 

 :الحكم من فساد نبرزها علي النحو التالي 
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 الوجه األول 

احلكم الطعني عابه خمالفة الثابت باألوراق البتنـاءه علـي أدلـة لـيس 

هلا أصـل ثابـت بـاألوراق ممـا يؤكـد أن حمكمـة أول درجـة مل تعمـل 

وى مبا ينحدر حبكمها إيل حـد سلطاتها يف حبث وفحص ومتحيص الدع

 البطالن املوجب لإللغاء 

 حيث أنه ملن املستقر عليه نقضا أنه 
لمـا ـكـان الحـكـم المطـعـون فـيـه ـقـد وـقـف عـنـد حــد الـقـول بثـبـوت الفـعـل المســند إـلـي الـمـتهم دون  

أن يمحـــص األدـلــة ودون أن يـبــين وـقــائع الحـــادث وكيفـيــة حصـــوله ومـــا كـــان علـيــه موقـــف كـــل مـــن 
دون أن يورد الدليل علي كل ذلك مردودا إلي أصـل ثابـت ه والمتهم حين وقوع الحادث المجني علي

فإن الحكـم يكـون قاصـرا قصـورا يبطلـه ويعيبـه ويوجـب نقضـه واإلعـادة بغيـر حاجـة إلـي .. باألوراق 
 بحث باقي أوجه الطعن 

 )٢٧/٢/٢٠٠٦ ق جلسة ٦٧ لسنة ٢٠٨٦٠الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
الموضوع أن تكون عقيدتها ممـا تطمـئن إليـه مـن أدلـة الـدعوى وعناصـرها ولئن كان لمحكمة  

وأن تقدرها وتأخـذ ببعضـها وتطـرح الـبعض األخـر إال أن منـاط ذلـك أن يكـون تقـديرها سـائغا مسـتندا 
 .إلي أصل ثابت في األوراق 

 )٢٢/٩/٢٠٠٢ ق جلسة ٧١ لسنة ١٤٣٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
لحكــم الطعــين يتضــح أنهــا قــد أوردت فــي أكثــر مــن مقــام بــأن وحيــث أنــه بمطالعــة مــدونات ا

 .محكمة أول درجة قد أطلعت علي حسابات المتهم األول لدي البنوك الثالثة 

  وقتيف ال
الــذي ثبــت مــن خــالل الشــهادات الثالثــة الصــادرة عــن البنــوك الثالثــة أنفــة الــذكر أن المــتهم  

 .األول ليس له أي حسابات لدي هذه البنوك 
وانـه .. األمر الذي يؤكد عدم صحة جماع ما قرر بـه الحكـم المسـتأنف فـي هـذا المقـام وهو 

 وتأكيدا علي مخالفة الحكم لألوراق نورد ما قرر به الحكم نصا .. ليس له أي أصل ثابت باألوراق 



 

٣١٦ 

 

 .في هذا المقام 

 أورد أوال بالصفحة التاسعة 
 الماضــي بــالمتهم األول كمــا ثبــت صــحة مــا تقــدم ممــا ورد ببيــان الحســاب...... 

المرفــق بــاألوراق مــن بيــان بالمبــالغ التــي حولــت إليــه علــي هــذا ..... لــدي بنــك 
 .الحساب 

  منه  ١٠كما أورد ثانيا يف الصفحة رقم 
ــدي كمـــا ثـبــت صـــحة مـــا تقـــدم ممـــا ورد بحســـاب المـــتهم الثـــاني وزوجـتــه ......  ـل

 . لمتهم األول بشأن المبالغ التي قام بتحويلها لحسابات ا..... بنك 

  منه ١٢وأورد ثالثا يف الصفحة رقم 
 إـلــي إطالعهـــا عـلــي كافـــة – ـبــادئ ذي ـبــدء –وحـيــث أن المحكمـــة تشـــير ...... 

 وقد أشرت المحكمة علـي كـل..  وبيان الحسابات البنكيةالعقود ، والمراسالت ، 

 .النظر منها بما يفيد

  منه ١٨ ، ١٧أورد رابعا يف الصفحتني رقمي 
 فضــال عــن المســتندات البنكيــة الخاصــة بــالمتهمين مــن بيانــات الحســابات ......

...) .. شـركة (والثالـث .....) شـركة (الجارية الخاصة بالمتهمين األول والثاني و
 .......  لدي بنوك 

 هذا 
وبتطبيــق جمــاع مــا تقــدم مــن مــدونات الحكــم المســتأنف علــي الشــهادات واإلفــادات الصــادرة  

 :ثة عن البنوك الثال
-  ............. 
- ........... 

- ........... 

والتي أجمعت وقطعت بأن المـتهم األول لـيس لديـه أي حسـابات بهـذه البنـوك سـواء فـي الماضـي أو 
 .في الوقت الحاضر 

 



 

٣١٧ 

 

 فإن ذلك يؤكد
وأنـــه لـــم يطلـــع علـــي .. أن الحكـــم الطعـــين بنـــي علـــي أدلـــة لـــيس لهـــا أصـــل ثابـــت بـــاألوراق  

 .محصها وصوال لوجه الحق فيها الدعوى ولم يفحصها وي

 هذا 
ومن خالل ما تقدم يتضـح انهيـار أهـم األعمـدة القـائم عليهـا الحكـم الطعـين ويتضـح أنهـا بـال  

 .مما يؤكد انه جدير باإللغاء .. سند وال دليل له أصل ثابت باألوراق 

 ليس هذا فحسب 

ـبـــل أن الثاـبـــت أن هـنـــاك العدـيـــد ـمـــن األوراق 

ند إليهـا احلكـم الطعـني وقـرر واملستندات التي اسـت

وهـو .. غري موجـودة .. حال كونها .. بأنه أطلع عليها 

ما أثبتته عدالة حمكمة االستئناف مبحضـر اجللسـة إذ 

) ١٦ ، ٩ ، ٧(قررت بأن املستندات املوجودة هي أرقـام 

 . وهذا يعني أن باقي املستندات غري موجودة .. فقط 

 ومن مجلة ما تقدم .. ومن ثم 
حي ظاهرا بأن الحكم المستأنف قـد اسـتند إلـي أوراق ومسـتندات أوردهـا فـي قضـائه حـال يض 

وهــو الــذي يعيــب الحكــم بالفســاد فــي االســتدالل حيــث تســاند ! عــدم وجودهــا ضــمن ملــف القضــية ؟
 .وهو ما يجعله جديرا باإللغاء .. علي أدلة ليس لها أصل ثابت باألوراق 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

٣١٨ 

 

 الوجه الثاني 

 رغـم -/-/-م املستأنف باستدالله بتقرير دائرة الرقابة املالية املـودع بتـاريخ فساد احلك

كان ال يزال غري متيقن مما أثبته بدليل إرسـاله / ..... ) الشاهد (أن معد هذا التقرير 

مستفسرا عن كيفية حصول املـتهم األول .....  إيل شركة -/-/-بريدا اليكرتونيا بتاريخ 

وهو ما يقطع بعدم صالحية هذا التقرير لالسـتدالل .. يفته علي منافع من خالل وظ

  .به 

 حيث أن املقرر يف قضاء التمييز أنه 
ولـــئن كـــان مـــن حـــق محكمـــة الموضـــوع أن تحصـــل أقـــوال الشـــاهد وتفهـــم ســـياقها وتستشـــف  

مراميهـا ماداـمـت فيمـا تحصــله وال تحـرف الشــهادة عـن موضــعها ، وهـي ـفـي ذلـك مقـيـدة أال تأخــذ إال 
 .وال الصريحة أو مدلولها الظاهر باألق

 )٥/٣/٢٠٠٥ جلسة ٢٠٠٤ لسنة ٣٩٦الطعن بالتمييز رقم (

 كما قضت حمكمة النقض بأن
أســـباب الحكـــم تعتبـــر مشـــوبة بالفســـاد فـــي االســـتدالل إذا انطـــوت علـــي عيـــب يمـــس ســـالمة 

حيـــة دلـــة غيـــر صـــالحة مـــن الناأالمحكمـــة فـــي اقتناعهـــا إلـــي االســـتنباط ويتحقـــق ذلـــك إذا اســـتندت 
بهـــا أو إلـــي عـــدم فهـــم الواقعـــة التـــي ثبتـــت لـــديها أو وقـــوع تنـــاقض بـــين هـــذه الموضـــوعية لالقتنـــاع 

 .العناصر التي انتهت إليها بناء علي تلك العناصر التي ثبتت لديها 
 )ق٦٢ لسنة ٣٣٤٣ الطعن رقم ٢١/٢/١٩٩٣نقض (

 ملا كان ذلك 
ن تقرير دائـرة الرقابـة الماليـة المعـد وكان الثابت من خالل مدونات الحكم الطعين أنه اتخذ م 

 .سندا وركيزة لقضائها الطعين / ..... .. بمعرفة السيد 

 وذلك علي الرغم 
 ـلـم يكــن متيقنــا -/-/-بعــد إيداعــه لتقريــره بتــاريخ / ..... مــن أن الثابــت ـبـاألوراق أن الســيد  

 .بعد مما انتهي إليه 
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 والدليل علي ذلك 
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 وهذا الربيد االلكرتوني 
ة ذاته كان لما بعد إعداده تقريـره ال يـزال متشـكك فـي يؤكد وبحق أن معد تقرير الرقابة المالي 

من الزعم بإضراره بأموال الشركة التـي يعمـل بهـا وتربحـه .. صحة االتهام الموجه إلي المتهم األول 
 .من أموالها بمناسبة وظيفته 

 معد التقرير / وهذا الشك من السيد 
 .....لـتـي رســت ـمـن شــركة أن جمـيـع المناقصــات احـيـث أثبـتـت األوراق .. كــان ـفـي محـلـه  

بـل أنهـا .. تمت وفـق صـحيح القـانون ولـم يكـن بهـا ثمـة إخـالل أو محابـاة  .. .....علي شركة 

 . صاحبة أفضل وأقل عطاء من حيث السعر.....رست علي شركة 

 ليس هذا فحسب 
أن المتهم األول لم يحصل أو ينتفـع أو يتـربح بـدرهم واحـد مـن بل تبين من خـالل األوراق  

 بأـنـه تحصــل عـلـي أي مـبـالغ – المنكــور تمامــا –وأنهــا عـلـي الـفـرض الجــدلي  .. .....ال شــركة أـمـو
 .ولم تكن بمناسبة المناقصات أنفة الذكر ..... فإنها لم تكن من شركة 

 ملا كان ذلك 
ولـم يبنـي عـلـي .. قـد شـابه الشـك والـتـردد فيمـا انتهـي إليـه ورغـم أن تقريـر الرقابـة الماليـة  

 .األمر الذي يجعله غير صالح من الناحية الموضوعية لالستدالل به .. ن الجزم واليقي

 ذلك أن 
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 )ق١٩ لسنة ٣٤٥ طعن رقم ٢٨/٢/١٩٤٩نقض جلسة (
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 ومن ثم 
وباســتدالل الحكــم الطعــين عـلـي تقرـيـر الرقاـبـة المالـيـة المعـيـب بعــدم الجــزم واليـقـين والموصــوم  

 .األمر الذي يعيبه بالفساد في االستدالل بما يستوجب إلغائه .. بالشك وعدم التيقن 

 الوجه الثالث للفساد 

املستأنف عابه الفساد يف االستدالل بالتقرير الصادر عن هيئة تبيـيض األمـوال احلكم 

رغم ما عاب هذا التقرير من عدم رمسيـة أو .. علي إدانة املتهم األول .. بدولة لبنان 

 .مشروعية وعدم التصديق عليه 

 فمن املستقر عليه يف قضاء النقض أنه 
م باإلداـنـــة اـلـــذي ينتـهـــي إلـيـــه مــــن دلـيـــل ـثـــم ال يجــــوز للقاضــــي أن يســــتمد اقتناعــــه ـفـــي الحكــــ 

ٕالحصول عليه من إجراء باطل ، واال بطل معه هذا الحكم وذلـك تطبيقـا لقاعـدة مـا بنـي علـي باطـل 
 .فهو باطل 

 )٢٤ ق ١٨ مجموعة أحكام النقض سنة ٣١/١/١٩٦٧نقض (

 كما قضي بأن 
ا أقـيم الحكـم علـي دليـل  فـإذاألحكام الجنائية إنما تبنـي علـي سـند مسـتمد مـن أوراق الـدعوى 

 .ليس له أصل باألوراق أو له أصل ولكنه باطل ، كان الحكم باطال البتنائه علي أساس فاسد 
 )ق٥٢ لسنة ٢٧٤٣ الطعن رقم ١٦/٢/١٩٨٥نقض (

 ملا كان ذلك
أـنــه أعتكـــز فـــي .. وكـــان الثاـبــت مـــن خـــالل أوراق االتهـــام الماـثــل ومـــدونات الحكـــم الطعـــين  

 . إلي تقرير هيئة تبيض األموال إدانته للمتهم األول

 وهذا التقرير 
مما يؤكـد حصـوله علـي ) معد تقرير الرقابة المالية/ ..... (تم تقديمه باألوراق بمعرفة السيد 

 .هذا التقرير بطريقه غير مشروعة وغير قانونية 
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 ذلك أن السبيل القانوني الصحيح 

 لوجود هذا التقرير ضمن أوراق االتهام املاثل 

 كون بطريق من الطرق الثالثة اآلتية ي

 : الطريق األول 
لمخاطبـة هيئـة ) وحده غسـل األمـوال(أن تخاطب عدالة المحكمة مصرف اإلمارات المركزي 

ـثـــم إرســــاله رســــميا إـلـــي مصــــرف اإلمــــارات .. تـبـــيض األمــــوال بلبـنـــان رســــميا إلعــــداد هــــذا التقرـيـــر 
 .المركزي

 وهذا الطريق مل يتم سلوكه 

 ني الطريق الثا
وحــــده غســــل ( مصــــرف اإلمــــارات المركــــزي – رســــميا –أن تخاطــــب دائــــرة الرقابــــة الماليــــة  
ٕ إلعـــداد التقرـيــر وارســـاله – رســـميا أيضـــا –ليقـــوم بمخاطـبــة هيـئــة تـبــيض األمـــوال للبنانـيــة ) األمـــوال

 .للمصرف رسميا 

 وهو ما مل يتم سلوكه أيضا 

 الطرق الثالث 
مرـكــزي مباشـــرة إلــي هيـئــة تبــيض األـمــوال بلبـنــان أن تــتم المخاطـبــة مــن مصـــرف اإلمــارات ال

 .إلمداده بكشوف حسابات المتهم األول البنكية 

 وهو ما مل يتم سلوكه أيضا 
 ـلـــم ـيـــتم – بدوـلـــة لبـنـــان –وكــــان الثاـبـــت أن تقرـيـــر هيـئـــة تـبـــيض األمــــوال .. لمــــا كــــان ذـلـــك  

معـد تقريـر الرقابـة / د األمر الذي يؤكد أن حصول السي.. الحصول عليه بأحد الطرق سالفة الذكر 
 .قد تم بطريق غير قانوني وغير مشروع .. المالية عليه 

 وتأكيدا علي ذلك نورد األدلة اآلتية 

 الدليل األول 
أن هذا التقرير لم يتم التصديق عليه من قبل هيئة تبيض األموال بدولـه لبنـان التـي أصـدرته 

ر الــذي يســتوجب اســتبعاده مــن االســتدالل وهــو األمــ.. أو مــن أي مــن الجهــات الرســمية فــي لبنــان 
 التي تنص علي أن  من قانون اإلثبات ١٣عمال بنص المادة 
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 ويف ذلك قررت حمكمة التمييز بأن 
ة مــن خــارج الدوـلـة والـتـي يـلـزم لقبولهــا فــي اإلثـبـات أمــام محــاكم الدولــة أن المحــررات الصــادر 

التصــديق عليـهــا ـمــن الجـهــات الرســمية ـفــي البـلــد اـلــذي صـــدرت فيــه هـــذه المســـتندات الـتــي تصـــدرها 
إذ تعتـبــر هـــذه المســـتندات .. الجهـــات الرســـمية بدوـلــة أخـــري خـــارج دوـلــة اإلمـــارات العربـيــة المتحـــدة 

أمــا المحــررات العرفـيـة الـتـي .. العربـيـة المتحــدة ـفـي حكــم المحــررات العرفـيـة بالنســبة لدوـلـة اإلمــارات 
يحررهـــا األشـــخاص فيمـــا بيـــنهم أو تحررهـــا جهـــات غيـــر رســـمية خـــارج الدولـــة فـــال يـــتم قبولهـــا فـــي 

 .اإلمارات أمام محاكم الدولة إال بالتصديق عليها من الجهات الرسمية في البلد الذي صدرت منه 
 ) تجاري٢٠٠٦ لسنة ٢٦٩ الطعن رقم ١٢/٣/٢٠٠٧ حكم تمييز بتاريخ(

 هذا 
وحيث أن ذلك التقرير لم يسبغ بالرسمية من الجهة التي أصدرته ولم يتم التصديق عليه مـن 

 األمــر الــذي يجعلــه غيــر صــالح لالســتدالل بــه أمــام محــاكم – فــي لبنــان –الجهــات الرســمية هنــاك 
 .دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 ي الدليل الثان
أن هذا التقرير المزعوم صدوره عن هيئة تبـيض األمـوال بلبنـان قـد خـال مـن أي خـاتم للجهـة  

 .مما يثير الشك في صحته .. التي أصدرته أو أي جهة حكومية 

 الدليل الثالث 
أن صفحات هذا التقرير قد خلت من ثمة تعريـف أو اسـم للجهـة التـي .. واألكثر من ذلك  

ممـــا يســـهل .. باعـتــه علـــي غيـــر األوراق الخاصـــة بهيئـــة تبيـــيض األمـــوال ممـــا يؤكـــد ط .. أصـــدرته
 .الحذف منه أو اإلضافة إليه ويؤكد الشك في صحته 

 الدليل الرابع 
 -/-/- أنه معد بناء علي قرار هيئة التحقيـق الصـادر بتـاريخ – زعما –أنه قد ورد بالتقرير 

 مــا يؤـكــد الشـــكوك التــي أحاطـــت بـهــذا  وهـــو-/-/-فــي حـــين أن قــرار هيـئــة التحقـيــق صــدر بـتــاريخ 
 .التقرير 



 

٣٢٣ 

 

 مما تقدم مجيعه 
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 الوجه الرابع 

احلكم الطعني خالف الثابت باألوراق حينما بني قضاءه علي الزعم بـأن املـتهم األول 

رغم أن األوراق قطعت بـأن دوره يف ..... .. هو من أرسي املناقصات األربعة علي شركة 

ندسية واستشاري املشروع إرساء هذه املناقصات يقتصر علي اعتماد اختيار اإلدارة اهل

 والتصديق عليه فقط 

 ذلك أن القاعدة 
انـه إذا ـكـان الحكـم ـقـد بـنـي علـي واقـعـة ال ســند لهـا ـفـي أوراق اـلـدعوى أو مسـنده إـلـي مصــدر  

 .موجود ولكنه مناقض لها ، فإنه يكون باطال 

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا 
الحكــم هــي تحريــف محكمــة الموضــوع للثابــت ماديــا أن مخالفــة الثابــت بــاألوراق التــي تبطــل  

 .ببعض المستندات أو إبتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة خالف ما هو ثابت بأوراق الدعوى
 )٢١٩ ص ١ ج ٤٦ س ٢/١/١٩٩٥ق جلسة ٦٠ لسنة ٣١٧١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
وع للثابــت ماديــا مخالفــة الثابــت فــي األوراق التــي تبطــل الحكــم هــي تحريــف محكمــة الموضــ 

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

 )ق٦٣ لسنة ٢٧٠٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ــــي واقعـــــات االتهـــــام الماثـــــل ومـــــدون  ات الحكـــــم وبتطبـيــــق المفـــــاهيم القانونيـــــة أنفـــــة البيـــــان عـل

يتضــح أن هــذا الحكــم قــد أفســد فــي اســتدالله وخــالف مــا هــو ثابــت بــاألوراق حينمــا بنــي .. الطعــين 
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قضــاؤه علــي الــزعم بــأن المــتهم األول قــد عمــل علــي إرســاء المناقصــات األربعــة المعلــن عنهــا مــن 
 ..... .لصالح شركة ..... ..... .. شركة 

 وهذا استدالل خاطئ وفاسد وخمالف لألوراق 

 ألقوال الشهود وللمستندات التي أسفرت مجيعا عن و
 :أن إجراءات المناقصات علي وجه العموم كانت تجري كالتالي 

ثــم يــتم إعــداد خطــه للمشــروع عمــا إذا كــان .. بشــراء األرض ..... تقــوم شــركة .. بدايــة .. 
 .سيتم إنشاء أبراج مكاتب أو أبراج سكنيه 

 ثم يتم تعيني استشاري للمشروع 
ومــن ـثـم .. ـثـم يـقـوم بترشــيح المـقـاولين لتنفـيـذ مــا ـقـام بتصــميمه ..  اـلـذي يـتـولى تصــميمه وهــو 

وبالفعـــل يتقـــدم المقـــاولون ..... .. ـيــتم دعـــوة هـــؤالء المقـــاولين للمناقصـــات الـتــي تعـلــن عنهـــا شـــركة 
 .بعطاءاتهم في أظرف مغلقة مشمعه بالشمع األحمر 

 ويتم تشكيل جلنة جتمع 

 واإلدارة القانونية واإلدارة املالية بني اإلدارة اهلندسية 

 لفض املظاريف 
وتفرـيـغ ..  بـفـض المظــاريف )الـتـي ـلـيس ـمـن بينـهـا الـمـتهم األول(وبالفعـل تـقـوم هــذه اللجنـة  

 .محتواها في كشف مبين به أسماء الشركات المتقدمة بالعطاءات وقيمة كل عطاء 

 ثم يتم رفع هذا الكشف 
وذلــك ليـقــوم ـكــال منهمــا بدراســـته وتحليـلــه .. شـــاري المشـــروع استٕواـلــي اإلدارة الهندســية ـلــي إ 

 .ٕواصدار توصيه بقبول أفضل العطاءات وأقلهم سعر 

 وعقب ذلك كله 
وهنـا ينحسـر دوره فـي ..... .. يرفع األمر إلي المتهم األول بصفته الـرئيس التنفيـذي لشـركة  

 .ليه اعتماد اختيار اإلدارة الهندسية واستشاري المشروع والتصديق ع

 ثم يتم 
في أغلـب األحيـان يـتم التعاقـد مـع .. إرسال خطاب تعيين إلي المقاول تمهيدا إلتمام التعاقد 

 استشاري المشروع أو المقاول الرئيسي ويكون التعامل بعد ذلك بين المقاول الراسي عليه العطاء 
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 (.....) .دون تدخل من الشركة .. وبين االستشاري أو المقاول الرئيسي 

 ا تقدم مجيعه ومم
يتضــح أن المــتهم األول منبــت الصــلة تمامــا عــن مســألة ترشــيح المقــاولين ودعــوتهم لــدخول 

بـــل ومنبـــت الصـــلة تمامـــا عـــن .. المناقصـــات أو فـــض األظـــرف المغلقـــة التـــي تتضـــمن عطـــاءاتهم 
ارة ذلك أن المنوط بذلك هو استشـاري المشـروع ومعـه اإلد.. ٕاختيار المقاول وارساء المناقصة عليه 

 ..... .الهندسية بشركة 

 أما دور املتهم األول 
فينحســــر ـفـــي اعتـمـــاد اختـيـــار االستشــــاري واإلدارة الهندســــية للمـقـــاول األـقـــل ســــعرا واألفضــــل  

 .عرض والتصديق عليه 

 وهو األمر الذي يؤكد فساد استدالل احلكم الطعني وخمالفته للثابت باألوراق 

  .....إرساء املناقصات األربعة علي شركة حينما قرر بأن املتهم األول سعي حنو 

 ليس هذا فحسب 
ـبــــل أن هـــــذا العـيــــب اـلــــذي شـــــاب الحكـــــم الطعـــــين يتضـــــح جلـيــــا مـــــن خـــــالل اســـــتقراء أوراق  

 .والسابق اإلشارة إلي إجراءاتها تفصيال .. المناقصات األربعة أنفة الذكر 

 فالثابت .....فبخصوص برج 
..... لقائمــة بــدعوة المقــاولين ومــن ضــمنهم شــركة هــي ا...) شــركة (أن استشــاري المشــروع  -

 ) .دون أي تدخل من المتهم األول(
أن العطاءات قدمت في أظرف مغلقة ومشمعة بالشمع األحمر حسبما جري عليه العمل فـي  -

 .جميع المناقصات 
،     / ..... ، والســــــيد / ..... الســــــيد (أن ـفـــــض المظــــــاريف ـتـــــم بمعرفــــــة لجـنـــــه مشــــــكلة مــــــن  -

وهـــذا يعنـــي أن المـــتهم األول بعيـــد كـــل البعـــد عـــن هـــذه / .....) .. ، والســـيد .. / ...الســـيد
 .اللجنة ولم يتدخل في فض المظاريف 

أسفرت عملية فض المظاريف علي أن أفضل العروض وأقلهـم سـعرا هـو العطـاء المقـدم مـن  -
فضـال عـن كونهـا الشـركة الوحيـدة الـتـي ..  مليـون درهـم ٣٩ر٦٠٠ر٠٠٠بمبلـغ ..... شـركة 

 . مليون درهم ٢تقدمت بضمان مالي قدره 
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إال أنـه قـد تـم التفـاوض معهـا .. أفضل العروض واألقل سعرا ..... ورغم كون عطاء شركة  -
 . درهم ٣٨ر٨٠٠ر...وتم تخفيض السعر النهائي إلي (.....) بمعرفة مدير المشروع 

أو بعيـد سـوي ومن جمله إجراءات هذه المناقصة يتضح عـدم تـدخل المـتهم األول مـن قريـب  -
األفضـل واألـقـل ..... فـي اعتـمـاد اختيـار اإلدارة الهندســية واستشـاري المشــروع لعطـاء شــركة 

 ..... .سعرا واألكثر ضمانا لحقوق شركة 

 فالثابت .....أما عن مشروع أبراج 
 .للدخول في المناقصة ..... أنه قد تم دعوة العديد من الشركات مع شركة  -
،   / ..... ، والسيد/ .... ، السيد / ..... السيد ( من أن لجنة فضل األظرف كونت -

 ) .ومن ثم يتضح أن المتهم األول بعيد كل البعد عن هذه اللجنة/ .... ( والسيد 

هو عطاء .. أسفرت عملية فض المظاريف عن أن أفضل العطاءات واألقل سعرا  -
 .بل تم تخفيضه بالتفاوض معها .. ليس هذا فحسب ..... .. شركة 

هذا أيضا يؤكد انقطاع صلة المتهم األول عن هذه المناقصة أيضا وعدم تدخله أو تداخله و -
وأنحسر دوره في التصديق علي اختيار اإلدارة الهندسية .. فيها بأي وسيلة من الوسائل 

 .....) .عطاء شركة (واستشاري المشروع ألقل العطاءات سعرا 

  فالثابت ......أما عن مشروع برج 
بدءا .. هو القائم بجميع اإلجراءات .....) مدير اإلدارة الهندسية بشركة / ... (د أن السي -

 .من ترشيح المقاولين ودعوتهم لدخول المناقصة 
والتي أسفرت أيضا عن أن أفضل العروض واألقل سعر هو العرض المقدم من  -

وتم  .. .....بالتدخل والتفاوض مع شركة / ...... وأيضا قام السيد ..... .. شركة 
 .تخفيض السعر النهائي 

المقاول (للمقاوالت ... وبين شركة ..... تم التعاقد بين شركة .. وعقب إتمام االتفاق  -
 ..... .ٕوتم التعامل ماليا واداريا بينهما دون تدخل من شركة ) الرئيسي للمشروع

المشروع سوي وهذا األمر يقطع بما ال يدع مجاال للشك انتفاء أي دور للمتهم األول بهذا  -
 .ليس أكثر / ....... أنه اعتمد وصدق علي اختيار السيد 

  فالثابت ....وأخريا فعن مشروع 
 ) .مدير اإلدارة الهندسية/ .... (أن القائم بدعوة المقاولين أيضا هو السيد  -
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وتـم ..  مليـون درهـم ٦٤ر٥١٢بمبلـغ ..... أفضـل العـروض كـان العـرض المقـدم مـن شـركة  -
 . مليون درهم ٤٦تخفيضه إلي 

لـــم يثبـــت بـــاألوراق ثمـــة تـــدخل للمـــتهم األول فـــي هـــذه المتناقصـــة كحـــال جميـــع المناقصـــات  -
 .السابقة 

 ومن مجلة ما تقدم.. ومن ثم 
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 ملا كان ذلك 
وكان الحكم الطعين قد خالف ما هو ثابت من المستندات واألوراق وأقوال الشهود علي نحـو  

 علي نحـو يجعلـه.. األمر يعيبه بالفساد في االستدالل ومخالفة الثابت باألوراق .. ما تقدم باألوراق 
 .بحق خليقا باإللغاء 

 الوجه اخلامس للفساد   

كاـنـت تتحـصـل ـمـن ..... فـسـاد احلـكـم الطـعـني يف اـسـتدالله حينـمـا ـقـرر ـبـأن ـشـركة 

..... علي املبالغ مقابل أعماهلـا ثـم تقـوم بتحويـل جـزء منهـا إيل شـركة ..... شركة 

قاضي وال تتعاقـد ال تت..... حال كون الثابت باألوراق أن شركة .. ومنها للمتهم األول 

بل تتعاقد مع املقاول الرئيسـي للمشـروع الـذي كـان يقـوم بـدوره ..... .. مع شركة 

..... وهـو مـا يؤكـد أن كافـة املبـالغ املنصـرفة لشـركة ..... .. بسداد مستحقات شركة 

 ..... انصرفت من املقاول الرئيسي لكل مشروع علي حدة وليس من شركة 

 وحيث خالف احلكم الطعني 
 مقابـل ..... كانت تسدد لشركة .....حيث قرر بأن شركة ذه الحقائق الثابتة بالمسـتندات ه

الـذي كـان ) العائـدة للمـتهم الثـاني..... (تقـوم بسـداد مبـالغ لشـركة ..... ثم كانت شـركة  .. أعمالها
 .يقوم بتوزيع هذه المبالغ ويمنح جزء منها للمتهم األول 

 

 



 

٣٢٨ 

 

 السلسلة وحيث سبق وأوضحنا تهاتر هذه 

 من التخمينات واالفرتاضات الغري قائمة علي مثة دليل 
فــإن هــذا التسلســل وهــذه الــدائرة الوهميــة مــن التخمينــات أساســها باطــل .. وفضــال عــن ذلــك 

نتيجة ألعمال لم تكن لتحصل عليهـا مـن ..... ذلك أن المبالغ التي تتحصل عليها شركة .. وفاسد 
 .ليها من المقاول الرئيس لكل مشروع علي وحده ٕوانما كانت تحصل ع..... .. شركة 

 مما سبق 
يبين لعدالـة الهيئـة المـوقرة أن دفـاع المسـتأنف قـد طـوي علـي حقـائق أثبتهـا بمسـتندات دامغـة  

وهـي مسـتندات تتفـق وصـحيح الواقـع .. قدمها أمام محكمة االستئناف قبـل صـدور الحكـم المنقـوض 
 علـي الهيئـة المـوقرة وفقـا للوقـائع الثابتـة بهـا علـي النحـو والقانون نتشرف بعرض ما فيها مـن حقـائق

 :التالي 

 )١(فقد طويت احلافظة 
وبــين المــتهم األول فــي  .. ..... .....المحــرر فيمــا بــين شــركة ) المتــرجم(صــورة مــن العقــد 
  . -/-/- بتاريخ بداية التحاقه بالعمل بها

 والثابت من خالله 
ي كــون هــذه الشــركة تابعــة للحكومــة أو أن أموالهــا أمــواال أنــه لــم يتضــمن تمامــا أي إشــارة إلــ

 .أو أن المتهم األول حال التحاقه بها سيكون موظفا عام أو مكلف بخدمه عامة .. عامة 

 وهو األمر
الذي يدحض االتهام الماثـل ومـا ورد فيـه مـن زعـم بـأن المـتهم األول موظـف عـام وأن أمـوال 

 . أموال عامة .....شركة 

 ) ٢(ة أما احلافظ
كــــــــرئيس تنفيــــــــذي ) متــــــــرجم(صــــــــورة مــــــــن تجديــــــــد عقــــــــد العمــــــــل الخــــــــاص بــــــــالمتهم األول 

  .-/-/- بتاريخ ..... .....لشركة 

 وباستقراء هذا العقد يتجلى ظاهرا 
 هـي شـركة تابعـة للحكومـة أو أن أموالهـا .....أنه قد خال تماما من ثمة إشـارة إلـي أن شـركة : أوال 

 .أمواال عامة 



 

٣٢٩ 

 

أو مكلــف بخدمــة .. قــد خــال أيضــا مــن أي إشــارة إلــي كــون المــتهم األول موظــف عــام انــه : ثانيــا 
 .عامة

من خـالل المزايـا الـواردة بهـذا العقـد مقارنـة بالعقـد األول والحقـوق الماليـة التـي يحصـل عليهـا : ثالثا 
يتضــــح أن تقــــديرا مــــن الشــــركة لجهــــوده المضــــنية خــــالل مــــدة عقــــد العمــــل .. المــــتهم األول 

حيث نجح في عمل قفزة غير مسبوقة فـي أربـاح الشـركة علـي نحـو مـا سـلف بيانـه .. األول 
 .تفصيال 

 ) ٣(احلافظة 
والموجـــه إـلــي ..  -/-/-بـتــاريخ صـــورة مـــن الخطـــاب الصـــادر مـــن دـيــوان ســـمو حـــاكم دـبــي 

والـذي يتضـمن تحديـد أسـماء الشـركات التابعـة للحكومـة أو التابعـة .. النائب العام / السيد المستشار
 .يوان سمو الحاكم والتي تعتبر أموالها أمواال عامة وموظفيها موظفين عموم لد

 الثابت من هذا اخلطاب احلقائق اآلتية 
أن الشـركات ال تعتبـر تابعـة للحكومـة أو لـديوان سـمو الحـاكم إال بموجـب قـرار أو : الحقيقة األولي 

 .مرسوم أو قانون صريح من سمو الحاكم يفيد بذلك 
فلـو كانـت تابعـة  .. ..... .....أن هـذا الخطـاب لـم يشـمل إيـراد ثمـة ذكـر لشـركة : نية الحقيقة الثا

 .ما كان أعوزه النص أن يورد ذلك صراحة .. للحكومة أو للديوان 
 ليسـت تابعـة .....فإنـه لمـن الواضـح الجلـي أن شـركة .. ٕواعماال لما تقدم جميعه : الحقيقة الثالثة 

 .بأنه مال عام أو موظفوها بأنهم موظفين عموم للحكومة وال يمكن وصف مالها 

 وهو األمر 
الذي يجعل االتهام الماثـل برمتـه قـائم علـي غيـر سـند بمـا يجعـل المـتهم األول جـديرا بـالبراءة 

 .منه 

 ) ٤(احلافظة 
  ...... .....صورة ضوئية للعديد من األحكام وأوراق التنفيذ الصادرة ضد شركة 

  أن وهذه املستندات تدل علي
 ال تـــــدار بمعرفـــــة الدولـــــة بطريـــــق االســـــتقالل المباشـــــر وأنهـــــا تمـــــارس التجـــــارة .....شـــــركة 

..   وأنها تـدار بمعرفـة مجلـس إدارة منتخـب مـن أعضـاء الجمعيـة العموميـة للشـركة .....واالستثمار 
ة أنهــا يجــوز الحجــز علــي أموالهــا والتنفيــذ الجبــري عليهــا مثلهــا مثــل كافــ.. واألكثــر مــن ذلــك كلــه 



 

٣٣٠ 

 

 ليسـت تابعـة للحكومـة وال يعـد مالهـا عـام وال .....وهذا كلـه يؤكـد أن شـركة .. الشركات ودون قيود 
 .موظفوها موظفين عموم 

 وبالتايل 
ال تعتـبــر المـــتهم األول موظـــف عـــام ذـلــك انـــه ال يتقاضـــى راتبـــه مـــن الخزانـــة العامـــة للدولـــة 

ومــن ثــم يتجلــى ظــاهرا ) .. لــو حكمــاو(والتعاقــد الــوظيفي الخــاص بــه لــم يشــار بــه أنــه موظــف عــام 
وهـو مـا .. تهاتر االتهام الماثل القائم علـي زعـم أن المـتهم األول موظـف عـام رغـم عـدم ثبـوت ذلـك 

 .يؤكد أحقية المستأنف في البراءة

 )٥(احلافظة 
 الصـــادر عــــن  -/-/- بتـــاريخ  الصــــادر٢٠٠٧ لســـنة ٣٩٠صـــورة مـــن القـــرار اـلـــوزاري رقـــم 

وذلـك .. كشـركة مسـاهمة عامـة  .. .....وذلـك فـي شـأن تأسـيس شـركة .. صاد وزيرة االقت/ السيدة 
 .وفقا لقوانين الشركات التجارية 

 وحيث خال هذا القرار نهائيا 
 تابعـة للحكومـة أو خاضـعة لهـا أو لرقابتهـا أو أن .....من ثمة ذكر أو إشارة إلي أن شركة 

 .الماثل لصحيح المستندات والثابت باألوراق األمر الذي يؤكد مخالفة االتهام .. مالها مال عام 

 )٦(احلافظة 
 :المستند األول 

والثابـت ..  -/-/-الصادر بتـاريخ  ..... .....صورة من الرخصة التجارية الخاصة بشركة 
من خاللها أنها لم تتضمن ثمة إشارة إلي كون هذه الشركة تخضع للحكومة أو أنهـا تابعـة للحكومـة 

 .كم أو ديوان سمو الحا
 :المستند الثاني 

ثابـت مـن خاللهـا ..  -/-/-مؤرخـة صورة من شهادة شهر قيد الشـركة فـي السـجل التجـاري  
 . مملوكة أو تابعة للحكومة ..... .....أيضا أنها خلت من ثمة إشارة إلي أن شركة 

 وهو األمر الذي يؤكد 
للحكومـة وأن أموالهـا أمـوال  هـي شـركة تابعـة .....قيام االتهام الماثل علي الزعم بأن شركة 

وذلــك كلــه بالمخالفــة للثابــت بــاألوراق وبــال . مــوظفين عمــوم ) ومــنهم المــتهم األول(عامــة وموظفهــا 
 .سند من القانون 



 

٣٣١ 

 

 )٧(احلافظة  
  :المستند األول

المنعـقـــد  ..... .....صــــورة مــــن محضــــر اجتمــــاع الجمعـيـــة العمومـيـــة الغـيـــر عادـيـــة لشــــركة 
 .رئيسا لمجلس إدارة الشركة.. ..../ نتخاب السيد الدكتور يفيد با-/-/-بتاريخ 

 :ثاني المستند ال

        المـؤرخ  ..... .....صورة من محضـر اجتمـاع الجمعيـة العموميـة التأسيسـية لشـركة 
وكـان ذلـك .. كـرئيس مجلـس إدارة لمـدة ثـالث سـنوات .. .../ والذي تضـمن التجديـد للسـيد  -/-/-

 .مثال لهيئة األوراق المالية م. ..../ بحضور السيد 

 ومما تقدم مجيعه 
  ال ولم تكن تابعة للحكومة وأنها ال تدار بواسطة مرفق عام أو .....يتجلى ظاهرا أن شركة 

ٕبطريــق االســتقالل المباشــر وانمــا تــدار وفــق إرادة جمعيتهــا العموميــة وبواســطة مجلــس إدارة منتخــب 
و مـا يخرجهـا تمامـا مـن واليـة الحكومـة أو وصـف أموالهـا وهـ.. ووفقا لالئحة الخاصة المتفق عليهـا 

 .بأنها أموال عامة أو موظفيها بأنهم موظفين عموم 

 )٨(احلافظة 
-/-/-بـتـاريخ  ..... .....صـورة مـن الخطـاب المرســل مـن دائـرة الرقابـة المالـيـة إلـي شـركة 

شــركة عــن الســنة المالـيـة مــن خالـلـه بأنـهـا ستباشــر أعـمـال المراجـعـة المالـيـة لحســاب الواـلـذي أشــارت 
٢٠٠٨.  

 ومن هذا الكتاب تتضح احلقائق اآلتية 
أنـه ولـئن كـان هـذا الخطـاب قـد أشـار إلـي أن هنـاك تعليمـات بشـأن التـدقيق علـي : الحقيقة األولـي 

إال أن ذـلــك ـلــم يعضـــد أو ثـبــت بالمســـتند اـلــدال عـلــي .. حســـابات الشـــركة مـــن ســـمو الحـــاكم 
 .صدور تلك األوامر والتعليمات 

أن اللجنة المكلفة بأعمال المراجعة المالية علي حسابات الشركة قـد تجـاوز حـدود : الحقيقة الثانية 
حيـــث أنهـــا طلبـــت مراجعـــة حســـابات الســـنة ) علـــي فـــرض صـــدور أوامـــر وتعليمـــات(مهمتهـــا
 إال أنهـــا تجـــاوزت ذـلــك بمراحـــل ـبــدليل أن االتهـــام اـلــراهن ـتــم اـلــزعم أـنــه كـــان ٢٠٠٧المالـيــة 

  األمــر اـلـذي يؤـكـد أن المراجـعـة ـلـم تقتصــر عـلـي ٢٠٠٧ حـتـى عــام ٢٠٠٤ـمـن خــالل الفـتـرة 
 . بل تم التجاوز بال إذن أو تعليمات ٢٠٠٧عام 



 

٣٣٢ 

 

 :الثابت من هذا الخطاب أن اللجنة مشكلة من كل من  : الحقيقة الثالثة
  ....../ السيد  -
 ......./ السيد  -

 ...../ السيد  -

 ....../ وجميعهم تحت إشراف السيد 

  الرغم مما تقدم وعلي
       لم تستمع النيابة العامـة ألقـوال أي مـن هـؤالء سـوي األول فقـط ولـم تسـتدع البـاقين لمناقشـتهم 

 .والتحقيق معهم مما ينبئ عن قصور جسيم في التحقيقات 

 هذا باإلضافة إيل إخالل جسيم حبقوق الدفاع 
 وأن األخيـــر ســـبق وهـــدده ...../ فقـــد قـــرر المـــتهم األول أن ثمـــة خـــالف بينـــه وبـــين الســـيد 

لـيس هـذا .. ومع ذلك تصـر النيابـة العامـة علـي اسـتمراره فـي أعمـال المراجعـة والتـدقيق .. بالسجن 
 !!.بل تكتفي به شاهد إثبات ضد المتهم األول ؟؟.. فحسب 

 ومما تقدم مجعيه
ر يتجلى ظـاهرا أن عيـوب الـبطالن والقصـور والتعسـف عابـت االتهـام الماثـل علـي نحـو يجـد

 .طلب البراءة مما هو مسند إليه ) المستأنف حاليا( معه للمتهم األول 

 ) ٩(احلافظة 
 :المستند األول 

 إـلــي .....أمـــين مجـلــس إدارة شـــركة / مرســـل مـــن الســـيد  -/-/-مـــؤرخ صـــورة مـــن إخطـــار 
 .بلغا إياه بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة مالمتهم األول 

 :المستند الثاني 

 -/-/-مؤرخ  .....ية من قرار مجلس اإلدارة بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة صورة ضوئ

 ومن هذين املستندين يتضح 
أن الشركة تـدار بمعرفـة مجلـس إدارة يـتم تشـكيله وانتخابـه بنـاء علـي إرادة الجمعيـة العموميـة 

و األمـــر وهـــ.. وذـلــك كـلــه دون ـتــدخل ـمــن الحكومـــة أو مشـــاركة ـفــي اإلدارة .. للـمــالك والمســـاهمين 
 ليســـت تابعـــة للحكومـــة وأن مالهـــا لـــيس مـــال عـــام وموظفوهـــا ليســـوا .....الـــذي يقطـــع بـــأن شـــركة 

 .وهو ما يؤكد بطالن االتهام الماثل جملة وتفصيال .. موظفين عموم 



 

٣٣٣ 

 

 )١٠(احلافظة 
 برئاسة ..... وذلك بتشكيل لجنة تنفيذية لشركة ٢٠٠٥صورة من قرار إداري صادر عام 

 .رئيس مجلس اإلدارة / السيد الدكتور

 وعضوية كل من 
 ) عضوا  (....../  السيد -
 )عضوا (....../  السيد -
 )عضوا (....../  السيد -

.. ـفـي حــدود السياســة الـتـي يرســمها مجـلـس اإلدارة وتخــتص هــذه اللجـنـة بتصــريف أمــور الشــركة 
تعيـــــين المقـــــاولين ، ومـــــن االصـــــالحيات الممنوحـــــة لهـــــذه اللجنـــــة اعتمـــــاد المشـــــاريع االســـــتثمارية ، 

 .إلي أخر الصالحيات الواردة بصلب هذا القرار .. المهندسين ، واالستشاريين 

 وهذا القرار يؤكد وحبق 
المـتهم األول عضـو ( يتم إدارتها بمعرفة مجلـس إدارة  مسـتقل ولجنـه تنفيذيـة .....أن شركة 

 :وهو األمر الذي يؤكد أمرين ) فيها
ســــت تابعــــة للحكومــــة وال ـتـــدار بواســــطة مرـفـــق عــــام وال ـتـــدار بطرـيـــق أن الشــــركة لي : األـمـــر األول

حـتـى يمكــن الـقـول ـبـأن مالهــا مــال .. وأموالهــا ال ـتـؤول للخزاـنـة العامــة .. االســتقالل المباشــر 
 .عام  وموظفوها موظفين عموم 

ذا مــا هــو إال أحــد أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة المشــكلة بموجــب هــ.. أن المــتهم األول : األمــر الثــاني 
وهــو مــا يؤكــد اســتعماله تصــور ارتكــاب المــتهم ألي مــن االتهامــات المزعومــة فــي .. القــرار 
 .فهو ال يدير هذه الشركة بمفرده .. حقه 

 وهو األمر الذي يؤكد 
أن للواقعــة برمتهــا صــورة أخــري مغــايرة للصــورة التــي حاوـلـت النيابــة العامــة رســمها بــاألوراق 

 .تهم طلب البراءة مما هو مسند إليه وذلك علي النحو الذي يحق معه للم

 )١١(احلافظة 
لـمــــنح الصـــــالحيات الخاصـــــة ـبــــالموظفين واإلدارة العلـيــــا ) ـثــــاني(صـــــورة ـمــــن جـــــدول ودلـيــــل 

  ...... .....لشركة 

 



 

٣٣٤ 

 

 ومرفق به الرتمجة القانونية واملعتمدة

 والثابت من خالله 
بـــل أن .. ة ســـلفا أن المـــتهم األول حصـــل علـــي ذات الصـــالحيات واالختصاصـــات المـــذكور

 .صالحياته زادت وباتت أكثر جسامة من ذي قبل 

 ذلك نظرا للنجاح الباهر 
اـلـذي حقـقـه المــتهم األول واإلنجــازات الهائـلـة الـتـي شــارك فيهــا واألرـبـاح الطائـلـة الـتـي تحقـقـت 

 قــد حققــت أربــاح تقــدر ٢٠٠٥فبعــد أن كانــت الشــركة عــام .. خــالل فتــرة رئاســته التنفيذيــة للشــركة 
 ) . مليون درهم٤١٢( بلغت األرباح ٢٠٠٦ففي عام )  مليون درهم٤١(

  فقط ٢٠٠٧ويف منتصف عام 
 فقـد تجـاوزت األرـبـاح ٢٠٠٨أمـا فـي عـام ..  مليـون درهــم ٤١٢حققـت الشـركة أرباحـا قـدرها 

 .وهو ما يؤكد أمانه وكفاءة المتهم األول علي عكس ما يحاول البعض إلصاقه به .. المليار درهم 

 )١٢ (احلافظة
صـــــــــورة مـــــــــن جـــــــــدول ودليـــــــــل مـــــــــنح الصـــــــــالحيات الخاصـــــــــة بـــــــــالموظفين واإلدارة العليـــــــــا 

  ...... .....لشركة 

 مرفق به صورة من الرتمجة املعتمدة والقانونية 
لــــم .. والثابــــت مــــن هــــذا المســــتند أن االتفــــاق علــــي صــــالحيات واختصــــاص المــــتهم األول 

 .ظف عام أو أنه يعتبر كذلك حكما تتضمن ولم يشر فيها من قريب أو بعيد إلي انه مو

 ليس هذا فحسب 
وأنـه .. يتضح أنها محدده جدا .. بل أنه باإلطالع علي اختصاصات المتهم األول المنفردة 

كلما كانت المعاملة أكثر تكلفـة فإنـه ال يخـتص بهـا منفـردا بـل يجـب أن يشـاركه فيهـا واحـد أو اثنـان 
 .من أعضاء مجلس اإلدارة 

 ه أضف إيل ذلك كل
أن الثابــت أن دور المــتهم األول فــي المناقصــات ينحصــر فــي اعتمــاد اختيــار العطــاء األقــل 

 .سعرا واألفضل والذي يتم ترشيحه من اإلدارة الهندسية واستشاري المشروع

 



 

٣٣٥ 

 

 وهذا كله يؤكد
 ) .ولو حكما(أن المتهم األول ليس موظف عام  -
.. ٕالية واداريـة يعمـل مـن خاللهـا بل أن هناك قيود م.. أنه ال يمارس عمله بصفه مطلقة  -

 .بما يؤكد استحالة تصور حدوث االتهام الماثل منه 

أن دور الـمـتهم ال يعــدو أن يكــون معتمــدا ومصــدق عــل االختـيـار اـلـذي ـيـتم بمعرـفـة اإلدارة  -
 .الهندسية واستشاري المشروع 

 وهذا كله يؤكد وحبق 
 .براءة المتهم مما هو مسند إليه 

 )١٣(احلافظة 
وذـلــك  .. ..... وشـــركة ...لمجموعـــة مـــن العـقــود واالستشـــارات الهندســـية مـــن شـــركة صـــور 

 علي نحو 
 ).العائدة للمتهم الثاني (..... إلي شركة .....يؤكد مشروعية المبالغ المحولة من شركة 

 وأن تلك املبالغ 
ا وال عالـقـــة لـهـــ .. ..... عـلـــي شــــركة .....ال عالـقـــة لـهـــا بالمناقصــــات الراســــية ـمـــن شــــركة 

 ) .بمناسبة صلة القرابة والنسب(بالمبالغ المدفوعة من المتهم الثاني إلي المتهم األول 

 واجلدير بالذكر 
إال أنهـا لـم .. .../  بمعرفـة الـالزم أول .....أن هذه المستندات قد تم ضبط أصولها بشـركة 

ئــرة تحـــويالت تظهــر فيمــا بـعــد حيــث أنـهــا كفيلــة بـهــدم االتهــام الماـثــل مــن أساســـه وعلــي األخـــص دا
 .القائم علي أساسها هذه االتهام ) الوهمية والتخمينية(المبالغ 

 )١٤(احلافظة 
 :المستند األول 

لالستفســار عمــا إذا .. ....صــادر مــن إدارة القضــايا إـلـي بـنـك  -/-/-مــؤرخ صــورة خطــاب 
 .كان للمتهم األول ثمة حسابات لدي البنك من عدمه 

 

 



 

٣٣٦ 

 

 -/-=/وقد أفاد البنك بتاريخ 

 بأن املتهم األول ليس له أي حسابات لدي البنك املذكور 

  فروعهمنأو أي 
 : المستند الثاني 

لالستفســار عمــا إذا . ....صــادر مــن إدارة القضــايا إلــي بنــك  -/-/-مــؤرخ صــورة خطــاب 
 .كان للمتهم األول أي حسابات لدي هذا البنك 

  -/-/-اد البنك بتاريخ فوقد أ
 . أي حسابات مصرفيه لدي البنكأن المتهم األول ليس له

 :المستند الثالث 

لالستفسـار عمـا إذا .. .....صـادر مـن إدارة القضـايا إلـي بنـك  -/-/-مـؤرخ صورة خطـاب 
 .كان للمتهم األول أي حسابات لدي هذا البنك من عدمه 

  -/-/-وقد أفاد البنك بتاريخ 

 بأن املتهم األول ليس له أي حسابات لدي البنك 
ومن جملة ما تقدم يتضح أن ما جـاء بـاألوراق مـن الـزعم بـأن المـتهم الثـاني .. ذلك لما كان 

هــو محــض افتــراء ال .. كــان يحــول مبــالغ إلــي المــتهم األول علــي حســابات لــه فــي البنــوك الماليــة 
 يواكب الحقيقة 

 ذلك أن الثابت مما تقدم 
.. وجـود حسـابات لـه فيهـا أن جميع البنوك أنفة الذكر قطعت بما ال يدع مجـاال للشـك بعـدم 

 .                             وينال من االتهام الماثل برمته  .. ...../ وهو ما يدحض مزاعم الشاهد 

 )١٥(احلافظة 
 ، ٢٠٠٨ عـــن أعـــوام ..... .....صـــورة ضـــوئية مـــن تقـــارير مـــدقق الحســـابات عـلــي شـــركة 

 تحملـت مبـالغ .....شـركة شارة إلـي أن  والثابت من خاللها أنها لم تتضمن ثمة إ٢٠١٠  ، ٢٠٠٩
 .أزيد عما هو مستحق عليها أو أن هناك أي خلل في أي من المناقصات التي فيها 

 

 



 

٣٣٧ 

 

 األمر الذي يؤكد
فإـنــه ..  ـبــأن مـــال هـــذه الشـــركة مـــال عـــام – المخـــالف للحقيـقــة –أـنــه عـلــي الـفــرض الجـــدلي 

وذـلـــك كـلـــه ـبـــإقرار مــــدقق .. علـيـــه مصــــان وـلـــم ـيـــتم االعـتـــداء علـيـــه أو اإلضــــرار ـبـــه أو االســــتيالء 
 .الحسابات وهو أكبر مكاتب مدقق الحسابات في العالم 

 مكرر ) ١٥(احلافظة 
والـذي  " ..." لمشـروع ..  -/-/-بتـاريخ  .....صورة مـن العـرض المـالي المقـدم مـن شـركة 

واحـد وثمـانون مليـون وسـبعمائة سـتة وسـبعون ( درهـم ٨١٧٧٦٠٠٠ضمن عرض مالي مبـدئي قـدره 
 .وهذا العرض مرفق به الترجمة المعتمدة  .. )ألف درهم 

 )١٦(احلافظة 
 -/-/-بـتـــاريخ ) ...استشــــاري مشــــروع (.....مرســــل مــــن شــــركة ) مترجمــــة(صــــورة خطــــاب 

  ...... .....التابع لشركة  ...بمشروع للدخول في المناقصة الخاصة  .. .....بدعوة شركة 

 وهو ما يؤكد 
ـبـل مــن االستشــاري المعــين ..  المشــروع ـلـم ـتـتم مــن المــتهم األول  لهــذا.....أن دعــوة شــركة 

 .للمشروع 

 )١٧(احلافظة 
) ..مـدير مشـروع  (...../  إلي السيد .....الموجه من شركة ) المترجم(صورة من الخطاب 

 لتنفيــــذ ..... متضــــمن قيمــــة العطــــاء المقــــدم مــــن شــــركة -/-/-بـتـــاريخ  ..... .....الـتـــابع لشــــركة 
والذي تبـين عقـب فـض المظـاريف المغلقـة أنـه أقـل  ....بمشروع كهروميكانيكية الصحية األعمال ال

 .) تسعة وثالثون مليون وستمائة ألف درهم( درهم .....٣٩٦العطاءات سعرا بمبلغ قدره 

 وهو ما ينفي 
   الذي تبين وبحق أنه األقـل سـعرا ممـا.....أي صلة للمتهم األول بالعطاء المقدم من شركة 

 .ه جديرا بالقبول يجعل

 )١٨(احلافظة 
صـــــادر مـــــن لجنـــــة فـــــض األظـــــرف بمشـــــاركة  -/-/-مـــــؤرخ ) متـــــرجم(صـــــورة مـــــن تقريـــــر 

 بالعطاءات المقدمة لألعمال الكهروميكانية والصحية من ) ...االستشاري لمشروع (.....شركة 



 

٣٣٨ 

 

  " ....لمشروع " وشركات أخري .....شركة 

 تبني من مطالعته 

�0G�_אu�[0א��C��ن����9�م��61/A����......א�"'�א��u�[0א

 كما تبني 
أن لجنة فض األظرف الموقعة علي هذا التقرير ليس من بينها المـتهم األول ممـا يؤكـد عـدم 
ضـــلوعه فـــي أي مـــن إجـــراءات هـــذه المناقصـــة وعـــدم صـــحة مـــا نســـب إلـيــه مـــن تعمـــده إرســـاء هـــذه 

  ......لصالح شركة ) أو غيرها(المناقصة 

 وهو ما يقطع 
 .راءة المتهم األول مما هو مسند إليه من اتهامات خالفت وبحق الثابت من األوراق بب

 )١٩(احلافظة 
متضـــمنا ) ...استشـــاري مشـــروع (.....المعـــد بمعرفـــة شـــركة ) المتـــرجم(صـــورة مـــن التقريـــر 

 ......تحليل العقارات المقدمة من الشركات المختلفة ومنهم شركة 

 واملنتهي إيل 
 لكونـــه األقـــل ســـعرا مـــن غيـــره مـــن الشـــركات المتقدمـــة .....عـــرض شـــركة التوصـــية بقبـــول 

 .بعطاءات 

 ومن ثم 
يتجـلــى ظـــاهرا أن إجـــراءات المناقصـــات كاـنــت تـــتم وفـــق صـــحيح الواقـــع والقـــانون دونمـــا أي 

 للعطــاءات األقــل ة لكونهــا المقدمــ.....وأنهــا كانــت ترســي علــي شــركة .. تــدخل مــن المــتهم األول 
 ) ....شركة (وقد شهد بذلك استشاري المشروع  .. ..... لحقوق شركة سعر واألكثر ضمانا

 ) ٢٠(احلافظة 
التــــابع ) ...مــــدير مشــــروع ( ...../ الموجــــه مــــن الســــيد ) المتــــرجم(صــــورة مــــن الخطــــاب 

 متفاوضــا معهــا علــي الســعر النهــائي للعطــاء المقــدم .....موجــه إلــي شــركة  .. ..... .....لشــركة 
 .منها 

 

 



 

٣٣٩ 

 

 وهذا يؤكد 
فعـلـي اـلـرغم ـمـن أن .. أن المناقصـات كاـنـت ـتـتم بأـقـل ـمـن القيـمـة المعروضـة ـفـي العطــاءات 

 . كان األقل سعرا إال أن مدير المشروع قد تدخل لتخفيض السعر .....عرض شركة 

 وهو ما يدحض 
مزاعم أمر اإلحالة والقول بأن إرساء المناقصات قد تم علـي زيـادة سـعر العـرض المقـدم مـن 

 .وهو قول يخالف الحقيقة واألوراق ينحدر بأمر اإلحالة إلي حد البطالن  .. .....شركة 

 ) ٢١(احلافظة 
 :المستند األول 

ـمـدير ( ...../  والموجــة إـلـي الســيد.....الصــادر عــن شــركة ) المـتـرجم(صــورة مــن الخطــاب 

 ـتــم واـلــذي " ...مشـــروع " بخصـــوص .....مبلغـــا إـيــاه ـبــالتخفيض المـقــدم مـــن شـــركة   )...مشـــروع 
 . درهم .....٣٩٦ درهم بعدما كان بمبلغ ٣٩٤٥٠٠٠٠تخفيضه إلي مبلغ قدره 

 أي أنه قد مت ختفيض 
 .وهو ما يدحض ما ورد بأمر اإلحالة ويؤكد عدم صحته .. قيمة العرض األول 

 :المستند الثاني 

ٕ واـلـي المــتهم .../ الســيد     إـلـي .....صــادر عــن شــركة  )مـتـرجم(صــورة مــن خطــاب ـثـاني 
ثمانيـــة ( درهـــم .....٣٨٨والســـعر النهـــائي بمبلـــغ  "...لمشـــروع " ول متضـــمنا العـــرض النهـــائي األ

 ) .وثالثون مليون وثمانمائة ألف درهم

 وهذا التخفيض األخري 
زيــد مــن العــرض ايقطــع بــبطالن أمــر اإلحالــة فيمــا تضــمنه مــن الــزعم بإرســاء المناقصــات ب

 . .....المقدم من شركة 

 ) ٢٢(احلافظة 
) ..... .....الـرئيس التنفيـذي لشـركة (الصـادر عـن المـتهم األول ) المتـرجم( الخطـاب صورة

  ......إلي شركة 

 

 



 

٣٤٠ 

 

 مبلغا إياها 
وذلـك بعـدما تـيقن مـن أنـه . ...مشروع بقبول العرض النهائي المقدم منها بخصوص أعمال 

  ...... .....ة بل وقد تم تخفيضه تحقيقا ألكبر قدر من األرباح لشرك.. العرض األقل سعرا 

 ومن ثم 
 من العـرض المقـدم منهـا – كثيرا – بأقل .....يتجلى ظاهرا أن العطاء قد رسى علي شركة 

 .وليس بأزيد كما زعم أمر اإلحالة .. ابتداءا 

 ) ٢٣(احلافظة 
وموجـــــة إـلــــي رـئــــيس لجـنــــه  .. .....لصـــــادر مـــــن شـــــركة ا) المـتــــرجم(صـــــورة مـــــن الخطـــــاب 

وهـــذا الخطـــاب تضـــمن قيمـــة العطـــاء  ....مشـــروع بخصـــوص  .. ..... .....المناقصـــات بشـــركة 
 لتنفـيـذ األعمـال الكهروميكانيكيـة والصـحية بقيـمـة مؤقتـة قـدرها أربعـين ملـيـون .....المقـدم مـن شـركة 

 .درهم 

 وهو ما تبني حال فض مجيع مظاريف املناقصة 
 مليـوني درهـم فـي فضـال عـن تضـمنه ضـمانا ماليـا بقيمـة.. أنه أقل العطاءات المقدمة سعرا 

 .حين لم يقدم أي من الشركات األخرى أي ضمانات 

 ) ٢٤(احلافظة 
المعد بمعرفة لجنة فـض مظـاريف المناقصـات بشـأن المناقصـة ) المترجم(صورة من الكشف 

 :والثابت من خالله ما يلي . ..... بمشروع أبراج األخيرة
هــو العـرض المـقـدم .. ركة ـفـي المناقصـة أن أقـل الـعـروض سـعرا المقدـمـة مـن الشــركات المشـت: أوال 

  ......من شركة 
 هي الشركة الوحيـدة التـي تقـدمت بضـمان مـالي لتنفيـذ أعمـال المشـروع يقـدر .....أن شركة  : ثانيا

 .بمبلغ مليوني درهم 
 .أن المتهم األول ليس من ضمن أعضاء اللجنة القائمة بفض المظاريف وتحليل محتواها  : ثالثا

  وهو ما يقطع
بصحة إجراءات المناقصة التي رست علي العطـاء األقـل سـعرا دونمـا ثمـة تـدخل مـن المـتهم 

 .األول



 

٣٤١ 

 

 ) ٢٥(احلافظة 
ـــــــــرجم(صــــــــــورة مــــــــــن الخطــــــــــاب  مــــــــــدير اإلدارة الهندســــــــــية / الصــــــــــادر عــــــــــن الســــــــــيد ) المـت

والمتضـمن مالحظـات وتحفظـات علـي العـرض  .. .....والموجه إلي شركة ) .. ..... .....بشركة 
 .مطالبا بإيضاحات حول هذه المالحظات والتحفظات .....  بخصوص مشروع المقدم

 وهو األمر الذي يؤكد 
وحســبما جــري عليــه العمــل فــي .. أن إجــراءات المناقصــة تــتم وفــق صــحيح الواقــع والقــانون 

 .دون محاباة أو تفضيل لشركة أو ألخرى .. جميع المناقصات 

 ) ٢٦(احلافظة 
بصـــــفته الـــــرئيس التنفيـــــذي (الصـــــادر عـــــن المـــــتهم األول ) المتـــــرجم(صـــــورة مـــــن الخطـــــاب 

 ......رئيس مجلس إدارة شركة / إلي السيد ) ..... .....لشركة 

 موضحا من خالله 
مرشـــحا ـلــه .. والشـــركات الـتــي تـقــدمت بالعطـــاءات  ...بمـشــروع إجـــراءات المناقصـــة الخاصـــة 

 الشركتين صاحبتي أفضل العروض وهما 
 ) .رهم  مليون د٤٠ (.....شركة  -
 ) . درهم٤١٧٩٦٧١٠ (.......شركة  -

 والثابت من هذا اخلطاب 

هو الذي أصدر موافقته ..... ..... رئيس مجلس إدارة شركة / أن السيد 

 ..... .علي العرض المقدم من شركة 

 ) ٢٧(احلافظة 
 رئيس لجنة المناقصات /  إلي السيد .....الصادر عن شركة ) المترجم(صورة من الخطاب 

  ...... .....ركة بش

 مبلغا إياه 
 ...بشأن مشروع  .....بتعديل وتخفيض العرض المقدم من شركة 

 
 



 

٣٤٢ 

 

 ) ٢٨(احلافظة 
 إلـــي المـــتهم األول بصـــفته .....الثـــاني الموجـــه مـــن شـــركة ) المتـــرجم(صـــورة مـــن الخطـــاب 

  ...... .....الرئيس التنفيذي لشركة 

 مبلغا إياه 
 ثالث اقتراحات شـملت تخفيضـات عـن العـرض .....روع  تعرض لتنفيذ مش.....بأن شركة 

 .األول المقدم بالمناقصة 

 والثابت من هذه اخليارات 
بمــــا يؤكــــد جدـيـــة ..  قامــــت بالعدـيـــد مــــن التخفيضــــات للـفـــوز بهــــذا المشــــروع .....أن شــــركة 

 .إجراءات المناقصة وصحتها دون ثمة شائبة 

 ) ٢٩(احلافظة 
ـــــــــرجم(صــــــــــورة مــــــــــن الخطــــــــــاب  مــــــــــدير اإلدارة الهندســــــــــية / در عــــــــــن الســــــــــيد الصــــــــــا) المـت

  ......موجه إلي شركة ) ..... .....بشركة 

 متضمنا 
 .فقط ...مشروع  بخصوص ... علي العرض األخير المقدم من شركة .....موافقة شركة 

 والثابت من هذا اخلطاب 
ســي ـلـه  للقـيـام بأعمــال هــذا المشــروع هــي المـقـاول الرئي.....أن الشــركة الـتـي رشــحت شــركة  -١

 .وليس المتهم األول ) ....شركة (
 . بأقل من العرض المقدم منها ابتدءا بالمناقصة .....أن المناقصة رست علي شركة  -٢

 .....أن هــذا الســعر هــو األقــل مــن أقــل ســعر مقــدم واألكثــر ضــمانا وأمانــا حـيـث أن شــركة  -٣
 .هي الشركة الوحيدة التي تقدمت بضمان مالي 

رـئــيس مجـلــس إدارة / هـــو الســـيد.....ه المناقصـــة عـلــي شـــركة أن أول مـــن واـفــق عـلــي ترســـي -٤
  ...... .....شركة 

باإلناـبـة عــن .. .../ هــو الســيد.....أن المتخــذ الـقـرار النهــائي بالترســيه وقـبـول عــرض شــركة  -٥
 .المتهم األول 

 
 



 

٣٤٣ 

 

 وهذا كله 
 لكونهـــا صـــاحبة أقـــل .....يؤكـــد صـــحة كافـــة إجـــراءات المناقصـــة وأنهـــا رســـت عـلــي شـــركة 

وذلك دون أي تدخل من قريـب أو بعيـد مـن  .. .....اءات وأكثرها أمانا وضمانا بحقوق شركة العط
 .         المتهم األول 

 ) ٣٠(احلافظة 
 .. ..... والموجــــة إلــــي شــــركة .....الصــــادر عــــن شــــركة ) المتــــرجم(صــــورة مــــن الخطــــاب  

 .نهائي السابق عرضه فقط بالسعر ال....  لتنفيذ أعمال مشروع .....متضمنا موافقة شركة 

 وهذا يؤكد
أن الســــعر الــــذي تــــم إرســــاء المناقصــــة عليــــه هــــو أقــــل بكثيــــر مــــن الســــعر المعــــروض مــــن 

 .وليس أزيد كما زعم أمر اإلحالة ..  ابتداءا .....شركة 

 ) ٣١(احلافظة 
تنفـيــذ األعمـــال ) الراســـي عليـهــا (.....المحـــرر فيـمــا ـبــين شـــركة ) المـتــرجم(صـــورة ـمــن العـقــد 

 . المقاول الرئيسي للمشروع ...)(وبين شركة .. ...لمشروع يكانيكية والصحية الكهروم

 والثابت من خالل هذا العقد
 مقابــل أعمــال هــذا المشــرع كانــت مــن شــركة أســكون .....أن المبــالغ التــي تقاضــتها شــركة 

 ...... .....وليس من شركة ) المقاول الرئيسي للمشروع(

 ) ٣٢(احلافظة 
والموجـه إلـي .. .....مـدير اإلدارة الهندسـية بشـركة /  الصادر من السيد صورة من الخطاب

وذلــك لــدعوة الشــركة لتقــديم عطائهــا ) .. المــتهم الرابــع (..../ وتحديــدا علــي الســيد  .. .....شــركة 
 ٣( بشـــأن مشـــروع بـــرج تجـــاري ومكاتـــب والمكـــون مـــن .....فـــي المناقصـــة المطروحـــة مـــن شـــركة 

لصـــــالح .. وذـلــــك عـلــــي قطعـــــة األرض )  طـــــابق٤١+ ـقــــف ســـــيارات  موا٦+ أراضـــــي + ســـــراديب 
  ......شركة 

 "......" وهذا املشروع املسمي 
 .ومرفق مع هذا المستند الترجمة القانونية والمعتمدة لجماع ما جاء به 

 



 

٣٤٤ 

 

 والثابت من خالل هذا املستند 
ســــــــية هــــــــو مــــــــدير اإلدارة الهند) ...( بخصــــــــوص مشــــــــروع .....أن الـقـــــــائم ـبـــــــدعوة شــــــــركة 

 .كما تم الزعم في االتهام الماثل.. وليس المتهم األول .. .....بشركة 

 ) ٣٣(احلافظة 
  . "..." صورة من الكشف المعد من لجنة فض المظاريف بخصوص مناقصة مشروع 

 ومرفق به ترمجة معتمدة إيل اللغة العربية 

 والثابت من خالل هذا الكشف احلقائق اآلتية 
.. ن اللجنــة المســـئولة عــن ـفــض المظـــاريف المغلقــة وســـردها فــي هـــذا الكشـــف أ: الحقيـقــة األوـلــي 

وهـــذا ـفــي حـــد ذاـتــه يؤـكــد أن الـمــتهم األول ـلــم ) ... ، .... ، .... ، ...(مشـــكلة ـمــن 
 .ل في المناقصات من قريب أو بعيد يكن طرفا في هذه اللجنة وأنه ال يتدخ

 هـو أفضـل الـعـروض مـن حـيـث .....ركة  المقـدم مـن شــ– العطــاء –أن العـرض : الحقيقـة الثانـيـة 
 .السعر إذ تبين أنه األقل بين جميع األسعار المعروضة 

 ٤٢٥٠٠٠٠ت بضـمان مـالي قـدره  هي الشركة الوحيـدة التـي تقـدم.....أن شركة  : الحقيقة الثالثة
 درهم 

 ومن ثم يؤكد 
ـبـل بالتفضــيل ..  ـلـم يكــن بطرـيـق المحاـبـاة .....أن ترســيه هــذا العطــاء أو غـيـره عـلـي شــركة 

  ......وأكثر العروض أمانا وضمانا بالنسبة لشركة .. علي أساس أنه أقل األسعار 

 وهو األمر الذي يقطع 
 .بانهيار االتهام الماثل جملة وتفصيال بما يؤكد براءة المتهم مما هو مسند إليه 

 )   ٣٤(احلافظة 
مـدير /  وتحديـدا إلـي السـيد  ....... إلي شـركة .....صورة من الخطاب المرسل من شركة 

 ) . وعضو لجنه فض المظاريف  " ...."   اإلدارة الهندسية والقائم بتوجيه الدعوى للمناقصة

 )ومرفق به ترمجة إيل اللغة الغربية معتمدة(
 قامــت بتخـفـيض قيمــة العــرض المـقـدم منهــا لتنفـيـذ .....والثاـبـت مــن هــذا الخطــاب أن شــركة 

 ستة وسبعون ( درهم ٧٦١٢٦٠٠٠ درهم إلي مبلغ وقدره ٨١٧٧٦٠٠٠من مبلغ  " ..... مشروع"



 

٣٤٥ 

 

 ) . ستة وعشرون ألف درهمهمليون ومائ

 وهذا هو املبلغ الذي مت التعاقد واالتفاق علي التنفيذ مبوجبه 
بأقـل مـن السـعر  ..... أرسـت المناقصـة علـي شـركة .....وهو األمـر الـذي يؤكـد أن شـركة 

 . كما زعم أمر اإلحالة في القضية الراهنة وليس بأزيد منه.. المعروض منها 

 وهو ما يؤكد
 ربحــت مبلــغ يفــوق الخمســة مليــون درهــم مــن هــذا .....بمــا ال يــدع مجــاال للشــك أن شــركة 

 .كما زعم أمر اإلحالة .. ولم تتحمل ثمة زيادة .. التخفيض 

 ومن ثم 
ن الحكـم الطعـين لعـدم وبطـال.. يتجلى ظاهرا بطـالن أمـر اإلحالـة لمخالفتـه الثابـت بـاألوراق 

ولقضــائه بإدانــة المــتهم األول عــن واقعــة لــم تطــرح بــأمر .. إلمامــه بصــحيح واقعــات االتهــام الماثــل 
 .اإلحالة المذكور

 ) ٣٥(احلافظة 
 موجـــة إلـــي .....مـــدير اإلدارة الهندســـية لشـــركة / صـــورة مـــن الخطـــاب المرســـل مـــن الســـيد 

 .عليها  ...ة بمشروع مبلغا إياها بإرساء المناقص .. .....شركة 

 ومرفق ترمجة للغة العربية هلذا اخلطاب 
ويتضح من هذا الخطاب أن المناقصة محل هذا المشروع بوشرت مـن بـدايتها حتـى إرسـائها 

ولــيس بمعرفــة المــتهم  .. .....مــدير اإلدارة الهندســية بشــركة / بمعرفــة الســيد  .. .....علــي شــركة 
 .اهن كما زعم في االتهام الر.. األول 

 وهو األمر الذي يؤكد 
أن دور المـــتهم األول هـــو اعتمـــاد اإلجـــراءات والتصـــديق عليهـــا فـقــط دون ـتــداخل أو محاـبــاة 

ومــن ثــم يتجلــى ظــاهرا بــراءة المــتهم األول ممــا هــو .. ألي شــركة مــن الشــركات مقدمــة العطــاءات 
 .مسند إليه 

 )  ٣٦(احلافظة 
 للمقــــاوالت العامــــة ....لــــي شــــركة  موجــــة إ......صــــورة مــــن خطــــاب صــــادر عــــن مكتــــب 

  للقيام باألعمال الكهروميكانيكية .....مرشحا من خالله شركة ) .. ....المقاول الرئيسي لمشروع (
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 .والصحية 

 )ومرفق ترمجة هذا اخلطاب للغة العربية(
لـم  ....  للمناقصـة الخاصـة بمشـروع.....والثابت من خالل هـذا الخطـاب أن ترشـيح شـركة 

 ) ....شركة (بل من قبل المقاول الرئيسي للمشروع .. بل المتهم األول يكن من ق

 ) ٣٧(احلافظة 
 .....الــذي رســى علــي شــركة  ...مشــروع بشــأن  -/-/-بتــاريخ صــورة مــن العقــد المحــرر 

 .للقيام باألعمال الكهروميكانيكية والصحية 

 والثابت أنه 
وهـــو مـــا  .. .....وبـــين شـــركة ) وعالمقـــاول الرئيســـي للمشـــر(ر ....محـــرر فيمـــا بـــين شـــركة 

ول الرئيســـي للمشـــروع المقـــا...  ســـيكون شـــركة .....يقطـــع بـــأن أي مبـــالغ ســـوف تتقاضـــاها شـــركة 
 مرفق ترجمة معتمدة لهذا التعاقد .  ...... .....وليس من شركة 

 ) ٣٨(احلافظة 
 المعـــد مـــن قـبــل لجـنــة فـــض مظـــاريف المناقصـــات المشـــكلة) المترجمـــة(صـــورة مـــن الكشـــف 

 .... وذلك عن العطاءات المقدمة من المقاولين بشأن مشروع .. ..... .....بشركة 

 والثابت من هذا الكشف
لمظـاريف والمرقعـة علـي هـذا أن المتهم األول لـيس مـن ضـمن أعضـاء اللجنـة القائمـة بفـض ا: أوال 

 الكشف 
 . درهم ٦٤٥١٢٠٠٠ هي صاحبة أقل العطاءات سعرا بمبلغ قدره .....أن شركة  : ثانيا
 . هي الشركة الوحيدة التي تقدمت بضمان مالي قدرة مليون درهم .....أن شركة : ثالثا 

 وهو ما يؤكد صحة مجيع إجراءات 
هذه المناقصة كسابقتها من المناقصات وانقطاع صلة المتهم األول بهذه اإلجراءات التـي لـم 

 .يتدخل فيها 

 ) ٣٩(احلافظة 
مــــــــــدير اإلدارة الهندســــــــــية / لصــــــــــادر مــــــــــن الســــــــــيد ا) المتــــــــــرجم(صــــــــــورة مــــــــــن الخطــــــــــاب 

 والذي يفيد قبول العرض النهائي المقدم من  .. .....والموجه إلي شركة ) ..... .....بشركة 
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 . مليون درهم ٤٦وذلك بعد تخفيضه إلي مبلغ  )...(مشروع  بخصوص .....شركة 

 وهذا املستند يؤكد 
ـقـد ـتـم بقيمــة أـقـل كثـيـرا مــن العــرض المـقـدم  .....أن إرســاء هــذا العطــاء األخـيـر عـلـي شــركة 

ويؤكـد مخالفتـه لـألوراق .. وهو ما يدحض جمـاع مـا جـاء بـأمر إحالـة االتهـام الماثـل .. منها ابتداء 
وللحقيـقـة  عـلـي نحــو يوضــح مــدي القصــور والعــوار اـلـذي شــاب االتهــام الماـثـل بمــا يجــدر معــه تـبـرأة 

 .المتهم األول مما هو مسند إليه 

 )  ٤٠(احلافظة 
تنفـيــذ األعمـــال ) الراســـي عليـهــا (.....المحـــرر فيـمــا ـبــين شـــركة ) المـتــرجم(صـــورة ـمــن العـقــد 

 .المقاول الرئيسي للمشروع  ...وبين شركة.. ...بمشروع الكهروميكانيكية والصحية الخاصة 

 والثابت من خالل ذلك العقد 
... نـــت مـــن شـــركة  مقابـــل أعمـــال هـــذا المشـــروع كا.....أن المبـــالغ التـــي تقاضـــتها شـــركة 

  ......وليس من شركة ) المقاول الرئيسي للمشروع(

 )   ٤١(احلافظة 
والثابـت .. صورة من تقرير الخبرة االستشاري المعد بمعرفة كبري مكاتب المحاسبة القانونية 

ومنهـا .. من خاللـه أنـه قطـع بالعديـد مـن الحقـائق التـي تؤكـد علـي بـراءة المـتهم ممـا هـو مسـند إليـه 
 : سبيل الحصر علي

أن جمـيـــع تـقـــارير الرقاـبـــة المالـيـــة بنـيـــت عـلـــي الشــــك والخمــــين وـلـــم تبـنـــي عـلـــي : الحقيـقـــة األوـلـــي 
 .المستندات والوثائق 

 فــي أي مــن المشــاريع األربعــة ـبـل كــان التعاقــد ـيـتم ..... ـلـم تتعاقــد مــع .....أن : الحقيـقـة الثانـيـة 
موالهـا كانـت تتحصـل عليهـا مـن المقـاول  المقـاول الرئيسـي للمشـروع بمـا يؤكـد أن أ.....بين 

  ......وليس من شركة 
وأن توقيعـه .. أن جميع إجـراءات المناقصـات كانـت تـتم بمنـأى عـن المـتهم األول : الحقيقة الثالثة 

 كــان توقيعــا اعتماديــا فقــط بنــاء علــي توصــية لجنــة – فــي ختامهــا –علــي إرســاء المناقصــة 
وفقـا لصـحيح اختصـاص المـتهم الـواردة .. ة الهندسـية المناقصات واستشاري المشروع واإلدار

 .بجدول الصالحيات
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ولـم يـرد بهـا ثمـة .. ا تراجـع سـنويا ..... وشـركة .....أن ميزانيات كال من شركة : الحقيقة الرابعة 
 .مالحظات أن أخطأ تخص المشاريع األربعة سالفة الذكر

عايير المحاسبة العالميـة وعلـي األخـص المعيـار مخالفة تقارير الرقابة المالية لم: الحقيقة الخامسة 
 .المتعلقة بأدلة اإلثبات ) ٥٠٠(رقم 

 وهذه احلقائق وغريها مما أورده 

 السيد اخلبري االستشاري بتقريره املرفق 
تؤكــد بمــا ال ـيـدع مجــاال للشــك عـلـي تهــاتر االتهــام الماثــل وانعــدام صــحته قبــل المــتهم األول 

 ا يجدر معه براءته منه وعدم قيامه علي سند صحيح بم

 )   ٤٢(احلافظة 
والـذي أكـد مـن خاللـه الحقـائق أنفـة  .. التكميلـيصورة ضوئية مـن تقريـر الخبـرة االستشـاري 

  :ما يليوأضاف عليها .. الذكر 
 لسـنة ١٠ مـن القـانون االتحـادي رقـم ٨١مخالفة تقارير الرقابة المالية للفقرة الثانية من المادة : أوال 

 .م دعوته األطراف لمناقشتهم وتقديم ما يعن لهم من مستندات  لعد١٩٩٢
 لكونهـا األقـل سـعرا واألكثـر التزامـا بالضـمانات .....أن جميـع العطـاءات رسـت علـي شـركة : ثانيا 

 المالية 

 ملا كان ذلك 
ومن جمله المالحظات والحقائق التي أوضحها السيد الخبير االستشاري فـي تقريـره التكميلـي 

يتجلى ظاهرا أن االتهام الماثل جاء معدوم السند والدليل ممـا كـان .. وردنا  جزء منها بعاليه والتي أ
بعــين العناـيـة والفحــص والتمحــيص للتأكــد ) وســابقه(يتـعـين عـلـي الحـكـم المســتأنف تـنـاول هــذا التقرـيـر 

 .من براءة المتهم األول مما هو مسند إليه 

 )   ٤٣(احلافظة 
شـــاري مبـــين بـــه أن هـــامش الـــربح فـــي تنفـيــذ العقـــارات التـــي رســـت تقرـيــر تكميلـــي لخبيـــر است

وأنــه باحتســـاب مجـمــوع المناقصـــات % ٧إـلــي % ٢مناقصــتها عـلــي الشـــركة المنـفــذة يتــراوح ـمــا ـبــين 
 مليون درهم ومن ثم يكون هـامش الـربح المتوقـع فـي ١٩٩ر٥٧٦ر٠٠٠والمبالغ المدفوعة تبين أنها 

 ١٣ر٩٧٠ر٣٢٠رهــم وفــي حــده األقصــى هــو مبلــغ  مليــون د٣ر٩٩١ر٥٢٠حــده األدنــى هــو مبلــغ 
فهـــل مـــن .. هـــو الحـــد األقصـــى لهـــامش الـــربح المتوقـــع % ٧بمعنـــي أن نســـبة أل .. مليـــون درهـــم 
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من قيمة المبلغ الذي تم الزعم بحصـول المـتهم % ٥٠المتصور أن يكون هامش الربح لها يزيد عن 
 للهيـئـة المــوقرة أن الواقعــة واالتهــام لعــل أن ذـلـك األمــر يؤكــد..  ملـيـون درهــم ٣٠وآخــرين علـيـه وهــو 

الموجــه فيهــا قــائم عـلـي افتراضــات ال تســتقيم مــع العـقـل والمنطــق بمــا يؤكــد أن للواقعــة صــورة أخــري 
 .غير الصورة التي حاول ضابط الواقعة أن يرسمها بأوراق الدعوى 

 وهو األمر الذي يقطع 
ا ولم تستدل بأوراقها ومسـتنداتها بأن محكمة أول درجة لم تلم بواقعات الدعوى إلماما صحيح

االسـتدالل الصـائب الصـحيح وأخطـأت فـي اسـتنباط الـدالئل منهـا األمـر الـذي يعيـب حكمهـا بالفســاد 
 .المبطل في االستدالل علي نحو يستوجب إلغاءه 

 بناء عليه 

 من عدالة اهليئة املوقرة احلكم ) املستأنف حاليا(يلتمس املتهم األول 
 والقضاء مجددا ببراءته من جميع ما نسب إليه من اتهامات .. ستأنف بإلغاء الحكم الم 

                                                                        وكيل المتهم األول 
 )المستأنف حاليا                                                                       (

 
                                                          المحامي بالنقض                
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 املوقرة ....... لدي حمكمة استئناف أبو ظبي 

 دائرة اجلنح املستأنفة 

 

ناف مشـتملة علـي بيـان أدلـة بـراءة مذكرة شارحة ألسباب االسـتئ

املستأنف وأوجه اخلطأ والقصور التي عابت احلكم الصادر عـن حمكمـة 

 .الدرجة األويل 

 

  من مقدمه 

 

 مستأنف            / السيد 
 

  ضــد
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 املوضوع 
عـلـي (الموضــحة ألدـلـة براءـتـه مـمـا ـهـو ـقـد نســب إلـيـه / ....... ـمـذكرة ـبـدفاع المســتأنف  

، وبالـتــالي خـطــأ الحـكــم الطـعــين ـفــي تطبـيــق الـقــانون ، وقصـــوره المبـطــل ـفــي ) ـخــالف الحقيـقــة

بـمــا يســـتوجب .. ـيــة األـخــرى التســـبيب ، وـعــالوة عـلــي أـنــه معـيــب بالعدـيــد ـمــن العـيــوب الجوهر

  بما يلي -/-/-حيث كان قد قضي بجلسة .. إلغائه 

 حكمت احملكمة حضوريا 
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(ن�א�	��<���#�د�א���ع�א�	�د��א�����!����������..��و,��?�		���دמ�����−١

��$�1ج�،��	��(������מ�������������.�وא�$��!�א�	ذ�و�����Gض�א��$	

د��	=د�����������	�	U-	�!��دو��!����(,�ن��,$�מ�א���!�*���א&�وא�.

ن������א:�و��3		Kא����.,�3�&,�P(ن�����א�	وאد����)�..��#د�د����.

�����دو���!�(	�,���������,���������(ن�..�	+���\��.���و����ع�*����

�א:�	Kא���.,$�מ��<�.�	&'و����

�(ن�א�-���:�����9��,��1(ن�����!�א)دو,��!�א�	�����!�)���מ��−٢��	��

��	وאد�	=د�������,ن�א)�מ��	�, �د��	$���������������*�Vמ��&وא�$'

����א�*������.و��8ذ�

������O��G����������..�":א�� �O���P��A��4و!��7A�?������S����0 ��*�¦�'�������..�و��A0/�א�uא
�����������������e����2א����\?�DE�/�N%��!ووא��"�q)�����������¿�\���(�Fم�A� �����?�*�������7"و������"

�Cאe=>�א�]����������0�P1و����ن�!��¡�א�'א���0�P��*� א�'א$د��(���������$'�?'�����)?A1�6�1��4�G�<�
wHאن�אzf�8��P1�Zq�'���.$�1@�*�@د��.�

 واجلدير بالذكر�����
(ن�א�	��<���#د�	����1מ���מ�	�ن�	ط����,و,�و���و��מ�,�ز*מ������������������

��������و��و�	��,��Uد�	>��و*,!��������..�(&د�(���,&�ز�	وאد�	=د���(و�,&وز�

������$	ل��	=د�א:��ل��$1ج�و���,ن�(��מ��� �ذ��א�	وאد�و(�.

�.א�'.��

�������Zq�'���$�[1�*�@�CFن�و�2'��3@����א�����¡��..�و1�����S...�/)�..���$���)�!���¡�א{
����O���P����A�4�م���\�����Yو����������S�«���\2..�و��L�G�8�و�Y1�$~1�وع�����Q�M��¡�2\��»�א

��7A?�..����������������������=�P2م��� �8ج�AE��P?�N:א���&�?Q�3����3א��'?���ن� ��*�א�Q*�א��� ���و �
����0����Cא��A)G�8��(��������>�|�P،�و �*��n8Vא�����������e(و@ذא����?k\�����..�א م�א����P?������������

�.אt=�Hو����؟؟
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 فالسؤال هنا
��א�����ط����ذ���؟��و���ل�و ��د�	���8א�	����<����!�	������و������9אد*��

د,��!�!����, ���א����و�,��!�؟*��� ����S���&5,��د����<�6((و�,���	�

���ل�ز*��מ������א�	����<������<ن�ذ�����א�ز,��:����!�؟)>���ل�(�����	��د=ن�

��א�� ���؟��������ن��ل�ذ�����מ�,&د�����P!�,��=دמ������Cن��..�و�	

מ���<ن�(	���D,������������ذ���,�Uد�(ن�א������.,f�����3��ذ�����ط�#�د�(>�

�!.	>�وع�,&د�P؟

�6�1�ن�א�1���P��A���O����P(�:�����������..�و�����دل� �*� Aم�F)���1�����$�����א�����¡��������������
و����א����ع���..�א��)���א%و�*�������6VA1�zvو1�����f�0�?�H'אد��A$.��و�1���א_� ������������������

��� ������8..�א���'f�_�$����و �(����61�1�?=������������O�F'�����������*���0?�rא�����ج�H%�6=�P1م�א��
��)1.�

 وهو ما مل يشفع له لدي الضابط الذي مضي يف اإلجراءات 

  للخطر من جراء ادعاءاته )ومستقبلة كله(غري عابئ بأن مثة شخص سيتعرض 
ز����..�و���מ��������א� .��:�א�	$�,��!��	����$���ض������א�	����<������������� �&��:��	���ل�#

�ون��	�د��� �وز:�א�-	�����������5!����=	���وא)��$�ون���*!����1	��وغ�و������د��������������و	��(ن��..�

������c,����!	����=מ���������−/−/−*�ض�*���א��,�!�א�$�ن�		�����,����1=3�:��#�S�&�)��6وאز�,

��&�מ�(ول�د� ���.����)�.א�$�و�!�א�	��

 وبدون التحقيق مع املستأنف ومساع أقواله أمام النيابة .. هذا 

 ما متسك به من أنه حازالعامة أو العمل علي حتقيق دفاعه و

 املضبوطات بوصف أنها عالج ملا يعانيه من آالم يف الظهر
�������������!�=�U	�!�,!�ط���ن��د,���و-,)�(�6#��ل����ط���$�د��(,�מ���������(−/−/−��,	�و(�����

��5,د��<��

الطبـي ) الحشيش(مريض ويسمح له بحيازة وزراعة القنب "

 وأـنـه ـقـد ـتـم فحصــه وتقييمــه وتـبـين أـنـه يتطـلـب اســتخدام القـنـب
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لمساعدته في نومه وآالم ظهره وقد أوصي الطبيب لـه باسـتخدام 

ومن ثم فإنه مؤهل " كوشي بنش"، وكذا علك " زيت كانا بيدول" 

بموجب قـانون الصـحة والسـالمة فـي واليـة كاليفورينـا السـتخدام 
 " .القنب ألغراض طبية 

ن�,��و �9,��1��9*دמ��&�,���א��.�מ�א�	-�ل�א���دא�א���د��و�������������������ن�	�ن����و�و�	��

��������!�,��>�.��א� �ن��.���(�������������6..�א�وא �9&5'�א)و�אق����5���!�		$�دوמ��(���3(ن�א��,��!�א�$

�.,=����*ن�ذ���)�א���د

 ومن ثم

��A�A�F$_�א�(������א����1�0��1����S������@��*�א��9����א{Qא<����א��:A�01�u��3�Nوم�����������������������
�C��Aوא����A)��P����3$א%و���*��..�א�Aא������א���S�r�و���&�..�و���\�C���1�C��0א��O�����P���1�م��=

��ل�k���1�_����4א�(�����א�0������1=�Gא�..��������Sن�������* �Yא��L[���O���P����S�S��&�א
��1A �61ط�'����.א�k)���و1��@ذא�A�P2�&��9 *�א�80ج�����0�$�א

  وبالفعل باشر الطبيب الشرعي مهمته وانتهي إيل رأي مفاده
ة عامة جيدة تبين بالكشف السريري أن المذكور أعاله بحالة صحي -١

 ويشكو من اضطراب بالنوم واآلم أسفل الظهر 

لم يتم إجراء أية فحوصات تخصصية للمذكور كاألشعة العادية أو أشعة  -٢

الرنين المغناطيسي وذلك لبيان أسباب ألم الظهر وفيما إذا كانت تعود 

لتقلصات عضلية أوبروزات غضروفية أو تغيرات تنكسيه بغضاريف (مثال 

 .د الفقري وفقرات بالعمو

من المتعارف عليه طبيا أن حالة األرق أو اضطراب النوم يمكن عالجها  -٣

طبيا بصرف المهدئات البسيطة إذا استدعي األمر ذلك ؛ وأن حاالت ألم 

الظهر وبعد تشخيص أسبابها بدقة من خالل الفحوصات التخصصية يتم 

حبوب علي شكل (عالجها باستخدام مسكنات األلم أو مضادات االلتهاب 
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أو بعمل جلسات العالج الطبيعي إذا ) دوائية أو كريمات موضعيه

 .استدعي األمر ذلك 

 بناء علي ما سبق أعاله فإنه ال يوجد لدي المذكور أعاله أي مبرر طبي  -٤

الستخدام تلك المواد التي عثر عليها بحوزته والتي ظهرت بعينة فحص 

مسوح بتداولها بالواليات البول وذلك بغض النظر عما إذا كانت تلك المواد 

 .المتحدة األمريكية بحسب الوثيقة التي زودنا بها 

 وبرغم تأكيد هذا التقرير علي أن املستأنف مريض فعال.. هذا 

 ا يؤكد صحة دفاعه ممباضطرابات يف النوم وأالم يف الظهر 

ـه مــا ـقـرره الطبـيـب الشــرعي مــن أـنـه ال � ـال مـن وهــو مــا ال يـن

ـفـي إشــارة (اســتخدام الـمـواد المضــبوطة يوـجـد لدـيـه ـمـا يســتدعي 

وهو مـا ) إلي أنها ذات مفعول أقوي مما تحتاجه حالة المستأنف
يندرج تحت اختالف أراء األطبـاء مـا بـين التوصـية بعـالج بسـيط 

الخالصة أن التقريـر أكـد صـحة مـا .. أو أخر أقوي في المفعول 
ذهـــب إليـــه المســـتأنف مـــن أنـــه يســـتعمل المضـــبوطات كعـــالج 

 . ألالم ومسكن
 إال أن احلكم الطعني 

���دמ������ 	����<ن��..�و3ذא����,������Cدא��!�א�ط�*ن�	��5دא�����א���د������������������..��מ�,5طن��3

..�و�و�	�,$,���	�8א�$د,د�	ن�א�$,و�9א)=����������V!�א�=ذ�	ن�א����,��א�	��ذ������دא��fدא�!�؟�������

��������������و�6א�ط$ن�*�,���	و ��9ذא�א�����+��מ�, د�	$���א�	��<���	�	�����..�����G�C����	ط

���و�	���د��3,��������������������		�������	 �ددא����א�9وא�&���ق�����..�א�&�מ�א�	��<���وא�������Z���وذ��

����א���*��د���.�,�����<����א��

�
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 الدفاع 

 وأسباب إلغاء احلكم املستأنف 

 متهيد وتقسيم 

����y����G%�6��1א�A��?A0א�������wج�$A��)?�6?$'����*���@�O�����P��n'��G?(����>�د��4�ع�א
��*�� �.A9���������Sא�]S�*�� �6�0=�>�א����3$Aא%و��*�������������������وא%�و��L��f..�د���وא�c>��eא

��2uدא��~אA¢�u��7وא���u���@�..�*�����9�6?$'و":?�6א�:�
 احملور األول 

�=++����)و ����א���د�ع�وא���د�وع�وא)د���!�א��ط$��!��$��دמ�+��&!�א��.��מ�������

��-	��!�(د���!�،����ل�*�����א�$������*����	س�����د�א�	����د���	����<���و*��دמ�#,

א�����מ�(�-����	��ن�د�,��ل�*�����&���ن��,��!�א�	����<���و(�����,����=دמ����������

���&و�	>�وع������*�:�5��*������ذא�����)��$1ج��و+���5ط�,�����(א�	��وط�,��	�

�א��.מ���	���

 احملور الثاني 

����،��و��>�����	��ن�=������1$���ض�א�	ط��*ن�א�	و .��!����3��&���מ�א�د� ��!�א)و���

�د�ل�و��+�,�����������و(و ��א�=ط<�وא�$�وא��وא���5د�����א������ط�وא��������������

����..�א�����,�1�����9*�ن�3=������1&�ق�א���د�ع���������وא�����G�3���$	د���� ,��	�

 .�	 ددא����א���א�	��<���		��و�	��د��3,��

�وذ������9 �*�א�()'�א����*
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  األول احملور 

يف بيان األدلة والدفوع وأوجه الدفاع التي تنال من االتهام املسند إيل 

بأنه حسن النية معاف من أي عقوبة ، وقد قام ذلك املستأنف وتؤكد 

علي أوراق ومستندات وتقارير فنية قاطعة الداللة بـرباءة املسـتأنف 

 .مما هو مسند إليه 

 ٥٣ثبوت حسن نية املستأنف وهو من أهم أسباب اإلباحة املقررة باملادة : الوجه األول 

ريـر الطـب الشـرعي من قانون العقوبات ، وقد تأكدت حسن النيـة مبوجـب تق

املودع أمام حمكمة الدرجة األويل والذي أكد علي صحة ما يعاني منه املسـتأنف 

وهـو مـا جيـزم ) بذات الوصف الوارد بالوثيقة الطبية املقدمـة منـه(من مرض 

مبـصـداقيته واـسـتحقاقه لإلعـفـاء ـمـن العـقـاب ، وال يـنـال ـمـن ذـلـك ـمـا ـقـرر ـبـه 

 تستدعي استعمال املـواد املضـبوطة الطبيب الشرعي من أن حالة املستأنف ال

 .حيث أن ذلك ال خيرج عن كونه جمرد اختالف يف اآلراء فيما بني األطباء 

  من قانون العقوبات علي أن ٥٣فقد نصت املادة .. بداية 

�������������G���)��C0\א��Kذא�و�@��i�3�Hא�����'ن�،�و���]��ق�"�:א����������������*����R�$���1�c�e�
�ceא.�

�c(���H��0�Gو?�0~�א�
�..................��2د?�Lא�Qوج��Qو���3 −١
٢− ������������ �n$���0��א{�א����Sא�]������و� ����ل�א��]������F¹�������f�L'ل�א��0������א

��������'�������) �L��>�)و�א���g?����������&����r��1��u���!א��DV�������6א�]������א�א
����rא�0������3א����_H���eو$?����א���!�Z��[א��CVAو���9�ن�א������،��)���F�א��S�و�!��

 .���2*�ذ���

٣− ...�........ 

�
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 ومن املقرر قضاءا يف هذا اخلصوص أنه .. هذا 
������ل��������������������		�!�&�K�9א��ن��ن���د,���وא���א���و���א�	� �!�����9	�ن�(���

��&��دود���������P��&ط�א��������	&�	��!�א�	و���وع����=�+����	��ن�*�+����א���د*و�Vא�	ط�و&��!�*���

����#�:	��9�G!��ط�.�א���د,�,!���3(ن�ذ���	>�وط��<ن���ون�#د�(#��)���*.�

 )١٤/٦/١٩٩٧ جزاء جلسة ١٩٩٧ لسنة ١٨الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
إذا ـقـام أمــرا ـيـوفر ـفـي صــحيح الـقـانون ـقـوة ـقـاهرة يترـتـب عـلـي قيامهــا انـعـدام 

مســئولية الـمـتهم الجنائـيـة إال أـنـه إذا ـكـان فاعــل الجريمــة غـيـر معاـقـب عليهــا 

اآلخــــرين بالعقوـبـــة بســــبب ـمـــن أســــباب اإلباحــــة ، وجــــب معاقـبـــة الـفـــاعلين 

المنصــوص عليـهـا قانوـنـا ذـلـك أن انـعـدام مـسـئولية الفاـعـل ال تعـنـي ـعـدم وـقـوع 

 .الجريمة 

 )١٧/١٢/٢٠١٢ جزاء جلسة ٢٠١٢ لسنة ٥٢٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

���א��S'_� ��*�א��6�1�A�?A0א%د�������������������� ���C����2�م�אHو$אق�א�8ل�V�61�&��و9�ن�א��
����،�O���P�4�'�����i�H��V�N~�����7..��و�����Ak�?�dא3����y�=2$������������iא��������6P���0fא

�������������������������.$A�1�6�1'אد����uوאA��0>��1��¥�'?���א��?����S�z����0و�������0�1�%دو?���وא������f�..��N��4
�������S����������Y?و�L����[ض�������4?�'����3@���*�א����R�y���k?ن����P�@�..�À'���?�L����[و"��:א�א�

0��ل� 8ج�������01�Gو�א�ول��)�����F'وא���D(\ذא���و..�א��uא��/�N'G�g?��"(�����i�Hא
����������������uوאAא�א�:"��?'�¥���0�����4'$א�دو����ن�?�Pل��و�����S]���������ن�?�Pل� �Gوא�uوאAא�

����������1A �61�.$A��.¥�'�� �*�1�د����و���..���������������uوאA4� �����א���'�"�g?��1�N��C��Y?���1�C�=4
�������1Hµو@زא����O�\m���7���و�..������uوאAن�"�:א�א�������2�1='�������2و�������*���4ذא�����'��¥

�.$A��.1�د�..��i�3������S���A�0)2�H����������P�6א�(���وא�PS�g?���.�4ن�א
�
�
�
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 وهذا عني ما حتقق مع املستأنف 

 وقد تعددت األدلة علي حسن النية وسالمتها وذلك علي حنو ما يلي 

  األول لدليلا ����
ط��������(ن�א�	��<���#د��	���	�ذ�א�و��!�א)و����(ن�	����מ������������������

ن�	���	��(و�	&���وא�(&�,���!�,��د��������,)�(���.��و�,����$	������

��������������,���	�ن�(��מ���$,�א�$1ج�	�ن�א�)�ق�وא��ط�א�:�א���وמ�و�,	�

و	���ن�������,�����?�	���د�6+����א&!�وو����و\�	����#��������������..�א�'.�����

و(��������מ�,&��ول�א����ذ�9(و�א������,ل�(و�א�*�+��מ����..�א�	����<���

��	��ن����ذא����	����وط:�(و�(�6>���������+������C,��ل����ل�..��א����

�.(د����&�,�!�א�وא�8#*���א�5و��(	��1��(ن�+د#���,� ,��

  الثاني الدليل 

�����A)����P1�Hو�A)���G�H�C���G�1��?A�����O����=?�d�O������P��ن�א
�7A���0?�..��������fو"��'� ����$.� ���6و��������*���$�A)���P1م�A����C���

���������$'\���9����?Hو���L����f�6�� �7$د���F�.A����01�..�_���?H'���
������"��:א��..����F�_A��9)����1������$����������.�.א��)��A.�א1%�?=������

�L��P(4�..��A����	���0������F�u���3�C�א���S��'�����������ن�א�]�����Lא
��f'���0��ل�א�'אد�א�G���O���P���وF*�א

  الثالث الدليل 
(ن�א�	��<����מ�,>����6א�	���وط:�����..�و		�, زמ��&�ن�א��,!�����

������3��(و�	��ن�	���ن�	>���و��(و�	����.,��� 	��ن�>��=ص�	 .��ول�,���

���#دמ�	���د�*����*ن���و���>�א���ذ��א�	���وط:�������ل��..�ذ�

�	��ن�א�������8����,D�8��	�..���	��ن�3&��د�6������Vא�	&��1:�وא���ذ�6,��د*

و���و�א)	���א��ذ�6(���د���	���<���	>���و*,!����)���و�,ز�	,�ل��وز��(

���!��	��א�	&��1:�א�$�����, ��زמ��..����ذ��א�	��وאد��و ود�����	�و���و�(,���

�.�&�ن��,���
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  الرابع الدليل 

�(������������d¥���ول�@�u���\Vא���'אد��� ���*��ن�א��6��PS�O�����Pא�
א���'��f�و�و!0�������81�����S�و�����f�_�א�����8�و������

�������\��u*/�N��CVאA��..�����������C�ن�א����&���������Aא��0'$� ��
��O���Pو"�*��ول��������������F�א��Aא�������S����f'���א�'אد�א

وذ����������Y1�6��1�7A��9�و ���)������01�u*��/)L��?$�8�ض����\����»�
��w'��1'אد��A$.�":�7א�������'אد�و Aم� �.�

  اخلامس الدليل 
��א����מ�����������..�و��,�ل�	ن�א�د�,ل�א���ق��������ط�א� 	�����������#��	

ق�و�א�����א�&���מ��)�א����ط�,ن(������5,ش�وא�����ط�����)�و���و�	��

�&�,���!�"�	=��<���"	�ن�א���ول��<�����و �د�א�	���وط:�����..�א�ط$�,ن��

��"	=�<��"��5'�א�,د�&,�P(ن��ذא�א�و+����,�ط�ق�*�,���.�)�P,&�

��(ول�	�,�$�ض�����5,ش��������������و�3	�..�و د:����&�,�!�א�,د�א��

����<ن�-	�!����������)�وא�&�מ�א�ط$�,ن��(א��=دמ�א���ط����&,f��'�5ذא�א����

��=��1א�&�,�!�وא�وא�8#( �,	!�����9�*���)�.وذ�

  السادس الدليل 

8�V�6�1ل����..�و"'�1����&���1�م� Aא�����=����א����3$Aא%و��*��������������
�?��2�* �Yא��L[א��..�����*� ��)��?�A9��N:وא���

�"����$'9:�?�0��*����6�1)�..�א��OY=���)O���Pא�P�?������2�Nن�א
�".و��d��C\Gא����..�א!]�א��y��('م�

و":א�د��AkR�Kf���Cא����א����O���Pد4� ��و�����?AE��Pم�����������
و"�'��1����..�א�'אد�א���'A9��fوא�uو 8ج�وH¾���N'���6=P1م���������

����6Pم��QM����'�P��.��א�0\����61א
�
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  السابع الدليل 
ل�	�ن�א��د�,ل�א����ق��������,�����)�..�����#�د��..�(ن�#��מ�א�ط��9א�>��*

(�د��6(,����<ن�&��!�א�	���<���א�	���,!�������<�ل�א���$	ل��������

���3��(ن����ذ��א�	��وאد�ذא:����<-,��#��و����6..����ذ��א�	��وאد�������<3�����

..�ن�ذ��������,د�(ن�&�!�א�	��<����&��ج��$�1ج�א���ط�	������������..�و�$ل��

ل�	��ن�א���د�,ل�א����دس�א�	����ذ�����������,��� ������..���$��ل�ذ��� P��,&

,=�ج�	�#����א�ط�,�9א�>��*��*�ن�א�=������1��و .�:�א��'������������������

�������	ن�,��6א��و+,!�����..�وא�Xא���,ن�א)ط�د�&,و���6(�.��	٢٥٠�

��	�ن�,+�����ذא:��������..�وذ�����$1ج�*���א�و#:�א�طو,�ل�������)�	� מو���

��و�����,���א��(�-�����*�,��!���)�� ��מ�	١٠٠٠	���د�&,��و��6(א�	���ض�

و�ذא�, زמ��<ن�	�#����א�ط��9א�>��*����������..�و��,�8א)-�����א�$1ج�����

���������������	���ل�	ن�א�&�,�!�א��ط$�!��و �ود�	��ض���5$�ل�,$��,��

�א�=�������1��و+����א�$��1ج�����5�,�1��א����$	ل���..�א�	���<������	)

�.א�	��<�����	��وط:��$1ج�

  الثامن الدليل 

��O�����P������������S���&����?�d��6��PS�..������?א�(������ ���*��ن�א
���א_�א���������0����A��E$א_��و�א���c���0�2�_���1�2H�_������G�)و��

و"�'��1��?��*�� �A�9�����������(��Nא2��_�1�V��N �*�و���3א�0��'م����
���P����K'��א��'?>�وא�Akא�����4��������H�������7$و�d?�(��ول�����������?

���א_�א���������������0�و�?���f�0���N'ع��6�1���'אع�א�A�E$א_��و�א
�����2��S���..�*>����)}א�C����0�و����A����?�Hذ�������ن��2�?�����א

��$A���E���������M@�$���������3'د�'��$����/��O������P��\)��������D'ل�א
��«�Yeאد���������..�א'�0��ل�א�G�6א �C��*f�02�6 �¬2���zv���:4

�.$A1'אد���*� ���.א���'��fدون� �>��S����)1'א<
�
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 ملا كان ذلك 
�������>�,���.�,���ن����و	��ن� 	���!�א)د���!�א�	������د�,�,�������1	���,��!�א�	����<����	��

�3�9&!�و*دמ�א��<-,מ������������������א���א�	��<���		����و���������..�,��و �9(=ذ�ذ�و	ن�-מ�א���

�و(ن�א�&�מ�א�	��<���#د�=����ذא�א��'����������..�	��د��3,����	)�..���!�5��.و�א)	��א�ذ�6,و+	���	=

����و��و�	��, �د��	$����������..��)و�אق����و	=�5!�א�-�:�����طא���ون�وא��5د����א���د�ل�وא�����

���G�3.�

ـإن األوراق واملـسـتندات .. ويف ـسـياق متـصـل ـمـع الوـجـه الـسـابق : الوـجـه الـثـاني  ـف

الرمسية املعتمدة قد أسفرت عن حتقق سـببا أخـر لإلباحـة ومـانع مـن موانـع 

 يف شـأن ١٩٩٥ لسـنة ١٤ مـن القـانون رقـم ٣٤وهو وفقا لنص املـادة .. العقاب 

املخدرة واملؤثرات العقلية ، حيث أن املسـتأنف قـد أرفـق بـاألوراق مكافحة املواد 

وصفة طبية معتمدة من مركز طبي معتمد أكد ذات ما قرر به تقريـر الطـب 

الشرعي من أن املستأنف يعـاني مـن مـرض وقـد أوصـي لـه الطبيـب بـاملواد 

مبا ينفي عنـه جرميـة التعـاطي واحليـازة بقصـد .. املضبوطة كعالج ومسكنات 

 .تعاطي معا ال

 علي أن ..  من القانون املذكور ٣٤حيث نصت املادة 

������������������b��0��Gو�א�9���&��.$'�F���?�������0א_�א�����M�H'ز�f�02*�א�'אد�א�AE$.��و�א

����kE/8/:ج�����	Fم����������������=S%����4و�$��w�	��0��،�و�L�3'Rو�6�1������f��\�Fא�]����Lא

��.٣٣א��د.�
  تنص علي أن ٣٣وقد كانت  املادة 

١− ���� .........�, وز��G,��א)ط�

�	وאد� −٢��!+ ..................��&���א�و+5!�א�ط�,!�א�=

وز,��א�+�&!�وو#,�!�א�	 �	���8�����,ق�	��8وز,���א�$�دل�#��א�א�����وא�ط�������������������,+د��� −٣

�و+5:�א�ط�,!�א�+د���	ن�א�=�ج���	�وאد�א�	=�د���وא�	�U-�א:�א�$��,�!�،��������������!+א�=

�.وא�����$�د��.�دא=ل�א�دو�!�
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فقد صدر عـن وزارة الصـحة القـرار .. ونفاذا للفقرة الثالثة من املادة األخرية .. هذا 

  الذي نصت مادته الثالثة علي أن ٢٠١٩ لسنة ٦٧٧رقم 
 المنتجـات CD-Controlled Drugs واألدويـة المراقبـة N-Narcoticيشمل صـنف األدويـة المخـدرة 

 ة المدرجة في الجداول اآلتية الدوائية التي تحتوى علي أي من المواد الفعال
 والــواردة ضــمن االتفاقيــة ٤و٣و٢و١ أرقــام INCBجــداول الهيئــة الدوليــة لمكافحــة المخــدرات  -١

  .١٩٧٢ والمعدلة ببروتوكول ١٩٦١الدولية للمواد المخدرة 
 والـــــواردة ضـــــمن ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١ أرقـــــام INCBجـــــدول الهيئـــــة الدولـــــة لمكافحـــــة المخـــــدرات  -٢

  .١٩٧١لمواد المؤثرة عقليا االتفاقية الدولية ل
 ١٤ واـلــواردة ضـــمن القـــانون االتحـــادي رقـــم ٨، ٧ ، ٦، ٥ ، ٤، ٣ ، ٢، ١الجـــداول أرقـــام  -٣

 . المشار إليه وتعديالته ١٩٩٥لسنة 

 كما نصت مادته الرابعة علي أن 
القادمون إلي الدولة عن اصطحاب األدوية المخدرة أو األدوية المراقبة المشار إليها يلتزم  

  من هذا القرار بما يلي ٣ المادة في

الحصــول علــي إذن مســبق مــن الــوزارة الصــطحاب األدويــة مــن خــالل موقعهــا االلكترونــي  -١
واإلفصاح عنها فـي المنافـذ الرسـمية للدولـة ويشـترط للحصـول علـي اإلذن تقـديم المسـتندات 

 .التالية باللغة العربية أو اإلنجليزية 
ي يعـالج بهـا المـريض موثـق مـن الجهـة الصـحية تقرير طبي من المنشـأة الصـحية التـ - أ

بالدوـلـة الـتـي تلـقـي فيهــا العــالج أو مــن ســفارة الدوـلـة بهــا أو أي جهــة معتمــدة للتوثـيـق 
 .بتلك الدولة لم يمض علي صدوره أكثر من سنه 

أســم الـمـريض (أن يتضـمن التقرـيـر الطبـي البياـنـات والمعلومـات الشخصــية للمـريض  - ب
اســــم الــــدواء العلمــــي أو التجــــاري والكمـيـــة الموصــــوفة والتشــــخيص الطبــــي و) الثالـثـــي

والخطة العالجية ومدتها وتاريخ التقرير واسم الطبيب وتخصصه ورقـم التـرخيص مـع 
 .العنوان وختم المنشأة الصحية 

 صــورة مــن الوصــفة الطبـيـة باســم المــريض ـلـم يمــض عـلـي صــدورها أكـثـر مــن ثالـثـة -ج
اسم الدواء العلمي أو التجـاري والشـكل أشهر علي أن تتضمن اسم المريض الثالثي و

الصيدالني والجرعة المقررة وتاريخ تحرير الوصفة ومده العالج واسم الطبيب وختمـه 
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وجهه العـالج وأن تكـون موثقـة مـن الجهـة الصـحية بالدولـة التـي تلقـي بهـا العـالج أو 
 .من سفارة الدولة بها أو أي جهة معتمدة للتوثيق بتلك الدولة 

 .از السفر أو الهوية  صورة جو-د
 ـفـي حاـلـة عــدم وجــود إذن مســبق تـتـولي الســلطات الجمركـيـة التنســيق مــع اـلـوزارة التخــاذ مــا يـلـزم -٢

 بناء علي المستندات المتوفرة لدي المسافر

 ملا كان ذلك 

 ��������������������������?�C����2��م�אHو$אق�א�\��א����ن� ��*���א����'�����<�"�\�و��]�������cא
��O���P�1='��2����1'אد������������و��9�6�ن�א����'��w���2ز'S���&���9�rאد�א�'���H?�0>���ن�א

��.$A��..אد������������������'��و������*��KP?�d¦'�אke'ل� ��*�@ذن��6�1�c��P1א��'زא$.��y�([�FHא
����380�������*��F'�1='��2������1'אد��..�א����'��wאد�'���@�H������R|���د� ����������ن�"��:�7א

��.$A��..����.$د�F�.A��01����f��\F'م��A�2�A�4��������$'\���9���?Hو���A���01�Zf�Q9�1�6 
���������V$��و���A�/��$_�"�:�7א�'�F�'�¦�*�� ��\�F�H'���−/−/−����������??�_�א��)A.�א1%�1����=?

�@�*�1��?�*�ووא!��
الطبــي ، وأنــه قــد تــم " الحشــيش"الســماح للمســتأنف بحيــازة وزراعــة القنــب 

حتـاج وأنـه ي) المـذكور فـي الوثيقـة(فحصه وتقييمه مـن قبـل الطبيـب المعـالج 

الستخدام القنب لمساعدة في نومه وآالم ظهره وقد أوصي الطبيب للمسـتأنف 

ـذلك  ـه مؤهــل ـل ـنش ، وأـن ـك كوشــي ـب ـدول ، وعـل ـات بيـي ـت كاـن ـأن يســتخدم زـي ـب

بموجـــب قـــانون الصـــحة والســـالمة فـــي واليـــة كاليفورنيـــا الســـتخدام القنـــب 

 .ألغراض طبية 

����������.A���0������L�M�ن�?�����Kא����������O����P?��������..�و8V�61ل�":�7א�'F\��א�]�����א
و����S�ن��..�����6�1��'ن�1=�4)���א��'אد�א�A�E$.�������������٣٤��u�)��GHوא�u��\ jא��'א$د������د.��������

�����l?$����.$د�F��\F'?��م���4¡������������١٢/٦/٢٠١٩":�7א����0�P���¡وא���0א����C���N���..��������N�
��������������������<��$��(�kא���وز?��A��Pא$�א��8ل����V�6�1�.$������A�1.�א��0�م�א�� ��i�d٦٧٧�)�P����٢٠١٩�

و"��'�א��1%��א���:��9�N�ن�?S�*��� �L3'���P=��>�א�����3$Aא%و���*��ن�02�����C..�א�����Aم�ذ��9��7
��1��..��א��$�ذ9�"��و�ن���2*��~אu.�א��A)P1�'"����O���P@����F٣٤��D���?א��د.�
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��(�(k2و���?'k2���=S�u���@�L3'�P?�N:א���א1%�'4�C0\2�d���.و��

  أنه وهذا عني ما تواتر عليه القضاء من
 المـعـدل بشــأن ١٩٩٥ لســنة ١٤ مــن الـقـانون رـقـم ٣٣لمــا ـكـان الـبـين مــن ـنـص المــادة �

ـة  مكافحــة الـمـواد المخــدرة والـمـؤثرات العقلـيـة أن المشــرع خــول لألطـبـاء الـمـرخص لـهـم ـفـي مزاوـل

مهنــة الطــب البشــري أو البيطــري فــي الدولــة إعطــاء وصــفة طبيــة ألي مــن المــواد المخــدرة أو 

ـك وفقــا لتخصــص الطبيــب المعــالج وقــد المــؤثرات عقليــا إذ ا اقتضــي العــالج الطبــي للمــريض ذـل

 ـمـن ذات الـقـانون تـعـاطي الـمـواد المـخـدرة أو الـمـؤثرات العقلـيـة إذا ـكـان بقصــد ٣٤أباـحـت الـمـادة 

 منـه وكـان ٣٢العالج وبموجب وصفه طبية من الطبيب المعالج التـي تحـرر وفقـا ألحكـام المـادة 

 بموجب وصفه طبية RIVOTRILL أنه يتعاطى عقار ال رابفيترابل الطاعن قد تمسك في دفاعه من

 –صـــادرة مـــن طبيـــب مخـــتص داخـــل الدولـــة وينـــتج ذات المـــادة المعثـــور عليهـــا بعينـــة بـــول 

 ودـلـل عـلـي ذـلـك بمســتندات أبرزـهـا للمحكـمـة وضــمنها صــور ألربـعـة وصــفات طبـيـة -الكونازيـبـام

ذكره غير أن الحكم المطعون فيه أطـرح هـذا صادرة له من الدولة وبحث علمي يؤيد دفاعه المار 

اـلـدفاع بقاـلـه أن تقرـيـر األدـلـة الجنائـيـة اثـبـت أن العـقـاقير الطبـيـة المثبـتـة بالوصــفة المقدـمـة ـمـن 

المتهم ال تنتج مؤثر الحكلوزيبام وكان البين من اإلطالع علي ذلك التقرير الـذي تسـاند إليـه أنـه 

اولهـا ولـم يقـل كلمتـه بوضـوح بشـأن عقـار الريفيتريـل لم يورد تلـك العقـاقير المصـرح للطـاعن بتن

ـك األمــر  ـم تتحـقـق مــن ذـل ـه الطــاعن وكاـنـت المحكمــة ـل ـازع فـي ـذي يـن ومــا ينتجــه مــن مــؤثرات واـل

بواسطة أهل الخبرة ولم تواجه الدفاع بما يدحضـه ولـو أنـه عنـي ببحـث تلـك المسـتندات المقدمـة 

يـر وجـه الـرأي فـي الـدعوى فإنـه يكـون من الطاعن ومحص الدفاع المؤسس عليهـا لجـاز أن يتغ

 .فوق قصوره في التسبيب مشوبا بعيب اإلخالل بحق الدفاع مما يعيبه بما يستوجب نقضه 

 )١٠/١٢/٢٠١٨ جزاء جلسة ٢٠١٨ لسنة ٩٨٠الطعن رقم (

 وكذلك فقد قضي بأن 
أن المقرر أنه يجب أال يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضـوح بـ 

يودر مؤداها في بيان مفصل يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع مـن تسـبيب األحكـام وتـتمكن 

معــه محكمــة التمييــز مــن إعمــال برقابتهــا علــي تطبيــق القــانون تطبيقــا صــحيحا وكــان الحكــم 

المطعـون فيـه قـد تسـاند فـي قضـائه بإدانـة الـطـاعن إلـي اطـراح الوصـفة الطبيـة الصـادرة لـه ـمـن 

والتـي قـدمها تـدليال علـي سـبب حيازتـه للمـؤثر المضـبوط بقالـه أنـه يتعـين عليـه أن داخل الدولة 
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يحصل علي المؤثر الموصوف له من داخل الدولة فضال عـن مخالفتـه شـروط االسـتيراد دون أن 

يبين وبوضـوح حقيقـة هـذه الوصـفة وتـاريخ إصـدارها ونـوع المـؤثر الـذي صـرح للطـاعن بتعاطيـه 

ت له وفيمـا إذا المـؤثر المضـبوط هـو ذاتـه الـذي ورد بتلـك الوصـفة مـن كعالج والكمية التي تقرر

عدـمـه وـبـذات المـقـدار وذـلـك اســتنادا إـلـي دلـيـل فـنـي وأـثـر ذـلـك كـلـه عـلـي ثـبـوت أو نـفـي االتـهـام 

المسند إليه فإنه يكون قاصر البيان في هذا الجانب هذا فضال عن أن البين من نصـوص المـواد 

 أن المشرع أناط بالجهـات والشـركات التـي ١٩٩٥ لسنة ١٤  من القانون رقم١٦ وحتى ١٠من 

عددتها المادة الحادية عشـر منـه اسـتيراد وتصـدير ونقـل المـواد المخـدرة والمـؤثرات العقليـة وفـق 

الضوابط والمعايير التي نص عليها فـي ذلـك القـانون ولـيس مـن بينهـا األشـخاص فـإن الحكـم إذ 

االستيراد ثـم خلـص فـي قضـائه إلـي أنـه جلـب المـؤثر أورد في مدوناته أن الطاعن خالف شروط 

بقصد العالج فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب مشوبا بالتناقض والخطأ في فهم القـانون ممـا 

 .يعيبه 

 )١٤/٥/٢٠١٨ جزاء جلسة ٢٠١٨ لسنة ٣٢٩الطعن رقم (

 ملا كان ما تقدم 
 ����,�3�!��Kد�9	�ن�	&�	�!�א�د� �!�����Cن�א�-�:�(ن����,��א�ط��9א�>��*��א�	��������..�و�

�5$��ل�*�����א�	����<�������د�����,ن�(��������>����א�����,��6א)و�����#��د�+���\��و���و\�������)

��א��وמ�،�و�ذא�(�מ����א�'.����:��	ن�א�ط�א��$,.�

  -/-/-وهو ما يتطابق مع الوصفة الطبية املؤرخة 

 املقدمة من املستأنف 

��وو�y'���3אH �=����ز� ������������S��@�A)���P9و���1���� �(���F�A���9���c���S���y�����0���Kو?
�O�����P����'אد�א�A��E$.�א�����'��9��f�ن������ض�א�8��0ج�����..�א�������f�02ن��وذ����������'_�

���2]����&��������..�و�L3'Rو����f��\Fو�ن�F�6=2�d�د$.��L���f�61دא�C�Vא���8د������������������H@
�.א�(��|����1�K1�\G�� �D(4��)א�]���Lא�Y� *�א���*�

  وكما أشرنا سلفا
���	��8א�	��<�����������C��9,�د\����د��!����*���,��א�ط�9א�>�*

د��	�&!�א�وא�د���K=د���٣٤א	وאد�א�	א��!&�(ن�א�ط�,�9..��	ن�#�ون�	�
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א�>�*��#د�#����<ن�&�!�א�	��<��������<�ل�(ن�,��=دמ�א�	وאد�א�	��وط!�

���3�! &���3��#و��א)-��وא�	5$ول��.ذ��א�	وאد�و(ن�א�	��<�������<3���

&,�P(ن�	�#����א��,د�א�ط�,�9א�>�*����,=�ج�..���א)-��*ن�ذ���*1ج�(#ل��

���.*ن��و���	 �د�א=����1��א�Xא��و(��,�9א�$1ج��,	��,ن�א)ط�

 أما الدافع حنو استخدام هذه املواد وهو معاناة املستأنف 

 من االضطرابات يف النوم واآلالم يف الظهر 

 ي هي موجودة ومل ينكرها الطبيب الشرعف

�����������Sא�f����0[א��<=eא�y�/ج���)�GHא���OP02ن�������Kf�א����و"'�א1%
�O������P�و@ن����9�ن�0���G*�¦���'�..�א�c>�����eوא%د��������\�����א�������ن�وא§�"�����¦���'�@دא������א

��O�\Eא���..����������������������cא�'�Pא��y���$��6�1���0|��Gو�O����P��2���� ��*��C����P1א���'� �����H@
2���م�و"��:א������]..������?��א�A��E$א_�Hو$אق�א�و�_���P�81و�nو���q�K��1א��������L��G�)�?�H�K�

��C������א�k�د��6�1�$=�����ول�د$���3وא�����A�¢�uدא���~אu.�������..�א=S�u���@�$AM�N:א�
����@�A)P1�'"����O���P��.א

أنه علي الفرض اجلديل بصحة ما نسب للمستأنف مـن أنـه قـد تـوافر : الوجه الثالث 

فإنـه قـد ارتكـب .. ه للمواد املخدرة املضـبوطة لديه قصد جنائي يف شان تعاطي

يف واليـة (هذه الواقعة بكافة عناصرها وأركانهـا املاديـة واملعنويـة خـارج الـبالد 

مبـا .. الذي يعد ذلك الفعل لدي قوانينها مباح وغري مـؤثم عليـه ) كاليفورنيا

أن تتنـاول هـذه بـيؤكد عـدم اختصـاص اجلهـات القضـائية يف دولـة اإلمـارات 

التحقيق أو الفصل ، وهو أمر يتعلق بالنظـام العـام قـد خالفـه احلكـم باقعة الو

 .الطعني مبا يستوجب إلغائه 

  من قانون العقوبات علي ان ١٦فقد نصت املادة  .. بداية
ـيم الدولــة  ـي كــل مــن يرتكــب جريمــة فــي إقـل .. تســري أحكــام هــذا القــانون عـل

ادتها بمـا فـي ذلـك الميـاه ويشمل إقليم الدولـة أراضـيها وكـل مكـان يخضـع لسـي

 .اإلقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها 

وتعتبر الجريمة مرتكبه في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعـل مـن األفعـال المكونـة 
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 .لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ١٤٢كما نصت املادة 

 . االختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمةيتعين 
 وبتطبيق صريح نص املادتني سالفتي الذكر .. هذا 

������� ���*�א�\���ض�א{�������L��P�����1��(��k��*�A– ���*��و$אق�א��������א��א"(����?�������� 
��b�C:�7א�'א�������������0=���61�O���P����f�02*�1'אد��A$.�و�S�c�w����א���Akא{(�<*�א��

�0���������³دא���وא��Mو���� �y��0��..�����������'=���4ن�"�:�7א�'א��F�) ���4�=����0�"��وא%�04�ل�א
�.b��،�و9:א����|����V�&��w�A�$ج�@���>�א�Aو���

 السيما 
و#د�* ز����,���א)د��!�א� ��,�!�*�ن�א��,�ل�	�ن���ذ��א�&�,��!�،�������������������

ج��&�,��ل����ول�א�	����<���#��د�����,ن�(������������������>������#�P��,&

د��א�&>��,ش�����	����,و���?��و#,��:����ذא����,��د�(��������מ��..�	�$��ط

..�א��$ط��(و�א�	د��א�5+�!��,���و�,ن�3 �א��א�5&�ص�وא��&�,�ل������������

و&,�P(ن���ط�א�	���<�����ن���	ط���(�6#��ل�د=و����א���1د�،������������

��������:����Cن�א�	�+�ود���..��	��מ�,�מ���ط��&ل��$ط,��(�6	�وאد��

�ج�א��1د�=���+�*�!�����,��(ن�א��$ط��#د��מ������.#ط$

���2����������..���?��(���ن�א�y�=2$א��b�O����P:א�א�\�����������C�0و������*�?������(�Fض���\��..��A��
�����������������c���(1�$א������2א��jא�����<���א�_�9�ن�V�$ج�א��8د��K[�?��R����F�N�و�אk�V�ص���|

������C0\א�א�:"���Ck\و�א��دאن�����������..�������א�]�6�1���0�<�=eא�����@�L"ذ���1��ذ����A�?�Hو
2]���������د.�C0\�6":א�א� �O���P��א��D)2�r �*��ن�..����61��'ن�א��0'��_��١٩א

,����6ذא�א���ون�*����ل�	ن�א����1�$��9=��ج�א�دو��!�, $������*�1(و������������

�ج�א�دو�!=��� �,	!�و#$:���.�(و��$�.���,�<.�

��א��$�ذ9��������������7k���?�k����4د.�و��?��V�A9]���א���S�..�����<�=e�������c��[2":�7א
����S�ن�":�7א��د.��c�[)2�Hא����� �*�وא�0�_�":א����c��[2א����'ن�و���\���
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2�م��Hא�..�����*f�0א����i�3ن��ذ���)�������������b�*>��)}א�A�kض�و�3'د�א����1�� �������6)��\�������k\(1
�����������������A�kون��Aو�������V��A�k��Nو������*f��0א���A�k���.$A���.������1�ز.��1�د' Q�א{���iא

���1���..��������A��*f�0ن�א������7(ذ���Ak�1?��9�ن�1~$�7و�04�������������)��و����و9����4Aج��]��ق�א�$�V
�*>��������א%$!��*��و�א{��'���و�א�i�H����R=������01�6א�����¡�..�و���<|������V�&����w�$ج�@���

9���ز >�אe=>�א�]�������0(�.�Q|����C����z(���":�7א�'א������0)�א�������و����وא�������0)��\�ض����2
�����.$A���.ز.�1�د��S�..�1�$א��������������jא�u�ص��������k�Vא�N��*�\)?�N:א����2*���2(��ول����و"�'�א�1%

����������4�<=eوא�Ck\و�א���c��(������0دא���� ������������6..�":�7א�'א�j���<�=eذא�9�ن�ذ����א@����GH
�!.�d�C04?�2=���א��O���P؟

  فإنه ملن القواعد الغري قابلة للتأويل أنه.. ليس هذا فحسب 
�ون���..�, ����9	$#���!�א�	���.מ�*������$��ل�	$��,ن����������و	 �	���و������	-U	ن�,���ون�)

��א�	�د��א�	=�د�����+�د�א�$�1ج�������������������..��ذ�6א�����9,��א�5$ل�����א�	�ن�א������و&,�P(ن��$ط

�و�,:�א�	�&د��א)	�,�,!������..��و�(	��	>��وع�و	��\�و���>���!��,��������..�و�,!���,5و��,

�)�6>�=ص����������..�وذ����$د��(د����.$,��\�(ن��ذ��א�	�وאد����ع�����א�	&�1:�א�$	�!�و	��.	�)

��5�و���א�	�د	!�	ن�א�	��<�����)و�אق������*���א��&و�א�-��(,ط��.���:�)ن��..�وא��د�,ل�א(=�����)�

��و+����5ط�,��!�	$�	��د���*��ن�	����ز�ط�����	$�	��د�وط�,���9	$���[�دא=��ل����#3,מ�و�,��!���������

��(����	�ن�א�	��	و\���	���<���א���$	ل�א�	�وאد������������..�و#�د����	�:���ذ��א�و+�5!���������..���,5و��,

�	��ن�א���ط���.,������$,����א����وמ�و���aמ������א�'.����א�	����وط!��$��1ج��&������א��������:..�א�

�P���	>�و*,!��دאول�و��ول��ذ��א�	وאد�(ن�א�	��<���=��ج��.��	�ن�	���ذ�����������������و�د�,ل�-�*�

��		�وع���.و�,!���,5و��,�دو�	�(ن�,��و#��5(&د�(و�,دع�(���&�ز�>

 وهذا كله يؤكد بال ريب 

����������*f�0א���C04�y�=2$א§��¦'�א�A��O���P����Akא{(��<*���������4\�ض�2'א4��א–�ن�א
2�����و�1���������L���02=�ن�א��f�0*�وY2�?0���2و�'א��(�����و"'�?�0>�?��(����ن������–�Hو�C0\����2":א�א��
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���א�4t'8����7د">�؟ �<�!.و01����

 لعل ذلك أمر غري صحيح وغري ومنطقي 
����ن�א����Gض�وא��+��د�	��ن����������3ذא�����,ن�&,��ز��ذ�����א�>��=ص��	��وאد�	=��د���(,����	)

��و..�א�&,ز��	����ون�	�����א�+�!��	.���������,=��ص�����&�,ق��,.� �א#$!�א��$ط��א��

�א:��������	Kמ�دو�!�א��5+ل�	&��ذ���(ن�א�	����#�و��(ن�א�=�+�ص�,�$�,ن����..�-מ�א��+د��6.

ن�א�ذ�6و#$:��,��א� �,	!�	��.�

 وهذا عني ما استقر عليه القضاء بأن 
قـانون علـي  من قانون العقوبات قد نصت علي أن تسري أحكام هذا ال١٦إذ كانت المادة 

 مـن قـانون اإلجـراءات الجزائيـة علـي ١٤٣كل من يرتكب جريمة في إقلـيم الدولـة ونصـت المـادة 

أن يتعين االختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة ، وكان مكان ارتكاب الجريمة هو المكان 

ل اـلـذي يتحـقـق فـيـه ركنـهـا الـمـادي أو ـجـزء ـمـن ـهـذا اـلـركن واـلـذي يـقـوم عـلـي ثالـثـة عناصــر الفـعـ

والنتيجة وعالقة السببية بينهما ، وتعتبر الجريمة أنها ارتكبـت فـي المكـان الـذي وقـع فيـه الفعـل 

المادي وفي المكان الـذي حـدثت فيـه النتيجـة وفـي كـل مكـان تحققـت فيـه اآلثـار المباشـرة للفعـل 

ى كمـا ٕوالتي تتكون منها حلقـات السـببية التـي تـربط بـين الفعـل والنتيجـة واذا كانـت واقعـة الـدعو

وردت ـفـي أـمـر اإلحاـلـة وـفـي الحـكـم ـهـي أن الـطـاعن وأثـنـاء تواـجـده ـفـي دـبـي ـحـاز وأـحـرز بقصــد 

وتبـين مـن فحـص عينـة بولـه أنهـا تحتـوى علـي المـؤثر العقلـي ) امفيتامين(التعاطي مؤثرا عقليا 

ـة  ـات النياـب ـد اعـتـرف بتحقيـق ـت مــن المـفـردات المضــمومة أن الطــاعن ـق ـذكر وكــان الثاـب ســالف اـل

 أـنـه تـعـاطي ـفـي محــل إقامـتـه ـبـدبي ، ـفـإن محكـمـة دـبـي ٦/٨/٢٠١٥لتحقـيـق الـمـؤرخ بمحضــر ا

 من قانون اإلجراءات الجزائية أنفة الـذكر اعتبـارا ١٤٢تكون مختصة بنظر الدعوى لنص المادة 

 .بأنها المحكمة التي أفرغ الطاعن نشاطه اإلجرامي كله في دائرتها 

 )١٨/١/٢٠١٦ جزاء جلسة ٢٠١٥ لسنة ٩٢٩الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
א�	����#�و��(ن�#وא*د�א�=�+ص�����א�	�وאد�א� زא�,�!�	�ن�א��'�מ�א�$�מ����������������

��������, وز�א���5ق�*�� ��$�	د�*���&�ن��,��א�$دא�!�و���#وא*د�(	��.�(

�و����$�ق��	+�&!�א�=+وמ�و,����9*����ذ����(ن�	=��5!�#وא*�د��������.�5�=	

�.א�=�+ص�א� زא���א��ط1ن�



 

٣٧١ 

 

 )٩/٤/٢٠١٨ جزاء جلسة ٢٠١٨ لسنة ١٩٥الطعن رقم (

 وحيث كان ما تقدم 

 ��������*f�0א���0א��'��O���P��������(و9�ن�א����&��ن�א�y�=2$א����2��(�Fض���\��(����&���A��
9$������و (���F�"��و"��*�א�\�C��0وא�(��|����و �����8א���V�������P�$ج�א����8د������?(\��*������������4�=�

א�1%���..��א�(���م�א��0�م����אk�VH�ص� ��6�9>�دو����א�1j�$א_�،�و����S�ن�א�k�VH�ص���������������6�1
���A��9��\����אe=��>�א�]���������0��'ن�و��(����م�א���0�م���?�N:א����..��u���0@���<����وא��������?����R

����@�A)P1�'"����O���P��.¢Aدא��~אu.�א
ثبوت اختالف املادة املخدرة التي تبني وجودها يف عينة بول املستأنف : الوجه الرابع 

) ٥(اجلـدول بمقـررا بأنهـا مدرجـة ) اجلنائيةحسبما وصفها تقرير إدارة األدلة (

حسـبما وصـفها تقريـر (عن تلك املادة املضبوطة بالزجاجتني ) ..٣٤(بالبند رقم 

وهـو مـا ) .. ٢٧(بالبنـد رقـم ) ١(فإنها مدرجة باجلدول ) مركز العلوم اجلنائية

جيزم بعدم وجود أي ارتباط ما بني واقعة التعاطي املرتكبة يف اخلـارج ، والتـي 

ـازة بقـصـد الـعـالج للـمـواد .. ال ـخيـتص بـهـا قـضـاء اإلـمـارات  وـبـني واقـعـة احلـي

املضبوطة مع املستأنف ، مبا يؤكد وجوب براءة املستأنف ممـا هـو مسـند إليـه 

 .بعد إلغاء احلكم الطعني 

 وحيث أن املستقر عليه قضاء أن 

������A���������6א�]��K ����@�*��ن�א�=[?��1�*� �<=eא�C��Y?ن����0�?��&�k
���������������' Aא�����Kא�'א��������N��2���1�*��@�8F'2��א%د���وא�A)�Pא_�و�2�?��א���zא��Aم�@��
�����u"��و�����0�G&�@��*�א����G�ن�و�������������������3�� �&)��rא�(��|��א��*�@�Nد�?��1��)1�&�kSو
א���c��eא���4A�ع�א�]���و�� ������و�����NA��1'_��و��\��*����������P�����1א���k'م�و@��9�H�ن��

'k�������'Y1���=Sل�HA�GHد���א�P\4�ع�وא�Aא��c8ل��Vjوא�L��Pא�����$.�
 )٢٨/١/٢٠١٨ جزاء جلسة ٢٠١٧ لسنة ١٤٥الطعن رقم (

 

 



 

٣٧٢ 

 

 كما قضي بأن 
 ������������������������	���+�*����*���	ن�א�	����(���,�$,ن�*���	&�	!�א�	و��وع�(ن����,מ�#��

�,ط	�ن�א�	ط��8*�,��������������	���*���א)و�אق�و(ن�,>�	ل�&�	.��:��#د�	&+�:��		����(+ل�-.�)

�����	����א�&���מ�*�������,�P��,&ع��א)د���!�وא�	�����دא:�و�د:�*��������ل�א���د�وع�و(و ����א���د�

�������������������,د*	��	ن�(�����9ون�	�+�!�*���	�ط�8א��زאع����א�د*و�Vو	Uد,�����3��א���, �!�א���

���،��Cذא��מ��	&ص�א)د�!�وא�	���دא:�א����,���د��3,.�א�=+وמ�(و��מ���د�����������������#�.,�*����

��(و ��א����*����������,G���:&�+و����د�ع�א� و���6א����ط�&.�א�=+وמ����א�د*و�Vوא����	ن�><�.

�����ط:��&�,�!�א�وא��8#,.�و���3ن�&�	.�	>�و�&)�و ��א��(��6��א�د*و�Vو�	�,5,د�(�.

��+و�����א����,�9وאK=1ل��&ق�א�د�ع��.�

 )٣٠/١٠/٢٠١٨ جلسة ٢٠١٨ لسنة ١٢٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

 Hن�א������Sو���������������&������C��F��H����1�*��� ���2���م�א������Cوאe=��>�א�]�������0�<
2���م����S�ل�א��O�����P ���*��2�?���?4�6(������������..�����%و$אق�Hא�א:��"�_�����@���H'�� �����S

��������������������@�C�G$��������)1�89�D(4��) ��\G��rد.�א����A?Aw�����$���1�..���u��3����Sא
�0'$� �������)�..��'ل�א��O���Pא�����c�0)�� �(�����(�2�?��@دא$.�א%د���א{(�<���������ن�א��د.�א

א�t2�L���Pא"�A$و9(���('ل�و"�*�א���د.�א�\0������������(وא��r�G\��א��)���C �6و3'د"��"*�������
«�Yeא��.�(�
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٣٧٣ 

 

�����'ن�1=�4)��א�'אد�א�AE$.�)�٣٤(و����(�A$�>�)�٥(وA}����3$A1ول�$�>�
�وF'$.�":א�א����?��9�����*�

..�א���<>���)����Cא��'אد�א����'�K�1��fא�������������O�����P..���0'م�א{(�<�������2��1�?��1��Q9א����
����������*"��) �C��(א����\G��rد.�א���א��(�Lא�NA)b،�و$א2(¬�א��(�Lو��A�4)������_�F8V�$���ن�א

L)غ�א����F�و�(�

���61��'ن�1=�4)��א�'אد�א�AE$.)�٢٧(א��(�A$�>�)�١(و"*�א�A}����3$Aول�$�>�
����*�وF'$.�":א�א����?��9��
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و		���دמ�,�<�د�(ن�#ول�	&�	!�(ول�د� !��<ن�-	!�א���ط��,	����,ن�א��وא#$�,ن��������������

�מ�*�������������������)�א��$ط��وא�&,ز��(א�	��و��,ن���	��<������#���,Dא���د��������و�#�ول����د���

���'���وא#$�!�א��$�ط����������������..�(+ل�-�:�	ن�א)و�אق�����.�+��3ط�א&.�����د���8$�دמ�א=�+���و�



 

٣٧٥ 

 

�ون�وא��'מ�א�$�מ���������..��	ز*و	!א����!5�����1*�ن�*,������K=1ل�����..��و�אط�א\�	$,�9و�,��	=

���G�3�9 و��,��.א� �,מ��&�وق�א�د�ع��	

نظر والفصـل الفضال عن ثبوت عدم اختصاص حماكم دولة اإلمارات بـ: الوجه اخلامس 

.. تعـاطي فقد انتفي أي دليل علي قصد ال) بفرض تأثيمها(يف واقعة التعاطي 

ا وصـفها ضـابط الواقعـة وذلك بعدم ضـبط أي أدوات أو وسـائل للتعـاطي ممـ

فإذا مل يتم ضبط تلك األداة أو حـىت " السيجارة االلكرتونية " بأنها تستعمل يف

سجائر عادية فقد انتفي الدليل علي توافر قصد التعاطي ، وال ينـال مـن ذلـك 

ك الواقعة ارتكبت باخلارج ممـا ال حيث أن تل.. ما أسفر عنه حتليل عينة البول 

جيوز تناوهلـا أو االسـتدالل بهـا ، كمـا ثبـت أنهـا كانـت بقصـد العـالج ولـيس 

وهو ما جيزم برباءة املسـتأنف السـيما ..التعاطي املؤثم بقوانني دولة اإلمارات 

 ومل يتم عمل حتريات أو تقصي حول الواقعة

 حيث أن املستقر عليه قضاءا أن 

����?�*f��0א���Akد��������|R�c��(������������،�.$A�E� ��>�א{���*����ن��f�0�?���1��6�1�7א��'אد�א
��2�P�81و��' Aא��nو�qو�<������ن�A�P2ل� �*�":א�א��61�<�0�S'אل�א=(��.و��

 )٥/٢/٢٠١٨ جزاء جلسة ٢٠١٧ لسنة ٩١٣الطعن رقم (

 وكذلك قضي بأن 
�(ن�&,��ز��א�	=��د��وא�	��U-��א�$�������G,����#+��د�א��$��ط��وא#$��!�	د,��!�������ل���������

�����دل��������������	����Dو��. ��,��	����*�������,מ�#���.�)��	����د,���	&�	!�א�	و��وع�ط

���,5,�د������ *�,��	ن�& מ��	,!�א�	د��א�	=د���(و�א�	U-���א�	��وط!��	 ��د�אK&��אز�وא�&,�ز�

���.�ط�,ق�א��زوמ�	ن�#,	���5$ل�א��$ط

 )٢٧/٢/٢٠١٧ جزاء جلسة ٢٠١٧ لسنة ١٠٤الطعن رقم (

  وأيضا قضي بأن

 ������&�k��A���������6א�]��K ����@�*��ن�א�=[?��1�*� �<=eא�C��Y?ن����0�?
���������������' Aא�����Kא�'א��������N��2���1�*��@�8F'2��א%د���وא�A)�Pא_�و�2�?��א���zא��Aم�@��
�����u"��و�����0�G&�@��*�א����G�ن�و�������������������3�� �&)��rא�(��|��א��*�@�Nد�?��1��)1�&�kSو



 

٣٧٦ 

 

����و�����NA��1'_��و��\��*����������P�����1א���k'م�و@��9�H�ن��א���c��eא���4A�ع�א�]���و���� 
��k�������'Y1'$���א���L��Pوא8Vjل���cא�4A�ع�وא�\P�د���אHA�GHل��=S.�

 )٢٨/١/٢٠١٨ جزاء جلسة ٢٠١٧ لسنة ١٤٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 ������������������������	���+�*����*���	ن�א�	����א���,�$,ن�*���	&�	!�א�	و��وع�3ن����,מ�#��

�,ط	�ن�א�	ط��8*�,��(�.�#د�	&+�:��������������			���*���א)و�אق�و(ن�,>�	ل�&�	.��:�����(+ل�-

�����	����א�&���מ�*�������,�P��,&ع��א)د���!�وא�	�����دא:�و�د:�*��������ل�א���د�وع�و(و ����א���د�

������������������,د*	��	ن�(�����9ون�	�+�!�*���	�ط�8א��زאع����א�د*و�Vو	Uد,�!���3��א���, �!�א���

���،��Cذא��מ��	�������#�.,�*��&ص�א)د�!�وא�	���دא:�א����,���د��3,.�א�=+وמ�(و��מ���د������������

������������,G���:&�+و������(و ��א�د�ع�א� و���6א����ط�&.�א�=+وמ����א�د*و�Vوא����	ن�><�.�*

�����ط:��&�,�!�א�وא��8#,.�و���3ن�&�	.�	>�و�&)�و ��א��(��6��א�د*و�Vو�	�,5,د�(�.

��+و�����א����,�9وאK=1ل��&ق�א�د�ع��.�

 )٣٠/١٠/٢٠١٨ جلسة ٢٠١٨ لسنة ١٢٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 �������<��=eو��_�אA��1�*��� \����א������ن���א����'������وא������<����<�"���\�و��]�����������cא
���������*f��0א���A�k���4�2'א�*� �Cد���N��61�&�V�A���������?�C���2�م�אHو$אق�א�א�]��0و

��>����'������S�ل�א��O����Pא�����C،�و"�'�א�1%��א�����������:�C�0M�N@دא�����و�b����4:א�א��������A�kא
������א%و$אق��)�01����b���>���Gد������د������<�� ���*��)���Gم�אA��0�����0[א��<��=eא�L���0?�..����R

��u�����³��L��3'��..و"��:א�"��'�א��e�ل���א�������uא�]�A��S�*���@������$A��()?�..����0א����]8ن�א
�*�?����:وذ���א����&�9

  أوال فالثابت
حيـث أن .. ه المادة المخـدرة أن المستأنف لم يتم ضبطه حال تعاطي

قـد تـم خـارج الـبالد ) بفرض حصوله علي النحـو المـؤثم قانونـا(ذلك 

وقبل فترة غير معلومة قبل قدوم المستأنف للـبالد ، ومـن ثـم وحيـث 

 فإن ذلك يؤكد عدم ثبوت قصد .. لم يعاينه احد إبان تعاطيه 



 

٣٧٧ 

 

 .التعاطي 

  ثانيا ثبت ماك 
ات أو وســائل تعيـنـه عـلـي التـعـاطي  ـيـتم ضــبط أي أدوثاـبـت أـنـهأن ال

ـفــإذا ـكــان الضـــابط ـقــد تفـتــق ذهـنــه .. للـمــادة المـخــدرة المضـــبوطة 

 الســجائر االلكترونـيـة" تخميـنـا ـبـأن الـمـادة المضــبوطة تســتعمل ـفـي 

إال أـنـه ـلـم يضــبط ـلـدي المـسـتأنف أي ـسـجائر ـمـن ـهـذا الـنـوع أو .. "

 .هذا يجزم بعدم ثبوت قصد التعاطي وحتى سجائر عادية ، 

   ثالثا الثابت وأيضا 

أو ) مضـبوطات(فإنه لم يثبت سواء بدليل مادي .. واألكثر من ذلك 

أن المســــتأنف ـمـــن ) تقرـيـــر معـمـــل جـنـــائي أو ـطـــب ـشـــرعي(فـنـــي 

لعـل ! فكيف له أن يتعاطى هـذه المـواد المضـبوطة ؟المدخنين أصال 

ذلك يؤكد صحة دفاع المستأنف من أنه يستعمل هذه المادة الزيتيـة 

كدهان علي فقرات ظهره وهذا يجزم بانتفاء قصـد التعـاطي ) ةالسائل(

 .المؤثم قانونا وانتفاء الواقعة برمتها حياله 

  رابعا ثبت وقد السيما 
أن تقرـيـر المعـمـل الجـنـائي ، وـكـذا تقرـيـر الطــب الشــرعي ـلـم ينطوـيـا 

ـــه تـعـــاطي المســــتأنف للـمـــادة المخــــدرة  ـــي كيفـي ـــل عـل ـــي أي دلـي عـل

ي بالقول بأن عينة بوله تحوى علي مـادة فاألول اكتف.. المضبوطة 

الحـشــيش المـخــدرة ، والـثــاني ـقــرر ـبــأن المـســتأنف ـمــريض بـيــد أن 

أـمــا ـعــن ! .. حالتــه المرضـــية ال تـســتدعي اـســتعمال ـهــذه الـمــادة ؟

بمـا .. كيفية استعمالها فقد عجز التقريرين الفنيين عـن إثبـات ذلـك 

أي (م الظهـر يجزم يقينا بـأن المسـتأنف يسـتعملها كـدهان بمكـان األ

كـمـا ينـفـي الواقـعـة برمتـهـا .. بـمـا ينـفـي عـنـه قصــد التـعـاطي ) كـعـالج

 .حياله 
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  خامسا ثبت ما خبالف هذا 
مــن أن النيابــة العامــة قــد قصــرت قصــورا مؤســفا فــي تحقيــق هــذه 

.. فـلـم تـقـم باســتدعاء المســتأنف لســؤاله والتحقـيـق مـعـه .. الواقـعـة 

ـرأه ممــا نســب إلـيـه ، ك ـأتي بمــا يـب ـه ـي ـات عـل ـم بطـلـب تحرـي ـم تـق مــا ـل

وذلـك لقطـع الشـك بـاليقين السـيما وأن ) االنتربـول(المباحث الدولية 

ـه أـنـه يســتعمل  األوراق أســفرت عــن تمســك المســتأنف مــن أول وهـل

المــواد المضــبوطة مــن أجــل العــالج وأنــه ال يعلــم أنهــا تحــوي فــي 

فإذا كان قد تم التحري والتقصـي حـول ذلـك .. مكوناتها مواد مخدرة 

ومن ثم ينتفـي أي دليـل .. قطع الشك باليقين إال أن ذلك لم يحدث ل

 .حيال الزعم بتوافر قصد التعاطي
��-	!�د�,ل�*����وא���#+د�א��$ط����������..�و	ن�-מ��� ل����)�..�א�	U-מ�#�و��(�Cن�א��5��,���

د��א�&>�,ش�א�	=�د��������������	����-)����<ن�*,��!�א���ول��.���و�د�����,��א�	$	ل�א� �	���	�..

�P,&��!وط��	د��א�	�����د�����((ن�א�	��<�����,����א��$	�	��א�����&و�1��V*�מ�	����*��

�ن�א��Xמ����'.���������������)�..�א�&>,ش�	)��و	�ن�-�מ��.�����=��ل��������..�و�����,���$	�.���د�ن�*��

-מ��'.������א���ول��	��,	��ن�	$���(ن����ول���<ن���������..�א�	�מ�و�=��ط���$�ق�و	ن�-מ�א�دמ�������

*����!,��!!.,���א��ول���Uد�#+د�א��$ط���د�6א�	�.מ��,س��ل���, !�3, 

 وهو ما قد حدث يف االتهام املاثل 

�������'���)� �C��w�¬>����_�q���S�..�����.$A�E����د.�א��Ye»�א������M@�..ن����A���
0��C"�:�7א���د.��V�$ج�@����>�א�Aو������������������������Gא�A��������S��?A��c�(�?�d�<���":א�א���Akא

�����1�Cد���N�ط���)�Gز�א'M�H��R�6ذ����..��������*f��02�zل��9�ن������0��GHن�א�א��8��4 ��6:�"
���\�G��و$د�����و�A�4�<��61א��\*���%و$אق����د��9���S�..��*�� �C�ن�?A9��1AE�P"�ن�9

�O�����P����و�������d?���>�!���¡�������دא.��و�و�NA����*f���02�C>���Gא���GH�A��kא�א��:��"�..�����
P��.����A)P1�'"����O@����?���01��0א�����u������uאe=>�א�]���0>���אu.�א
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وذلك لبطالن إجراء  .. ...../ بطالن الدليل املستمد من أقول الضابط : الوجه السادس 

تفتيشه للمستأنف النتفاء أي مربرات هلذا اإلجراء ، فضال عن التناقض الواضح 

يف أقواله فتارة يقرر بأنه قام بالتفتيش حبكم وظيفته ، وتارة أخري يقرر بأنـه 

يف من رؤسائه ، وتارة ثالثة يقرر بأن مثة إخبارية حيال املستأنف ، ولعل بتكل

اإلجراء يؤكدان بطالن الدليل املستمد من هذا هذا التضارب وذاك البطالن يف 

فضال عن غموض ما أورده باحملضر بشأن وزن املضـبوطات .. أقوال القائم بهما 

 ! قائما بالزجاجتني أم صافيا ؟نوما إذا كا

 ر يف قضاء النقض بأبو ظبي أنه رن املقذلك أ

������������������9��و��9�6�ن�א��\��»�אjدא$�Nא�:M�N�?��1�1'$�א{��$��،�دא�CVא��Aא<�.�א{
������������������0�������Y��\2�A0?�H�<>א�2'�����'�'ع�א{����\wא�uא�3@�A0?א���د�61��1א��$ج��*� �،

�����������،�c���(ل�א���� ��61�8�م���k)����ن�?=�'ن����H@����NA�������Q��?א�:�Ak��Nא�Y�$ع�א ����7$ 
�����������������*�9���و��2'א4���..���61�م��R�/��61��2א�~$א_��P?��1'غ�@�3�א�1�6�1�7º(���א���?��Lא{

�8f���«��\9�ن�א���H@א�א��\��»�،�و:���k��61�DE/���7���/Hא���1�".�
 )٢٢/٥/٢٠١٣  ق أ نقض أبو ظبي جلسة ٧ ص ٢٠١٣ لسنة ٣٧٤ن رقم الطع(

  قضاء النقض والتمييز أن القواعد الرواسي يفهذا ومن 

من المقرر أن القبض والتفتـيش إذا حصـال بغيـر إذن يكـون  

 .باطلين ويبطل الدليل المستمد منهما 
 )٧/١١/٢٠٠٦ ق جلسة ٢٧ لسنة ٥٦٧طعن التمييز رقم (

 وحيث استقرت أحكام النقض املصرية علي أن 

 �������������'����7�����1�gن��]8ن�א�����$���אj���<�=eدא���� ��*������ �Aم�א���61��������C�?'0א
������)1�A��P1�Cد���N�����������������������PS��' A9���&�א�������د.����6�1�م�����،�و�Y��A��0?�8�4�*������و��

��������������������������<�=eد.������4?����0א��Y����2א��N'�G�Cد�������4�A�3'?�H����4�0'ن�[���אe=�>�א�kS
�.�~אu.�א�]� �6
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)��P�3�g��١٥/٩/٢٠١٢�<�$�60[�٨٢٤א���)Pق��٧٤�(�

  كما قضي بأن 

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

 ، 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 ١١٣٨٣ الطعن رقم ١٠/٣/١٩٩٣نقض (

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

 مــن العـثـور عـلـي فـتـات المخــدر الحشــيش بجـيـب صــديرى المطعــون  اـلـدليل المســتمدنـبـبطالالحكــم 
به ومترتبا عليه ألن مـا هـو يعد إبطال مطلق القبض عليه والتقرير ببطالن ما تاله متصال ضـده 

 لمـا كـان مـا تقـدم وكـان مـا أورده الحكـم سـائغا الزم باالقتضاء العقلي والمنطقي ال يحتاج إلي بيان
 . ويستقيم به ومن ثم تنحسر عنه دعوى القصور

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

  وكذا قضت أيضا بأن

تمد منــه وكــذا بطــالن القــبض يوجــب اســتبعاد الــدليل المســ 
 . بطالن كافة اإلجراءات المترتبة عليه

 )ق٦٠ لسنة ٢٨ طعن رقم ١٢/٧/١٩٩٠نقض (

 ملا كان ذلك 
و��ط�,��ق� 	���!�א�	��5�,מ�א���و�,��!�وא)+��ول�א������,!�(���5!�א��,��ن�*�����(و�אق��� 

��א����מ�����5,ش�א�	���<���و���ط���������..�א��.מ�א�	-ل���..�و*���א)=ص�(#�وאل����ط�א� 	�

�..��א�=ذ�.�א��,�!�א�$	!�و	ن��$د��	&�	!�א�د� !�א)و�����دא�Kدא��!�א�	���<�����������������وא��

�	�ن�*,�و�9*د,�د��������..�,��?�و� 1���ط1ن�(�6د�,ل�,��	د�	ن��ذ��א)#�وאل���������.��<��	���وذ��

و������..�����Uد�*��دמ�+��&�.�و(ن��+��&!�א�وא#$��!�+��و���(=���D�6,����א������و�د:������א��)و�אق��

������א�$,و��9
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  األول العيب 

�����������������.��'����������g����Z�q�'א=��u������$��1�'"�������و�4��
������O����P��ن�@3�א�uא��\��»�א�:��N�م����!��¡�א�'א���S���0�ل�א

�G'א�1�u(��א���?�LM����L�ن�?�'م� �*�1��?~$�7و?P'غ�@3�א<��������
������O���P�������Y?ن��و��9*���و"�'�������A�����1..�و@�9�H�ن����������8fא{

¡�א�:9'$�����'א��� �6א%��k\?�d���S������y��Gא�������..�9�ن��
�������«��\�����O���P��4>�?��$����������..�وא�Aوא�K4א��D�����03�rא

������*9�����و�ن�������Sא�������H�A..���م���\���1��Y(��א����yא{�GH
2�6�?��������9��؟���������=i�u*�/���9����א����k�?�!���d'$��ن�?='ن��

�������������y���G%�6�1א�L�G�N%�O���P��..?Aع�����א/������/�DEא
�.و"'�א1%��א{�زم���]8ن�":א�א3j�אA0�H�uאم�1~�7$

  الثاني العيب 

����������*\�q'א���F�k�Vود�אAS'א��������§�وز���א$�א����¡�����@�..
������u����/%ن�א�������L��>��eوא�y���9�א��«����\���D���������������S

�������$�������� �c(�P��א����6�1א���������������A��P..�א�G�NA���$����A�1��و���
א��)���� ���6א���'אد��"�������א�����6��1�7A��k��6�� �cא��\����»����

4��'�@���א$����������"�א�A�E$.��و����S���� ')��u*�/�N�ز������2
����F�k�Vود�אA��Sאد�..�$���*��������§���وز�'���%ن�א����0'$� ���6א

�(' �������L����M�ن�?������� �!��������(������2�uد?��������א�A����E$.�وא
�����\�qא?����6�1א��\���»�א��)���������..وA�6�1�7א��A�kن�9�ن���1��و�

�������3jא�א:��"�C��[�?���4ن�ذ���������) ���.$'��F����0א�'���C��0Mو�uא�
�N�V�.�
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��الثالث العيب 
�����������������uא�ذ�7@�3��mא�L��Gن����������P\��K�1�y$��2�A��¡��ن�א���

���N=��>�(���4�$.�?����$��������@��3�א2�u\����»� ���د�����N..�א��\����»�
����������� �c(����P?�u�����/��6��� �����(�?��$������¡������9������\�qو

و�.$�2�V��N?��$��������م���:א�א�3j�א�u%������'ل�������������)�..���$�
و��9ن�"(����@��S���?$��V�ل������!�(����Gº$�C����61�<����א�0���C؟���������@�

"��:א�א�A��k1����!'?�d�O�����P$"��و��1��@ذא���9�ن���Y1�و �������6��1
���1A �(אد�������������'��وQ�?�������.$�2 >����������م����3j�א����u)��� ��6א

����������(' ����S�ز2�و����A��2م�?���A�9?��(����������..�א�AE$.�وא%/���uא
����������.�����"�'����������]8ن�ذ���א�3j�א�uو�ن���'א�����0��1���1�?�.$'�F�

�.��n'F'1�%و$אق�

  الرابع العيب 

������*S'�2�rوא��0�$א_�א���q�\�%א�g0אم��AE�Gא�A��ن�א����¡�02
���L��=2�2����i�3ن�����������..����Aא����������������� ��������$���������S

������O�����P ���*�א�����'f�_�و����$����������F�א�".������"��
���������A3و�_�f'���_����������S�ن�":א�א��\¿��K1�cP�?�H�ن�א

������K��'�?�u*/ول��و�،�O���P�?�A����N��9��1=�ن�"�q����NAא
����Y��\2�..������.�����&����9�'�������4?�6وA��3"���..�"�:א��6�� �8��4��
�������������"�������א��A?Aw�"�Aא�������\�Fو���k?����S��)1�uQ3�Nو��
�����8(9����/�$��������א����¡��������!����.�؟�f�������)q���)��m�(��'�"و

0���P?��ط����'�����"�א����P|�$.�אt=�Hو�����"����C�ن�א��C>���Pא
���������*f��02��i�3م���ن������jض�א�وذ�����)������y���0א����k?����
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������������8�F���)VA�� �د?���و���zY?�u*/�N@�*��ن�א��6�1�O���Pא
و"'�א�1%��א{��زم����ن�א�����¡����S�A�ول�A�"�3א�אAE��Gאم�����������������!�؟

$א_�S'��2*�����ن������3�2����i��L��=2وذ����� ���*������\����qو �����
�.�n8Vא����u�3��1�C[�?��R�����e'א���

  اخلامس العيب 

�y���/�A���4����'אل�א������¡�و��1���و$د��7..�و ��8و.� ���*�A���2����1م��
�����_�f'�����'ض���/�ن�وزن�אv�¡א������(R�..���$�������S

���٢١,٨٥�� ��$.� �6ز�w���3�3'?�ن�א���د.�א��P�<���وQ�2ن�������������
�م�����وزن���..�و�d?'!����ن�":א�א�'زن���<>����3Q�3����������3�אم��

و���V�����S&�א%و$אق�و ���*�א%�D��V!�א����د.�א���F���>���P��4��؟
���2�?��1��Q9א��0'م�א{(�<����61وزن�א��د.�א���'��fא�1%������������)1

2�م�Hא�א:"��F�) �����?�وא���Yא��A9�?�N:א�.�
������ن�ذ���	��..����.�,����,��?�و�&ق�(ن�-	�!��ط�1ن�����3 ��א�������������و	ن� 	�!�א�$,و�9א�	

�,���ط����..�א���5,ش�،����1*ن�����9(#وאل�א����מ�����،�وD	�وض�و�3.�מ������א)#�وאل���������������������	�

�������ن��������������������..�و,�طل�(�6د�,ل�#د�,��	د�	�.����, $�ل���ذא�א��.�מ�#��מ�*����D,������د��	��	�
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�

�

�

�

�

�

�

�



 

٣٨٤ 

 

بطالن الـدليل املسـتمد مـن تقريـري إدارة األدلـة اجلنائيـة ، ومركـز : الوجه السابع 

العلوم اجلنائية اللذين أشار أوهلما إيل احتواء عينة بول املسـتأنف علـي مـادة 

) .. احلشـيش(شيش ، وجاء بثانيهما أن املواد املضبوطة ملادة القنب اهلندي احل

هذا الـبطالن لعـدم وجـود مـذكرة مـن النيابـة توضـح ماهيـة الواقعـة ومـا و

يعتـصـم ـبـه املـسـتأنف ـحـىت يتـنـاول التقرـيـرين ويـضـعا يف االعتـبـار اـسـتخدام 

 هـذه الوجهـة ، املستأنف للمضبوطات من أجل العالج ، وبالتايل إبداء الرأي يف

هذا باإلضافة إيل خلو تقرير مركز املعلومات اجلنائية مـن اإلشـارة إيل أن املـادة 

 بـالقرار يف القائمة القدمية أم املعدلة) ٢٧(املضبوطة مدرجة باجلدول األول بند 

 مبا يـدعو للريبـة يف ماهيـة هـذه املـادة ، فضـال عـن ذلـك فقـد ٢٠١٩ لسنة٢١

ص حتديـد اجلـدول والبنـد املفـرتض العقـاب علـي تضارب التقريـران فيمـا خيـ

 أساسهما وهو األمر الذي يبطل أي دليل قد يستمد من هذين التقريرين 

  قضاءا أن ستقر عليه وحيث أن امل

א���$��ن�א��A��א%G�G*�א�:�N¥=�>�א�(��?���א�0������1אA��1�'�"�_����j����S�د��������������������
�<�Kא�A '��دون��ن�?='ن����C�����6�1א���!*�M�84'ز�����ن�?��*���0���א�kEY*� �6و��

���.ذ������k¥��1א�Y�����2~V�61�u���G'ن�א�0���1א�\�وض�@��م�א�=����4
 )١/٩/٢٠١٢ جلسة ٢٠١١ لسنة ١٣٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ال يجوز للمحكمة تجزئه الدليل بمـا يحيلـه عـن معنـاه ويحرفـه عـن مواضـعه ، وتأخـذ مـن 

راتـــه أو تقـــيم قضـــاءها علـــي قـــروض تنـــاقض صـــريح الـــدليل التقريـــر مـــا يخـــالف صـــريح عبا

فـإن مـا أوردتـه المحكمـة فـي أسـباب حكمهـا علـي الصـورة المتقدمـة بشـكل .............. الفني 

 .تناقض بين الدليلين القولي والفني مما يعيب الحكم 

 )٢١/١/٢٠١٩ جزاء جلسة ٢٠١٨ لسنة ١١٠٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

��%و$אق��ن�א�(�����א��A����1�0�w�6� �&=�P1��?��9:�1������������������S$��/�.و���S�ن�א����&���� 
��6��1�O�����P���'א�����0و��q�و�nوA��S�_���P�81و���و����1���G\�� (����א�����¡�،�و��1��א ���k>������א
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������������@��3'�وذ����G$@�C�������9�ل�א����'f�_�و �(�����������..���'אل��و�د4'ع�2(�ل��61א��>�א
�������k�E����?�K�[�Pא���<>����\)�Dא�'�'�n ��*�������وذ����S..�א��'ل�@�*�א��C1�0א{(�<���א

������������������������������q�L�P�و4� ���k(4و����)א�'א�4���0�c���w�'�¦�*0�Pא�'א���0و�������*�א��_�P�81
��2���P�81.����..�و�9:�����R��א |���H@�..�Q�ن�א������&��ن�א��)������א����2�d����1�0>���(�?����"��:�7א

��م�����و�nא�'א�����������0jאن� �6א�?�?����6..�א����?���2�*��@����G����R��6?��F����..������1�'�¦�*�� 
�*�?:�

 القصور األول ����
����������������	�����	����א�*����������(ن������1א����,����,ن�����מ�,����$

א�	����<���	��ن�(�����,����=دמ�א�	��وאد�א�	����وط!��$��1ج��	و ���9

�������..�و+����5ط�,��!�	�����!����)و�אق�������ط$�,��� و	��ن�-��מ��.��و

��,�*�9#�ون�وא�	$�������א��$ط��א�	=

  القصور الثاني
��א�*����(ن�א�	��<���,���$	ل��(ن���1���א����,�,ن��מ�,�$

�ن�>�$و�����)�מ�����א�'.��������	)��..�א�	وאد�א�	��وط!��د�ن��

���(و�מ�,��و�.�*ن�ط�,ق�א����8(و�א�&�ن�(و�א�>�מ�(و�אK&��אق����������������

د,!�(و�א�,���و�,!��	�,ز*מ���ط�א�وא#$!�������*��� ��(���و�و�	�

������1ن�������(������Wא)-�����������א�������[�א�������א����������.,�3�����.��

�א����,�,ن�

  القصور الثالث
��!�� ,�������3��5�(ن�����1א����,���,ن�א��.��������(و�د�����	������)

�����.�*��5���)��	=����5!�*��ن�א)=����������&د,��د�	�,��!�א�	��د��א����

����,��*,�!�א��ول�#�����<ن�א�	�د��	د� �!����������..�א�5&ص�وא��&�,ل���

����,����	����ز�א�$���وמ���)�٣٤(�� ��دول�א�=��	س�א�����د��#��מ�����	)

א� ��,!���د�#�����<ن�א�	�د��א�	���وط!�	د� �!��� �دول��#�מ�������������

,������������)�٢٧(و����د��#מ���)�١(�G	زמ��<ن���وא#$�!�+�و��� ,�و�و�	

�و�د��)و�אق�	�.�
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 القصور الرابع 
(ن����,����	����ز�א�$���وמ�א� ��,��!�#��������<ن�א�	��د��א�	����وط!��

و��ن��מ�,>��	ن�#�,���9)�٢٧(	د� !��� دول�א)ول�����د��#מ������

�,!�א����د��#�מ�������	��و��ل���و��	��و�د��� �دول�����)�٢٧((و��$,د��3

�و�د��� ��دول��$��د�א��$��د,ل��..�#���ل�א��$��د,ل���	��(מ�(�����و����

����٢٠١٩!����٢١���א���#מ���������������*��	5ن��	��=,��&,�P(ن���1	

����א��&و�א��

�٢٧א���د����������#�ل�א��$د,ل� 

�

�

�

�

�

�

��ذא:�א���د� ���$د�א��$)�٢٧(�,�	�����د,ل��

�
 ملا كان ما تقدم 

��������������6?:�"�6�1�A���P?�A���Cد���N�ن����1א����ن�?����A���و8V�61ل��و��3א��k'$�א
��¡����Gو�C��f���Cد�����'��2���م�א�����A��01�_�����Cوم�א����A)��P..�א����?���?4�6Hم�����ن�אQ��M����R

��C��Aم�����..�وא�A��2���1��0[א��<=eא�O��V���S?�������6..�و�?���6א���?:�"�*��@�A)��Gوא�C���
����������$A�M���Rط���)��GHא����\�P02ل�وHA��GHد���7א��P4�A�9�?�N:א����א1%�O���P�@دא���א

��>���@.�
�
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قصور النيابة العامة يف حتقيق الواقعة حمل هذا االتهام وخمالفـة أمـر : الوجه الثامن 

لصحيح القانون ، حيث مل يبني علي أدلة كافية أو سائغة ، كما مل يـتم اإلحالة 

أنف للتحقيق معه عله يأتي مبا يربئه ، فضال عن خلو األوراق مـن استدعاء املست

قائمة أدلة ثبوت ، كما مل يتم إجراء حتريـات حـول الواقعـة املزعومـة، واألكثـر 

من ذلك فلم تعمل النيابـة علـي حتقيـق دفـاع املسـتأنف ، أو اسـتدعاء رؤسـاء 

ع املشرتكني يف ضابط الواقعة ملعرفة سبب إحالتهم املستأنف إليه كما مل تستد

وهذا كله جيعل هذا االتهام قائم علـي سـند واهـي وواهـن ، وحيـث .. الضبط 

أمسكت أيضا حمكمة أول درجة عن القيـام بـدورها باسـتكمال مـا قصـرت فيـه 

 األمر الذي يؤكد وجوب إلغاء حكمها للقصور واإلخالل بالدفاع  .. النيابة 

   تنص علي أن من قانون اإلجراءات اجلزائية٣٣فإن املادة 

  يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم 

 . اء النيابة العامة أعض-١

 ............ ضباط الشرطة و -٢

   من القانون ذاته علي أن٣٠وقد نصت املادة 

بتقصــي الجــرائم والبحــث عــن مرتكبيهــا وجمــع المعلومــات يقــوم مــأمورو الضــبط القضــائي  

 . يق واالتهامواألدلة الالزمة للتحق

   من ذات القانون علي أن٣٥كما نصت املادة 

يجـب علـي مـأموري الضـبط القضـائي أن يقبلـوا التبليغـات والشـكاوى والتـي تـرد إلـيهم ـفـي  

ٕســيهم أن يحصــلوا علــي اإليضــاحات واجــراء المعاينــة وشــأن الجــرائم ويجــب علــيهم وعلــي مرؤ
و التي يعلمون بها بأية كيفيـة كانـت وعلـيهم أن الالزمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أ

 . يتخذوا جميع الوسائل التحفظية الالزمة للمحافظة علي أدلة الجريمة

 ومن ثم وعقب ما تقدم

   علي أن١٢١تنص املادة 

ـــيس النيابــــة العامــــة  ـــي  أو مــــن يقــــوم مقامــــه أن الواقعــــة جنايــــة إذا رأي رـئ ـــة عـل وأن األدـل

 ٕإلي محكمة الجنايات ، واذا وجد شك فيما إذا كانت الواقعة جناية أو  قرر إحالته كافية المستأنف
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 . جنحة فيحيله إلي محكمة الجنايات بوصف الجناية

  وكانت أحكام النقض تقرر بأن.. ا كان ذلك مل

 ����������������C���'4�� '��6=?���1�C9��?='ن��61א�����C@3�אuא_�א��)���cאA��Hא<*�1
���":א�א�]9�60����C9�$A�2د��A��?�Cم����]�60�1�م��=���א�'!'ع�،�وא������$A�2���=

�b �
 )٣٧٦ ص ٣٠٦ ق ٢جموعة القواعد القانونية ج  م١٢/١٢/١٩٣١(

 ملا كان ذلك 

 ��C�����2���م�אHو$אق�א�8ل���V�6��1�&����و��9�ن�א���..�<���P3�$'��kن��������������?������
���&=�P1����S��04�_�א�(�����א�0�����1":�7א�'א��k2�y�/��!ذ��ووא��m���6�1 ��6א�A�?A0א��

و����م��..�א�9�r�ن��61/����?��(���z��2و��3א������Nא��A '�������������)�א�'א���3 ����(א3j�אuא_��
���������������@�A)P1�'"����O���P�و�61�و��3א��k'$���א��)�����_������..���9����61د���C �*���אu.�א

�*�?��1:�
��א��,��!�א�$	��!�����:�(و�������*�:���*���	 ��د�	ط�$��!�א�)و�אق�א����

�c,��,����?�(ن�א�	����<���#��د��	�����	���ذ�����−/−/−����

א�و����!�א)و�������<������,����=دמ�א�	���وאد�א�	�����وط!�	$�������

����Gض�א�$��1ج�و(ن��د,����و+����5ط�,��!����ذ���	��ن�و�,��!�����

�و�,���:�א�	�&���د��א)	�,�,���!����������3(ن�..���,5و��,���

א��,�!�א�$	!�#د�(+	:�(ذא�.�*ن��ذא�א��د�ع�א� �و�������������6

�و ����א����(�������		�����,Gق������מ���א���ذ3�6ذא��&����6��א��.��

	��!�������..�א�	-��ل�#K���� א�&��5'��$��دמ�و ��ود�و�����j	ن�و����

����3(ن�א��,���!����מ��5$��ل�		���,$,����9..�א���د*و�Vא� زא�,��!�

��+�و�������.��,�&��..������!�א�+�د��	�.��&Kא����	و, $�ل�(

�ون�א���ذ�6,����و ����3�9\�א�	 ��ل���	���.מ��������������=	

�.ود�*��و�&�,ق��ذא�א�د�ع�
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���,���u� A���G�������S�6��02�d����1�0א������O�����P�ن�א�(�������א:�-
���������������2uא���&���?���R�*2��?���� 'א��������01و��ع��c��(وא��

��������@�A)P1�'"���..��������"�������?�(���¡��4�&�\�9�����S
��»$���א�:�Nא����8V�61�_:m�א$"���������������u8V−/−/−א

����\���P02�������\=��O������P�)� ���Y��.��nH$د"���>(�C�����Gא
���������� ���0�'����א��0'���א���Nא�]2��������0'אز�<=e�����..��<��

�������������D�(\א��_��}�_�f'������$_�@S����� �(���א���'ل�وא
���)0��.وא��)���Cא

 وحىت مع ورود تقارير 

��O�������P��������2א{�����_��6����02�dא�(������������u� A�����Gא
و"��:א�?����&�و�u8��p..�1'א3�������������u���3����Rא������$?��

������w�$'k�_�א�(�����א�0���1و���\���1��אSj���������'ن
���������:���������א��	&�����א�����ط�א�	&������	$����!�����ط�א� 	���

��א�����ط�����1	��ن����/�.....�..��������$	��,����?�(�����#��د�א>����

و���و�א)	����א���ذ����6ن�,����و ��9.....�)�،�.....�،�/�.....�א����د��

�!�����3ط�����&�,��ق�א�وא#$��!�و	�א#���!�+��&!�(*�����א��,���

5��א��ذ���وא��&�,�ق���������)�אK �א�א:�������	$.�מ��(ن����د*

�����<����و��	ع�(#��وא�.מ�وא�����5س������و ��و�.מ�*�.��

�8��	�Pوز�������ط!�(و��$�����&��د��אK ���א�א:�(و�� ������=ط��

�,$,������9..�א�	����<�����		������3(ن�א��,���!����מ��5$��ل�ذ���

����!����&Kא�����	א)����وא#$���!����+���و��و�&�,��������.�,�&�

�ون�����!5�=	��.�

����1�م�א�(���������..�..�/�...����R]����0@4�د.�و���'אل�א�����¡��������:��א�$
?����א�����$����ن��b���Y��\2�L��G:א�א���������O����P،�.א�0����1

)����k�kV�(��Hو�،��$���������א�������6���1�yא{����Y��������
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����O���P���C%�����ل�@������6�1..���'א4���1�"��א/�����7�
����C�وذ���دو���@�L��G�6� ���k4"�:א����..�$Gº�<����א�0

������"�u� A����Gא�L3'����P?و"���'�����1�����9�ن��،�C���?'(א���uH
��u�Gº�א�)���������C�Pو�=�61�6א��<"º��6א� ��k\?�d�6?:א�

�<����@�C��F'א�א��A��3�(���6�� �<01��>�وא���G|'א��c����(���
����O���P����<���S@�L�G)�k�kV�(����$'9:��@�*�א����¡�א

����2$'��Fא�'א�����0و�������S������2�����S؟؟�وذ���������Y��\��
������..���1��و�ن�א�(�������C�0\2�dذ��������������..�א�'א�����0���w��4ن�
='ن���A/����א��k'$�و"�'��1��?���&����\�����1�����������������'א���0?�

�.אSj���������'ن�
���P1�V�:����������9א�وא#$!�	ن�(و ���3.מ�وD	�وض�،�و��Dמ�	�<��Dמ�	

�����א�	��<���	ن�(���,��=دמ�א�	�وאد�א�	���وط!�����������	�

��	���وאد�����*��$���1ج��،�و(����������מ�,����ن�,$����מ��&�وא�.���

و���Dמ�א�$��دאמ�و ��ود�د�,��ل� ��زמ�������!����ذא����..�	=��د���

����3(ن�א��,���!�א�$	��!�#��د�(	����:�..���.�מ���	����<����א

:�&���ول�א�وא#$���!����,�&���..�و�����1	�������*���ن�א)	���������C �א

&���Pא�دو�,��!�����	������ذ�������!�)�א�������ول(وא�����$

ن�&�,�!�א�وא#$!�و	�د�6	+�دא#,!�א�	���<������������,����وذ�

و*دמ�א�=ذ��ذ��אK �א��א� و����U,�6د��..��,	�א*�+מ�����

�ون�#+و��א��&�,����!�&Kא��	5!�(�:�و	=�.�

��ن�א�(�������א��A�������1�0�S����&�..��א%���9���6��1ذ����������9:�د���
����������?A����4ن�?�'א�א<���دو���Q}א���א��O���P@�*�א��9

�������������Sم�����2H�����0'_�אf�وذ�����..�א%د���א�=����4وא��
�C��A����..��_'د�����א������������>���$���w�d����1�0ن�א�(�������א��

[2�����S�����1�0ن�א�(�������א��ع�@���*�'��!'������א=��6����
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����������4�9�C>Hن����د�א����'ن�و���(F�&��f)ط���و"*�/�
�����2�A'א4�w��(��F�(�c��S���_�?����א���A '��א{Qא<����

�O�����P�2����������k'$��..�א����w�L���0?�N:א�����و"��'�א��1%
�.و�1��אER����Sj��\��א����'ن�

���0��G�:����������:�(ن�א��,��!����و	ن�א)د��!�א��ط$�!�*����#+�و��א��&�,��

�����������א�$	!��מ��������3��و �ود�א=�����1,	����,ن�	��א��.�

�3,�����,��3دא���א)د�!�א� ��,�!�	�ن�(ن�א�	�د��א�	=�د��������

��א�	د� !�� دول�א�	=د�א:�����������א������[��&ص�א��ول�*�.

و(ن����,����	����ز�א�$���وמ��)�..�٣٤(������د��#��מ��)�٥(�#��מ�

����3��(ن�א�	���د��א�	�����وط!�������	����8א� ��,���!�#���د�א��.���

א�	��<���	د� !�� دول�א�	=د�א:�א)ول��&:�א���د��#�מ��������

���3��*��دמ�و ��ود�-	��!�א�����ط����,ن�����)�٢٧(��,��<,�و���و�	��

א����وא#$�,ن�،�������1*���ن�-����و:�(ن�א��$���ط��א�	ز*���وמ�����

������א�	د,���!�و��, ������..��<-,	�����$�)�!����#���د�����מ���

و*#1!�א�����,!�=��ج�א���1د��	��, �زמ��$�دמ�א=�+�ص���������������

�����א�,�!���	Kא�!���&�,ق��,.��(و�3&�������	&�	�!��������א��,

�.א� زא�,!�

و�����61�و��3א��k'$���\��א����ن�?�����ن�א�(�����א��k��A���1�0��k��_'$א����������..�":א���
���������C����2��م�אHא�c���w����\G�1�..������������������و"�:א���j!����4@��*����\�����1��אSj�����א��k�د$� (

��������������������P��O،�و����S��1��אSj�����"�'���������������'ن��A�0م�א��(���7º ��*��د�����G�<���و��S����4�9�ل�א
و��]�C��[�?�����8א��k2�ل�א�=�����..�و������Gא��k2�ل��=�����א�'!��'ع������A '��א{Qא<�����
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٣٩٢ 

 

 )بل أنه من واجبها(وحيث أن حملكمة املوضوع .. هذا 

 أن تعمل علي استكمال ما قصرت فيه النيابة العامة 
��.�)����א�	1ذ�א)=,����	���<���א��ذ�6, ���5�,�9?�و,������8&�,�ق�א�وא#$�!������������������ذ���

���&و�,د�ل�*���+ون�&�وق�د�ع�א�	��<���و���+د��(و ��א�د�ع�وא��د�وع��������*�..����و���3+�

�ون�و#+�א����א��,ن�وא����,�1���9*ن�אK=1ل����د�ع�������������������=	�و��ذא�*�,ن����..�&	�.

��&�ق�&,�P(	��:�א�	&�	!�*ن�����	���������������� �!�(و ���א��+�و��(��5!�א��,�ن��	��,�ط�ل�&�	.�$	�

���G�3�9 و,��و.�

 وهو ما تواترت عليه أحكام القضاء كالتايل 
المقرر قانونا أن القاضي ال يتقيد بالتكييف القانوني الذي أثبته غيـره مـن جهـات القضـاء  

لمحكـمــة فعـلــي قضـــاء الحـكــم أن يراجـــع ـمــدي صـــحة التكيـيــف الـقــانوني للواقـعــة ويجـــب عـلــي ا

االســتئنافية أن تراـجـع أيضــا ـمـدي صــحة التكيـيـف اـلـذي انتـهـت إلـيـه محكـمـة أول درـجـة وـكـل ـمـا 

تتقيد به هذه المحكمة هو أال تضر بمركز المتهم إذا كـان هـو المسـتأنف وحـده وتغييـر المحكمـة 

التكييف القانوني للواقعة لـيس محـض رخصـة للمحكمـة بـل هـو واجـب عليهـا فعليهـا أن تمحـص 

ة بجميع كيوفها وأوصافها والمقصود بتعديل الوصف القانوني هو تعـديل المسـمي القـانوني الواقع

للواقعة ذلك أن المحكمة بتحقيقها الواقعة تقوم بعملية تكييف لها مؤداهـا أن تضـع الواقعـة تحـت 

فرض معين من فروض التجريم أي تحدد مدي تطابق الواقعة المادية مـع الواقعـة القانونيـة دون 

ة وقائع جديدة وهي تملك تغير الوصف بناء علي الوقائع التي استخلصتها دون التقيـد بمـا إضاف

ورد ـبـأمر اإلحاـلـة أو ورـقـة التكلـيـف بالحضــور أو ـمـا انتـهـت إلـيـه محكـمـة أول درجــة وأن تطـبـق 

 .عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا 

 )١٦/٧/٢٠١٨ جزاء جلسة ٢٠١٨/٥١٧الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
قرر في قضاء هذه المحكمة علي أنه ال يحـق لمحكمـة الموضـوع أن تفصـل الم

في الدعوى الجزائية من غيـر أن تسـتنفذ وسـائل التحقيـق الممكنـة ألن تحقيـق 

األدـلـة ـفـي الـمـواد الجزائـيـة ال يصــح أن يـكـون رهيـنـا بمشــيئة الـمـتهم ـبـل واجـبـا 

 هذا الدليل عليها التوصل إلي الحقيقة بغض النظر عن مسلك المتهم في صدد

ـة ال يمـكـن أن يضــيق عــن تحقـيـق موضــوعها  ـدعوى الجزائـي ـأن نطــاق اـل ذـلـك ـب



 

٣٩٣ 

 

والفصل فيها علي أساس التحقيق الذي تـم صـونا لهـذه الحقـوق ألن المحكمـة 

هي المالذ األخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها علـي الوجـه 

ره فـي واقعـة معينـة وأال الصحيح غير مقيدة في ذلـك بتصـرف النيابـة فيمـا تقـر

انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجـه طارقـه بغيـر حـق وهـو 

 .ما تأباه العدالة 

 )٢٠/٦/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ٢٢٤ن رقم الطع(

 ملا كان ذلك 

 �����������������������_��k����1��8�Fj�<������z�V%8ذ�א��و9�ن�א����&����1�8�א�u�ن�א�=����"�*�א
1�1���א¶��ل���)����cא�'א���������������0..����������و���������wא�(�����א�0���1���P\)?ن���LM�*�����و�

�� �*�א�'��3א�A��1�zv�،���(k.���ذ������G�A���N'א�9�u�ن�"�:א�א�����A���Aو$د������������������k�2و
�$'���e���O����=و�و$�����א���������Sjא��ن�..�����1�ز�'��M�8��4�<�����و���9�ن�����Aو$د���د��4�ع�א

>�ذא��2?='ن�@ ��ل�א�=����'א�3���.��$"����Y1�6א

 وحيث أمسكت حمكمة أول درجة .. هذا 
�=ط��<�������ط�,��ق��..���������ذא�א�+��دد�.����*��ن�3*	��ل�وא ���א)	����א���ذ�9��,$,�6&�	.��

��..�و�ذא������=��1אK=1ل��&ق�א��د�ع��������..�א���ون����1*ن�א��+و��א�	�طل����א����,��������9�	�

��א�&�מ�א�ط$,ن�G�3��$	د�� ,.�
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  الثاني احملور 

يف بيان أوجه اخلطأ والعوار والقصور والفساد يف االستدالل والتعسف يف 

ـم  ـي شــابت احلـك ـدفاع الـت ـوق اـل االســتنباط واإلخــالل اجلســيم حبـق

 األمر الذي يستوجب إلغائه لألسباب اآلتية .. الطعني 

ام املاثـل احلكم الطعـني قصـر قصـورا مؤسـفا يف اإلملـام بعناصـر االتهـ: السبب األول 

وتعسـف يف اسـتنباطه حينمـا طـرح وأسبابه الواقعية ، كما افسد يف استدالله 

تقرير الطب الشرعي املنتدب أمام حمكمة الدرجـة األويل والـذي أكـد علـي أن 

املستأنف يعاني مـن أمـراض ، وهـو مـا يعضـد الوثيقـة الطبيـة املقدمـة مـن 

يفورنـيـا ، ومنهـمـا املـسـتأنف والـصـادرة ـعـن مرـكـز طـبـي معتـمـد بوالـيـة كال

جمتمعان يتأكد أن استخدام املستأنف للمواد املضبوطة كان بغرض العالج مبـا 

جيزم برباءته أما وأن خالف احلكم ما تقـدم فإنـه يكـون معيـب مبـا يسـتوجب 

 إلغائه 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء التمييز أنه 
يل اـلـذي يعــول علـيـه الحكــم  أن يكــون اـلـدلأن مــن اـلـالزم ـفـي أصــول االســتداللمــن المقــرر  

مؤدـيـا إـلـي ـمـا رتـبـه علـيـه ـمـن نـتـائج ـمـن غـيـر تعســف ـفـي االســتنتاج وال تـنـافر ـمـع حـكـم العـقـل 

 وذلك أن األحكام الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين علي الواقع الذي يثبـت الـدليل والمنطق
 .المعتبر وال تؤسس علي الظن واالحتمال واالعتبارات المجردة 

 ) جزاء٢٠٠٨ لسنة ٣٢٤ الطعن رقم ١٣/١٠/٢٠٠٨كمة تمييز دبي بتاريخ مح(

 وقضي كذلك بأن 
الالزم في أصول االستدالل أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلي ما رتبـه عليـه 

وأن يكون الدليل القـولي من نتائج من غير تعسف في االستنتاج وال تنافر مع حكم العقل والمنطق 

 اقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي علي التوفيق والمالءمة غير متن

 ) جزاء ٢٠٠٥ لسنة ٣٠ الطعن رقم ٢٦/٣/٢٠٠٥محكمة تمييز دبي بتاريخ  (
 
 



 

٣٩٥ 

 

 ملا كان ذلك 

 �������3$Aא������و��]�����������cא�\���"�>�א����'��������\����א������ن�?�������ن� Aא������=
�������* �Yא��L[دא$.�א�@�&�Aא���A��*א��..�א%و��K��'�������������1و����ن��O����P�=�OYא�]�Z �*�א

��1A �61ط�'����.?0������61�1�אض�و1��@ذא�A�P2�&��9 *�א�80ج�����0�$�א

 وقد انتهي تقرير الطب الشرعي إيل نتيجة مؤداها.. هذا 

"�������������:��	�ن�א��ط�א���5&ص�א���,��6*���א�	���<������,ن�(����,$�����)

��א����وמ�،�و(���מ������א�'.����������..�:��[�א�	.��د�:��و�����	��ن�א�&����$����א����

����������,���د*��א)	���א���د* �	��9א���,ط!�وא�	���:�و	�دא:�א���.

�..................�"א�	د��א�	��وط!�

 ومن هذه النتيجة جيب استخالص أمرين يف غاية األهمية 

  األمر األول

�����������������*��$�* ��/�Z�f���?�����C�0\����&����A������)א���8د����C�V����8�04)�دא�O����P���ن�א
�����و"���'����1��?�'א�K���1�L���9د���4�ع�..����1���g?�!���]�א��_���א�(���'م�،�وא م�������4�א_�א��

2���م�Hא��'א�����1(��:�4|����و�O�����P�و?�'א�K��1���:��9�L��9א�'�������א�]������א��1����1A(����..�א
��l?$�������.$د����kم��(−/−/−وא�����?��.A���0������0א�'א��C������(��������?H'��A�����01�Z���f�Q���9�1�6���1

0��ل����..�א��������Aא�\(������و����6��1>�و���3����ع�"��:?����6..9���\'$���������Gن�א��������)��?�A��9��?
�����f'����'אد�א���O���P�1�����و��L��01 �������'�������������..�א���f�02ض�א�80ج�و��������'"�..

����@�A)P1�'"����O���P��.R��9�ن�?�L3'�Pא������u~אu.�א

 أما األمر الثاني 
�:�א�)�ق���(ن�	�ذ��3�9,��א�ط�,��9א�>��*��	�ن�(ن�א�	�$����*�,���(ن����������&�)��:א��ط�א�

:�و	���دא:������)�א����وמ�����	���]��[�����$ض�א�	.��د�:�א�����,ط!�،�و(���מ�א�'.�����$����$�

�9�5��א���=دאמ������..��	���,��د*��א)	��א���$	ل�א�	�وאد�א�	���وط!����..�א���.�,������Cن�ذ��

�9��وא�	��8	ن�א�$�5*Kن�א	د����.א�	��<����.���$1ج�و��,�5��א��5
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 ما قرره الطبيب الشرعي ما هو إال رأي بل أن 

 بأن املادة املضبوطة ذات أثر طبي فعال ومسكن قوي جدا 

������������b��0�Gא�* A�P2�H�O���P�و":א��A)?�L?$�8$ج�?��R�..������&�w���01�N�ن�S����א
�����u��f%א����uא $א�n8�Vא..��������y$���2و��و�=�6دون��02�$ض��..��������g?������O�k?������f�A�|)4

�د�Nא����ض�������..��V������38 �����O�k?��V������������و..� 8ج�����01�?��������A��������A?=�'ن��������..�و89"
����g?�����������'z����2�Nא�و4� �������6��1א%��V���Nz��4א�]�����Lא���:�Nو��F\���ن�S������א"A��S�

�����V%א�L����[א��N���?ذ�����،�و�* A��P2�..�* A���P2�H�6��1ذ�����و�¡��P���g?�����ن�S������א
�uوאAذ���א�.�

 ويف كل األحوال كالهما صحيح 

  يف العالج ع ناجوكالهما
��5��(ن�א����$	ل�א�	����<�����	��د��א�	����وط!�	$�������ن�����Gض����������,��� و���ذא������

�������א���..�و���,س����$��ط��א�	��U-מ�#�و����..�א�$��1ج�و���و�א)	����א���ذ����6ن�,����و �9א�����

�.א�	��<���		��و�	��د��3,��

 إال أن احلكم الطعني 

������������HA��Gא���O�P02و��?��א�א���:�"���HA��n�¦א�A�����������������Sن���6�1 ���$.��:�mن�א������
������������f'����0��ل�א���د.�א��Gא�* A��P2�H�O���P�A)�Gא�jدא�����و�K���'���.Q��9$א�����������y���0..א

����� �..���������������������A�Fو����S�O����P�"��1����g?"�و�gvא�]���1�*� �n��7A�9ذא_�א����?����6�1�ن�א
�������������f'����A *�و�=�S��f��P��6�����א�������������P2�H�O����P..�وאن�1�C�1������O�F'?��!א���د.�א

��f'���0��ل�1�د.���'.�א��د.�א�G..�א��1����א1%�C9ذ���.�

 فلم يأتي تقرير الطبي الشرعي 
���������,�$,��,و+�����	����	*���	د��א�	����وط!�,=�������	��	����	�����א����<ن�א)-����א�ط���

,��!�א)	����(ن�א�	��د��!)����<ن�,���ون�	���,ض��������9و,و+���������دوא��������د؟��(א�	����<���D

�,�*�,�؟א�	��وط!�ذא:��$,��,��א�	��<���و��ن����=����*	$,��!.�>د,د��(#و�6		
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 ومن ثم 

�O���P02�NA���1�����)��?�&������A����4אe=���>�א�]�������0אHA����GHل��..�و@زאA����2�����1�uم��
��4Aو"�'�א�1%��א��:�������������������N..�وא�GH(��ط����P?���1�z�v�*��@�* �Yא��L[א���?��2���HA���4א�وא¦

��>���@�L3'�P?����0و?�

احلكم الطعني قصر قصورا شديدا وأخـل حبقـوق الـدفاع حينمـا طـرح : السبب الثاني 

كافة املستندات املقدمة من الطاعن واملؤكدة علي أنه ابتاع املادة املضبوطة مـن 

حمل عام مبا يؤكد مشروعيتها وأنها بالفعل تسـتخدم كعـالج ، وكـذلك طرحـه 

فيهـا ممـا يعـد للوثيقة الطبية املعتمدة املقدمة من املستأنف ومل يقل كلمته 

 ا جيدر معه إلغائه مبمصادرة منه علي املطلوب بدون مسوغ 

 فإن املستقر عليه نقضا أن .. بداية 

٢١٦���9�ن����'ن�א3j�אuא_�א{Qא<�����A�و���L3א��د.�������������������C���Y?ن��1(��� ��*��
��F�<��=S�C��9�د$���jدא����� ���*������ن�א�'א�����0א�������c���(�2�������������'�0�����3'���P�$��9�ن�����

���א�=�������'_�و�' ������������������א{�)1�&�k�E�Gא�rوא%د����א������iوא���و�nא��rو��4�&0
���אjدא��������S?�����و������������3)1�&�k�E�Gא�rא%د���א��Nد�>�و�ن�Q��2م���?�אد�1���61א
��و��18Gא��V:�و@9�H�ن�אF���<=e�א�وא��k'د���0�$.����ن�א�'א���0�ن�?��&�����������������bHA�Gא

�=Sع���'!'��.���C9א%04�ل�وא����AFא��2�r='ن�1(���$9�ن�א{����i�!*�א
 )٢٨/١/٢٠١٩ جزاء جلسة ٢٠١٨ لسنة ١١٢٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
إن صــح أن ـمـن المـقـرر أـنـه إذا تمســك الخصــم أـمـام محكـمـة الموضــوع ـبـدفاع ـمـن شــأنه  

ٕمـر فيـه واال شـاب يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن علي المحكمة تحقيقه بلوغا إلـي غايـة األ
 .حكمها القصور في التسبيب واإلخالل بالدفاع 

 )١٤/٢/٢٠١٠ مدني بتاريخ ٢٠٠٨ لسنة ٣٦١الطعن رقم (
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 وقضي كذلك بأن
ب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدي محكمة الموضوع ويطلب منهـا بطريـق الجـزم كل طل

ه الـرأي فـي الـدعوى فإنـه أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجـوز أن يترتـب عليـه تغييـر وجـ

ٕيجب علـي تلـك المحكمـة أن تبحثـه وتـرد عليـه فـي أسـباب الحكـم واال كـان مشـوبا بالقصـور فـي 
 .التسبيب 

 )١٠/٢/٢٠٠٩ مدني بتاريخ ٢٠٠٩ لسنة ٢٢٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
:���دאول�א��.�מ�א�	-�ل�(	�מ�	&�	�!�������������������������� ����&	�!�$�و�ن�א�-��:�	�ن�=�1ل�	ط

��א)�	,�!�,��Uدאن������������������א�د� !�א)و�����!�,Dد,ن�����	دמ����<���#د����	دא��8*ن�א�	ن�א�)��

��� :و�ذ,ن�א�	���د,ن��	�..�+&!�د�ع�א�	��<���و(&�,������ط��9א���א

�C���1�Q�9'��9�"����)?AR$وز�"�א�\���2'$.�א���k�د$.� ��8����6_���−١
�������������uא��/�A�9�2�r?=����وא���א%1�.A�(����'?'$�����'H?��_�א

���������د.�א���O�����P�..�'�g��0��K��1��fא��K���Pא%��V���א
و":א�د��Y1�*� �Kf���C�و ���":�7א��د.�و������2�ع�������������

��AE�P2م�809ج��%����$�z2א�8_�א�0����1\'א.�
٢−�������������A���0�A.�א�k�د$.� 1�6��Q9 8ج��01��א�'�����א�]����א

0��ل�א���د.������������G����������k1������A��\2�r9���\'$����א���?Hو
و�ن����2א���د.����..����?0������61�1�אض�����א���'809��fج���

������	�0�2�م����..�0R�����4'F'1������f��4אHא�u�\���م��QM��R
�O���P����A)P��.א

3-�:���א���א�	���<���		����و����..��ذא�������و�Dמ� و��,!��ذ,ن�א�	���د,ن�ود���.	

�و��מ�������3(ن�	&�	!�א�د� !�א)و���#د�ط�&�.	�و�מ��و�د��.	�����..�	��د��3,�����.	�&��ذ���א���

��������,����אط�א&.	G�و�و�	�,�&د����&�מ��3��&د�א���ط1ن���+�و�����������������..���د�*�,.	��دא��

���..�א����,�9و3=���1א� �,מ��&�وق�א�د�ع�G�3�9 و��,�	�.�
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 يلتمس املستأنف من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 

�����8=��/�C�����'!��'ع���������uאe=��>�א�]��0'ن������4،�����و��א�..������'ل�א�n�)����GHא
����@�A)P1�'"����O���P��.وא����A¢�uدא��~אu.�א

������������O���P��و�C�9א
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٤٠١ 

 

 وذلك طعنا يف احلكم الصادر 
....  وذلـك فـي االسـتئناف رقـم – دائـرة الجـنح المسـتأنفة –عن محكمـة دبـي االسـتئنافية 

 تي والذي قضي في منطوقه باآل -/-/- الصادر بجلسة –استئناف جزاء .... لسنة 

 حكمت احملكمة حضوريا 

�����،�O�����P������'ل�א�n�)����GH/��=�8،�و��א�'!��'ع���������uאe=��>�א
��������0Rدא�A¢�u�وא����.....�/����������K�1�،و����Aو@�0�د�7 �6א��،��/���e��

����������������K�1�6�1א���'م���A��2�_א')G��8��.A��¡�4���e2(\�:� �'���א�Oو�
�.k1�د$.���1^�א�����1

�-/-/-  !�א)و���#د�+د�����,cو#د��ن�&�מ�א�د�..��ذא�

��,���	�طو#!��	�����و#�

 حكمت احملكمة حضوريا 

�����������������������Sو����،�و��A�0�د� ��6א��jوא���/���e���������01������61�89א
��"��)���k�E��.א�A '��א������A@�*�א�=���א�����Aא

�:�א��,�!�א�$	!�#د�&��:�א��.מ�א�	-ل..��ذא���P,&و��

�	!�א� زא�,!�د�א�	�.&	���ن�و#د	�.		��

�c,�����−/−/−#و���<�.	

 ) الطاعن حاليا(املتهم األول : أوال 

���א�������وذ�����ن���م���������و��و	�������������������������"�������!�� �ض�א
3��و01�/�2��01�/�.�א%زوאج�،� �*�א�()'�א����&���א%و$אق��4.�

 املتهمة الثانية  : ثانيا 

�&��)=1���������������>���!������!� �����"�6��1�78�� ��$'9:���>�א%ول�א����א
و@?�8ج�����������4�3����و01�/���2��01�/��.�א%زوאج�،� ���*�א�()��'�א������&���

�.����%و$אق
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 وعلي الرغم من أن الثابت وبتقرير الطب الشرعي.. هذا 

 )اجلهة الفنية املختصة الواجب األخذ برأيها يف املسائل الفنية(

ر بـعـدم حصــول معاـشـرة جنـسـية قريـبـة بالمتهـمـة الثانـيـة ، أـنـه ـقـر 

كما أنها أقرت بأنها في فترة الحيض ، وهو ما يستحيل معـه المعاشـرة 

الكاملة الموصوفة بأمر اإلحالة ، وهو ما أكـده تقريـر المعمـل الجنـائي 

المؤكد علي أن العينات والمسـحات المـأخوذة مـن حـول الفـرج والشـرج 

ءت خاليــة تمامــا مــن أي حيوانــات منويــة تخــص للمتهمــة الثانيــة جــا

 .الطاعن 
 وبدال من أن تقرر النيابة العامة حفظ هذا البالغ .. ومن ثم 

 أال وجه إلقامة الدعوى اجلزائية النعدام وجود مثة دليل فني بأو األمر 

 جازم حبصول الواقعة 
عـلـي (واقـعـة  الســيما وأن صــحة ال– عـلـي خــالف الحقيـقـة –فـقـد حرـكـت حـيـال المتهـمـان  

) النحــو اـلـذي تمســك ـبـه الطــاعن ـفـي أقواـلـه قـبـل تحريفـهـا واالنحــراف عــن مضــمونها الصــحيح 

 تتلخص فيما يلي 

���C��������א�������������Aא��)���&����0��"�E9�د"���1�����������Cא����8غ��A��0.��?���م�9����&�א
���������������������<���2���Q)Rل�א�]� �6א�:�LM�N�ن�?'!���Kא�$���� H�����Q��1وج��6�1�1���2�ن�אA�Sא"

�.و�V���2�N>�@����1دא<�����א�Aو���)�و�=(��9��&���ز?�$.�%"�����دو���������(�01
�
�
�
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ونظرا إلهمال املتهمة الثانية يف عملها وعدم أدائه علي النحـو .. هذا 

فقد كان الطاعن دائـم نهرهـا وتوبيخهـا وهـو مـا .. االحرتايف املطلوب 

تهمة جتاه خمـدومها ختلف عنه نوعا من البغض والكراهية من تلك امل

�).الطاعن (

طلبـت المتهمـة الثانيـة ) -/-/-وصـحته (وفي يـوم الواقعـة �

فمـا كـان ) رغـم سـوء أدائهـا لعملهـا(من الطاعن زيادة في راتبها 

الـذي كـان قـد اسـتقدمها (منه إال أن اتصـل بمكتـب توريـد الخـدم 

 .وطلب منه الحضور ألخذها ) منه ابتداءا
 طاعن  املتهمة الثانية ودبرت للوهنا لعب الشيطان برأس
מ�)������D,���!�	����(	�,��د�����<ن�#	��:����1�Cغ�א�>���ط!���#�����>�����وא�.	������.�

���،�.�+�D�����������-מ�*د:�وز*	:����������و��و�	��א���#:�و�א������������−��<���	��س�א� ��س�	$.�

���ذא�������א���ط��؟..��ذא���ن�א�����ذ����−!א��,�!�א�$	!؟.!�

  التحقيقات والفحوص الفنية وبعد إجراء.. هذا 

  -/-/-ورد تقرير الطب الشرعي املؤرخ 

 مقررا بشأن املتهمة الثانية بأن 

١− ��������l?$������.$'9:������* ���Yא��Z��[א��D��(\א��N���3������−/−/−���
����!���وذ�������ن��1��@ذא�9���&�02�!�&��'א��S�..������������P)3���0'$�א

�Hم�����?AS.�
٢−���������و�b�c��G������و�b�c��P?�d��א��Qوאج�؟؟�������،���G(����٢٦�4�د_��������2^��61א�0

�C�eא"�C\f��?Aو��"�������S���."�دو$.�אg�e"و��
٣−�������Y)2�����!$و����/AV����0��f�_�6ذא��i%א�A ��P�����4'��F'�א�Fj���_�א

����������������������b'�kSز�'�Mد/���،�و�V���4�S�_ذא����0������Fم���P3�و���<P3�6 
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��"������������iA��P1دون��O��m �����و��1���Y2\*��و�&�F�01������l?$א�'א���0،������
���V�"��q�N��F@�A�3'2�H�����.���_�����،�و�n8�o"�:א��������.A1��Y �61�C�?�6?'م����

���Pp��Aوא��Cא����r�[)1ذ�������R.� 
٤−:�2$��1\�'ض���iA��.t4�:)1?�0:$�����������א�=��u�Yvو�،�uא$: �&P���.$'9

��"A?Aw. 
٥−�����yא�=������������������NAא��Hא�_��Gوz4�C��w�Hو�،�*���S�&P�������S�.$'9:
��1�C=�و�yא�"Q��N�و�w�H���:9و�،���P�=� .z4وس����Dא�(� ��א
و����n'��G'א�D��(4����|��)��<=�4א��A��) �_�(��Pو$ود"�����������6��1..�"��:א�−٦

�.א��E~�א{(�<*���01�� ����Q�?��Rم�

 وبعد ورود تقرير املخترب اجلنائي .. هذا 

 اخلاص بفحص املسحات املأخوذة من املتهمة الثانية 

  ...../ لشرعية قررت الطبيبة ا

 صراحة بأن 

ــي ".........  ــدل عـل ــا مـــا ـي ــه ال يوجـــد فنـي ــه فإـن ــاء علـي وبـن

 " . حصول مواقعه جنسية حديثة 
 بل أن تقرير املعمل اجلنائي اخلاص .. ليس هذا فحسب 

  هباملتهمة الثانية قطع بأن
�و ود�&,وא�:�	�و,!�(د	,!�*����א�	��&!�א�	.��,�!�وא�	��&!��������מ�,��,ن��"

����5ج�،�وא�	���&!�א�>��� ,!�،�وא�	���&!�	��ن�&��ول�א�>���ج�א�$���د�����	��ن�&��ول�א

�/�.....�".��	د*و�
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.. وهذا يف ذاته جيزم بعدم صحة االعـرتاف املنسـوب بهتانـا للطـاعن 

فإن القاعدة تؤكد بأنه ال يصح .. فحىت مع الفرض اجلديل بصدوره عنه 

 كـان ذلـك تأثيم إنسان ولو بناء علي اعرتافه بلسانه أو بكتابته متي

 .خمالفا للحقيقة والواقع 

و":א� ���c��w��1و��د����A�0����0f������)4م��kS'ل��/�01���������P)3�.א�]�� �����������������������6 
���א������������?=�'ن��'�����������O)����������)�و"�'���P��H���1>��������(��4ذא����ل�����zذ��������..�وא

������A���0?�Hو�Kد�@���*�ذ�������@دא�������وא�'א����)���GHز�א'��M�Hو��..��V����1�'��"و�����=������\
2�A��9אن�������Sو$א����3$Aع����'�!'�����)�ن�@��*���(��F����'אل���)��������P2���8�9(אfHא�*�� 

������6��1א ��tאQ1�n ��'م����'א������0��@�L��P����������ن��4��وذ��������Aون��C��A��2�و������ن�..�א
�CG����(�ن�אfHא�א:"�y��G%.�

 وحيث أصدرت حمكمة الدرجة األويل .. هذا 
מ����ط$ن�*�,����ط�,�ق��������..�و�	��מ�,��ض����א�ط�*ن��������و�..�&�	.�א�	��دמ�ذ�����������

�����������������و��!�	�ن�	&�	�!�א�&��מ�א�ط$�,ن���&�,�ق�د��ع��������������..�א��������#מ����������!������ زא&	��و�

א�ط*ن�	ن�(���	�,ض���5>ل�א���و�6و#د��$�ض����fא��א�	�د�6&�ل�3د������<#وא������<ن�������������������

 ���������5طو,��!�و	�ن�-�מ�3 ��������&�����א�&�,��!�������מ�	�$��	ن�#��=,��	�����אKد����*����..

���3���(�6	Uدא�..���د�(&�:�א�	&�	!�א�����,!�א�ط*ن��3��א�ط�9א�>�*���.א�ذ�6א��.

������2$Aو���و�@د$א����9�و ������*��� ������2�H�6 ���[�������!���ن�אe������א
��و�&�א�G|'א�����)����_�א�(�����א�0���1)1�D��)2�Hא������0و.�

(ن�*دא���!�א�	&�	��!��:�א��)ول�..�������5و��>����*��ن�(	���,ن����	,ن�����و���ذ��א���, ��!�� 

&,��P(������מ�,��ل�����..�א������,!�و	ن�-מ�א�ط�9א�>�*���מ��&ط���	�+ود�	ن�د��8א�ط�*ن�����

��*�����و���3د�א����������������*��-U�,����	ن�>��..����������� &��������9(و�3	��#�����<����	�$���	�ن�#��

�����1����3א����*����אKد������<#وאل������,��[�*�.�(�מ�	��&���د,��،�و��و�	����מ�א���������)�	���G�

���!�,�&�����,G	�..�������(ن�3-�:�א�ط�9א�>�*��(ن�א�ط*ن�	�,ض�,�ط��8+�&!���������:�(	�א)	��א�-

�����������������1�=��د�ع�א�ط*ن�و(ن�-	!�>��و�,�!����א��1Gل��ذא�א�	�ض���Kא����fد����<#وאل�*��

�.א�&�,�!�
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 ورغم ما تقدم 

 بعدم حدوث الواقعة ورغم وجود عدة أدلة فنية قاطعة 

 وهو ما متسك به املدافع عن الطاعن من خالل
العديد من الـدفوع الجوهريـة المبـداة بمرافعتـه الشـفوية ومذكراتـه المقدمـة لعدالـة المحكمـة �

 أدانـت الطـاعن – برغم قضائها بإلغاء حكم أول درجة بما يجزم ببطالنـه –إال أنها .. االسئنافية 

اهية ومعدومـة الصـحة والـدليل طارحـه األدلـة الفنيـة الرسـمية القاطعـة معولة في ذلك علي أدلة و

 !.بالبراءة ؟

 وهو األمر الذي ال جيد معه الطاعن 

�N'G��F�)1א�]�6�0 ��*�"�:א�א������uא%��z�V]����א{�c���[2���<��Pא�����'ن�،���������������������� 
����م����k)���א�'א���P4�*���@��4���!@�،����0�د��7jوא�L����P���7$א������ن�وא��'��k��6�� �8���4�

و"��:א��������8V@�n8��o�����9..�אHA���GHل�وא���GH(��ط��7Q��)1�z��v ���6א���O��P0وא���GH(��ج����
وذ����� ���*�א�()��'�א���:e�����$A��()?�N=>�א�]�����A��S�*���@����0..�א{���P>�����'ق�א���4A�ع��

�����u���jوא�g�)���L3'�وذ���� ��*�¦�'��Y�����1�8�V�6�1���������nل��������������������y���G..�א��]8ن�א
�:א�]�60א�������
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٤٠٧ 

 

  الطعنأسباب 

 

احلكم الطعني خالف القانون وأخطأ يف تطبيقه ، فربغم إقراره بتـوافر : السبب األول 

 مـن قـانون العقوبـات ، وتـوافر ظـرف ٩٩عذر خمفف لدي الطاعن وفقا للمادة 

مبا يؤكـد اجتمـاع العـذر والظـرف ..  من ذات القانون ١٠٠خمفف وفقا للمادة 

 التـي توجـب احلكـم بـالعفو ١٠١ة املخفف إال أنه مل يطبـق صـريح نـص املـاد

القضائي عن الطاعن ، وهو األمـر اجلـازم خبطـأ احلكـم يف تطبيـق القـانون مبـا 

 .يستوجب نقضه 

علي أنه من أهـم أسـباب ..  من قانون اإلجراءات اجلزائية ٢٤٤فقد نصت املادة 

 ما يلي .. الطعن بالنقض 

ن أو ن الحكم المطعون فيه مبنيـا علـي مخالفـة القـانوإذا كا

 .الخطأ في تطبيقه أو تأويله 
�א�(ن��$,��9א�=ط�<������ط�,�ق�א����ون������������..��ذא��و	ن�&,�P(ن�א�	�����*�,����.�و#�

��..�,�طل�א�&�מ�3ذא��&��:�3&دא���,��..�*د��+و���������:و�

 أو التأكـيـد بوجـود قاعــدة قانونـيـة موجــودة ، بإنـكـار الحـكـمويتحـقـق : صــورة مخالـفـة الـقـانون 
بتطبيـق الحكـم وتتحقـق  : وصـورة الخطـأ فـي تطبيـق القـانون .. اعدة قانونيـة ال وجـود لهـابوجود ق

أو  علــي نحــو يــؤدي إلــي نتــائج مخالفــة ، أو تطبيقهــا، قاعــدة قانونيــة علــي واقعــة ال تنطبــق عليهــا 

بخطـأ يقـع وتتحقـق   :وره الخطأ في تأويل القـانونوص..  علي واقعة تنطبق عليها يرفض تطبيقها

وهـي تتحقـق عنـدما  : وصـورة بطـالن الحكـم..  نصا من نصوص القانون عند تفسيرهلقاضي فيه ا
 عـنـدما وتتحـقـق أيضــا ـبـأن يصــدر مــن هيـئـة خوـلـف الـقـانون بشــأن تكوينهــا ، تتعـلـق ـبـالحكم كنشــاط

وأخيرا صورة بطـالن اإلجـراءات المـؤثر فـي .. تتعلق بالحكم كورقة بأن ال يوقع الحكم ممن أصدره 

  .ويؤثر ذلك في الحكم تتعلق بأهلية الخصوم أو تمثيلهم ببطالن إجراءاتتتحقق و : الحكم 

 

 



 

٤٠٨ 

 

  وبتطبيق مجلة احلاالت املار ذكرها والتي يبطل احلكم.. هذا 

 إذا انعقدت إحداها فيه علي مدونات احلكم الطعني 

  يتضح وجبالء خمالفته

  من قانون العقوبات التي نصت علي أن ١٠١للمادة 

 فـي الجنحـة ظـرف مخفـف وعـذر مخفـف فللمحكمـة أن إذا اجتمع

 .تحكم بالعفو القضائي عن المتهم 
 ومن املقرر يف هذا الشأن 

 �����������(�[k����"�א�0:$�א��O\E،�وא����nא��"����O\E��������H/�����4�ن��61�89א
���� ���$.� ��q�6�و}�������0�1�n����i�و������������..��A1'�����א�����'ن���������?9t�Y�ن��������A���

�03��א�Y�ع��O�\E������Gא��0'���و��������zא�'�OFא����'�*���|�����������������iא¶�Aم����..�H@
��������\���ن����ن�א% ��:א$�א����'������א���k)1����\\E'ص� ��������kS�א���א������'ن�و���4�����

������4ذא����������������..����61��'ن�א��0'��_�������٩٦��د.��=(������?�?A�2��[��G�'�4�O�\E���1��א�����nא
���)�01�nو�q�_�42��������������4'א��א��* A��P2��2�P�81و��i�}א�y�=2$א�nو�و�����*��}���c�0�2�

�C�=4"�:א���..���{��*�t H�9א�nوא�(Aم��و���k��א��6P�و�9~�7�و�א��(�زل��61א¶�� ������������������
���'�0���O\��n�q�A0?.�

 ويف ذلك قررت حمكمة التمييز بأن 

 مـــن قـــانون العقوبـــات أنـــه إذا ١٠١المقـــرر وفقـــا للمـــادة �

ع في الجنحة ظرف مخفف تحكم المحكمـة بـالعفو القضـائي اجتم

 .علي المتهم 
 )١٧/١١/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ٤٠١الطعن رقم (

 
 



 

٤٠٩ 

 

 وحيث أن الثابت من مدونات احلكم الطعني .. هذا 

 أن عدالة احملكمة االستئنافية 
د�,ن�#د�#��:�(�.����6(=ذ�א�ط*ن����ط�	ن�א��(�!����א�&دود�א�	�������ص�א�	���������������� 

١٠٠(�،�/�٩٩����	��ن�#���ون�א�$�و���:�و�'���و��א�ط��*ن�،�و	������>����	$����(��������ن�,$��ود����3

����6�=)�!	,� �9و		�����دמ�,�<��د�(ن�*دא��!�א�	&�	�!�א�������,!�#�د���������������..................�א���

���وא�������ذא:�א�و#�:���������..�(#�:��و�و\��<ن�-	!�*ذ��	=���5#�د���وא�������&�ق�א�ط�*ن�������������������	�

��..�א�'���א�	=��5�������و�ن��ذא�אK#�א��#�מ�*���(د�!���Uد�و ود��و�

  األول الدليل ����

��":��V�ن��_������א�]����0�<��=eא�.$A��k1������ن� Aא�����א�=
�����د.���������A)����P?�����4���6���1א��¡���P���6 ����[�����6���1��'ن��٩٩א��

 ���:$�"@ذא����2'א4����א{()�����(א�������3�r�_������ن��..�א��0'�����_�
O\��"א�'��3א%���9�ن���*� �O�\Eو���6�1>����..............)�2*��א��

�����א�'!��'ع���b:�7א����د.�=��c����[2٩٩(���4ن��(�D��m�rא���
�O��\E�����..������ن��9\�����א����0���O���\E:$�א���*��� �Kf�����Cد����

و"'�א���y�=2$..�$�_��ن���� :$��\�NA��c�w�A��Oא�]� ��������6
���i�}ذ�������(א��(�Fض��\��(�����������*�� �u��)و����.�?��/�z�v��� א'��

����K�7و�$���Gאز�وאQ\�Gא�]� ���6א����2�A�9'א4��א��0:$��������..�!)��?���R
�O\E��.א

  الثاني الدليل 

���אe=�>�א�]���0א���د.��������..�و �*�ذא_�א�()'����=��c��[2�4ن�
�������ن���١٠٠���k��N����3�r_�(������6���1��'ن�א��0'�����_�א�����ذא�$@

q�"��* A��P2�و�nא{����i�و�א¶��م���"א�=�����3()���ن�����
4��:א��?�����د������C..)�............א�����3����4�ز��O���\m����bא��0'������

����A�����_���2'א4��א������nא���O��\E ���*��ن��=�����א�'!��'ع�



 

٤١٠ 

 

�������A��?Awن����Y������א���:A���2�6��1�'��"�N?�א_�و@���8f�_�א�=
�������������c��(�?���:و���،�O��\Eא���* A��P?�������?A��2�<���611�"����و

��K1��0א�0:$�א��O\Eא��$�ذ9��7�¢�O\E��.א����nא

  الثالث الدليل 

������L�P(4م�A�2��1�����..�C�������������4�)���GHא���������_� Aא����א�=
���������������������_�@�*�q�و�nא�]� �6،�و"'�1��?��A�9��V:"��و2]�����

�����6��1��'ن��١٠٠(��?����א������nא��O��\Eو��k������4�?��א����د.��
":א���j!���4@�*��1��אA ���\�Y�Gא����א�=���������������6�1..�א��0'��_��

�ن�א�]� �6��6?0'د�@�*�א3�y�=2$���i�V��N،�و"'��������������������6�1
�٩٦א�E\\����א���'א$د.� ���*��C����Gא��ke����א����د.����א% ��:א$�
�_��'� �..�O\��n�q������A9�?��R�..��4��א��L3'�Gא.�

  الرابع الدليل 

������������K�1�O�\E� �*�@��א$� Aא����=����א�'!�'ع����'א4��א��0:$�א
��O��\E�����&��Aא?���� ���*��O���\mא��0'���������..�א������nא ������

�������������Aود"��א��A�S�*��@���ن�א�A�eא%د���������A�0�4�ن��9�����(وא�(Qول��
�A���4..������6��1��'ن�א��0'����_��٣٥٦/١א��G�����e(��و���4��������د.��
����ASوא��/�*�@����&�Q��(�����L�P(4אزدאد_����..�����":א�������C��

����������eو�\&�2(\�:� �'���א�����4ن����61א��!!������*�� �A�9�و"'�1��?
������Aو�����وA3אن�א�=���و?��(���ن�א�]� ��6�A�3�L?א������������

����61א�~אu.��و�א�0\'�א��)1��?���g�2�d�����H@�*>��.�
������ن�ذ����,��?�(ن�*دא�!�א�	&�	!�	+د���א�&��מ���������..��	.�,���و	ن� 	�!�א)د�!�א�	

�(ن������.	�&�:��..�-	�!�*�ذ��	=���5#�د�א �	��8	��8'����	=�����������5א�ط$,ن�#د�(#�:����	دو��	�

د�����ون�	$دو	��!��������������א�$�و���!�א�����������������&,?�����3(ن�א��ط�,��ق�א�+����..�, $�.��

�$5و��١٠١و��3زאل�&�מ�א�	د��..�����ون����ن�,��و �9א�����	��:��	ن�#�ون�א�$�و�



 

٤١١ 

 

��������ض�א�&�מ�א�ط$,ن..�א����و(�.��מ��5$ل��.و�א)	��א�ذ�6, د��	$��א���	).�

.. احلكم املطعون فيه تناقض مع نفسه وأضر ضررا جسيما  بالطـاعن : السبب الثاني 

 الذي يؤكد فيه أنه قد استشف من ظروف الطاعن أنه لن يعـود إذ أنه يف الوقت

عـاد وقضـي .. الرتكاب مثة جرمية مبا حدا به حنو إيقـاف تنفيـذ عقوبـة احلـبس 

بإبعاده عن البالد ومل يشمل اإليقـاف هـذا اإلبعـاد ممـا يؤكـد أنـه عـالوة علـي 

 .التناقض فقد شابه اإلضرار بالطاعن وأسرته ومن يعوهلم يف الدولة 

  من قانون العقوبات علي أن ٨٣نصت املادة فقد 

�����������������*�� �A�?Q2�H�.A�1���e�و�������P)א��zv��1א�������i�}א���<=eא�A) ���=(���
G(���ن�1�2����א2�O�'��<=e(\�:�א��0'���@ذא�$�_��61�8Vق�א�='م� �����و�1�!�����و�����

����������H1��?���0 �*�א��i�}א�� ���د��������6?0'د�@�*�אG������y�=2$(���و�א���و�nא��rא�4�&�=2$
�.A?A3��i�3.�

����ن�§�C0و��Oא��(\�:�/��81�4���'� ��?� ��� Aא�א�k�د$.�=(���...........و��
 ولئن كان من املقرر .. هذا 

 من قانون العقوبات من أن للمحكمـة أن تـأمر بوقـف ٨٣أنه وفقا للمادة 

ضــيه أو الظــروف التــي تنفيــذ العقوبــة إذا رأت مــن أخــالق المــتهم أو ما

ارتكبت فيهـا الجريمـة مـا يبعـث علـي االعتقـاد بأنـه لـن يعـود إلـي ارتكـاب 

ـديرها مــن صــميم  ـذ العقوـبـة هــو كتـق جريمــة جدـيـدة وأن األمــر بوـقـف تنفـي

عمل قاضـي الموضـوع إذ أن وقفهـا مـن العناصـر التـي تلحظهـا المحكمـة 

أمـر جـوازي راجـع عند تقدير العقوبة ومن ثم فإن األمر بوقف التنفيذ هـو 

لمطـلـق تـقـدير محكـمـة الموضــوع الـسـيما إذا ـقـام الحـكـم عـلـي أدـلـة ـسـائغة 

وتقدير منزه عـن التعسـف فـي االسـتنتاج واالسـتنباط والمالحظـة وبالتـالي 

 . إذا رأي الحكم عدم وقف تنفيذ العقوبة فإنه ال يكون قد خالف القانون 

 )٥/٣/٢٠١٠ جزاء جلسة ٢٠١٠ لسنة ١٣٨عن رقم الط(

 

 



 

٤١٢ 

 

 ملا كان ذلك 

و��]�������cא�\�"�>�א����'������\���א�����ن� ��*�A�1و��_�אe=�>�א�]���0?���������������������� 
��������������������������nو��q8ل��V�6�1�&\�Y�Gא�A�����4�)���GHא�����������A��C�0\����$��/@��*��ن� Aא����א�=

����������@���'��P)��\���ض�(א�]��� �6و������8Vو��G(��وא�����و�nوא���P�8�_�א��]�������'א�����0א
��(F�(���?�6�����������������������'م���3����y�=2$��8���P1��i،�و"'�A?��1ل��'!'�� ��*��ن�א�=

2'���&���א�]��� �6א���8��kوא����GH���1و������ ���*�א�\���ض���2$=������א�'א���4����0����2=��'ن��
���@��*��Q� �7H'�1و�C�3و��Aم� �����و ���Aא�Q�0م� ��*� �Aم���������������..�¢�د�ذ�����Aم�����) �y��2�Aو��

�������2��S����f��"zv�*�@و����:א�?��H�������A�9!���6�1�$א�]�� ���P\��*�� �6�و��������و"��)�א�0'د.�@��
����A0�����4�K���2�A�4*�د$Q���?����0M����G�����Gم�א��'א�4���1'ق��'א����1א�����������r..�א���z�و�א¶�

�� Aא����=���א�'!'ع���SH.�

 إال أنه وبرغم ما تقدم مجيعه 

 وبرغم قضاء احملكمة االستئنافية بالفعل بإيقاف تنفيذ عقوبة احلبس
د:�و��#��:�	��8ذ���� 	,$���و	��8	��א*��د����	�ن�+�1\�א�ط�*ن�������������������������3(���*���<ن��..�.

د��*ن�א��1د��Dמ�(ن�א�5����א�-�,!�	ن�א�	�د�������������$�C��:�#٨٣��������!�5�)�:�	�ن�#��ون�א�$�و��

����5,ذ�(�6*�و�!���	,�,�!�(و���*,�!���������������..�א��,ن���,3��#د�	�&:�	&�	!�א�	و�وع�א�&ق��

�:����*دא�א�	+د�����ط����(	.		,��(����S��&و�وع�	א��!	�&	��و�ذא�,�Uد�(����ن�, �9*�

#ض�(و�א��$��������א������ج���������������������(ن��������و#�����5,�ذ�*�و��!�����..���,و+�מ�&�	.�

د��&��ل�3,������5,��ذ�*�و��!�א�&���س�����$�K!���..�א��	ن�-*��(�����3ذא�א�����9א�ط������,���	�

���د�*�,��א��و �9ذ�����5,ذ�*�و����א�&�س�-..� �,	!�(=��6(و�(��6$ل�	=$�Kמ�א.�

 وهو ما مل تقم به حمكمة املوضوع 

�����4�:א�א�]q�K1�����)�1�..������6�0�و�nא�]� �����6���A)��Pא_�א�������$���������A�0(א
��?���6دو�����،�و��دو����א�1j�$א_����������������)�..�":�7א�\��.��1�/�.�������P���8��4..�و������9�61�$�א
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�./�A?Aא���$�وא�]'$.� ����و �*��G���2و �<����

 وذلك كله علي النحو الثابت باملستندات التايل صورها 

 . شهادة ملكية الطاعن لشقة سكنية باملبني رقم : أوال 

 مبساحة ٣٢٧ حتمل رقم -شهادة ملكية الطاعن لقطعة أرض مبنطقة أم الشيف : ثانيا 

  مرت مربع ٥٥/١٣٩٣قدرها 

 والثابـت أن الطـاعن شـريك فيهـا مـع السـيد ......بعض أوراق تأسيس شركة : ثا ثال

 /......  

 والثابـت أن الطـاعن هـو صـاحبها -/-/- نذم" .....:.بعض أوراق تأسيس شركة : رابعا 

 ومديرها 

 ثابـت مـن -/-/-ذات مسئولية حمدودة منـذ ..... بعض أوراق تأسيس شركة : خامسا 

 يف هذه الشركة / ......يك مع السيد خالهلا أن الطاعن شر

 ومن خالل مجلة األوراق واملستندات الرمسية أنفة البيان 

������NAدو����א�1j�$א_�و�A?���א��6�1�A�?A0א��Y�9�_�א�0������������������������1 ��P1�6 �[ن�א������?
�����6�� �8���4��2���G���0א������ض�،��8���4 ��9�6'�����?��0'ل���F������?$�§����0�������iق�و'��P���

���?Aو�61/�ن�2(\��..�وא����������[E����2��G�ل�و���:�אe=>�א�]0�j����0�د��ن�0�2�ض�§�$��2و� 
�א�Aא">�

 وهو ما جيدر معه 
د�����������������������$�Kن�א�	��������#�(=ذ� 	�!�	���دמ��$,ن�א�*�������ض�א�&��מ�א�ط$�,ن��,	�

�������������������5,ذ��(و�א���دא����<�6	ن�א��دא�,��א)=��Vد��א�����Zא��א� ��,	!�א����,C���وא���

�.���&ق���ط*ن�

�
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احلكم املطعون فيه قد خالف القانون وقصر قصـورا مؤسـفا يف البيـان : السبب الثالث 

الثابتة التـي تؤكـد بعـدم جـواز إدانـة والتسبيب ، إذ خالف القواعد األصولية 

املتهم أو معاقبته بناء علي اعرتافه إذا تبني عدم صحة هذا االعرتاف وخمالفته 

) تقرير الطب الشـرعي(قرير فني رمسي للحقيقة والواقع ، هذا وحيث ثبت بت

فضـال عـن وجـود .. بعدم حدوث مواقعه جنسية بني الطـاعن املتهمـة الثانيـة 

دليل فني دامغ أخر ، وهو تقرير املعمل اجلنـائي الـذي أكـد عـدم وجـود أثـار 

مـن حـول (حليوانات منوية أو خالفه يف املسحات املأخوذة من املتهمة الثانيـة 

ان دـلـيالن فنـيـان رمسـيـان يؤـكـدان ـعـدم ـصـحة األـقـوال وـهـذ) الـفـرج والـشـرج

وهو ما خالفه احلكـم الطعـني مبـا .. املنسوبة للطاعن مبا ال جيوز التعويل عليها 

 .يستوجب نقضه 

 أن بتمييز ذلك أن املستقر عليه بقضاء ال

ـلــئن ـكــان لمحكـمــة الموضـــوع الـســلطة ـفــي األـخــذ ـبــاعتراف �

إال أن ذلك مشروط بـأن ، المتهم في أي دور من أدوار التحقيق 
 ألنه ال يصح في يكون االعتراف صادقا ومطابقا للحقيقة والواقع

الـقـانون ـتـأثيم إنســان وـلـو بـنـاء عـلـي اعتراـفـه بلســانه أو كتابـتـه 

 .متي كان ذلك مخالفا للحقيقة والواقع 
 )١٨/٢/١٩٩٥ جزاء جلسة ١٩٩٤ لسنة ١٣٦الطعن رقم (

 كما قضي كذلك بأن 
صح تـأثيم إنسـان ولـو بنـاء علـي اعترافـه بلسـانه أو بكتابـة المقرر أنه ال ي

ٕمتـي كـان ذلـك مخالفـا للحقيقـة والواقـع والثابـت بـاألوراق كمـا أنـه وان كـان 
ـق متــي  للمحكمــة كامــل الســلطة فــي أن تأخــذ بــاعتراف المــتهم فــي التحقـي

اقتنعت بصحته إال أنه إذا ما أنكر المتهم صدور االعتـراف منـه بمسـئوليته 

جريمة كما في الـدعوى المطروحـة فإنـه يكـون عليهـا أن تبـين سـبب عن ال
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اطراحها إلنكار وتعويلها علي االعتراف المسند إليه الذي نصا علي اقتراف 

الجريـمـة وعـلـي المحكـمـة أن تـقـيم اـلـدليل عـلـي ـعـوار ـهـذا اـلـدفاع ـمـن واـقـع 

األوراق إذا هــي اطرحتــه وأن تثبــت بأســباب ســائغة كيــف ارتكــب الجريمــة 

 دـيـن بـهـا كـمـا أـنـه ـمـن اـلـالزم ـفـي أصــول االســتدالل أن يـكـون اـلـدليل الـتـي

الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلي ما رتبه عليه من نتائج من غيـر تعسـف 

في االستنتاج وال تنافر مع حكم العقل والمنطق فضال علي أن التعسف في 

يـل االستنتاج فيما ساقه الحكم من دليل وعول عليه في إدانة المتهم هو دل

ظني مبني علي مجـرد االحتمـال مـع أن األحكـام الصـادرة باإلدانـة يجـب إال 

تبني إال علي حجـج قطعيـة الثبـوت تفيـد الجـزم واليقـين ومـن ثـم كـان علـي 

ٕالمحكمــة أن تعنــي بتحقيــق هــذا الــدفاع للوقــوف علــي حقيقــة الواقــع واذا 
 .أغفلت المحكمة ذلك فإن حكمها يكون معيبا 

 )١٣/٨/٢٠١٨ جزاء جلسة ٢٠١٨ة  لسن٦١٤طعن رقم ال(

 بل قضت أيضا بأن .. ليس هذا فحسب 
 ������������5�ن�	=������	�����א*��א����������*��א�	����(�����,+?��<-,מ����3ن�و��و����

���,+�?�א�=�ذ������� ��&�,�!�وא�وא��8#	�(ن�	����א�	�.מ����א�د�ع�*ن��������5ل�א����ل

מ�	و �9א�	��و�,!����&����ل�	ن�و���������,#��א �9א�	&�	!�(ن���,מ��א�د�,ل�*����*�وא�����������د�,�1*�

���9�G!����5ق�	��8א�وא������������������������8�#�ذא�א�د�ع�	ن�وא�8#א�)و�אق�3ذ�����אط�&����و(ن��-��:��<���

���Cن������...............�وא���ون��.,�*�:�������Cن�	�(و�د���	ن�(��U����9د�3�6��א���, !�א���

�!�3ذ���*�����&Kوא����و ��9��,�	���,�و���א�ط*ن�א�&�מ�,�ون�	$,�	.�

 )٦/٨/٢٠١٨ جزاء جلسة ٢٠١٨ لسنة ٦٠١الطعن رقم (

 وهذا ويواكب ما قررته حمكمة النقض املصرية بأن 

ال يصـــح ـتــأثيم إنـســان وـلــو بـنــاء عـلــي اعتراـفــه بلـســانه أو 

 .بكتابته متي كان ذلك مخالفا للحقيقة والواقع 
 )٢٠/١٢/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٥ لسنة ٧٩٢٥٧الطعن رقم (

 )٢٠/٢/١٩٦٨ ق جلسة ٣٨ لسنة ٣٨٠قم الطعن ر(
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 كما قضت بأن 
مــن المـقـرر ـبـأن االعـتـراف ـفـي المســائل الجنائـيـة مــن عناصــر االســتدالل الـتـي تمـلـك محكمــة 

متـي اطمأنـت إلـي الموضوع كامل الحرية فـي تقـدير صـحتها وقيمتهـا فـي اإلثبـات ولهـا أن تأخـذ بـه 

 .صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع 

 )١٠/١٠/٢٠١٣ ق جلسة ٧٨لسنة  ٧٤٢الطعن رقم (
 )١٨/٩/٢٠١١ ق جلسة ٨٠ لسنة ٥٢٦٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

و��9�ن�א������&�8��V�6��1ل�א��'א ���Aא����'������وא%��F'ل�א�����������\����א������ن��ن�1(���ط�� 
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  الدليل األول

�������������������0���Cא{(��<*�א���ص�����ن�א����&�8V�61ل��2�?���א
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nאt א.�(�

 الدليل الثاني 

ــدليل  فـنــي جـــازم وهـــو تقرـيــر أـنــه ـقــد ثـبــت ـب

لـــم  بأنـــه -/-/-الطبيبـــة الشـــرعية المـــؤرخ 
ــدي المتهـمــة الثانـيــة أي دلـيــل عـلــي يثـبــت  ـل

ممــا يؤكــد  ..  جنســية حديثــةهحــدوث مواقعــ

ذب بالغـهـــا وعـــدم صــــحة أقـــوال الـطـــاعن كـــ

وأن للواقعة صورة مغـايرة تمامـا (المكره عليها
�) .لما ورد باألقوال المنسوبة للطاعن
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  لثالدليل الثا
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  امسالدليل اخل
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3 ���א�א:�ط�د����	��ن�	�ز�����،���,�����$��د�ذ������������,�+��و��(ن�

�א����$5!�א�	����و�!��3,����؟���.$	���>��,�!��:���:�א��&�,������	�

���������������:���Uد���<ن�א�	�.	�!�א�-�,�!��,��:���وق�	���و�Vא�>��.

��,د�6و(ن�א�وא#$!��מ��&د�P	ط���و(����������.D1زמ��<ن�� ,�	��.�

�	ن�א�ط*ن�	�.אد*:��ذ���א���

  سادسالدليل ال

�����������������א��������ذא2����������A&�����?��א�]�Lא�Y� *�و�����א$�א
"�g���e9����&���دو$.�א���������?A��S����01�C�(���Pو����"�..���

و?�C�(���P�ن�?���Aم�א%�z��V ���*�..�����ع���(����و�����א�]��� �6
0���Cא{(��<*����������������4ذא��.�.ذ���،�و?�C�(�P�ن��\*�ذ���� ��6א

����������C��0���$�&����G���u��)دو$.�א��g��e=��ن��2�?���א�9��&�א
��1��و���8�V�Aא����?���א%����������z�V..�א{(�<*��/�$�@�*�ذ����'!'�������

����������������(��Gوא������A�2م�4'�א1%��א{�زم��A0م�F)��א�'א�����0��1
���.ASو�
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������ن�ذ����	ن�א)و ���א�����(و��&�������������..��	��,Dن�و5���و	ن� 	�!�א)د�!�(�5!�א��,�����

�و�د���)و�אق�����������������������	���		���,�G	��,ن���وא#$�!��+�و)�?���,���&����>����������..�وא������S��&

)و�אق����������..�ط*نא)#وאل�א�	��و�!��������:��ن�, �د��	$����������..���د�=�5:�א�&�,��!�وא�-����	�

������א���א�..�3ط�א&.�و*دמ�א��$و,ل�*�,.��و�	��د��3,��ط*ن�وא���		.�

 حلكم الطعني قد احنرفت عن مجلة هذه األدلة إال أن حمكمة ا

 وطرحت كل دليل فني جازم وقاطع برباءة الطاعن 

�����������&��4¡���0�$א_�1����Gوv����1و�1k� وא�..��������(�k��6���[2���و"*��ن�א�=
2��د���8وA�Sא� ��*�@دא�����،�وذ����دو�����L���P2�و��������:mوא�C��6 �[�����'P)�א%�'אل�א

����)��fHא�א:��b����?~2����6��1�6 ���[���L��P�����1��(��F�*��� �C��>Hאد������د�و�@?���م�،�'�� Q�ن�א
وذ��������C�����1א%د�����א�\(�����א��������א����0~.�א���A��0�����0fم���kS��(��F'ل����..�����'אل�

א�0�/�.�و������*� Aم����LP���1��(F]� �6�1�6���'אل��R���9�ن�?�f@�L3'��P�א��"�:����������7
@�H�ن���A�S..�9�6�ن�אt� Hא�A��G�nא%د���������4..�א%�'אل�وא%V:�������$?��א�\(�����\��א����ن������

ذ���و��f�)1�ن�?='ن�":א�אt HאF�n�د$� S�6�?���2����1،�و"�'����P����1א�]�� �6@���ن����������������
و"�:א��?�����1�����..�א��9�������\�<��،�و�ن�?='ن�אt Hא�1�n'א�K1���9א�����eو���*�א%د������

�.���Pא�]� A0��6م�2'א4��7

  وهو ما كان يستوجب علي احملكمة
(ن��&���ق�د���ع�א�ط��*ن�و�=����8א)#��وאل�א�	����و�!��3,����و���ذא�א������,��א��5,��!�����

���������������������א���	,!�،�و'�و��و	���1:�א�وא#$�!�א�	ز*و	�!�3 	�������د,���و(ن�����=�ص��$�د�ذ��

א)د�!�א���G!�א�	�������Z=�ذ���د�ع�א�ط�*ن�(و�ط�&���،�و(ن��������������)��دون��$������א�����ج���(

��9�G!�و	5+��)���.�!�و��,!������א)=ذ�(و�א�ط�\��و�د��ذ�

 وحيث أنها مل تفعل 

�g0���������\�=1א����0�$א_�א��������1وא{�A��1.�א���A)��G�����k2�H�rא���fj�א��د��4�ع���������
��?='ن����O���V�Aא�����'ن�وא��'א ��Aא%�F'����א����P�.���������..�א�]� ��6�=S�8��4 ����6..��4ن�

و"�'�4A�..������C�0M���1�ع���k'���7$א���L��Pوא����ن�@!���4@�*�א8Vjل�א{��P>����'ق�א��������������
�u���jوא�g�)��א���?A3�<=eא�א:".�
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احلكم املطعون فيه خالف الدستور والقانون ، فضـال عـن تناقضـه مـع : السبب الرابع 

نفسه ، فتارة يقرر بأن الدفع خبطأ النيابـة العامـة يف تطبيـق القـانون ذلـك أن 

باطـل ، وتـارة من جرائم احلدود هو دفـع جرمية هتك العرض بالرضا ال تعترب 

وهـو األمـر اجلـازم بـأن هـذا .. أخري يقرر بأنها جرمية متس احلدود والعورات 

فإن أسبابه قد تناقضت مبا يسـقط .. احلكم عالوة علي خطئه يف تطبيق القانون 

 . بعضها األخر ويعدو احلكم بال سبب وال سند جديرة بالنقض 

 ستقر عليه يف قضاء التمييز أن حيث أن امل
ض الـذي يبطـل الحكـم ممـا تتمـاحى بـه األسـباب بحيـث ال يبقـي بعـدها مـا التناق

يمكن حمـل الحكـم عليـه أو أن يكـون واقعـا فـي أسـبابه بحيـث ال يمكـن معـه أن 

 يفهم علي أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه    

 )٢٥/١١/٢٠١٢ جلسة ٢٠١٢ لسنة ١٢٢الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

�gא���:�L���0?�Nאe=��>�و?�]�����"��'���1���2����S*������ذא_�����G��������א�����$��ن�א��(�����
���������������<�4���01�6�=i�Hو����� �<�=eא�C�±�6=i��1��"A0��*��?�H�������0���و?0�$ض���0

�7u������� م�����N:س�א��G%א.�
 )٢٥/٩/٢٠١١ جلسة ٢٠١١ لسنة ١٩٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 ������מ�	&�	�!�א�	و��وع��	)����!�א�+�د��*�ن������و�ن�א�ط*ن�#د��	�&Kא���	د����8<ن�(

���5ض��وא�������(א��,�!�א�$	!�#د�(=ط<�����ط�,ق�א����ون�ذ����(ن� �,	�!������א�$��ض�����������

�	ن� �א�מ�א�&�دود������������)��)و�אق.�$ �������..�����وא����.�א�>�وط�א�>�*,!�א����,�>���وذ��

���,�	���*:�

 فقد نصت املادة السابعة من الدستور علي أن 
ـدين الرســمي لالتحــاد ، والشــريعة اإلســالمية مصــدر رئيســي اإلســالم هــو ا ـل

 .لتشريع فيه ، ولغة االتحاد الرسمية هي اللغة العربية 
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 حيث تواترت أحكام حمكمة التمييز بأن و
المقرر أن كانت الشريعة اإلسالمية قد أعطت ولي األمر فرض عقوبـات تعزيزيـه بالنسـبة �

التي ال تتوافر فيها الشـروط المقـررة شـرعا لقيامهـا أو التـي لجرائم القصاص والحدود في األحوال 

يري فيها ظروفا خاصة بالنسـبة لصـالح المجتمـع واسـتقرارا منـه والنيابـة العامـة بصـفتها القوامـة 

ين ولما كـان ولـي األمـر وهـو المشـرع فـي الدولـة المستأنفعلي الدعوى العمومية التي تقام علي 

م تتــوافر فيهــا الشــروط الشــرعية المقــررة شــرعا بــأن وضــع لهــا قــد رأي أن جــرائم الحــدود إذا لــ

عقوبــات تعزيزيــة لتعلقهــا بــأمن المجتمــع ولمــا كانــت النيابــة العامــة قــد طلبــت عقــاب الطــاعن 

 عقوـبـات وكاـنـت الجريمــة المعاـقـب عليهــا بمقتضــي هــاتين المــادتين ٣٥٦ ، ١٢١/١بالمــادتين 

ة أمن المجتمع ومن ثم فهي جريمة هتك عـرض تعزيزية وضع لها المشرع عقوبة تعزيزية لحماي

ٕلم تتوافر بشأنها الشروط الشرعية وليست من جرائم الحـدود وان اتفقـت معهـا فـي بعـض أركانهـا 
 .ومن ثم فال مجال للقول بتطبيق أحكام الشريعة عليها باعتبارها جريمة حد 

 )٣/٥/٢٠١٠ جزاء جلسة ٢٠١٠ لسنة ١٨٣الطعن رقم (

  بأن ويف ذات املقام قضي
نيابة العامة هي القوامة علي الدعوى العمومية التي تقـام علـي المسـتأنفين ، ولمـا كـان لا

ولــي األمــر وهــو المشــرع فــي الدولــة قــد رأي أن جــرائم الحــدود إذا لــم تتــوافر لقيامهــا الشــروط 

ـة  ـاب الطاعـن ـد طلـبـت عـق ـة العامــة ـق ـت النياـب ـأمن المجتمــع وكاـن ـق ـب الشــرعية المـقـررة شــرعا تتعـل

 عقوبـــات وكانـــت الجريمـــة المعاقـــب عليهـــا بمقتضـــي هـــاتين ٣٥٦، ١٢١تضـــي المـــادتين بمق

المادتين تعزيزيه وضع لها المشرع عقوبـة تعزيزيـه لحمايـة أمـن المجتمـع ومـن ثـم وهـي جريمـة 

ٕهـتـك ـعـرض ـلـم تـتـوافر بـشـأنها الـشـروط الـشـرعية ليـسـت ـمـن ـجـرائم الـحـدود وان اتفـقـت معـهـا ـفـي 
 وكانت النيابة العامـة التـي تمثـل المجتمـع وتحـرك الـدعوى الجنائيـة بعض أركانها ، لما كان ذلك

 .بشأن تلك الجريمة فإنه ال مجال للقول بتطبيق أحكام الشريعة عليها بصفتها جريمة حد 

 )٥/٣/٢٠٠٥ جزاء جلسة ٢٠٠٤ لسنة ٣٩٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

��(��א����0���������� =����� �_���Gو9�ن�א����&����א)�������א��=����.��'���ن�3��Q����(�����iא
��א�Y�وط�א�Y� ��،�و������*�4*���P&�3�61�א<>�אAeود�"�����Y���4�2'א�Hض��א�0�..�
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�AS��i�3������H'����� ��0?�Yم�א��=S��c��[ل����'ل����¢�H������<��61و.�

 وهو األمر الذي يضحي معه ظاهرا 
��������מ�א�	-�ل�و	ط.�1��!	�9א�ط�*ن�و��ق�	�وאد������(ن�#,د�وو+��א��,�!�א�$��$���.���

ن������..�#د�=���א���ون��،�و	��وא��:�*�,��(&�מ�א��	,,�ز������������..��א��.מ�(�5!�א�ذ���������و��و�	�

�.,��و �9*���	&�	!�א�	و�وع�א��د=ل���+و,���و�+&,&��

  وهذا عني ما قررته حمكمة التمييز بأن

�����������c¥�H�����*� ������א�'!�'ع��ن�����א���$�و���א��G�� ��������u":�7א�==��
�=(���%ن��c���w�د�������������������������Ck\2א�A '��א{Qא<����zv�61�ن�)�P2\:�و�C>�Gא���c���(א
�������C�F'א����>�@ذ�وא�3�� ����א�A '����א�'אد�א{Qא<�����k?�H�ن�?='ن�$"�(������YRא
������������������' Aذ�����ن��]��ق�א���C��Aد�":א�א�AF���<��@�*�א�g�������eא�(��� ���P1�6א

�4�� ��*���G�س�א��)����cא��:������Nא�Ck\وא��� '!'1�c��w�6 �c��?ن���6=i�H���>אQ}
���������������������c���(�����P\)?ن����0��?�N:א���z�V%8ذ�א����b���'F:�7א�e'ق�%ن�א�=����"�*�א
�����������������7$���2������ ��*�א�'���3א�A���1�z�v���(�k.���ذ�������k��nא�(�������4�k�2א�'א���0و

����A}א��\&�א�H�وא��01��0(��و�����c�S�z�������$�f��34�ع���وAא��y���cوא������?����א��9
�.و"'�1����2��7א�A0א���
 )٢٠/٦/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ٢٢٤م عن رقطال(

 وقضي أيضا بأن 
	ن�א�	����(ن�א�	&�	�!�����א�	�1ذ�א)=,���א��ذ�6,�$�,ن�(ن�,���5?���&�,�ق�א�وא#$�!���������������������� 

��א�و ��א�+&,?�و(��א��5:�א� د,!������*���א�	&�	!�وא��Gق���9א��د�ع�����و ������و��+,.

��و#د�#מ�*����د��6ذ��א�	�د�Q&�ق�א�	��.מ����������Kא�$دא�!�(�د�א���>��ط�#���G,��&ق�و�و�	

�!,*��א�د�ع�*ن�����5و(+�?�&��	�د��,$�و�*���&ق�א�.,�!�א� �	�.�

 )١٦/٣/٢٠٠٩ جزاء جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٤٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 ����������ن�"��:א�א��������K4Aو9����&��=�=S�_�و�A��1���_و$د��A�������0[א��<��=eא�
א�:�C�����6�1�A�0?�$'9א��4A�ع�א����"��א���]8ن�دون�����ن�%و���3و��y���G"�:א�א���]8ن������������������������
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����א����Aאuא�������k'$�א��]�����Cא������ن�وא�����L����P..�א�Q ��'م��=S�L���0?����1�'��"א�..�و:��"
وF�S&����ن�3��n8o����������"���i�ن�ذא_�א�=���Ak1$.�אe=>�א�]0'ن����4 �د_����������
�����������L?$�H�'"א¶�� ����و�<Ppس��P���א�� �L2t?ض��א�0)��<=eو$د�א�����PS�(��C�Vدא

و"'�א1%��א�:�c�G��1�g��)?�Nو����7$אe=�>�$دא� ��*�א���K4Aא��:S���..�������������N=>�א�0'$א_����
�.������Pא�]� �6

 وبالتايل فقد حتقق يف جانب احلكم الطعني 
�5!�א�������=	�9,*���ون�وא�د���و�����*1و��*��..�����������،���א����#ض�א�وא��?��,	����,ن�(���

و��و�	��,�&�د��������3��&�د������������..����1*ن�א��+و�����א��,ن�وא����,�9وאK=1ل��&�وق�א�د�ع����������

��G�Kض�وא�و ����9	א��ط1ن�א�.�

احلكم الطعني أخطأ يف فهم الدفاع املبدي من الطاعن وقصـر قصـورا : السبب اخلامس 

مما ترتب عليه أن سـعي حنـو حتقيقـه علـي حنـو خمـالف .. به مؤسفا يف اإلملام 

للهدف الذي يرمـي إليـه الطـاعن ، حيـث اسـتهدف األخـري إثبـات أن مرضـه 

بالفشل الكلوي جيعله يف حاجـه لشـرب امليـاه بكثـرة وقضـاء حاجتـه وتفريغهـا 

بكثرة ، وهو ما مت استغالله تارة مبنـع املـاء عنـه مبـا يشـعره بـاألم شـديدة ، 

ة ميكن من شرب املاء ومينع من تفريغه ممـا يسـبب لـه أيضـا آالم مربحـه وتار

ويف احلالتني مت استغالل ذلك يف إجباره علي اإلدالء بأقوال غري صحيحة ، ورغم 

ثبوت ذلك إال أن حمكمة املوضوع قد أحالت الطاعن للطـب الشـرعي لبيـان مـا 

وهـذا األمـر بعيـد .. إذا كان مرضه يفقده وعيه أو يؤثر علي إدراكه من عدمـه 

فضـال عـن .. كل البعد عن مقصود الطاعن مبا يؤكد قصور احلكم وإخالله بالدفاع 

 .فساده يف االستدالل بذلك التقرير املعدوم السند 

 وذلك أن املقرر يف قضاء التمييز أن 

�������&�k��A���������6א�]��K ����@�*��ن�א�=[?��1�*� �<=eא�C��Y?ن����0�?
�P��(Aא_�و�2�?��א���zא��Aم�@�����2���1�*��@�8F'2��N�����א�'א�����Kא��A '��������������א%د���وא

�����u"��و�����0�G&�@��*�א����G�ن�و�������������������3�� �&)��rא�(��|��א��*�@�Nد�?��1��)1�&�kSو



 

٤٢٥ 

 

א���c��eא���4A�ع�א�]���و�� ������و�����NA��1'_��و��\��*����������P�����1א���k'م�و@��9�H�ن��
jوא�L��Pא�����$'k�������'Y1���=Sل�HA�GHد���א�P\4�ع�وא�Aא��c8ل��V.�

 )٢٨/١/٢٠١٨ جزاء جلسة ٢٠١٧ لسنة ١٤٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 ������������������������	���+�*����*���	ن�א�	����א���,�$,ن�*���	&�	!�א�	و��وع�3ن����,מ�#��

�,ط	�ن�א�	ط��8*�,��(�.�#د�	&+�:��������������	���*���א)و�אق�و(ن�,>�	ل�&�	.��:�����(+ل�-		

���א)د�����	����א�&���מ�*�������,�P��,&ع��!�وא�	�����دא:�و�د:�*��������ل�א���د�وع�و(و ����א���د�

������������������,د*	��	ن�(�����9ون�	�+�!�*���	�ط�8א��زאع����א�د*و�Vو	Uد,�!���3��א���, �!�א���

���،��Cذא��מ��	&ص�א)د�!�وא�	���دא:�א����,���د��3,.�א�=+وמ�(و��מ���د�����������������#�.,�*����

���������(و ��א�د�ع�א� و���6א���*�������,G���:&�+و����ط�&.�א�=+وמ����א�د*و�Vوא����	ن�><�.

�����ط:��&�,�!�א�وא��8#,.�و���3ن�&�	.�	>�و�&)�و ��א��(��6��א�د*و�Vو�	�,5,د�(�.

��+و�����א����,�9وאK=1ل��&ق�א�د�ع��.�

 )٣٠/١٠/٢٠١٨ جلسة ٢٠١٨ لسنة ١٢٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

2���م�א������C�ن�א�]��� A���2�A����6م����8��V�6��1��6��1�A��?A0ل��و$אق�אو��9�ن�א������&��H
�A9.� �*�����?0��*��61�1�אض����=�*�وא�L��eوא���א$.��������������א�A)�Pא_�وא����$?��א�]����א
����L�P2@د$א$א��zv �د���Nא��'ل�S�u������� �L3'�P?��R����3א��'�����=��.�،�و"'�1��������������

������8��Gא���A��K)i�.$��4����*�����و��u���Q�2دאد� ������ Hم�א�=�'?��� ��*�¦�'�/��) ���������H��yא
�Q1�61��)1�L�[?��R�*�A?���0M�Cא >�،�����������¥��N��V��.$�2و�����������.���=��u������������Y��yא�P?�
��4>�1(�61��0ذ���@�H@ذא��د�*����%�'אل����..�و"'��L2t?��1 ����!�و$.�������1����'ل��=��.���������
�����eא�n8V�*� ����uHدj1(��א�y'�[��.א

  هلذا الدفاع ضوعبيل اطمئنان عدالة حمكمة املوويف س.. هذا 
�������������ون�	.	����$د�אKط1ع�*���א�)و�אق���..���د�#��:�*�ض�א�ط*ن�*���ط�,�9>�*

מ������..�،�و*�����א)=��ص�د���ع�א�ط��*ن�(�����א���ذ�����	�Kوא���وذ�����..�و�$��د��.	����وא����,$

��א��&و�א�وא��*�!,��	�!���	ن�&�מ�	&�	!���,ن�	�3ذא��ن�א�ط*ن�,$	)��*�د��د�



 

٤٢٦ 

 

�.א�	و�وع�א�	و#����

 طبيب الشرعي وهو ما يؤكد أن صحة مأمورية السيد ال

أن يطلـــع عـلـــي دـفـــاع الطـــاعن ، وأن يـقـــف عـلـــي الـهـــدف �

وهو هل يعاني .. الحقيقي المراد إثباته من عرض الطاعن عليه 
المـذكور مـن أمـراض تـسـبب لـه آالم مبرحـه إذا ـمـا تـم منعـه ـمـن 

أو السـماح لـه بشـرب المـاء بكثـرة بينمـا يـتم منعـه شرب الماء ، 

 .من قضاء حاجته البولية 
  طاعنحيث أن ذلك هو املقصود بدفاع ال

  ملأموريتهالسيد الطبيب الشرعي مباشرة وقد نتج عن 

 أن انتهي إيل نتيجة من شقني 

 وهما كالتايل 

 الشق األول 
��	ن�&+وא:������ط*ن(���#د�#����و�و\��מ��<ن�א����������،�وא�&��9،�وא�	��א�������,$����..

��	��ن�ذ�&����+��د�,!����$,�3+��������و���:�	��ن�א���دوא��*����������א:�،�..��	�������3�!����K��

و������ن�א��وאل�وא���ول�א�������������ط��
�ط�א���������������

�.و���מ�א���و������

 هذا يؤكد بال ريبو

������S�ن���1��?0��������6��1���1�אض�?�]�����F6 ���[���L)��د��4�ع�א�
و"�����/����yא��������=��7�v����..�،�.�?����א%"���������1�אنA��Sو��

?�S�*\4��L��P�ل���/�61��0)1��yא����u..�وא���'ل��?����=��.��
���������������Pل�א��Sو"=:א����،��?A��C��w�H�.A?A/م�H�ذ�����

0�Y?�����4�����Y�����..��yא�����u=���.�و�=��6?��>�1(�6�1���0א����'ل�����������������



 

٤٢٧ 

 

]��� H·����6م��/����P��A'.�،�و"��:א� ����א����k'د��6��1د��4�ع�א�������
�.وא��אد�@�����2

 أما عن الشق الثاني 
 ��������-U����� ��د�*د�א��,د�א�ط�,�9א�>�*��و#����<ن���ذ��א�&��:�א�	���,!�א�	و+�و�!

و��و�	����מ�,��ل�����(&�د�و��מ�,�د���������������8..�*���و*��א�ط�*ن�(و�3د�א����(و�#د�א����א�$��,�!��������

���3אد����*��-Uن���.�و�,س�3د�א���وو*,��א�ط*ن�&,�P(ن�(-��(	�אض�א�ط*ن�(�5!�א��,

 ذلك أن الثابت

��2������ن�א��:�أوال����)1�*����0?�rאض�א����ن�א��1%�����$����?�d�6 ���[
�������$�����C����،�������0����2$א�Aو���و�@د$א����9�و ������*��� ������G
�����C�����2��������3�$���������bאض��ن������2א��1%�و�'!��'��
!�و$.�/����א�����7=��.�وא����'ل��=���.�،�و�ن�1(�������6�1���0

و���� �*�و �����و�����(�Z�G�z �*�@$אد������2ذ���9�ن���������2
���������¬� (����$!��'³�����Vد�uH)�@د$א���9�و������2$Aא��������0

����'אل����\����)�����وא����&���%و$אق�
�كما أن الثابت ثانيا

������������u� A��G�ع��'�!'�����@ذא�A �&���\2�A���&���9א������=����א
����* ��Yא��L���[א��A��P..�א�������������אل��1�/���G�����&����..�وو3

Cq���������������4���C..��א1%�אض�א���2�r(&��1���1�ن�א�]�� 1�*���0?�6(
4���C..��@ذא���/�61��0)1��yא���u�و��61@4�אغ�S����3א��'�����������������

����ذ����� ���*�@$אد.�א�]��� �6؟���?�!�������Sن�'=���G����|��)���4ن�א�
����K4Aא���?�����6��1א����y�0����Gא�A��0��y���Mj������)��?م��..�وQ��M����R

�.�k)����61א�(����Sא�\(���وא�]����

 

 



 

٤٢٨ 

 

 كما ثبت ثالثا

���KאHHA��GH_���א�(P'���@��������������]� �6�ن���'אل�א���
��K�1�&����[2�A����S��F��'א��������������٨,٣٣א�P� ����−/−/−א��$�����

������������������l?$�������01�c���(_�א����3��rא��������)�1�م�א������@�&�P��rא�
٢٧−/−/−��� �Pא����¡���������١٠,٤٣א������S�$א���Gא�A9�?��R��S��F�

$������0و ���Y����G�6?� ��א�\��������������Fوא���9j�א8���V������� �7ل�א%�
����3j��7$ ����*�אt��� Hא�n����1�م�א�(��������א�0������1..�א����GH|'א���

�������f�Yא������K1א���'���c��[و���..��������L�[א����?���2�A9��Aא�و�:"
א���Y� *�א���:9'$�����ن�א�]��� A��C��0\����6?�����6��1א��1%�אض���1����
���������������������3�S�<���6�1و�u�����.���Y��6�1�z��9�yא��P��S�A9����3א?

��3�S�u������������������������A����������� �4د��(�F�A�9�?���R�.���=������'א����
א8��Gل�":א�א1%��������א�Y���fو����w�_�א�(������و{���������0

������4t�?�d��R�nt0?�..�������_A�9��rא%و$אق�א���O�������Rو)��*�� 
���������c���G����1�'�¦�(����)��������4�����P)3�.���/�01و��A��S����(���Gא

���א����������.و���א
 جملة ما تقدم يضحي ظاهرا أن الشق األول من النتيجة التي أنتهـي ومن.. لما كان ذلك �

أمـا الشـق .. إليها السيد الطبيب الشرعي تؤكد صحة دفاع الطاعن علي النحو السـابق إيضـاحه 

بمـا .. الثاني فقائم علي عدم إلمام بالواقعة مـن عدالـة محكمـة الموضـوع ومـن الطبيـب الشـرعي 

..  وصـوال لغايـة األمـر المطلـوب مـن الطـاعن وتحقيـق دفاعـه كان يستوجب استدعائه ومناقشـته

ـاع  ـم تفـعـل محكمــة الموضــوع ـبـل أنهــا أوردت ـفـي حكمهــا أنهــا عمـلـت عـلـي تحقـيـق دـف أمــا إذا ـل

فإنها تكون قـد قصـرت فـي اإللمـام بحقيقـة الـدفع والمقصـود منـه وال يطمـئن المطـالع .. الطاعن 

وال إلـي أنهـا عملـت علـي .. األدلة والمستندات لحكمها إلي أنها واجهت عناصر النزاع ومحصت 

تحقيق أوجـه دفـاع الطـاعن الجوهريـة والتـي إذا تحققـت لتغيـر يقينـا وجـه الـرأي فـي الحكـم الـذي 

 انتهت إليه محكمة الموضوع السيما وأنها عولت في إدانة الطاعن علي األقوال المنسوبة إليه 



 

٤٢٩ 

 

 .الوسيلة السابق شرحها والتي ثبت يقينا أنه تم إكراهه لإلدالء بها ب

  وحيث أن األدلة متساندة وبسقوط الدليل.. هذا 

 املستمد من أقوال الطاعن يصبح احلكم الطعني بال سند من الواجب نقضه

 بقوهلا .. وهذا عني ما قررته حمكمة التمييز املوقرة 
�د��,�	�ل���������������������� ���	�!�,���א�	�وאد�א� �����.	�&��(ن�א)د�!�א������و�د���א�	&�	�!���

����������������.�	��#5,!�א��������&,�P(ن���ط�(&د��(و�א���$د��$,ن�3*د��א��'����$��.�$�

�(-�����א���$ض�����������	�.��$����5�,�P�,&ض��#����!�	-����د*מ�אKدא�!�و(ن���,���8,ن�(��

�.א)=���	���,$���(�6א)	�,ن�#+د���א�	&�	!�

 )١٣/٨/٢٠١٨ جزاء جلسة ٢٠١٨ لسنة ٤٩٠الطعن رقم (

 كان الطاعن قد أقام أمام حمكمة املوضوع عدة أدلة قاطعةوحيث .. هذا 

 علي أن االعرتاف املنسوب إليه قد نزع منه باإلكراه 

 وذلك باستغالل مرضه ومن هذه األدلة واحلقائق ما يلي 

 احلقيقة األويل 
(ن�א�-�:�	ن�=1ل�א)و�אق�א�ط�,!�א�	�د	!�	ن�א�ط*ن�و	دא�$�����������

��	��ن�	���ض�א�5>��ل���.�.(	��מ�*دא���!�	&�	��!�א�	و���وع������$,�����)

�����א������و�6و&�������د#,������،��	����,������زמ��-������>�����9א�	���

���-���א���ول�������ول�א)دو,�!������������..�و����������1*�ن�א�&��ص�*��

��	وא*,د�	&دد�������..��������������	�ن�(�	���و(������,������,5=�����وذ�

�!�	�$��	�ن�ذ����,�$��ض���Xמ���,��!���#��ل�������������&)����,Gو��)�(

�����و��,�و�6*�.����.�	&��..������������, $���,����و,$�������<�6>�		

��,�*���	,.�

 احلقيقة الثانية

�������S@�6��� ��&=���P1������1�0ن�א�(��������א���L���[א�]���� �6@����*�א�
�����������������א�Y� A j�*אد��2�?�� S�6������א��k)���א��:9'$.�،�و��{
���������������y'�P)�����������y��=2$א�\����0א�P?ل��Sذא�9�ن���@������ن� 



 

٤٣٠ 

 

�������1A �61����nאt Hن����������..����א����b�A�9����&��04�&��9�'����S
�.א tאF�zv��4�دق�و1=��7 ����

 احلقيقة الثالثة  

����و3	$����ن�א��'�������,.�����,������?�(ن����א%و$אق(����������������א

���	&����א��&�,�ق���������..�...../א�>�ط���!�	#د��(#��(	מ�א��,��!�א�$

�����<ن�������..�٣ص�)�٨(�#��מ����	������<ن�א�ط��*ن�	���ذ�א�و����!�א)و���

��5��!,��������$ل�א�	>�ل�،����א�	�.	!�א�-�و��"��מ���!د��

�"��#�$�������%��
�)����'���،�و�

 ثم أقر الشرطي بأنه ما أن حضر الضابط املنوب 

 ) الغائب عن األوراق(

حتـــى أقـــر الطـــاعن بممارســـته الجـــنس مـــع 

 !.المتهمة الثانية برضائهما ؟
 والسؤال هنا 

ذא����מ�,����א�ط��*ن��.�ذ��א�5$���!���و�����:�+�&,&!�	��ن�(ول�������	�

����!�؟؟�و	���*1#��!�&���و��א�����ط����ذ���א�*����א��א�	����و�������9و

�$��ل�ذ�����,���Uد�و� ��1��(ن�-	��!�����3א��و�8��#*����������!���ط��*ن�؟

��>=ص�א���ط�א�	�و�9א�	�+ود�5=K�������.א�ط*ن�و�ن�ذ�

 احلقيقة الثالثة 

��������������'�P)���������G�א�uא%�'אل�א�(�G�6 ��[�����'P'א4���u�د���2א
������HA��GHא�K������(R����@�������1�0א�������)�1�م�א��و���_H�..������?

�6��1�u���) �N�ون����:ل�Aو�������P?و���'��G�C��=�����) �_$A��F������
��cذא��9�ن��������������..�א��@�H@����\�=�7א�:�����'�kS�C�(��P?��1��'"و

�Nא1�7�د�و!�¡�و@9���(Fو���)"ذ����S���6 �[א�א�:"�



 

٤٣١ 

 

�C>�"�N')01و.�

 احلقيقة الرابعة 
ل�א�>��ط!�א��� وא������(ن�א�ط*ن�#د��מ�א�� وא����	$���!�� ���������

و#�د�	و���:�*�,��������..�	&'و�א�*����D,���א��,��!�א�$	�!�3 �א���������������

 ����(א����Gوط�א�����5,!�وא��د�,��!�&���������5)��	�$����	��ن�#���

و�و�	�, �زמ��..�(و���ول�א)دو,!�א�=+!���������..�א��� وא�9א��طل���

�.�&+ول�א��Kא��א�	Uد�3�6��ذ���א�*��א��א��طل�

 احلقيقة اخلامسة

�ن�..��A0��A9م�F)��אt Hא�nא��L�0א�(���y'P]�� ���������6و1��?�
���א����������A�و$د�و�'!�'���������������2�?��א�]�Lא�Y� *�א��ص���

�����و"��:א�Q��Mم��A��0م���F)����)�..���دو$.�אg���e(@��א$"�������
א�'א����0��1��،�و������*����ن�אt Hא�nא�(���y'P]�� �6و���������������

������03������Aو����(��F������S���'��"و����) �$A��F�������9$A��1�z��v�
�.?�'ل�

 احلقيقة السادسة 

وكــدليل قــاطع عـلــي بطــالن االعتــراف وـعــدم 

صحته فقد قررت الطبيبة الشرعية في كتابهـا 
 بأنـــه ال يوجـــد دليـــل فنـــي -/-/-المـــؤرخ   

ـقــاطع بوـجــود مواقـعــة جنســـية حديـثــة ، مـمــا 
يؤـكـد ـكـذب المتهمــة الثانـيـة وبطــالن اعـتـراف 

 .الطاعن 
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 ة  بعاحلقيقة السا
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 وذلك نفاذا ملا تواتر عليه أحكام التمييز من أنه 
لما كان الدفع بـبطالن االعتـراف هـو دفـع جـوهري يجـب علـي محكمـة الموضـوع مناقشـته 

واـلـرد علـيـه ردا ـسـائغا ذـلـك أن االعـتـراف أـيـا ـكـان موقـعـه اـلـذي تعـتـد ـبـه يـجـب أن يـكـون اختيارـيـا 

ويل علي االعتراف ولو كان صـادقا متـى كـان وليـد إكـراه كائنـا صادرا عن إرادة حرة فال يصح التع

ما كان قدره وكـان التهديـد يعـد قـرين اإلكـراه ألن لـه تـأثيره علـي حريـة المـتهم فـي االختيـار بـين 

اإلنكار واالعتراف ويؤدي إلي حمله علي االعتقاد بأنه قد يجني من وراء هذا االعتـراف فائـدة أو 

علي المحكمة وقد دفع أمامها بأنه اعترافه نتيجة إكراه أن تتولي هي يخفف مما كان يتعين معه 

تحقيق هذا الـدفاع وببحـث الصـلة بـين اإلكـراه والتهديـد إذا وجـد سـببه وعالقتـه بأقوالـه فـإن هـي 

نكلــت عــن ذلــك ولــم تعــرض البتــة لــدفع الطــاعن وتقــول كلمتهــا فيــه فــإن حكمهــا يكــون معيبــا 

لقصور وال يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلـة أخـري إذ أن باإلخالل بحق الدفاع فضال عن ا

األدلة في المواد الجنائية متسـاندة يشـد بعضـها بعضـا ومنهـا ومجتمعـه سـتكون عقيـدة المحكمـة 

بحـيـث إذا ـسـقط أـحـداها أو اـسـتبعد تـقـدر تـقـرر التـعـرض عـلـي مبـلـغ األـثـر اـلـذي ـكـان لـهـذا اـلـدليل 

يتعـين معـه نقـض الحكـم المطعـون فيـه  محكمـة األمـر الـذيالباطل في الرأي الـذي انتهـت إليـه ال

 .بالنسبة للطاعن 

 )٢٠/١/٢٠١٤ جزاء جلسة ٢٠١٣ لسنة ٧٧١ ، ٧٦٩طعن رقم ال(
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 كما قضي كذلك بأن 
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 )٥/٩/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ٣١٣الطعن رقم (

احلكم الطعني قد عابه الفساد يف االستدالل والتعسف يف االسـتنباط : السبب السادس 

عن علـي أقـوال يف إدانة الطـا، فضال عن اإلخالل حبقوق الدفاع ، وذلك باستناده 

املتهمة الثانية ، فلئن كانـت القاعـدة أن أقـوال مـتهم علـي أخـر تعتـرب مـن 

األدلة املطروحة علي تقدير حمكمة املوضوع ، إال أن حـد ذلـك أن تكـون احملكمـة 

علي حذر وحيطة من أن هذه األقوال ليست شهادة باملعني القانوني الصحيح 

 إحدهما يرغب يف التنكيـل بـاألخر ، ومن أن هناك ضغينة بني املتهمان جتعل

مبا ال جيوز التعويل علي تلك األقـوال علـي إطالقهـا ورغـم خمالفتهـا للتقـارير 

 .الفنية الرمسية املعتربة

 فإن الثابت أنه ولئن كان .. بداية 
א�	����(ن��	&�	!�א�	و�وع�(ن��<=ذ��<#وאل�	�.מ����&ق���������������5
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 )١٨/٥/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٨ لسنة ١٣١٩٦الطعن رقم (

 ويف حكم أخر هلا قررت بأن .. هذا 
وكان المتفق عليه عمومـا أن اعتـراف مـتهم علـي مـتهم ال .. لما كان ذلك 

أنها : األول يصح في حد ذاته اعتباره دليل يقضي بموجبه ، وذلك ألمرين 

 يقوم ذلك المتهم بحلف اليمين ال تعتبر شهادة بالمعني الحقيقي الدقيق وال

ومن ثم ال يجوز وصف أقواله بالشهادة القانونية وأن تؤخذ كـدليل إثبـات ، 

 فــإن كــال المتهمــان يعتبــر خصــمان وكــال منهمــا يــود :أمــا األمــر الثــاني 

الـخـالص ـمـن االتـهـام الموـجـه إلـيـه بـمـا يجـعـل أـقـوال أـحـدهما ضــد األـخـر ال 

تهام بـه والـتخلص هـو منـه ، بمـا ينفـي تخلو من الكيد ومحاولة إلصاق اال

ـعــن أقواـلــه قاـعــدة أـخــري ـمــن قواـعــد الـشــهادة المعتـبــرة وـهــي المصـــداقية 

 .والتجرد ، وهذا لن يكون إال إذا انقشع عنه االتهام نهائيا 

 )١٤/٢/١٩٩٢ ق جلسة ٤٦ لسنة ٧٨٠الطعن رقم (

   يف االتهام املاثلاملتهمة الثانيةوهذا عني ما ينطبق علي أقوال 

���א����������א����H�م��6�1א�]�� ���������6 ��وذ�����(���n8E�4'_�א�=�A?��وא���61���vא
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 ومن ناحية أخري .. هذا 

لثابت مبا ال يدع جماال للشك أن األوراق قـد زخـرت بالعديـد مـن فإن ا

دالئل التناقض والتضارب يف أقوال املتهمة الثانية فيما بـني نفسـها 

مبا جيزم بوجـود (وبني آخرين ) وهذا دليل جازم علي عدم املصداقية(

مبا كـان يسـتوجب ) شهود علي عكس ما قررته هذه املتهمة الثانية 

 .ل من أقواهلااستبعاد أي دلي

 حيث استقرت أحكام التمييز علي أن 
أمامهـا وسـائر العناصـر المطروحـة أن تسـتخلص مـن أقـوال الشـهود حق محكمـة الموضـوع  

حســبما يــؤدي إليــه اقتناعهــا وأن تطــرح مــا الصــورة الصــحيحة لواقعــة الــدعوى علــي بســاط البحــث 
 .في العقل والمنطق مادام استخالصها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة يخالفها 

  )٢٠١١ لسنة ٤١٥ الطعن رقم ٤/١٠/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (
 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٤٣٩ الطعن رقم ١٤/١١/٢٠١١طعن تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
أن تقـيم الثابتة في الدعوى ولـيس لهـا إال علي الوقـائع األصل أن المحكمة ال تبني حكمها  

 . سند لها في األوراق المطروحة عليها قضاءها علي أمور ال
 )١٥/١/١٩٨٢ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٣٨٥محكمة النقض المصرية رقم (

 وكذلك قضي بأن 
عـلـي ـفـإذا أـقـيم الحـكـم اـلـدعوى ، مـسـتند عـلـي أوراق إنـمـا تبـنـي عـلـي ســند األحـكـام الجنائـيـة  

 . باألوراق كان باطال البتنائه علي أساس فاسد  ليس له أصلدليل

 )١٦/٥/١٩٨٥ ق جلسة ٥٢ لسنة ٢٣٤٣النقض المصرية الطعن رقم محكمة (
 
 



 

٤٣٦ 

 

 .حيث أن املستقر عليه يف قضاء حمكمة التمييز املوقرة أنه 

�����و1�OY�P2�א�1���G�<���א�'!'ع��ن��Ckw��'אل�א��A"�Yو2\=��cS�61
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  )٥/٣/٢٠٠٥ جلسة ٢٠٠٤ لسنة ٣٩٦الطعن بالتمييز رقم ( 

 ملا كان ذلك 
מ�(�.��ز=��:���$د,�د�	�ن�(و ���������������������������و�����א��(و�אق�א��.מ�א�	-�ل�,���?�و� �1
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  األول التناقض 
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 فقد قرر أمام النيابة العامة 
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فغيــرت المتهمــة الثانيــة أقوالـهــا وأفادتــه بــأن كالهمــا هـتــك �

 .عرض األخر برضائهما 
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  الثاني التناقض 
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 يف حني قررت أمام الطبيب الشرعي 

 ) علي النحو الثابت بتقريره(
و��ق��.�א�&	ل�و�د,.�ط�5ل�،���������מ�,��ق��.�א�زوאج�،�������!�،�����٢٦(�.�����W	ن�א�$	�����
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 وهذه العبارة يستخلص منها أمرين 
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A$"��������..�א�'א�9��0���S�و�&�k2'?�"����%و$אق������?��R����ن���'אb��و2(�����A9�?��R

�0����%f�א��Mو.�

 الثالث التناقض 

���א���������ن�א�]� �A0��6א�'א����0�م��(Qع��u�[vא�P�?��وو!��A�4��������0ز �&�א������
����/�6 �CS�?ن���C����01�7:V����9و.�

 وهو األمر الذي أكد بهتانه 
����ن�א�وא#$�!�����������/.....�..א�>��ط��	�!��,מ��	$�#����>��!�	א��ذ����#�6(	�מ�א��,��!�א�$

���و*���א)=ص���D!�א��وמ�،���א:�و��מ�,��ن�א����,��	����9 ,�دא������و	=�د�و�ن�*���א���,��Dط�

��א���,��ن�,��,ن�(-���وמ�(و� �وس�*���Dط��P,&.�

�



 

٤٣٨ 

 

 وهذا يعني أن 

�����������������&��9����ز ��� Q��<��?�d�9�ن�1'�3'دא�و��?�Pא��u�[v�..��������A��4�g���)א�א��:�b��4��!@و
و"�:א�?��A�9?��(���א�����$�����y!�ز �&��?������Yن��u��[vא��P�?�����ن�א�]�� �S�6�ول�2(��\���؟������������

�����g��)وא������ �C?'0م�א��A א$"��وA"@�L3'�P?����.$'9:��.'אل�א

  الرابع التناقض 
������ز*מ..���>��<ن��5+��,1:�א�وא#$��!���������و3&���.�����<ن�א�ط��*ن�#��מ������د*

�،���.$	�:������:�،�و������(=���6א�  ��-��מ�	�&.����-��!����������<������א����د*-��������و���

*��א���,��,=�5��א� �:�و������<�.�د���G��:5!�א�ط�*��<�.ن��و���8	�

 وخبالف ذلك 

����و�����א�]��� ����6)����A��S����1ن������_������_HHA���GHא�K����������*��\4)ض����\�
��(F�(������"�!$و���>�2�2*��1�م�א��)����א�0����1�אو?���V���N��1��و"�*�����������..�9�ن��g(R@$אد2

��2�d=$�6א!���،�و�ن�א�]� S�6�ول����?A"��1�2�ن� �*�t4א_���.�

 كان هذا األمر  األخري صحيحا ومل تكن هي راضية فإذا 

 فلماذا مل تغادر املكان أو تطلب النجدة ؟؟
و�����ز*מ��<ن�א�ط*ن�	�ذ�(ول�,�وמ�*	�ل��.��و��و�,�$�.���$�دמ�א�+�1&,!���������..��ذא��

�����������.�	$�����ز*מ���<ن���و�����(=����6..���$	ل�و,��.�و,>�	.�و,5�$.���������9و��(دא�.�

ول��	س�,د��؟א�ط*ن��ودد��3,.�و&.!�

 أضف إيل ما تقدم 

ـم تكــن  ـه المتهمــة الثانـيـة بأنهــا ـل ـه ـفـي الوـقـت اـلـذي ـتـزعم فـي فإـن

تأتي لتقرر بوضوح بأنها لم تستغيث أو تطلب النجدة ، كمـا .. راضية 

ـم تحــاول ضــربة أو خدشــه أو منعــه بثمــة وســيلة ؟ ـم تكــن ! ـل فكـيـف ـل

 !.راضية ؟

 



 

٤٣٩ 

 

 ويف مقام أخر 
5��א�و#:�א�ذ�6ز*	:������������������5ض�+�&!���(א�	�.	!�א�-�,!��<ن�א�ط*ن��$ل��$����	$.

����$�����������������)�ذ����.#�Gא�������5+,ل�؟؟���3(�.���Uא�.�*ن�א�	د��א����Pوو+5:�א)&دא

�!.,�����+�'�����*�מ�؟
  الطاعنكما قررت بأن 

������G'م�����8غ�א��Y���f؟��������������������������אb���!���م��(Qع��u�[vא�P�?��Vj\�<��وذ������0�Pو�
 ���:����2���:9~9�$:����א%و�*(א�1(0&� �6א��د�..��9�6\��� ��A§�d���S.�(�

  ذلك كان ملا 

?��)*��q�"�א��NA�1א��0'א$�وא��(����gوא�����$���y���'אل������������..وA��2���1������61م��������
����f�Yد.��3$*�א��Y���bא'���g��)2و�،��P\��K1�.$'9:�،�א��Y�f*��/�.....�א��8زم����ن���(א

�(...../��� �8��4��������'�0�و"��:א�Q�M����9م�����]8ن�����د��������A����C..��6א�P2�م���'אA�0�����bم�א
���א�����������61�A��'אل�":�7א�P?�..�_���@�C��A9���� �C?'0ز�א��'M�H��R.�

 ورغم مجلة ما تقدم 
إال أن محكمـة .. ورغم تمسك الطاعن ومدافعه بكافة أوجـه العـوار والتنـاقض أنفـة البيـان 

.. طرـحـت ذـلـك جانـبـا وـلـم ـتـورده ـفـي حكمـهـا أو ـتـرد علـيـه بـمـا يـبـرر ـهـذا اإلـطـراح الموضــوع ـقـد أ

ـي أخــر  ـي أقــوال مــتهم عـل رغــم .. واعتصــمت فقــط بــأن حــق محكمــة الموضــوع فــي التعويــل عـل

جوهرية التناقضات المذكورة ، ورغم أن سلطتها التقديرية المذكورة لها حدود وهـي أن تأخـذ تلـك 

ونهـا ليـسـت شـهادة ـبـالمعني القـانوني وال يحلـف الـمـتهم األخـر يـمـين األقـوال بحـذر ـشـديد نظـرا لك

حتـى تصـلح ) عـن المـتهم الشـاهد(فضال عـن وجـوب انقشـاع االتهـام عنـه نهائيـا .. لإلدالء بها 

بـل .. وهذا كله ما لم تلتـزم بـه محكمـة الحكـم الطعـين ..  لتكون دليل حيال المشهود ضده أقواله

وغضـت .. هـذه األقـوال المعيبـة كسـند وحيـد علـي إدانـة الطـاعن واألكثر مـن ذلـك فقـد اسـتدلت ب

ـمـن الـطـب الشــرعي أو المعـمـل (الـطـرف ـعـن العدـيـد ـمـن األدـلـة الفنـيـة والتـقـارير الطبـيـة الرســمية 

.. وذلـك علـي النحـو السـالف بيانـه .. التي تؤكد علي عدم مصداقية المتهمة المذكورة ) الجنائي

ـب الحكــم بالفســ ـذي يعـي ـي .. اد فــي االســتدالل والتعســف فــي االســتنتاج وهــو األمــر اـل إضــافة إـل

 .اإلخالل الجسيم بحقوق الدفاع 



 

٤٤٠ 

 

فإن احلكم املطعون فيه قـد .. ويف سياق متصل مع السبب السابق :  السبب السابع 

تناقض مع نفسه فتارة يقرر جبواز التعويل علي أقوال املتهمة الثانية كدليل 

عدام صفة الطاعن يف الدفع ببطالن اعرتاف ضد الطاعن ، وتارة أخري يقضي بان

ومـن ثـم فإنـه فضـال عـن ! املتهمة الثانيـة الـذي مت اعتبـاره دليـل ضـده ؟

التضارب والتناقض ، فإن احلكم قد حجب نفسه عن حتقيق دفاع الطاعن وصادر 

 .مبا جيعله جديرا بالنقض واإللغاء .. عليه وذلك باملخالفة للقانون 

 يف قضاء التمييز أن حيث أن املستقر عليه 

 �������������������)�1������G��*2�2ن��������L3'�P?0'ن����4و[�א��(���gא�:�L�0?�Nאe=>�א
���������������0M�N:א$�א������GHא$"��א����Gم�אA� ���2و�8ل�4=��Vل� ��*�אA?����g0א�����0��
������������������������N��*�� �n��0�2ن���Q��������א��=��*�� ���01�C�(��P?�N:א����א�������،�א�1%�K>��'א��<=S

������E�1�ذ���H������������G���G�س�9'�=Sو����6��1>�?=��'ن��،��2A���� ع�'��!'������א=��&���
������L3'�P?�����)2�����)�1.�

 )٢١/١/٢٠١٩ جزاء جلسة ٢٠١٨ لسنة ١١٥٧الطعن رقم (

 كما قضي أيضا بأن 
 �����������������.��$����5�,�P�,&����א�	����(ن�א���#ض�א�ذ�6,$,�9א�&�מ��و�	�,���8,ن�(��

���(�6א)	��,ن�#+�د���א�	&�	�!�وא��ذ�6	�ن�>�<���(ن�, $�ل��������	��(-�����א���$ض�א)=���و���,$�������

�,	�ن�(ن�,$����#وא	����, !����,	!�,	��ن����,#���,����<��� #ط��	�א�د�,ل�	�.د	

��.א�*�	د�*�,.

 )٢٧/٣/٢٠١٧ جزاء جلسة ٢٠١٧ لسنة ١٦٠الطعن رقم (
 )٢٩/٨/٢٠١٦ جزاء جلسة ٢٠١٦ لسنة ٦١١ ، ٦١٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

و��]�����������cא�\���"�>�א����'������وא��'א���&�א������<�����\����א������ن� ���*�A��1و��_����
��0���1�������������������������������..�אe=>�א�]����0��*�\)?�����������G��&����)2�A���<�=eن�"�:א�א������?
����V%א�g0א���..�������������������������א��������وא tא4��4\*�א�'�&�א�:�Nא�m:�����4אe=�>��6�1���'אل�א

��د����S�8�ل�א��������@�y'P)�]�� �6و��4$&�א�=����א���K4Aא����6�1�NAא�]�� A�0��6م����������א



 

٤٤١ 

 

���������V��A!�<���(3'אز�א�GH(�د�@�*���'אل��1�����O��Pא��y��G¹��..�(ع���'�!'�02'د��=���א
���و@?������1��������������������)1�C��)א��������وא����������*����A0אم�F\��א�]� ���6א�(0*� �*���'אل�א

���61�و�g��)2��3و�y$��2دא��� �*����ن�1����������������Cد����N�8ن��[��*��@����P?��R����_$
��61�A":�7א%�'אل�؟�P?.!�

 وحيث أن يف ذلك تناقض واضح قد شاب أسباب احلكم الطعني 

 ذلك أن املستقر عليه .. فضال عن خمالفة القانون 

 شرط الزم في كل طعن أو دفـع أو دفـاع يبديـه أن المصلحة�

 .المتهم ، فإذا انتقت ال يكون مقبوال 
 )٢/٤/٢٠١٨ جزاء جلسة ٢٠١٨ لسنة ١٦٨م الطعن رق(

 ملا كان ذلك 

 �dא���������،�و�������و��9�ن�א�]��� �����K4A��?�d�6]8ن���N@��3�א���uא��m�ذ���S�7�ل�א
����km�H�_אuא���3@�������(��Fم�A�� و����(��F������P\��<��(�?�..������ '4د�_���k¦א�A���4

�����Yو�P1�«���\2=(�����א����K4A]8ن�א tאA0���4.��و��3،�و�]�8ن�א�����g �����،�و�]�8ن�2\��������������
��6�1�A"�:�7א�3j�אuא_���������������P?�Cد����N�8ن�[����K�4د����9�،�CF%א����)=P1ل�'Vود�C�

�����0��4���א�]�� ���������������������6..�א�CVA��?�<��4������א���������1��1����אm�ذ�61�7@�3�אuא_���S�ل�א
����������.A �ل�����8��M�H��R'ز���01@ [���K4A?�dو"�������������uא��3@����S���K�6�1و���z����\F�H����

��1�����8[���K4A��?ن���6��0$���>��(............��f٥٥٠��)��P��٢٠١٨����P�3�uאQ��3�٢٣/٧/٢٠١٨�"(
����S�..�����1���1�ن�د4'ع�א�]� ��6���]8ن�א��k&��4¡� �*�1��و��61���S���K@3�אuא_������������

���א��������K4A?�<�4א�]� ���6]���8���.و�'ع� �*�א

 وهو األمر اجلازم
�&�א��	&�	!�א�	و�وع�*ن�*�+��א�������������������מ�א�	ط�و&!�*�,���و��د�وع�א�ط�*ن���3.�

�����������������*�,�دل�*����*�دמ��.�מ�و*�دמ�و�3	�מ��	�+�ود�א�ط�*ن�	�ن�د��		��	�	��,D�..�1*�ن������

�����א��&و�א�	��دמ��,�*�����,ن�(��	,������9ذא�א�����.�



 

٤٤٢ 

 

 فال ريب 

����א���������و����0��د����8 ��*����������������א�'!'ع��61��'אل�א=��_:mא����f�����
�4ن��k1)�����א�]�60 �*�":א�א��C��Aوא�(�1�C(��وא�0�����������������7A��)\2�*�� �C..�@دא���א�]� ���6

������������S������@�zY?���Hد�N��¡�P?�'¦�*� �..������>����(�k1�*"�..�����،���\F�8�4 �6א��0�د�
4���6@ذن��..��4ذא�A�P?�61�6=?�dل�!�LS�F��01�C��A��7Aא���k)����א�]�6�0 ������������

A��2����1�C��0م�?��A��9و�'!��'���1��א ���Ntאe=��>�א�]��P4�6��1���0�د�������!�?=�'ن������א��k\��؟��
�������������������1���)1������?�Hو�&[���P2و_�و��2�����������G����������4�y$���2و�g��)2ل�وHA�GHא

�.و"'�������L3'�P?��1و@���<��..�?�C±�K�[�Pא�����uא�]��0

مـا طـرح احلكم الطعني أفسد يف اسـتدالله وأخـل حبقـوق الـدفاع حين: ب الثامن بالس

 املتخصص والقاطع برباءة الطاعن مما هـو مسـند إليـه ، الدليل الفني والطبي

والثابت من خالل تقرير الطب الشرعي اجلـازم بعـدم وجـود مظـاهر مواقعـه 

جنسية حديثة لدي املتهمة الثانية مبا ينفي واقعه املعاشرة املقال بها يف حـق 

 ـبـاألوراق ، السـيما وأن ـهـذا الطـاعن ويؤكـد أن للواقـعـة صـورة مـغـايرة ملـا ورد

الدليل الفني املتخصص يستوجب علي احملكمة األخذ به خلروج ما جزم به عـن 

نطاق خربة القاضي ، أو بالقليل يستوجب تسبيب إطراحه ، وهو مـا مل يفعلـه 

  . احلكم الطعني مبا جيدر معه نقضه وإلغائه 

 فإن املستقر عليه متييزا أن 

����G%א��A��G*�א�:�N¥=�>�א�(��?���א�0������1אA��1�'�"�_����j����S�د�����������������א���$��ن�א
����C�����6�1ن�?='ن��دون���' Aא��K>��6و� �*kEYא����א���!*�M�84'ز�����ن�?��*���0

���.ذ������k¥��1א�Y�����2~V�61�u���G'ن�א�0���1א�\�وض�@��م�א�=����4
 )١/٩/٢٠١٢ جلسة ٢٠١١ لسنة ١٣٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
جوز للمحكمة تجزئه الدليل بمـا يحيلـه عـن معنـاه ويحرفـه عـن مواضـعه ، وتأخـذ مـن ال ي

 التقرير ما يخالف صريح عباراته أو تقيم قضاءها علي قروض تناقض صريح الدليل 



 

٤٤٣ 

 

فـإن مـا أوردتـه المحكمـة فـي أسـباب حكمهـا علـي الصـورة المتقدمـة بشـكل .............. الفني 

 .لفني مما يعيب الحكم تناقض بين الدليلين القولي وا

 )٢١/١/٢٠١٩ جزاء جلسة ٢٠١٨ لسنة ١١٠٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

���������������f4(����و�.~�V�*��@�L?$�8ج����w�C���2�م�אHא�C���0ن�א�'א��و9�ن�א����&�
������������������������4����P)3���0و��1'א�A�S�*�� ������4���@ذא�9�ن�"(����د����1�د?���و ���?�$�NA���

���א���������1A �61،�و�LM�<��61�ن�?='ن�":א�א����C��Nא ���$���������������NA..������א�]� �6א
���א�'!'ع���=��..�������������zא�������4�C�k4�rא�������P����و�ن�א�GH�..���������f4(����و�����P1�*�"

���������������������P�����m�ج� �6אk�V�ص� Aא����א�=����א�����'�*�،�وi�H=��6א���'ل���"�:�7א
و����S�����������C�(��P?)��ن��=A ���C.�א���u�)��G@ذ��(A?Awא���ن�א�=���"*�א���zא% ���������

�A �*� )�����<��$�6�0f١١٠٢א���א�=���א{Qم�وא��]�Kو"'�א�'א���L3א%S=�م�א{(�<���������������
���)P�٢٠١٨����P�3�٢١/١/٢٠١٩�(�������������\א��z�7$א�����1��?���z���)���* ��Yא��L���[)�א������א�1%�'�4

�� �Yא�~.�א�]����א���?�����:V%א�y'3'א{�زم��.�

 ذا الدليل مع أقوال شاهد أو حىت املتهم حىت لو تعارض ه
&,���P(ن�(#��وאل�א�	���.מ�(و�א�>���د�,���د�*�,.���א&�	��ل�א�+��دق�وא����ذ�9وא���5,��ق�������

�����,Dא��و��Kوא�..�������.و�+�د��*�ن� .�!�	&,�د���$	�ل�	�ن�=�1ل���������������..�(	�א����,��א��5��א�ط�

��������ل�א��<و,��ل��� د,��!�و>��وא�د	��������Cن�א..�-وא���:�*�	,��!�و	'�����������,����א�ط�����و�

�������ط,��������8 ,��ط,���8ذ,�9א�>�د�(و�א�	�.מ������5،��,�	��(#�وאل�א�>��د�(و�א�	��.מ

���א����,��=,��א��ط��8	

  فعلي سبيل املثال

@ذא��\���G���2����?���C�����wدم��و�����'ل�%�A���Sא%/���E�ص���������?���f����0��A���S�����'אع���
���א_�א����������0���>���..�א�A��E$א_��و�א����1(=���א��������f�0ذ�������و��ذא_�א�'���&��u���3א

����א���0*����������]V��G�K:�������?��א�]������Z!�804م�02'ل��=���א�'!'ع�؟����..�א�AE$��و�א
��ن��u�3א����?���1�A�9א� ��*��ن�دم�و��'ل�"�:א�א�V�DE�Y�����ن��������..�،�����S'���&�א�0=���



 

٤٤٤ 

 

�������������������������*f��0�����nt� א�A���<������א_�א�������0،�و�9�ن�א��!!��61��6�1�Nא��'אد�א�A�E$.��و�א
>����0���G���0[��..���A'ل� ���*�א����?���א�\�����!�8�04م�0���G'ل�א�=�����؟����������S�ن���'ل�א

�����eא�O�����R�$������� د�N�V��� א'��*� �u�)و����A?A�.?='ن�و���A@9�א�7�و�2

 وهذا عني ما حتقق يف االتهام املاثل 
��&,�P#ط�8و زמ�א����,��א�ط����א�>��*��א�	�=+�ص��$�دמ�و �ود�-	�!�	��,�دل�����������������������,�

�	�.	�!�א�-�,�!�؟��)�	$+�������وא#$�!�(*����&�دو�P	وא#$��� ���,!�&د,-�!�������!��:���و��و�א�-

������,��א)��:�

 ومبطالعة هذا التقرير وما تضمنه من إقرار صادر.. هذا 

 عن خبري أول طبيب شرعي 

���������������$��� Hא���K!'א��K1�،���?AS���P)3��0ل�1'א�'kS�*� ��4�Cد���N�م�و3'د�A0���������
و����tאن��)�����Nذא_��l?$��2א�'א��D(\�−/−/−)���������0א�]��Zא��Y� ����������l?$������A�S�*�ن�א�

���א�������א�:0f���u�3�N����ن���0��Cא{(�<*�א��ص�����ذ����2�K1�?��א
*,�����)�מ�,��,ن�و �ود�&,وא��:�	�و,�!�(د	,�!�*����א�	��&!�א�	.��,�!�����������������"�

)����٤#��מ�*,���(وא�	���&!�)�٣*,������#��מ�(وא�	���&!�	��ن�&��ول�א����5ج�)��٢#��מ�

�/�.....�".א�$�د����	د*و)�٥*,�!��#מ�(وא�	�&!�	ن�&ول�א�>�ج�

فإنه يستقيم دليل قاطع وجازم بعدم صحة الواقعة المنسـوبة 
األمــر الــذي كــان .. للطــاعن ، وببهتــان بــالغ المتهمــة الثانيــة 

يســـتوجب علـــي محكمـــة الحكـــم الطعـــين أن تلتفـــت إلـــي دفـــاع 
 .أخذ بالتقارير الفنية القاطعةالطاعن وتطالع أوراق الدعوى وت

 أما وأنها مل تفعل 
����ط*ن��<���#מ���C,1ج�#��,�������)�	ن�#�ل�א��,�!��(�Dמ�(ن�א�وא#$!�א�	��و�!����� ذ�

>����א�)زوאج������������$	����<�!מ����!.��!د��ل���!���������..������ج�א�	�.	!�א�-�,�!�و*



 

٤٤٥ 

 

�0��!����د��!��������..�,�ط/���!
�	�.	�!�א�-�,�!����(�*دמ��دو���*���(

����C������������������9ن�و+��א���		�Qن����*�!���وא#$�!�,=����א�&�,��!�،�و��מ�,&�د�P،�و,��ون�א�ط�,��

��,�3.�

 وال ينال من ذلك

�9�6���4�ن����..��ن�3����i"����א��0�ض�t�Y2�Hط�אj?�8ج�������������..��'ل��=���א�'!�'ع������
����cSض��������������..�":א�א��'ل���6"�'�"����א��0 ��[���y'�P)�و@���و$د��������zv،�ذ�����ن�א

���א�������و01�/�2��/�01�9���P)3�.������1?8ج���������4�ج�א��.�

وـهـو ـمـا ثـبـت زوره وبهتاـنـه ـفـي ـحـق الـطـاعن ، ـفـالقول بـعـد  
ـم تنســب  ـك بــأن جريمــة هتــك العــرض تتحقــق بأفعــال أخــري ـل ذـل

 .ال يصح أن يكون سند إلدانته) ولم يوردها الحكم(للطاعن 
 وحيث طرح احلكم الطعني .. هذا 

��	$�و��*����(#�وאل�����:���ط�*ن����������������ذ��א)د�!�א��5,!�א��ط$��� (��د��(!�وא� ز	�!�،�و �

�����.�و�א)	���א��ذ�6,	-�ل��$��ض�و���#ض�	����,ن���������)�*دמ�+&�.�و(����מ���3א���*����#و�.�

�5��א��ذ���6,���ل�א�	��א��(و������������א�د�,�,ن�א��5��وא��و���و��ن�, �3�9ط��א\�א���و���وא)=�ذ���

���א�&�מ�א�ط$,ن��ذא�א��'��������..�א��<و,ل��=�P,&א���د����،�������..�و���.و�א)	��א��ط�5��8د���

מ��&�,�!�وא#$:�א��.�מ�،�����1*�ن�אK=�1ل��&��وق��������	�Kא����,�9وא�����1*ن���+,����

���G�3و����$���	د�� ,��.א�د�ع��	
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٤٤٦ 

 

قصور احلكم الطعني وإخالله حبقوق الدفاع حينمـا تغافـل عمـا ثبـت : السبب التاسع 

خبـري بيولـوجي  (...../ الستئنافية من أقوال السيدة وتكشف وتأكد للمحكمة ا

حينمـا ) وحمررة تقرير األدلة اجلنائية املرفق بـاألوراق.. مبصلحة األدلة اجلنائية 

قررت بعدم فحص مالبس الطاعن واملتهمة الثانية  احملرزة واملرسلة إيل املعمل 

بأنهـا رأت االكتفـاء ك مل يتم معلله ذلك لإال أن ذ.. من النيابة العامة لفحصها 

مهدرة دليل من أهم األدلة التي كان من شأنها ..  فقط DNAبفحص مسات الــ 

تغيري وجه الرأي يف االتهـام املاثـل وهـو إثبـات مـا إذا كانـت مالبـس أيـا مـن 

ـة أو أي ـشـيء أـخـر يفـيـد  املتهـمـني ملطـخـة ـبـدماء ـحـيض أو حيواـنـات منوـي

 .التحقيق 

 التمييز أن ذلك أن املستقر عليه يف قضاء 

��������������i�|ن���'�=�@ذא�9�ن��L�fא�4A�ع� �*�א�()'�א��$�������?�|��@�*��\*�א�\�C�0א
����א%د�����،�������4?���0~�د4� ���������Yد�@����$.�א��ل�א�'א�����0و������¢��'��kS����(���Gو@���*�א�،

���4�c��(3�����وא��������."'3�Q��2�����?م�א�=
 )٢٠/١/٢٠١٤ جزاء جلسة ٢٠١٣ لسنة ٧٤٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
الدفع باستحالة حدوث الواقعة ، وواقعة اإليالج حسب وصف المجني عليها هـو مـن 

أوـجـه اـلـدفاع الموضــوعية الـتـي يـجـب أن تـقـوم عـلـي تقرـيـر فـنـي ودالـئـل ثابـتـة وذـلـك 

 .حتى يستلزم الرد عليه 

 )١٠/١١/٢٠١٤ جزاء جلسة ٢٠١٤ لسنة ٦٣٩الطعن رقم 

 ملا كان ذلك 
 ����*�� 	���!�א�	��5�,מ�א���و�,��!�وא������,!�(���5!�א��,��ن�,����?�(ن�-	��!���و���,���

��������������.����&�ص�א)د��!�א��5,�!�و3-������U	��,+���..������������!���5��א�و#�:�א��ذ#�6	�:��,���א��,�

������������������.�+&5������3��א�	$	�ل�א� ���.�א�$	!���&�,ز�	�1س�א�ط*ن�وא�	�.	!�א�-�,�!�،�و���3

��:��(و�&,وא��	�و,!�(و�א��אزא:��$ود�),�	ن�א�	�.	�,ن�	�ن���و�,ن�	�3ذא���:�	�و-!��د	

�.*د	��



 

٤٤٧ 

 

 )أمنه/ السيدة (تأتي خبرية املعمل اجلنائي 

  -/-/-أمام عدالة احملكمة االستئنافية جبلسة 

 وقررت صراحة بأنها مل تقم بفحص تلك املالبس

 !ورغم تكليف النيابة هلا بذلك ؟!  إليها ؟ارغم وروده

 ��������:�����G�uאA�@�6 �_Q| א����������������.�.و�_����D�(\��u��\�9Hא�_�$�������N'�GDNA؟�!
2��م��و�א��\�<����������������Hא��(�F�A9���G�&���9�r"�>�א%د����א����6�1�Cد����_$A�"��A��4�*������و�

���1���..�������������g�S�.t4���&��9�����א����������و�ن�"(���/='��S'ل��ن�א�GH�..م��QM��R
������VאAא�����P�8Rא��������t���Gن�א..�����ن�ذ�������9�ن������������א�������������Aز ���&�����ن�9��

���������������������D�(\��C�0M�N:א����و"�'�א�1%�،���א�]� /� �A��6��P)3��"���>�@4�אغ�/'V��2�$ج�4�3
��������������������1A �6�1�.$'9:���������F�Vو"'3�A�k1�_����@�����?א����א"����8����و�ن���!!�א��GH

0����Cא{(���<*�Q��3م�����ن�9�����4א���P)�_�א����V'ذ.���S�6��1'ل�א�\���ج�وא���Y�ج��������2�?����א
������A9�ن������D�(4!��א��������S����61�����V�_u�3'א��_�1('?���و���_��'و?��؟�������������?��R

������F�Vو3'"�?��"������)"���8��.א

 ورغم ثبوت ذلك أمام عدالة حمكمة املوضوع .. هذا 

 بأقوال أدلت بها اخلبرية املذكور أمام احملكمة ذاتها 

 !إال أنها تركت األمر مير مرور الكرام ؟
��&�ودو�	��(ن��..��9(و�	&���!��>�<ن���3*!�د�,�ل�	�ن�(��מ�(د��!���ذא�א��.�מ����������������دو�	

�������و&,�P(ن�(و�אق���ذא���..�(ن�א�>��,���5دא�	�و(�دא��+�?�א�	�.מ�������8א�	&�	!����א*��

א��.מ�#د�(&ط:��.�א�>�و��وא�'��ون�	�ن���ل�+�و�9و&�د���3�9(ن�	&�	�!�א�	و��وع���מ�����������

	�&�9,$,�		��ل�ذ�,&��������+و�����א����,�9وאK=1ل��&�وق�א�د�ع�&���..�

 وهذا عني ما قررته حمكمة التمييز بقوهلا بأن 

������������������Yن�א��و�3'د�/�����א%د����و��?���2�.uא��~א�<�=S�L���P2���*�\=?�������S
>�وtY?�Hط��ن�?�د�S=>�א�~א�C9�*� �.uد����C@دא���� ��*��7A�Sو@�������������������������?\P���k�¼�א

��������4���و�C�9ذ�����Y1�وط����ن�2=�'ن�א�=���������������������������A?=\*��ن�?�د� ����=�/�A�\?��R���



 

٤٤٨ 

 

�������������������k��6� م���2Hא����k&�א�A '��و�f�S&����و4��و�9'4��و�د���א���'_�א���r�م� ��
����������������(�F������?�א������Vو�دא��<���و�zk.�ووאز�&���(��و����د���א�(\*�4�3)�&�د�4�ع�א

2�م�Hא��F�) .�
 )٩/٥/٢٠١١ء جلسة  جزا٢٠١١ لسنة ١٥٧الطعن رقم (

خطأ احلكـم الطعـني يف تطبيـق القـانون وتناقضـه مـع نفسـه وذلـك : السبب العاشر 

بطرحه دفاع الطاعن ببطالن القبض عليه وتفتيشه وتفتـيش مسـكنه بغـري إذن 

صريح من النيابة العامة مبقولة أنه مل يعول يف قضائه علي دليل مستمد من 

) املسماة اعرتافـا(بأقواله أن أدالء الطاعن هذه اإلجراءات ، وذلك علي الرغم من 

 القبض والتفتيش ودخول املسكن بغـري إذن جراءاتما هي إال نتيجة مباشرة إل

  .مما يؤكد أيضا إخالل احلكم حبقوق الدفاع ..الباطلة أنفة الذكر 

 فإنه ملن القواعد الرواسي يف قضاء النقض والتمييز أن .. بداية 

التفتـيش إذا حصـال بغيـر إذن يكـون من المقرر أن القبض و 
 .باطلين ويبطل الدليل المستمد منهما 

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

 وحيث استقرت أحكام النقض املصرية علي أن 

 �������������'����7�����1�gن��]8ن�א�����$��� �Aم�א�����C�?'0אj���<�=eدא���� ��*������������61א
������)1�A��P1�Cد���N������4�*������و��������������������PS��' A9���&�א�������د.����6�1�م�����،�و�Y��A��0?�8

��������������������������<�=eد.������4?����0א��Y����2א��N'�G�Cد�������4�A�3'?�H����4�0'ن�[���אe=�>�א�kS
�.�~אu.�א�]� �6

)��P�3�g��١٥/٩/٢٠١٢�<�$�60[�٨٢٤א���)Pق��٧٤�(�

  كما قضي بأن 

تعويـل ـفـي اإلدانـة عـلـي ينبنـي علـيـه عـدم المـن المقـرر أن بطـالن القـبض لـعـدم مشـروعيته 

 ، 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



 

٤٤٩ 

 

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

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

 مــن العـثـور عـلـي فـتـات المخــدر الحشــيش بجـيـب صــديرى المطعــون  اـلـدليل المســتمدنـبـبطالالحكــم 
يعد إبطال مطلق القبض عليه والتقرير ببطالن ما تاله متصال به ومترتبا عليه ألن مـا هـو ضـده 

 لمـا كـان مـا تقـدم وكـان مـا أورده الحكـم سـائغا  والمنطقي ال يحتاج إلي بيانالزم باالقتضاء العقلي
 . ويستقيم به ومن ثم تنحسر عنه دعوى القصور

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

  وكذا قضت أيضا بأن

بطــالن القــبض يوجــب اســتبعاد الــدليل المســتمد منــه وكــذا  
 . بطالن كافة اإلجراءات المترتبة عليه

 )ق٦٠ لسنة ٢٨ طعن رقم ١٢/٧/١٩٩٠نقض (

 ملا كان ذلك

 ������������&�0����و2]�����{����א�\�"�>�وא%F'ل�وא��'א�&�א����<�����\��א����ن�?������
�4ن�ذ�����..� �*�����1���ن���&��]8ن�א����gوא��\��»�و�]8ن�دV'ل�א��z���6=P@ذن�������������

���������uא�3j�61":�7א�A��P?و���L2t?�Cد���N�8ن�[���K[�?��_8ن���..�א�[��C>Hد_�دA02�Aو�
�":�7א3j�אuא_� �*�א�()'�א����*�

�الدليل األول 

�K �א�����دون�و ��ود�-	��!��&�,��:�(و�ط��*ن�ط��1ن�א�����ض�*�����א�
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 فقد نصت املادة الثانية من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن .. بداية 

كمـا   ..ال يجوز توقيع عقوبة جزائية علي أي شخص إال بعد ثبوت إدانته وفقـا للقـانون 

ال يجوز القبض علي أحد أو تفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه إال فـي 
 .األحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون 

   من القانون ذاته علي أن٤٥كما نصت املادة 

توجد دالئـل   الحاضر الذيالمستأنفأن يأمر بالقبض علي لمأمور الضبط القضائي 

 : ال اآلتيةعلي ارتكابه جريمة في أي من األحوكافية 

�Hو�א{(�?�_:���  

 . في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة: ثانيا 

 .................  : ثالثا

   من ذات القانون علي أن٤٦كما نصت املادة 

 حاضــــر جــــاز لمــــأمور الضــــبط القضــــائي أن يصــــدر أمــــر بضــــبطه المســــتأنفإذا لــــم يكــــن  
 . ينفذ أمر الضبط واإلحضار بوساطة أحد أفراد السلطة العامةٕواحضاره ويذكر ذلك في المحضر و

 مفاد النصوص أنفة البيانو.. هذا 

 ������*� �gو ���א����Y1�$��01ن��O���P��وG��Y��\2'א9�u�ن�S�!�א��و�S�zv�!���"�'����א

א���د	����������i�3����=2$א�1(� �*�א�א���z�����.)��3(�?���و�01��()3����� ��

 املستأنفكن هناك دالئل كافية ضد أما إذا مل ت

كمــا ال يجــوز .. فــال يجــوز القــبض عليــه إذا كــان حاضــرا  
ـه وتفتيشــه  ـالقبض علـي ـة العامــة إصــدار إذن ـب ٕوان هــي .. للنياـب
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فعـلـت ـفـإن إذنـهـا ـبـذلك يـكـون مخالـفـا للدســتور والـقـانون ومعـيـب 

 . بالبطالن

 ومن ثم

  فإن أحكام النقض والتمييز تواترت علي أن

 ����$������z�?�Hא�A0א���@84_�¢�م��61א�z�?��1�$A���y��0"��א��4H�_� ��*�������61א
cS��3ون�وA��<�� �gא�(�س�وא����_�?�S . 

 )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

ـي مجــرد التبليــغ عــن الجريمــة   ـل يجــب أن يقــوم المســتأنفال يكـفـي للـقـبض عـل  وتفتيشــه ـب

 ، فإذا أسفرت هذه التحريات عن توافر دالئل قويـة شتمل عليه البالغأتحريات عما  البوليس بعمل
 تحقيــق جنايــات أن ١٥عـلـي صــحة مــا ورد فيــه ، فعندـئـذ يســوغ لــه فــي الحــاالت المبيـنـة فــي المــادة 

 .  ويفتشهالمستأنفيقبض علي 

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

  وكذلك قضي بأن
 أو الـرد عليـه لعدم وجود دالئل كافية هو دفع جوهري يجب تمحيصـهالدفع ببطالن القـبض  

 . ولو لم يعاود الطاعن إثارته بعد إعادة الدعوى للمرافعة

 )١١٨٨  ص٢١٢ ق ٣٢م النقض س  أحكا٢٣/١٢/١٩٨١(

 ا كان ذلك مل

و����G�א�����uא�\�"�>�وא��'א�&���\��א�����ن�?������ن��ول�/��ط�و!���0א��Y�ع����������������
وא�:2�C���u�3�N'א4��H��S�61����S_�א�������و���A�F�Cو$��������������..��k)��א����g �*�א�]� �����6

��������g�������1�0و�@ذن��61א�(�����א����1�و9������������4..���(�(�F�C>Hد��ن��2'א4�و1��Q��LM�����'"
� ����������������������C�[��C>HA��4ذא�א��\�&�"�:�7א���،����� �gغ�א����'P2��i�3�6 �[א��y�=2$�א��'ل���*
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�٢٦��6�1א����g?��(��،�ذ����ن�A�2��1م�?�'א�K1�L9א��� A.�א���GA'$?��א����$.���א���د.������
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�................�& ز����3و�ق�(&�מ�א���ون�،�و��,$�ض���5,>�،�(و�

�4���و����Qא�����������..�":א�� ����� �����P���ن�وא���G�&������1�'�¦�*�� �–����0\�������������−و���S�ن�א
����L��M�C ���*�$��3�ل�א���Y���f@��3�א���u..�א�������^�و�g�������*��\=2�H��"A��S ���*�א�]��� ���6

������������2�_�\G�א��8غ�،��4ذא����� �C�د���C�>Hא��)�?��_� ��2�6'א4���������w�S��?A3�_�?'ل�1���/�
��1��@ذא�א��\�&�����..� �*�F)���1��و$د��P�P?�¡��4�:�>A)04�،����4�غ�א�����g ��*�א�]�� ����������������������6'?���

������8F��_�?�w��§�dو��א�=����4،��C>HAن������..�":�7א������S�6 ��[א��*�� �gز�א����'�M�84
�.��ذ���א �AאS�*� �u�?���א����kEYو���\��وא!)��%S=�م�א����'ن�

 ا حدث يف االتهام املاثل وهذا عني م
 -/-/- صـباح يـوم ١,٣٠ فـي السـاعة المتهمـة الثانيـةحيث أنه بمجرد بالغ شفهي من �

أي قـبـل ـثـالث ـسـاعات ونصــف  (-/-/-ـعـن واقـعـة زعـمـت ـحـدوثها ـفـي العاـشـرة مســاءا ـفـي ـيـوم 

ـبــل ثـبــت .. ـلــيس ـهــذا فحـســب .. وأوردت فيـهــا عـبــارات مرـســلة ال يـســاندها ثـمــة دلـيــل ) كامـلــة

تناقضــت  المتهـمـة الثانـيـةأن تـلـك ) .. ـمـالزم ـثـان (...../ وراق وـبـإقرار صــريح ـمـن الشــاهد ـبـاأل

 تناقضا مسقطا في أقوالها 

 فتارة زعمت 
 �������������.�&���	�ن�א�ط�*ن�����+�Dل�א�-	���.�)�6)��.�*�-�מ��..��<ن�א�وא#$!�&د-:����

ل����3��א�ط���9א�>���*���..�א�	��ذ�و���$��د�(ن�(�.	.���א�	��1زמ�-��ن��&�������.�>��������:���-K

�.א�	زא*מ�

 عادت وزعمت 

���������������A"���� ��ض�א%�V����������(��N"*�وא�]� ��6(��ن�9��AS��1�ن���!�"��و�ن�1�89(
���!�����..������������&���6@���2���،�ذ�����������א�'��&�א��:�Nز � �_Q�| �A����0�7א�'א�:"���Sو

u���3_�����'אل�..���9:�������ن�א�]��� Q����A����6ع��u���[vא���P�?���u���\Vjא����C��A ���*�א�'א���������0
��S�������A�9�ل�01�?(���א����C�����4א�'א����0،�و�A�3א��]���u ��*�א��P�?������������������������Y�..�...../�f*א���
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����������..�و�=(��1�zv��L2و��������'م��و��3'س� ���������������و":א�د���Cدא�1^� ��*�����ن���8غ�א
�.א�������

  ذاتها املتهمة الثانيةوحيث ثبت باألوراق وبإقرار .. هذا 

 شرعي اخلاص بها ومن خالل ما ثبت بتقرير الطب ال
������������:��,�:��وق�	��و�6א�>�.:��Cذא���:�א�>�ط!�وא�	�&�P#د�( �:�א��&�,.�)

�א�	���ذو�9،�و�+����وא���&�	��د��6..�א�1ز	��!���.D1מ�א�*���دאد������������دמ�،�و�	����	������,ن��.��

	��ن�(ن�א�-���:�����,����א�	$	��ل�..��و���,س�(دل�*�����ذ�����..��,د,��!�א����1غ�وא�$��دאמ�+��&���

��א���������������������א� ��,��و�.�	ص��.ذ��א�	�.	!�(ن�א�	�&:�א)��$!�א�	�<=وذ��	�.��#�د�=��:��	=

��3���	س�א�ط*ن��.��,<,��.	ن�-	!�	

 وعالوة علي ما تقدم مجيعه 
فقد قطعت األوراق وبما ال يدع مجاال للشك بأنه ال يوجد ثمة دليـل فنـي قـاطع 

ـ ه عـلـي النحــو عـلـي حــدوث مواقـعـة جنســية حديـثـة بالمتهمــة الثانـيـة وذـلـك كـل

وـهـو ـمـا يؤـكـد أن  .. -/-/-الـمـؤرخ / ..... الثاـبـت بكـتـاب الطبيـبـة الشــرعية 

  .طاعنبداية يفتقر لألدلة الكافية المبررة للقبض علي الالاالتهام من 

 فلعل ذلك مجيعه جيزم يقينا بأنه حلظة القبض 

�������������������1�C�04������������2@�*�� �~��01�N�1�د�C�6"(������د��=?�d�6 �[א��*� ��$~�?�<��
������ �gא����..������������������Sو�����P�8��c�?Qو���א�������������������A�3'2�<�4�����O�) �$ ��*�א

�������7�"�q�_���F@�..و$אق������%���ASא%و�C��Aن�א��د$���������..�ذ�����kא��C�f�א����?��ذ����א����'"
0����Cא{(���<*��4���������D"��:א�א�]��� �6�وא���:�N�/���$�@���*�و��3'د�8V?�����د�����1..� ���6א

���_���c��[2������������א�����������Nא�('و�g�eذ.���������..�א'V���وذ������א��P)��א�:9'$?���א
����א���������������..�1(����������4�?������..�4\��8 ��6]8ن�":א�א����?����(�����א�'א!���2�K�1�?���א

ذ�����ن�א��~$�����L�M..�د���cSH�C �*�א���M�H�g'ز�א ����g�����$~1�7$�و��P1'غ������������
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 ومن ثم يثبت يقينا 
���1*�ن��..�א�$دאמ�و ود�-	!�د�,ل�وא&د���ق�א���ض��	�,����3 �א������&ق�א�ط*ن���������������

����!��	(و����وא���&���!�	��ن�&���:�א������س�א���وא�د��&+���א������..�*��دמ�و ��ود�3ذن�	��ن�א��,���!�א�$

�ون������..��$!!�����!!��!!�א)�#����و2!!و��!!����ط�!!"����1!!��و��ط!!ل�

�"��3.�

 يل الثاني دلال
-�و:�3 �א��א���ض�#�ل�	,$د�א���\�א�	&����א�	-��:�א����ل������������

�������������ن�א��1غ�،�&,��P(ن�ذ����א�	&�����&�������	��ل�א�>�ط!��3 �

��!*�(#�������ط����*ن��������&����,ن�(ن�א�−/−/−�	����ن�+�����\�١,٣٠א�����

�و�د������	�!&���+������*���	���!�و����دون�*����מ�����<-��ذ������!���,�����

�,�!�*>���	��+���������<ن�א���ض�*�,���#�د���מ�����א����������..��)و�אق��-�

���������א��,ل�(و�#�ل�א���\�א�	&��������א��ذ������*!�و�+���،��	�

���ط����)و�אق�و	�ن����������	��1=��	, زמ��<ن���وא#$!��+و��(=���	

�.,�*�9�����1�و	���-מ���طل�3 �א�א:�א���ض�و	

 بداية 

����������*�� �A9�2�.��'����א�(��gא=����G$��rא�����'F%א�.A ��4ن�א��
����P������?����P��*�A� ��א������g ������وא�����$?�lوא�=���ن������ن�א)�S�O�

������������������K��[?�d�����א����،�ذ����A�k������<���2�����4��1?='ن�א%����y@��*�א
��1A �61�_אuא�3jא��(F�*� ����$��?��1�����<�0?�Hא%و$אق�و�*� �.

 وهذا عني ما قضت به حمكمة النقض املوقرة بأن 

ابهما بتحقيـقـات النياـبـة العاـمـة ـهـذا وـقـد ـقـرر المســتأنفان ـفـور اســتجو.. 

وقد أيـدهما فـي )  مساءا٩الساعة (.....أنهما تم القبض عليهما بتاريخ 

أي أن القبض تم قبـل صـدور إذن .... و .... تلك الرواية شهود نفي و 

النيابة العامة ، لمـا كـان ذلـك ، وكـان إذن النيابـة العامـة ورقـة سـرية ال 

ر إليـه بمحتواهـا وكـان المسـتأنفان يعلم مضمونها سوي مصـدرها والصـاد
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منذ اللحظة األولي عند استجوابهما بتحقيقات النيابة العامـة قـررا بأنهمـا 

تم القبض عليهمـا بتـاريخ سـابق علـي استصـدار اإلذن وجـاءت أقوالهمـا 

وهــو مــا تطمــئن إليــه المحكمــة ، ..... و ..... مؤيــدة بــأقوال شــهود و 

 وتفتيشهما قد وقعا بغير إذن مـن ومن ثم يكون القبض علي المستأنفين

السلطات المختصة وفي غير حالة مـن حـاالت التلـبس ممـا يهـدر الـدليل 

المســتمد مــن هــذا اإلجــراء الباطــل ومــا تــاله مــن إجــراءات متعينــا لــذلك 

 .القضاء ببراءتهما 

 )١٢/٢/٢٠٠٧ ق جلسة ٦٧ لسنة ٨٦٧٦الطعن رقم (

 كما قضي كذلك بأن 

إـلـي أـقـوال شــاهد اإلثـبـات  يحوطـهـا الشــك لـعـدم اطمئـنـان المحكـمـة التهـمـة المســندة للـمـتهم 
ـدعوى  ـأوراق اـل ـة عشــر ، إذ أثـبـت الضــابط وتناقضــها مــع مــا هــو ثاـبـت ـب ـه ـفـي الســاعة الثانـي أـن

اســتأذن الســيد وكيــل نيابــة المخــدرات فــي ضــبط  ٢/٥/١٩٧٦والدقيقــة العشــرين مــن صــباح يــوم 
ة الـمــذكور أـنــه إذن للضـــابط بضـــبط وتفـتــيش ـفــي ـحــين أثـبــت وكـيــل النياـبــ ، المســـتأنفوتفـتــيش 

 في الساعة العاشرة والنصف من صباح ذلك اليوم ، أي أن الضبط والتفتـيش قـد وقعـا المستأنف

 بجلســة المســتأنفمــن الــدفاع عــن األخــذ بالــدفع المبــدي مــن القــانون ممــا يتعــين معــه بغيــر ســند 
سـوي أقـوال  المسـتأنفالمنسـوب إلـي ام ولم يرد باألوراق مـا يسـاند االتهـٕالمحاكمة ، واذ كان ذلـك 

يتعـــين القضـــاء ببـــراءة ومـــن ثـــم التـــي طرحتهـــا المحكمـــة ، اإلثبـــات الوحيـــد فـــي الـــدعوى شـــاهد 

أن األحكام يجب أن تبني علي أسس صـحيحة مـن لما كان ذلك ، وكان من المقرر  .. المستأنف

 التحقيقات فإنه يكون معيبا أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم إلي واقعة ال أصل لها في

 البتنائه علي أساس فاسد متي كانت هذه الواقعة هي عماد الحكم 

 )٣/١٢/١٩٨١ ق جلسة ٥١ لسنة ٢٦٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
و�����א��א��وא*د�وא)+ول�א���و�,!�(�5!�א��,ن�,���?�(ن�א�	>��ع�&��,ص���ل����������������

���6�����������א�&�ص�*���א�	>�و*,!�אK �א�,!����א���ض�*���א���������&�����ط*ن�،�و(���, �9*���א��

�����	��ن�א��)و�אق�وא�	�����دא:�و	���و�د����<#وאل�א�	���.מ�(و�D,�����		��ن����מ����	ع�(#��وא�.מ����

��אKط1ق��*��.א)و�אق�،�و(��(�د�:�(��ط�&�وق�א�ط*ن�و(�	.



 

٤٥٦ 

 

 وبتطبيق مجلة ما تقدم علي أوراق االتهام املاثل .. هذا 

�����O?�0ن�א��א����4א��/�.....�?��������א%و$אق����(�����������P��S���F����١,٣٠א��P� ����)�א
�l?$�����−/−/−���������א����������'��3'د�..��وذ�����v�*����2�_�����j�����4א�0������_����v8���6��1א
����=Y1�..���������������������$'9:����>�2'א��&����..�و�����(��u ��*�"�:א�א���8غ����Aא��������S�*��@�Cא�0(�'אن�א

�.א%ASא��

 الطاعنبض علي وهذا يعني أن ما ثبت باألوراق يشري إيل أن الق

  -/-/- صباح يوم ١٫٣٠مل يتم إال بعد الساعة 
�����	�!�،�ودو�	��א�$��מ����������..�و��Dמ�ذ���!�,���د�(#��א�ط*ن�و	��ذ�א�و���!�א)و����و����

)و�אق�	ن�3 �א�א:�����������:�-�	���*���<ن�א���ض�*�,��#د��מ����א�-�,!�*>���	ن���������..��<-��ذ�

..�ل�א����\�	&����א�>��ط!�(+�����1*!�و�+����������(���#�6-/-/- ، −/−/−	��+��א��,ل�	���,ن�����

�و�د���)و�אق�و(ن��������������������������	���		���,�G	��,و�+��و�و�א)	���א��ذ�6, �زמ���<ن���وא#$�!�و3 �א�א�.�

�����!!����ط�'!!���%!!ل��!!������!!$��وא#$��!�א�����ض��	��:�دو�	���	���وغ�#���و�

������.��3'���ن�
  ثالث الدليلال

ل�א�>���ط!�و	وא ��ط��*ن�ط��1ن�א���� وא�9א���� ��!����$	�������.

:�א�	�����د���P���,&�����,�3(ن�ذ������א�=�+���ص�	���ن�&���ق����	.���

������!�(ن����..�א��,���!�א�$	��!�دون����وא�,���������ن����ن�	+���&

ذ�(3�6 ��א��	�ن�������������������=���!�	�	�ن�� �ل�א����ط!�א�$�,)��.�*�9,��

��	�ن�ذ������و�א���� وא�����������1���93 �א�א:�א��&�,ق�،����3(ن�א����-�

��,��!��Kوز�א ,.�

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٦٥فقد نصت املادة 

تباشر النيابـة العامـة التحقيـق بنفسـها فـي الجنايـات وكـذلك �

 .في الجنح إذا رأت ذلك 



 

٤٥٧ 

 

  علي أن ٦٨كما نصت املادة 
 بعمـل معـين أحد مأموري الضـبط القضـائي القيـاملعضو النيابة العامة أن يكلف 

 ................. تأنف عدا استجواب المسأو أكثر من أعمال التحقيق ، 

 ويف هذا الشأن قضي بأن 

�ق����'ن�א3j�אuא_�א{Qא<���������1'$�א����¡�א�����<*�������61٤٠א���$�و�4������د.����� 
�����א�A)��P.�@������دون��ن�?�8���k\2���'|���Pو�ن�?����&����������ن�?���Pل�א��O�����P ���6א��

���،�و�����������?=�'ن�"�:א�א����� (�k�א���������������L�M��1�7א�R�O���P����ذ���א tא���4���
�4����א�(�������א�0�����1و��2����1��Nو1�������w�y'��3(����،�1=���ن��c���w�rא�����' Aא�������F�) �6��1

��د.�������������8� �c��(א����[�G�zv�*� ���'����$'א���yא'|�GHא<���"'����٦٨אQ3�_אuא�3@�
����?\(�A"��@ن�������������\�9������k\2���Y��)1����Y��)1�7وA�!��\��E��9�ن��1'א3��א���O���P�%د���א

�nאt Hא�A9�2ذא�9�ن�@����nt0?و��א��1(=.�
 )٢٤/٣/٢٠١٤ جزاء جلسة ٢٠١٤ لسنة ١٢٧الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 ����.�א�	������(ن�א����� وא�9א���ذ�6&'�����א�����ون�*�����D,��������ط!�א��&�,��ق�،����و�	 

�,��5د��(ن���ن�������������������	5+�,�,!��,��!�<#א�	��<����)د�!�א�	=��5!�#�����و	�#>����و	�

��א�*��א��	���.�א�(و�,$�����.�3ذא�>

 )٨/٩/٢٠١٤ جزاء جلسة ٢٠١٤ لسنة ٤٤٧الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
 ـمـن ـقـانون اإلجــراءات الجزائـيـة ـقـد حظــرت اســتجواب المســتأنف ٦٨أن الـمـادة 

ـر ســلطة التحقـيـق ، ـفـال يجــوز لمــأمور الضــبط القضــائي اســتجواب  بمعرـفـة غـي

عامـة نـدب مـأمور الضـبط القضـائي السـتجوابه المستأنف كما ال يجوز للنيابة ال

واالســـتجواب المحظـــور هـــو مجابهـــه المســـتأنف باألدلـــة المختلفـــة ومناقشـــته 

 .مناقشة تفصيلية كي يفندها منكرا للتهمة أو يعترف بها إن شاء 

 )٩/٧/٢٠١٨ جزاء جلسة ٢٠٠٢ لسنة ٢٧٠الطعن رقم (
 



 

٤٥٨ 

 

 ملا كان ذلك

�������l?$�و9�ن�א����&��61א%و$אق�א�����−/−/−���� �P�٨,٣٣א���������yא'|��Gא���A���،��S��F�
8��k\2�6� �����G����S_�א�'א����0،�و �A�1�6.�@���������������1/�.......�א�]� 0R�6���4א�0��O?�ول�����

�������������@���3'����א��������8�k\2،�و ���@ذא��9�ن�א�L�=2$א�'א����0א�����Aو���،�و �����8 �6�
�����������9�6�ن�?�א�����4א ���'|�Gא���9�،��1A �61���Q)R��6� ��1،�و' Q�(Qل�و�&�א�'א���0א

و�z�vذ�����6�1א%�����Gא��A �L�G�..����������rم�2'א�A3زو���3،�و �C��6@����1زو����3א��������������������
AS�NA0�2ود�@4�د.�א�]� �6،�و�AS�*�@�Ck2א�GH|'א�yא��'$�� �*��zvא�(�����א�0�������1

�.@3�א<��

 وهو األمر الذي يبطل هذا االستجواب 

%�!����ط!ل����..��3�4!"��!ن���!�����������%ل��������$���3"�و�������

�.����د��ل�,د�����د��ن�2ذא�א���وא$�א��*�$�א���طل�
  دليل الرابع ال

��-�و:��ط1ن�א���ض�*���א�������..��ذא�*�������א��&�و���ط�*ن�و���*�

��������,����?�و� ��1���ط��1ن�3 ���א��א�����5,ش�����ل�	��,����א����

��#���ض����������*��U�������(����5*����و�����9*�,����	�ن�(-���،�وذ���

طل�،����1*ن�3 �א����G,��3ذن�	ن�א��,�!�א�$	!��Dמ�و �و���������������9

�+دو��ذ���אKذن�

 حيث أن املستقر عليه يف أحكام التمييز أنه 
من المقـرر أنـه ال يجـوز القـبض علـي الشـخص وتفتيشـه أو تفتـيش متعلقاتـه الشخصـية  

 إال فـي –راتـه  عنـد تـوافر مبر-التي تستمد حرمتها من حرمته بغير إذن مـن السـلطة المختصـة 

 مـن قـانون ٥٧ إلـي ٥٣ والمواد مـن ٤٣الجرائم المشهودة والحاالت األخرى التي أوردتها المادة 

 ) .حاالت التلبس(اإلجراءات الجزائية علي سبيل الحصر 

 )١٤/٦/٢٠٠٥ جزاء دبي جلسة ٢٠٠٤ لسنة ١١٤الطعن رقم (
 



 

٤٥٩ 

 

 كما أن املقرر 

ونـــا بـــاطلين أن القـــبض والتفتـــيش إذا حصـــال بغيـــر إذن يك 

 .ويبطل الدليل المستمد منهما 
 )٧/١١/٢٠٠٦ ق جلسة ٢٧ لسنة ٥٦٧الطعن بالتمييز رقم (

 ويف قضاء النقض املصري استقر علي أن 
المـدافع عـن الطـاعن دفـع لما كان البين من اإلطـالع علـي محاضـر جلسـات المحاكمـة أن  

بـة بـذلك وكـان البـين أن الحكـم ببطالن القـبض عليـه وتفتيشـه لوقوعـه قبـل صـدور إذن مـن النيا

 مــن كيفـيـة المطـعـون فـيـه أـنـه ـقـد التـفـت كلـيـة ـعـن ذـلـك اـلـدفع وـلـم يـعـرض ـلـه كـمـا خـلـت مدوناـتـه
بيانــه وكــان دفــاع الطــاعن علــي النحــو المتقــدم .. لمــا كــان ذلــك .. القــبض علــي الطــاعن وميقاتــه 

مة ولم تعن بـالرد عليـه ٕجوهريا ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي واذ التفتت عنه المحك

ولم تقسطه حقه ولم تعن بتحقيقه فإن حكمها فوق ما شابه من قصور في التسبيب يكون معيبا 

 .باإلخالل بحق الدفاع والفساد في االستدالل مما يوجب نقضه 

 )٢٠/١٠/٢٠١٢ ق جلسة ٨٠ لسنة ٣٥٨٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

�و���א"�������0f ��*��]�8ن�א�����g ��*�������و2�A�2��1�����*� ����2م��������61�د�������� 
א�3j�O���P�א<�����z@ذن�F)����61א�(�����א�0���1�و��61?�'م��1�1��،��8��4 ��6@3�א<������������

��������4�9�C��>Hد������ون��2'א4A���..������&����א���l?$��6א���� �c����G�l?$�������>א���4@���*�@3��!j��
�.�4ن�ذ������9?���A9]8ن�א����g �*�א�]� �6..���%و$אق�

  من قانون اإلجراءات اجلزائية ٥١ولئن كانت املادة  .. هذا
ز����א���ض�*�,���������� ���(ن�,�5ش�א�	�.מ���	�������C..�������<����	<	و��א���ط�א���

ن�א���ض��ط�ل�و������1د���Cن�ذ����,�������������������8..��	5.وמ�א�	=�5!��.ذא�א��ص���������	���C�

���و����ط1ن�א���5,ش����..���ذ����(ن�א����ض�*�������..�א��.�מ�א�	-�ل���و�و�א)	��א�ذ��6ن���

�����Cن�א�����5,ش�,���ون��ط��ل�و	$,���9..�א�	���.מ�#��د�-���:��ط��������1��*��د��+��و���������

��.و و�



 

٤٦٠ 

 

  ما عن تفتيش املنازل فإن األمر خيتلف كلياا

  حيث أن حاالت مشروعية القبض ال تكفي مسوغا لتفتيش املساكن

 نصت علي أن .. ئية  من قانون اإلجراءات اجلزا٥٣ذلك أن املادة 

بغيـر إذن كتـابي ال يجوز لمـأمور الضـبط القضـائي تفتـيش منـزل المـتهم 
 ، ما لم تكن الجريمة متلبسا بها، وتتوفر أمـارات قويـة من النيابة العامة

 ............ علي أن المتهم يخفي في منزله أشياء أو أوراقا تفيد كشف الحقيقة 

 ومن صريح هذا النص 
� �,	�!�����������,��?�(ن�א��������,س��..�	>�ع�(و ��9+&!����5,ش�א�	��.מ�(ن�,��ون�	�����

��	�$���!��.�ذ����..��ذא��&���9��	�ز���(>,���5=,���)���ل�, �9(ن���وא���د��ل�#و,!�*�

��3ذن�+��,?�ووא��?�	�ن�א��,��!������������������..�א� �,	!����ذא�و��3و �9(ن�,�ون��,د�	<	و��א���ط�א���

��.א�$	!�دون��وא�

  أو يتحقق يف االتهام املاثل وهو ما مل يتوافر

����������i�3�������P���1�¡��?�d�6 �[ن�א��ن�א����&��ذ����..����$~��و�������*�?�8/���א
����C��������1�0�8 ���*�א�(�������א���F�ض����02�dن�א%و$אق�������9�،�����Q)1�«����\א������'�*�א%ول���

������&� ���*�¦��'����1(−/−/−ذ������ن�א������gوא��\����»������l?$�����������A..�@��3�א�uא��\����»�
���A�0��N@���م������−/−/−��02�d��S�ض�א%و$אق� �*�א�(������א���������������l?$�����H@���1�0)���%و$אق

���6?uא�3j1'$�א����¡�������������..�":?�6א���A �A9م�و3'د�@ذن��61א�(�����?����?�N:א���و"'�א1%
���������uא�3jא�א:"�C[�?��1�'"و�،��)=P1�«��\���..���������$�����6�1���� �L2t?��1�C=��..����$אA�"@����"�

��61�Aא���'������_�f��Nد���P?�A��C�)�7ض�و3'د�د_�א%د����وא��'א��&�������)�..��\A02�Aא�و�:"
 �*��ن�$3�ل�א�Y���fد�\'א�@�*��P1=�6א�]�� �6دو����@ذن��6�1א�(�������و��P1'غ�����'�*������������

���������2..�،9�����2�d&�1'א���4א�]� �6 ��*�"�:א�א��VA'ل�����������@�$��k����Aن�ذ��������'������S
�����_HHA�GHא�K����(R��Sא�F�..�������������1���Y��\2�6و=�P�و�61א%د���א�Aא���1 �*�دV'ل�א

�&���



 

٤٦١ 

 

���د��/�.......�א������ل�א�	&������	$����!�א�$�,�����	��ن�	&�����: أوال #

ن�א����1غ�����	��وא���ذ�6(-���:�..�א�دو�,�!�א������א������:����3

ن�א�وא#$�!�و����א�>��!��#�מ�����������������	�P,&��....�(���א���ل��3

�������و	��<	و���....�	��ن��,�:�،�وא�����ط����9	+��و�� ���	��+�

و�ذא�����, �زמ���د�و��� �ل�א�>��ط!�������..�و	��\�א� �,	!���

�!	�3��	��ن�א�ط*ن�دو�	�3ذن�	ن�א��,�!�א�$.�

�� : كما ثبت ثانيا

	ن�(#وאل�א�ط*ن��	&��� 	��8א����د��:�	�ن�(������د�6*ود�������������������

מ�א�-�,!�*>��*�د�	��+��א��,�ل�������	���������	���3�..��:���&

���ض�*�,�������������:�	�, �زמ���<ن�� �ل�א�>��ط!����������..�א�>�ط!�و#�		

�����!���د���5وא����3��&,���P	����ن����ذא�א�ط��*ن�دو�	���3ذن�	��ن�א��,

!	�.א�$

 : وقد ثبت ثالثا 
��-	��!�د�,��ل�#��ط�8و ��زמ�*�����د���و��� ��ل�������د�-���:�(ن�����

����������!	و�و�..�א�>�ط!��3��	��ن�א�ط*ن�دو�	�3ذن�	ن�א��,�!�א�$

�����ل���3��&,����Pא��ذ����#�6+��א&!��<����א�����������..��...../(#وאل�א�>��ط

و#��د�>���د�� ��ل�א�>���ط!��)�א�>���!�������&د,��دא(	���ن�א�وא#$��!�

�د�א�	����G!،�وא�ط��*ن���"����دא=ل�א�>���!�"��<�و���ذא�............��	��

�������!���<�������<ن�א�>���ط!�د����3�:��5��<�������,��دع�	 �� , ��زמ��	��

�����.��,�و	$.���<,�5���:���	وذ�������������دون�..�א�ط���*ن�و#

	!�א��+دא��3ذن�+�,?��ذ���	ن�א��,�!�א�$.�

و�������6��1א��'א���&���\����א������ن�?������A��?�H����Rع�¢��������Y���H]��8ن������..�"��:א�
������)=�P1��)?�01ل�و2\��»�و'Vא_�2\��»�א�]� �6،�ودuא�3@�..�����Cد����N�8ن��[��K����P?���R

�������f�א_�א��uא�3j�61":�7א�A��P?�Aل��������������'�Vن�د��*�� ��Sא�F�D��Aن�א����'ن���ذ����،�
���8��L3'�P?��Y��\2زل�و�)��$?�L�ذن�F�?��ووא!���61א�(�����א�0���1،�و���S�ن�ذ����������������א



 

٤٦٢ 

 

����A¥�d����������������"/?�5/��#�G/�H9��/I�Jא�/@Kא��/B�9�LM/א���א�?���

��;�N&.�
 ملا كان ذلك 

ومـن خـالل جملـة األدلـة المـار ذكرهـا تفصـيال وتأصـيال والقاطعـة بـبطالن كافـة اإلـجـراءات �

وحيث كانـت .. نها مباشرة إدالئه بأقواله والتي ترتب عليها ونتج ع.. التي اتخذت حيال الطاعن 

هــذا .. ـفـإن اإلدالء ـبـاألقوال يـكـون ـبـاطال ويبطــل أي دلـيـل يســتمد مـنـه .. تـلـك اإلجــراءات باطـلـة 

رغـم " اعترافـا" وحيث لم ترتكز محكمة الموضوع في إدانتهـا للطـاعن سـوي علـي أقوالـه المسـماة 

ول ـبــأن المحكـمــة ـلــم تتـســاند أي ـمــن فـهــو األـمــر الـجــازم بتـهــاتر الـقــ.. ـمــا ـشــابها ـمــن عـيــوب 

حيـث أن .. اإلجراءات الباطلة أنفة الذكر وبالتالي فقد طرحت أوجه الـدفاع والـدفوع المتعلقـة بهـا 

مـا هـو ) أقـوال الطـاعن(هذا القول قاصر ومعيب حيث أن الدليل التي اعتكز عليه الحكم الطعين 

 .ي علي الباطل فهو باطل إال نتيجة مباشرة لإلجراءات الباطلة وبالتالي فما بن

 وهو ما يؤكد 

 ����������������g���)وא���L���Pא�����C[���ن�אe=>�א�]�A���0/����א�]����8�4 �6א��k'$�א
�.و"'�j���..������L3'�P?��1!���4@�*�א8Vjل���cא�4A�ع�..���و��3אHA�GHل�
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٤٦٣ 

 

كم باخلطـأ يف فقد تغافل احلكم الطعني عن أن من أهم صور عيب احل: السبب األخري 

تطبيق القانون وخمالفته ، فضال  عن القصور املبطل يف التسببيب هـو بطـالن 

ومـن .. والتي تؤثر يف احلكـم ذاتـه .. اإلجراءات السابقة علي احملاكمة واحلكم 

ضمن أوجه بطالن اإلجراءات هو قصور النيابة العامة يف حتقيقاتها ممـا يلقـي 

ستكمال ما قصرت فيـه النيابـة ذلـك أنهـا بالعبء علي حمكمة املوضوع حنو ا

املالذ األخري الذي جيب أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصـيها ومعاجلـة عيـوب 

وهو ما يؤكد خطأ احلكم يف قوله يف شأن الدفع بقصور حتقيقات .. التحقيق فيها 

قبيل اإلجراءات السابقة علي احملاكمة وال تصلح سببا للطعن من النيابة بأنها 

 .فضال عن قصور هذا القضاء قصورا يبطله .. كم علي احل

علي أنه من أهـم ..  من قانون اإلجراءات اجلزائية ٢٤٤فقد نصت املادة .. بداية 

 ما يلي .. أسباب الطعن بالنقض 

ن الحكم المطعون فيه مبنيـا علـي مخالفـة القـانون أو إذا كا

 .الخطأ في تطبيقه أو تأويله 
�א�(ن��$,��9א�=ط�<������ط�,�ق�א����ون���������و	ن�&,�P(ن�א�	�������..��ذא���و#�.����,�*�

��..�,�طل�א�&�מ�3ذא��&��:�3&دא���,��..�*د��+و���������:و�

 أو التأكـيـد بوجـود قاعــدة قانونـيـة موجــودة ، بإنـكـار الحـكـمويتحـقـق : صــورة مخالـفـة الـقـانون 
بتطبيـق الحكـم  وتتحقـق  :وصـورة الخطـأ فـي تطبيـق القـانون .. بوجود قاعدة قانونيـة ال وجـود لهـا

أو  علــي نحــو يــؤدي إلــي نتــائج مخالفــة ، أو تطبيقهــا، قاعــدة قانونيــة علــي واقعــة ال تنطبــق عليهــا 

بخطـأ يقـع وتتحقـق   :وره الخطأ في تأويل القـانونوص..  علي واقعة تنطبق عليها يرفض تطبيقها

وهـي تتحقـق عنـدما :  وصـورة بطـالن الحكـم..  نصا من نصوص القانون عند تفسيرهفيه القاضي 
 عـنـدما وتتحـقـق أيضــا ـبـأن يصــدر مــن هيـئـة خوـلـف الـقـانون بشــأن تكوينهــا ، تتعـلـق ـبـالحكم كنشــاط

وأخيرا صورة بطـالن اإلجـراءات المـؤثر فـي .. تتعلق بالحكم كورقة بأن ال يوقع الحكم ممن أصدره 

  .ذلك في الحكمويؤثر  تتعلق بأهلية الخصوم أو تمثيلهم ببطالن إجراءاتوتتحقق  : الحكم 
 



 

٤٦٤ 

 

 ملا كان ذلك 

"��'�و��3'د��]��8ن�����..�و��9�ن��6��1��L��� �$'��F�<��"א�]�������c����[2א������'ن��������
�����<��=eא���_������A��������و�����P������S..�א��3j�אuא_�@����ن������w�_�א�(��������و�א��9

���S�P1=&� �6אm�ذ�א������A?A0..�א�]� ���6ن�����k'$�وא!�������w�_�א�(�����א�0������������1
�uא�3j�61א�������������_A��0وא���' Aא�����N��و��3א��z��2��א_�א�'א���3 ����وא�9�r�ن��61/��

�و�61�و��3א��k'$�א��k'د.�A �..�*�?��1.��د��� �*���אu.�א�]� �6
��و��מ����5.�מ���������:�א��+و��א)ول����(ن�א��,�!�א�$	!��מ��ط��9	ن�� ل�א�>�ط!�وא��&��Pא� ��

:� د,!�و 	�8	$�و	�:�د#,��!���������,�&�����Dמ�(ن���ذא�����..�!�وط��,.�����א�وא#$��&�ول����C �א

Vא�د*و���3 �א�� و���6و�زמ��ن�	ن�><����G,,��و ��א��(��6

)و�אق�������:�(ن�א��,�!�א�$	!��و����:�ط���:�(و����5:�(&�د�א���د����������������..�ذ���(ن�א�-

�������ن��.�����:,�&���(ن�א�	�.	!�א�-�,�!��,��:���وق�	���و�6א�>��.:������������..�א���ط���C �א

��	��ن�א��,��د�وא���5,��ق�و	=���5!�א�&�,���!�	���.[��د�(�.�������ون�	�=��ذو	��ن�D,����א�	�����$

��3����	$�.מ���و��و��	��	��	��8ل�	=دو	,.�������� S�&����8(���زאز�מ��	�:��$���	5,�

�)�.א�ط*ن

 كما كانت التحريات ستكشف 

������������������������7��\V�و��?��Pא��u��[vع�Q���6 ��[ن�א��א���������6�1���������@ذא�9��&��1��ز �����א 
���(F��)=P1ج�$�V�����1A �61��(��..ن�����������������'��k�G��f��Y�9�ن�$�3�ل�א��C���،�u��[?��6ذ����א���و

�و���א�����9�C���&�א��)�?��_�����)�..��\��ض�Q�1��(�Fא >�א��:9'$.�������(@����و?�'�1'ن�����]�������
���א���������":א�א��Yن�����ن�1��ز ����":�7א��A9��G.�

 كما أن التحريات كانت ستفسر 
�و	ن������������*ن�&�ن���و��א�ط*ن�،�و(���,�,מ�و,$	ل��������	*��<*���دو�!�	�ذ�א-���

�����و�מ�,�����9(,�!�	=��5!�������������..�א�	��-	�,ن��,.�<�!	-���	و(����,���מ����..��מ�,��ق�א�.

��������������..��&�ن�א�=�ق��	���,�+و��(��دא�(ن�,�<���	-�ل���ذא�א�5$�ل�א�	���و�3�9,����.�	,���

��ذ��������,&�ول������.�.و(������א�$�د�א��دس�	ن�*	���و(����	��زوج�	�ن�3	��(�,ن�و����(و��د�������������������

��,���و�,ن��3,ن��ذא�א��.מ�



 

٤٦٥ 

 

 ومما تقدم 

2��م��R���9�ن�������������������������Hא�א:�"���N�"'�3م�و��"��������b?��_��9�ن��ن�א��)�א��"�q�*(�?
��������������و�O��=2��A�Sא��P�د.�א�����ط���3�א<������[���1��و�ن��..�?�L3'�P �*�א�(�����א�0���1א

�.ذ���k��A9��?����4��A¥�d'$�א��)����_�
����א��+و��(	��:�א��,�!�א�$	!�دو�	�	����وא�?�*	��و�وא �9*�,.�	�ن�א�����ل����:��א�-

ن�א�وא#$��!�����	�P��,&����א�ط�,$��!��..����3���*���.��,$	��..������Dמ� و��,��!����ذא�אK ���א

���,�	��<����:���!�,�و(�	,���،�ذ���(ن�א�	$

١− �����	�,&�!��,�א�5+��ل��,	������,ن�������9(#��وאل�א�	�.	��!�א�-

��א�����,��وو���$����������,س��ز*	��:����<ن�א�ط��*ن����زع�Dط��

���������5=K���$	���&وא+ط�..��������א��ذ��6/.....�..�و��,ن�(#�وאل�א�>��ط

�����א���,���	� .(�د��و ود�Dط

��א�	���ذ�و���� −٢����!�و ���ود�א�Gط���&������:�א��,����!�..�و�����

������������������3��א�	$	�ل�א� ���������$	ل��*�����ط��و�&�,�ز��و3&

�(ن����>����*��ن�	���د�6+��دق��وא,��!�א�	�.	���!�א�-�,��!�	���ن�����

��	�ن�*د	��������&,���P..�א�ط*ن�#د�(��غ�>.و���*���ذ����א�Gط�

�מ�و و����6��+&!�א�وא#$!���	�.���-)��ن��ذ��. 

ن�(�6(-����و �ود�א�وא#$�!������������� −٣�,��!�,و�ن��,��[�*ن�א�	$

א��������ز*	.����א�	�.	���!�א�-�,���!�و�����ط�א� ����:�א����ذ���6

א�	�ذ�و����������((و�א�	�>������..���>دق���������D!�א���وמ�������

ن�+�&!����)�	�.	!�א�-�,!��د��	ن�א� �:����(#وאل�א��,����وذ�

� .	زא*	.

���Uאل�א� ,���אن�א�	1+���,ن�*	���3ذא����ن�א&��د�מ����	�8+��و:�� −٤

-!�(و�� د��(و�*����	�ن�*د	�������������Gא�.מ�*�ن����..�א��Uو��ذא���

�	$��א�ط*ن�و�,����و*	��3ذא���ن�,�+�و���3,������ذא���������

 א��.מ�	ن�*د	��



 

٤٦٦ 

 

�����و3'������..����9�ن�A��2��1م������"��NA�1�����?�������6� �&=�P1��r0�?(���א���"�?�������2א
����������6�1..�@3�א<��א�(�����א�0������1�(�F�NA1א�'א���0و���ن��c��w�����%א�^�����b9�ن��rوא�

��1A �..�_����(א���$'kم���QM���.�
���P���א�ط�,��!�א�>��*,!�א�����(و#$�:��������:�א��+و��א�-(ن�א��,�!�א�$	!�(	��:�*�ن�א���د*

�����*���*��ن�א�	'�����وא�>��وא�د���..�א�-�,��!א�	�.	��!�א��>����א�ط�����.�	�����5��1�

��د�6.		)�:���� �.א�	�.	!�א�-�,!א�ط�,!�א��

���������������!�,��5$�ل�����دو���א�&�,ض��	��(#��:�א�	�.	�!�א�-��:��ن�*	��3ذא���,����وذ�

و��ذא���,�ن�*	��3ذא����:���ذ��א�	�.	�!�������������)��	�,���d*ن�א���&�!��+�و��&�دو�Pא�وא#$�!����������(

���!���		�����מ�,���ق��.��א��زوאج�������(���ذ��א)�$�ل�	�ن�*د	�������	$��د��*���.�>��)���Dמ��#3א���

���ذא�א�5$�ل�������������.,��:����*ن�(=��	���	.�	���و(ن�א�ط��9א�>��*���د,�������..�وא����5	,���

�3ذא�����:�א�	��ذ�و���	����:�א� ���س������و#��:�א�وא#$��!�	��ن�*د	��������	�!����$	�!��,��	3�..

��&دو�P	وא#$!� ��,!�&د,-!���,	�و(ن�א�ط�,�!�(#�:��$دמ�و ود�-	!�د�,ل���*���.�

 وذلك كله 

2��م�و���A�F�NA�1وASو�����������������������������6�1Hא�(��������"�:א�א�N�$���3و�����)��?������G9�ن�
��������1A �6�1�6 �[א��..��������_�����(א�����_��k��Aذ����2=�'ن������b�\v��������)ن�א���H@�..א��:�"

�����n�)��GHא��������01�{���"�:א�א�����)�Ak1$.�אe=>�א�]���0(و��v>���و����=>� A��G���$'�k�
����P�p����1�1�����b'�1و�* ���Yא�\����−/−/−��]�������א��C��Aא����&��S�f����?�������א�(���H@�

����@���'P)���2�61�A�?�"��و��'אb��وא�����Kf~אu.�א�]� �6و Aم�F)��א�'א���0א�P��.א
����1	ن�	$د��6��,���א�	$	�ل�א���������:�א��+و��א��א����8���(ن�א��,�!�א�$	!��מ���מ����د*��� 

��א�	$��د,ن�����,�����	�.	��!�א�-�,��!א�=��ص���Uن�،�و���*و���Uא�.מ�*��ن�������9..�א�ط��

#ض�א����,�,ن��� 

:�א�&	�ض���������..����1*ن��,5,��א��ول��&دو�Pא�وא#$!��������	�����و	�8ذ����מ��و د�-	!�(-�

א���وو���6ط��*ن����د�6*,���:�א�	�.	��!�א�-�,��!�،�و��ذא��,5,����و ��ود����	:��=��ص�א�&	��ض���

�Dמ�(����א���Dل�و��Dמ���#3א��א����,���א)=���������������..�!�א�-�,!��د�6*,�!�א�ط*ن������א��وو���6	�.	�

������!,��	�ن�א����,��,ن�������������..��$دמ�	1	���������א�	�.	!�א�-�,)���و�ذא��,ن����9*�دמ�3>�

��دو���א�&,ض���:���!,��#��:�+�א&!�(	מ�א�ط�,�!�א�>�*,!�(�<ن�א�	�.	!�א�-	�.�



 

٤٦٧ 

 

 وذلك كله 

�م�..�A '��،�و���ن��F�NA�1)��א�'א����0א�(�P'�����]�� ������6و��H'F'��3א���ceא���
�c�\وא����A�=�������01و�Kوא�'א������(����\������1������.�

���� 	��8א����د��:�	�ن�א���ول�������������:�א��+و��א�=	س���&	��:��-��	��		��!	(�5D:�א��,�!�א�$

5'�*���א�	�1س�א�دא=�,�!���	�.	�ن��������&��س�،�و�	�ذא���מ�������	����و�	+�,����ذ��א�	�����������1..��

�3��א�	$	ل������.���و�&�,�.�؟؟�و	����و�	+�,����ذ������,�מ��&+.��Dמ�3&.+&5����א� �

�א�	�1س�؟

  هيتضح أن.. ومن مجلة أوجه القصور أنفة البيان ..هذا 

������������������c���(א�����y'��0ن�����2א�����L�0�9�ن� �*��=���א�'!'ع���61�HAא��'ل�א
9�������G����k2�H���R����]�6�0 ��*�א�61�A02����������������<�=eא3j�אuא_�א�P����� ��*�א���������..��A��4

��ل��k����1�_���@3�א<���و����������������������������=��G����4א�(������وא�&�\V���1�L?'k2��و"�:א��..�9�ن� ��
���א�'!'ع�=��*� �L3..�وא�����61�Q����و�4�����2'א2����� �_�S=�م�א��

يـره مـن جهـات القضـاء المقرر قانونا أن القاضي ال يتقيد بالتكييف القانوني الذي أثبته غ 

فعـلــي قضـــاء الحـكــم أن يراجـــع ـمــدي صـــحة التكيـيــف الـقــانوني للواقـعــة ويجـــب عـلــي المحكـمــة 

االســتئنافية أن تراـجـع أيضــا ـمـدي صــحة التكيـيـف اـلـذي انتـهـت إلـيـه محكـمـة أول درـجـة وـكـل ـمـا 

مـة تتقيد به هذه المحكمة هو أال تضر بمركز المتهم إذا كـان هـو المسـتأنف وحـده وتغييـر المحك

التكييف القانوني للواقعة لـيس محـض رخصـة للمحكمـة بـل هـو واجـب عليهـا فعليهـا أن تمحـص 

الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها والمقصود بتعديل الوصف القانوني هو تعـديل المسـمي القـانوني 

للواقعة ذلك أن المحكمة بتحقيقها الواقعة تقوم بعملية تكييف لها مؤداهـا أن تضـع الواقعـة تحـت 

رض معين من فروض التجريم أي تحدد مدي تطابق الواقعة المادية مـع الواقعـة القانونيـة دون ف

إضافة وقائع جديدة وهي تملك تغير الوصف بناء علي الوقائع التي استخلصتها دون التقيـد بمـا 

ورد ـبـأمر اإلحاـلـة أو ورـقـة التكلـيـف بالحضــور أو ـمـا انتـهـت إلـيـه محكـمـة أول درجــة وأن تطـبـق 

 .نصوص القانون تطبيقا صحيحا عليها 

 )١٦/٧/٢٠١٨ جزاء جلسة ٢٠١٨/٥١٧الطعن رقم (

 



 

٤٦٨ 

 

 وقضي كذلك بأن 
المقرر في قضاء هذه المحكمة علي أنه ال يحـق لمحكمـة الموضـوع أن تفصـل 

في الدعوى الجزائية من غيـر أن تسـتنفذ وسـائل التحقيـق الممكنـة ألن تحقيـق 

ون رهيـنـا بمشــيئة الـمـتهم ـبـل واجـبـا األدـلـة ـفـي الـمـواد الجزائـيـة ال يصــح أن يـكـ

عليها التوصل إلي الحقيقة بغض النظر عن مسلك المتهم في صدد هذا الدليل 

ـة ال يمـكـن أن يضــيق عــن تحقـيـق موضــوعها  ـدعوى الجزائـي ـأن نطــاق اـل ذـلـك ـب

والفصل فيها علي أساس التحقيق الذي تـم صـونا لهـذه الحقـوق ألن المحكمـة 

أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها علـي الوجـه هي المالذ األخير الذي يتعين 

الصحيح غير مقيدة في ذلـك بتصـرف النيابـة فيمـا تقـرره فـي واقعـة معينـة وأال 

انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجـه طارقـه بغيـر حـق وهـو 

 .ما تأباه العدالة 

 )٢٠/٦/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ٢٢٤ن رقم الطع(

  ملا كان ذلك
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 وحيث أمسكت حمكمة املوضوع .. هذا 
األمر الذي يعيب حكمها بالخطأ فـي تطبيـق القـانون .. عن إعمال واجبها في هذا الصدد  

بمـا يجـدر .. وهذا كله بخالف اإلخالل بحق الـدفاع ..  التسبيب ، فضال عن القصور المبطل في

 .معه نقض الحكم الطعين 

 

 

 



 

٤٦٩ 

 

 هذا   

 وحيث أن الشق العاجل

 .بطلب وقف التنفيذ 
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 هذا باإلضافة 
يسـبب لـه العديـد مـن األضـرار الماديـة إلي أن تنفيذ هذا الحكم بحالته الراهنة علي الطاعن 

األمـر الـذي ينعقـد معـه ركـن  .. والمعنوية التي ال يمكن تداركها حـال القضـاء فـي موضـوع الطعـن
 .ف التنفيذ االستعجال المبرر أيضا إليقا

 جتماع ركني اجلدية واالستعجال اهذا وب
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 بناء عليه 

 يلتمس الطاعن من عدالة اهليئة املوقرة حتديد أقرب جلسة للحكم 
 .بقبول الطعن الماثل شكال : أوال 
 .وفي الشق العاجل بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في الموضوع : ثانيا 
 . بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما هو مسند إليه :أصليا : ثالثا 

ٕوفي الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيـه واعـادة األوراق إلـي محكمـة الموضـوع :  احتياطيا
 .لنظره مجددا بهيئة مغايرة 

 وكيل الطاعن            
 

�  المحامي            
 
 



 

٤٧٠ 

 

 ) اإلصدار اجلنائي(ا�لد الثالث 

 الفهرس
 

 مالحظات من ص إلي ص التهمة المحكمة م

  ١  الغالف ١

  ٣-٢  المقدمة  ٢

  ٩٨-٤ هتك عرض  الجنح المستأنفة  ٣

  ١٥٧-٩٩ مخدرات) المستأنفة(الجنايات  ٢

  ١٩٧-١٥٨ درات ترويج مخ الجنايات  ٣

  ٣٤٧-١٩٨ رشوة  )المستأنفة(الجنايات  ٤

  ٣٩٧-٣٤٨ مخدرات  الجنح المستأنفة  ٥

   ٤٦٧-٣٩٨ هتك عرض التمييز  ٦

   صفحة ٤٥٢ عدد الصفحات 

 


