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 كل يف جمال ختصصه
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��-9מ���������������������)� �
..�%ن�א������ن������ل�א����
ون�دא-�������ون�����د�9מ�!� ��و���,�
&��ط9מ�א��9

� 

&�ط9מ�א��9�E9מ�ذא

�د�%�
���א��	���ن��زא��و��

%�B�Fو��س�������.�

 ولعل أن ما جيمع

����Nوא����و>�دא
�و<:��$��'���A5�S5�.A�vو��X��lو�������������	�w�8א����:x+א�S5����y��>���0�:M����0و

�א���T2א�A*A���n$T3אن�א�����$5<�..�(�:��.�p*[\0א��#���א�&���Xوא�

 معربا مت ترمجته لقانون

�6�و�אzدא��Xو)��������������������P���Vو�א� ���	��	�=�א#�����6A<�U$TVא�0�c�x�(�8و>�=���#א�8א�6���3

����������������Z� #א���5$���وא���
�א�*��Aאن�א���5$���	�����	����وא+	���א�	���$A:��5�O$د����<����W`ذ����1[���..��وL������و

�S*��3ل�אHl�	����$5�UTb�XYא��q�3א����ون�א�	�)��.L�d �:�5]�א����א�:���6�#א��M�3وא�3*

 آملني أن يلقي قبول السادة احملامني الزمالء
�������

���ن��ذ��א�E%��מ�א��	���מ�א��
�-�������������..�وא�����9ن��
&��א�.��!��א���
و������!�Cوذ�

�2�����

�- –�د
 �(و�ذ��א�Eط�ون�%��מ��	��מ�א�����ز������..����א��Eوא��د���..�(����

�ون��Aد��9��%��
���

��9����	

�����/����9..����מ�! �/.�א��א��	�����א�� �������7
�.و

�وא|�و��6א��$0#(�

�

 يوسف السهالوي

 السهالوى ومشاركوه

 حمامون ومستشارون

 محدي خليفة 

 نقيب احلامني

 )السابق(ني العرب ورئيس احتاد احملام

 

 
 
 
 



 
 

٥

 

 
 
 
 
 

 

 املوقرة.... لدي حمكمة متييز دبي 

 الئحة الطعن بالتمييز 

 لسنة      جزائي  رقم 

 املتضمنة طلبا بإيقاف تنفيذ احلكم املطعون فيه 

 

  من مقدمه 

 

 طاعن            / السيد 
 / وعنوانه 
 / وهاتفة 
 / بوكالة 

 

 ضــد

 

 

 سلطة اتهام          النيابة العامة 

 
 

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 

 �حامي�بالنقضا



 
 

٦

 وذلك طعنا يف احلكم 
وذلـك فـي االسـتئنافات ..  دائـرة الجـنح المسـتأنفة – عن محكمة دبي االسـتئنافية درالصا 

  والذي قضي في منطوقه بما يلي -/-/-الصادر بجلسة .... لسنة .... ، .... ، .... أرقام 

 حكمت احملكمة حضوريا 
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  حكم الدرجة األويل قد صدر وقد كان.. هذا 

  وقضي منطوقه مبا يلي -/-/-بتاريخ 

 حكمت احملكمة حضوريا 


�ط�،�و@��
�د���������������V)�א01
�/.�(�T$Uא�	*����$?4�1��
�LX��*	

.�א1/�+ 
"�D�
�
������+��%�91�VYL( ?�����+1א�1و�./�..����������+
Z�Gא�O
1@�+
L���א�[�/�
و@\�1
+�א1

�+H	]�א�+L���א. 
�א��
	������..��ذא�� �	���
��	מ��
�	ل�א�ط�	�ن�،�و�د����������������������و����א� 	������د��������ذא�א

��
���'�&�د��ن�א�%ول��$���..�����	����א�#زא!

 ���������ن�����	�س�،�و���-�)�����....����ن����	מ�+���و����,�'�,����א�و+و���	��*��������)ن���(

�:�دא!��1א*�0	ص����ز�)�ط�����د�'� .... �	מ

١- � ���%�� �=9$:� T9	^א� ;	ZL,٨٢٠4٤٢١4و١١� ،� O?4א�:@� �d91*+��د�34 ;	L�9:� �e��1א
+L)�716(+��/�א�.....�−��;L9/�hdZ91�+)�9Z�א�/.....)�+L� iא�O?4א�6א4א��;�)��@:�@

��j 1א�O9/�،�+1�)�1א�;Sو�O9/�;L1@�+Z9��و4אق�وאk���l��m1א.� 
�



 
 

٧

٢- n�?4אo4� >p� .�� 	�:� �� �"�E?�L��1و�6א O)�71א� +)671� �א�H1و4 O��� :� �
�א����%1א�$����א���q�1و�אY1(�6و �*o���)�+)6�� ��Z*� 0qאذ���s1ن�و.....)
Z*9وذ���AL,�	��O)�791�u�� :�>=1א�A:� �א1	��:�����?��:9; �=1����F@�6אم ،� �Z*L�

��Z* :��%/���1ص��wو4אق�אkא���l��m1א��j 1א�O9/�s1وذ�،. 
٣- �s1Y�� ;Z9/�A:��q�1א���� L$�و�4.�אE��46.�אGא��Z�	"א� وذ���s1ن�،

�Z*א�1/�]�?%�م����x�+�,א�1א���Dywאد�?�6�6%א�/J���91[$<�אG��z"א��
 .،�وذ�O9/�s1א��j 1אm1�����lאkو4אق�
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 فإن الوحدة العقارية املباعة .. وتأسيسا علي ما تقدم 
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 من املدعية باحلق املدني ) واحلال كذلك(الشكوى أما تقديم 

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

 املفرتض سداد مثنها الزالت يف ملك وحيازة املدعية 

أنه إذا ثبـت أن الشـركة المدعيـة قـد أصـدرت .. بمعني أخر  
 المـشـتري عـقـد نـهـائي وناـقـل للملكـيـة وقاـمـت بتـسـليم الوـحـدة إـلـي

فهذا دليل قاطع غيـر قابـل للشـك بأنهـا تسـلمت كامـل .. النهائي 

إذا ثبت إبراء ذمة المستثمر وأنه .. الثمن من المستثمر، وأيضا 

ــالحق  ــة ـب ــي المدعـي ــه إـل ــة أثمـــان الوحـــدات المباعـــة ـل ســـدد كاـف
اللتـين يمثلهمـا (فإن ذلك يؤكد براءة ذمة المؤسسـتين .. المدني 

 .اءة ذمة الطاعن وبالتالي بر) الطاعن
 وهو ما قد كان وثبت بالفعل علي النحو الذي نتشرف ببيانه فيما بعد 

 مبا يؤكد عدم قيام االتهام املاثل علي مثة سند صحيح 
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 وعلي الرغم من أن ملف التداعي قد زخر بالعديد .. هذا 

 من تقارير اخلربة الفنية واحملاسبية مجيعها قطع ببهتان 

  ومن هذا التقارير ما يلي طاعناالتهام املسند لل

���زאع���د�'�����..... ���&������..... א��ودع����9א��د�و����S:�التقرير األول
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 إلي عدم صحة جملة مزاعم المدعية

����א���%��دמ�����:�التقريــر الثــاني �%����'���
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  أحقية المدعية في اعتراضاتهاعدم 
 ومن ثم 
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الدعــــاء الشــــركة المدعـيـــة ، فيـمـــا صــــحة ال 

ٕأبلغت بـه ، وانمـا توجـد حسـابات بينهـا وبـين 
  .....( وهما طاعنالشركتين ووكيلهما ال



 
 

١٢

  .بما يتعين تصفيتها) .....، 
 -/-/-ثم يأتي التقرير األخري املؤرخ 
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 وقد جتاهلت املدعية باحلق املدني حقيقة ال مراء فيها

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

ووفـقــا .. فهمــا مجــرد اتفاقـيــة بيــع لصــالح مســتثمرين رئيســيين .. تســليم الوحــدات بموجبهمــا 

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

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

ــود نهائـيــة للمشـــترين النهـــائيين وقاـمــت بتســـليمهم لل ــالحق المـــدني الـتــي أصـــدرت عـق ــة ـب مدعـي

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

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

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

العقدين عن الطاعن فإن األمر ليس به تزوير بل أنه ال يعدو أن يكون بيـع ملـك الغيـر وتصـرف 

فضولي وافقت عليه الشركة بتعاملهـا علـي العقـدين واسـتالمها كامـل ثمـن الوحـدات المباعـة مـن 
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ــالحق وبال.. المشـــتري  ــة ـب ــذين فـــي حـــق الشـــركة المدعـي ــالي أصـــبح العقـــدين صـــحيحين وناـف ـت

 .. -/-/-بما فيهم تقرير الخبـرة األخيـر المـؤرخ   (وهو ما أكده كافة السادة الخبراء .. المدني 

ــم ورضـــاء الشـــركة بالعـقــدين وتعاملـهــا عليهمـــا ) المعـتــرض علـيــه حـيــث أـكــدوا جميـعــا عـلــي عـل

 .، وهذا كله يؤكد بانهيار القول بوجود ثمة تزوير ودخولهما في منظومتها الحسابية 

 وبرغم مجلة ما تقدم .. هذا 
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وقدم الحاضر مع المتهم مذكرة سبق تقديمها أمام محكمة أول  ........... "

 ."......................درجة 

 كما قال أيضا 
كما تلتفت المحكمة عن دفاع المتهم لكون قد انتهي الحكم  ........... "

المستأنف سديدا إلي إدانته بعد أن تكفل بالرد علي كافة الدفوع المثارة منه 

 ......................".وقد 
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انون ، وقصوره املبطل يف التسـبيب خطأ احلكم الطعني يف تطبيق الق: السبب األول 

وذلك بتجاهله الدفع اجلوهري املبدي من املـدافع وإخالله الواضح حبق الدفاع 

عن الطاعن بانعدام صفة أو مصلحة الشـركة املدعيـة بـاحلق املـدني يف تقـديم 

، حيث أن الثابت أنها ال تصدر عقود نهائيـة ) وهو من جرائم الشكوى(البالغ 

لكية األعيان املزعوم االستيالء علي مثنها إإل بعد سداد كامل وال تقوم بنقل م

مبا يعني أنها تظل مالكة لتلك الوحدات مبـا يسـتحيل معـه القـول .. الثمن 

بوجود اختالس أو خيانة لألمانة أو اسـتيالء علـي مثـة أمـوال مـن الشـركة ، 

ون يف وبفرض استالم الطاعن ملبالغ ومل يوردهـا فالضـرر واحلـق يف الـبالغ يكـ

وحيث أن خيانة األمانة مـن جـرائم .. جانب املشرتي وليس يف جانب الشركة 

 .الشكوى فإنها تكون غري مقبولة من الشركة املذكورة 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ١٠فقد نصت املادة بداية 
 ال يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إال بناء علي شكوى خطية

 .أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانونا 

ٕ ، واخـفــــاء األـشــــياء المتحصـــــله وخياـنــــة األماـنــــة الـســــرقة ، واالحتـيــــال ، -١
 ...........منها 

  استقرت أحكام التمييز علي أن ويف ذلك
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 املستثمر(وبالتايل فإنه يكون من حق سالفي الذكر فقط 

  طاعنأن يقدم أيا منهما بالبالغ ضد ال) أو املشرتي النهائي

 بفرض حصول الواقعة 
فـإن هـذا الـبالغ ) مالـك المدعيـة بـالحق المـدني/ ..... (المـدعو أما وأن يقدم البالغ مـن 

يكون مقدم ممن ال صفة له وال مصلحة ، حيث أن ثمن الوحدات لـم يـدخل ذمـة المدعيـة بـالحق 

.. كمـا أن الوحـدة ذاتهـا ال تـزال فـي ملكهـا وحيازتهـا ! المدني أصال حتى تدعي اختالسـه منهـا ؟

 ! .ة الصفة واألحقية في تقديم البالغ الراهن؟؟فأين إذن الضرر الذي يمنح للمدعي

 ملا كان ذلك 
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 هذا وملا كان الثابت
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قرار بتصفية الحساب بخصـوص  إ:الموضوع 

الطابق الثاني والرابع والسـادس والسـابع 
نـقـر نـحـن الـمـوقعين أدـنـاه ..... مشــروع 

ـا بتصــفية حســاب شــركة  ـا قمـن ..... بأنـن
وال عـــن الطواـبــق المشـــار بيانـهــا أعـــاله 

أي رصـــيد مســـتحق ..... يوجـــد لشـــركة 
عن هذه الطوابق حاليا أو مسـتقبال لدينا 

، كـمـا نـقـر ـبـأن الوســيط العـقـاري المـعـين 
للعـقــــــارات ..... الـســــــادة (ـمــــــن قبلـنــــــا 

ـتـــم تصــــفيه ) للعـقـــارات..... ومؤسســــة 

حســابنا المشــترك بخصــوص مســتحقاتنا 

 لنـــــــا أي مطالبـــــــات ماليـــــــة وال يوجـــــــد
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بخصوص بيع الوحدات العقاريـة الواقعـة 

 . الطوابق المشار إليها أعاله في
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  األول اإلقرار 
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  الثاني اإلقرار 
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  فحسب هذا ليس 

حمكمتي املوضوع أول وثاني أمام طاعن بل أن الثابت باملستندات املقدمة من ال

  درجه
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 وقد نتج عن هذه االتفاقية أن باتت ذمة املستثمر األمحداني 

 مربأة متاما جتاه املدعية باحلق املدني 

بوصـــفه نائـبــا عـــن (وهـــو ـمــا يســـتتبع إـبــراء ذـمــة الطـــاعن  
ـه ـبـأي شــيء وال يحــق للشــركة المدعـيـة االدعــا) المســتثمر ء قبـل

 .منذ تحرير هذه االتفاقية المار ذكرها 



 
 

٢٢

  مجيعه تقدم ومما 
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 وهذا األمر قد أيده وأكده تقرير اخلربة املنتدبة 

 اع مدني  نز.... لسنة .....يف الدعوى رقم 

  مدني كلي.... لسنة .....املقيدة برقم 

والذي أنتهي إلي عدم صـحة جملـة مـزاعم الشـركة المدعيـة 

بالحق المدني وادعاءاتها في حق الطاعن ، هذا ولـدي اعتـراض 
المدعيـة عـلـي ـهـذا التقرـيـر ، ـجـاء التقرـيـر التكميـلـي مؤـكـدا عـلـي 

 .عدم أحقيتها في االعتراضات 
 كمة املدنية وحيث قضت عدالة احمل
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 أما وأنها مل تفعل

�����������������������
*��;
1�D�
��
�63}�وא��
	 �א�Fא�iع�א���

+�4د�£
Yא�א1���*Z�\و��?�4د���
�������}
U��
אk:�6אi�زم��%mU�4�H*��و�Hj*��1§و4אق����و��1)	*��&��� $¦�/.�@^
�ل�وא�

��C�
��Ljא�1א,�
+����������������א�1��ع�Hم���
�Jم�א�
/�O
9/�n

{�א%1
���ن�א�|?L$0?����
0wא�.
/�

$�غ��

����א1
%?���}


;�א�
1�.


�?*��و:

�א/�Oو:���

��א1	
x�..�+)6


�TLא71
1�A0%1�

���

و3



 
 

٢٣

�+

L/��א�..���F�

���

M�.


��]�و:

6א��eא71
S�.

:�+

��:kא�+

��L^ن����

L\�+


+�א�1�:
��L 1و��א
�'�=1J1 %��وא�6א����S��$L�:א����.�

احلـكـم الطـعـني أخـطـأ خطـأ جـسـيما يف تطبـيـق الـقـانون وقـصـر يف : لسـبب الـثـاني ا

التسبيب والبيان حيث عاقب الطاعن عن واقعات ختتلف عن تلك الواردة بأمر 

اإلحالة الصادر عن النيابة العامة من حيث القيمة والفرتة الزمنية مبا جيـزم 

ض نقهو ما جيعله جديرا بالواقعات مل يتناوهلا أمر اإلحالة وعن بإدانة الطاعن 

 .واإللغاء 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٢١٣فقد نصت املادة 

ال يجــوز الحكــم علــي المــتهم عــن واقعــة غيــر التــي وردت  
بـأمر اإلحاـلـة أو ورقـة التكلـيـف بالحضــور ، كمـا ال يـجـوز الحـكـم 

 .علي غير المتهم المقامة عليه الدعوى
 يز أن ذلك أن املستقر عليه متي

ـة   ـذي تســبغه النياـب ـانوني اـل ـد بالوصــف الـق ـئن كــان األصــل أن محكمــة الموضــوع ال تتفـي ـل

العامة علي الفعل المسند للمتهم ، ولهـا أن تمحـص الواقعـة بجميـع كيوفهـا وأوصـافها ، إال أنهـا 

 مـن ٢١٣/١في هذا الصدد يجب أن تلتزم بما نـص عليـه قـانون اإلجـراءات الجزائيـة فـي المـادة 

ال يجوز الحكم علي المتهم عن واقعة غير التي وردت فـي أمـر اإلحالـة بمـا مفـاده أنـه يجـب أنه 

عـلـي المحكـمـة أن تلـتـزم ـفـي ـهـذا النطــاق بالواقـعـة المطروحــة وأال ينطــوي الوصــف الجدـيـد عـلـي 

تحوير لكيان الواقعة المادية وبنيانها القانوني ، وأال ينطوي علي عناصـر جريمـة أخـري لـم ترفـع 

دعوى ، ومن المقر أن الوقائع التي تلتزم المحكمة بالفصـل فيهـا وأال تتجاوزهـا أنمـا تتحـدد بها ال

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 للنيابـة العامـة وفصـلت فـي غيـر 

 . طلبته وال يصحح بطالن الحكم قبول المتهم أو المدافع عنه المرافعة ما

 )٢٤/١٢/٢٠١٢ جزاء جلسة ٢٠١٢ لسنة ٥٥٣الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
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 ورغم ذلك حكم ضده باإلدانة عنها رغم خروجها عن النطاق الزمني

 الوارد بأمر اإلحالة وورقة التكليف 
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 بالغربة مبقدار املعوال ميكن القول بأنه ال 

 عن واحدة طاملا كانت التهمة املنسوبة للطا
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  املوضوع بدرجتيهاوحيث أمسكت النيابة ومن بعدها حمكمة 
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  متسك طاعنوحيث أن املدافع عن ال

  كونه شريك مع املدعية  عنمجانابأن تصرف األخري 

 ن يتعامل كشريك ومالك يف بعض املشروعات أي أنه كا

 وليس كوكيل ألي شخص أو جهة إال أن حمكمة الدرجة األويل 

قد التفتت عن هذا الدفاع الجوهري استنادا علي القول بأنـه �

باسـتالمه طـاعن حتى لو سايرت المحكمة الدفاع في ذلك فـإن ال"
لألـمـوال كشــريك إنـمـا يـكـون بصــفته وـكـيال عــن ـبـاقي الشــركاء ، 

ـــ األموال أو بجــــزء منهــــا لنفســــه يشــــكل جريمــــة وأن اســــتئثاره ـب
 .طاعن االختالس التي يحاكم بها ال

 وهذا جيزم خبروج حمكمة أول درجة 

 عن نطاق الواقعة املعروضة عليها 

 وسايرتها يف ذلك احملكمة االستئنافية مصدرة احلكم املطعون فيه
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تطبيق هذا النص في حكم الوكيل الشريك علـي المـال المشـترك والفضـولي وفي 

ـي مــال صــ احب الشــأن ومــن تســلم شــيئا الســتعماله فــي أمــر معــين لمنفعــة عـل
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الطعني يف تطبيق القانون حينما سـاير النيابـة العامـة خطأ احلكم : السبب الثالث 

وحمكمة الدرجة األويل يف إسباغ وصـف جرميـة خيانـة األمانـة علـي تعـامالت 

، وقصـوره املبطـل يف اإلملـام ) ال صـله هلـا بالقـانون اجلزائـي (جتارية ومدنيـة 

 – -/-/-ومنهـا التقريـر املـؤرخ (بعناصر الواقعة حيـث أكـدت تقـارير اخلـربة 

إيل وجود مديونية للطاعن لدي الشركة املدعية بـاحلق املـدني ) املعرتض عليه

مما يؤكد فساده يف االستدالل بهذا التقرير األخري يف إدانة الطاعن رغم ثبـوت 

تداول املعامالت ما بني دائن ومدين مبا جيـزم بانتفـاء وصـف خيانـة األمانـة 

 در نقضه بدفاع الطاعن مبا جيوهذا كله يؤكد أيضا إخالل احلكم .. املقال به 

 حيث أن املتواتر عليه يف قضاء التمييز أن 
 مـن قـانون العقوبـات ٤٠٤المقرر إن جريمة خيانة األمانة المنصوص عليهـا فـي المـادة 

 مـنـاط توافرهــا أن يـكـون المــال ـقـد ســلم بقتضــى عـقـد مــن عـقـود ١٩٨٧ لســنة ٣االتحــادي رـقـم 

ـا ـمـن تـلـك العـقـود اـلـواردة عـلـي ســبيل األماـنـة اـلـورد حصــرها ـفـي المــادة الـمـذ ـإذا انتـفـت أـي كورة ـف

 لمـا كـان ذلـك وكان تسليم المال بناء علي تجارية العالقة فال قيام لجريمة خيانـة األمانـةالحصر 

، وكان الثابت باألوراق ومـن أقـوال المـدعي بـالحقوق المدنيـة بالتحقيقـات أن المـتهم قـد زعـم لـه 
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مقابل اقتسام الـربح بينهمـا فـأن الواقعـة تخـرج ) معا( يموالها بوجود صفقه تجارية وطلب منه أن

عن إطار جريمة خيانة األمانة التي يقتضي تسليم المال فيها أن يكون بناء علي عقد من عقود 

األماـنـة اـلـواردة حصــرا ـفـي الـقـانون وـهـو ـمـا خـلـت مـنـه أوراق اـلـدعوى وحـيـث أن ـمـا انتـهـي إلـيـه 

ـي نحــو مــا ســلف يتـفـق وصــحيح ـة العامــة الحـكـم عـل ـره النياـب ـانون وال يـقـدح ـفـي ذـلـك مــا تثـي  الـق

في أسباب طعنها من أن التكييـف الصـحيح لواقعـة الـدعوى أنهـا تشـكل جريمـة خيانـة ) الطاعنة(

 مــن قــانون العقوبــات االتحــادي المعــدل ألن ٤٠٤األمانــة  المؤثمــة بــالفقرة الثانيــة مــن المــادة 

) المــدعي بــالحقوق المدنيــة(لمجنــي عليــه المطعــون ضــده تســلم المــال موضــوع الــدعوى مــن ا

ذلـك أن االدعـاء بقيـام عقـد بصفته شريكا فيه وليستعمله في منفعة لألخيـر ممـا يعـد وكـيال عنـه 

 منه ولم يتأيد بأي دليل في األوراق لما كـان ذلـك ، وكـان الحكـم المطعـون الوكالة قد جاء مرسال

مـة خيانـة األمانـة انتهـي إلـي تأييـد الحكـم فيه بعد أن خلص بتـدليل سـائغ إلـي انتفـاء أركـان جري

 .االبتدائي فيما ذهب إليه من تعديل وصف االتهام يجعل الواقعة تثير شبهه االحتيال

 )١٩/١٢/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ٥٠٦الطعن رقم (

 كما قضي أيضا بأن 

جريمة خيانة األمانـة منـاط توافرهـا أن يكـون المـال قـد سـلم  
األمانة ، فإذا انتفي أيـا مـن تلـك العقـود بمقتضي عقد من عقود 

وكان تسـليم المـال بنـاء علـي عالقـة تجاريـة ، فـال من الوجود ، 
 .قيام لجريمة خيانة األمانة 

 )٢٩/٤/٢٠١٣ جزاء جلسة ٢٠١٢ لسنة ٧٦١الطعن رقم (

 وكانت .. ملا كان ذلك 
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 نفسه قد لعب دور املستثمر الطاعن فضال عن أن 

 واملشرتي بأن كان يقوم بشراء بعض الوحدات والطوابق الكاملة
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   مع باالشرتاكطاعنبل واألكثر من ذلك فقد قام ال

 %٣٣ كل بنسبة ...../  ومعهما السيد ...../ املدعو
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 ...../ وهذا أكده أيضا السيد 

 )تهاماخلبري املنتدب يف هذا اال(
 بــين األطــراف يتعــين يوجــد تعامــل تجــاريحيــث أقــر أمــام النيابــة العامــة بأنــه 

ألنـهــا مرتبـطــة بتعاـمــل ٕتصـــفيته ، واذا تـبــين أي مـســتحقات فيـجــب الوـفــاء بـهــا 

 للمسـتأنف مـع وجـود تعـامالت تجاريـة، وانه قد ظهر من خالل الفحص تجاري 

ستخرجة باسمه من ووجود كشوف حسابات مالشركة قبل تعينه مدير تنفيذي ، 

دفاتر الشركة تبين أنها عبارة عن أنصـبة للشـركاء وأن هـذا يعنـي وجـود عالقـة 

 ............ تجارية 

 )درجة األولي من حكم ال٧برجاء مطالعة ص (������

  بل أورد تقرير جلنة اخلربة األخرية.. ليس هذا فحسب 

 )بطالنهرغم ( الذي عول عليه احلكم املطعون فيه -/-/-املؤرخ (
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  ليس ما تقدم فحسب

  ذات السياق فقد أقرت الشركة املدعية إقرارا قضائيا صرحيا بل أنه يف

  نزاع مدني .... لسنة .....مبدنية النزاع يف صلب صحيفة الدعوى رقم 

  مدني كلي املقامة منها .... لسنة .....املقيدة برقم 

  من قانون اإلثبات علي أن ٥١فقد نصت املادة 
 خر  عن حق عليه ألهو إخبار اإلنساناإلقرار  

 ، مـدعي بهـا عليـه أمام القضـاء بواقعـة قانونيـة إذا اعترف الخصـم ويكون اإلقرار قضائيا
  .وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة

 ويف هذا اخلصوص استقرت أحكام التمييز علي أن 
لمـقـرر أن اإلـقـرار قضــائيا ـكـان أو غـيـر قضــائي ـهـو اعـتـراف الشــخص بـحـق علـيـه ألخــر ا

 .ٕ اعتبار هذا الحق ثابتا في ذمته واعفاء الدائن من إثباته بقصد
 )٢٩/١/٢٠١٢ مدني جلسة ٢٠١٠ لسنة ٢٩٨محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 ويـعـد حـجـه أثـنـاء نظــر اـلـدعوى ، أـمـام القضــاء هــو ـمـا صــدر ـمـن الخصــم اإلـقـرار القضــائي 

باعتبــاره مصــدرا اللتزامــه بــالحق جــوع فيــه وال يقبــل منــه الر علــي نفســه ، علــي المقــر بمــا أقــر بــه
وأن إقرار الخصم إقرار قضائيا أمام المحكمة االبتدائية يظل نافذ األثر أمام محكمـة المطالب به ، 

 .االستئناف إذ ال يجوز الرجوع فيه 

 )٢٧/٢/٢٠١٢ مدني جلسة ٢٠١١ لسنة١٢٩الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
 نـزاع .... لسـنة .....المدعيـة بـالحق المـدني رقـم وبمطالعة الدعوى المقامة من الشركة 

يتضـح أنهـا اشـتملت علـي إقـرار قضـائي ..  مـدني كلـي دبـي .... لسـنة .....مدني المقيدة برقم 

صريح بمدنية النزاع ، وأن قيام الطاعن بإبرام عقـد بيـع ال يعـدو أن يكـون مجـرد بيـع ملـك الغيـر 

 .وهو ما يجزم بانعدام سند االتهام الماثل .. وليس في األمر خيانة لألمانة أو تزوير 

 وحيث مل يفطن احلكم الطعني جلملة ما تقدم 
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احلكم الطعني خالف القانون والقاعدة األصولية التي تؤكـد بـأن عقـد : السبب الرابع 

 ال يفرتض بل جيب أن يكون ثابت بالكتابة أو بأدلة كتابية ، وحيـث جـاء األمانة

 هو عقد وكالـة ، وحيـث باحلكم املطعون فيه أن عقد األمانة املدان بشأنه الطاعن

فهو األمر اجلازم .. مل تتمخض األوراق عن وجود هذا العقد أو أدلة كتابية عليه 

بأن احلكم الطعني مبناه التخمني واالفرتاض الظني ذلك أن إثبات عقد األمانـة 

السيما لو كـان العقـد وكالـة حيـث .. ال جيوز ) بفرض وجودها(بالبينة والقرائن 

أن يكون هلا حدود ونطاق ال جيوز جتـاوزه ، وحيـث خـال احلكـم أنها من املفرتض 

من بيان سنده يف القول بوجود وكاله وعجز عن رسم حـدودها ومعاملهـا ، فإنـه 

 يكون عالوة علي اخلطأ يف تطبيق القانون قد قصر قصورا مؤسفا يف تسبيبه 

 ذلك أن املستقر عليه متييزا يف هذا الشـأن أن 
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 )٢٢/٩/٢٠١٤ جزاء جلسة ٢٠١٤ لسنة ٥٠٠ مقالطعن ر(

 وملا كان من املقرر أيضا .. ذا ه
 عقوبـات وعلـي مـا جـري بـه ٤٠٤إن جريمة خيانة األمانة المنصـوص عليهـا فـي المـادة 

قضاء هـذه المحكمـة يتعـين لتـوافر أركانهـا أن يكـون موضـوع الجريمـة مـاال منقـوال مملوكـا للغيـر 

 المـادة وأن يخـتلس وأن يتسلم الجاني هذا المـال بعقـد مـن عقـود األمانـة الـواردة حصـرا فـي هـذه

ٕالجاني هذا المال مع انصـراف نيتـه إلـي تملكـه واضـافته إلـي ملكـة الخـاص فـإذا تخلـف أي ركـن 
من أركانها فال تقوم الجريمـة وأنـه وأن كـان عقـد الوكالـة هـو مـن عقـود األمانـة الـواردة فـي تلـك 

الموـكـل ولحســابه الـمـادة إال أن مـنـاط ذـلـك أن يثـبـت أن الـجـاني مكـلـف بالقـيـام بعـمـل مـعـين باســم 

ٕالـخـاص واذ قضــي الحـكـم المطـعـون فـيـه بإداـنـة الـطـاعن عـلـي ـسـند ـمـن أن المحكـمـة تطـمـئن إـلـي 
أـقـوال الشــاكي ـبـأن ـمـا تســلمه المســتأنف ـمـن أـمـوال ـكـان عـلـي ســبيل الوكاـلـة لتحويلـهـا لحســاب 

هـذا فـي حـين أن هم الثالـث تلوجـود شـراكة بـين المجنـي  عليـه والمـ/ .......... المـدعو

ء بقيام عقد الوكالة قد جاء قوال مرسال منـه لـم يتأيـد بـأي االدعا
 والالحـق -/-/-السيما وان الثابت مـن محضـر اجتمـاع الشـركاء المـؤرخ فـي من األوراق 

استالمه المبلـغ المـدعي باختالسـه وبالتـالي فقـد .. لتاريخ اإليصال إلقرار المدعي بالحق المدني 

المسـتأنف وال يعـدو األمـر أن يكـون منازعـة مدنيـة بـين انتفي أحـد أركـان الجريمـة المسـندة إلـي 
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الطرفين بهدف تسوية الحسابات المالية بينهما ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكـون قـد شـابه 

 .الفساد في االستدالل والخطأ في تطبيق القانون 

 )١٨/٦/٢٠٠٥ جزاء جلسة ٢٠٠٥ لسنة ١٨٤الطعن رقم (

 ا كان ذلك مل
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 ذلك أن الثابت 
هو مجرد قـول مرسـل ..  الشركة المدعية بوجود وكالة فيما بينها وبين الطاعن أن ادعاء�

فـإن كافـة األوراق والمسـتندات تقطـع بـأن .. بل علـي العكـس .. يؤيده من المستندات ال يجد ما 

منـه % ٣٣وغيره بوصفه مالك لحصـة قـدرها ..... الطاعن قام بالتصرف والتعامل بشأن مشروع 

/ ..... .. والســيد ) صــاحب المدعيــة بــالحق المــدني/ ..... (وشــريك فيــه مــع كــال مــن المــدعو

 الشراكة في ذلك المشروع وغيرة كالتالي والدليل الجازم بهذه 

  األول الدليل     
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ي باإلـشـــارة إـلـــي الموضــــوع الموضــــح أـعـــاله ، وبـنـــاء عـلـــ" 

محادثاتنا السابقة ، وبنـاء علـي اتفاقنـا كشـركاء علـي تعيـين 

ولـكــوني ـشــريكا ـفــي .......... خـبــراء إلدارة الـشــركة حـســب 

ولـعـدم تفرغــي ـفـي األـيـام القادـمـة ـفـإنني أتـقـدم ..... مشــروع 
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 البيان
ممثل المدعية ..... 

 بالحق المدني
 المجموع الطاعن  .....
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نظيـــر البنايـــة المرهونـــة لصـــالح / ..... يصـــرف للشـــريك " 

لمـدة ثـالث % ٧مرابحة بنسـبة ..... لدي بنك ..... مشروع 

 بواقــع تســعمائة ألــف -/-/- حتــى -/-/-أعــوام تبــدأ مــن 

ٕدرهــم ســنويا ، واذا تصــرف البـنـك قهــرا ـفـي البناـيـة المــذكورة 
 ".درهممليون ١٢,٥بمبلغ /..... ..  يعوض الشريك 
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وحيث أن جملة األدلة أنفة البيان ثابتة بالمستندات المقدمة مـن الطـاعن .. لما كان ذلك �

فـإن ذلـك يجـزم وبوضـوح بـأن الطـاعن .. لدي محكمة الموضوع بـدرجتيها ولـدي السـادة الخبـراء 

.. ا ومالكــا لحصــة فيهــا يتصــرف بشــأن المشــاريع التــي يســتثمر فيهــا أموالــه ويعــد شــريكا فيهــ

 .تصرف المالك وليس الوكيل 

 وهو ما يؤكد أن وصف الوكيل 
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  يتمسك منذ فجر النزاع طاعنأن البرغم 
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خطأ احلكم الطعـني يف تطبيـق القـانون وخمالفتـه خمالفـة جسـيمة  : سبب اخلامسال

حينما ساير حكم حمكمة أول درجة ومن قبلها النيابـة العامـة بإدانـة الطـاعن 

ذلـك أن الثابـت ابتـداءا بـأمر .. عن جرمية التزويـر يف حمـررات غـري رمسيـة 

لـت الطـاعن للمحاكمـة عـن جرميـة اإلحالة الصادر عن النيابـة العامـة بـأن أحا

يف حني أن الثابت أن العقدين حمل واقعة  .. ...../ تزويره توقيع الشاكي املدعو

األمر الـذي يؤكـد أن .. التزوير املنسوبة للطاعن ممهورة بتوقيع الطاعن نفسه 

وهو ما يبطـل .. عدالة حمكمة احلكم الطعني مل تكن تلك احملررات حتت بصرها 

 . ويبطل إجراءات احملاكمة احلكم الطعني

 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء حمكمة التمييز املوقرة أن 
إغـفـــال المحكمــــة اإلطــــالع عـلـــي المحــــرر محــــل جريمــــة التزوـيـــر عـنـــد نظــــر اـلـــدعوى يعـيـــب  

ألن إطالع المحكمة بنفسها علي المحرر المزور إجـراء جـوهري مـن إجـراءات إجراءات المحاكمـة 

تزويـر يقتضـيه واجبهـا فـي تمحـيص الـدليل األساسـي فـي الـدعوى اعتبـارا بـأن فـي جـرائم ال المحاكمة
ومـن ثـم يجـب تلك الورقة هي الدليل األساسي في الدعوى وهو الدليل الذي يكمل شواهد التزويـر ، 

رأـيــه فيهـــا ـبــداء إل ـفــي حضـــور الـمــتهم ومدافـعــهبســـاط البحـــث والمناقشـــة بالجلســـة  عرضـــها عـلــي
 .ضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها وليطمئن إلي أن الورقة مو

 )٢٢/٩/٢٠٠٨ جزاء بتاريخ ٢٠٠٨ لسنة ٢٩٧محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
موضوع الجريمـة محـل  إغفال المحكمة اإلطالع علي الورقة المدعي بتزويرهاأن من المقر  

كمة بنفسها علي الورقـة المـزورة ألن إطالع المح يعيب إجراءات المحاكمةاالتهام عند نظر الدعوى 
إجـــراء جـــوهري مـــن إجـــراءات المحاكمـــة فـــي جـــرائم التزويـــر يقتضـــيه واجبهـــا عنـــد تمحـــيص الـــدليل 
األساسي في الـدعوى باعتبـار أن تلـك الورقـة هـي الـدليل الـذي يحمـل شـواهد التزويـر ومـن ثـم يجـب 

 كـــل مـــنهم برأيـــه عرضـــها علـــي بســـاط البحـــث والمناقشـــة فـــي الجلســـة فـــي حضـــور الخصـــوم ليبـــدي
ويطمــئن إلــي أن الورقــة موضــوع الــدعوى هــي التــي دارت المحاكمــة بشــأنها ممــا يتعــين معــه ترجمــه 

 ســـالفة البـيــان وطرحهـــا بالجلســـة ٧٠الشـــهادة موضـــوع اـلــدعوى ترجمـــة رســـمية عمـــالء بحكـــم المـــادة 
المـتهم األمر الذي فات محكمة أول درجـة إجـراؤه وغـاب عـن محكمـة ثـان درجـه تداركـه رغـم تمسـك 

 إذ ال يغني .. وكتاب .. بهذا الخصوص وكان ال يغير من ذلك ما استند إليه الحكم من كتاب 
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 .أيهما عن وجوب اتخاذ المحكمة لإلجراء المشار إليه 
 )١٦/١١/٢٠٠٢ جزاء بتاريخ ٢٠٠٢ لسنة ٢٨١محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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 ليس هذا فحسب 
بـل .. ما حيث لم تكتفي محكمة الحكم الطعين بعدم إطالعها علي العقدين المزعوم تزويره�

.. أنـهـا ـلـم تـعـرض هــذه المحــررات عـلـي بســاط البحــث والمناقشــة حســبما أوجــب عليـهـا الـقـانون 

ٕواكتـفـت بإداـنـة الـطـاعن حســبما اـسـتقرت علـيـه محكـمـة أول درـجـة بإجـمـال وغـمـوض وابـهـام غـيـر 
 .مبرر 

 هو األمر الذي يعيب إجراءات احملاكمة 

 ويسلس بها وباحلكم الطعني إيل حد البطالن
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  األول 
لـم .. أن محكمة أول درجة ذاتها والتي عولت عليها محكمة الحكم الطعـين فـي كـل أسـبابها �

 بتصــويب الخطـأ الجـسـيم اـلـوارد بـأمر اإلحاـلـة الصــادر عـن النياـبـة العاـمـة حينمـا وجـهـت إـلـي تقـم

الـطـاعن تهـمـة وجريـمـة التزوـيـر ـفـي ـهـذين العـقـدين ـبـأن ذيلهـمـا بتوقيـعـات منســوبة إـلـي الشــاكي 

مــزيالن فــي حــين أن الثابــت مــن هــذين العقــدين أنهمــا ) .. مالــك الشــركة المدعيــة بــالحق المــدني (

 هو شخصيا وبصفته شريكا في المشروعات محل هذين العقدين  طاعن ذاته وباسمهبتوقيع ال

  الثاني السبب عن أما 
فقد تمسك المدافع عن الطاعن أمام محكمة ثان درجة بـأن مـا أوردتـه محكمـة أول درجـة  

ومن إنزالها العقوبة بحق الطاعن عن جريمة لم تكـن موجـودة أصـال واردة بـأمر اإلحالـة الصـادر 
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 النيابة العامة ، ومحاولة وجود ارتباط بين تزييل هذين العقدين بتوقيع الطـاعن واسـمه وبـين من

بأنه خطـأ فـي تطبيـق القـانون .. االتهام األول الوارد بأمر اإلحالة وهو خيانة األمانة واالختالس 

فـي إال أن محكمة الحكم الطعين غضت بصرها تمامـا عـن كـل ذلـك واسـتندت .. وتفسيره وتأويله 

فكـيـف لمحكـمـة الحـكـم الطـعـين أطلـعـت .. قضــائها الطـعـين عـلـي أســباب حـكـم محكـمـة أول درـجـة 

وكـيـف يعاـقـب ! وكـيـف ـيـدان الـطـاعن ـعـن تزوـيـر مـحـررات غـيـر ـمـزورة ؟! عـلـي ـهـذين العـقـدين ؟

 ! .الطاعن عن جريمة لم تكن واردة بأمر اإلحالة الصادر عن  النيابة العامة ؟

 وملا كان ذلك 
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 وعلي الرغم 
إال أن عدالـــة ) المزعـــوم تزويرهمـــا(مـــن المنازعـــة الجديـــة التـــي أثيـــرت حـــول هـــذين العقـــدين  

الغيـر واردة بـأمر اإلحالـة الصـادر مـن النيابـة (محكمة الحكم الطعين قد أدانت الطاعن بهذه التهمة 
 بمقولــة أن حكــم محكمــة أول والغيــر ثابتــة بــاألوراق ودون أن تطــالع هــذه المحــررات مكتفيــة) العامــة

درجـــة قـــد جـــاء مبيـنــا لوجـــه اـلــدعوى بمـــا يـتــوافر بـــه كافـــة العناصـــر القانونـيــة للجريمـــة المســـندة إلـــي 
 .وهو ما يخالف الثابت بهذا الحكم والثابت باألوراق .. الطاعن 

 ملا كان ما تقدم 
كمـا .. يرهمـا وحيث أغفلت محكمة الحكم الطعين اإلطالع علي هذين العقدين المزعـوم بتزو

ولـم تـورد فـي أسـبابها مبـررا  أغفلت الرد والتعقيب علـي دفـاع الطـاعن المبـدي أمامهـا بهـذا الشـأن
وهـو األمـر الـذي يعيـب حكمهـا .. واحدا لثبوت جريمة التزوير في هـذين العقـدين المزعـوم تزويرهمـا 

 دي له بالنقض واإللغاء وهو ما يتعين معه التص.. بالبطالن تبعا لبطالن إجراءات المحاكمة ذاتها 

 ما كان ذلك 

9$
;��������������و:.�^�ل�,�.
��و:

�63א��ن�א��
��א�01���
9d	ن���
L$1א�+
(���;
Sوkא�+
9X�
�+S4ول�د��+Z�x���\�..�O9/م���6:.�:%m)����;%L$0?����0^ن�و������1א1%�^��,�



 
 

٤١

'�=1J1 %��وא�6א����S�;9�®��².�

ولقاعـدة حجيـة الـدفاتر التجاريـة خمالفة احلكم الطعـني للقـانون  : سادسالسبب ال

وامليزانيات يف اإلثبات يف كافة الدعاوى التي تقام من التاجر أو عليـه ، حيـث 

ـه ـشـريك يف بـعـض  ـاعن وأـن ـراءة ذـمـة الـط ـة ـب ـاتر الـشـركة املدعـي أثبـتـت دـف

مشروعاتها وله حساب جاري يتقاص ما بني دائن ومدين ، وقد أكد ذلك كافـة 

املعول عليه من  (-/-/-اع مبا فيهم تقرير اخلربة املؤرخ اخلرباء املنتدبون يف النز

ورغم ذلك يقضي بإدانة الطـاعن وهـو مـا يؤكـد أيضـا فسـاد ) حمكمة املوضوع

 .احلكم يف استدالله وخمالفته للثابت باألوراق 

  من قانون املعامالت التجارية علي أن ٣٣فقد نصت املادة 
ن قبل مستخدمي التـاجر المـأذونين فـي ذلـك التي تدون في الدفاتر التجارية مالقيود 

تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر نفسه ، ويفترض أنها دونت بعلمه ورضائه 

 .إلي أن يقيم الدليل علي غير ذلك 

  من ذات القانون علي أن ٣٦كما نصت املادة 
�����������Sو	א��د��',�	�;a����%�و���#	א���	��&�
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 – ولـو لـم تكـن منتظمـة وفقـا ألحكـام القـانون –تكون البيانات الواردة بالـدفاتر التجاريـة  -١

حجه علي صـاحبها ، ومـع ذلـك ال يجـوز لمـن يريـد أن يسـتخلص منهـا دلـيال لنفسـه أن 

 .بها من بيانات يجزئ ما ورد 

تـكـون البياـنـات اـلـواردة باـلـدفاتر التجارـيـة المنتظـمـة وفـقـا ألحـكـام الـقـانون حـجـه لصــاحب  -٢

هذه الدفاتر علي خصمه التاجر ، إال إذا نقضها الخصـم ببيانـات وارده بـدفاتره المنتظمـة 

 .وفقا ألحكام القانون أو بأية طريقه علي عدم صحتها 

نظمـة وفقـا ألحكـام القـانون وأسـفرت المقارنـة بينهمـا إذا كانت دفاتر كل من الخصـمين م -٣

 .عن تناقض بياناتهما ، وجب علي المحكمة أن تطلب دليال أخر 

إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانـت دفـاتر أحـدهما منتظمـة وفقـا ألحكـام  -٤

ظمـة ، إال إذا القانون ، ودفاتر األخر غير منتظمـة ، كانـت العبـرة بمـا ورد بالـدفاتر المنت

 أقام الخصم الدليل علي عكس ما ورد بها ، ويسري هذا الحكم إذا قدم أحد الخصمين 



 
 

٤٢

 .دفاتر منتظمة ولم يقدم الخصم األخر أية دفاتر 

  من قانون اإلثبات علي أن ١٥ نصت املادة وحيث.. هذا 
فيهـا عمـا تـة ومـع ذلـك فـإن البيانـات المثبال تكون حجه علي غيـر التجـار ،  دفاتر التجار  -١

يجيــز للقاضـــي أن يوجــه اليمــين المتمـمــة إلــي أي مــن الطـــرفين تصــلح أساـســا ورده التجــار 
 .وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود 

إذا كـان النـزاع ضـد خصـمه التـاجر ، جار االلزاميه حجه لصاحبها التـاجر فاتر التد تكون  -٢

هذه الحجية بالدليل العكسي ويجـوز وتسقط .. وكانت الدفاتر منتظمة متعلقا بعمل تجاري ، 
 .أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم المنتظمة 

التجار اإللزامية منتظمة كانت أو غير منتظمة حجـه علـي صـاحبها التـاجر  وتكون دفاتر -٣

فيمـا اـسـتند إليـه خصــمه التـاجر أو غـيـر التـاجر عـلـي أن تعتبـر القـيـود التـي ـفـي مصــلحة 

 .صاحب الدفاتر حجه له أيضا 

تحليــف أحــد الخصــمين التــاجرين علــي صــحة دعــواه إذا اســتند إلــي دفــاتر خصــمه ويجــوز   -٤
 .وسلم مقدما بما ورد فيها ، ثم امتنع الخصم دون مبرر عن إبراز دفاتره 

 ويف هذا املقام تواترت أحكام التمييز علي أن 
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 )٢٦/٢/٢٠١٢ مدني جلسة ٢٠١١ لسنة ٢٥٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
فـي الـدعاوى تكون مقبولة في اإلثبات  التي يمسكها التجار من المقرر أن الدفاتر التجارية 

وتعتبـر المعلومـات المسـتقاة متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية ، أو عليهم ، المقامة من التجار 

 .رية من أجهزة الحاسب اآللي للتاجر بمثابة دفاتر تجا

 )٢٢/٦/٢٠١٠ تجاري جلسة ٢٠١٠ لسنة ١٤٦الطعن رقم (

 

 



 
 

٤٣

 ملا كان ذلك 
تقـارير وعلـي األخـص منهـا .. علـي واقعـات النـزاع الـراهن وأوراقـه وبتطبيق جملة مـا تقـدم  

المنتـدب بمعرفـة النيابـة العامـة يتضح وبجالء تام أن السيد الخبير .. الخبرة المنتدبة المودعة ملفه 
وتحديـدا .. قد أثبـت فـي تقريـره األصـلي .. رة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحـاكم من إدارة الخب

 في البند السادس من النتيجة النهائية أنه 
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ومما تقدم يضـحي ظـاهرا ومـن خـالل دفـاتر وحسـابات وميزانيـات الشـركة المدعيـة بـالحق 

وهـذا المبلـغ ....  درهم منذ عـام ١١,٢٣٦,٠٩٧بمبلغ قدره طاعن أنها مدينة لل.. ا المدني ذاته

قد تم رصدها بمعرفة خبـراء متخصصـين ومـن خـالل .. والمبالغ الخاصة بالسنوات السابقة عليه 

وبالـتـالي فإـنـه يتأـكـد ـبـأن الـطـاعن ـهـو اـلـدائن .. دـفـاتر وميزانـيـات المدعـيـة ـبـالحق الـمـدني ذاتـهـا 

 . المدين للشركة وليس

 وعلي الفرض اجلديل املنكور .. هذا 
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 املقاصة بينهما  كما كان جيب إجراء

 طاعنذمة الوبالتايل كان سيتضح أنه بفرض انشغال 

 فإنها.. بأي مبالغ 
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 مـن قـانون العقوبـات ٤٠٤المقرر إن جريمة خيانة األمانة المنصوص عليهـا فـي المـادة 

د  مـنـاط توافرـهـا أن يـكـون الـمـال ـقـد ســلم بمقتضــى عـقـد ـمـن عـقـو١٩٨٧ لســنة ٣االتـحـادي رـقـم 

ـا ـمـن تـلـك العـقـود اـلـواردة عـلـي ســبيل األماـنـة اـلـورد حصــرها ـفـي المــادة الـمـذكورة  ـإذا انتـفـت أـي ـف

 لمـا كـان ذلـك الحصر وكان تسليم المال بناء علي تجارية العالقة فال قيام لجريمة خيانـة األمانـة

زعـم لـه ، وكان الثابت باألوراق ومـن أقـوال المـدعي بـالحقوق المدنيـة بالتحقيقـات أن المـتهم قـد 

مقابل اقتسام الـربح بينهمـا فـأن الواقعـة تخـرج ) معا(بوجود صفقه تجارية وطلب منه أن يموالها 

عن إطار جريمة خيانة األمانة التي يقتضي تسليم المال فيها أن يكون بناء علي عقد من عقود 

إلـيـه األماـنـة اـلـواردة حصــرا ـفـي الـقـانون وـهـو ـمـا خـلـت مـنـه أوراق اـلـدعوى وحـيـث أن ـمـا انتـهـي 

ـة العامــة  ـره النياـب ـانون وال يـقـدح ـفـي ذـلـك مــا تثـي ـي نحــو مــا ســلف يتـفـق وصــحيح الـق الحـكـم عـل

في أسباب طعنها من أن التكييـف الصـحيح لواقعـة الـدعوى أنهـا تشـكل جريمـة خيانـة ) الطاعنة(

 مــن قــانون العقوبــات االتحــادي المعــدل ألن ٤٠٤األمانــة المؤثمــة بــالفقرة الثانيــة مــن المــادة 

) المــدعي بــالحقوق المدنيــة(ون ضــده تســلم المــال موضــوع الــدعوى مــن المجنــي عليــه المطعــ

 ذلـك أن االدعـاء بقيـام عقـد بصفته شريكا فيه وليستعمله في منفعة لألخيـر ممـا يعـد وكـيال عنـه

 وكـان الحكـم المطعـون الوكالة قد جاء مرسال منه ولم يتأيد بأي دليل في األوراق لما كـان ذلـك ،

لص بتـدليل سـائغ إلـي انتفـاء أركـان جريمـة خيانـة األمانـة انتهـي إلـي تأييـد الحكـم فيه بعد أن خ

 .االبتدائي فيما ذهب إليه من تعديل وصف االتهام يجعل الواقعة تثير شبهه االحتيال

 )١٩/١٢/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ٥٠٦الطعن رقم (
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 وحيث كان ما تقدم 

 ���

,��


��א�01

���ن�א��
 L%���

)�?��

,�;

�I���6?���


+�א1
Ld\�D�


���ن�و,�/

���1א%1
^
���./��C�(1	m91�;����l�kو4אق�و:������������������،�;L9/م�: ;��و���6א��1?%S�	1א�F�/ز� :�O9/�+�4�d	1א

��������./�

;���..�?���7:.�^�ل�:ELא�L��Fود��?�6א671(+�א��/L+�:.��6א'�Dذ:+�א01����
L9%1�و���
����������6
S@�n®ن�د��34و�L9:�67/��\�6:.�אm)���+)671א�s9	1�.eא�����دאY
3��
���
ZL��+
q�%�א'�א

�����;
��.��
:�./�
��������..�א�$�89و���א��89$א�E/�م��ن�א01

�م��
�?�Oא��
��א�01%?��
:��
p4و
���������������F�:�
�����4+�و:��L+�و�ن�א1	��L1	�Y]:.�?�6�6%אywא'�אi�زم���ن�א���:9+�:�����א601

�.���א�"	��ل�د��L1وא 3���O9/@دא�	;�و��3/��א1)��د..�?�و�4:�����א�1אe.�وא���.�

 حيث أنه ملن املقرر يف قضاء التمييز 
 تسـتخلص الواقعـة مـن أدلتهـا وعناصـرها المختلفـة أنه ولـئن كـان حـق محكمـة الموضـوع أن 

قائـمـا ـفـي أوراق  وأن يكـون دليلـهـا فيـمـا انتـهـت إلـيـه إال أن ـشـرط ذـلـك أن يـكـون استخالصــها ـسـائغا

 ولـيس لهـا أن تقـيم ي الوقـائع الثابتـة فـي الـدعوىعلألن األصل أن تبني المحكمة حكمها الدعوى 
أن يكـون الـدليل  ، ومن الالزم في أصـول االسـتدالل علي أمور ال سند لها في التحقيقاتقضائها 

الذي يدل عليه الحكم مؤديا إلي ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في االسـتنتاج وال تنـافر 

 .مع العقل والمنطق 

 ) جزاء٢٠٠٩ لسنة ٤٠٩ الطعن رقم ١٩/١١/٢٠٠٩اريخ محكمة تمييز دبي بت(

 وكذلك قضت 
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 ) عقاري٢٠٠٥ لسنة ٥٥ الطعن رقم ١٨/٤/٢٠١٠محكمة التمييز بتاريخ (

 كما قضت بأن 
أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في االستدالل إذا انطوت علي عيب يمس 

ـلـة ـسـالمة االســتنباط ويتحـقـق ذـلـك إذا اـسـتندت المحكـمـة ـفـي اقتناعـهـا إـلـي أد
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غير صالحة من الناحية الموضوعية لالقتنـاع بهـا أو إلـي عـدم فهـم العناصـر 

الواقعية التي ثبتت لديها أو وقع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عـدم 

 .اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها 

 ) عقاري٢٠٠٩ لسنة ١٩ الطعن رقم ٢٨/٣/٢٠١٠محكمة التمييز بتاريخ  (

 ما قضت أيضا ك

أن الحكم يكون مشوبا بالفساد في االسـتدالل إذا اسـتخلص  

 .واقعة مناقضة للدليل في األوراق 
 ) تجاري٢٠٠٨ لسنة ٦٦ الطعن رقم ١٣/٥/٢٠٠٨محكمة التمييز بتاريخ (

 ومما تقدم مجيعه 
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احلكم الطعني قد شابه تناقض فيما بني أسبابه حبيث تتماحى فيمـا  : بعلسبب الساا

.. بينها وتتهاوى مبا ال يبقي منها ما ميكن محل احلكم الذي مت االنتهاء إليه 

أو شـريك (رة يقضـي بإدانـة الطـاعن بقالـة أنـه وكيـل عـن الشـركة حيث أنه تا

وتسلم منها أموال بناء علي تلـك الوكالـة املزعومـة ، وتـارة أخـري ويف ) معها

ينفـي عنـه .. إطار إدانته للطاعن يف تهمة التزوير يف حمـرر عـريف واسـتعماله 

عناـصـر وـهـذا تـنـاقض ـجيـزم بـعـدم إـملـام احلـكـم ب.. أو الـشـراكة ـصـفة الوكاـلـة 

قـد قصـر يف اإلملـام .. التداعي فيكون فضال عـن تناقضـه وفسـاده يف االسـتدالل 

 بأوراق النزاع وظروف ومالبسات الواقعة املعروضة عليه مبا جيدر نقضه 

 ستقر عليه يف قضاء التمييز أن حيث أن امل
التناقض الـذي يبطـل الحكـم ممـا تتمـاحى بـه األسـباب بحيـث ال يبقـي بعـدها مـا 

مـل الحكـم عليـه أو أن يكـون واقعـا فـي أسـبابه بحيـث ال يمكـن معـه أن يمكن ح

 يفهم علي أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه    
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 )٢٥/١١/٢٠١٢ جلسة ٢٠١٢ لسنة ١٢٢الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
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 )٢٥/٩/٢٠١١ جلسة ٢٠١١ لسنة ١٩٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق جملة األصول والثوابت القانونية أنفـة البيـان علـي مـدونات الحكـم الطعـين الـذي  

 أـنـه ـقـد تـنـاقض ـمـع نفـسـه وفيـمـا ـبـين أـسـبابه بحـيـث يـسـقط يتضــح.. ـسـاير حـكـم الدرـجـة األوـلـي 

ذلـك أنـه إبـان تسـبيب الحكـم إلدانـة الطـاعن فـي جريمـة خيانـة .. بعضها ما أثبته البعض األخر 

 :إلي احد احتمالين !) تخمينا؟(األمانة أنتهي الحكم 
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 كما أنه لو كان شريك 

ألـنـه ـفـي ـهـذه الحاـلـة .. فإـنـه أيضــا يـحـق ـلـه توقـيـع العـقـود 

يـكـون يتصــرف كماـلـك ـفـي ملـكـه وال يوـجـد ـقـانون يمـنـع الـشـخص 
 .من التوقيع علي عقود بيع لشيء يملكه 

 إال أن احلكم الطعني
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 وحيث تعجز مدونات احلكم الطعني أو حكم الدرجة األويل 

 عن اإلجابة علي هذا التساؤل اجلوهري 
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خالف احلكم الطعني القانون وقصر يف التسبيب وأفسد يف االسـتدالل  : ثامنالسبب ال

للواقعـة ) وفقـا للمسـتندات(حينما مل يفطن إيل التكييـف القـانوني الصـحيح 

أن يكون نزاع مـدني وجتـاري يـدور مـا بـني وأن األمر ال يعدو .. حمل التداعي 

دائن ومدين لكال الطرفني ، وأنه علي فرض عدم أحقية الطاعن يف التوقيع علي 

العقدين حمل التهمة الثانية والثالثة فإنه ال يعدو أن يكـون تصـرف فضـويل أو 

بيع مللك الغري يتم تصحيحهما بقبول املالـك ، وحيـث أمجعـت تقـارير اخلـربة 

شركة املدعية قبلت العقدين وأدرجا يف حسـاباتها وتعاملـت عليهمـا علي أن ال

 عـن العقـدين مثـة شـائبة حـوفهـو األمـر الـذي مي.. وتقاضت مثن وحـداتهما 

فقد صارا عقـدين .. وال تقوم معه جرمية التزوير أو االستعمال ) بفرض وجودها(

 .وخمالفة ذلك كله تعيب احلكم وتستوجب نقضه .. صحيحني ونافذين 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن 
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 )١٦/٧/٢٠١٨ جزاء جلسة ٢٠١٨ لسنة ٥١٧الطعن رقم (
 )١٧/٩/٢٠١٢ جزاء جلسة ٢٠١٢ لسنة ٤٣٢الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
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 )١٨/٢/٢٠١٩ جزاء جلسة ٢٠١٨ لسنة ١٢٢٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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  من قانون العامالت املدنية علي أن ٦٠٥نصت املادة 
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  من ذات القانون علي أن ٦٠٦كما نصت املادة 
كمـا ينفـذ العقـد إذا آلـت إذا أقر المالك البيع سري العقد في حقه ونفذ فـي حـق المشـتري ، �

 .ع إلي البائع بعد صدور العقد ملكية المبي

 ونفاذا لذلك فإن عقد بيع ملك الغري يصبح صحيحا 

 ونافذا إذا أجازه املالك 
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 مع استمرار الفرض بعدم (صرف الطاعن كما ميكن تفسري ت

 علي أنه تصرف فضويل وفقا) أحقيته يف حترير العقود

  من قانون املعامالت املدنية٣٢٦ ، ٣٢٥للمادتني 
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احلكم الطعني خالف القانون وقصر قصورا مؤسفا يف تسـبيبه حينمـا  : تاسع الالسبب

انتهي إيل إدانه الطاعن يف تهمة التزوير يف حمـرر عـريف واسـتعماله دومنـا أن 

وهـو الـركن (خص ركن الضرر يستظهر أدلة توافر أركان هذه اجلرمية ، وعلي اال

حيـث أنـه لـو كـان )  برمتهـااألهم يف جرمية التزوير وبانتفائه تنتفي اجلرمية

 التهمة ال قيمة هلما وال ضـرر هلتبني أن العقدين حمل هذاحلكم قد حبث ذلك 

منهما وأنهما والعدم سواء ومل يرتبان أي أثـر ضـار بالشـركة املدعيـة ، وهـذا 

 .كله يعيب احلكم الطعني ويستوجب نقضه 

 ذلك أن املقرر يف قضاء التمييز أن 
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 )٨/١٢/٢٠٠١ جزاء جلسة ٢٠٠١ لسنة ٢٥٦م الطعن رق(

 وكذلك قضي بأن 
 أيا كان نوعه يقوم علي إسـناد أمـر لـم يقـع ممـا أسـند إليـه فـي محـرر من المقرر أن التزوير

بشـرط أن يكـون اإلسـناد قـد ترتـب عليـه ضـرر أعد إلثباته بأحدي الطرق المنصوص عليهـا قانونـا 

ـلـم يصــح الـقـول بوـقـوع الـكـاذب فـي المحــرر ي اإلـسـناد أـمـا إذا انتفـأو يحتمـل أن يترـتـب عليـه ذـلـك 

معـبـرا عــن مشــيئته مطابـقـا إلرادة ـمـن نســب إلـيـه فــإذا كــان المحــرر عرفـيـا وكــان مضــمونه التزوـيـر 
ولو كان هو لم يقع علي المحرر مـادام التوقيـع حاصـال  ومنها ركن الضرر  بأركانهانتفي التزوير

التعبيــر ظــاهرا جليــا أو مضــمرا مفترضــا تــدل عليــه ســواء كــان هــذا فــي حــدود التعبيــر عــن إرادتــه 
لـه مـن المجنـي عليـه بالتصـرف فـي السـيارة دفـع بصـدور وكالـة قـد ٕشواهد الحال واذا كـان الطـاعن 
ـا  ـدفع دفـعـا جوهرـي أن تـنـدفع ـبـه جــرائم التزوـيـر مــن شــأنه إن صــح وـتـوافرت شــروطه وـكـان هــذا اـل

ولـم يعنـي لهذا الدفع إيرادا لـه وردا عليـه رض يعإلي الطاعن وكان الحكم المطعون فيه لم المسندة 

إذا كـان يبـيح بيـع ومـا ويقسطه حقه بلوغا إلي غاية األمر فيه ويثبت إطالعه عن التوكيـل بتحقيقه 
 .فإن الحكم قاصرا البيان في إثبات جرائم التزوير المسندة إلي الطاعن السيارة لنفسه 

 )١٣/١٠/٢٠٠٨ جزاء جلسة ٢٠٠٨ لسنة ٣٢٦الطعن رقم (

 وكذا قضي بأن 
والضـــرر ـهــو ـمــن المســـائل الـتــي تـقــدرها محكـمــة أن ـتــوافر القصـــد الجـنــائي ـمــن المـقــرر  

متـي مـن محكمـة التمييـز دون رقابـة عليهـا فـي ذلـك بناء علي الوقائع المطروحة أمامها الموضوع 

 .كانت الوقائع غير متعارضة مع ما ارتأته محكمة الموضوع 
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 )٢/٦/٢٠٠٨زاء جلسة  ج٢٠٠٨ لسنة ١٦٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
بأن ثمة ما يمكـن أن يوصـف بأنـه  – والفرض علي خالف الحقيقـة –ومع الفرض الجدلي 

ومع ذلك فإنه لمن المعلوم أن أهم أركان جريمـة التزويـر والتـي ال  .. )هو ما ننكره تماماو(تزوير 

ـ ..  هــو رـكـن الضــرر..إال بتوافرهــا تتحـقـق  ركن وـلـم تـقـم ثـمـة دالـئـل عـلـي ـفـإذا ـلـم يـتـوافر ـهـذا اـل

 .انتفت جريمة التزوير برمتها  – والحال كذلك –وجوده 

 هذا
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  فحسب هذا ليس 

  بل أنه وكما أشرنا سلفا فإن تقرير اخلربة األخرية

  وضوعاملستندة عليه دون سواه حمكمة امل
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 يتضح وجبالء تام.. مما تقدم 
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 ومن مجلة ما تقدم .. هذا 
وهو ركـن ) علي فرض وجودها في األصل(يضحي ظاهرا انتفاء أهم أركان جريمة التزوير �

ـه تنهــار الواقـعـة برمتهــا .. الضــرر  ـذي بانتفاـئ ـدال مــن أن تقضــي .. اـل ـدم ، وـب هــذا وـبـرغم مــا تـق

.. محكـمـة الموضــوع ـبـدرجتيها بـبـراءة الطــاعن ـمـن تهمــة التزوـيـر ـفـي محــرر عرـفـي واســتعماله 

 قـانوني ، وبغيـر تسـبيب سـائغ ٕفعلت العكس تماما وادانتـه دونمـا مبـرر.. النتفاء أركان الجريمة 

بحيث يمكن القول بأن ذلـك .. أو تدليل وافر علي انعقاد هذه األركان وعلي األخص ركن الضرر 
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بعـدما ثبـت بـاألوراق .. الحكم المطعون فيه وحكم الدرجة األولي قد عجزا عن إثبات وجود ضرر 

 .زعوم تزويرهما وتقارير الخبرة أنه ال ضرر لحق بالشركة جراء هذين العقدين الم

 بل علي العكس فقد تعاملت عليهما 
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قصور حمكمة احلكم الطعني يف التسبيب وذلـك يتعويلهـا يف إدانـة : السبب العاشر 

مل تعـن بـإيراد ) .. استنادا حلكم حمكمـة أول درجـة(أقوال شهود الطاعن علي 

أقواهلم ووجه االستدالل بهـا ومـا اسـتنبطته هـذه احملكمـة مـن تلـك األقـوال 

مكتفية يف أسبابها باستنادها علي ما قرره حكـم حمكمـة أول درجـة يف األخـذ 

 بأقوال هؤالء الشهود دون اإلشارة إيل تلك األقوال

  عليه يف قضاء حمكمة التمييز املوقرة أن وحيث أن املستقر
 وتقـدير واألخذ بأقوال الشهود أو إطراحها الدعوى ، وتقدير األدلـة ، تحصيل فهم الواقع في 

ـمــن ســـلطة محكـمــة اعـتــراف المـــتهم واألخـــذ ـبــه وـلــو عـــدل عـنــه فيمـــا بعـــد فـــي الجـــرائم التعزيزـيــة ، 

اءها علـي أسـباب سـائغة لهـا أصـلها مـا دامـت قـد أقامـت قضـالموضوع وال رقيب عليها فـي ذلـك 

 .من األوراق وتكفي لحملة 

 )١٧/٧/٢٠١١ ق جلسة ٢٧ لسنة ٣٦١محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 وســائر العناصــر المطروحــة عـلـي بســاط أن تســتخلص ـمـن أـقـل الشــهودلمحكـمـة الموضــوع  
 ، وأن تطـرح مـا يخالفهـا مـن االصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليـه اقتناعهـالبحـث 
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صــور أخــري وكانــت المحكمــة قــد اطمأنــت ألقــوال المجنــي عليــه ومــا جــاء بتقريــري األدلــة الجنائيــة 
والطب الشرعي وصحة تصويرها للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بـدعوى 

ممـا عي فـي تقـدير الـدليل استحالة حصولها حسبما شهدت به المجني عليها ينحل إلي جـدل موضـو

 .وال يجوز إثارته أمام محكمة التمييز يدخل في سلطة محكمة الموضوع 
 )٥/٣/٢٠٠٥ جزاء جلسة ٢٠٠٤ لسنة ٣٩٦محكمة التمييز الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 الصفحة لثانيـةوعلي األخص ما ورد فـي .. وكان الثابت من خالل مدونات الحكم الطعين  

 فقط  الحكم علي شهادة الشاهدين اللذين استندا عليهما حكم محكمة أول درجة منه حال استناد هذا

 يتضح وجبالء 
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 وذلك كله دومنا أن تورد يف قضائها الطعني 

من هم هؤالء الشـهود وصـلتهم بالواقعـة ؟ ومـا هـي أقـوالهم  

المحكمـة بمـا أو مضمون أقـوالهم ؟ ومـا هـو وجـه اسـتدالل هـذه 

ـقـرره ؟ وـمـا ـهـي األـسـباب الواقعـيـة المعتـبـرة الـتـي اعتـكـزت عليـهـا 

 .في رفض الدفع المشار إليه 
 ليس هذا فحسب 
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 وهذا عني ما شاب احلكم الطعني 
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.. يتضـح أنهـا معيـبـة .. ـفـي جملـة أوراق االتهـام / ..... .. وبـاإلطالع علـي أقـوال المـدعو

وأن صــحيح الواقــع فــي النــزاع .. بأنهــا مخالفــة للحقيقــة والواقــع بمــا يقطــع ومتضــاربة ومتناقضــة 

 ومن هذه التناقضات ما يلي .. لما أورده المذكور في مزاعمه اهن له صورة مغايرة تماما الر

 فقد تناقض أوال
حينما زعم بأنه تعـرف علـي الطـاعن فـي غضـون    فـي حـين أثبتـت األوراق والمسـتندات  

 في العديد من األعمال والصفقات من قبل عام    ) مع آخرين(أنهما شريكين 

  كما تناقض ثانيا
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 ثم يعود بالصفحة السادسة من ذات التحقيق 
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 يف حني قرر ا�ني عليه املذكور هو ذاته 
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�.و�)�ون�د��מ�

  -/-/-ثم عاد ليقرر هو ذاته بالتحقيق املؤرخ 
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 كما تناقض رابعا 
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 ولكنه عاد ليقرر بذات التحقيق 
���+�����,�ض�ذ�����Bز�מ�+������د��������..�0	�>��$ن�א�ط	�ن��و�א�ذ:�& '���و�I#�א��Rذא�א��������I

�	�(+0	���و)�����א� د
د��ن�אD=�א�����:+�	�;Iא��'��#ز��ن�.�(�

  ثم يأتي التناقض األهم
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 ر اللجنة الثالثية علي الرغم من أن الثابت بتقري

  نزاع مدني     لسنة .....يف الدعوى رقم 
وغيرهمـا مـن العقـود المشـار إليهمـا بشـأن العقـدين ) ٢/أوال/٥/خامسـا (في البنـد جاء ليؤكد �

 بأن ..... .. التي وقع عليها الطاعن 

) المدعية بالحق المـدني(النظام المحاسبي للمتنازعة 

ن قـبــل الـمــدعي تعاـمــل ـمــع ـمــا ـتــم توقيـعــه وبيـعــه ـمــ
علـي أنـه ) ..... .. الطاعن حاليا(، والمتهم / ..... 

مبيـعــــات ، وـتــــم تســـــجيله ـفــــي اـلــــدفاتر والســـــجالت 
 المحاسبية للمتنازعة وفقا لألصول   
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المحاســـب لـــدي الشـــركة المدعيـــة بـــالحق / ..... (ن هـــذا الشـــاهد المـــدعوفـــإ.. بدايـــة  

 وهذا ليس لشيء إال لألتي / ..... .. وهو الشاهد الوحيد الذي شهد لصالحه المدعو) .. المدني

١− ��������;L9/�h¢�1}�א��Z����3�71א�אY3ن���..���������;��
H1�Dد�*
791�60
C:��*���M�.:و

���و�������..�و¡�:9	;��Z�1א�.

�}�و"
9L+�������������و@��?�6ض�6091د�:��;

6א��4�Jא��
,kא�O
9/�

��{6^��..��������������A��
و��3אk:�6א��F�$m��A0%��{Y1ن��*�دY3�Dא�א71���3?�1�4;��)���و?
�46��; /�..�	����&��*L9/�����	16א ��,�א1;�و/�م�אB@�nS. 

+ن��ذא�א�)	�د�+����$���
 �ل��د
�א����&	�	��	�)����א��د�
���	��ق�א���د�'����������� −٢

,�ض���دو��א*��Cس�+��وאل�א�)�����,�Zن��&�!و�
��ذ�����������������B+:�+�����'����....���ذ��	מ���

�����������(�	����
%������	����و��)0א��&!ول�א�Dول���ن�א��(!ون�א��	��	��8%�'����..

���Rא�ن���=
�.�ذ��B�מ�
#د��ذא�א�)	�د���	0	��ن�א�)�	د�1=د�א�ط	�ن���-�

٣− ������*L9/��L1و��د��אل�:6"9+���" ��£�,���O1���3د�א�א71Y3ن���..C,� 	:و�����A
:�+
�/�


�אل�א�
,�)�.....�/;

L9/�h


�م�)�א¢

�4}�א�%

�Dyא�"	7
w�6א


;�،�و?�6%
ذא?

��;
 :�..����������O
9/��
Hj	ن���
)�./�

�ن�א01���

��ز/Z L\�;
9)�s

.�٪��٩٠و٪�٨٠وذ1
:

�אع�����������Iم���

�'�و�%Z�1א�.:�Dد���81א��١٠א�$�٪��������}��
��+
L/��6(+�א
71����
%�

�O��


��..�א�
X@ن���;


;�ذא?
L9/�h


��א¢
��ز/

\����


�ل��9=	
Z/kא�+

ZL,�O1
)١٠١�(�������


���

Z/ز�V4�

,�+


�م�א^	�"
/E��8א


��،�وא�9$

�ن�د34
L9:)ن�)�١١�

L9:

����L>�.�א1	�������O9/,�אل�Y3א�א71���3؟..�د��34 

+���א�)�	�د���$ن�+���	ل�א���د�
ق����'��&�	�	�א�)�����א���ذ�و����1ن�א��Dوאמ������������ −٤

�	�����מ��&��(�����ن�+:��)��	�ل�و+ن����ل�א���Dو���....�و����-�....����ن��	��0��'��,��
��&��

�<
�9
�ون�א�%ول��و#ود�א*�Cس�؟.א��0
 !.ز�,�

  ذلك كان ملا 

ومما تقدم جميعه يتجلى ظاهرا مدي مـا شـاب أقـوال الشـاهدين مـن أوجـه عـوار تسـتوجب �

بل علـي العكـس فبـرغم ثبـوت ذلـك إال أن محكمـة .. إطراحها وعدم التعويل عليها جملة وتفصيال 
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أسندت العقوبة المقررة بحكمها اسـتنادا إلـي أقـوال هـذين الشـاهدين ، أول درجه لم تعن بذلك بل 

 بأوجه العوار والعيوب التـي شـابت أقـوال هـذين الشـاهدين بجميـع وعلي الرغم من تمسك الطاعن

إال أن عدالـة المحكمـة مصـدرة الحكـم .. أوراق الدعوى الماثلة إضافة إلي الدعاوى المرتبطة بها 

ـبـل واألكـثـر ـمـن ذـلـك أنـهـا ـلـم تتـنـاول .. كـمـة أول درـجـه ـفـي خطئـهـا الطـعـين ـقـد ســايرت حـكـم مح

 – إذا وجـد –مضمون أقوال هذين الشاهدين بـاإليراد وبيـان مـا اسـتدلت بـه منهـا وماهيـة الـدليل 

 المستمد منها 

 أما وأنها مل تفعل ذلك كله 
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قصور عاب احلكم الطعني حينما قرر بالتفاته عـن دفـاع الطـاعن : السبب احلادي عشر 

لكونه قد انتهي احلكم املستأنف سديدا إيل إدانة الطاعن بعـد أن تكفـل احلكـم 

فهـذا قـول ..الصادر عن عدالة حمكمة أول درجة بالرد علي كافة الدفوع املثـارة 

ديد يـنم عـن عـدم إحاطـه بـأوراق التـداعي وعـدم إطـالع علـي عناصـر غري س

كمـا أن حمكمـة احلكـم الطعـني بقوهلـا املبتـور أنـف الـذكر .. الدعوى املختلفة 

حجبت نفسها عن حبث العديد من الدفوع وأوجه الدفاع اجلوهرية التـي أثارهـا 

 .الطاعن أمامها بصفتها حمكمة موضوع 

 ء النقض والتمييز أن أنه ملن املقرر يف قضاحيث 
أن كـل طلـب الدفاع من الحقوق الدستورية ومـن المبـادئ المسـتقرة لمحكمـة الـنقض ذلـك حق   

ويكـون أو وجه دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويطلب إليهـا علـي سـبيل الجـزم لتفصـل فيـه 
عليـه فـي الفصل فيه مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجـب علـي المحكمـة أن تمحصـه وتجيـب 
 .ٕمدونات قضاءها واال أصبح حكمها معيبا بعيب القصور في التسبيب واإلخالل بحق الدفاع

 )١٢٢٦ ص ٣٢٩ ق ٧ سنة ٣/١٢/١٩٥٦نقض في (

 كما قضي بأن 
يتعين علي المحكمة أن تعرض لـدفاع الطـاعن وتقسـطه حقـه فـي البحـث مـادام منكـرا للتهمـة  

فاع الجــوهري هــو اـلـذي يترـتـب علـيـه ـلـو صــح تغيـيـر وجــه المســندة إلـيـه وكــان دفاعــا جوهرـيـا وأن اـلـد
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أن تحققه بلوغا إلـي غايـة األمـر فيـه أو تـرد عليـه بأسـباب سـائغة فتلتزم المحكمة الرأي في الدعوى 
 .تؤدي إلي اطراحه 

 )١٥٢ ص ٩١ ق ٢٤ مجموعة أحكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض في (

 ملا كان ذلك 
 اســـتهلت تســـبيبها لـهــذا الحكـــم ـبــالقول بالتفاتـهــا عـــن وـكــان الثاـبــت أن محكمـــة الحـكــم الطـعــين 

واســتطرد الحـكــم قــائال ـبــأن حـكــم .. دفــاع الطـــاعن لكــون ـقــد انتهــي الحـكــم الطاعنســـديدا إلــي إدانـتــه 
محكمــة أول درجــة قــد ســاق أســبابا ســائغة بمــا يســقط الــدفاع حقــه ويتعــين رفضــه وال تعــول علــي مــا 

وهـذا قـول يـنم عـن عـدم . . ال ينـال مـن صـفة الواقعـة أبداه الدفاع عن المتهم مـن أوجـه دفـاع ألنـه

مطالعة المذكرات المقدمة من الطاعن أمام عدالـة المحكمـة مصـدرة الحكـم الطعـين ، وعـدم إلمـام 

 .بدفاع الطاعن المسطور بها 

 فإذا كان دفاع الطاعن أمام عدالة حمكمة أول درجة 

 طوى علي الدفوع اآلتية 
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 فإن دفاع الطاعن أمام عدالة حمكمة االستئناف املوقرة 

 عن قد طوى علي عدة دفوع وأوجه دفاع أخري مل تطرح بدفاع الطا

 أمام حمكمة أول درجة املوقرة وهي كالتايل 

) .. بفـرض وجـوده أصـال( بشأن االتهام الموجة للطـاعن بـالتزوير ئيةاانقضاء الدعوى الجز :أوال 
ذلــك أن الثابــت ثبــوت علــم ودرايــة الشــركة المدعيــة بــالحق المــدني ورضــاها وتعاملهــا بشــأن 

وذلك كله منذ تحرير العقدين ..  ودفاترهـا العقدين المزعوم تزويرهما ودخولهما في حساباتها

بادعاء تزوير هذين العقدين لـم / ..... أن بالغ المدعو، وحيث أن الثابت .... في مطلع 

ــاريخ  فهـــو األمـــر اـلــذي يؤكـــد بانقضـــاء اـلــدعوى الجزائـيــة بشـــأن هـــذا ..  -/-/-يـقــدم إال بـت
 .االتهام 

 كمة وحيث ساق الطاعن يف دفاعه املاثل أمام عدالة احمل

 منها مصدرة احلكم الطعني العديد من الدالئل علي ذلك 
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وهـو ثبـوت قيـام .. تمسك الطاعن بدفع أخر أمام عدالـة المحكمـة مصـدرة الحكـم الطعـين �:ثانيا 

الوحــدات وقامــت الشــركة المدعيــة بــالحق المــدني المشــترون النهــائيون بســداد كامــل ثمــن 
يؤكـد وهو األمر الذي .. وبما يؤكد استالمها لكامل الثمن هم بتسليمها إليهم وتسجيلها باسم

 .علي انتفاء ركن الضرر المكمل واألهم من أركان جريمة التزوير 

 ملا كان ذلك 
ومــن جمــاع مــا تقــدم يتجـلـى ظــاهرا أن قــول عداـلـة المحكمــة مصــدرة الحكــم الطعــين بالتفاتهــا 

كـون محكمـة أول درجـة قـد تكفلـت بـارد ..  بقول مجمـل ومجهـل وبشـكل عـام.. عن دفاع الطاعن 
عيـبـين إنـمـا هــو ـقـول ينطــوي عـلـي .. عـلـي دـفـوع الطــاعن وبمــا ينـبـئ عــن أن حكمـهـا ـقـد جــاء ســديدا 

 :جوهريين هما 

  األول العيب 
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  الثاني العيب 
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قصور عاب احلكم الطعني لعدم حتصيله صحيح واقعات االتهـام : السبب الثاني عشر 

املاثل حتصيال صحيحا وحتريفه ألقوال الشهود والتفاته عن املطاعن التـي متسـك 

بها الطاعن يف شأن هؤالء الشـهود مبـا جيعـل أقـواهلم جـديرة بـاإلطراح وعـدم 

إال أن ذلك احلكم قد خالف ذلك كله ومل يبـني وجـه اسـتدالله .. عويل عليها الت

بها يف ثبوت التهم املنسوبة للطاعن مكتفيا بالتعويل علـي حكـم حمكمـة أول 

�درجة بصورة مبهمة وجمهلة فقط مبا يتعني نقضه
 وحيث تواترت أحكام التمييز علي أن 

ائيــة هــي باقتنــاع محكمــة الموضــوع واطمئنانهــا وـلـئن كــان العبــرة فــي اإلثبــات فــي المــواد الجز 
إلــي األدلــة المطروحــة علــي بســاط البحــث فمــن حقهــا بمــا لهــا مــن ســلطة مطلقــة فــي تقــدير األدلــة 
واألخذ بما ترتاح إليه منها أن تعول علي قـول الشـاهد أو المـتهم فـي أيـة مرحلـة مـن مراحـل الـدعوى 

 .ق إال أن ذلك مشروط أن يكون له أصل ثابت باألورا

 ملا كان ذلك 
طبـيـق مــا تـقـدم مــن مـفـاهيم قانونـيـة عـلـي مــدونات الحكــم يتضــح أـنـه انحــرف ـبـأقوال بعــض وبت 

والـتـي .. الشــهود واســتقي منهــا مــا ال تهــدي إلـيـه وذـلـك باعتكــازه كلـيـا عـلـي حكــم محكمــة أول درجــة 

ا فضـال هـذ.. قامت بترتيل بعض أقوال الشهود دون أن توضح ماهية ما اسـتقته منهـا مـن دليـل 
عمــا شــاب الحكــم الطعــين مــن إطــراح غيــر مـبــرر للمطــاعن التــي تمســك بهــا الطــاعن علــي هـــؤالء 
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مكتفيــا .. الشــهود وبمــا يهــدر مــا زعمــوا بــه وكــان األجــدر اطــراح أقــوالهم لمخالفتهــا للحقيقــة والواقــع 
دالله باعتكــازه عـلـي حكــم محكمــة أول درجــة كلـيـا واـلـذي اكتـفـي األخـيـر بســردها دون بـيـان لوجــه اســت

وبدال من أن تعمل عدالة المحكمة مصدرة الحكـم الطعـين .. بها في ثبوت التهم لعناصرها القانونية 
علي تصويب ذلك نجدها سايرت محكمة أول درجة في خطأها إضافة إلي القصور الواضـح الجلـي 

 .والصارخ في تسبيب حكمها 

 ذلك أن 
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  كان جيب وصفها بأنها شهادة نفي ولـيس إثبـات حيـث...../ أن أقوال الشاهد : أوال 

قرر صراحة بالنقيض ونقيضه وهذا علـي عكـس مـا اسـتنتجته حمكمـة احلكـم 

الطعني ومن قبلها حمكمة أول درجة مـن أقوالـه خمالفـة بـذلك مـا هـو ثابـت 

 باألوراق 

 إذ أنه باستقراء أقوال هذا الشاهد 
فقــد جــاءت .. بــل علــي العكــس .. يتضــح وبجــالء تــام أنــه لــم ينطبــق بكلمــة تــدين الطــاعن  

 .اله متناقضة ومؤكدة علي انتفاء االتهامات المنسوبة للطاعن جميع أقو
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 حيث قرر صراحة 
الطـــــاعن قـــــد اخـــــتلس مبلـــــغ قـــــدره بـــــأن حيـــــث قـــــرر أمـــــام عدالـــــة محكمـــــة أول درجـــــة  

فـي .. أو أكثر من ذلك ) مليون وسبعمائة درهم إمـاراتياثني عشر ( درهم إماراتي ١٢,٧٠٠,٠٠٠
احــدي ( درـهـم ١١,٤٢١,٨٢٠عاـمـة أن مبلـغ االـخـتالس ـقـدره وـقـرر أـمـام النياـبـة الحـين أـنـه سـبق 

وـهـــذا التـنـــاقض يـجـــزم ) عشــــر ملـيـــون وأربعماـئـــة وواحــــد وعشــــرون ألـفـــا وثمانماـئـــة وعشــــرون درهــــم

 .وأنها ممالة عليه .. باضطراب الواقعة في وجدان الشاهد وعدم صحتها 

 كما تناقض أيضا 
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 كما أن الثابت أن هذا الشاهد قد قرر مبزاعم ال سند هلا 

 بل علي العكس فقد جاءت عبارة عن أقوال مرسلة .. يف احلقيقة واألوراق 

 ال سند هلا ذلك أن 
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 ومن ثم 
.. مـن شـأنها تبـرأة الطـاعن ممـا هـو مسـند إليـه (.....) يضحي ظاهرا أن أقوال هـذا الشـاهد �

فإنــه يــنم عــن مخالفــة للثابــت بــاألوراق وقصــور فــي أمــا القــول والــزعم بأنهــا مــن أدلــة الثبــوت ضــده 
 .اإللمام بصحيح واقعات التداعي المثبتة بها 

 ورغم أن الطاعن 
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قـد جـاءت ..  ...../ أن الشـاهد ..  كما أكد الطاعن أمام حمكمـة احلكـم الطعـني: ثانيا 

هذا فضال عن إقراره عدة إقـرارات قضـائية مـن .. أقواله عبارة عن رأي شخصي 

 .شأنها إثبات براءة الطاعن مما هو منسوب إليه من اتهامات 

 أقر هذا الشاهد وهو ا�ني عليه ذاته فقد 
ي مجــال الوســاطة العقارـيـة تعمــل ـفـ) الـشـاكية(وان ـشـركته .... مـنـذ عــام أـنـه يـعـرف الـمـتهم  

 تـم ... عام ... شهر وفي غضون.. في جميع أنواع العقارات فضال عن تطويرها والبيع والشراء 

 :تعيين المتهم مديرا تنفيذيا للشركة وتتمثل طبيعة عمله في اآلتي 
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وقد أوكله بكافة األمـور الخاصـة بأنه كان يولي ثقة عمياء بالمتهم .. وأردف المجني عليه  

 .من حيث بيعها للغير أو التصرف فيها بكافة أوجه التصرفات بإدارة العقارات 

 واستطرد املذكور قائال 
نـمــا ـكــان أحـــد حي.....) ـفــي غضـــون عـــام(فـقــد ـبــدأت المشـــكلة  بـشــأن الواقـعــة الراهـنــة بأـنــه 

عــــن طرـيـــق وســــيط مــــن الشــــركة العاـئـــدة إلـيـــه ـقـــد ابـتـــاع وحــــده ) الباكســــتاني الجنســــية(العمــــالء 

ليقـوم .. / ..... فقد تم التواصل مع المـدعو.. وحيث تم التأخر في سداد األقساط /..... .. يدعي
وهنـا  .. لشـركةوبالفعل تم إرسال المبالغ ل.. بإبالغ صديقه الباكستاني بسداد ما هو مستحق عليه 

هاتفـيـا بالشــركة ـفـإذا ـبـاألخير يـقـوم باالتصــال .. لهــذا العمـيـل الباكســتاني خطــاب شــكر ـقـام بإرســال 
.  كامـل سدد كامل قيمة الوحدة المشتراة بمعرفته قبل عاممقررا بأنه وهو في حالة غضب شديدة 

ء للتأكـــد مـــن موظفيـــه باالتصـــال بكافـــة العمـــالنحـــو تكليـــف وهـــو األمـــر الـــذي دعـــا المجنـــي عليـــه 
كما تم تكليف مكتب خبره محاسبية إلعداد تقريـر محاسـبي عـن أعمـال الشـركة .. إجراءات البيـع 

دخــــل المـــتهم بهـــذه الواقعـــة وـمـــا داعـــي التشـــكك فيـــه ـمـــن فمـــا (!!! خـــالل فتـــرة إدارة الـمـــتهم لهـــا 
 !).خاللها؟
ثـم يعـود ليقـرر .. ه وكيف يقرر المجني عليه من أن المذكور قام بإرسال المبلـغ وتـم اسـتالم 

.. ـبـأن المــذكور أتصــل هاتفيــا وأـبـدى اســتياءه وغضــبه ألـنـه كــان قــد ســبق ـلـه ســداد المبـلـغ مــن قبــل 
 !.تناقض واضح يؤكد من بداية البالغ محاولة البحث عن مبرر لالتهام ؟؟
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 وحتصلت الشركة منه علي مبلغ 
أربعة وأربعون مليون وتسعمائة وسبعة وأربعـون ألفـا وخمسـمائة ( درهم ٤٤,٩٤٧,٥٨٣قدره  

اثنـــان وســـتون مليـــون ( درهـــم ٦٢,٨٦٥,٤٤٧ليكـــون البـــاقي مبلـــغ قـــدره ) ثالثـــة وثمـــانون درهـــم
ـةوثمانمائــة خمســة وســتون ألــف  ـر وقــد أثـبـت الت)  ســبعة وأربعــون درهــموأربعماـئ علــي حــد زعــم (قرـي

أحـد عشـر مليـون وأربعمائـة واحـد (  درهـم١١,٤٢١,٨٢٠أن المبلغ المخـتلس قـدره ) المجني عليه
 ) .وعشرون ألف وثمانمائة وعشرون درهم
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عبـارة عـن عمـوالت تحصـل عليهـا بـأن هـذا المبلـغ المـذكور .. ثم عاد وقرر المجني عليـه  

وـقـد أمضــي المجـنـي علـيـه عــامين حـتـى تأـكـد مـمـا ..  كاـنـت تســتحقها الشــركة مــن الغـيـرالـمـتهم 

 !.تقدم؟

 وقرر ا�ني عليه 
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 نهأوعقب ما تقدم قرر ا�ني عليه صراحة ب.. هذا 

ــــة لغاـيــــات الوصـــــول اجتـمــــع مـــــع الـمــــتهم   ــــي تســـــوية ودـي ــــك فـــــي حضـــــور مـــــدير إـل وذـل
وزعم بأن المتهم رفض رد المبالغ التي تحصل عليها وأنه قـد أقـر لـه .. وآخـرين /..... الحسابات

 ) .علي حد زعم المجني عليه(موال وهو ما لم يحدث بأنه كان قد سمح له بأخذ هذه األ
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ـأن كافــة   ـه صــراحة ـب ـي علـي وباســتكمال التحقـيـق ـقـرر المجـن
أعمال تدقيق الحسابات السـنوية الخاصـة بالشـركة رئاسـته تؤكـد 

بـعــــدم وـجــــود ثـمــــة مشـــــاكل وأن األـمــــور تســـــير ـفــــي نصـــــابها 
 .؟!الصحيح

 كما أكد علي أنه 
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حيـث عـاد وقـرر بأنـه لـم .. مـع بـاقي أقوالـه بتنـاقض واضـح واختـتم المـذكور أقوالـه .. هذا  

ـــالغ تخــــص شــــركته ؟؟ أو يوكــــل المــــتهم يفــــوض  كمــــا طلــــب ســــماع أقــــوال فــــي تحصــــيل أي مـب
 ) .مدير حساباته(/..... المدعو

 ذا يؤكد وه
أن جماع الشهود التي ساقتهم النيابة العامة بقالة أنهم شهود إثبات جاءت أقوالهم تفتقـر إلـي  

يـقـة وـمـنهم مــن شــهد لصــالح الطــاعن ومــنهم مــن جــنح بشــهادته إـلـي إـبـداء رأي الصــحة ومخالـفـة للحق
 .وهو ما ال يصح قانونا 

 وعلي الرغم 
التـي اتخـذت منهـا  الذي أكد فيه مـن أن أقـوال الشـهود من أن الطاعن قد تمسك في دفاعه

ون دلـيـل النياـبـة العاـمـة ســندا لتقديـمـه لالتـهـام الماـثـل ـهـي أـقـوال ال تصــلح ـفـي ـحـد ذاتـهـا ألن تـكـ

 التـي تؤكـد صـحة مـا يـركن إليـه فـي إثبات وقد ساق الطاعن العديـد مـن األدلـة والـدالئل واألسـباب
ورغــم تمســكه ـبـذلك أـمـام .. ضـرورة االلتـفـات عــن أـقـوال الشـهود اـلـذين اعتـبـرتهم النياـبـة شــهود إثبـات 

ـدفاع والتفـتـت عـنـه واســتندمحكمــة احكــم الطعــين  ت ـفـي إال أن المحكمــة ـقـد عرضــت عــن ذـلـك اـل

علـي الـرغم مـن  .. قضائها ضد الطاعن بـأقوال الشـهود مسـايرة فـي ذلـك حكـم محكمـة أول درجـة
مدلوليــة أقــوال الشــهود علــي النتيجــة التــي انتهــت إليهــا دون أن تقســط دفــاع الطــاعن حقــه فــي هــذا 

 .المحني وهو األمر الذي يعيب الحكم بعيب القصور في التسبيب 

 ملا كان ذلك 
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احلكم املطعون فيه افسد يف استدالله علي إدانة الطاعن بتقرير  : ثالث عشرالسبب ال

 الذي تضـارب وتنـاقض مـع أكثـر مـن تقريـر خـربه -/-/-اخلربة األخري املؤرخ 

رد معترب وسابق عليه ، وقصر قصورا مؤسفا يف تسـبيبه حينمـا مل يـورد أو يـ

علي املطاعن املوجهة من الطاعن حيال ذلك التقرير ، وأخل حبقوق دفاع الطاعن 

ة خـربة جلنـحينما مل يستجب للمطلب اجلوهري واجلـازم بإعـادة األوراق إيل 

تكون كلمتها فاصلة ما بني التقارير املتناقضة مع تقرير اخلربة األخـري وإزالـة 

اخلـرباء السـابق مباشـرتهم التعارض ما بني وجهتي النظـر اخلاصـة بفريـق 

  -/-/-للمأمورية وبني تقرير اخلربة املؤرخ 

  أن افإنه ملن املستقر عليه متييز.. بداية 
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 وكذا قضي أيضا بأن 
ـه قضــاء هــذه المحكمــة –المـقـرر   ـئن ـكـان طـلـب الخصــم مــن – وعـلـي مــا جــري ـب  أـنـه وـل

المحكمة ندب خبير في الدعوى إلثبات واقعـة معينـة لـيس حقـا لـه متعينـا علـي المحكمـة إجابتـه 

لته الوحيـدة إلثبـات صـحة دفاعـه إليه إال أنه إذا كانت هذه الوسيلة التي طلبها الخصم هـي وسـي

وكانـت الواقعـة المطـلـوب إثباتهـا بـهـذا الطريـق منتـجـه فـي النـزاع ـفـإن رفضـها االـسـتجابة لـه رـغـم 

 .عجزه عن إثبات صدق مدعاه بغير إجابته إليه يعد إخالال منها بحقه في الدفاع 

 )٨/١/٢٠١٣ تجاري جلسة ٢٠١٢ لسنة ٢٦٣عن رقم طال(

 ملا كان ذلك

��X�}L$0	و���������������������
* :��
^kא�O

��،�و/9M��م�א�
9
��Oو4אق�א�?*/�+%��
9
+�א�)
���L3א1�
��������+
��
��Fא�6א�9S�6^�
��./�
�����..�:Y(6א�Fא�1��ع�א�%�:+�:.�א01

���ن�א��
��א�01C	�


;�א1
$�0ن�وא�1
�א����������������4Sو�و�F�9+�א�/|א�X�./��:���l(	1א��Z L\ع���,���^��U%�ق�א�1
���./�


�,*��א01
"��


��..�א1
w�6א

�6%?����

 �B�>

^kא�Dy)�°4�


���)�..�−/−/−א�
p4�s

وذ1

�4
+������..��63�S	*��و�Sא*?4����L=?<�وS;�א�61}���א�1/�]��������:�:�O
1@�./�

��4א01����
L\
�:و)�O3�1	��O1..�/�אZ�x�+1+��ول�دS4+�א�����9*��א1��د�Dאywא'�

١− ����}��

��+

L/��6(+�א


�/.�وא71
��א01


6א(+��
�
�د�
Sو�{�


�ن�:
L�

��%+��������א����O:.�/�:;�و?��������4"�l
��א�+�?�s9א71
6א(+�و:
��@ذא�(��

��������������O��

��{�א���+
L/��6(+�א
791���Y
L( ?/.�:��6א��א01��L�?�O9/
��./�

091��L

$?�l


��@ذא�(��

�s�6و:
���

)�F�

q�H	^وא�;

:�/�.

:

�.א1	��O9/�AL,א�1%�د�:.�/�:;�
٢− ������	

Z*	1ع�א�

��:�.��


�Oא%�1

�ع�/9
BJ٢�،�٣א���

Z*	X6?��

���

���

Z�G���+

X|1א��

�,�+

�6�&����A

L$1א�+

%L%\و��

Z*�
�ن��6Bא
L$1�+

�ن���������Lو��،�.Zm
وאZm1.�و:�1;�و:�}��\%L+�א01�/.���א�AL$1و,
$��א1
����������.��
%�1����
9/�O
9/�O��

��{�א���+
L/��6(+�א
:��@ذא�(��
�lא71
����
:���ع�א�?*�م�و:��@ذא�(����:.����:�	 �א�Fא671(+�:.�/�:;�و:



 
 

٧٥


;�و:
��@ذ������������:�/�.:��Z* /�F�%j	��ن�,��~�"�אد�א�ذא�(@������
א�(
�ن�,
��������������A
L,�?�'6א
S�.

6א�4:���+��O���א�}����+L/��א671(+�א�u�q�
������������
:�s1Y)و�;:�/�.:�O���א�O/��ن�א�א�1%��.�:��O9/�./�01א
������������������.
:�;
 :���
��./�

�Aא01L,�	���
9/�O
9/�O���א�O/��ن�א�ذא�(@
������+

L/��6(+�א


���s�6א71
��;(

q����	

�Z91ن��


��@ذא�(

;�و:
:�/

������/�A
L,�	1א�l

;�،�وא%�601
+��������������{�א����Oو,:�/�.
:�.��
9
�Oא%�1
 .א)��1���l:	$�+���א�91�AL$1\�א�Fوא1	��O9/�AL,א�1%�د�

٣− �������������+
Z*	1ع�א�
�L�ن�:��@ذא�(�ن�א01�/.�,��א^	�T9א��89$א1 %�}�:��
�s1ذ�;L(L)و�O1وkא. 

٤− �������������>$
^�.
9
�Oא�%
�م�:LZ�	1�6�6%א	א1�O9/م��Hwא�F�א/|א���U
��א�%�:+��−/−/−��9�+�אY:�'�����[�/�1(6א�Fא601

وحيث باشرت اللجنة مهمتها علي حنو معيب وباطل وخمالف .. هذا 

لألوراق ومتناقض مع كافة تقارير اخلربة أنفة الذكر فضـال عـن تنـاقض 

هذا التقرير األخري مع نفسه وخمالفته الواضحة ملـا ثبـت باملسـتندات 

ـيد  ـن الـس ـادر ـم ـائي الـص ـرار القـض ـاحل/ ..... واإلـق ـة ـب ـل املدعـي ق ممـث

وذلك كله علي النحو الذي كان جيدر معه إطراح هذا التقرير .. املدني 

 بناء علي أوجه القصور والعوار آلتية 
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  المشروع قيمة الطاعن ..... .....  رقم المشروع 

نسبه 

مساهمة 

المشكو 

 ضده

 ٥٠ ٢٥,٥١٠,١٠٠ - ١٢٠٧٥٥,١٠٠ ١٢٠٧٥٥,١٠٠% 

 ٥٠ ٧,٧٤٩,٥٦٣,٤٠ ٣,٨٧٤,٧٨١,٧٠ ١,٩٣٧,٣٩٠,٨٥ ١,٩٣٧,٣٩٠,٨٥% 

 ٣٣,٣ ٧,٠٧٦,٥١٦,٤٠ ٢,٣٥٨,٨٣٨,٨٠ ٢,٣٥٨,٨٣٨,٨٠ ٢,٣٥٨,٨٣٨,٨٠% 

 ٣٤,٨ ١١,١٤٨,١٨١ ٣,٨٩٠,٥٣٩ ٣,٦٢٨,٨٢١ ٣,٦٢٨,٨٢١% 

 ٣٣,٣ ٥,٧٦٩,٩١٩,٢٣ ١,٩٢٣,٣٠٦,٤١ ١,٩٢٣,٣٠٦,٤١ ١,٩٢٣,٣٠٦,٤١% 

 ٣٣,٣ ٥,٦٤١,٧٨١ ١,٨٨٠,٥٩٣,٦٧ ١,٨٨٠,٥٩٣,٦٧ ١,٨٨٠,٥٩٣,٦٧% 

 ٣٣,٩ ٥,٩٦٧,٠٢٠,٨٥ ٢,٠٢٤,٨١١,٨١ ١,٩٧١,١٠٤,٥٢ ١,٩٧١,١٠٤,٥٢% 

 ٣٣,٣ ١٤,٥٠٥,٧٨٢,٥٢ ٤,٨٣٥,٢٦٠,٨٤ ٤,٨٣٥,٢٦٠,٨٤ ٤,٨٣٥,٢٦٠,٨٤% 

  ٨٣,٣٦٨,٨٦٤ ٢٠,٧٨٨,١٣٢ ٣١,٢٩٠,٤١٦ ٣١,٢٩٠,٤١٦ اإلجمالي 

وأقـر صـراحة بأنـه .. تقريـر الخبـرة المنتدبـة مـن قبـل النيابـة العامـة المـوقرة وهو مـا أقـره  -

ـان المــار ذكــره ـي أصــل هــذا البـي ـا بهــذا  .. اطـلـع عـل ـدم مرفـق ـد ـق ـأن الطــاعن ـق ـم ـب مــع العـل

ق وفقا للتفصيل الوارد سابقا يعكـس بحـ..... التفصيل كشف حساب بنكي صادر من بنك 

  .-/-/- درهم خصما من الحساب بتاريخ ١٤ر٣٧٧ر٥٥٧سداده مبلغ 

  احلقيقة الرابعة واألهم    
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 دائن  مدين  نوع الحساب 
 - ٢ر٧٥٠ر٠٠٠ 
 ٣ر٦٢١ر٢٣٧ - 
 ٢ر٣٥٨ر٨٣٧ - 
 ٣ر٨٤٦ر٦١٣ - 

 ٩ر٨٢٦ر٦٨٧ - المجموع 
  درهم ٧ر٠٧٦ر٦٨٧ )مستثمر(دائن / الرصيد 

و ما أكده كذلك تقرير الخبرة السابق بعد انتقاله إلي مقر المدعية بالحق المدني والتـي وه 

وهـي مذيلـة (.....) تبين لـه أن ذات أرقـام الحسـابات المشـار إليهـا بالجـدول السـابق تحـت اسـم 

ـالحق المــدني  ـالحق .. وموقـعـة بخــاتم الشــركة المدعـيـة ـب وهــو مــا يعـنـي ـبـأن الشــركة المدعـيـة ـب

مت بتغيير أسم صاحب الحساب ليصبح الحساب باسم ممثل الشـركة المدعيـة بـدال مـن المدني قا

 .الطاعناسم 

 احلقيقة اخلامسة 
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 تاريخ الكشف
 رصيد الحساب اسم الحساب رقم الحساب 

 ٢,٧٥٠,٠٠٠مدين    ٣/١١/٢٠٠٨

 ٢,٣٥٨,٨٣٦,٩٧دائن   ٣/١١/٢٠٠٨

 ٣,٦٢١,٢٣٧دائن    ٣/١١/٢٠٠٨

 ٥,٦٨٨,٢٨٨دائن    ٢٩/١١/٢٠١٠

٥,٢٤١,٢٩١,٨٩    ١/٤/٢٠١٠ 
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 انيات املرفقة فقد ثبت بامليز

  الطاعنواخلاصة بالشركة املدعية ذاتها أن 

أحـــد عشـــر ( درـهــم ١١,٢٣٦,٠٩٧اـئــن لـهــا بمبـلــغ ـقــدره د�
ولـم ) .. مليون ومائتي ستة وثالثون ألف وسبعة وتسعون درهـم

يثـبــت حـتــى اآلن ـبــأي مـســتند ـبــأن المدعـيــة ـســددت دينـهــا ـهــذا 
 .للطاعن 

وبمسـتندات قاطعـة تـم تقـديمها إلـي السـادة  .. وبرغم ثبوت جملة ما تقدم.. لما كان ذلك �

بـل .. الخبراء ، إال أنهـم فجـأة وبـال سـند تناقضـوا مـع تقـارير الخبـرة السـابقة ، ولـم يكتفـوا بـذلك 

بـمــا ينـحــدر ـبــالتقرير إـلــي ـحــد .. طرـحــوا جمـلــة ـمــا تمـســك ـبــه الـطــاعن وـلــم يعـنــوا ـبــالرد علـيــه 

 أنفة البيان وطرحهـا أمـام محكمـة الموضـوع هذا ورغم تمسك الطاعن بجملة الحقائق.. البطالن 

إال أن الحـكـم الطـعـين ـقـد خالفـهـا بمقوـلـه مرســلة وـهـي أن .. مرفـقـا بـهـا المـسـتندات الداـلـة عليـهـا 

وهو ما يؤكـد فسـاد الحكـم الطعـين فـي .. الطاعن لم يقدم دليال علي شراكته مع الشركة المدعية 

 .اقعة االستدالل وقصوره في اإللمام بأوراق وعناصر الو
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 ورغم وضوح هذه املستندات 

 )مصدرة احلكم الطعني االستئنافية كمةاملعاد تقدميها أمام احمل(
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  حيث أكدت املستندات املذكورة
 ٣٥,٥٣ قـدرها العائـدة للطـاعن تملـك حصـة) حاليـا..... (..... بأن شـركة  −

 . مليون درهم ٢,٥تقدر بمبلغ % 

 ٢,٣٥تـقــدر بمبـلــغ  % ٣٣,٤٠يمـلــك حصـــة ـقــدرها / ..... .. وأن الـســيد  −

 .مليون درهم 

/ ..... .. ومعـه السـيد/ ..... العائدة للمدعو) حاليا..... (..... وأن شركة  −

  درهم ٢,١٨٥,٧٦١بمبلغ قدره % ٣١,٠٦٦تملك حصة قدره 
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 ...../  السيد وبعد ختارج.. هذا 
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 البيان
ممثل المدعية ..... 

 بالحق المدني
..... 

 

 الطاعن

 

 المجموع

نـســـبة الـشـــراكة 

 .....في 

 

 %١٠٠ %٣٣ر٣٣ %٣٣ر٣٣ %٣٣ر٣٣

قيمة االسـتثمار 

طبـقــــــا لنســـــــب 

 التوزيع
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 ١٤ر٧٦٥ر٠٨٥ ٤٤/٥,٣١٢,٨٥٣ ٣ر٩٦٢ر٦٤٠/٤٥ ٣ر٩٦٢ر٦٤٠/٣٤٥ المسدد

  ٠٣/٣٩١,١٦٣ - ٧٧/٩٥٩,٣٤٤ - ٧٧/٩٥٩,٣٤٤ الفرق
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 وبالتايل ومن مجلة احلقائق أنفة البيان 
بحـق الثلـث مـع المدعيـة ..... بأن الطاعن هو شريك في المشـروع والقاطعة 

 يـكـون ـقـد ـحـرر العـقـدين المشــار فإـنـه/ ..... .. ـبـالحق الـمـدني ، وـمـع الســيد

ولـيس شـريك فـي المدعيـة بـالحق (إليهما بوصفة مالك وشريك فـي المشـروع 

�) المدني
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 ولعل أهم دليل علي ذلك وهو ما اقر به السادة اخلرباء فعال 
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 فمن خالل ذلك 
ل هذا التعقيب مع نفسه ، ومـع مـا يتضح التضارب والتناقض الذي عاب تقرير الخبرة مح�

بمـا يجـزم بـبطالن التقريـر األخيـر ، بمـا كـان يجـدر ) وتقـارير الخبـرة السـابقة(هو ثابت بـاألوراق 

إال أن محكـمـة الموضــوع فعـلـت عـكـس ذـلـك بـمـا يـعـب .. مـعـه االلتـفـات عـنـه وـعـدم التعوـيـل علـيـه 

 . حكمها 
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 ومن ثم يتضح مدي اإلبهام والغموض اللذين شابا
هذا التقرير علي النحو الذي يجزم ببطالنه وانعدام سنده ، بما كان يجدر إطراحه ، وعـدم �

 .ن عدالة محكمة الموضوع لم تفعل ذلك األمر الذي يعيب حكمها إال أ.. التعويل عليه 
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 هـو الـدائن للشـركة ، ولـيس المـدين طـاعنالوهذا يعنـي أن  

 المدققـة الخاصـة تاوذلك ثابـت بالميزانيـ.. كما تزعم في بالغها 
سـددت هـذا  كما لم يثبت باألوراق أن الشركة المدعيـة قـد.. بها 

�. طاعنللالدين 

 هذا فضال عن أن ما تقدم 
�א� 	!د�1��ط�	�ن�و��מ�
��מ��و�
�د�	�����������������	&&Q��د:�א��M�	ض���8א�ز�מ��و#ود����	��


�!.�د:�א��د�
���	��ق�א��د�'�؟

 ملا كان ذلك 

���+

(���4�

H%1א�;

Sو��+

9X�.


<���و:
^kא�Dy

w�6א

�6%?�u�

���

:�{�

:��

C	ن���

L$1א
������������°4�
;�و:
���������������A−/−/−א��(���A
:��,�
�:.�/�u�Lو:0�/.�و��(1�m91�F����l�kو4אق�و? 

�����������������������;
�(��O��

��{�א���+
L/��א��
m��.

�د�4/q�Oe�
C,�46א
,@�A:{�و���א1�Dyw�6�6%א?�..
�.א1	�����L9/;�و��3אk:�6אY1}�(�ن�®��4:�;�א�1	)�Y3�./�Fא�א1	%�6�6و/�م�

 



 
 

٩٠

 املوضوع بدرجتيها إال أن حمكمة 
طـاعن فقد التفتت عن جملة التقارير السابقة والتفتت عن مسـتندات ال.. قد فعلت العكس 

ن أواتـخـذت مـنـه ـسـندا لقضــائها دونـمـا .. ، وـعـن جمـلـة اعتراضــاته عـلـي تقرـيـر الخـبـرة الـمـذكورة 

و ـمـا يجــزم بقصــور الحـكـم الطـعـين ـفـي وهــ.. عـلـي هــذه االعتراضــات رغــم جوهريتـهـا تـعـن ـبـالرد 

ٕوذلك علي النحو الذي يجدر نقضه والغاءه تصـويبا .. التسبيب فضال عن إخالله بحقوق الدفاع 
 ،وتصحيحا 

 ذلك من واألكثر 
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  جاء التقرير األخري نمابي
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 إال أن حمكمة املوضوع قد أعرضت عن هذا 
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٩١

طاعن احلكم الطعني خالف الثابت باألوراق حينما قضي بإدانة ال: السبب الرابع عشر 

.. عن تهمة االختالس وخيانة األمانة بزعم حتقـق الـركن املـادي هلـذه اجلرميـة 

اء هذا الركن املـادي حبكـم نهـائي بـات حـائز حلجيتـه يف فوذلك رغم ثبوت انت

هـذا فضـال عـن مـا حوتـه هـذه ..  مدني كلي دبي .... لسنة .....الدعوى رقم 

م أحقية الشـركة املدعيـة الدعوى من مجلة تقارير خربة منتدبة أكدت علي عد

وهو ما يقطـع بـأن مـا تقـدم ميـس سـالمة اسـتنباط .. باحلق املدني بطلباتها 

 .احلكم الطعني ويعيب استدالله 

 ����(9"�� j1+������..��و��\J/.����:�6א�091�l$���+:��1א�+��L 1ن�א�)�Z/ز�(��·�
M�u��?4��
��e6אS.�
 ) رهم د١١٤٢١٨٢٠(اختلس وبدد مبلغ نقدي وقدره : األولي 

ــــك وكـــــا  ــــي حـــــد وصـــــف النياـبــــة العامـــــة –ن ذـل /  بأـنــــه عاـئــــد ملكيـتــــه للجهـــــة الشـــــاكية – عـل
 إضرارا به والمسلمة إليه علي وجه الوكالة / ..... والمملوكة للمجني عليه ..... شركة 
 )عقدي بيع منسوبين الصدور لشركة الشاكي(ارتكب تزويرا في محررين غير رسميين : الثانية 

 بـــان اصـــطنعهما وذيلهمـــا بتوقيـــع منســـوب –علـــي حـــد وصـــف النيابـــة أيضـــا  –وكـــان ذلـــك  
 .للشاكي في تعامله مع الغير لغايات إبرام التعامل الخاص بكل عقد 

 استعمال المحررين المزورين : ثة لالثا

 ومما تقدم مجيعه يضحي ظاهرا مبا ال يدع جماال للشك 
لطاعن في كلتـا التهمتـين األولـي والثانيـة  المنسوب ل– السلوك اإلجرامي –أن الركن المادي  

تزويـر العقـود بهـدف اخـتالس أمـوال الشـركة المدعيـة ـبـالحق وهـو ..  الهـدف منهمـا واحـد

 المدني 

 ملا كان ذلك
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 وحيث قضت عدالة حمكمة دبي املوقرة .. هذا 

  -/-/-يف هذه الدعوى جبلسة 

�إلي عدم أحقية الشركة المدعية بطلباتها

 وحيث أن الثابت أن الدعوى املار ذكرها قد ضمت مللف االتهام املاثل 

 صدرة احلكم الطعنيإال أن عدالة حمكمة أول درجة وعدالة احملكمة م

 مل تفطن ملا ورد باحلكم املار ذكره وأفسدت يف استدالهلا وخالفت ذلك احلكم 

�����n�j����^�9X�l(1+�?%��6�4א�Dywא� 	��+�א���F46,��1ن�א71
Y3�TL1�..���+)6א�
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 هو ما خنلص معه و
أن قضاء الحكـم الطعـين بإدانـة الطـاعن عـن تهمـة االخـتالس مبنـي علـي خطـأ فـي تحصـيل �

سـاد المبطـل فـي وهو ما يعيـب هـذا الحكـم بالف.. ما أسفرت عنه األوراق بما يمس سالمه االستنباط 
 .االستدالل ومخالفة الثابت باألوراق 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

٩٣

عالوة علي كافة أوجه اخلطأ والقصور والفساد واإلخالل حبقـوق : عشر امس السبب اخل

فقد عابه أيضا إخـالل بالـدفاع .. الدفاع أنفة البيان والتي عابت احلكم الطعني 

وأهمهـا اإلقـرارات حينما التفت كليا عـن املسـتندات املقدمـة مـن الطـاعن  

مالـك املدعيـة بـاحلق  .. .....الصادرة عن شهود عاصروا الواقعة وال يسـتطيع 

املدني إنكار أقواهلم ، كما تغافلت  بال سبب أو مـربر عـن الطلـب اجلـوهري ، 

.. واجلازم باستدعاء هؤالء الشهود ومناقشتهم وصـوال لوجـه احلـق يف النـزاع 

 .ني ويستوجب نقضه وهو األمر الذي يعيب احلكم الطع

 فإن املستقر عليه متييز  أن .. بداية 
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�)١٨/٧/٢٠١٦ جزاء جلسة ٢٠١٦ لسنة ٥١٥ رقم الطعن(
 وأيضا قضت بأن 

ـه إذا تمســك الخصــم أمــام  إن صــح أن ـبـدفاع مــن شــأنه محكمــة الموضــوع مــن المـقـرر أـن
ٕفإن علي المحكمة تحقيقـه بلوغـا إلـي غايـة األمـر فيـه واال شـاب يتغير به وجه الرأي في الـدعوى 

 .لدفاع حكمها القصور في التسبيب واإلخالل با

 )١٤/٢/٢٠١٠ مدني بتاريخ ٢٠٠٨ لسنة ٣٦١محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 



 
 

٩٤

 وقضي كذلك بأن 
ويطلـب منهـا بطريـق الجـزم يدلي به الخصم لدي محكمـة الموضـوع كل طلب أو وجه دفاع 

تغيـيـر وـجـه اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى فإـنـه ويكـون الفصــل فـيـه ممـا يجــوز أن يترتـب علـيـه أن تفصــل فـيـه 

ٕالمحكمـة أن تبحثـه وتـرد عليـه فـي أسـباب الحكـم واال كـان مشـوبا بالقصـور فـي يجب علـي تلـك 
 .التسبيب 

 )١٠/٢/٢٠٠٩ مدني بتاريخ ٢٠٠٩ لسنة ٢٢٤محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 كما قضت هذه احملكمة املوقرة بأن 
يدلي به الخصم لدي محكمة الموضوع ويطلب منهـا الفصـل كل طلب أو وجه دفاع جوهري 

مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يجـب علـي محكمـة الموضـوع ون الفصل فيه فيه ويك

 .ٕأن تبحثه وأن ترد عليه في أسبابها واال كان حكمها قاصر البيان 

 )٢٣/٩/٢٠٠٩ مدني بتاريخ ٢٠٠٩ لسنة ١٥٣محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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بصـــفتي كـنــت ـمــديرا .....  الجنـســية حاـمــل ـجــواز ـســفر رـقــم .....أـشــهد أـنــا 

 داـئــرة التنمـيــة ـمــن..... والصـــادر لـهــا رخصـــة تجارـيــة ـبــرقم ..... لمؤسـســة 

ووفقـا ..... االقتصادية بدبي وبصفتي كنت شريك في مشروعات عقاريـة مـع 

 ، أشـهد بـأنني كنـت أنـا -/-/-لعقد تنازل عن حصص وتخارج والمـؤرخ فـي 

% ٥٠بنســـــبة ..... شـــــركاء فـــــي مشـــــروع / ..... والســـــيد/ ..... والســـــيد
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 كمـا أننـا كنـا ،/ ..... مقسـمة بينـي وبـين السـيد % ٥٠وبنسـبة / .... للسيد

، كمـا أقـر .....  لكـل منـا ، ومشـروع ٣٣,٣بنسـبة ..... شركاء فـي مشـروع 

كمــا  -/-/-المــؤرخ فــي ..... بصــحة محضــر اجتمــاع مجلــس إدارة شــركة 

عـلـي عـقـود البـيـع للمشــترين الرئيســيين كاـنـت / ..... أشــهد ـبـأن توقـيـع الســيد

علي / ..... يد صحيحة بصفته كان شريك بهذه المشروعات ، وكنت أنا والس

ــي ســـبيل المثـــال ال الحصـــر  ــذلك وكافـــة المســـتندات األصـــلية عـل ــم تـــام ـب عـل

  .االتفاقيات كانت موجودة بمقر الشركة

 .واهللا علي ما أقول شهيد

 / ..........                                         الشاهد 

 �א�;	�'�א@��א��

ـأنني قمــت بتصــفية ح ـاه ـب ـا الموقــع أدـن ـر أـن عــن الطــابق ..... ســاب شــركة أـق

أي رصــيد مسـتحق ـلـدي ـعـن ـهـذا ..... المشـار بياـنـه أـعـاله وال يوجـد لـشـركة 

ـأن الوســيط العقــاري المعــين مــن قبــل  ـا أو مســتقبال ، كمــا أقــر ـب الطــابق حالـي

للعـقـارات ـتـم تصــفية حســابنا المشــترك ..... للعـقـارات ومؤسســة ..... الســادة 

طالبات مالية بخصوص بيـع الوحـدات بخصوص مستحقاتي وال يوجد لي أي م

الطـــابق الســـادس مـــن (العقاريـــة الواقعـــة فـــي الطـــابق المشـــار إليـــه أعـــاله 

  ......)مشروع 

  .-/-/-بتاريخ 

 / .....                                                المقر بما فيه 

 .....                                                  شركة 

 ���א�;	�א@��א��

عـن الطوابـق ..... نقر نحن الموقعين أدناه بأنني قمنا بتصفية حساب شـركة 

أي رصـيد مسـتحق لـدينا عـن هـذا ..... المشار بيانها أعاله وال يوجد لشـركة 

الطواـبـق حالـيـا أو مـسـتقبال ، كـمـا نـقـر ـبـأن الوـسـيط العـقـاري المـعـين ـمـن قبلـنـا 

للعـقـارات ـتـم تصــفية حســابنا المشــترك . ....للعـقـارات ومؤسســة ..... الســادة 

بخصوص مستحقاتنا وال يوجد لنا أي مطالبات مالية بخصـوص بيـع الوحـدات 



 
 

٩٧

 ٧ ، ٦ ، ٤ ، ٢الطــابق (العقارـيـة الواقـعـة ـفـي الطواـبـق المشــار إليهــا أعــاله 

  ......)من مشروع 

  .-/-/-بتاريخ 

  .....       /                                        المقر بما فيه 

 ��א�8א��א@��א��

ـأنني قمــت بتصــفية حســاب شــركة  ـاه ـب ـا الموقــع أدـن ـر أـن عــن الطــابق ..... أـق

أي رصــيد مسـتحق ـلـدي ـعـن ـهـذا ..... المشـار بياـنـه أـعـاله وال يوجـد لـشـركة 

ـأن الوســيط العقــاري المعــين مــن قبــل  ـا أو مســتقبال ، كمــا أقــر ـب الطــابق حالـي

للعقارات تم تصـفية الحسـاب بخصـوص  ..... للعقارات ومؤسسة..... السادة 

مستحقاتي وال يوجد لـي أي مطالبـات ماليـة بخصـوص بيـع الوحـدات العقاريـة 

  ......)الطابق الرابع من مشروع (الواقعة في الطابق المشار إليه أعاله 

  .            -/-/-بتاريخ 

/ .....                                                 فيه                                                المقر بما 

 *	�سא��@��א�א�

ـأنني قمــت بتصــفية حســاب شــركة  ـاه ـب ـا الموقــع أدـن ـر أـن عــن الطــابق ..... أـق

أي رصــيد مسـتحق ـلـدي ـعـن ـهـذا ..... المشـار بياـنـه أـعـاله وال يوجـد لـشـركة 

 وبـين الوسـيط العقـاري الطابق حاليا أو مستقبال ، كما أقر بـأن الحسـاب بينـي

للعقــارات بخصــوص ..... للعقــارات ومؤسســة ..... المعــين مــن قبــل الســادة 

الطـابق الثالـث مـن (..... مستحقاتي وأن الرصيد المستحق لي وليس لشـركة 

 )......مشروع 

  .-/-/-بتاريخ 

 / .....                                               المقر بما فيه 

��&	دسא��א�א@���

ـأنني قمــت بتصــفية حســاب شــركة  ـاه ـب ـا الموقــع أدـن ـر أـن عــن الطــابق ..... أـق

أي رصــيد مسـتحق ـلـدي ـعـن ـهـذا ..... المشـار بياـنـه أـعـاله وال يوجـد لـشـركة 

ـأن الوســيط العقــاري المعــين مــن قبــل  ـا أو مســتقبال ، كمــا أقــر ـب الطــابق حالـي
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فية حســابنا المشــترك للعـقـارات ـتـم تصــ..... للعـقـارات ومؤسســة ..... الســادة 

بخصوص مستحقاتي وال يوجد لي أي مطالبات مالية بخصوص بيـع الوحـدات 

الطــــابق األول ـمــــن (العقاريــــة الواقعــــة ـفــــي الطــــابق المـشــــار إليــــه أـعــــاله 

  ......)مشروع 

  .-/-/-بتاريخ 

/ .....                                                              المقر بما فيه 

 �&	�8א����א�א@�

ـأنني قمــت بتصــفية حســاب شــركة  ـاه ـب ـا الموقــع أدـن ـر أـن عــن الطــابق ..... أـق

أي رصــيد مسـتحق ـلـدي ـعـن ـهـذا ..... المشـار بياـنـه أـعـاله وال يوجـد لـشـركة 

ـأن الوســيط العقــاري المعــين مــن قبــل  ـا أو مســتقبال ، كمــا أقــر ـب الطــابق حالـي

للعـقـارات ـتـم تصــفية حســابنا المشــترك ..... للعـقـارات ومؤسســة ..... الســادة 

بخصوص مستحقاتي وال يوجد لي أي مطالبات مالية بخصوص بيـع الوحـدات 

ـــه أعــــاله  ـــي الطــــابق المشــــار إلـي ـــة ـف ـــة الواقـع ـــث مــــن (العقارـي الطــــابق الثاـل

  ......)مشروع 

  .-/-/-بتاريخ 

/ .....                                                        المقر بما فيه                                         

 ومل يكتف الطاعن 
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٩٩

 وهذا عني ما قررته حمكمة التمييز املوقرة بقوهلا 
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١٠٠

 )١٢/٣/٢٠١٨ جزاء جلسة ٢٠١٨ لسنة ٧٩الطعن رقم (

 ومما تقدم 
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احلكم الطعني فضال عـن خطئـه يف تطبيـق القـانون وقصـوره  : سادس عشرالسبب ال

فقد أخل .. اده يف االستدالل وخمالفته الثابت باألوراق املبطل يف التسبيب وفس

حبق دفاع الطاعن لعدم إيراده أو رده علي دفاعه املطروح أمـام عدالـة حمكمـة 

االستئناف وعلي األخص منه دفاعـه املسـطور أمامهـا والـذي مل يبـدي أمـام 

عدالة حمكمة أول درجة رغم أنه دفاع جوهري طرح علي حنـو جـازم لـو كانـت 

كمة مصدرة احلكـم الطعـني قـد حبثتـه جلـاز أن يتغـري بـه وجـه الـرأي يف احمل

 .الدعوى 

 حيث أن الثابت من أحكام احملكمة االحتادية العليا املوقرة أن 
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 )١٣/٥/٢٠١٣ جلسة ٢٠١٣ لسنة ٧٤المحكمة االتحادية العليا الطعن رقم (



 
 

١٠١

 كذلك قضي بأن 
عـلــي محكـمــة الموضـــوع أن تـقــيم قضـــاءها وفـقــا للمســـتندات 

واألدلــة المطروحــة عليهــا فــي الــدعوى وأن تــرد علــي أوجــه 

الدفاع الجوهرية للخصـم ، فـإذا أغفلـت المحكمـة التحـدث فـي 

كمها عن المسـتندات المـؤثرة فـي النـزاع مـع تمسـك الخصـم ح

ـبـداللتها وـلـم تمـحـص ـمـا ورد بـهـا بـمـا يفـيـد أنـهـا أحاـطـت بـهـا 

ــإن حكمهـــا يكـــون مشـــوبا  ــدعوى ، ـف ــي اـل ــع ـف ــة الواـق وبحقيـق

 .بالقصور واإلخالل 

 ) ق ٤ س ٢٠١٠ لسنة ١٥٣المحكمة اإلتحادية العليا الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
الحكـم الطعـين علي مدونات الثوابت واألصول القضائية والقانونية أنفة البيان وبتطبيق جملة  

أي مــن يتضــح وبجــالء ـتـام أـنـه طــرح جمـلـة دـفـاع الطــاعن وـلـم يعــن ببحــث أمــر فحــص أو تمحــيص 
أضـف .. وأنه إذا كـان قـد اعتنـي بـه لتغيـر يقينـا وجـه الـرأي فـي الـدعوى رغم جوهريتها أوجه دفاعه 

وهـذا .. يرد علي أي وجه من أوجه دفاع الطاعن بما يفيد إطراحه بسـبب سـائغ فإنه لم ..  إلي ذلك
 .فضال عن اإلخالل بحقوق دفاع الطاعن كله يعيب الحكم الطعين بالقصور المبطل في التسبيب 

 أضف إيل ذلك 
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علــي فــرض وجــوده (انقضــاء الــدعوى الجزائيــة بشــأن االتهــام الموجــه للطــاعن بــالتزوير  :أوال 

ذلــك أن الثابــت ثبــوت علــم ودرايــة الشــركة المدعيــة بــالحق المــدني ورضــاها ) .. أصــال

وتعاملها بشأن العقدين المزعـوم تزويرهمـا ودخولهمـا فـي حسـاباتها ودفاترهـا ، وذلـك كلـه 

بادعــاء التزويــر لــم يقــدم إال / ..... ، وحيــث الثابــت أن بــالغ المــدعو..... طلــع منــذ م
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فـهــو األـمــر اـلــذي يؤـكــد عـلــي انقضـــاء اـلــدعوى الجزائـيــة بـشــأن ـهــذا  .. -/-/-بـتــاريخ 

 .االتهام 

وهـو ثبـوت قيـام ..  تمسك الطاعن بدفع أخر أمام عدالة المحكمـة مصـدرة الحكـم الطعـين :ثانيا 

ن بسداد كامل ثمن الوحدات المباعة ، وقامت الشركة المدعيـة بـالحق المشترون النهائيو

وهو األمر الـذي يؤكـد اسـتالمها لكامـل ثمـن .. المدني بتسليمها إليهم وتسجيلها باسمهم 

هــذه الوحــدات وبمــا يؤكــد علــي انتفــاء ركــن الضــرر المكمــل واألهــم مــن أركــان جريمــة 

 .التزوير
E&�,س��ذא�
���

بـل زاد عليهـا بـأن طـرح .. م الطعين بأوجه اإلخالل بالدفاع أنفة الذكر  لم يكتفي الحكوحيث 
وهــذا ـلـيس لشــيء ســوي أـنـه جــاء ـفـي صــالح .. تمامــا تـقـارير الخـبـرة المنتدـبـة مــن قـبـل النياـبـة العامــة 

 .الطاعن مؤكدا علي بطالن مزاعم الشركة المدعية بالحق المدني 

أن الـدفوع يضحي ظـاهرا وبجـالء تـام .. ما تقدم ومن جملة  
المشار إليها وغيرها من الدفوع قد تضمنت دفاعا هامـا وجوهريـا 

كــان مــن الــالزم علــي محكمــة الحكــم الطعــين التصــدي لــه وأن 
أما وأنهـا لـم .. تورده في مدونات حكمها وترد عليه الرد السائغ 

فضـال عـن قصـوره المبطـل .. األمر الـذي يعيـب حكمهـا .. تفعل 

 . الدفاع في التسبيب واإلخالل بحق
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الطعني أخل حبقوق الدفاع وذلك بعدم إجابته للطاعن يف احلكم : السبب السابع عشر 

طلبه بإحالة الدعوى إيل جلنة خرباء أخري مع ثبوت القصور املبطل الذي شاب 

أعمال اخلربة املنتدبـة وعـدم تنفيـذها للمهـام املكلفـة بهـا مبوجـب احلكـم 

هذا فضال عن تناقضه مـع نفسـه ومـع .. مة التمهيدي الصادر عن عدالة احملك

األمر الذي كان يتعني معه علي . تقارير اخلربة األخرى املودعة ملف التداعي 

احلكم الطعني االستعانة بأهل خربة أخـرين لبحـث وفحـص املسـتندات التـي 

إال أن احلكم الطعـني قـد التفـت .. يبني معها وجه احلق يف الدعوى من عدمه 

وهو األمر الذي يوصم احلكم الطعني بعيـب .. رغم جوهريته عن هذا املطلب 

 اإلخالل حبق الدفاع 

 وحيث تواترت أحكام التمييز علي أن 
مـن شـأنه إن صـح أن يتغيـر انه إذا تمسك الخصم أمام محكمة الموضـوع بـدفاع من المقرر 

ٕاال شــاب حكمـهـا و إلـي غاـيـة األـمـر فيـه تحقيقـه بلوغــا فـإن عـلـي المحكـمـةبـه وجــه الـرأي ـفـي اـلـدعوى 
  في التسبيب واإلخالل بالدفاع القصور

 )١٤/٢/٢٠١٠ مدني بتاريخ ٢٠٠٨ لسنة ٣٦١محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 كما قضت بأن 
الفصـل  ويطلب منهايدلي به الخصم لدي محكمة الموضوع  كل طلب أو وجه دفاع جوهري

فإنـه يجـب علـي محكمـة الموضـوع  وجه الرأي فـي الـدعوىمما قد يتغير به فيه ويكون الفصل فيه 

 .ٕأن تبحثه وأن ترد عليه في أسبابها واال كان حكمها قاصر البيان 

 )٢٣/٩/٢٠٠٩ مدني بتاريخ ٢٠٠٩ لسنة ١٣٥محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
قد اعتصم في دفاعه أمام عدالة المحكمة مصـدرة الحكـم الطعـين  أن الطاعن وكان الثابت

ـلــذي تســـاند علـيــه حـكــم محكمـــة أول درجـــة وســـايره ـفــي ذـلــك الحكـــم ار الخـبــرة المنتدـبــة  تقرـيـــبــبطالن
مـن أوجـه العـوار والعيـوب ومدافعـه مما أبرزه الطاعن علي الـرغم .. بشكل مبهم وغامض  الطعين

ـي شــابت هــذا ا إال أنــه بــاالحرى علــي .. لتقريــر ، ولــم يتصــدى لهــا الحكــم الطعــين والتناقضــات الـت
وعلـي لفحـص وتمحـيص المسـتندات جابة الطاعن لطلبـه بنـدب لجنـه خبـراء أخـري إالحكم الطعـين 
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إال .. األخص لو ثبت أن طلب الطاعن هو مالذه الوحيد إلثبات بطـالن االتهامـات المسـندة إليـه 
ذلـك أن الثابـت قـد أكـد علـي .. أن عدالة المحكمة قد التفت عن ذلك دون مسوغ واقعي أو قـانوني 

 : المذكور وأبرز ما حواه من أوجه عوار وتناقضات نوجزها في اآلتي بطالن تقرير الخبرة
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 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 

 الـذي ينعقـد معـه ركـن األمـر .. والمعنوية التي ال يمكن تداركها حـال القضـاء فـي موضـوع الطعـن
 .االستعجال المبرر أيضا إليقاف التنفيذ 

 جتماع ركني اجلدية واالستعجال اهذا وب
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 بناء عليه 

 ب جلسة للحكم يلتمس الطاعن من عدالة اهليئة املوقرة حتديد أقر
 .بقبول الطعن الماثل شكال : أوال 
 .وفي شق عاجل بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في الموضوع : ثانيا 
 . بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما هو مسند إليه :أصليا : ثالثا 

إلـي محكمـة الموضـوع ٕوفي الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيـه واعـادة األوراق :  احتياطيا
 .لنظره مجددا بهيئة مغايرة 

 وكيل الطاعن            
 

   المحامي            
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 املوقرة .......... لدي جانب مقام حمكمة النقض بأبو ظبي 

 دائرة الطعون اجلزائية 

 صحيفة طعن بالنقض قيدت 

 برقم                  لسنة         جزائي 
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 اإلماراتية / .............. اعنة طال

 / وعنوانها 

 المحامي      : بوكالة 

 طاعـــــــــــــــــــــنة 
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 مطعون ضدها          النيابة العامة 
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.... لسنة ..... في االستئناف رقم  – الدائرة الجزائية الثانية –محكمة استئناف أبوظبي  

 : والقاضي منطوقه -/-/-ادر بجلسة والص.. جناية 

 حكمت احملكمة حضوريا 
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 :  هم – الطاعنة وآخرون – اتهمت النيابة العامة فقد .. بداية 
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 املتهمة األويل 
عهــد إليهــا بالمحافظــة ظـبـي ،   إـحـدى  اـلـدوائر الحكومـيـة ـبـأبو"بصــفتها موظـفـة عاـمـة  ) ١(

 لتحصــل علـي رـبـح بهـذه المصـلحةفأضـرت عـمـدا  علـي مصـلحة جهـة عملهـا ـفـي عمليـه

ٕواصــدار التوصــيات للجــان  ، ـبـأن عـهـد إليـهـا بإعــداد الدراســات الفنـيـة ولغيرهــالنفســها 
 ..... المقــدم عــروض بشــأنها مــن شــركات .....البــت بشــأن المناقصــة الخاصــة بوثــائق 

قصـات  فأضرت عمدا بتلك المصلحة بـأن أوصـت بإرسـاء تلـك المنا،خالل فترة االتهام 
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 إلـي اإلرسـاء ل فنيا ، مما حدا بلجـان البـتضباعتبارهما األف ..... و .....علي شركتي 

 عـن تلـك الوثـائق بقيمة تأمينية تزيد عـن القيمـة الفعليـة المسـتحقة علي تلك الشركتين

وذلـك لتحصـل لنفسـها " مائتان وسبعة وتسعون مليون درهـم "  مليون درهم ٢٩٧بمبلغ 

تشـارك فـي ملكيتهـا علـي ذلـك المبلـغ كعمولـة علـي النحـو المبـين  التـي .....وللشركة 

 .باألوراق 

 حصـلت في إعداد وتنفيـذ التعهـدات المتعلقـة بجهـة عملهـا ولها شأن البيانبصفتها أنفة  ) ٢(

بإعـداد الدراسـات  ، بـأن قامـت شـيء مـن شـئونهالنفسها ولغيرها علـي عمولـة بمناسـبة 
والتزامــات الهيئــة  ومتابعــة تنفيــذ تعهــدات ٕواصــدار التوصــيات المبينــة بالوصــف الســابق

التـي تشـارك فـي  ..... ، فحصـلت لنفسـها ولشـركة جهة عملها الناشئة عـن تلـك الوثـائق

 مليـون ٢٩٧ علـي مبلـغ سالفتي الذكر مصـدرتي تلـك الوثـائق ..... من شركتي ملكيتها

مـبــين كعـمــوالت بمناـســبة ذـلــك النـحــو ال " مائتــان وســـبعة وتســـعون ملـيــون درهــم" درـهــم 

 .باألوراق 

 املتهمان األويل والثاني 

 مــن .....شــهادة لمــن يهمــه األمــر صــادرة عــام "  هــو ارتكبــا تزويــرا فــي محــرر رســمي ) ١(

ـك بطريقــي تحريــف الحقيقــة والحصــول محــررة باللغــة اإلنجليزيــة ، .....�هيئــة  وكــان ذـل

ـه ـي إمضــاء لشــخص دون رضــاء صــحيح مـن  ، بــأن أعــدت المتهمــة بطرـيـق الغــش عـل

 التــي تشــارك فــي .....لــي تلــك الشــهادة وأثبــت بهــا علــي خــالف الحقيقــة أن الشــركة األو

وجميــع التعاقــدات الخــاص بالهيـئــة ..... ملكيتهــا مخــول لهــا بالتعامــل مــع كافــة بــوالص 
ـانيجهــة عملهــا ،   بالحصــول بطريــق الغــش علــي إمضــاء مــدير دائــرة األعمــال وقــام الـث

دون رضــاء صــحيح منــه بعــد أن أقنعــه بصــحة  علــي ذلــك المحــرر .....المســاندة بهيئــة 

 .مضمون المحرر علي النحو المبين باألوراق 
 بتزويره ، بأن قدما مع علمهمـا فيما زور من اجله أنف البياناستعمال المحرر المزور  ) ٢(

إلعـمــال أثــره ـفــي اســـتمرار حصـــول المتهـمــة  واحتـجــا ـبــه ..... لـشــركة صــورته الضـــوئية

 التهمــة الثانيــة المنســـوبة إليهــا كوســـيطى تــأميني عـــن األولــي علــي قيـمــة العمــوالت محـــل
  .الهيئة جهة عملها علي النحو المبين باألوراق
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 املتهمون من الثالث حىت األخري 
 فـي ارتكـاب التهمتـين المنسـوبتين اشتركوا بطريقي االتفـاق والمسـاعدة مـع المتهمـة األولـي 

 وسـاعدوها فـي ذلـكالت التـي حصـلت عليهـا ، إليها وحدها ، بأن اتفقوا معا علي تحديد قيمة العمـو

 التي تشـارك .....بأن قاموا بإخطار جهة عملهم لصرف تلك المبالغ لها بإيداعها في حساب شركة 

فوقعـت الجريمـة بنـاء علـي ذلـك االتفـاق وتلـك المسـاعدة علـي النحـو ..... ا لدي بنك ملكيتهفي 

  .المبين باألوراق

 عدومة السند وبالبناء علي هذه االتهامات امل

 طلبت النيابة العامة عقاب املتهمني 

 وفق مواد االتهام اآلتية 

�٧�،�٢١٧/١�،�٢١٨/١�،�١٢١/١�،�١٢٢/١�،�٢٢٧و٣�،�٤٧�،�٢١٦/٣و٥/١�،�٤٥/٢א��אد� 
��.1�٢٠٠٥� +��٣٤:.�,���ن�א��%�1��Fא���د}�א���ل���1%���ن�א���د}�4,��٢٢٨،�

 يل احملاكمة وحيث مت تقديم املتهمني إ.. هذا 

 ظبي  أمام حمكمة جنايات أبو
محكمـة أـبـو أصــدرت عداـلـة دـفـاع المتهمـين وـبـدون تحقيـق مـن الواـقـع أو القـانون وبـال ـسـند  

 : حكم الدرجة األولي القاضي منطوقه -/-/-بجلسة .. ظبي االبتدائية 

 حكمت احملكمة حضوريا 
مكفـلــه عـــن ارتكابهـــا جـــرائم / إماراتـيــة /  ..... : أوال بمعاقـبــة كـــل مـــن ـفــي اـلــدعوى الجزائـيــة) أ ( 

الحصـــــــول عـلــــــي عموـلــــــة لنفســـــــها ولغيرهـــــــا مبـلــــــغ مـــــــائتي وســـــــبعة وتســـــــعين ملـيــــــون درهـــــــم 

 النحــو المـبـين ـبـاألوراق وتزوـيـر .....درهــم وعــن إضــرارها عمــدا بمصــلحة ) ٢٩٧٠٠٠٠٠٠(

ة واســتعمالها فيمــا زورت مــن أجلــه بالســجن ثــالث ســنوات وبغرامــ) لمــن يهمــه األمــر(شــهادة 
درهــم ، وألزمتهــا ـبـرد مثلهــا  " ٢٩٧٠٠٠٠٠٠) " مائـتـان وســبعة وتســعون ملـيـون درهــم(ـقـدرها 

 .ٕ ومصادرة الشهادة المزورة واتالفها .....إلي هيئة 

ن جريمـتــي تزوـيــر محـــرر رســـمي واســـتعماله ـبــالحبس لمـــدة ثالـثــة مكـفــل عـــ/ ـنــي ردأ / .....: ثانـيــا 

 .أشهر واإلبعاد 

 .ل مكف/ مصري  / .....: ثالثا 
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  .مكفل/ أردني  / .....: رابعا 

مكفل عن االشتراك مع المتهمة األولي في ارتكاب جريمتي الحصول / أردني  / .....: خامسا 

 .بالحبس لكل منهم ستة أشهر واإلبعاد .....�علي عمولة واإلضرار العمدي بمصلحة هيئة 

ة وعلي قلم كتاب تلك المحكمة  المدنية بإحالتها إلي محكمة أبو ظبي االبتدائيفي الدعوى) ب(

ٕتحديد جلسة لنظرها واخطار الخصم الغائب من الخصوم وارجاء الفصل في المصاريف  ٕ
 .لحين صدور حكم فيها منها 

 وحيث مل يرتض أي من املتهمني املذكورين بهذا القضاء 

 فقد طعنوا عليه مبوجب االستئنافات اآلتية 

  ...../ المقام من  ..  جنايات..... لسنة .....االستئناف رقم  �

  ...../ المقام من ..  جنايات ..... لسنة .....االستئناف رقم  �

 ...../ المقام من ..  جنايات ..... لسنة .....االستئناف رقم �

 ) .الطاعنة حاليا (...../ المقام من ..  جنايات ..... لسنة .....االستئناف رقم  �

 ...../ المقام من ..  جنايات ..... لسنة .....االستئناف رقم  �

 .المقام من نيابة أموال أبو ظبي..  جنايات ..... لسنة .....االستئناف رقم  �

 وحيث تداولت االستئنافات أنفة الذكر بعد ضمها 

 أمام عدالة احملكمة االستئنافية بأبوظبي 
في المخالف للقانون والقاصر (أصدرت حكمها  -/-/-وبجلسة .. الدائرة الجزائية األولي  

 :القاضي منطوقه ) تسبيبه والمعيب

 حكمت احملكمة حضوريا 
 :بقبول االستئنافات شكال ، وفي الموضوع  

6�C*��و?����Lא����א��	�����ZL����OC,;�:.�@دא�+�و/%��+� −����F����א�"	! �
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 وحيث مل يرتض املتهمان األويل والثاني بهذا القضاء 

 فقد طعنا عليه بطريق النقض 

  ...../  املقام من ..... لسنة .....رقم 

 ..... / املقام من ...  جزائي ..... لسنة .....ورقم 

.. وحيث تداوال بالجلسات .. فيهما حكما واحدا  ليصدر ..طعنين وحيث تم ضم هذين ال 
 : أصدرت محكمة النقض الموقرة حكمها التالي -/-/-وبجلسة 

 حكمت احملكمة 
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 وتأسيسا علي ما تقدم فقد أعيدت األوراق .. هذا 

  إيل احملكمة االستئنافية الدائرة اجلزائية الثالثة
عيب اإلخالل بحـق الـدفاع والقصـور فـي ولم تصلح أنف الذكر التي خالفت الحكم الناقض 

وعلي األخـص .. بما ورد بحكم النقض  تلتزم ولم) بهيئة مغايرة(سبق وعاب حكمها الذي التسيبب 

ـات لمطلــب اســتدعاء ـفـي صــدد عــدم االســتجابة  وهــو مــا جعلهــا .. ٕواعــادة مناقشــتهم شــهود اإلثـب

 : تصدر حكمها القاضي منطوقه -/-/-بجلسة 

 حكمت احملكمة حضوريا 
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  احلكم األخري أحسن حاال من سابقه كنوحيث مل ي

 العيوب من خطأ يف تطبيق القانون العديد من إذ شابه 

 وقصور مبطل يف التسبيب 

 ق  الدفاع وإخالل حبقو

 وفساد يف االستدالل 

نقـض  ..... لسـنة .....بـالنقض رقـم نحو الطعن عليـه .. ...../ حدا بالطاعنة األمر الذي  

نقــض جزاـئـي ، فضــال عــن قـيـام  ..... لســنة .....ـبـرقم جزاـئـي ، كمــا طعـنـت علـيـه بطعــن أخــر قـيـد 

وبعـــد ضـــم الطعـــون .. نقـــض جزائـــي  ..... لســـنة .....تحـــت رقـــم بـــالطعن عليـــه  ...../ والمـــدع

 : أصدرت عدالة محكمة النقض الموقرة حكمها التالي -/-/-وبجلسة .. الثالثة 

 حكمت احملكمة 
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 هلذا القضاء األخري ونفاذا 

 فقد أعيدت األوراق إيل عدالة احملكمة االستئنافية 
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الطعني أخطأ يف تطبيق القانون وخالفه خمالفـات تسـلس بـه إيل احلكم : السبب األول 

حد البطالن علي حنـو يسـتوجب تصـدي حمكمـة الـنقض املـوقرة لـه بـالنقض 

 .واإللغاء 
منهـا مخالفـة .. يـأتي علـي أكثـر مـن صـورة الخطأ فـي تطبيـق القـانون فإن عيب .. بداية 

ر وجـود قاعـدة قانونيـة موجـودة أو التأكيـد علـي وجـود قاعـدة قانونيـة ال وتكون بإنكـا .. القانون

وتكـون بتطبيـق قاعـدة قانونيـة علـي واقعـة  .. ومنها أيضا الخطأ في تطبيق القانونوجود لها ، 

وكذا منهـا صـورة الخطـأ فـي تأويـل ال تنطبق عليها أو رفض تطبيق قاعدة تنطبق علي الواقعة ، 

ومنـهـا ـكـذلك ـقـع القاضــي ـفـي خـطـأ عـنـد تفـسـيره نصــا قانونـيـا غامضــا ، وتـكـون ـبـأن ي .. الـقـانون

والتي قد تتعلق بالحكم كنشاط قـانوني بـأن يصـدر مـن هيئـة علـي نقـيض  .. صورة بطالن الحكم

بـأن يخلـو مـن توقيـع الهيئـة  وقـد تتعلـق بـالحكم كورقـة مكتوبـة -ما اشترطه القانون في تكوينها  
ا مثلمـ.. هـذا العيـب فـي صـورة بطـالن إجـراءات مـؤثر فـي الحكـم وأخيـرا فقـد يـأتي المصدرة له ، 

 . يتعلق األمر بأهلية الخصوم أو تمثيلهم في الخصومة 

 ونظرا خلطورة هذا العيب .. هذا 

  فقد جعله املشرع يف صدارة األسباب

 املربرة لنقض احلكم 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٢٤٤حيث نصت املادة 
والمســـئول عـــن الحـقــوق المدنـيــة والمـــدعي بهـــا لنياـبــة العاـمــة والمحـكــوم علـيــه لـكــل ـمــن ا" 

ـفـي الصــادرة مــن محكمــة االســتئناف الطـعـن بطرـيـق اـلـنقض ـفـي األحـكـام النهائـيـة والمــؤمن لدـيـه ، 

 :في األحوال اآلتية جنحة أو جناية 
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 ملا كان ذلك 

 وبتطبيق ما تقدم مجيعه علي مدونات احلكم الطعني 

 يتضح وجبالء أنه جاء موصوما بعيب اخلطأ يف تطبيق القانون 

 من عده أوجه نوضحها فيما يلي 

 الوجه األول 

مبـواد االتهـام التـي أوردتهـا النيابـة احلكم الطعني مل يلتزم 

العامة بأمر اإلحالة وأضاف إليها مـادة اتهـام وعاقـب الطاعنـة 

مبوجبها خمالفا بذلك القانون الذي يستوجب االلتزام مبـا ورد 

 .بأمر اإلحالة 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٢١٣حيث نصت املادة 
ـي المــتهم   ـة يــر عــن واقعــة غال يجــوز الحكــم عـل ـأمر اإلحاـل ـي وردت ـب أو ورقــة التكليــف الـت

 .بالحضور ، كما ال يجوز الحكم علي غير المتهم المقامة عليه الدعوى 

  يف قضاء النقض أن رفاألصل املقر

 ����������������
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 )٤/٦/٢٠٠٧ جزاء جلسة ٢٠٠٧ لسنة ١٨٣الطعن رقم (

 ويف هذا املقام قررت حمكمة النقض املصرية بأن 
يجـب عـلـي المحكمـة أن تلـتـزم بالوـقـائع فـي ـحـدها العيـنـي ، 

فال يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير واردة بأمر اإلحالـة 

ـو كــان للواقعــة أســاس فــي  ـب التكليــف بالحضــور وـل أو طـل

 .التحقيقات 

 )٣٧١ ص ٨٠ ق ٢٥أحكام النقض س  ٧/٤/١٩٧٤نقض (
 )٥٣٥ ص ١١٥ ق ١٣ أحكام النقض س ١٢/٦/١٩٦٢نقض (
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 ملا كان ذلك 
أن النيابة العامة الطعين يتضح علي مدونات الحكم المفاهيم القانونية أنفة الذكر وبتطبيق  

 :تهام التالية وفق مواد اال) ومنهم الطاعنة(طالبت بعقاب المتهمين في طلب أمر اإلحالة 


�אد�"� 
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 إال انه باستقراء احلكم الطعني 
صـراحة العبـارة يتضـح انـه قـد أورد  ١٦رقـم منـه السـطر األول مـن الصـفحة وعلي األخـص  

 :اآلتية 

 عن هذه التهمة  )الطاعنة( يتعني معه عقاب املتهمة األمر الذي" 

  " من قانون العقوبات االحتادي٢٣٠ ، ٢٢٨باملادتني 
وهو األمر الـذي يتجلـى معـه ظـاهرا أن عدالـة المحكمـة االسـتئنافية أضـافت بـال سـند مـن  

لة وخرجت  عقوبات بخالف تلك المواد الواردة بأمر اإلحا٢٣٠الوقع أو القانون مادة االتهام رقم 

بذلك عن إطار الدعوى العمومية المقامة قبل الطاعنة وطبقت عليهـا مـادة اتهـام مغـايرة لمـا ورد 

 .بأمر اإلحالة 

 وهو األمر الذي يعيب 
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 الوجه الثاني  

ويف سياق متصل فإنه ولئن كان القانون يبيح حملكمـة املوضـوع 

تغيري الوصف القانوني للواقعة وتعديل التهمة وفقا ملا يثبـت 

 ذـلـك مـشـروط بتنبـيـه اـملـتهم لتحـضـري ـهلـا يف التحقـيـق إال أن

دفاـعـه بـنـاء عـلـي الوـصـف املـعـدل ، وحـيـث أن حمكـمـة احلـكـم 

 الطعني مل تفعل األمر الذي يعيب حكمها مبا يستوجب نقضه 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٢١٤املادة فقد نصت 
ولها تعـديل التهمـة ، في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمـتهم للمحكمة أن تغير  

 .حسبما تراه وفقا لما يثبت لها من التحقيق أو المرافعة في الجلسة 
وعلي المحكمة أن تنبه المـتهم إلـي هـذا التغييـر ، وأن تمنحـه أجـال لتحضـير دفاعـه بنـاء  

 ............ .علي الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك 

 لعليا علي أن ويف هذا املقام تواترت أحكام حمكمتنا ا
ـئن كــان ال يجــوز   ـي للمحكمــة أن تغيــر فــي التهمــة بــأن تســند إلــي المــتهم وـل ـر الـت أفعــاال غـي

إال أن التغييــر المحظــور هــو الــذي يقــع فــي األفعــال المؤسســة عليهــا بهــا الــدعوى عليــه رفعــت 

 .التهمة

 )٢٠١٠ جزاء جلسة ٢٠١٠ لسنة ١٩٦الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
التهمــة ولـهـا تـعـديل  حكمـهـا الوصــف الـقـانوني للواقـعـة المســندة للـمـتهم ـفـيللمحكـمـة أن تغـيـر  

ـه حســبما تــراه وفقــا لمــا يثبــت لهــا مــن التحقيــق أو مــن المرافعــة فــي الجلســة  ـي المحكمــة أن تنـب وعـل

 .المتهم إلي هذا التغيير وأن تمنحه أجال لتحضير دفاعه بناء علي الوصف أو التعديل الجديد

 )٢٠/٩/٢٠١٠ جزاء جلسة ٢٠١٠ لسنة ٤١٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
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 الوجه الثالث  

خالفت حمكمة احلكـم الطعـني صـحيح القـانون حينمـا أغفلـت 

حتليف اليمني القانونية للسـادة اخلـرباء املنتـدبني مـن قبلهـا 

رة املأمورية الواردة بـاحلكم التمهيـدي اليمني القانونية ملباش

 وهو ما يقطع بـبطالن الـدليل املسـتمد مـن تقريـر -/-/-املؤرخ 

 .السادة اخلرباء 

  من قانون اإلثبات علي أن ٦٩املادة فقد نصت 
بـين مـوظفي الدولـة أو مـن بـين بنـدب خبيـر أو أكثـر مـن أن تحكـم للمحكمة عند االقتضـاء  

لالســتفادة بــرأيهم فــي المســائل التــي يســتلزمها الفصــل فــي  الخبــراء الخبــراء المقيــدين فــي جــدول

 ............... الدعوى

 إال أن ذلك مشروط 
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  من قانون اإلثبات التي نصت علي أن ٧٤وفق صريح نص املادة .. وهذا 
يمينـا التـي ندبتـه حلف أمام المحكمـة أن يوجب في الجـداول غير مقيد اسم الخبير إذا كان 

وال يشــترط حضــور الخصــوم عـنـد حـلـف  ٕواال ـكـان العـمـل ـبـاطالبالصــدق واألماـنـة ـبـأن ـيـؤدي عمـلـه 
  .ويحرر محضر بحلف اليمينالخبير اليمين 

 ملا كان ذلك
ـــدم   ـــة مــــا تـق ـــق جمـل عـلـــي مــــدونات الحكــــم الطعــــين يتضــــح أن عداـلـــة المحكمــــة .. وبتطبـي

ـــة ســــابقة " االســــتئنافية  ـــراء انـتـــدبت " بهيـئ ـــة مــــن الســــادة الخـب اثـنـــين منهمــــا مختصــــين فــــي لجـن
 .في األعمال المحاسبية  ثالث مختصوال..... مجال 
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 وقد باشرت هذه اللجنة مأموريتها مباشرة دومنا أن يثبت 

  اأنها أدت اليمني القانونية الواجب عليهم حلفه

  من قانون اإلثبات ٧٤وفقا للمادة 
أمـام عدالـة المحكمـة االسـتئنافية ٕبل أنه وابان مباشرة القضية ونظرها .. ليس هذا فحسب  

ـديا بإعــادة انـتـداب  -/-/-وبجلســة .. ن مصــدرة الحـكـم الطـعـي اللجـنـة الســابق أصــدرت حكـمـا تمهـي
وبالفـعـل .. عـلـي تقريرـهـا الســابق ) وغيرهــا مــن المتهمــين(وذـلـك لبحــث اعتراضــات الطاعـنـة ـنـدبها 

 .باشر السادة الخبراء عملهم 

 ولكن بدون 
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 ملا كان ذلك 
وحـيـث .. وحيـث خـال الحكـم الطـعـين مـن ثمـة إشـارة إـلـي حلـف اليمـين وفـقـا لصـحيح القـانون  

  اإلجراءات الجزائية علي أن  من قانون٢٢١نصت المادة 

يكــون اإلجــراء  بــاطال إذا نــص القــانون صــراحة علــي 

بطالنه أو إذا شابه عيـب لـم تتحقـق بسـببه الغايـة مـن 

 .اإلجراء 

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض املصرية علي أن 
م يـبـدون رأيهــبأـنـه أمــام قاضــي التحقـيـق حلفـهـم اليـمـين مــن وجــوب ـمـا ـفـرض عـلـي الخـبـراء  

 .ٕهو أمر واجب أداؤه حتما واال كان العمل الغيا موجبا للنقض بغاية الذمة ، 

 )١٠٠ ق ٤ المجموعة الرسمية س ٣١/١/١٩٣٠نقض (

 كما قضي بأن 
وأن أمام سلطة التحقيـق بـأن يبـدو رأيهـم بالذمـة يحلفوا يمينا علي الخبراء أن أوجب القانون  

 .ٕيقدموا تقريرهم كتابة ، واال كان باطال 

 )١١٧ ص ٣٦ مجموعة القواعد س ٢٤/١/١٩٨٥نقض (
 )٣٢٣ ص ٢٦ مجموعة القواعد س ١٣/٤/١٩٧٥نقض (
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 ملا كان ذلك 
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 الوجه الرابع  

احلكم الطعني إذ دان الطاعنـة عـن جرميـة الـرتبح مـن أعمـال 

ـة العاـمـة ، مل يـبـني ـمـا  هـيـه الفـعـل اـملـادي املنـسـوب الوظيـف

للطاعنة والذي من املفرتض أنها أتته لتحصل علي ربح السـيما 

وأن النيابة العامـة وحمكمـة الدرجـة األويل أقرتـا صـراحة بـأن 

صـحيحة ..... أعمال الطاعنـة بشـأن املناقصـات اخلاصـة بوثـائق 

وسليمة وال تشوبها شائبة ، وهو ما جيعل احلكـم الطعـني قـائم 

 . مادي مبا يستوجب نقضه بغري ركن

  من قانون العقوبات علي أن ٣١فقد نصت املادة .. بداية 
يتكون الركن المادي للجريمة من نشاط إجرامي بارتكاب فعل أو االمتناع 

 عن فعل متي كان هذا االرتكاب أو االمتناع مجرما قانونا 

  علي أن  من قانون العقوبات٢٢٨قررت املادة .. ويف شأن جرمية الرتبح 
له شأن فـي إعـداد أو إدارة المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمه عامة يعاقب بالسجن  

المتعلقة بالدولة أو بإحـدى الجهـات التـي أو تنفيذ المقاوالت أو التوريدات أو اإلشغال أو التعهدات 
و حصــل انتـفـع مباشـرة أو بالوـسـاطة ـمـن عـمـل مـن األعـمـال الـمـذكورة أ) ٥(ورد ذكرهـا فـي الـمـادة 

 .لنفسه أو لغيره علي عمولة بمناسبة أي شيء من شئونها

 :اهرا أن الركن المادي لجريمة التربح هو ظيضحي .. ومما تقدم 
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 )٢٣/١١/٢٠٠٩ جزاء جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٤١٠الطعن رقم (
 )٥/٤/٢٠١٠ جزاء جلسة ٢٠١٠ لسنة ٨٨ ، ٨٧ ، ٨٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
واللـذين مـن في أمـر اإلحالـة الصـادر عـن النيابـة العامـة ، وبمطالعة البندين األول والثاني  

ح أنهمـا أوردا مـا يتضـأنهما قـد أوضـحا الـركن المـادي لجريمـة التـربح المنسـوبة للطاعنـة المفترض 

 :يلي

 البند األول 
ليهـا بالمحافظـة علـي عهـد إ –إحـدى الـدوائر الحكوميـة بـأبو ظبـي " بصفتها موظفة عامـة  

ٕـبـأن عـهـد إليـهـا إـعـداد الدراســات الفنـيـة واصــدار التوصــيات للـجـان ....... مصــلحة جـهـة عملـهـا 
خــالل .....  ـشـركات المـقـدم ـعـروض بشــأنها ـمـن..... الـبـت بـشـأن المناقصــات الخاصــة بوـثـائق 

) .....(فأضرت عمدا بتلك المصلحة بـأن أوصـت بإرسـاء تلـك المناقصـات علـي شـركة فترة االتهـام 

باعتبارها األفضل فنيا ممـا حـدا بلجـان البـت إلـي اإلرسـاء علـي تلـك الشـركة بقيمـة تأمينيـة تزيـد 

 ........... عن القيمة الفعلية 

 ويف البند الثاني 
ـا  حصــلت ولهــا شــأن فــي إعــداد وتنفيــذ التعهــدات المتعلقــة بجهــة عملهــا ن بصــفتها أنفــه البـي

ٕلنفســها ولغيرـهـا عـلـي عموـلـة بمناســبة شــيء ـمـن شــئونها ـبـأن قاـمـت بإـعـداد الدراســات واصــدار 
 ................ ..... ولشركة  فحصلت لنفسها...............التوصيات المبينة بالوصف السابق 

 التهام بالرتبح ومن هذين البندين يتضح أن ا

 وهو الزعم بقيامها.. قائم علي فعل مادي منسوب للطاعنة
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  كان ما تقدم ملا
المزعــوم قيــام انهيــار هــذا الــركن المــادي أنــه قــد تجلــي ظــاهرا وحيــث أن الثابــت بــاألوراق  

 :ذلك أنه .. االتهام الماثل عليه ومخالفته للحقيقة 

 قد ثبت أوال 
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 كما مل يثبت باألوراق
 مـن المتقـدمين للمناقصـات كانـت متقدمـه بعطـاء يقـل عـن .....شـركات مـن  اأن هناك أي 

 .ذلك الذي تم إرساء المناقصة بموجبه 

 وبالتايل يكون 
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 وذلك كله إثباتا حلسن نية الطاعنة وإن إجراءات املناقصات 

 ال تشوبها شائبة وال ميكن اختاذها فعال ماديا للحصول علي ربح أو عمولة 

 وهذا فضال عما ثبت رابعا
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 وبوضوح تام فقد ثبت خامسا 
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 ملا كان ذلك 
يضــحي ـظـاهرا وبـجـالء ـتـام انهـيـار اـلـركن الـمـادي لجريـمـة الـتـربح .. وـمـن جمـلـة ـمـا تـقـدم 

المسندة للطاعنـة وانعـدام صـحته ، بمـا تنهـار معـه جريمـة التـربح برمتهـا ويكـون الحكـم الطعـين 

 .قد خالف صحيح الواقع والقانون .. ينما دان الطاعنة بها ح

 وهذا عني ما قررته حمكمة التمييز بقوهلا 
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فيجــب أن يثـبـت فــي الحكــم أن لكــي تقــوم جريمــة جــراء عمــل مــن أعمــال الوظيفــة العامــة ،  

المتهم كان يهدف من جراء تدخلـه أو إجـراء عمـل مـن أعمـال الوظيفـة أو مقتضـياتها وهـو غيـر 

وهو مـا  تحقيق غرض غير مشروع أو الحصول لنفسه أو غيره علي مزية من أي نوع ، مختص

ـلـم يســتظهره الحـكـم بالنســبة للـمـتهم الـطـاعن اـلـذي ـكـان يـقـوم بعـمـل مســند إلـيـه بمقتضــي إعـمـال 

 .وظيفته

 )٢١/١/٢٠٠٨ جزاء جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٤٥١الطعن رقم (

 الوجه اخلامس  

القـانون حينمـا سـاير أمـر احلكم املطعون فيه أخطأ يف تطبيـق 

اإلحالة الباطل الصادر عن النيابة العامة يف وصف الطاعنة حـال 

عموـلـــة ـمـــن .....) بـصـــفتها ـشـــريكة يف ـشـــركة (تلقيـهـــا 

بأنها موظـف عـام ؟؟؟؟ وهـو أمـر يبطـل احلكـم ..... .. شركتي 

 مبطالعة واستقراء أوراق االتهام املاثل 

  هلا صفتان يتضح وجبالء تام أن الطاعنة
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 وراق هذا والثابت باأل

ذلـك أننـا قـد .. لـم تتعامـل الطاعنـة بموجـب صـفتها األولـي تمامـا االتهام المائـل أنه بشأن  
ــه ـقــد قامـــت العدـيــد أوضـــحنا ســـلفا  أن كاـفــة إجـــراءات المناقصـــات ، األدـلــة الدامغـــة عـلــي مـــن أـن

جميعهــــا إجــــراءات .. ٕوالتوصــــيات التــــي رفعتهــــا الطاعنــــة إلــــي لجــــان البــــت وارســــاء المناقصــــات 

موظـف عـام لـم وهذا يقطـع بـأن الطاعنـة بصـفتها ..  سليمة وصحيحة ال تشوبها شائبة وتوصيات

 .ترتكب ثمة فعل يمكن مؤاخذتها عليه 

 ومن ثم 



 
 

١٢٥


+�،�و������ 

��א�1�:
*	(Lو�و����*

9Z/�'6א

S�.

:��


+��و��4
�( :�+

��O

9/��

H����O

*�

+�א�1�:
+�ذ�������������������L 16א�4א,I

�Oو�*��،�;
eو4א�.
:��

	���3א1|�����
���;
��n�?6?����1�
�����
א?*

�.א1%���ن�:m%�ل�ذ���V4א� �,H�1�F	�O9/��Hjא���61א�E/�م�

  املزعوم حصول الطاعنة عليها عمولةأما بشأن ال

   .......... و.....من شركة 
ـي ـفـرض صــحة حصــولها عليهــا   ـةفقــد تحصــلت عليهــا .. فعـل وهــي أنهــا  .. بصــفتها الثانـي

 ) .الموظف العام(وليس بصفتها األولي  " " .....شريكة في 

 وقد تعددت الدالئل القاطعة علي ذلك 

 الدليل األول 
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 ملا كان ذلك 
اـلـة ـمـن إلصــاق وـمـن جمـلـة األدـلـة أنـفـة البـيـان يتضــح وبجــالء بطــالن ـمـا ورد ـبـأمر اإلح 

ذلـك ..... .. وصف الموظف العام بالطاعنة حال حصـولها علـي العمولـة المزعومـة مـن شـركتي 

مصـرح لهـا (فقد حدث ذلك بوصفها شريكة في شـركة خاصـة بهـا .. أنها بفرض حصولها عليها 

وحـيـث .. وـلـيس بوصـفها موظـف عـام ) �.....مـن جهـة عملهـا بإنـشـائها وممارسـتها نشـاطها فـي 
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األمر الذي يوصمه بالخطأ في تطبيـق القـانون بمـا يتعـين .. لحكم الطعين جماع ما تقدم خالف ا

 .ٕنقضه والغائه 

 

احلكم املطعون فيه عابه القصور املبطل يف التسـبيب حيـث قصـر يف : الثاني ب السب

أسبابه الواقعية ومل حيصلها حتصيال صحيحا مؤدي للنتيجة التي أنتهي إليها 

عديد من أوجه الدفاع اجلوهرية التي تنـال مـن هـذا االتهـام فضال عن إغفاله ال

 .وتؤكد أن له صورة مغايرة متاما ملا سطره احلكم الطعني 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٢١٦فقد نصت املادة .. بداية 
يجــب أن وكــل حكــم باإلدانــة يجــب أن يشــتمل الحكــم علــي األســباب التــي بنــي عليهــا ،  

وأن يشـير إلـي نـص القـانون وقعـت فيهـا والظـروف التـي المسـتوجبة للعقوبـة الوقعـة يتضمن بيـان 

 .الذي حكم بموجبه 

 ومن املقرر يف قضاء النقض والتمييز يف هذا الشأن بأن 
ٕواال كـان بـاطال ، التـي بنـي عليهـا األسـباب علي أن يشتمل كل حكم باإلدانـة أوجب الشارع  

الـتــي ابتـنــي عليهـــا الحكـــم ـهــو تحدـيــد األســـانيد والحـجــج انون يعـتــد ـبــه الـقــوالـمــراد بالتســـيب اـلــذي 
يجـب أن يكـون فـي بيـان ولكي يحقق التسبيب الغـرض منـه والمنتجة له من حيث الواقع والقانون 

أما إفراغ الحكـم فـي عبـارات عامـة علي مقومات ما قضي بـه ، بحيث يتيسر الوقوف جلي مفصل 

ـة فــال يحقــق ال الــذي قصــده الشــارع مــن وجــوب تســبيب غــرض معمــاة أو وضــعه فــي صــورة مجمـل
فال يمكن محكمة التمييز من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صـار إثباتهـا األحكـام 

 .في الحكم 

 )٣١/١٢/٢٠٠٥ جزاء جلسة ٢٠٠٥ لسنة ٤٧٣الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
بإدانـة يجـب أن  حكـم أن كـل مـن قـانون اإلجـراءات الجنائيـة ٢١٦فـي المـادة القانون أوجب  
ـه أركــان الجريمــة يشــتمل ـا تتحقــق ـب ـة بياـن ـان الواقعــة المســتوجبة للعقوـب ـي بـي روف التــي والظــ عـل

وأن تلتـزم بـإيراد األدلـة منها المحكمة ثبوت وقوعها مـن المـتهم واألدلة التي استخلصت وقعت فيها 

 .ٕاال كان الحكم قاصرا حتى يتضح وجه استداللها وسالمة مأخذها والتي استخلصت منها اإلدانة 

 )١٢/١١/٢٠٠٥ جزاء جلسة ٢٠٠٥ لسنة ٣٧٥الطعن رقم (



 
 

١٢٧

 كما قضي بأن 
مـا يـدل علـي أنهـا واجهـت كافـة عناصـر محكمة الموضوع أن تورد في حكمهـا يتعين علي  

ـدفاع الجــوهري الـتـي  ـإذا مــا التفـتـت عــن أوجــه يثيرهــا الخصــوم أمامهــا اـلـدعوى وأوجــه اـل فاع الــدـف
ـم توردهــا وتقســطها والتــي المــذكورة  ـدعوى وـل ـرأي فــي اـل حقهــا مــن البحــث قــد يتغيــر بهــا وجــه اـل

 .فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والتمحيص 

 )١٨/٤/٢٠١٠ جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٣٧٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
 عـن بصـر وبصـيرة لـم يحـط بوقـائع الـدعوى وأدلتهـا وظروفهـا الحكم المطعون فيه نإذا كا 

ـم يـعـرض ألدـلـة الثـبـوت واجـتـزأ أـقـوال الشــهود  فــي وأدـلـة اإلثـبـات بـمـا أفرغـهـا ـمـن مضــمونها ، وـل
  .فإنه يكون معيب بالقصور في التسبيبالدعوى ويدلي برأيه فيها 

 )٢٦/٢/٢٠٠٥ جزاء جلسة ٢٠٠٤ لسنة ٣٩٢الطعن رقم (

 كما قضي بأن 



 
 

١٢٨

إال من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفـة ولئن كان 

قائـمــا ـفــي أوراق وأن يـكــون دليلـهــا فيـمــا أنتـهــي إلـيــه أن ـشــرط ذـلــك أن يـكــون استخالصـــها ـســائغا 

ا أن ولـيس لـهـتبنـي المحكمـة حكمهـا علـي الوقـائع الثابتـة فـي الـدعوى ألن األصـل أن الـدعوى ، 
أن يـكـون ومــن اـلـالزم ـفـي أصــول االســتدالل عـلـي أـمـور ال ســند لـهـا ـمـن التحقيـقـات تـقـيم قضــائها 

الدليل الذي يدلي به الحكم مؤديا إلي مـا رتبـه مـن نتـائج مـن غيـر تعسـف فـي اإلثبـات أو تنـافر 

 مع العقل والمنطق 

 )٩/١١/٢٠٠٩ جزاء جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٤٠٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
.. الطاعـنــة وـهــي تتـخــذ ـمــن طبيـعــة عـمــل النياـبــة العاـمــة مـنــذ فجـــر االتـهــام الماـثــل وكاـنــت  

وعروضــها الـتـي تـقـدم مــن الشــركات ..... بإعــداد الدراســات الفنـيـة الالزمــة لمناقصــات واختصاصــها 
 .ثم إصدار توصية منها للجان البت بشأن هذه المناقصات .. المختلفة 

 العام سندا وركيزة للقول بأنها أضرت باملال 

 وترحبت من أعمال وظيفتها
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 ومؤدي ذلك 

ــة العامـــ ــي أن النياـب ــل برمتـــه عـل ة أقامـــت االتهـــام الماـث

وهو إخالل الطاعنة بواجباتهـا فـي ) غير صحيح(أساس 

ـشــأن المناقصـــات الـتــي تـعــرض عليـهــا وـفــي التوصـــيات 

 .التي تصدرها إلي لجان البت بشأنها 

وإلثبـات صـحة .. سند النيابة العامة في توجيه االتهام الماثل برمته وإلثبات انهيار .. لذلك  

ــي األخـــص ءات المناقصـــات ، إجـــراكافـــة  منهـــا تلـــك الدراســـات الفنيـــة والتوصـــية التـــي ترفعهـــا وعـل
كل هـذه اإلجـراءات وتنزههـا عـن العيـوب أو المحابـاة أو سالمة وإلثبات .. الطاعنة إلي لجان البت 

 .التفضيل 

 فقد أبدت الطاعنة ومدافعها علي خمتلف مراحل الدعوى 
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 إال أنه ورغم جوهرية هذا الطلب 
إال أن المحكـمــة .. اـلــذي ـطــرح أـمــام جمـيــع مـحــاكم الموضـــوع بمختـلــف مراـحــل الـتــداعي  

نحـو مصدرة الحكم الطعين قد التفتت عنه ولم تستجيب إليه أو ترد عليـه بمـا يفيـد اطراحـه علـي 

 .سائغ وصحيح وهو ما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب 

 وال ينال من ذلك 
 ثنـــان مـــنهما.. مكونـــه مـــن ثالثـــة خبـــراء للجنـــة خبـــراء محكمـــة الموضـــوع ســـبق انتـــداب  

حيـث أن انتـداب هـذه اللجنـة ال يعـد تنفيـذا .. والثالـث خبيـر محاسـبي  التـأمينفي مجال  مختصين

  :لسببين هماطاعنة ومدافعها المبدي من الللمطلب الجوهري 

 : السبب األول 
ـي األخــص فــي الحكــم التمهيــدي  تــم تكليــف اللجنــة بهــاتــيالأنــه بمطالعــة المأموريــة   وعـل

يتضح وبجـالء أنهـا بعيـدة كـل  .. -/-/-والمؤرخ الصادر عن ذات الهيئة مصدرة الحكم الطعين 

 . علي نحو ما سلف بيانه ة الخبراءالبعد عن تحقيق مراد الطاعنة ومدافعها في طلب انتداب لجن

  كالتايل -/-/-ذلك أن املأمورية الواردة باحلكم املؤرخ 
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 ومما تقدم 
 الطاعنة ومدافعها والتـي لـم يتضح أن هذه المأمورية تختلف تماما عن تلك المطلوبة من 

 .تلفتت إليها محكمة الحكم الطعين ، بما يوصم حكمها بالقصور في التسبيب 

 السبب الثاني 
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 ملا كان ذلك
 عـلـي النحــو اعـلـي تحقـيـق دـفـاع الطاعـنـة وـمـدافعه محكمــة الحكــم الطـعـين وحـيـث ـلـم تعـمـل 
 مأمورـيـة الخـبـرة لـعـدم تنفـيـذ ـفـي حكمهــا ســببا واحــدا ـلـم ـتـورد مـنـه وحـيـث يحـقـق هدـفـه والغاـيـةاـلـذي 

ألمــر اـلـذي يعـيـب حكمـهـا بالقصــور المبطــل ـفـي التســبيب عـلـي نحــو يســتوجب نقضــه المطلوـبـة ا

  .ٕوالغائه

 السيما وأن عدم تنفيذ حمكمة املوضوع 

 للمطلب اجلوهري املبدي من الطاعنة 
 الطاعنـة مـن جملـه مـا هـو إلثبـات بـراءة لجنة خبراء لتنفيذ المأموريـة المطلوبـة وعدم انتداب 

رة ـفـي حكمـهـا ـفـي وقبا ـمـن األـسـباب الـتـي تـسـاندت علـيـه محكـمـة اـلـنقض الـمـبـكـان ـسـمســند إليـهـا 

 بمـا كـان يسـتوجب -/-/-الصادر بجلسة  نقض جزائي ..... لسنة ..... ، .....الطعنين رقمي 

 .الموضوع إتباع الحكم الناقض علي محكمة 

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا
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 )١٣/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٨١ لسنة ٧٥٩٥الطعن رقم (
 )١٠/٧/٢٠٠٣ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٦٥الطعن رقم (

 وحيث أن حمكمة احلكم الطعني 

 مل تستجيب ملطلب الطاعنة أنف الذكر 
كما لم تتبع الحكم الناقض المؤكـد ..  أنها لم ترد عليه بما يفيد طرحه ألسباب سائغة كما 

األمـر الـذي يعيـب الحكـم الطعـين بالقصـور فـي التسـبيب المسـتوجب .. علي جوهرية هذا الطلب 

 .للنقض واإللغاء 
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 فقد تواترت أحكام النقض والتمييز علي أن .. بداية 
بحيث ينفي الذي يقع بين أسبابه ويبطله هو الذي يعيب الحكم لتناقض المقرر أن ا

أن يجعل المحكمة والذي من شأنه األمرين قصدته وال يعرف أي بعضها ما أثبته البعض األخر 

الدليل منهارا متساقطا ال شيء فيه باقيا يمكن أن يكون قواما لنتيجة سليمة يصح االعتماد 

 .عليها

 )٨/٧/٢٠٠٠ جزاء جلسة ٢٠٠٠ لسنة ١٢٦ ، ١١١الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 
 بـهتتمـاحى هـو الـذي أن التنـاقض الـذي يعيـب الحكـم فـي قضـاء هـذه المحكمـة من المقرر 

ـمـا يمكـن حمـلـه علـيـه أو يـكـون وبحـيـث ال يبـقـي بـعـدها بعضـها اـلـبعض األخــر بحـيـث يـسـقط أسـبابه 
ت المحكمـة بمـا قضـت بـه فـي بحيث ال يمكن معه أن يفهم علي أي أسـاس قضـواقعا في أسـبابه 

 .المنطوق 

 )١٥/٣/٢٠٠٤ ق جلسة ٦٦ لسنة ٥٠٦الطعن رقم (
 )١٥/١٢/٢٠٠٢ ق جلسة ٦٦ لسنة ٧٣٠الطعن رقم (
 )٢٥/١٢/٢٠٠٢ ق جلسة ٦٦ لسنة ٥٤٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يتضـح أن أسـبابه قـد تضـمنت تناقضـا .. من مطالعة الحكم الطعين ومدوناته وكان الثابت  

الطاعنـة مـن تهمـة اإلضـرار في القضـاء ببـراءة  فيما بين األسباب التي اعتكز عليها الحكم واضحا
 .بثبوت جريمة التربح في حق الطاعنة في القول األسباب التي ارتكن إليها وبين بالمال العام ، 

 وتتضح أية هذا التناقض 
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 فعن جرمية اإلضرار باملال العام 

 قررت

 إعــداد الدراســات الفنيــةبصــفتها موظفــة عامــة عهــد إليهــا بــأن الطاعنــة 
، .....  للجان البت بشأن المناقصات الخاصة بوثائق ٕواصدار التوصيات

بإرســاء تـلـك المناقصــات عـلـي ـبـأن أوصــت  فأضـرت عـمـدا بتـلـك المصــلحة
فنيا ممـا حـدا بلجـان البـت إلـي باعتبارهما األفضل  ، ..... و.....شركتي 

ــة إلرســـاء عـلــي تلـــك الشـــركتين  ــد عـــن القيمـــة الفعلـي ــة تزـي بقيـمــة تأمينـي

وذـلــك لتحصـــل  ملـيــون درهـــم ٢٩٧بمبـلــغ عـــن تـلــك الوـثــائق المســـتحقة 
كيتهــا عـلـي ذـلـك المبـلـغ كعموـلـة  الـتـي تشــارك ـفـي مل.....لنفســها وللشــركة 

 . علي النحو المبدي باألوراق 

 أما عن جرمية الرتبح 
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 فقرت النيابة العامة باآلتي 
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 ومن خالل هذا العرض أن الركن املادي أو الفعل املادي 

 املنسوب للطاعنة يف كال االتهامني واحد 

 وهو الزعم 
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أنه حينمـا أورد أسـباب تبـرأه وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيـه .. لما كان ذلك  

وقطــع ..  انعقــاد الــركن المــادي المــذكور جــزم بعــدم.. الطاعنــة مــن جريمــة اإلضــرار بالمــال العــام 

كافـة إجـراءات فقـد أقـر بـأن بـل علـي العكـس . .للفعـل المـادي المنسـوب إليهـا بعدم إتيان الطاعنـة 

 قـــد تمـــت ســـليمةالصـــادرة مـــن الطاعنـــة عنهـــا والتوصـــيات الدراســـات عنهـــا ٕواعـــداد المناقصـــات 
علي إرساء المناقصـات بأسـعار تزيـد بعدم وجود ثمة دليـل كما قطع .. ال تشوبها شائبة وصحيحة 

ضــل ـمـن تـلـك الموصــي باإلرـسـاء ـعـروض أـخـري أفعـلـي أن هـنـاك أو أي دلـيـل عـن قيمتـهـا الفعلـيـة 

 .عليها 

 وهذا يعني بوضوح 
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 فقد تناقض احلكم الطعني مع نفسه .. ورغم ما تقدم 

 ابه يف القول بانعقاد جرمية الرتبح حينما أورد أسب

 يف حق الطاعنة 
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ٕحيـث أنـه ـقـرر بانعقـاد الـركن الـمـادي واتيـان الطاعـنـة للفعـل المـادي المنـسـوب إليهـا وـهـو 
ومـن ثـم يتجلـى ظـاهرا مـدي .. ذات الفعل المادي السابق القول بانتفائه وعدم إتيان الطاعنة لـه 

قرر بانتفاء الفعل المادي المنسـوب للطاعنـة ، وتـارة التضارب بين أسباب الحكم الطعين ، فتارة ي

وـهـذا تـنـاقض ـمـن شــأنه تـمـاحي األســباب ـمـع .. ٕأـخـري يـعـود ليـقـرر بانعـقـاده واتـيـان الطاعـنـة ـلـه 

بعضها البعض بحيث ال يعرف معه مقصود الحكم الطعين أو أي من األمرين اطمأن إليه وجـدان 

 .ين إلي حد البطالن بما يستوجب نقضه وهو األمر الذي ينحدر بالحكم الطع.. المحكمة 
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 حيث تواترت أحكام النقض والتمييز علي أن 
أن القصــور ـفـي أـسـباب الحـكـم  مــن ـقـانون اإلجــراءات المدنـيـة ١٣٠ـفـي الـمـادة مـفـاد اـلـنص 

، يـدل علـي أن وصفاتهم يترتب عليه بطـالن الحكـم اء الخصـوم في أسمأو الخطأ الجسيم الواقعية 
 حالــة الخطــأ الجســيم أو التجهيــل بالخصــم والواقعــة المــراد فــيمــن ترتيــب الــبطالن مــراد الشــارع 

أن يكـون مـن شـأن هـذا الخطـأ التجهيـل بالخصـم أو اللـبس أو الـنقص فيهـا ، إثباتها المتعلقة به 

 .في تعريف شخصيته والواقعة الثابتة في حقه 

 )١٨/٤/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ١٢٨الطعن رقم (

  كما قضي بأن
أو القــرار أن يشــتمل الحكــم  مــن قــانون اإلجــراءات الجزائيــة ٢١٦دة  وفقــا للمــامــن المقــرر

عـلـي بـيـان الواقـعـة المنســوبة للـمـتهم بياـنـا تتحـقـق ـبـه كاـفـة الـشـروط القانونـيـة والواقعـيـة الصــادر 

حـتـى يتـسـنى لمحكـمـة التميـيـز مراقـبـة صــحة تطبـيـق الـقـانون عـلـي الواقـعـة كـمـا صــار إثباتـهـا ـفـي 

 .و القرار الحكم أ

 )١٩/١/٢٠٠٩ جزاء جلسة ٢٠٠٨ لسنة ٤٣٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ـفـي اإللـمـام بصــحيح أســباب اـلـدعوى شــديدا قصــر قصــورا أن الحكــم الطعــين وـكـان الثاـبـت  

الواقعية وخـالف الثابـت مـن األوراق فـي مجـال الوقـوف علـي الوصـف الصـحيح لوظيفـة الطاعنـة 
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أفعـال لـم تأتيهـا وال يمكـن ي إلصـاق الحكـم الطعـين بالطاعنـة إلـوهو مـا أسـلس .. .....لدي هيئـة 

إسـناد الواقعـة الراهنـة للطاعنـة وهو األمـر الـذي يجعـل .. لها إتيانها حيث أنها غير مختصة بها 

 :ابتداءا هو إسناد باطل ومعيب وذلك كله وفقا لألسانيد اآلتية 

 

 

 

 السند األول 
.....  لـدي هيئـة وظيفـة الطاعنـة النيابـة العامـة أن الصـادر عـنبأمر اإلحالـة ورد  .. بداية 

 وراء هــذا اـلـزعم المخــالف للحقيـقـة وـقـد أنســاق"  والمـخـاطر.....ـمـدير إدارة " ـبـأبو ظـبـي عـبـارة عــن 
 .كما انساقت ورائه محكمة الحكم الطعين .. السادة الخبراء المنتدبين في هذا االتهام 

  ومجيعهم خالفوا احلقيقة والثابت باألوراق
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  " .....رئيس قسم " 
عـــن  الـمــدافع وـبــرغم أنمرـفــق ـبــاألوراق وتحقيـقــات النياـبــة العاـمــة ، ورـغــم أن ـهــذا الكـتــاب 

 إال -/-/-طي حافظة مسـتندات قـدمت بجلسـة إلي محكمة الموضـوع تقدم بذات الكتاب الطاعنة 

مـا أن محكمة الحكم الطعين خالفت ما هو ثابت بهذا الكتـاب ولـم تلفـت إليـه ، بـل ولـم تـرد علـي 

 .األمر الذي يعيب حكمها بالقصور المبطل في التسبيب .. هو ثابت فيه 

  السند الثاني 
أنهـا تتقـدم إلـي لجـان أن مـن طبيعـة اختصـاص الطاعنـة .. أن الثابت أيضا بـأمر اإلحالـة  

حيـث وهـو األمـر الـذي أنسـاق ورائـه السـادة الخبـراء .. بشـأن المناقصـات البت بإصدار توصيات 
ببـيـــان ـبـــآراء الطاعـنـــة وتوصـــياتهم للجـنـــة المناقصــــات بـشـــأن بتزويـــدهم ..... طلبـــوا مـــن هيـئـــة 

 ...... عروض 

 وهو األمر الذي اعرتض عليه دفاع الطاعنة 
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 وحيث أغفلت .. هذا 
موضوع إيراد هـذا الـدفاع الجـوهري وأخـذه فـي االعتبـار مـع الكتـاب الصـادر عـن محكمة ال 

األـمـر اـلـذي يوصــم ـهـذا الحـكـم بالقصــور المبـطـل ـفـي ..  أـنـف اـلـذكر -/-/-الـمـؤرخ ..... هيـئـة 

 .التسبيب 

 السند الثالث  
عـلـي توجـيـه فـقـد حــرص الـمـدافع عــن الطاعـنـة .. وتأكـيـدا عـلـي جمـلـة الحـقـائق أنـفـة اـلـذكر  

سـردا لصـحيح المسـئولية .. أوضـح مـن خاللهـا .. إلي السادة لجنة الخبـراء  -/-/-لة مؤرخة رسا
، وأرفــق برســالته ٕواجــراء المناقصــة المعتـمـدة ..... .. فــي هيـئـة دورهــا اـلـوظيفي المســندة للطاعـنـة 
رغــم و..  الداـلـة عليهــا وقــد ثبـتـت هــذه الرســالة ومســتنداتها بتقرـيـر الخـبـرة التكميـلـي كاـفـة المســتندات

 .ذلك تجاهلتها لجنة الخبرة ولم ترد عليها 

 وبالتايل أيضا جتاهلتها حمكمة املوضوع ومل ترد عليها 

 مما يعيب حكمها بالقصور املبطل يف التسبيب 
فـي رسـالته فـي المدافع عن الطاعنة في هذا الصـدد جوهرية ما تناوله  علي وتأكيد .. هذا 

أن جميـع المشـورات الفنيـة الغيـر ملزمـة ..... لهيئـة يفي ومن الهيكل الـوظفـي األوراق أن الثابت 

 :تخضع للمراجعة واالعتماد من ثالث جهات رقابية هي ..... واالسترشادية الصادرة من قسم 

• �O1��א�67:�א����6א���,�O9/�Q)�.....�36Mو��F6א'אSJ'1+�/.�א��א��� �.�( 

• �h(1א�+!L£א�TLe4�4�7	�::)و����Z�1א�F�,�/�� ل��H?א��F���L.�( 
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لـيس ..... أن قسـم  – ومحاضـر جلسـات محكمـة أول درجـة -فـي األوراق كما أن الثابـت 

اللجنـة الماليـة ليس عضوا فـي ..... وأن قسم ، ) لفتح المظاريف الفنيـة(عضوا في اللجنة الفنية 

لترسـية (لـيس عضـوا فـي لجنـة البـت فـي المناقصـات ..... وأن قسـم ، ) لفتح المظاريف السعرية(
وأن التقيـــيم الفنـــي غيـــر ملـــزم لوجـــود حزمـــه مـــن الجهـــات اإلشـــرافية والرئاســـية ) المناقصـــات

 لفني وممارستها لكافة اختصاصاتها وصالحياتها اإلدارية في كل الشئون المتعلقة بالتقييم ا

 .وأوراق القضية زاخرة بأمثلة كثيرة وعدده علي رفض وتعديل المشورة 

 ليس هذا فحسب
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 كله من ناحية هذا 

علـي عـدم الـذين أكـدوا أن هنـاك العديـد مـن الشـهود فالثابت بـاألوراق  .. ومن ناحية أخري 

 أمـام -/-/-وذلك علي النحو الثابت بمحضر جلسة .. في أي من هذه اللجـان عضوية الطاعنة 

 .محكمة الدرجة األولي 

 حيث قرر شاهد اإلثبات الثالث 
أن .. وعضـو لجنـة المناقصـات والترسـية فـي الهيئـة ، تريات وهو مدير إدارة العقود والمش 

الطاعـنـة كـمـا أـكـد بـعـدم حضــور ) الفنـيـة والمالـيـة والترســية(ـفـي هــذه اللجــان ـلـيس عضــوا ..... قســم 
) عشـر سـنوات(بل ولم تتم دعوتها كمستمعه حتـى طـوال فتـرة عملهـا لهذه اللجان ولم تشارك فيها 

 .للجان وذلك كله ثابت بمحاضر جلسات هذه ا

 ملا كان ما تقدم 
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ولـم تحضـر فـي تلـك اللجـان أنها ليسـت عضـوا عن الطاعنة في إثبـات وتأكيدا من المدافع  

مــن خــالل تـقـدم بطـلـب جــازم وصــريح .. قــرارات تـلـك اللجــان كيفـيـة اتخــاذ وإلظهــار ،، ـمـداواللتها 
 :حيث التمس ما يلي  .. -/-/-مذكرة دفاعه المقدم بجلسة 

 :بتقديم القرارات األتية . ....إلزام هيئة  
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 وإضافة إيل مجلة ما تقدم .. هذا 

للهيئـة والمـؤرخ  فـي تقريـر لجنـة التحقيـق الـداخلي المـدافع عـن الطاعنـة مـا ورد فقد أوضـح �
) شــاهد اإلثـبـات الـثـاني..... (مــدير اـلـدائرة القانونـيـة لهيـئـة / ....... والـتـي رأســها األســتاذ  -/-/-

 :والذي نص حرفيا علي ما يلي 

�..........�����+
 d91ن�א���Z))������L*91�{4دאJא�}
L%j	1א�+
 i�{��+
!�(
�+



q�wא�F�



H,� �6 �א



B�+



L9Z/�+



�S6א&�l



:�,��



,


�د�

%���.....��F�)6


��O


9/��*	L



�د��.....�و?6"


��א%�1

و���
u�+

q�wد�،������.....�א�


�VYא%�1
3�O

9/�>L


�6א1	=

�א��4وא:
q@و


Yא�����������*��D�Z	��א�F6א'אSJوא�F�"�L�91��%�و?$��£����*��?	��و
 .א�Hwص�

 ومن ثم 
أن التقريـــر الفنـــي ال يـــتم عرضـــه علـــي لجنـــة ضـــح عـــن الطاعنـــة قـــد أويكـــون المـــدافع  

والمعـايير المدونـه أتبـع اإلجـراءات ..... كما يبين أن قسم .. كما أدعي خبير الـدعوى المناقصات 
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تؤكـد .. برياسـة مـدير الـدائرة القانونيـة وشـاهد اإلثبـات الثـاني وأن الهيئة نفسها في سياسات الهيئة 

 –منـوط بـه فقـط تقـديم مشـورة فنيـة استرشـادية ..... ن قسم وأالتحقيق اإلداري ، في تقرير ذلك 

 .عضوا فيها .....  خاصة لجهات إشرافية عديدة وعده لجان ليس قسم –غير ملزمة 

 كما أوضح أيضا 
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 ومما تقدم يتضح وجبالء تام 

حيـث ..  للطاعنـة فـي ترسـية المناقصـة أو إعـدادها أو إدارتهـا أو تنفيـذها انتفاء أي دور 

أن إعداد المناقصات ال يدخل في االختصاص الوظيفي لها وأنها لـيس لهـا أي دور فـي إعـدادها 

قسـم تقـوم لجنـة ) والطاعنة ليست عضـوا فـي هـذه اإلدارة(فذلك يدخل في اختصاص إدارة العقود 

ثـم تقـوم إدارة العقـود بطـرح المناقصـة ) لطاعنة أيضا ليست عضوا فيهاوا(المناقصات باعتمادها 

والطاعنـة لـيس لهـا (فـي الدولـة للـدخول فـي المناقصـة ..... ودعوه الشركات العاملـة فـي مجـال 

 ) .دور في ذلك

 وهنا يضحي ظاهرا وجبالء تام 
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 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
متــى كــان دفــاع الطــاعن دفاعــا جوهريــا لتعلقــه بتحقيــق الــدليل المقــدم فــي الــدعوى بحيــث إذا  

فقد كان لزاما علي المحكمة أن تحققه بلوغـا إلـي صح ألمكن أن يتغير به وجه الرأي في الـدعوى 

غاية األمر فيه بدال من التفات المحكمة عنه دون بيان العلة ومن ثم يكون ما جاء بحكمهـا فـي 

 .الخصوص من قبيل المصادرة علي المطلوب والحكم علي الدليل قبل تحقيقه هذا 

 كما قضي بأن 
 مـــن قـــانون اإلجـــراءات الجزائـيــة أن يشـــتمل ٢١٦مـــن المقـــرر أن الشـــارع يوجـــب فـــي المـــادة 

ٕالحكــــم أو الـقـــرار المصــــرح ـبـــالطعن فـيـــه عـلـــي األســــباب الـتـــي بـنـــي عليهــــا واال كــــان ـبـــاطال والمــــراد 
ـيـل ـبـه الـقـانون هــو تحرـيـر األســانيد والحجــج الـتـي أنبـنـي عليهــا والمنتجــة ـلـه ســواء بالتســبيب اـلـذي تح

مـــن حـيــث الواقـــع أو القـــانون وكـــان يحقـــق التســـبيب الغـــرض مـنــه بحســـب أن يكـــون فـــي بـيــان جـلــي 
مفصل بحيث يتيسر الوقوف علي مبررات ما قضي به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معمـاة أو 

 يحقــق الغــرض الــذي قصــده الشــارع مــن إيجــاب تســبيب األحكــام وال وصــفه فــي صــورة مجهلــة فــال
 .يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم

 ) جزاء٢٧٠ لسنة ٢٠٠٩ في الطعن رقم ١٢/٧/٢٠٠٩حكم محكمة التمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
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األخص منهـا مـا ورد بالصـفحة رقـم الحكم الطعين وعلي من مطالعة مدونات وكان الثابت  

األمـر الـذي .. ..... اتخذت سـندا لقضـائها اإلفـادة وكتـاب هيئـة أن المحكمة الطعين حكمهـا  ١٥

 .يؤكد أن الحكم الطعين أتخذ من هذه اإلفادة ركيزه أساسية لقضائه 

 

 

 

 

 وحيث أن الثابت أن الطاعنة واملدافع عنها 

  بالتزوير علي تلك اإلفادة قد متسكا بالطعن
ــك   ــة المحكمـــة ١٠النحـــو الثابـــت بالصـــفحة رقـــم علـــي وذـل  مـــن الحكـــم الصـــادر مـــن عداـل

بـأن الطاعنـة ومـدافعها إذ أوردت صـراحة  -/-/-بجلسـة  – الدائرة الجزائية األولي –االستئنافية 

 : طلبا 
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 ملا كان ذلك 
والطعــــن عـلـــي أن االدـعـــاء ـبـــالتزوير أـنـــه مــــن األصــــول والثواـبـــت القانونـيـــة وـكـــان الثاـبـــت 

ـدفوع الجوهرـيـة الـتـي ـقـد تتغـيـر بهــا وجـهـة النظــر ـفـي اـلـدعوى .. المحــرر  ـ.. مــن اـل ذي األمــر اـل

السـيما إذا رأت االعتكـاز .. يستلزم علـي محكمـة الموضـوع أن تحقـق هـذا الطعـن وذلـك االدعـاء 

فعليـهــا آنــذاك أن تحـقــق الطـعــن ـبــالتزوير أوال .. علــي ذـلــك المـســتند المطعــون علـيــه ـبــالتزوير 

 .وتفصل فيه 

 أن من قانون اإلجراءات اجلزائية التي تنص علي ١٨١وهذا كله نفاذا للمادة 
ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ابة العامة للني" 

 .في أية ورقة من أوراق القضية المقدمة فيها أن يطعنوا بالتزوير 
ويحصــل الطـعـن ـبـالتزوير بتقرـيـر ـفـي محضــر الجلســة ويجــب أن يعـيـين 
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�"  .في الورقة المطعون فيها بالتزوير موضعه واألدلة علي التزوير
  علي أن ٢١٨ت املادة نصكما 

أن الفصــل فيـهـا يتوـقـف عـلـي الورـقـة المطـعـون  المحكمــة المنظــورة أمامهــا اـلـدعوى إذا رأت

فلـهـا أن تحـيـل األوراق إـلـي النياـبـة العاـمـة وأن هـنـاك وجهــا للســير ـفـي تحقـيـق أدـلـة التزوـيـر ، فيـهـا 

قعـة ولهـا إذا كـان الفصـل فـي واوتوقف الدعوى إلي أن يفصل في التزويـر مـن الجهـة المختصـة ، 

 .التزوير يدخل في اختصاصها أن تحقق الطعن بنفسها وتفصل في صحة الورقة 

 

 

 ملا كان ذلك 
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 فقد أوجب املشرع أن .. داية ب
أركـان بيانـا تتحقـق بـه لـي بيـان الواقعـة المسـتوجبة للعقوبـه عكـل حكـم باإلدانـة أن يشتمل 

ـة التــي التــي وقعــت فيهــاالجريمــة والظــروف  مــن  ثبــوت وقوعهــا استخلصــت منهــا المحكمــة واألدـل
 اإلدانــة حتــى يتضــح وجــه التــي استخلصــت منهــا المحكمــة بــإيراد مــؤدي األدلــة المــتهم وأن تلــزم

والمقصــود بعبــارة بيــان الواقعــة الــواردة فــي حكــم قاصــرا ٕ واال كــان البهــا وســالمة مأخــذهااســتداللها 
 هو ان يثبـت القاضـي فـي حكمـة األفعـال والمقاصـد التـي تتكـون  من القانون المـذكور٢١٦المادة 
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منها أركان الجريمـة أمـا إفـراغ الحكـم فـي عبـارات عامـة معمـاة أو وصـفه فـي صـورة محملـة فـال 

سـبيب األحكـام وال يمكـن لمحكمـة التمييـز مـن يحقق الغرض الذي قصده الشـارع مـن اسـتيجاب ت

 .مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم 

 ) ٢٥/٤/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ١٤٠الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 من قانون اإلجـراءات الجزائيـة قـد أوجبـت أن يشـتمل كـل حكـم باإلدانـة ٢١٦المادة حيث أن  

والظــروف الـتـي وقعــت فيهــا بياـنـا تتحـقـق ـبـه أرـكـان الجريـمـة قعــة المســتوجبة للعقوـبـة عـلـي بـيـان الوا
واألدـلــة التـــي استخلصـــت المحكمـــة منهـــا اإلداـنــة وأن تلتـــزم ـبــإيراد مـــؤدي األدلـــة حـتــى يتضـــح وجـــه 

فــي المــادة   مــن عـبـارة الواقعــة اـلـواردةٕواال ـكـان الحكــم قاصــرا والمقصــوداســتداللها وســالمة مأخــذها 
األفعال والمقاصد التـي تتكـون نون اإلجراءات الجزائية هو أن يثبت القاضي في حكمه  من قا٢١٦

منها أركان الجريمة أما إفـراغ الحكـم فـي عبـارات معمـاة أو وضـعه فـي صـورة مجهلـة فـال يحقـق 

ـذي قصــده الشــارع  مــن اســتيجاب تســبيب األحكــام وال يمكــن محكمــة التمييــز مــن مراقبــة الغــرض اـل
 .ن علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم صحة تطبيق القانو

 )٥/٣/٢٠٠٧ جزاء جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٣٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
لمجرد أنها موظفـة فـي  واقعة التربح في حق الطاعنـة إلي ثبوتالطعين انتهي وكان الحكم  

 بحـــــث أوراق العـــــروض المقدمـــــة مـــــنوأنهـــــا منـــــوط بهـــــا ..... .. بهيئـــــة والمخـــــاطر ..... إدارة 
وأنهـا مختصـة بإصـدار توصـيات .. المتقدمة فـي المناقصـات التـي تطـرح مـن الهيئـة ..... شركات 

  .بشأن تلك الشركات إلي لجان البت

 ولكن احلكم الطعني مل يستوضح أو يستظهر ماهية األعمال 
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 هذا كله ما مل حيدث ومل يثبت باألوراق
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ـي العكــس   ـل عـل وعــدم بصــحة إجــراءات المناقصــات ،  أقــرت ذاتهــافــإن النيابــة العامــة .. ـب

يثبـت بـاألوراق ثمـة دليـل كمـا لـم .. ثمـة إخـالل أو محابـاة أو تفضـيل لشـركة عـن أخـري فيهـا وجود 
فـمـاذا يـكـون الفـعـل المنـسـوب للطاعـنـة واـلـذي ـتـدخلت بموجـبـه لتحصــل عـلـي .. عـلـي خــالف ذـلـك 

 .هره الحكم الطعين ذلك هو ما لم يستظربح لها أو لغيرها من أعمال وظيفتها ؟؟؟ 

 رغم أن املستقر عليه نقضا يف هذا اخلصوص أن 
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 )٤/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٢٩٣٤الطعن رقم (

 

 ما قضي بأن ك
ناشـئا عـن مباشـرة الموظـف لقيام الجريمة أن يكون التـربح وتحقيـق المنفعـة المشرع يستلزم  

فإذا تحقق الربح من عمل لـيس مـن اختصاصـه من أعمال وظيفته وفي حدود اختصاصـه ، لعمل 

 أو فال يكفي لقيامها مجرد اسـتغالل الموظـف لنفـوذه وسـلطات وظيفتـهالوظيفي فال تقوم الجريمة ، 
 .االنحراف بها بعيدا عما يختص به من أعمال 

 )١٧/٣/٢٠١٣ ق جلسة ٨١ لسنة ٦٤٢٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكان الحكم الطعين لـم يوضـح فـي مدوناتـه ماهيـة األعمـال التـي مـن المفتـرض أنهـا مـن  

ـة  ـي ربــح مــن ورائهــا .. اختصــاص الطاعـن ـرة لتحصــل عـل ـد مــن .. واتتهــا األخـي كمــا أغفــل العدـي

وهـذه الحقـائق .. الحقائق المؤكدة علي انتفاء وصف التربح واستحالة تصوره فـي حـق الطاعنـة 

 :كالتالي 

 احلقيقة األويل 
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 احلقيقة الثانية 
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وحيث أن لهذه الشهادة أهمية قصـوي ذلـك أنهـا صـادرة عـن أحـد شـهود اإلثبـات ورئـيس 

 .مؤكدا علي براءة ساحة الطاعنة من جملة ما هو منسوب إليها .. لجنة التحقيق اإلداري 

 ملا كان ذلك 
 الطعين في الوقت الذي خـال فيـه مـن بيـان يضحي ظاهرا أن الحكم.. ما تقدم ومن جملة  

األفعال والمقاصد التي نسبت للطاعنة والمكونة ألركان الجريمة المسندة إليها بالمخالفـة للحقيقـة 

فقــد أغفــل الحقــائق المؤكــدة علــي اســتحالة تصــور ارتكــاب الطاعنــة لهــذه الجريمــة .. والواقــع 

  يؤكد قصور هذا القضاء في تسبيبه علي وهو األمر الذي.. المبتور سندها المنسوبة إليها 

 .نحو يجعله جديرا باإللغاء والنقض 
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 قضت حمكمة التمييز بأن وحيث 
بمتابعـــة المـــتهم ـفــي مـنــاحي دفاعـــه ال تلـتــزم إذا ـكــان األصـــل أن المحكمـــة أـنــه ـمــن المـقــرر  

مـهـا ـمـا ـيـدل عـلـي أنـهـا واجـهـت عناصــر اـلـدعوى إال أـنـه يتـعـين عليـهـا أن ـتـورد ـفـي حكالمختلـفـة 

فإذا هـي التفتـت كليـة عـن التعـرض فطنت إليها ووازنت بينها وألمت بها علي وجه يفصح عن أنها 
بمــا يكشــف عــن أن المحكمــة قــد لــدفاع الطــاعن ومســتنداته وموقفــه مــن التهمــة التــي وجهــت إليــه 

 .ن قاصر البيان موجبا نقضه أطرحت هذا الدفاع وهي علي بينه من أمره فإن حكمها يكو

 )  جزئي٢٠٠٦ لسنة ٢٤٥ الطعن رقم ٣٠/١٠/٢٠٠٦محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
 وفحـص وتمحيصـهابفحـص دفـاع ودفـوع الطـاعنين حيث أنه لو عني الحكم المطعـون فيـه  

ملـة ولـم لجـاز أن يتغيـر وجـه الـرأي فـي الـدعوى ولكنـه إذ أسـقطه جالمستندات التي ارتكز عليها 

ـقـد عـلـي نحــو يكشــف عــن أن المحكمــة أحاطــت ـبـه وأقســطته حـقـه يكــون فضــال عــن قصــوره ـيـورده 

 .أخل بحق دفاع الطاعنين بما يوجب نقضه واإلحالة ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن 
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 ملا كان ذلك 
   بجلســة .. الصــادر ـمـن اـلـدائرة الجزائـيـة األوـلـيمــن خــالل الحكــم االىســتئنافي وـكـان الثاـبـت  

اـنــه ـمــن ضـــمن اـلــدفوع المـبــداة ـمــن ..  ـفــي صـــفحته التاســـعة اـنــه ـقــد أثـبــت وبوضـــوح ـتــام -/-/-

 :الطاعنة والمدافع عنها دفع جوهري وجازم هو 

  من قانون العقوبات ٢٢٨الدفع بعدم دستورية المادة 
 ١٠ من قانون احملكمـة االحتاديـة العليـا رقـم ٥٨وكانت املادة .. ملا كان ما تقدم 

 علي أن ت  قد نص٧٣١٩لسنة 
 فـي صـدد دعـوى التـي تثـار أمـام المحـاكم طلبات بحث الدستورية تحال إلي المحكمة العليا 

ويشـتمل علـي النصـوص  يوقعـه رئـيس الـدائرة المختصـة بقرار مسـبب مـن المحكمـةمنظورة أمامهـا 

ا كان الطعـن فإذ وذلك إذا كانت اإلحالة بناء علي قرار من المحكمة من تلقاء نفسها ، محل البحث

أن  فـي الـدعوى تـكـون المحكمـة قـد قبلـتـه تعـين عليـهـا فـي الدـسـتورية مثـارا ـبـدفع مـن أـحـد الخصــوم

 أمـام المحكمـة العليـا ، فـإذا فـات هـذا األجـل دون أن يقـدم الطـاعن تحدد للطاعن أجال لرفـع الطعـن
ـمــا يفيــد رفعــه الطعــن خاللــه اعتبــر متنــازال عــن دفعــه ،  دفع فيجــب أن أمــا إذا رفضــت المحكمــة اـل

 مـع الحكـم الـذي يصـدر فـي موضـوع الـدعوى يكون الرفض بحكم مسبب ولذوي الشأن الطعـن فيـه
 وعلـي المحكمـة.. أمام المحكمة المختصة بنظر الطعن في ذلك الحكم متي كان الطعن فيه جـائزا 

تورية ـفـي مـسـألة الدـسـالمنظــورة أمامـهـا اـلـدعوى أن توـقـف الســير فيـهـا إـلـي أن تـبـت المحكـمـة العلـيـا 

ويصــدر قــرار الوقــف مــع قــرار اإلحالــة المشــار إليــه فــي الفقــرة األولــي مــن هــذه المــادة أو بعــد رفــع 
 .الطعن في األجل الذي حددته المحكمة علي النحو المبين في الفقرة الثانية 

 ومن خالل صريح النص انف الذكر يتضح وجبالء تام.. هذا 
بـدي أمامهـا الـدفع بعـدم دسـتورية نـص فـي التـي يأوجب علي محكمـة الموضـوع أن المشرع  

أن تقبـلـه وتحــدد للطــاعن أجــال لرـفـع الطـعـن أـمـام المحكـمـة العلـيـا ،  : أولهـمـاالـقـانون أحــد أمــرين 

 أن ترفض محكمة الموضوع ذلك الدفع وهنـا يكـون الـرفض بحكـم مسـبب ويجـوز لـذي :وثانيهما 

 .الشأن الطعن عليه مع حكم الموضوع 

 الطعني أما وأن حمكمة احلكم 
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احلكم الطعني شابه الفساد يف االستدالل حيـث انطـوي علـي عيـوب : السبب الثالث 

واستند يف قضائه إيل أدلة غري صاحلة لالقتنـاع بهـا مبـا س سالمة االستنباط مت

 يؤدي إيل عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها ومن ثم خالفت الثابت باألوراق 

 التمييز حيث أنه ملن املقرر يف قضاء 
أنه ولئن كان حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتهـا وعناصـرها المختلفـة إال  

أن شرط ذلك أن يكون استخالصها سائغا وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائمـا فـي أوراق الـدعوى 
م قضــائها ألن األصــل أن تبـنـي المحكمــة حكمهــا عـلـي الوقــائع الثابـتـة فــي اـلـدعوى وـلـيس لهــا أن تقــي

علـي أمـور ال سـند لهـا ـفـي التحقيقـات ومـن الـالزم فـي أصــول االسـتدالل أن يكـون الـدليل الـذي ـيـدل 
عليـه الحـكـم مؤدـيـا إـلـي ـمـا رتبـه علـيـه ـمـن نـتـائج ـمـن غـيـر تعسـف ـفـي االســتنتاج وال تـنـافر ـمـع العـقـل 

 .والمنطق 
  ) جزاء٢٠٠٩ لسنة ٤٠٩ الطعن رقم ١٩/١١/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
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 الوجه األول  

فـسـاد احلـكـم الطـعـني يف اـسـتدالله ـمبـا اـمسـاه اـعـرتاف نـسـب 

للطاعنة والقول بأنها أقرت بالرتبح من أعمال وظيفتهـا ، رغـم 

لحقيـقـة أن ذـلـك مل يـصـدر عنـهـا متاـمـا ، فـضـال ـعـن خمالفـتـه ل
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فـحـىت عـلـي ـفـرض ـصـدور الـقـول اـملـذكور .. والثاـبـت ـبـاألوراق 

 .فال جيوز االعتداد به .. عنها 

 بداية جتدر اإلشارة 
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 أما تعريف االعرتاف يف اصطالح الفقه القانوني فهو 

مكونــة للجريمــة إقــرار المــتهم علــي نفســه بارتكــاب الوقــائع ال"  

 ".كلها أو بعضها 
 أو بعبارة أخري 

 " بما يستوجب مسئوليته أو بما يشددهاهو إقرار المتهم "  
 وحيث أن املستقر عليه فقها يف هذا الشأن أنه 

فـــال عبـــرة  إرادتـــه ووعيـــه ، فـــي كامـــل قـــد أدلـــي بـــاالعتراف وهـــو يجـــب أن يكـــون المـــتهم

أو كــان ثمــرة إجــراءات باطـلـة   إـكـراه ـمـادي أو معـنـويـبـاالعتراف وـلـو ـكـان صــادقا إذا جــاء نتيجــة
 ، ولـه تـأثيره  كما ال يعتد به إذا كان نتيجة وعد أو إغراء ألنه يعد قرين اإلكـراه والتهديـدومعيبـة ،

بـين اإلنكـار أو االعتـراف يـؤدي إلـي حملـه علـي االعتقـاد بأنـه قـد علي حرية المتهم في االختيار 

 . أو يتجنب ضررا يجني من وراء االعتراف فائدة

 ) ٧٦٩ ص ١٩٨٠مأمون سالمة قانون اإلجراءات طبعة / د(
 )٥٤٣ادوار غالي الذهبي ص / د(

 كما تقرر فقها بأن 
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ـفـإذا ـكـان االعـتـراف ثـمـرة إـجـراءات باطـلـة يجـب أن يســتند االعتـراف إـلـي إجـراءات صــحيحة  

أو تفتيش باطل يقع باطـل ويجدر التنبيه إلي أن االعتراف الصادر بناء علي قبض .. 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 السابعة –احمد فتحي سرور / د(

 قالت حمكمة النقض بأن ويف هذا الشأن 
 وتحديـد مـدي صـلة هـذا علي اثر إجراء باطلالمـتهم  الذي يصدر عن تقدير قيمة االعتراف 

تقدره حسـبما يكشـف لهـا  هو من شئون محكمة الموضوع وما ينتج عنهااالعتراف بواقعة التفتيش 

 .من ظروف الدعوى 

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

 

 كما قضي بأن 
ملـك محكمـة الموضـوع كامـل  مـن عناصـر االسـتدالل التـي تاالعتراف في المسـائل الجنائيـة 

فلقاضــي الموضــوع البحــث فــي صــحة مــا يدعيــه الحريــة فــي تقــدير صــحتها وقيمتهــا فــي اإلثبــات 

المتهم من اعتراف وما إذا كان سليما مما يشـوبه وهـو فـي ذلـك ال يكـون خاضـعا لرقابـة محكمـة 

 .النقض 

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

 ملا كان ذلك 
أنه يجـب أن يكـون االعتـراف قـد صـدر مـن المـتهم عـن .. من جملة ما تقـدم  وكان الثابت

أمـا إذا صـدر قـول عـن المـتهم .. يقر علـي نفسـه بجريمـة أو بعـض منهـا بأنه إرادة حرة وعن علم 

.. وهو ال يقصد به اعترافا بجريمة أو أنه يعتقد بمشروعية ما يـدلي بـه مـن إقـرار بوقـائع معينـة 

 .ذلك والقول بأنه اعتراف صحيح صدر عن المتهم فال يمكن االعتداد ب

 هذا باإلضافة إيل أن حمكمة املوضوع 
ـك االعتــراف يجــب أن يتضــمن االســتدالل بــاعتراف منســوب للمــتهم إذا أرادت   إقــرار فــإن ذـل

وال .. مـا يصـدر عنـه وهـو يعلـم وعلـي درايـة كافيـة بمغبـة صريح وواضح من المـتهم بمـا أدلـي بـه 

ـمـا يـقـرر ـبـه الـمـتهم أو االنـحـراف ـبـه إـلـي غـيـر المقصــود مـنـه فيتـحـول األـمـر يـجـوز لـهـا تحرـيـف 
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ثم يقال بأن المتهم اعتـرف بـه علـي خـالف الحقيقـة .. المشروع المقال به إلي أمر غير مشروع 

 .والواقع 

 وهذا عني ما عاب احلكم الطعني 
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  وهو ما مل حيدث
أنهــا قــررت بالحصــول علــي عمولــة مــن فــي الحقيقــة والواقــع ذلــك أن المنســوب للطاعنــة  

وذلــك مقابــل خــدمات واستشــارات فنيــة ....."  .. الشــركة " بصــفتها شــريكة فــي ..... شــركتي 

 قدمتها لهاتين الشركتين 

 

 

  ..... عام بهيئة أما بصفتها موظف

 فلم تنطق الطاعنة ببنت شفه عن أنها ترحبت من أعمال تلك الوظيفة 

فكـيـــف ـيـــأتي الحكــــم الطعــــين ليـقـــرر بالمخالـفـــة للحقيـقـــة بأنهــــا  

 .اعترفت بجريمة التربح ؟؟؟؟؟
 أضف إيل ذلك 
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 لك االعرتاف املزعوم من الطاعنة ذفعلي فرض صدور وبالتايل 

  أنعن  صراحة فكاش به نفاذا حلكم النقض والتمييز الدادفال ميكن االعت

ال يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافـه بلسـانه أو بكتابتـه  

 .متي كان ذلك مخالفا للحقيقة والواقع 
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 )٢٠/١٢/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٥ لسنة ٧٩٢٥٧الطعن رقم (
 )٢٠/٢/١٩٦٨ ق جلسة ٣٨ لسنة ٣٨٠الطعن رقم (
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ـهـو دـفـع  – ـمـادي أو معـنـوي – أن اـلـدفع ـبـبطالن االعـتـراف لصــدوره ولـيـد إـكـراه ـمـن المـقـرر 

مـادام الحكـم قـد عـول فـي اإلدانـة علـي قشـته والـرد عليـه  يجب علي  محكمة الموضـوع مناجوهري

ـبـأن  المطعــون ـفـي حكمهــا ـقـد دـفـع أـمـام المحكـمـة ، لمــا كــان ذـلـك ، وكــان الطــاعن ذـلـك االعـتـراف

 ، وـكـان الحـكـم المطـعـون فـيـه ـقـد ـكـان ولـيـد إـكـراه ـلـدرء االتـهـام ـعـن كفيـلـه بارتكــاب الواقـعـة اعتراـفـه
 فـي هـذا الشـأن ويقـول كلمتـه أن يـرد علـي دفـاع الطـاعندون عول في إدانته علـي ذلـك االعتـراف 

 وال يغنـي عـن ذلـك مـا أوردتـه المحكمـة ـمـن فإنـه يكـون معيبـا بالقصـور واإلخـالل بـحـق الـدفاعفيـه 
أدـلـة أخــري ذـلـك أن األدـلـة فــي المــواد الجنائـيـة متســاندة يكمــل بعضــها بعضــا ومنهــا مجتمعــه تتكــون 

 استبعد تعذر التعرف علي مبلغ األثر الذي كان للدليل بحيث إذا سقط إحداهما أوعقيدة المحكمـة 

  .الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة
 )  جزاء٢٠١١ لسنة ٣١٣ في الطعن رقم ٥/٩/٢٠١١حكم محكمة التمييز دبي بتاريخ (

 كذا قضي بأنه 
لمنسـوبة إليـه  الثابت باألوراق أن المتهم الطاعن اعترف أمـام النيابـة العامـة بالواقعـة اإذ كان

ٕثم دفع أمام المحكمة ببطالن اعترافه واقراره المكتـوب لمـا وأنه حرر إقرارا أمامها بهذا االعتراف ، 
ولم يقـدم االدعـاء وقع عليه من إكراه مادي من جانب رجال الشرطة الذين اعتدوا عليه بالضرب ، 

الحكـم الصـادر مـن محكمـة  علـي الظـروف التـي صـدر فيهـا هـذا االعتـراف ، ولمـا كـان العام البينـة
 ، وكـان الحكـم المطعـون فيـه قـد أيـد هـذا الحكـم فيمـا قضـي بـه مـن لـم يعـرض لهـذا الـدفعالجنايات 

 وـمـا إذا دون أن يـعـرض لدفاعـه ويـقـول كلمتـه ـفـي ـشـأن االعتـراف المنـسـوب إليـهإدانـة الطـاعنين 
تعـين علـي االدعـاء تقديمـه كان وليد إكراه أم أنه قد أداه طواعية واختيار وذلك علي ضوء مـا كـان ي

 مـــن قـــانون ١٤٠مـــن بينـــه علـــي الظـــروف التـــي صـــدر فيهـــا هـــذا االعتـــراف إعمـــاال لـــنص المـــادة 
وصوال إلي قبول هذا االعتراف كبينة علي الطاعن أو عدم قبولهـا فإنـه يكـون اإلجراءات الجزائية 

  .معيبا بالقصور
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 ) جزاء١٩٩٠/٣٦ جزاء و١٩٩٠/٣٥قم  في الطعن ر٢٥/١١/١٩٩٠حكم محكمة التمييز دبي بتاريخ (

 الوجه الثاني  

الزاعم بأن ..... فساد احلكم الطعني يف استدالله بكتاب هيئة 

" مرشحة " للتعامل مع اهليئة وأنها " مؤهلة " غري ..... شركة 

حيث أن ذلك الكتاب يتناقض مع احلقيقة والواقع وعلم .. فقط 

د أي اعرتاض لعدة ومل تب... مع ... اهليئة بتعامل شركة 

 .سنوات سابقة علي االتهام املاثل 

 أن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن حيث 
مؤدـيـا إـلـي ـمـا رـتـب أن يكــون اـلـدليل اـلـذي يعــول علـيـه الحكــم االســتدالل اـلـالزم ـفـي أصــول  

وأن يكــون علـيـه ـمـن نـتـائج ـمـن غـيـر تعســف ـفـي االســتنتاج وال تتـنـافر ـمـع حـكـم العـقـل والمنطــق 
 . القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي علي التوفيق والموائمة الدليل

 )٢٦/٣/٢٠٠٥ جزاء جلسة ٢٠٠٥ لسنة ٣٠الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 مـــن أدلتهـــا وعناصـــرها أن تســـتخلص الواقـعــةمـــن حـــق محكمـــة الموضـــوع أـنــه وـلــئن ـكــان  

أن يكـون دليلهـا فيمـا انتهـت إليـه  ون شرط ذلك أن يكون استخالصها سائغاأإال لمطروحة عليهـا 

قائـمـا عـلـي ســند صــحيح ـمـن األوراق وـلـيس لـهـا أن تـقـيم قضــاءها عـلـي أـمـور ال ســند لـهـا ـمـن 

فـي أصـول االسـتدالل أن يكـون الـدليل مؤديـا إلـي مـا رتبـه عليـه مـن نتـائج كما أن الالزم التحقيقات 
 .من غير تعسف وال تنافر مع حكم العقل والمنطق 

 )٢٧/٣/٢٠٠٤ جزاء جلسة ٢٠٠٣ لسنة ٤٦٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
.. قانونيـة علـي مـدونات الحكـم الطعـين وأصـول وثوابـت ما تقدم من مفـاهيم وبتطبيق جملة  
 ـمــن الناحـيــة ـبــدليل غـيــر صـــالح ارتـكــاب الطاعـنــة للواقـعــة أـنــه اـســتدل عـلــي ـتــام وبجـــالءيتضـــح 

ــة .. لالســـتدالل ـبــه الموضـــوعية  ــاب هيـئ ــذي زعـــم ) مـــل الطاعـنــةمحـــل ع(...... وهـــو كـت ــأن اـل ـب

بــل هــي فقــط .. ليســت مؤهلــة للتعامــل مــع الهيئــة أو عنهــا .. المملوكــة للطاعنــة ..... شــركة 
السـابق علـي علمهـا اليقينـي من جانب الهيئـة مـن ثبـوت وهذا الكتاب فيه تنصل واضح .. مرشحة 
ي عمولـة وأنـه لـم وتحصـل منهمـا علـ.... تتعامل مع شركتي بأن شركة الوسـاطة بسنوات الواقعة 
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بعـدم ، ويقطـع أيضـا بمـا يقطـع بمشـروعيته عـن الهيئـة بـل كـان يـتم تحـت بصـرها يكن أمـرا خافيـا 

نحو الطعن عليـه بـالتزوير إال وهو األمر الذي حدا بالطاعنة .. صحة ما ورد بالكتاب أنف الذكر 

  .أن محكمة الموضوع لم تلتفت إلي هذا المطلب الجوهري علي نحو ما سلف بيانه

  .....والدليل علي أن تعامل شركة 

  مل يكن خافيا علي اهليئة ....مع شركتي 
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ـدعوى ومالبســاتها ومــا " ................. ـه نظــرا لظــروف اـل  إال أـن

ق ممـا يفـيـد أن تقاضـي المتهمـة للعموـلـة لـم يكـن ـسـرا حوتـه بـاألورا

المتعاملــة .... خافيــا بــل كــان أمــر معلومــا داخــل الهيئــة وشــركات 

معها لفترات طويلة إلي حد أصبح كأن األمر يشكل عرفا معمـوال بـه 

ٕوان كان مخالفا للقانون مما شـجع علـي اسـتمرا ر الجريمـة ويطـرح 

وال سـنوات تعـاطي العمولـة تساؤال عن سبب السكوت عن اإلبالغ ط

 ................. ".ويشير في ذات الوقت إلي تواطؤ غير مبرر 
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 الوجه الثالث  

فساد احلكم الطعني يف استدالله بأقوال املـتهم الثـاني وزعمـه 

مـن ..... بعدم مشروعية العمولة التي حتصلت عليهـا شـركة 

 حمـض قـول مرسـل ال يسـانده ذلك أن هذا القول..... شركتي 

 .دليل 

  عليه يف قضاء التمييز أن فاملستقر
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 ضـمن األدلـة التـي  قضـاءه قـد أقـامالحكم المطعـون فيـه ومن بعده إذا كان الحكم االبتدائي 

 فإـنـه يكــون معيـبـا بمــا يوجــب عـلـي دلـيـل مســتمد ـمـن إـجـراء باطــل  مــن إداـنـة المتهمــينتســاند إليـهـا
وال يغير من ذلك مـا أورده الحكـم مـن بحث باقي أسباب وأوجه الطعـن نقضه واإلحالة دون حاجه ل

أدلة أخري إذا سقط أحداها تعذر الوقوف علي مبلغ األثر الذي كان لهذا الدليل الباطل فـي الـرأي 

 .الذي انتهت إليه المحكمة 

 )  جزاء٢٠٠٥ لسنة ٣٩٥ الطعن رقم ١٩/١١/٢٠٠٥محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
وظروفها عـن بصـر وبصـيرة  فيه لم يحط بوقائع الدعوى وأدلتها ومستنداتها الحكم المطعون 

 ولـم يعـرض ألدلـة الثبـوت فـي الـدعوى بما أفرغها من مضمونها وأدلة اإلثبات واجتزأ أقوال الشهود
  .مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في االستداللويدلي برأيه فيها 

 ) جزاء٢٠٠٤ لسنة ٣٩٢ الطعن رقم ٢٦/٢/٢٠٠٥اريخ محكمة تمييز دبي بت(

 

 ملا كان ذلك 
بـال سـند مـن الواقـع  – أقـوال المـتهم الثـاني الـذي زعـم اجتزأ بعـض الحكم الطعين وحيث أن 

هــي ..... مــن شــركة ..... ـبـأن العموـلـة الـتـي كاـنـت تحصــل عليهــا شــركة  .. أو دلـيـل ـمـن الـقـانون
 . علي هذا الزعم ثمة دليل من الواقع أو القانوندونما أن يقدم.. عمولة غير مشروعة 

 وأغفلت حمكمة املوضوع متاما 
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 وهو ما جيعل أقواله 
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احلكم الطعني فضال عن خطئه يف تطبيق القـانون وقصـوره املبطـل يف : الرابع السبب 

التسبيب وفساده يف االستدالل ، فقد أخـل حبقـوق دفـاع الطاعنـة وذلـك بعـدم 
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إيراده أو رده علي دفاعها املطروح مبذكرات الدفاع احملتويـة علـي العديـد مـن 

نت حمكمة املوضوع قد حبثتها لتغـري وجـه املستندات اجلوهرية التي إذا ما كا

 .الرأي يف الدعوى 

 حيث أن الثابت من أحكام التمييز أن 
أو هـو  الشفوي المبـدي بجلسـة المرافعـة تتممه للدفاع مصرح بها الدفاع المكتوب في مذكرة 

ع  أن يضمنها ما يشـاء مـن أوجـه الـدفا ، ومن ثم يكون للمتهمبديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها

قائمـا  بـأوراق الـدعوى يصـير واقعـا مسـطور – حتى أمام محكمة أول درجة –وأي دفاع يرد فيها ، 

عنـد نظـر موضـوع اسـتئناف الطـاعن مسـتوجبا الـرد عليـه فـي الحكـم إال  علي المحكمـة ومطروحا

 .كان قاصرا فضال عن اإلخالل بحق الدفاع 
 ) جزاء١٩٩٧نة  لس٩٥ الطعن رقم ٢٦/١٠/١٩٩٧محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 

 كما قضت حمكمة النقض املصرية بأن 
 التـي حوتهـا لم يعرض لدفاع الطاعن المسطور فـي مسـتنداته الحكم المطعون فيـه لما كان 

 وفقا لالتهام المسند إليه فـي الـدعوى أنه تمسك بداللتهاالمفردات المضمومة التي أفصح في طعنه 
ـد كــان عليهــا أن تعــرض لدفاعــه هــذاالماثلــة   وتمحــص عناصــره كشــفا  اســتقالال وأن تســتظهرهوـق

لمدي صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه أن ارتأت اطراحه ، أمـا وأن قـد أمسـكت عـن ذلـك فـإن حكمهـا 
ـه يكــون مشــوبا بمخالفــة القــانون والقصــور فــي التســبيب  ـدفاع بمــا يعيـب فضــال عــن اإلخــالل بحــق اـل

 .ويوجب نقضه واإلعادة 

 )١٠/٢/٢٠١٤ جلسة  ق٨٣ لسنة ١٠٢٢٧الطعن رقم (
 )١٢/١/١٩٨٩ ق جلسة ٥٨ لسنة ٦٠٥٠الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
وحيث أن الطاعن قد ضمن أسباب طعنه أن المحكمة صـدفت عـن المسـتندات المقدمـة منـه  

ٕوكـان الحكـم وان أشـار إلـي تلـك المسـتندات إال والتي تمسك بداللتها علي نفي االتهام المسـند إليـه 
لم يبد رأيـا فـي مـدلولها وفـي صـحة دفـاع الطـاعن المسـتند إليهـا بـل اجتـزت أنه لم يعن ببحثها و

المحكـمـة اـلـرد عـلـي ذـلـك كـلـه بعـبـارة عاـمـة مجمـلـة بـمـا أوردـتـه ـفـي عـجـز حكمـهـا ، وـمـن ـثـم ـفـإن 

 .الحكم يكون مشوبا فوق قصوره في البيان باإلخالل بحق الدفاع 
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 )١٣/٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨١ لسنة ٨٩٤٥الطعن رقم (

 لك ملا كان ذ
 قـد تقـدم أنـه اثبـت أن المـدافع عـن الطاعنـةمن خالل مدونات الحكـم الطعـين وكان الثابت  

 التـي احتـوت علـي عـدة أوجـه جوهريـة بالعديد مـن المـذكراتعلي مدار مراحل تداول االتهام الماثل 
ـدفوع للــدفاع ،  ـا لـل ـدليال واثباـت ـم إرفاقهــا داخــل المــذكرة ـت ٕفضــال عــن مــا تضــمنته مــن مســتندات ـت

  : علي سبيل المثال ال الحصر ومن ضمن هذه المستندات.. لمسطرة بها ا
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 هذا باإلضافة
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 ملا كان ذلك 
منت مــذكرات دفــاع الطاعنــة علــي العديــد مــن فقــد تضــ.. وعــالوة علــي جمــاع مــا تقــدم  

المستندات األخرى فضال عن العديـد مـن أوجـه الـدفاع التـي لـم تقسـطها محكمـة الموضـوع حقهـا 

ـذي يوصــم قضــاءها فضــال عــن القصــور ـفـي التســبيب لعــدم .. ـفـي البحــث والتمحــيص  األمــر اـل

لـرد عليهـا بمـا يجـدر إطراحهـا اإلشارة إلي تلك الدفوع والمستندات ، واإلخالل بحـق الـدفاع لعـدم ا

 .رغم جوهريتها 

 ومن ثم 

  وحيث أنه عن الشق املستعجل بوقف تنفيذ احلكم الطعني
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 هذا باإلضافة 
يـسـبب لـهـا العدـيـد ـمـن األضــرار بحالـتـه الراهـنـة عـلـي الطاعـنـة إـلـي أن تنفـيـذ الحـكـم الطـعـين  

األـمـر اـلـذي ينعـقـد مـعـه حــال القضــاء فـي موضــوع الطـعـن الـتـي ال يمـكـن ـتـداركها المادـيـة واألدبـيـة 

 .ركني االستعجال والجدية المبررين إليقاف  التنفيذ 

 تماع ركني اجلدية واالستعجال وباج.. هذا 
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 بناء عليه 

 تلتمس الطاعنة من عدالة اهليئة املوقرة حتديد أقرب جلسة للحكم 
 . الطعن الماثل شكال بقبول: أوال 
 .بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في الموضوع .. وبصفة مستعجلة : ثانيا 
ببراءة الطاعنـة منه والقضاء مجـددا  البند ثانيا فيما تضمنهبنقض الحكم .. وفي الموضوع : ثالثا 

 ) .التربح(من تهمه تقاضي العمولة 

ـا  ـه واعــادة األوراق ه فيمــا تضــمن نقــض الحكــم: واحتياطـي ـا مـن ـد ثانـي ئنافية إلــي المحكمــة االســتٕبالبـن
 .لنظر هذا الشق فقط مرة أخري بهيئة مغايرة 

 وكيل الطاعنة          
 

                                                                             المحامي بالنقض     
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 املوقرة .. لدي حمكمة متييز دبي  

 صحيفة طعن بالتمييز 

 لسنة     جزائي   رقم 

 متضمنة طلب وقف تنفيذ العقوبة  

 مقدمه من 
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 وذلك طعنا علي 
 جــزاء دبــي     لســنة     الحكــم الصــادر مــن محكمــة الجنايــات المســتأنفة فــي القضــية رقــم  

 والقاضــــي -/-/-والصــــادر بجلســــة ..  اســــتئناف دـبـــي    لســــنة و     تحــــت رقمــــي     المســــتأنفة
 :منطوقه

 :حكمت احملكمة 
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 قد قضي وحيث كان احلكم املستأنف الصادر من حمكمة أول درجة 

 للباقني ول وغيابيا حكمت احملكمة حضوريا لأل
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ـنـــا علـيـــه بموجــــب أن الطــــاعن ـقـــد ســــبق وـلـــم ـيـــرتض هــــذا القضــــاء وـكـــذا النياـبـــة العاـمـــة فطع 
 أصــدرت حكمهــا -/- /-وبجلســة ) بهيـئـة ســابقة(اســتئنافين ـتـداوال أمــام محكمــة الجناـيـات المســتأنفة 

 :القاضي 

 حكمت احملكمة 
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 إال أن النيابة العامة قد طعنت علي هذا احلكم 
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 مبوجب طعن بالتمييز رقم      لسنة      متييز دبي

  باألتي  /-/-املقضي فيه جبلسة 

  حكمت احملكمة
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 ونفاذا حلكم التمييز األخري فقد أحيلت األوراق .. هذا 

 إيل حمكمة اجلنايات املستأنفة وتداولت جبلساتها 
شـــــارة إليـــــه بمســـــتهل هـــــذه الســـــابق اإل) المطعـــــون فيـــــه( أصـــــدرت حكمهـــــا -/-/-وبجلســـــة  

 .ومن ثم فهو يطعن عليه بموجب الطعن الراهن .. والذي لم يرتضي به الطاعن .. الصحيفة 
 بالطعن بالتمييز الذي قيد تحت رقم   /       /حيث قرر بتاريخ         

 .وأودع أسبابه في الموعد المنصوص عليه قانونا ومن ثم فهو مقبول شكال 

  وكان موضوع االتهام
 كانـت النيابـة العامـة قـد اتهمـت الطـاعن -/-/-مـؤرخ ) أول(وبموجـب أمـر إحالـة .. إبتداءا  

 وســـابق عليـــه وبـــدائرة اختصـــاص مركـــز -/-/-بـــزعم أنهـــم بتـــاريخ  )      ،      (ومعـــه آخـــرون 
 :قد ارتكبوا ما يلي .. شرطة بر دبي 

ـــــذي بشــــــركة طــــــاعن وحــــــال كــــــون ال"   ـــــاني شــــــريك  ، وكــــــون ال "....." مــــــدير تنفـي مــــــتهم الـث
طلبـوا ألنفسـهم عطيـة عبـارة عـن  ..  ".....  " ، وكـون الثالـث مـدير مشـروعات بشـركة..... بشركة

ثالثـــون مليـــون وخمســـمائة وخمســـة عشـــر ألـــف وســـبعمائة  ( درهـــم٣٠٥١٥٧٥٠مبـــالغ ماليـــة بلغـــت 
  ".....  "بشــركة بغــرض ترســيه بعــض المشــروعات الخاصــة  " ....." مــن شــركة ) وخمســون درهــم
 ." النحو الثابت باألوراق إخالال بواجبات وظيفتهم ، علي   "....." لصالح شركة 

 وعلي ذلك 
قدمت النيابة العامة المتهمين أنفـي الـذكر إلـي المحاكمـة الجنائيـة لمعـاقبتهم عمـا أقترفـوه مـن  

 ) .األول(ثمة بمواد االتهام الواردة بأمر اإلحالة المؤ" جريمة الرشوة "

 حيلت األوراق إيل حمكمة جنايات دبي وبالفعل أ

 التي قررت إعادة األوراق إيل النيابة العامة الختاذ شئونها 
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 حنو إضافة متهم أخر مل ترفع ضده الدعوى اجلنائية 
فــي القضــية بــل ذهبــت / ..... .. لــم تكتــف بإضــافة المــتهم الرابــع .. إال أن النيابــة العامــة  

.. وعـــدلت القيـــد والوصـــف تمامـــا ضـــد المتهمـــين األربعـــة .. تـــه إلـــي تغييـــر معـــالم هـــذا االتهـــام برم
اتهــام المتهمــين األربعــة ـبـزعم أـنـه ـفـي الفـتـرة مــن .. أوردت مــن خالـلـه " ـثـان " وأصــدرت أمــر إحاـلـة 

 :ارتكبوا ما يلي .... حتى عام .... عام 

 ) الطاعن(املتهم األول : أوال 
 والتـي تعـد مؤسسـة ذات نفـع عـام –.....  رئيس تنفيذي لشـركة – موظف عامحال كونه  -١

عهـد إليـه بالمحافظـة علـي مصـلحتها فـي % ١٣وتساهم حكومـة دبـي فـي رأس مالهـا بنسـبة 
رض علي زيادة عصفقه ، وأضر عمدا بهذه المصلحة ، وذلك بأن قام بإرساء المناقصـات 

 ، ليحصـل علـي ربـح لنفسـه مبلـغ مبلـغ الزيـادة .....ممـا حمـل شـركة  .. " ..... " شركة 
مــالي قــدره عشــرين مليــون درهــم للمتهمــين الثــاني والثالــث والرابــع ، ومبلــغ مــالي قــدره عشــرة 

 .مليون درهم ، علي النحو الثابت باألوراق 
 والـتـي تعــد مؤسســة ذات نـفـع عــام –.....  رـئـيس تنفـيـذي لشــركة –حــال كوـنـه موظــف عــام  -٢

ــه% ١٣بنســـبة وتســـاهم حكومـــة دـبــي فـــي رأس مالهـــا  دارة المقـــاوالت  شـــأن فـــي إعـــداد إوـل
..... 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 
وكـــــون المـــــتهم الثالـــــث مـــــدير مشـــــروعات ..... ركة حـــــال كـــــون المـــــتهم الثـــــاني شـــــريك بشـــــ 
 مـع  اشتركوا بطريق االتفـاق والمسـاعدة..... ..وكون المتهم الرابع مدير عام شركة ..... بشركة 

المتهم األول في ارتكاب الجريمتين المبينتـين فـي البنـد أوال ، فوقعـت الجـرائم بنـاء علـي ذلـك االتفـاق 
 .باألوراق وتلك المساعدة علي النحو الثابت 

 املتهم الثالث : ثالثا 
 والتي تعد مؤسسـة ذات نفـع عـام - .....بشركة  مدير مشروعات –حال كونه موظف عام  

اسـتغل وظيفتـه واسـتولي بغيـر حـق علـي مبلـغ % ٢٥وتساهم حكومة دبي في رأس مالهـا بـأكثر مـن 
 .راق ، علي النحو الثابت باألو.....  العائد لشركة  درهم٥٠٠٠٠٠مالي قدره 
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 املتهم الرابع  : ثالثا مكرر
 والتي تعـد مؤسسـة ذات نفـع عـام -.....  مدير مشروعات بشركة –حال كونه موظف عام  

استغل وظيفته وسـهل للمـتهم الثالـث االسـتيالء % ٢٥وتساهم حكومة دبي في رأس مالها بأكثر من 
 علـي النحــو الثاـبـت  ،.....العاـئـد لـشـركة  ، ـمـالي ـقـدره خمـسـمائة أـلـف درـهـمبغيـر حــق علـي مبـلـغ 

 .باألوراق 

 املتهم الثاني  : رابعا
وذـلـك ـبـأن أثـبـت .....) ـفـواتير وهمـيـة مــن شــركة  (غـيـر رســميةارتكــب تزوـيـر ـفـي محــررات  -١

فيهـــا بيانـــات مخالفـــة للحقيـقـــة وبنيـــة اســـتعمالها كمحـــررات صــــحيحة ، علـــي النحـــو الثاـبـــت 
 .باألوراق 

مــع علمــه .....  وذلــك بــأن أرســلها لشــركة هاســتعمل المحــررات المــزورة الموصــوفة أعــال -٢
 .بتزويرها ، علي النحو الثابت باألوراق 

 املتهمني األول والثالث والرابع : ا خامس
اشــتركوا بطريــق االتفــاق والمســاعدة مــع المــتهم الثــاني فــي ارتكــاب الجــريمتين المبينتــين فــي  

 . علي النحو الثابت باألوراق مساعدة ،بناء علي ذلك االتفاق وتلك الالبند رابعا ، فوقعت الجرائم 

 ملا كان ذلك 
أـنـف اـلـذكر فـقـد تمــت محاكمــة الطــاعن ) المعـيـب ـبـالبطالن(الـثـاني وبـنـاء عـلـي أمــر اإلحاـلـة  

 واـلــذي ـقــد شـــابه ـبــدوره اـلــبطالن -/-/-أـمــام درجـتــي التقاضـــي حـتــى صـــدر الحـكــم الطـعــين بجلســـة 
 .ق الدفاع ومخالفة القانون والقصور في التسبيب واإلخالل بح

 جتدر اإلشارة بداءة
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 عن ملخص واقعات هذا االتهام أما 
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ـذيا " فالثاـبـت ـبـاألوراق أن الطــاعن كــان   التــي .. للتطــور العقــاري ..... لشــركة " رئيســا تنفـي
وقـــد بـــدأت عالقـــة الطـــاعن بهـــذه .. ر العقـــاري ٕتعمـــل فـــي مجـــال تطـــوير وادارة العقـــارات واالســـتثما

 ....في يناير ) حسبما هو ثابت بعقد العمل(الشركة 

 وقد كان سري العمل والتعامالت تتم وفق املنظومة اآلتية 
ثــم يــتم وضــع خطــه للمشــروع المزمــع إقامتــه عليهــا .. تقــوم الشــركة بشــراء األرض .. بدايــة  

 .ج مكاتب أم خالفة سواء كان إنشاء أبراج سكنية أم أبرا

 ثم يتم تعيني استشاري لتصميم املشروع 
 بترشــــيح المقــــاولين الــــذين يــــري فــــيهم القــــدرة علــــي تنفيــــذ – عقــــب التصــــميم –الــــذي يتــــولي  

، ويــتم اعتمــاد كشــف المقــاولين ..... ثــم يقــوم برفــع األمــر إلــي اإلدارة العليــا لشــركة .. تصــميماته 
 .الذين رشحهم االستشاري 

 

 

 ك وعقب ذل
تقــوم الشــركة بتوجيــه دعــوه إلــي هــؤالء المقــاولين ليقــدم كــل مــنهم عطائــه فــي المناقصــة التــي  

وبالفعــل يتقــدم كــل مقــاول بعطائــه فنيــا ومالـيـا فــي أظــرف مغلقــة .. تطرحهــا الشــركة لتنفيــذ المشــروع 
 .ومشمعه بالشمع األحمر 

 ثم تنعقد جلنة مشكلة من مسئولني 

 ني والقسم املايل بالقسم اهلندسي والقسم القانو
ٕوتتــولي هــذه اللجنــة فــتح المظــاريف واـفــراغ مضــمونها وأســعارها المطروحــة فــي كشــف وـيــتم  

لدراسـة " استشـاري المشـروع " ثـم يـتم إرسـال هـذا الكشـف إلـي .. توقيع جميع أعضاء اللجنة عليـه 
 .ٕالعطاءات وتحليلها واصدار توصيته بقبول العطاء األنسب واألقل سعرا 

  معاصر ويف توقيت
بدراســة وتحليــل العــروض المقدمــة مــن المقــاولين ، ثــم ..... .. يقــوم القســم الهندســي بشــركة  

 .إصدار توصية بالعطاء األنسب واألقل سعرا 

 وعقب ذلك 
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الـذي ينحصـر دوره فـي اعتمـاد ) الرئيس التنفيـذي للشـركة(يعرض األمر برمته علي الطاعن  
 اختـيــار وتوصـــية استشـــاري المشـــروع والقســـم الهندســـي عطـــاء المـقــاول األنســـب واألـقــل ســـعرا حســـب

 .بالشركة اللذين توافقا عليه 

 وهنا يتضح وجبالء أن دور الطاعن 

 ينحصر يف اعتماد االختيار والتصديق عليه 
حيـــث يتـــولي المقـــاول .. يـــتم إخطـــار استشـــاري المشـــروع باالختيـــار األخيـــر .. وعقـــب ذلـــك  

ويكون التعامل الفني والمالي محصورا .. ول الراسي عليه العطاء الرئيسي للمشروع التعاقد مع المقا
 .....) .شركة (فيما بينهما دون أي تدخل من الشركة المالكة للمشروع 

 ومن مجله ما تقدم .. ومن ثم 

 تتضح احلقائق اآلتية 

اح هي شركة تجارية تهدف لتحقيق أعلـي معـدل أربـ.. العقاري .....  أن شركة :احلقيقة األويل 

وليس باألوراق مـا يشـير أو يـدل علـي يديرها مجلس إدارة منتخب من بين أعضائها 
أو أن أموالـهـا وأرباحـهـا ـتـدخل ضــمن أنهــا تابعــة للحكومــة أو أن الدوـلـة تســاهم فيهــا 

وـمـن ـثـم ـفـال يمـكـن الـقـول ـبـأن أموالـهـا أـمـوال عاـمـة أو أن موظفيهــا .. ميزانـيـة الدوـلـة 
 موظفين عموم 

هـا تقـوم فإن..  أنـه لـدي عـزم الشـركة إنشـاء مشـروع سـكني أو إداري أو تجـاري :احلقيقة الثانية 

اـلــذي يرـيــد (بالتعاـقــد ـمــع استشـــاري يـتــولي تصـــميم المشـــروع وترشـــيح المـقــاولين 
 ) التعاون معهم

 .والذين يري أنهم قادرون علي تنفيذ ما يريد 

 القســم الهندســي ـمـع القســم مكوـنـه ـمـن مســئولي.....) بشــركة ( أن هـنـاك لجـنـة :احلقيـقـة الثالـثـة 
المقدمـة مـن المقـاولين (مهمتها فتح مظاريف العطـاءات .. المالي مع القسم القانوني 

ويعــرض بعــد ذلــك هــذا الكشــف .. وتفريغهــا ماليــة وفنيــا فــي كشــف ) مغلقــة ومشــمعه
علـــي استشــــاري المشــــروع لدراســـته وتحليـلـــه ويـعـــرض فـــي ذات التوقـيـــت عـلـــي القســــم 

 .منهما إلي التوصية بقبول العطاء األنسب فنيا واألقل سعرا الهندسي وينتهي كال 

واـلـذي ينحصــر .....) الـمـدير التنفـيـذي لشــركة ( وهـنـا فـقـط ـيـأتي دور الطــاعن :احلقيـقـة الرابـعـة 
.. دوره في اعتماد ترشيح المقاول الذي حدده االستشاري مع القسم الهندسـي للشـركة 
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المقـــاول أو حتـــى التوصـــية بقـبـــول ومـــن ثـــم يتضـــح انقطـــاع صـــلة الطـــاعن باختيـــار 
 .عطائه 

ـة  ـة اخلامـس فــإن التعاـقـد مــع المقــاول ومتابعـتـه فنـيـا وهندســيا ..  وحـتـى بعــد هــذه المرحـلـة :احلقيـق
 يكون من اختصاص المقاول الرئيسي المشروع دون أي تدخل من الطاعن .. وماليا 

فـذة ال تتعـدي مـائتي مليـون  أن قيمة المناقصـات التـي رسـت علـي الشـركة المن: سادسةاحلقيقة ال
وأـنـــه وفـقـــا للمواصــــفات الفنـيـــة والهندســــية والتـقـــارير االستشــــارية ـفـــإن اـلـــربح .. درهــــم 

أي أن أقصـــي معـــدل ربـــح هـــو أربعـــة عشـــر % ٧و % ٢المتوقـــع يتـــراوح فيمـــا بـــين 
مليــون درهــم وهــو أمــر يتعــارض مــع مــا نســب للطــاعن أنــه قــد حصــل علــي ثالثــون 

 . مليون درهم 

 قائق الثابتة باألوراق ومن هذه احل
يتضح أن القـول بـأن الطـاعن يتـدخل أو يسـاهم فـي إرسـاء العطـاء علـي مقـاول بعينـه أو أنـه 

ذـلــك أن .. هـــو ـقــول فاســـد وقاصـــر عـــن البـيــان واـلــدليل .. ـلــه ســـلطة أو ســـلطان عـلــي المناقصـــات 
 ري مع القسم الثابت أن دور الطاعن ينحصر في اعتماد قبول عطاء المقاول الذي يختاره االستشا

 الهندسي بالشركة 

 وبالبناء علي ما تقدم 
" ....." هــي شــركة .. العقــاري ..... فإـنـه مــن ضــمن المقــاولين الــذين تعامـلـت معهــم شــركة  

 – كغيرها مـن المقـاولين –والتي يتم دعوتها .. المتخصصة في األعمال الكهروميكانيكية والصحية 
ونظـرا لكـون عطـاء هـذا ) .. علي التفصيل السالف بيانه(..... لتقديم عطائها في مشروعات شركة 

فقــد رســت عليــه .. كــان فــي أغلــب األحيــان هــو أنســب عطــاء واألقــل ســعرا .....) شــركة (المقــاول 
 :وهي ..... .. أربعة من مشاريع شركة 

o  بإمارة الشارقة بتاريخ ... " ..... " مشروع-/-/-.  
o  اريخ  دبي بت–..... بمنطقة  ".. ....." مشرع-/-/-.  
o  دبي بتاريخ –منطقة الخليج التجاري  ..  "....." مشروع -/-/-.  
o  دبي بتاريخ –منطقة الخليج التجاري .. " ..... " مشروع -/-/-.  

 أن الثابت باألوراق أن املناقصات األربعة من وعلي الرغم .. هذا 

 شائبة  تامة ال تشوبها ةافيفأنفة الذكر قد متت وفق صحيح القانون وبش
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 قرير الرقابة املالية توذلك علي النحو الذي أقر به 
بـأن فتـارة تقـرر .. إال أن النيابة العامة كان لها رأي أخر مغاير لـألوراق ومـا هـو ثابـت بهـا  

بـأن إرسـاء ثـم تعـود لتقـرر .. " ..... " الطاعن تقاضي رشوه إلرساء هـذه المناقصـات علـي شـركة 
الموصــــوف ـبـــال ســــند بأـنـــه مــــال ..... (أضــــر بمــــال شــــركة ..." " ..هــــذه المناقصــــات عـلـــي شــــركة 

فكيــف .. " ..... " بــأن الطــاعن تــربح مــن إرســاء تلــك المناقصــات علــي شــركة ثــم تقــرر ) .. عــام
تكون تلك المناقصات تمت وفق صـحيح القـانون ومـع ذلـك ينـتج عنهـا الجـرائم المزعومـة أنفـة الـذكر 

 .تضمنه أمورا لم تسفر عنها األوراق وهو ما يقطع ببطالن أمر اإلحالة ل!! ؟؟

 ليس هذا فحسب 
 والـتــربح – بـفــرض صـــحة هـــذا الوصـــف –فـقــد أورد أمـــر اإلحاـلــة أن اإلضـــرار بالمـــال الـعــام  

وهذا أيضا ما أسفرت األوراق عن عدم صـحته  ..  العقاري.....وقع علي أموال شركة .. المزعوم 
 .وعدم وجود ثمة دليل عليه 

 

 

  األساس  معهاروهو ما ينه
ورغــم ذـلـك فـقـد صــدر الحكــم المطعــون فـيـه مهــدرا كاـفـة مــا حوـتـه .. الـقـائم علـيـه ذـلـك االتهــام 

.. أوراق االتهام الراهن مـن أدلـة وبـراهين ومسـتندات مؤكـده علـي بـراءة الطـاعن ممـا هـو مسـند إليـه 
فضـــال عمـــا شـــاب هـــذا القضـــاء مـــن عيـــوب جوهريـــة منهـــا الخطـــأ فـــي تطبيـــق القـــانون ، والقصـــور 
المبطـــل ـفــي التســـبيب ، وفســـاده ـفــي االســـتدالل والخطـــأ ـفــي اإلســـناد ، وهـــذا باإلضـــافة إـلــي إخالـلــه 

وذلـــك كـلــه عـلــي نحـــو ال يجـــد معـــه الطـــاعن مناصـــا ســـوي الطعـــن علـيــه بطريـــق .. بحقـــوق اـلــدفاع 
  :مستندا في ذلك إلي األسباب اآلتية.. النقض 

 أسباب الطعن 

 تطبيق القانون وخالفه خمالفة جسيمه تسـلس احلكم الطعني أخطأ يف: : السبب األول 

به إيل حد الـبطالن علـي حنـو يسـتوجب تصـدي حمكمـة التمييـز املـوقرة لـه 

 بالنقض واإللغاء 

 الوجه األول
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أوردت حمكمة احلكم الطعني يف طيات حكمها تعديال وتغيريا 

يف وصف االتهام املسند للطاعن خرجت به عن نطاق الواقعة 

حالة املقدم علي أساسه للمحاكمة ، كما أنها املوصوفة بأمر اإل

مل تنبه الطاعن إيل هذا التغيري مبا يعيب حكمها مبخالفة 

 .القانون واخلطأ يف تطبيقه 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية قد نصت صراحة علي أن٢١٣أن املادة .. فالثابت بداية 
ر اإلحالـــة أو ورقـــة التكليـــف ال يجـــوز الحكـــم علـــي المـــتهم عـــن واقعـــة غيـــر التـــي وردت بـــأم 

 .بالحضور كما ال يجوز الحكم علي غير المتهم المقامة عليه الدعوى 

 وهذه القاعدة أقرتها حمكمة التمييز بقوهلا 
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 ) جزاء٢٠٠٧ لسنة ١٨٣ الطعن رقم ٤/٦/٢٠٠٧خ محكمة التمييز بتاري(

 

 كما قضت حمكمة النقض بأن 
يجب علي المحكمة أن تلتزم بالوقائع في حدها العيني ، فال يجوز معاقبة المتهم عن واقعة  

 .غير وارده بأمر اإلحالة أو طلب التكليف بالحضور ولو كان للواقعة أساس في التحقيقات 
 )٣٧١ ص ٨٠ ق ٢٥قض س  أحكام الن٧/٤/١٩٧٤نقض (
 )٥٣٥ ص ١٣٥ ق ١٣ أحكام النقض س ١٢/٦/١٩٦٢نقض (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيــق مــا تقــدم علــي مــدونات الحكــم الطعــين يتضــح أن المحكمــة التــي أصــدرته لــم تلتــزم  

تخــالف تـلـك الواقـعـة اـلـواردة ـبـأمر اإلحاـلـة بهــذه القاعــدة وقامــت بالقضــاء ضــد الطــاعن عــن واقعــة 

 .ه الطاعن للمحاكمة المقدم علي أساس

 ذلك أن الواقعة الواردة بأمر اإلحالة هي
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 يف حني أن الواقعة التي أدان احلكم الطعني الطاعن علي أساسها فهي


���Aوא��1?���:�"�+�ذ���.....)�א�TLe61א1	 YL(}�671(+����(\�ل�(��;�:����/�م�����"��(��Fא
�����������+$
� ���

�ن���@/
�אد�و@دא�D4א�%
�و�����������F٪�١٣/�م�?����3\��:+�د��4���Oس�:�£��;
و1
��������+)6��O9/�F�H,� :�A�4��'�"4Iم���6791(+�,�.....����������+
9+���:7
6وع��
6ج�"
	�د���& %0mZ	:


6وع��


�4}�،�و:7

d	1א��L


9wא�.....��������،�������O


S6��O/6و



�4}�،�و:7

d	1א��L


9wא�+


%0 &

.�����X�F٢٠٣١٠١٠٠٠<א�وא$1�ZL,�81	*��אXJ�U�+%0 &���+L1<א�:�}
\�>
=����6
�د��34و?


�ن���������������L9:��M�M��34�,�89��+L1�:�81�$:�+0"�60{�א�1א��V>=1;�و�1 )��H\ل���ن��Z/kא�s9?
�������6.....�:.��6(+���و³�Z�e+����1د�����34)Y11)+�א�"�F�H,� �א��*L9/�l"4��1א�����
j 1א�O
9/�

�.אm1����l�kو4אق�
�)�:.�א����א�01�١٨ص���������������������������������������������������������������������������������������������(�����������

 ومن ثم 
اـلـواردة ـبـأمر اإلحاـلـة المـقـدم الطــاعن األوـلـي وـمـن خــالل الـعـرض أـنـف اـلـذكر لـكـال اـلـواقعتين  

يتضـح مـدي اخـتالف .. لطعـين مـن عندياتـه التـي أوردهـا الحكـم اوالثانيـة للمحاكمة علي أساسها ، 
 :علي النحو التالي .. الواقعتين 

 -:االختالف األول 

أن الواقعة األولي جاءت مقرره بقيام الطاعن بإرساء مناقصات بزيادة القيمة المعروضة مـن  
زاد علـــي العـــرض المقـــدم مـــن أي أنـــه قـــد نســـب للطـــاعن أنـــه ..... .. علـــي شـــركة ..... شـــركة 

ليحصــل لنفســه ولغـيـره ..... عـلـي شــركة ) رغــم ذـلـك ( مـبـالغ ـثـم ـقـام بإرـسـاء المناقصــة.....ـشـركة 
 .علي قيمة تلك المبالغ المزادة 

 أما الواقعة الثانية الواردة باحلكم 



 
 

١٧١

فقــــد نفــــي عــــن المــــتهم أنــــه قــــام بزيــــادة العــــرض المقــــدم مــــن  

كأـقـل (ظــل عـلـي حاـلـة ..... أي أن عــرض شــركة ..... .. شــركة 

 .عليه المناقصة فرست ) سعر
 -:االختالف الثاني 

أن المبــالغ المزعــوم تــربح الطــاعن وغيــره بهــا ) الــواردة بــأمر اإلحالــة(مــؤدي الواقعــة األولــي  
 ) .التي يعمل بها الطاعن ( العقاري.....خرجت من ذمة شركة 

 أما الواقعة الواردة باحلكم 

 ال التي..... (فمؤداها أن تلك المبالغ خرجت من ذمة شركة  

 ) .يعمل بها الطاعن
 -:االختالف الثالث 

لـم تحـدد المناقصـات التـي تـم الـزعم بإرسـائها علـي ) الـواردة بـأمر اإلحالـة(أن الواقعة األولـي  
 ..... .شركة 

 أما يف الواقعة الثانية 

  "�����F�H,� �6אد�א�@�~��%�و3 ��و,�Aא����א�01����^S��0����L\��Lو4د���;������..�
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 -:االختالف الرابع 

لـم يـتم إيـراد قيمـة المناقصـات المزعـوم إرسـائها ) الواردة بـأمر اإلحالـة(أنه في الواقعة األولي  
  ......علي شركة 

 أما يف الواقعة الثانية 
وـمـع الوضــع ـفـي االعتـبـار الخطــأ اـلـذي وقـعـت فـيـه محكمــة .. فـقـد ـتـم إـيـراد قيـمـة المناقصــات  

فمن المؤكد أن هذا الخطـأ اسـتتبع خطـأ .. الحكم الطعين في تعيين ماهية تلك المناقصات تحديدا 

 .جسيم أخر في احتساب قيمة تلك المناقصات 



 
 

١٧٢

 ملا كان ذلك 
 االختالـفـات أنـفـة اـلـذكر يتضــح بمــا ال ـيـدع مجــاال للشــك أن الواقعــة اـلـواردة ـبـأمر ومــن جمـلـة 

تختـلـف كلـيـا ـعـن تـلـك الواقـعـة الـتـي أوردـهـا .. اإلحاـلـة والـتـي ـقـدم الطــاعن للمحاكـمـة عـلـي أساســها 

الحكم الطعين في مدوناته بما بقطع بأن هذا القضاء قضي علي الطاعن باإلدانة عن واقعة غير 

وهو ما يعيبه بالخطـأ فـي تطبيـق القـانون  .. أمر اإلحالة ولم يلتزم بحدودها المرسومةالتي وردت ب
 .حيث أنها عاقبت الطاعن عن واقعة لم تنعقد بشأنها الخصومة أمامها .. ومخالفته 

 ومل تكتف حمكمة احلكم الطعني بذلك 

 لي  من قانون اإلجراءات اجلزائية التي تنص ع٢١٤بل خالفت صريح نص املادة 
للمحكمة أن تغير فـي حكمهـا الوصـف القـانوني للواقعـة المسـندة للمـتهم ، ولهـا تعـديل التهمـة 

 .حسبما تراه وفقا لما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة 
وعلي المحكمة أن تنبه المـتهم إلـي هـذا التغييـر ، وأن تمنحـه أجـال لتحضـير دفاعـه بنـاء 

  .............. جديد إذا طلب ذلكعلي الوصف أو التعديل ال

 

 

 فلئن كانت املادة أنفة الذكر 
تمــنح محكمــة الموضــوع ســلطة تغييــر الوصــف القــانوني للواقعــة وتعــديل التهمــة حســبما تــراه  

 .وفقا لما يثبت لها من التحقيق أو المرافعة العلنية أو المكتوبة 

 إال أن ذلك مشروط 
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 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا بأن 
ل أن المحكمــة غـيـر مقـيـده بالوصــف اـلـذي تســبغه النياـبـة العاـمـة عـلـي الواقعــة لـمـا كــان األصــ 

كمــا وردت بــأمر اإلحالــة أو التكليــف بالحضــور وأن مــن واجبهــا أن تطبــق علــي الواقعــة المطروحــة 
أمامها وصـفها الصـحيح ، ألن وصـف النيابـة العامـة لـيس نهائيـا بطبيعتـه ولـيس مـن شـأنه أن يمنـع 



 
 

١٧٣

إال أنه إذا تعدي األمر مجرد تعديل الوصف إلي تغيير التهمة ذاتها بتحوير  المحكمة من تعديلـه ،

كـيـان الواقـعـة المادـيـة الـتـي أقيـمـت بـهـا اـلـدعوى وبنيانـهـا الـقـانوني نتيـجـة إدخــال عناصــر جدـيـدة 

ـي أساســه  ـدعوى وســارت المرافعــة عـل ـك التــي أقيمــت بهــا اـل ـي تـل  فــإن هــذا التغييــر –تضــاف إـل

ة تنبيه المتهم إلي هـذا التغييـر األخيـر وتمنحـه أجـال لتحضـير دفاعـه يقتضي من المحكمة معاود

ـب ذلــك   أمــا وهــي لــم تفعــل فإنهــا تكــون قــد أخلــت بحــق الــدفاع ويكــون حكمهــا معيبــا –إذا طـل

 .بالبطالن في اإلجراءات 

 )١٢/١٠/٢٠٠٣ ق جلسة ٧٢ لسنة ٥٢٧١١الطعن رقم (
 )١/١١/٢٠٠٤ ق جلسة ٦٥ لسنة ١٩٤٩٧الطعن رقم (
 )١٢/٣/٢٠٠٣ ق جلسة ٦٤ لسنة ٥٣٦٩عن رقم الط(

 ملا كان ما تقدم 
وـكـــان الثاـبـــت أن محكمــــة الحكــــم الطعــــين ـقـــد عمـلـــت عـلـــي تغيـيـــر وصــــف الواقعــــة المســــندة  

للطاعن وحورت كيان الواقعة المادية وبنيانها القانوني وقامت بإدخال عناصر جديـدة عليهـا لـم تكـن 
األمر الذي كان يسـتلزم علـي المحكمـة أن .. لي أساسها مطروحة بأمر اإلحالة ولم تجر المرافعة ع

تنـبـه الطــاعن ومدافعــه إلـيـه لتحضــير وتجهـيـز دفاعــه عـلـي ضــوء مــا طــرأ عـلـي الواقعــة مــن متغـيـرات 
وهـــو األمـــر الـــذي يعيـــب حكمهـــا .. إال أنهـــا لـــم تفعـــل ذلـــك .. وتعـــديالت أدخلتهـــا عليهـــا المحكمـــة 

 بحقوق الدفاع ومخالفة صحيح القانون بمـا يسـتوجب ببطالن اإلجراءات فضال عن اإلخالل الجسيم
 .التصدي له بالنقض واإللغاء 

  الذي قامت به حمكمة احلكم الطعني تغيريأنه قد ترتب علي ال

 والذي مل تنبه الطاعن أو مدافعه عليه 
أن الطاعن لم يقم بإعداد دفاعه بناء علي هذا التغيير فالثابت بـاألوراق أن الطـاعن قـد تقـدم  

كمـا .. لـيس بمـال عـام ..... العديد من المستندات وأوجه الدفاع والدفوع التـي تؤكـد أن مـال شـركة ب
وذلـك كلـه بنـاء علـي مـا ورد بقـرار اإلحالـة مـن اتهـام ..... أنه لم يستولى علي أي أموال من شركة 

 ..... .وأن الطاعن قد تربح من مال ..... مضمونه أن المال يخص شركة 

  الطعني أما وأن احلكم
وهــو األمــر اـلـذي كــان ينبغــي علــي ..... .. ينتهــي فــي قضــائه إـلـي أن المــال يخــص شــركة  

نظرا إلي أن الدفاع لم يقـم بـالرد علـي مـا أورده .. الحكم الطعين أن ينبه الطاعن أو مدافعه لذلك 



 
 

١٧٤

ا قـد مـ..... فقـد يكـون الحكـم فـي انتهـاءه إلـي أن المـال يخـص شـركة  .. تعـديلالحكم الطعـين مـن 
إال أن الحـكـم الطـعـين ـفـي .. يجـد مـعـه الطــاعن إضــافة دـفـاع موضــوعي إـلـي دفاعــه أو دـفـوع شــكلية 

قضـاءه دون تنبيـه بمـا انتهـي إليـه يـكـون قـد حـال بـين الطـاعن وبـين اـلـرد علـي مـا انتهـي إليـه الحـكـم 
 .من تعديل كان يجب تنبيه الطاعن عليه 

 الوجه الثاني 

لقانون وخالفه حينما ساير حكم احلكم الطعني أخطأ يف تطبيق ا

التي يعمل ..... أول درجة ووصف النيابة العامة ألموال شركة 

بها الطاعن بأنها أموال عامة وأن الطاعن يعترب موظف عام أو 

 .أنه يؤدي خدمه عامة 

 بداية 
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 بل علي العكس 
فقــد تقــدم الطــاعن أمــام محكمــة الموضــوع بــأكثر مــن مســتند يؤكــد ويقطــع بــأن أمــوال شــركة  

ومن ضـمن هـذه المسـتندات علـي .. ست مال عام وبالتالي فإن الطاعن ليس موظف عام تطوير لي
 .............سبيل المثال 

 -: املستند األول 

 الصــــــادر مــــــن وزارة االقتصــــــاد بإنشــــــاء وتأســــــيس ٢٠٠٧ لســــــنة ٣٩٠الـقـــــرار اـلـــــوزاري رـقـــــم 
لم يشر من قريب أو بعيـد وهذا القرار .. العقاري كشركة مساهمة وفقا لقانون الشركات ..... شركة 

بــل هــي .. إلــي أن هــذه الشــركة تابعــة للحكومــة أو إلــي أن مالهــا مــال عــام أو أنهــا مؤسســة عامــة 
شركة مساهمة عائدة للمساهمين فيها وتدار بمعرفتهم وتعـود األربـاح إلـيهم وال يخـص ميزانيـة الدولـة 

 .فيها شيء 

  -:املستند الثاني 



 
 

١٧٥

الســجل التجــاري الخــاص بـهـا وـقـد خــال ـكـال منهـمـا تماـمـا مــن الرخصــة التجارـيـة للشــركة وـكـذا 
ثمة إشارة إلـي أن شـركة تطـوير مؤسسـة أو هيئـة عامـة أو أن أموالهـا أمـواال عامـة أو أنهـا خاضـعة 

وأنهـــا تـــدار بمعرفـــة مجلـــس إدارة منتخـــب مـــن بـــين أعضـــاء .. للحكومـــة بـــأي صـــورة مـــن الصـــورة 
 . عام بطريقة االستقالل المباشر حسبما يشترط القانونوال تدار بمعرفة مرفق.. جمعيتها العمومية 

 -:املستند الثالث 

.. النائـب الـعـام / الخطـاب الصـادر ـمـن ديـوان سـمو حــاكم دبـي الموجــه إلـي السـيد المستشــار 
.. والـــذي تضـــمن بوضـــوح تـــام أســـماء الشـــركات التابعـــة للحكومـــة أو التابعـــة لـــديوان ســـمو الحـــاكم 

 .العقاري ضمن تلك الشركات ..... ه لم يورد اسم شركة والثابت من هذا الخطاب أن

 وهذا اخلطاب يؤكد أيضا 
أن الشركات ال تعتبـر تابعـة للحكومـة أو لـديوان سـمو الحـاكم إال بموجـب قـرار أو مرسـوم أو  

 ..... .وهو ما لم يتوافر في حق شركة .. قانون صريح يصدر عن سمو الحاكم 

 -:املستند الرابع 

وحيـث ..  أن يـتم الحجـز عليهـا – وفـق صـحيح القـانون –موال العامـة ال تقبـل وحيث أن األ 
اقتضــاء لحقــوق ..... قــدم الطــاعن العدـيـد مــن األوراق التــي تؤكــد ســابقة الحجــز علــي أمــوال شــركة 

ٕاألمر الذي يعد دليـل قـاطع علـي أن أمـوال هـذه الشـركة لـيس مـال عـام واال مـا .. األشخاص عليها 
 .ليه كان قد تم الحجز ع

 -:املستند اخلامس 

الـذي ..... فقـد تقـدم الطـاعن بعقـد التحاقـه للعمـل بشـركة .. وباإلضافة إلـي مـا تقـدم جميعـه  
باستقراء صفحاته الخمس يتأكد أنه لم يشر من قريب أو بعيد إلي أن هذه الشركة مؤسسـة عامـة أو 

هــذا ن الثاـبـت مــن خــالل الســيما وأ.. أنهــا ـتـؤدي خدمــة عامــة أو أن الطــاعن ســيعتبر موظــف عــام 

هي من عرضت العمل والوظيفة علي الطاعن وتركت له الخيار بين القبـول ..... العقد أن شركة 

 .وهذا ما يتعارض ويتنافي مع التكليف بأداء خدمة عامة .. أو الرفض 

 وعلي الرغم من أن الثابت من هذه املستندات وغريها الكثري .. هذا 
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  عرفت املادة اخلامسة من قانون العقوبات املوظف العام بأنه فقد
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عد مكلفا بخدمة عامة في حكم هذا القانون كل من ال يدخل في الفئات المنصـوص عليهـا وي

في البنود السابقة ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء علي تكليف صادر إليـه مـن موظـف 
 .عام يملك هذا التكليف بمقتضي القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة إلي العمل المكلف به 

 وحيث أنه من املبادئ العامة املستقر عليها  .. هذا
هي مصـالح عامـة حكوميـة منحهـا المشـرع الشخصـية االعتباريـة وهـي .. أن الهيئات العامة  

 .وال تقوم بنشاط مالي أو تجاري أو زراعي أو صناعي  تقوم أصال بخدمة عامة  ،
صادي وفقـا لخطـة التنميـة فهي وحدات اقتصادية تقوم علي تنفيذ مشروع اقت.. 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 أو زراعي أو عقاري 

 .دارة القانون الخاص وتخضع ألحكامه حتى لو كانت مملوكة بالكامل للدولة أو اإل

 وعلي ضوء ما تقدم 
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ٕفـــإن شـــركات أدنـــوك وادمـــار وزنـــدكو وغيرهـــا مـــن الشـــركات ال تعتبـــر مـــن قبيـــل المؤسســـات 
 فـي ١٩٨٠ لسـنة ٨ مـن القـانون االتحـادي رقـم ١ فقرة ٣العامة أو الهيئات العامة في مفهوم المادة 

 .شأن تنظيم عالقات العمل 
 )١٤٢موسوعة المبادئ القانونية ص (

 عني ويف ذات امل
المقصود بالهيئات العامة والمؤسسات العامة أشخاص القانون العام ولـيس أشـخاص القـانون 

وسـواء كانـت الحكومـة تسـهم فيهـا أو ال تسـهم فهـذه ال أما الشركات علي اخـتالف أنواعهـا الخـاص 
 .ٕتعتبر من أشخاص القانون العام وانما تعتبر من أشخاص القانون الخاص 

 )١٦٣انونية ص موسوعة المبادئ الق(

 ومن خالل تطبيق ما تقدم من مفاهيم ومبادئ قانونية .. هذا 
إنمـا .. ال تعـد مؤسسـه عامـة .. 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 ..  تؤدي خدمة عامة كما أنها ال.. فيها 

ـدار .. األمــر اـلـذي يجعلهــا بعـيـده كــل البعــد عــن وصــف الخدمــة العامــة  وهــذا فضــال عــن أنهــا ال ـت

بــل تــدار بمعرفــة مجلــس إدارتهــا المنتخــب مــن الجمعيــة العموميــة الخاصــة .. بمعرفــة مرفــق عــام 
يـل تطبـق الئحـة خاصـة .. تخضع للقوانين العامـة فـي نظـام اإلدارة أضف إلي ذلك أنها ال .. بها 

 .وضعها مجلس إدارتها 

 ويف ذلك 

 قضت احملكمة االحتادية العليا بأن 
 من الـنص علـي اعتبارهـا ١٩٧٥ لسنة ٤ خلو قانون تأسيسها رقم –شركة ناقالت أبو ظبي  

لـي أنهـا شـركة مسـاهمة وطنيـة لهـا مؤسسة عامـة أو هيئـة عامـة إنمـا نـص فـي المـادة األولـي منـه ع
 عـلـي أن يـقـوم بإدارتهــا مجـلـس إدارة ١٣ ، ١٢ ، ١١شخصــية اعتبارـيـة مســتقلة ، وـنـص ـفـي المــواد 

ـــي عــــداد عــــدم . مــــؤداه . مــــن ســــبعة أعضــــاء وأن اـلـــذي يمـثـــل الشــــركة مــــديرها العــــام  دخولهــــا ـف

العـام عـن العـاملين انحسار صـفة الموظـف .  أثره .المؤسسات العامة أو أشخاص القانون العام 

ٕخضـــعون ألحكـــام ـقــانون الخدمـــة المدنـيــة وانمـــا تطـبــق عـلــيهم أحكـــام ـقــانون ـفــال يـفــي ـهــذه الشـــركة 
 .العمل
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 وال ينال من ذلك 

بنسـبة ..  دبـي اإلسـالمي في بنكما ورد بتقرير الرقابة المالية من الزعم بـأن الحكومة تملك  
بــأن ومــن ثــم الــزعم % ٤١نســبة قــدرها ..... وأن البنــك المــذكور يملــك فــي شــركة % .. ٣٠قــدرها 

 % .١٣نسبة قدرها ..... الحكومة باتت تملك في شركة 

 فهذا قول قاصر ومعيب 
ذلـك أن مجـرد اشـتراك الحكومـة بجـزء مـن .. ويخالف القانون واألصول والثوابت أنفـة الـذكر  
وبشــكل غـيـر مباشــر ال يصــف المكــان بأـنـه هيـئـة عامــة أو مؤسســة ) عـلـي فــرض صــحة ذـلـك(المــال

 .ذات نفع عام عامة وال يجعل منها جهة 

 

 

 بل تظل شركة ال غاية هلا وال هدف إال مشروعها التجاري والعقاري 

 حتقيقا ألكرب عائد وأعلي ربح ممكن 
يسـلس إلـي نتـائج ال .. كما أن إطالق العنان لقول السيد الخبير محرر تقرير الرقابة الماليـة 

ـلـم ـتـوف مســتحقات ..  والعـقـاري .....فعـلـي الـفـرض الجــدلي ـبـأن شــركة .. يقبلهــا العـقـل أو المنطــق 
 فهل يجوز لهذا المقاول اختصـام الحكومـة ومطالبتهـا بمسـتحقاته ..أحد المقاولين العاملين لديها 

لعـل ذلـك ! والـزعم بأنهـا طالمـا تشـارك الحكومـة فعليهـا تحمـل تبعـة الشـركة ؟! ؟.....لدي شركة 

  .غير مقبول أو معقول

 ارك يف مشروع جتاري ذلك أن الثابت أن احلكومة عندما تش

 إمنا تشارك بشكل خاص وليس بصفتها سلطة عامة 

 وختضع يف هذه احلالة إيل القوانني اخلاصة املنظمة للعالقة بني التجار 
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أمــا القــول بــأن مشــاركة الحكومــة بنســبة فــي مــال بنــك دبــي اإلســالمي ومشــاركة هــذا البنــك  
ويحـــول .. الحكومـــة مســـاهمة فـــي الشـــركة يجعـــل .. العقـــاري ..... األخيـــر بنســـبة فـــي مـــال شـــركة 

ـإن هــذا القــول .. الشــركة إلــي مؤسســة أو هيئــة عامــة ويتحــول العــاملون بهــا إلــي مــوظفين عمــوم  ـف

 .يجافي القانون والعقل والمنطق وطبائع األمور 

 ويعترب حمض اجتهاد وختمني من السيد احملاسب 

 معد تقرير الرقابة املالية 

ـهــــو فب الـقــــانون وال المعقولـيــــة ، فـعــــالوة عـلــــي كوـنــــه ال يواـكــــ 

صادر عن غير مختص في االجتهاد واإلفتاء القانوني وتحديـد مـا 

 .إذا كانت الشركة مالها مال عام من عدمه 
 أضف إيل ذلك 

كـان مصـنفا .....  علـي أن بنـك دبـي اإلسـالمي قبـل عـام أن األوراق قد خلت من أي دليـل 
ن وصف استثمارات هذا البنك بأنها مال عـام واعتبـار كجهة حكومية أو أن ماله مال عام حتى يمك

األمــــر الــــذي يؤكــــد أن مــــزاعم االتهــــام الماـثـــل فــــي هــــذا .. الجهــــة المســــتثمر فيهــــا كمؤسســــة عامــــة 
 لم يرد سوي علي .. الخصوص ما هي إال تخمين وافتراض ال أساس له من الواقع أو المستندات 

 .الية وسايرته في ذلك محكمة الطعن المحاسب معد تقرير الرقابة الم/ لسان السيد 

 من ثم و
فال يمكن التعويل علي ذلك القول القاصر والمخـالف للقـانون المفتقـر للمعقوليـة الصـادر مـن  

في مقابـل إطـراح العديـد مـن األدلـة الدامغـة علـي عـدم تـوافر صـفة المـال العـام فـي .. غير مختص 
خص لـتـتوـهـذه اـلـدالئل ..  عــن العــاملين بهــا وكــذا انتـفـاء وصــف الموظــف العــام..... أمــوال شــركة 

 :فيما يلي 

 الدليل األول 

ـثـم ـتـم تغييرهــا إـلـي  .. إنشــائها ابـتـداء كشــركة مســاهمة خاصــةالعـقـاري ـتـم ..... أن شــركة  
مســاهمة عامــة وطرحــت أـســهمها فــي االكتتــاب العــام وباـتــت مكونــه مــن مجموعــة ـمــن شــركة 

 .المساهمين 
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 وقد مت إنشاء هذه الشركة 

  ٢٠٠٧ لسنة ٣٩٠ير االقتصاد رقم وجب قرار وزمب

 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 –ة الحكومـيـة عـلـي شــركة أو مؤسســ

 :ومن ذلك علي سبيل المثال .. تصدر قانون مباشر وواضح بهذه الصفة 

o العالمي .....  الخاص بإنشاء مركز ٢٠٠٨ لسنة ١٠نون رقم القا. 
o  رقــم  بتعــديل قــانون إنشــاء مؤسســة دبــي لالســتثمارات الحكوميــة٢٠٠٧ لســنة ٥القــانون رقــم 

 ) .٢٠٠٦ لسنة ١١(

o  بإنشـاء مؤسسـات ذات شخصـية اعتباريـة فـي المنطقـة الحـرة فـي ١٩٩٢ لسنة ٩القانون رقم 
 " .جبل علي " ميناء 

o  بإنشاء مؤسسة داناتا كمؤسسة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية ١٩٨٧ لسنة ١المرسوم رقم  

 وما تقدم 
حينمــا ترـيـد أن تجعــل مــن الشــركة حـيـث أن الحكومــة .. كــان عـلـي ســبيل المـثـال ال الحصــر  

 تـلـك  ـبـذلك بموجــب ـقـانون أو مرســوم أو تـعـديل ـقـانونمؤسســة عامــة أو أن مالهــا مــال عــام تقــرر
بحيــث يــنص صــراحة علــي اعتبــار تلــك الشــركة مالهــا مــال عــام وموظفيهــا .. الشــركة أو المؤسســة 

بمــا يعتـبـر ..... ة هــذا وحـيـث ـلـو كاـنـت الحكومــة تعتـبـر نفســها مشــاركة ـفـي شــرك.. مــوظفين عمــوم 
ما أعوزها النص علي ذلـك صـراحة بموجـب قـانون أو .. مالها مال عام وموظفيها موظفين عموم 

  .تعديل قانون أو مرسوم

 ليس هذا فحسب 
لم يتم اإلفصـاح لـدي هيئـة .. عندما تحولت إلي شركة مساهمة عامة  .....بل أن شركة  

 . فيها بأي نصيب األوراق والسلع المالية عن أن الدولة تساهم

 وهو ما يعد أبلغ دليل 
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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  
موالهـا أـمـواال عاـمـة وموظفوهــا ـمـوظفين أ) ســموه(خاللـه الجـهـات العامـلـة ـفـي إمـارة دـبـي والـتـي يعتـبـر 

 .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  

 .ها  أو أنها تسهم في.....الحكومة تشارك في شركة 
 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 مكلفـين بخدمـه عامـة باعتبـار أن ديـوان 

 .سموه إنما هو يعبر عن إرادته 
 ) جزاء٢٠٠٩ لسنة ٤١٠ الطعن رقم ٢٣/١١/٢٠٠٩محكمة التمييز جلسة (

 

 ومن ثم 
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 الدليل الثالث  

 -:علي أن   من قانون المعامالت المدنية والتي تنص١٠٣مادة أنه وفقا لل 
تعتـبـر أـمـوال عاـمـة جمـيـع العـقـارات والمنـقـوالت الـتـي للدوـلـة أو األشــخاص االعتبارـيـة العامــة  -١



 
 

١٨٢

 .والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بناء علي قانون 
 أو تملكهـا بمـرور وال يجوز في جميع األحوال التصرف في هذه األموال أو الحجز عليهـا -٢

 .الزمان 

 ومن ثم 
وحيـث ثبـت مـن خـالل المسـتندات التـي زخـر بهـا ملـف االتهـام الماثـل والتـي تشـرف الطـاعن 

 والعديـــد مـــن التنفيـــذات .....أن هنـــاك العديـــد مـــن األحكـــام الصـــادرة ضـــد شـــركة .. بتقـــديمها 

ن ولـم يـرد عليهـا سـلبا أو والحجوزات عليها تنفيذا لتلـك األحكـام والتـي التفـت عنهـا الحكـم الطعـي

 .إيجابا

 األمر الذي يقطع 


����l..���ن��VY3אL1�+)671�?�l�����j91�+:+�و��?�	��y:�א£���:�א��/�:+����������������1(��L\
����������.
:�+L��m1א�D6%(91��%$B�s1אز�ذ�S��1م���א£�:��O9/و����*L9/�Edא��AL,�?ل��j	"��s1Y)

�Dد�١٠٣א��O��:�.�

 لي تلك الشركة وإذ ثبت سابقة توقيع احلجز ع
وأن مالهـا لـيس مـال .. األمر الذي يؤكد أنها ليست خاضعة للحكومة وال تؤدي خدمة عامة 

 عام 

 الدليل الرابع  

غ األدـلـة علـي انتـفـاء وصـف الـمـال العـام علـي الشــركة والموظـف الـعـام عـن الطــاعن ومـن أبلـ 
 تمامـا مـن ثمـة إشـارة إلـي قـد خلـت ..  منذ فجر إنشـائها وحتـى اآلن.....أن عقود تأسيس شركة 

أنهـا قـد تـم تأسيسـها طبقـا لقـانون  ..  أضـف إلـي ذلـك..مساهمة الدولة فيها بأي شكل من اإلشكال 
وكذلك لم تتضمن الرخصـة .. ولم يذكر بعقود التأسيس أن الدولة تساهم فيها .. الشركات الخاصة 

 .ية أو أن مالها مال عام العقاري ثمة إشارة إلي كونها شركة حكوم..... التجارية لشركة 

 ليس هذا فحسب
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١٨٣

 وهذا األمر وذاك
 .العقاري ..... 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 

 .الموازنة العامة للدولة 

أو مالهــا مــال عــام أو موظفيهــا   ال تعــد شــركة عامــة.....وهــذا يؤكــد بــل ويقطــع ـبـأن شــركة 
 .موظفين عموم 

 الدليل السادس 

يتجـلـى .. العـقـاري والعقــود الـتـي أبرمتهــا مــع الغـيـر ..... جعــة كاـفـة تعــامالت شــركة اـنـه بمرا 

 أنها تابعة للحكومة أو أن أموالها أمواال عامة ظاهرا أنها لم تشر من قريب أو بعيد إلي 

 وال أوضح من أن 
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 فحسب طاعن وليس ال
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 
األمر الـذي يؤكـد أن صـالحيات مجلـس اإلدارة مسـتمدة .. أو حتى بتدخل أو توصيه منهـا  

  .كومةمن جمعيتها العمومية وليس من الح

 الدليل السابع 

ليســــت تابعــــة للحكومــــة وأموالهــــا ليســــت أمــــوال عامــــة وان ..... ولــــيس أدل مــــن أن شــــركة  
أن النيابـة العامـة ذاتهـا عنـدما أحالـت الطـاعن للمحاكمـة قـد تضـاربت .. الطاعن ليس موظـف عـام 



 
 

١٨٤

تـذكر بأنـه فتـارة تـذكر أنـه موظـف عـام ، وتـارة أخـري .. في وصف طبيعة الوظيفة أكثـر مـن مـرة 

 .مكلف بخدمة عامة ، وتارة ثالثة تقرر بأنه موظف عام ومكلف بخدمه عامة 

 واألكثر من ذلك 
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 وهذا كله يؤكد 
ـي يقــينأن النيابــة العامــة ذاتهــا    مــن وصــف الطــاعن أنــه موظــف عــام أم مكلــف ليســت عـل

 .بما يقطع بمخالفة الحكم الطعين لما هو ثابت باألوراق .. بخدمة عامة أو انه ليس هذا أو ذاك 

 الدليل الثامن 

بتحدـيـــد اـلـــدوائر الخاضــــعة  الخــــاص ٢٠٠٦ لســــنة ٤٠أن الـمـــادة األوـلـــي ـمـــن المرســــوم رـقـــم  
حـدد ) الذي كان يسمي قانون العاملين المـدنيين بالدولـة (لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي

  :وهذه الجهات التالي.. الهيئات والجهات التابعة له والتي يعتبر موظفوها موظفين عموم 
 جمارك دبي ٢ .ديوان سمو الحكام  ١
 .دائرة الشئون اإلسالمية والعمل الخيري  ٤ .التجارية دائرة السياحة والشئون  ٣
 .مؤسسة األوقاف وشئون القصر  ٦ .محاكم دبي  ٥
 .دائرة األراضي واألمالك  ٨ .النيابة العامة  ٧
 .دائرة التنمية المالية  ١٠ .هيئة الكهرباء ومياه دبي  ٩

 .دائرة المراقبة المالية  ١٢ .دائرة الطيران المدني  ١١
 .سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي  ١٤ .بلدية دبي  ١٣
 .مجلس اإلعمار  ١٦ .دائرة الصحة والخدمات  ١٥
 .دائرة العقارات  ١٨ .هيئة الطرق والمواصالت  ١٧
 .دائرة اإلعالم  ٢٠ .دائرة التنمية االقتصادية  ١٩
 . والقضائية المعهد العالي للعلوم القانونية ٢٢ .القيادة العامة لشرطة دبي  ٢١
 .مجلس الشئون االقتصادية  ٢٤ .معهد دبي لتنمية الموارد البشرية ٢٣
 .مجلس دبي الثقافي  ٢٦ .كطلية دبي لإلدارة الحكومية  ٢٥



 
 

١٨٥

مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب  ٢٨ .دار البحوث للدراسات اإلسالمية  ٢٧
 .مجلس دبي الرياضي  ٣٠ .مجلس دبي للتعليم  ٢٩
   .مجلس دبي لتنمية الصادرات  ٣١

  .....ومما تقدم يضحي ظاهرا أن شركة 
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 ملا كان ذلك 
لمســتندية والقانونيــة أنفــة الــذكر يتضــح وبجــالء تــام انتفــاء وصــف المــال ومــن جملــه األدلــة ا 

فهـو لـم .. العقاري وبالتالي انتفـاء وصـف الموظـف العـام عـن الطـاعن ..... العام عن أموال شركة 
يتعاقد مع هـذه الشـركة ليصـبح موظـف عـام بـل التحـق بهـا وهـو يعلـم يقينـا مـن خـالل قـرار تأسيسـها 

 .قدها أنها ال تتبع الدولة من قريب أو بعيد وكافة تعامالتها وتعا

 أما وأن خالفت النيابة العامة 
مــــا تقــــدم جميعــــه وســــايرتها فــــي ذلــــك محكمــــة الموضــــوع وزادت عليهــــا بأنهــــا لــــم تلــــق بــــاال  

للمســتندات الجوهرـيـة الـتـي تشــرف الطــاعن بتـقـديمها وـلـم تـعـن بإيرادهــا ـفـي حكمـهـا أو اـلـرد عليـهـا بمــا 
األمــر اـلـذي .. مالـهـا مــال عــام .....  ـتـأت ـبـدليل كـتـابي واحــد عـلـي أن شــركة وـلـم.. يـبـرر إطراحهــا 

ٕيؤكـد أن الحـكـم الطـعـين ـقـد خــالف الـقـانون فضــال عـن قصــوره المبطــل ـفـي التســبيب واخالـلـه الجســيم 
 .بما يجعله معيبا مستوجبا نقضه .. بحقوق الدفاع 

 
 
 

 الوجه الثالث 

تقارير الرقابة املاليـة احلكم الطعني خالف القانون باعتكازه علي 

اخلبـري اليمـني القانونيـة قبـل / رغم بطالنها لعدم أداء السيد 

البدء يف عمله املكلف به من قبل النيابة العامة وهـو التفتـيش 

..... ومراجعــة حســابات كــل مــن شــركة ..... علــي شــركة 



 
 

١٨٦

 .....  .وشركة 

 بداية 
 يتبـين أن محـرره قـد -/-/-لماليـة المـؤرخ فإنه بمطالعة أول تقرير صادر عن دائـرة الرقابـة ا 

  :بالقول بأناستهل عباراته 

�"�������+)6

��½L

	(	��+


+�א�1�:
��L 1א�.


�د�4:
H1א��

L9�	1א�O


�'א�/9
 �
Ambience Technology ����*	
Z91�+
)�9Z�א��/����s1Y

��4،�و($L:�+L
"�^

�������+)6





��.





:��





)�F���





�\�+





�Sل�:6א�





^�.





:�.....
�+)6� .....�.............�"�و

 ؤكد أن قيام السيد اخلبري مبهمته وإعداد التقارير وهذا ي

 الثالثة الصادرة عنه قد مت بناء علي تكليف من النيابة العامة 
وهــذا حــق مخــول للنياـبـة العامــة أو محكمــة الموضــوع حيــث أن لهــا أن تـنـدب خبيــرا أو أكثــر 

وذلـك عمـال بالمـادة .. لالستفادة برأيه في المسائل الفنيـة التـي تخـرج عـن االختصـاص القـانوني لهـا 
  التي تنص علي أن.. من قانون اإلثبات ٦٩
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 شروط إال أن ذلك م
حـيـث ـلـم  ..  اليـمـين القانونـيـة– حـتـى ـلـو ـكـان موظـفـا بالدوـلـة –ـبـأن ـيـؤدي الـسـيد الخبـيـر 

أمــا مــن هــم .. يســتثني القــانون مــن هــذا الشــرط الوجــوبي ســوي الخبــراء المقيــدين بجــداول المحكمــة 
 .ٕفيجب عليهم أداء اليمين واال بطل عملهم .. غير ذلك 

 اإلثبات التي قررت بأن  من قانون ٧٤وهذا وفق صريح نص املادة 
إذا كان اسم الخبيـر غيـر مقيـد فـي الجـداول وجـب أن يحلـف أمـام المحكمـة التـي ندبتـه يمينـا  

ـاطال بــأن يــؤدي عملــه بالصــدق واألمانــة  وال يشــترط حضــور الخصــوم عنــد حلــف ٕواال كــان العمــل ـب
 .ويحرر محضر بحلف اليمين الخبير اليمين 

 ملا كان ذلك 



 
 

١٨٧

قـد انتـدبت خبيـر مـن .. راق أن النيابة العامة إبـان تحقيقهـا لالتهـام الـراهن وكان الثابت باألو 
وكـذا ..... " شـركة " ومراجعـة حسـابات " ..... " دائرة الرقابـة الماليـة وكلفتـه بـالتفتيش علـي شـركة 

/ ..... .. فقــد تــم انتــداب الســيد الخبيــر .. وبالفعــل .. " العقــاري ..... شــركة " مراجعــة حســابات 
 .دون حلف اليمين أمام النيابة العامة ..  باشر مهمته مباشرة الذي

 دومنا حترير حمضر يثبت حلف اليمني و
وذلـك عمـال .. وهـو األمـر الـذي يبطـل أعمـال ذلـك الخبيـر ويبطـل ثمـة دليـل قـد يسـتمد منهـا  

  :التي تنص علي أن..  من قانون اإلجراءات الجزائية ٢٢١بصريح المادة 
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 ويف ذات املقام تواترت أحكام النقض املصرية علي أن 
مــا فــرض علــي الخبــراء مــن وجــوب حلفهــم اليمــين أمــام قاضــي التحقيــق بــأنهم يبــدون رأيهــم 

  . العمل الغيا موجبا للنقضٕهو أمر واجب أداؤه حتما واال كانبغاية الذمة 
 )١٠٠ ق ٤ المجموعة الرسمية س ٣١/١/١٩٣٠نقض (

 وكذا قضي بأن 
 بـأن يبـدو رأيهـم بالذمـة وأن أن يحلفوا يمينا أمام سلطة التحقيقأوجب القانون علي الخبراء  

 .ٕواال كان باطال يقدموا تقريرهم كتابة 
 )١١٧ ص ٣٦ مجموعة القواعد القانونية س ٢٤/١/١٩٨٥نقض (
 )٣٢٣ ص ٢٦ مجموعة القواعد القانونية س ١٣/٤/١٩٧٥نقض (

 

 

 كما قضي بأن 
 علــي أن يبــدو رأيهــم بالذمــة وعلــيهم أن يحلفــوا أمــام المحقــق يمينــايجــب علــي الخبــراء أن  

 .ويترتب علي عدم تحليفهم بطالن الخبرة بطالنا متعلقا بمصلحة الخصوميقدموا تقريرهم كتابة ، 
 )٢٧ ص ١٧٧ رقم ٥جموعة القواعد ج  م٣٠/١٢/١٩٤٠نقض (

 )٨١٠ ص ٨٤٦ رقم ٧ ح ١٩٤٦ مارس ٢٢نقض (



 
 

١٨٨

 ملا كان ذلك
أن يحـرر محضـر .. وكان الثابت أن القانون أوجب عالوة علـي حلـف السـيد الخبيـر لليمـين  

 حتى تستطيع محكمة التمييز الموقرة الوقوف علي ما إذا كان القانون وما أوجبـه مـن يثبت فيه ذلك
 . قد روعيت من عدمه إجراءات

 هذا 
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 وال ينال من ذلك

مــا أورده الحكــم الطـعــين ردا علــي هــذا اـلــدفع الجــوهري مــن رأي واجتـهــاد مرســل يتنــافي ـمــع  
 :إذ قالت محكمة الحكم الطعين بأن .. صريح النص 

ة تــم إعــداده بمعرفــة موظــف الــدفع غيــر ســديد ذلــك أن تقريــر الرقابــة الماليــ
الرقابــة الماليــة وهــو موظــف عــام ولمــا كــان األصــل أن الموظــف العمــومي 
يحـلــف اليمـــين قـبــل تولـيــه وظيفـتــه ، كمـــا كـــان األصـــل ـفــي اإلجـــراءات أنهـــا 
روعيت ويقع عبء إثبات خالف ذلـك بـأن الموظـف لـم يحلـف اليمـين علـي 

 .............عاتق من يدعي خالف ذلك األصل 

 

 

 

 حيث أن هذا الرد غري سائغ و

 ود باآلتي دومر

 :مردود أوال 
لم يستثني من حلف اليمـين سـوي  من قانون اإلثبات المشار إليها سـلفا ٧٤      بأن نص المادة 

أمــا مــا دون ذلــك ســواء كــان الســيد الخبيــر موظــف .. الســادة الخبــراء المقيــدين بجــداول المحكمــة



 
 

١٨٩

 مـن قـانون اإلثبـات بمـا هـو ٦٩فقـد أوردت المـادة .. ين القانونيـة بالدولة أم ال فيجب عليه أداء اليمـ
ـثـم جــاءت .. حــق للمحكمــة بـنـدب خبـيـر مــن ـبـين مــوظفي الدوـلـة أو مــن الخـبـراء المقـيـدين بالجــداول 

فـلـــم ـيـــتم .. أـمـــا ـمـــوظفي الدوـلـــة ..  لتســــتثني الخـبـــراء المقـيـــدين بالجــــداول مــــن اليمــــين ٧٤المــــادة 
 .لنص علي وجوب أداؤهم اليمين استثناؤهم مما يقطع بصراحة ا

 ومع صراحة النص 
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  ومردود ثانيا 
ذلـك .. بأن الزعم بأن األصـل فـي اإلجـراءات أنهـا روعيـت هـو قـول قاصـر ومجمـل ومعيـب  

 .أن القانون أوجب أن يحرر محضر إلثبات أداء الخبير لليمين 

  العامة وحيث خلت حتقيقات النيابة
من ثمة محضر يثبت من خالله حضور السـيد الخبيـر أمـام النيابـة العامـة وحلـف اليمـين 

ذـلـــك أن .. األمـــر اـلـــذي يجعـــل هـــذا الـــدفع ثاـبـــت ولـــيس بحاجـــة إـلـــي الســـعي إلثباتـــه .. المـــذكورة 
 .اإلجراءات بالفعل لم تراع ولم يحلف السيد الخبير اليمين القانونية 

 ومردود ثالثا 
 .. أكد علي عدم اطمئنانه ألعمـال هـذا الخبيـرعن ومنذ مستهل أوراق هذا االتهـام بأن الطا 

إبـان (وذلك قبل أن تظهر في األفق النتائج التي ينتهي إليها حيـث أفـاد الطـاعن أمـام النيابـة العامـة 
 :صراحة بأن ) سؤاله عما إذا كانت هناك خالفات بينه وبين السيد الخبير
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 ملا كان ذلك 



 
 

١٩٠

الشــاهد األول مــن شــهود (يضــحي ظــاهرا بطــالن أعمــال ذـلـك الخبـيـر .. وـمـن جمـلـة مــا تـقـدم  
نظرا لوجود خالفات شخصية فيما بـين السـيد الخبيـر .. ن أي دليل قد يستمد منهـا وبطال) اإلثبات

 .وبين الطاعن كما أنه لم يحلف اليمين بأنه سوف يؤدي مهمته ويبدي رأيه بالصدق واألمانة 

 كما يضحي ظاهرا 
أن رد محكمــة الموضــوع فــي هــذا الخصــوص غـيـر ســائغ وغـيـر ســديد ويخــالف صــريح ـنـص  
 .ٕوهذا ما يستوجب نقضه والغائه ..  من قانون اإلثبات ٧٤ ، ٦٩المواد 

 الوجه الرابع 

احلكم الطعني أخطأ يف تطبيق القـانون حينمـا تسـاند يف إدانـة 

ـا  ـة الغــري خمتصــة قانوـن ـة املالـي ـارير الرقاـب ـي تـق الطــاعن عـل

ومراجعـة حسـاباتها واسـتنادها يف ..... بالتفتيش علي شـركة 

مات بذلك مـن ديـوان مسـو ذلك علي قول مرسل بوجود تعلي

 ال -/-/-احلاكم رغـم عـدم صـحة ذلـك حيـث أن اخلطـاب املـؤرخ 

 .خيص الدعوى الراهنة 

 بداية 
 صــادر عــن دائــرة الرقابــة الماليــة فــي االتهــام الماثــل  أول تقريــرففــي الوقــت الثابــت فيــه أن 

 :بأن ) ١٣(يقرر الحكم الطعين في صفحته رقم  -/-/-مؤرخ في 


Z)������+)6���ن�א1	��..���O
9/�½L	(�.....�������O
9/�'�
 ��~��
,
���

3��Z$

�\�O


�(��د�

+�و\

�TLא�1و1
e4�n

e���6

�وא:

������������°4�

+�א�L1��א�+

��uد�
�אن�א61,��	���l��M−/−/−
�..................��

 ومن هذا القول يتضح 
 أول تقرـيــر صـــادر عـــن داـئــرة ســـابق عـلــيـتــاريخ الكـتــاب اـلــذي ـقــرر ـبــه الحكـــم الطعـــين أن  

-وهـو مـا ال يتصـور أن يكـون كتـاب سـمو الحـاكم صـادر بتـاريخ .. عامين كـاملين بالرقابة الماليـة 
كما أن الثابت أن مـا ورد بهـذا الخطـاب .. -/-/-ويتم تنفيذ ما جاء به من تعليمات فـي  .. -/-/

       لـســنة    ين الجنــائيتين رقمــي تقــد تــم تنفيــذه بالفـعــل ونــتج عنــه تحرـيــك النيابــة العامــة لـلــدعو



 
 

١٩١

مفعوله أثره ووهو ما يؤكد أن الغرض من هذا الخطاب قد تم تنفيذه بالفعل وانتهي ..  لسنة   و 

 . ومن ثم ال يجوز االستمرار في التذرع بهذا الخطاب .. المشار إليهما ين تبإقامة الدعو

 ولعل من أهم األدلة التي تؤكد عدم صحة ما قرره احلكم الطعني 
يتضـح أنهـا جـاءت خلـوا مـن رة عـن دائـرة الرقابـة الماليـة أنه باستقراء التقارير الثالثة الصاد 

ٕوانمـا قطـع التقريـر األول  .. ثمة إشارة إلي أن إعدادها قد تم بناء علي تعليمات من سمو الحـاكم
  . أنه محرر بناء علي تكليف من النيابة العامة-/-/-المؤرخ   

  ٢٠٠٧ لسنة ٣هذا كله يؤكد انه طبقا للقانون رقم 

جـــوز لـــدائرة الرقابـــة الماليـــة التـــدقيق علـــي حســــابات فإنـــه ال ي 

الشــــركات إال إذا كاـنـــت نســــبة ملكـيـــة الحكومـيـــة فيهــــا ال تـقـــل عــــن 

٢٥.% 
 أما إذا كانت النسبة أقل من ذلك 

ٕواال وقـع .. فإن التدقيق علي الحسابات يجب أن يكون بإذن كتابي صريح من سمو الحاكم  

 .عمل دائرة الرقابة المالية باطال 

 ماال جلماع ما تقدم يتجلي ما يلي وإع

أن أوراق االتهام الماثل عقمـت مـن مـيالد أي دليـل كتـابي معتبـر يفيـد بـأن الحكومـة تملـك : أوال 

 . العقاري أي نسبة كانت .....في شركة 

 بصـحة مـا أوردتـه النيابـة العامـة بـأن الحكومـة تملـك – الـذي ننكـره – انه علي فرض جـدلي :ثانيا 
فإن هذه النسـبة ال تمـنح لـدائرة .. مع التمسك بإنكار ذلـك % .. ١٣نسبة . ....في شركة 

  .الرقابة المالية الحق في التدقيق علي حساباتها

 يفيـد فـإن سـمو الحـاكم لـم يصـدر ثمـة إذن كتـابي صـريح..  أنـه علـي نحـو مـا سـلف بيانـه :ثالثا 
 .فيما يخص االتهام الماثل ..... تخويل دائرة الرقابة المالية التدقيق علي حسابات شركة 

 وال يفت يف ذلك 
 ـبـالتفتيش عـلـي -/-/-ـمـا ـقـرره الحـكـم الطـعـين بوجــود تعليـمـات مــن ســمو الحــاكم مؤرخــة ـفـي  

 ..... .شركة 



 
 

١٩٢

 فعالوة عن 


+������������������ن�Y3א�א0w�q�u�د�����4 L1��א�+

�D6א61,��eدא�+
"4���'�
��.
:��9:�
)��:�
/��
$,
���*9Z/�..�����u�0wא�אY3ن�����9)"�� jو����%��������{6

q��..����l�د�4/.�وא,�+��^)6���
و,

����������Z*L1@�D4��Jא�}$"��	Le� S��0
� ��..������u�L9/�';���1)���د/�?wن�א���A0%���:��3و
��M��م�א����4¨��א�?*�)Y�א.�

 

 أضف إيل ذلك كله 

النائب العام مـؤرخ / أن هناك كتاب صادر من مسو احلاكم إيل السيد املستشار  

كافـة ..  أورد مـن خاللـه ديـوان مسـو احلـاكم  -/-/- يف) بعد هـذه التعليمـات (

 .الشركات التابعة للحكومة والتي تساهم فيها احلكومة بنسبة معينة 

  .....وقد خال هذا الكتاب من مثة ذكر لشركة 

 مبا يقطع بانتفاء أي صلة هلا باحلكومة أو بديوان مسو احلاكم 

 اـلـذي يـخـول ـلـدائرة الرقاـبـة ٢٠١٠ لســنة ٨م أـنـه ال يـنـال مـمـا تـقـدم صــدور الـقـانون رـقـ :رابـعـا 

% .. ٢٥المالية التدقيق علي حسابات الشركات التي تملك فيها الحكومـة نسـبة أقـل مـن 

ذـلـك أن الثاـبـت أن ـهـذا الـقـانون ـلـم يـكـن ـقـد صــدر عـنـد ـبـدء داـئـرة الرقاـبـة المالـيـة لعملـهـا 

ا الـقـانون عـلـي  وـهـو ـمـا ال يـجـوز مـعـه تطبـيـق ـهـذ -/-/-وتحريرـهـا أول تقرـيـر لـهـا ـفـي 

الواقعة الراهنة لصدوره بعد ممارسة دائرة الرقابة المالية التفتيش والتـدقيق علـي حسـابات 

 .بالفعل ..  العقاري .....شركة 

 

 

 وهذا عني ما قررته حمكمة التمييز بقوهلا 
إذا صــدر ـقـانون جزاـئـي جدـيـد قـبـل الحكــم ـفـي اـلـدعوى وـلـم يكــن أصــلح للمــتهم فيجــب تطبـيـق  
ذلـك المتنـاع تطبيـق الجزائي السابق علي األفعال التي وقعت قبل إلغائـه بالقـانون الجديـد ، القانون 

 .القانون الجديد علي واقعة سبقت صدوره 

 ) . جزاء١٩٩٦ لسنة ١٠٨ الطعن رقم ١٥/١٢/١٩٩٦محكمة تمييز دبي بتاريخ (



 
 

١٩٣

 كما قضت كذلك بأن 
 علي اإلجراءات التي لم تكن قد تمـت من المقرر أن قوانين اإلجراءات تسري من يوم نفاذها 

 .ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها 
 ) جزاء١٩٩٤ لسنة ٩٦ الطعن رقم ١١/٣/١٩٩٥محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ومن ثم 
يضــحي ظــاهرا وبجــالء تــام مخالفــة الحكــم الطعــين لصــحيح القــانون .. ومــن جملــة مــا تقــدم  

ئه ضد الطاعن علي تقارير الرقابـة الماليـة الباطلـة الصـادرة والخطأ في تطبيقه حينما عول في قضا
هـذا فضـال .. العقـاري ..... عن غير مختص قانونا بإجراء التفتـيش والتـدقيق علـي حسـابات شـركة 

 وهو ما يعيبه ويجعله خليقا بالنقض .. عما شابه من فساد في االستدالل بتلك التقارير الباطلة 
 .واإللغاء 

 الوجه اخلامس 

خطأ احلكم الطعني يف تطبيق القانون وخمالفته خمالفة جسـيمة 

حينـمـا أدان الـطـاعن ـعـن جرـميـة التزوـيـر يف ـحمـررات دون أن 

تكون تلك احملـررات حتـت بصـر احملكمـة ودون إطـالع الطـاعن أو 

مدافعه علي احملررات املزعـوم تزويرهـا وهـو مـا يبطـل احلكـم 

 .الطعني ويبطل إجراءات احملاكمة 

  املستقر عليه يف قضاء حمكمة التمييز أن ذلك أن
المحكمــــة اإلطــــالع عـلـــي المحــــرر محــــل جريمــــة التزوـيـــر عـنـــد نظــــر اـلـــدعوى يعـيـــب  فالغإ 

ألن إطالع المحكمة بنفسها علي المحرر المزور إجـراء جـوهري مـن إجـراءات إجراءات المحاكمـة 

سـي فـي الـدعوى اعتبـارا بـأن  فـي جـرائم التزويـر يقتضـيه واجبهـا فـي تمحـيص الـدليل األساالمحاكمة
ومـن ثـم يجـب تلك 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
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 موضــوع الجريمــة إغـفـال المحكـمـة اإلطــالع عـلـي الورـقـة الـمـدعي بتزويرهــامــن المقــرر أن 
 ألن إطـالع المحكمـة بنفسـها علـي الورقـة محاكمـةيعيـب إجـراءات ال نظر الـدعوى عندمحل االتهام 

المـــزورة إجـــراء جـــوهري مـــن إجـــراءات المحاكمـــة فـــي جـــرائم التزوـيــر يقتضـــيه واجبهـــا عـنــد تمحـــيص 
الدليل األساسي في الدعوى باعتبار أن تلـك الورقـة هـي الـدليل الـذي يحمـل شـواهد التزويـر ومـن ثـم 

 فـي حضـور الخصـوم ليبـدي كـل مـنهم برأيـه يجب عرضها علي بساط البحث والمناقشـة فـي الجلسـة
ويطمــئن إلــي أن الورقــة موضــوع الــدعوى هــي التــي دارت المحاكمــة بشــأنها ممــا يتعــين معــه ترجمــه 

 سالفة البيـان وطرحهـا بالجلسـة األمـر ٧٠الشهادة موضوع الدعوى ترجمة رسمية عمال بحكم المادة 
رجــه تداركــه رغــم تمســك المــتهم بهــذا اـلـذي ـفـات محكمــة أول درجــه إجــراؤه وغــاب عــن محكمــة ـثـان د

 إذ ال يغني ..... وكتاب ..... الخصوص وكان ال يغير من ذلك ما استند إليه الحكم من كتاب 
 .أيهما عن وجوب اتخاذ المحكمة لإلجراء المشار إليه 

 ) جزاء٢٠٠٢ لسنة ٢٨١ الطعن رقم ١٦/١١/٢٠٠٢محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
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 ليس هذا فحسب 

 بـل –دم إطالعها علي المحررات المزعوم تزويرهـا حيث لم تكتف محكمة الحكم الطعين بع

أنها لم تطلع الطاعن أو مدافعه عليها ولم تعـرض هـذه المحـررات علـي بسـاط البحـث والمناقشـة 

 .حسبما أوجب عليها القانون 

 

 

 وهو األمر الذي يعيب إجراءات احملاكمة

  ويسلس بها وباحلكم الطعني إيل حد البطالن 
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 األول 
أن محكمة الحكم الطعين ذاتهـا قـررت بعـدم التعويـل علـي أسـباب حكـم أول درجـة لمـا شـابها  

وـمـن ـثـم ال .. ـقـرت صــراحة بأنـهـا ـسـوف تنـشـئ لنفســها أـسـبابا جدـيـدة وأ.. ـمـن تضــارب وتـنـاقض 
) .. بفــرض صــحة ذـلـك(يمكــن الـتـذرع فــي هــذا الصــدد ـبـأن محكمــة أول درجــة طالعــت هــذه األوراق 

حيــث كــان يجــب علــي محكمــة الحكــم الطعــين أن تتخــذ هــذا اإلجــراء الجــوهري وهــو اإلطــالع علــي 
أمـا وأنهـا لـم تفعـل فهـو يكـون األمـر .. ومدافعـه عليهـا ٕالمحررات المدعي بتزويرها واطالع الطـاعن 

 .الذي يبطل حكمها 

أما عن السبب الثاني  
فقد تمسك المدافع عـن الطـاعن أمـام محكمـة ثـاني درجـة بـأن مـا أوردتـه محكمـة أول درجـة     

ذلك أن ملف هذا االتهام قد خال من ) غير صحيح(من إطالعها علي المحررات المزعوم تزويرها 

ـي هــذه .. هــذه المحــررات  ـب رســمي لإلطــالع عـل ـأكثر مــن طـل فقــد تقــدم المــدافع عــن الطــاعن ـب

وكيـف !! فكيـف اطلعـت عليهـا محكمـة أول درجـة ؟؟.. المحررات ولـم يجـدها بملـف هـذا االتهـام 

 !.يدان الطاعن عن تزوير محررات غير موجودة بملف التداعي وال توجد حتى صور منها ؟

 وملا كان ذلك 
بـل .. الطاعن ومدافعه قد نازع في وجود هذه األوراق المـدعي بتزويرهـا ملـف الـدعوى وكان  

ووجه الدفاع نظر المحكمة إلـي أن ضـبط المسـتندات فـي حالـة وجودهـا .. ونازع في مكان ضبطها 
دلـيــل ـقــاطع عـلــي أن المحـــرر المضـــبوط ـفــي حاـلــة ضـــبطه دلـيــل عـلــي انتـفــاء جريمـــة ..... بشـــركة 

 .لنحو الذي سيرد في حينه التزوير وذلك علي ا

 

 

 وعلي الرغم
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إال أن محكمـــة ) المزعـــوم تزويرهـــا(مـــن المنازعـــة الجدـيــة الـتــي أثـيــرت حـــول هـــذه المســـتندات 
الحكم الطعين قد أدانت المتهم بهذه التهمة دون أن تطالع المحرر الذي أسـندت النيابـة بشـأنه تهمـه 

 . التزوير للطاعن

 ملا كان ما تقدم
كمـــا .. مـــة الحكـــم الطعـــين اإلطـــالع عـلــي المحـــررات المزعـــوم بتزويرهـــا وحـيــث أغفـلــت محك 

كـمـا أغفـلـت اـلـرد والتعقـيـب عـلـي دـفـاع الـطـاعن المـبـدي .. أغفـلـت إطــالع الطــاعن ومدافـعـه عليهــا 

وهــو ..  وـلـم ـتـورد ـفـي أســبابها مـبـرر واحــد الختـفـاء المحــررات المزعــوم تزويرهــا أمامـهـا بـهـذا الشــأن
وهــــو مــــا يتعــــين .. لبطالن تبعــــا ـلـــبطالن إجــــراءات المحاكمــــة ذاتهــــا األمــــر اـلـــذي يعـيـــب حكمهــــا ـبـــا
 .التصدي له بالنقض واإللغاء 

احلكم الطعني عابه القصور املبطل يف التسبيب فقـد قصـر يف أسـبابه : السبب الثاني 

الواقعية ومل حيصلها حتصـيال مـؤدي للنتيجـة التـي انتهـي إليهـا فضـال عـن 

هرية التي تنال مـن هـذا االتهـام وتؤكـد أن لـه إغفاله العديد من الوقائع اجلو

 .صوره مغايرة ملا هو مسطر باحلكم الطعني 

 فمن املقرر أن الشارع يوجب 
 مــن ـقـانون اإلجــراءات الجزائـيـة أن يشــتمل كــل حكــم باإلداـنـة عـلـي األســباب ٢١٦ـفـي المــادة  

ـانٕالـتـي بـنـي عليهــا واال كــان بــاطال ، والمــراد  ـد ـبـه الـق ون هــو تحدـيـد األســانيد بالتســبيب اـلـذي يعـت

والحجج التـي ابتنـي عليهـا الحكـم والمنتجـة لـه مـن حيـث الواقـع والقـانون ولكـي يحقـق التسـبيب 

الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصـل بحيـث يتيسـر الوقـوف علـي مقومـات مـا قضـي 

ض الـذي  ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملـه فـال يحقـق الغـربه
قصده الشارع من وجوب تسبيب األحكام فال يمكن محكمة التمييز من مراقبة صـحة تطبيـق القـانون 

 .علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم 
 ) جزاء٢٠٠٥ لسنة ٤٧٣ الطعن رقم ٣١/١٢/٢٠٠٥محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 وحيث أنه بتطبيق ذلك 
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 الوجه األول 

قـصـور ـعـاب احلـكـم الطـعـني لـعـدم فطنـتـه إيل ـصـريورة احلـكـم 

برباءة املتهمني مجيعا من تهمة اإلضرار العمدي باملال العـام 

مبا ال جيـوز معـه إعـادة النظـر يف هـذه التهمـة " نهائي بات " 

ي وإغفال احلكم الطعني ذلك يعد دليل قاطع عل.. والتصدي هلا 

 .عدم إملامه باألوراق وعدم دراستها وفحصها عن بصر وبصرية 

 بداية 
 وكـان مـن -/-/-تجدر اإلشارة إلي أن محكمة أول درجة سبق وأن أصدرت حكمها بتـاريخ  

 :ضمن ما قضي به 

بـبـراءة المتهمــين مــن التهمــة األوـلـي المســندة إـلـي كــل  : ســابعا 

 .) تهمة اإلضرار العمدي بالمال العام(منهم 
..  مـن حكـم أول درجـة ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١ومع استئناف الطاعن للبنود أرقام .. هذا 

 .استأنفت النيابة العامة ذات الحكم فيما قضي به في البند سابعا آنف الذكر 

  -/-/-وجبلسة 

 قضت عدالة احملكمة االستئنافيه باآلتي 
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 مل ترتض النيابة العامة بهذا القضاء .. وهنا 
وحيـث أنـه بمطالعـة .. تمييز دبي ... .لسنة ..... فطعنت عليه بطريق الطعن بالتمييز رقم 

 :يتضح أنه قد تضمن في أسبابه ومدوناته ما يلي .. حكم التمييز آنف الذكر 
ٕتأييده واقراره بصحة الحكم المطعون فيه فيما قضي به مـن تأييـد حكـم أول درجـة القاضـي : أوال 

 .ببراءة المتهمين جميعا من جريمة اإلضرار العمدي بالمال العام 

أعــاب عـلـي الحكـم المطـعـون فـيـه ـمـا قضــي ـبـه فـي شــأن جريمـتـي الـتـربح والتزوـيـر واالشــتراك  : ثانـيـا
 .فيه 

 لذلك فقد قضت عدالة حمكمة التمييز 

 بنقض احلكم املطعون عليه آنذاك 

 وأعادت الدعوى حملكمة االستئناف لنظرها من جديد

 ولكن يف حدود ما تضمنه احلكم الناقض 
لم يعب علي الحكم المنقوض سـوي فيمـا يخـص قضـاؤه فـي قض وحيث أن ذلك الحكم النا 

األمـر الـذي ال يجــوز معـه محاكمـة الطـاعن ـمـرة أخـري إال عـن هــاتين  .. جريمتـي التـربح والتزوـيـر
مـــن تهمـــة اإلضـــرار العمـــدي ) وبـــاقي المتهمـــين(وذلـــك لصـــيرورة الحكـــم ببراءتـــه .. الجـــريمتين فقـــط 

 .وده التصدي لها مرة أخري  نهائي بات ال يجوز معا..بالمال العام 

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقص املصرية بقوهلا 
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 )١٣/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٨١ لسنة ٧٥٩٥رقم الطعن (
 )١٠/٧/٢٠٠٣ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٦٥الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
وعلي الرغم من أن الحكم الناقض في دعوانـا الراهنـة لـم يعـب علـي الحكـم المنقـوض قضـاؤه  

األمــر .. يعــا مــن جريمــة اإلضــرار العمــدي بالمــال العــام بتأييــد حكــم أول درجــة ببــراءة المتهمــين جم
أن ) مصـدرة الحـكـم الطعـين حالـيـا(الـذي كـان يســتوجب ويتحـتم علـي المحكـمـة المحـال إليـهـا الـدعوى 

تتبـع الحكـم النـاقض فيمـا فصــل فيـه بشـأن واقعـة اإلضـرار العـمـدي بالمـال العـام الحـائز حكـم الـبـراءة 
 .ة الحكم الطعين عدم المساس بهذه الحجية منها لحجيته بما كان يجب علي محكم

 وحيث أن هذه احملكمة الطعني حكمها

 قد خالفت مجاع ما تقدم 
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 هذا وليس بنائل من 

مــا قــد يثــار مــن أن محكمــة الحكــم الطعــين قــد انتهــت إلــي القضــاء ببــراءة الطــاعن مــن ذات  
 !!.فما الضرر وما العيب إذن ؟؟.. التهمة الصادر بشأنها حكم نهائي بات 

 يتجلي الضرر والعيب واضحا فيما يلي 
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 وذلك كله 
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٢٠٠

 الوجه الثاني

ور احلكم الطعني وعدم فطنته إيل أن الركن املادي جلرميـة اإلضـرار قص

) املقضي حبكم نهائي بات بـرباءة الطـاعن منهـا(العمدي باملال العام 

وهـو مـا ) التي أدين الطاعن فيها (هو ذاته الركن املادي جلرمية الرتبح

أسلس معه احلكم الطعـني إيل التنـاقض حيـث أن نفـي الـركن املـادي 

 نفيه عن جرميـة الـرتبح يستتبع بالضرورةاإلضرار باملال العام جلرمية 

وهـو مـا ) نظرا إيل أن الركن املادي يف اجلـرميتني هـو قاسـم مشـرتك(

 .أغفله احلكم الطعني مبا ينال من تسبيبه ويبطله 

 ئ ذي بدء باد

 فإن الثابت يف قضاء حمكمة التمييز املوقرة أن 
بحيث ينفـي بعضـها كم ويبطله هو الذي يقع بين أسـبابه المقرر أن التناقض الذي يعيب الح

 والـذي مـن شـأنه أن يجعـل الـدليل ما أثبتـه الـبعض األخـر وال يعـرف أي األمـرين قصـدته المحكمـة
 .منهارا متساقطا ال شيء فيه باقيا يمكن أن يكون قواما لنتيجة سليمة يصح االعتماد عليها 

 ) جزاء٢٠٠٠ لسنة ١٢٦ ، ٢٠٠٠ لسنة ١١١  الطعن٨/٧/٢٠٠٠محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 وآية هذا التناقض الذي عاب احلكم الطعني 
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  ه بأن عقوبات٣١الركن املادي تعرفه املادة حيث أن 
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 ملا كان ذلك
أن ) المقــدم الطــاعن للمحاكمــة علــي أساســه(وكــان الثابــت مــن صــريح عـبـارات أمــر اإلحالــة 

وقـررت صـراحة بـأن اإلضـرار بالمـال العـام ، التـربح تـي النيابة العامـة نسـبت للطـاعن ارتكـاب جريم
 :يتمثل في الركن المادي للجريمة األولي 
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 )الرتبح ( وعن اجلرمية الثانية 

 قررت النيابة العامة أن ركنها املادي 

 كالتايل 
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 ومما تقدم
أن النشــاط اإلجرامــي المكــون للــركن المــادي للجــريمتين .. يتضــح بمــا ال يــدع مجــاال للشــك  

 :هو .. سالفتي الذكر والمنسوب للطاعن 
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 وبالبناء علي ذلك تتجلي احلقائق اآلتية 

ارتباط جرميتي اإلضرار العمدي باملال العام جبرميـة الـرتبح ارتباطـا : احلقيقة األويل 

تنصـرف وثيقا ال يقبل التجزئة ومن ثم فإن القضاء بالرباءة أو اإلدانـة يف أيهمـا 

 .حجيته علي األخرى بالضرورة 

 ذلك أن املقرر يف قضاء التمييز أن 
إصـدار الـمـتهم لعـدة شــيكات بـدون رصــيد لصـالح شــخص واحـد وـفـي يـوم واحــد وعـن معامـلـة 

 .يمثل نشاطا إجراميا واحدا ال يتجزأ واحدة أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منها 
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 ) جزاء٢٠٠٩ لسنة ٣٩٦الطعن رقم  في ٢٦/١٠/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ويستقي من حكم التمييز السابق 
أـنـه إذا ـنـتج عــن النشــاط اإلجرامــي الواحــد عــدة جــرائم ـفـال شــك أنهــا تكــون مرتبطــة ارتـبـاط ال 

ومـن ثـم إذا ..واحـد) المكـون لجـريمتين(يقبل التجزئة ذلك الغرض والغايـة مـن هـذا النشـاط اإلجرامـي 
جريمــة اإلضــرار بالمــال " عــن ) حســبما فعــل الحكــم الطعــين(جرامــي تــم نفــي وجــود هــذا النشــاط اإل

 " .جريمة التربح " األمر الذي يستتبع نفي ذلك النشاط اإلجرامي ذاته عن .. " العام

 وهذا ما مل تفعله حمكمة احلكم الطعني 
ففـي الوقـت .. علي نحو أسلسها إلي التناقض بين أسباب حكمها فـي أجلـي صـور التنـاقض  
قررت فيه محكمـة الحكـم الطعـين بصـحة المناقصـات وأنهـا ال تشـوبها شـائبة بمـا ينفـي النشـاط الذي 

 .لجريمة اإلضرار بالمال العام ) الفعل المادي(اإلجرامي 

 عادت وقررت 
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 وهذا التناقض والتضارب 
السـيما .. يستوجب التصدي له ونفي النشاط اإلجرامي عن الجريمتين وانهيار ركنها المادي  

وأن الثاـبـت مــن كافــة أوراق االتهــام اـلـراهن وعـلـي األخــص تقــارير الرقاـبـة المالـيـة قــد قطعــت بصــحة 
وحـيـث خــالف .. صــاحبة العطــاء األقــل ســعرا ..... ا رســت عـلـي شــركة المناقصــات وســالمتها وأنهــ

الحكم الطعين ما تقـدم وتضـارب وتنـاقض مـع نفسـه بشـأنه األمـر الـذي يعيـب هـذا الحكـم ويسـتوجب 
 .ٕنقضه والغائه 

أن انتفاء النشـاط اإلجرامـي والـركن املـادي جلرميـة اإلضـرار باملـال : احلقيقة الثانية 

قـد مت ) النشاط اإلجرامي والـركن املـادي جلرميـة الـرتبحالذي هو ذاته (العام 

نفيه مبوجب حكم جنائي نهائي بات مبا يستوجب إعمال هذه احلجيـة ونفـي 

 .جرمية الرتبح بركنها املادي عن الطاعن 

 أشرنا سلفا 
 مـن تهمـة – ومعه جميع المتهمـين –إلي أن عدالة محكمة أـول درجة قضت ببراءة الطاعن 

 كما قررت محكمة التمييز .. وقد تأيد هذا القضاء استئنافيا .. دي بالمال العام اإلضرار العم
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 .بصحة ما انتهت إليه محكمتي أول وثاني درجة في هذا الصدد 

 وهو األمر الذي يؤكد صريورة حكم الرباءة 

 من هذه التهمة حكم نهائي بات حاز حجيته 
ن المـادي والنشـاط اإلجرامـي المنسـوب وحيث سبق وقد أشرنا وبوضوح أيضا أن الرك.. هذا 

 .هو نشاط إجرامي واحد ) اإلضرار بالمال العام ، التربح(للطاعن في كلتا الجريمتين 

 األمر الذي يستوجب إعمال حجية حكم الرباءة النهائي بات 
عـلــــي جريمـــــة الـتــــربح ونفيهـــــا ونـفــــي ركنهـــــا المـــــادي ونشـــــاطه اإلجرامـــــي المزعـــــوم ـفــــي حـــــق  

 :بقولها بأن ين ما قررته محكمة النقض المصرية وهذا ع.. الطاعن 
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 )٤٧٥ ص٨٣ ق ٣٢حكام النقض س  أ٦/٥/١٩٩١(

 واجلدير بالذكر 
أن دفاع الطاعن قد اعتصم أمام المحكمة الطعين حكمها بهذا الدفاع الذي أكد بشأنه وجـود  

وهــذا الــركن المــادي هــو الــذي .. ارتبــاط فيمــا بــين الجــريمتين باتفاقهمــا بــالركون لــركن مــادي واحــد 
 الجريمتين وبدونه في إحدى هاتين الجريمتين فال تقوم الجريمة نظرا إلـي أنـه يمثـل قاسـم قامت عليه

وبالتالي فإذا انتفي هذا الركن المـادي مـن أحـد الجـريمتين تعـين انتفـاءه .. مشترك أعظم فيما بينهما 
 .بطريق اللزوم العقلي والقانوني في الجريمة األخرى 

 ويتضح من الدفاع 

الذي ساقه الطاعن أمام المحكمة المطعون في حكمها أنـه لـم 

يركن في دفاعه إلي الـتالزم بـين جريمـة اإلضـرار العمـدي وجريمـة 

ـــذي أسســــت عليــــه .. التــــربح  ٕوانمــــا اعتصــــم بالنشــــاط اإلجرامــــي اـل

 .النيابة توجيه اتهامها للطاعن فيه 
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 ومما تقدم مجيعه 
ر العمـــدي بالمـــال العـــام والـتــربح ارتباطـــا ال يقبـــل وحـيــث تأكـــد يقيـنــا ارتـبــاط جريمـتــي اإلضـــرا 
وحيــث أن الثابــت .. وحيــث ثبــت أيضــا أن ركنهمــا المــادي ونشــاطهما اإلجرامــي واحــد .. التجزئــة 

األمـر اـلـذي يؤـكـد بـمـا ال ـيـدع  .. أيضــا أن تـلـك الـجـريمتين متـسـاويتين ـفـي العقوـبـة المـقـررة قانوـنـا
اءة الطــاعن عــن جريمــة اإلضــرار بالمــال العــام يلقــي مجــاال ألي شــك أن الحكــم النهــائي البــات ببــر

.. وحـيــث خـــالف الحكـــم الطـعــين ـمــا تـقــدم .. بظالـلــه وحجيـتــه ـفــي إثـبــات براءـتــه ـمــن جريمـــة الـتــربح 
األمــر الــذي يعيبــه بالقصــور المبطــل فــي اإللمــام بصــحيح واقعــات االتهــام الماثــل ومــا أســفرت عنــه 

 .ٕبما يجدر معه نقضه والغائه .. أوراقه 

وال ينال وال يقدح فيما تقدم مجيعه سعي حمكمة احلكم الطعني حنو : يقة الثالثة احلق

اإلضـرار باملـال (ليصـبح خمتلفـا عـن األول ) الرتبح(تغيري وصف االتهام الثاني 

 .ذلك أن قيام احملكمة بذلك عاب حكمها وأبطله علي حنو ما سلف بيانه ) العام

 اجلدير بالذكر 
وأنـه وـلـئن .. محاكمـة الـمـتهم إال عـن الواقعـات اـلـواردة بـأمر اإلحاـلـة أن القـانون أوجـب بـعـدم  

كــان يجــوز للمحكمــة تعــديل وصــف هــذا االتهــام إال أنهــا مكلفــة ويتعــين عليهــا تنبـيـه المــتهم ومدافعــه 
 .إلي ذلك 

 ملا كان ذلك 
حيـث .. وكانت محكمة الحكم الطعين قضت بإدانة الطاعن عن واقعة لم تـرد بـأمر اإلحالـة  

أمـا محكـمـة الحكـم الطـعـين فأدانتـه بوصــف .. ..... " الـتـربح ـمـن أمـوال ـشـركة " ن المنسـوب إليـه أ
وهذا التعديل في االتهام ال شك يبطل الحكـم السـيما وأنـه لـم .. ..... " تربح من أموال شركة " أنه 

 .يتم التنبيه علي الطاعن بشأنه 

 هذا 
تالف ـبـين جريمـتـي اإلضــرار بالمــال العــام وحـيـث إـنـه إذا كــان ـقـد ترـتـب عــن هــذا التعــديل اخــ 
 .فإن هذا التعديل حابط األثر وباطل وال يجوز االلتفات إليه أو التعويل عليه .. والتربح 

 وبالبناء علي احلقائق أنفة البيان 
يتجـلـي ظــاهرا ـمـدي مــا شــاب الحكــم الطـعـين مــن قصــور ـفـي التســبيب وعــدم إحاطــة بظــروف 

 .ذا الحكم جديرا بالنقض واإللغاء االتهام ومالبساته مما يجعل ه



 
 

٢٠٥

 الوجه الثالث

قصور احلكم الطعني يف التسبيب لعـدم بيانـه علـي حنـو جلـي 

ومفصل األدلـة التـي تسـاند عليهـا يف القـول بتـدخل الطـاعن 

، فضـال عـن أن احلكـم الطعـني ..... إلرساء املناقصات علي شركة 

 بإرسـاء لنفـي عالقتـه) متسك بها الطـاعن(التفت عن عدة أدلة 

وأنها رست عليها لكون عطائهـا كـان ..... املناقصات علي شركة 

األفضل واألقل سعرا وحظي بتأييد اللجان املختصـة  واستشـاري 

 .املشروع وكان دور الطاعن معتمد لالختيار فقط 

 فإنه املقرر يف قضاء التمييز أنه 
 يثبــت فــي الحكــم أن فيجــب أنلكــي تقــوم جريمــة إجــراء عمــل مــن أعمــال الوظيفــة العامــة 

المتهم كان يهدف من جراء تدخلـه أو إجـراء عمـل مـن أعمـال الوظيفـة أو مقتضـياتها وهـو غيـر 

 من أي نوع وهو ما لـم مختص تحقيق غرض غير مشروع أو الحصول لنفسه أو غيره علي مزية
 أعمــال اـلـذي كــان يقــوم بعمــل مســند إلـيـه بمقتضــي) الطــاعن(يســتظهره الحكــم بالنســبة للمــتهم األول 

 .وظيفته 
 ) جزاء٢٠٠٧ لسنة ٤٥١ الطعن رقم ٢١/١/٢٠٠٨محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
 مــن ـقـانون اإلجــراءات الجنائـيـة أن كــل حـكـم بإداـنـة يجــب أن ٢١٦الـقـانون أوجــب ـفـي الـمـادة 

قعــت يشــتمل عـلـي بـيـان الواقعــة المســتوجبة للعقوـبـة بياـنـا تتحـقـق ـبـه أرـكـان الجريمــة والظــروف الـتـي و
فيهــا واألدـلـة الـتـي استخلصــت منهــا المحكمــة ثـبـوت وقوعهــا مــن المــتهم وأن تلـتـزم ـبـإيراد األدـلـة الـتـي 

 .ٕاستخلصت منها اإلدانة حتى يتضح وجه استداللها وسالمه مأخذها واال كان الحكم قاصرا 
 ) جزاء٢٠٠٥ لسنة ٣٧٥ الطعن رقم ١٢/١١/٢٠٠٥محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك
ن الثاـبــت ـبــال جـــدال أن جريمـــة الـتــربح تـقــوم عـلــي ركـيــزة أساســـية وهـــي أن يكـــون الـتــربح وـكــا 

ـفـــإذا ثـبـــت أن المناقصــــات المطروحــــة مــــن .. مقاـبـــل قـيـــام الموظــــف بعمــــل أو االمتـنـــاع عــــن عمــــل 
..... ورســت فــي النهايــة علــي شــركة .. قــد ســارت بــالطريق القــانوني دون ثمــة شــائبة ..... شــركة 

 .ل واألقل سعرا بين كل المتقدمين صاحبة العطاء األفض



 
 

٢٠٦

 فما هو العمل أو االمتناع عن عمل الذي ينسب للطاعن 

 !!والذي يستحق عليه مثة مبالغ ؟؟
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 ملا كان ذلك 
ٕوازاء مــا تقــدم فإـنـه كــان لزامــا عـلـي الحكــم الطعــين أن يســتظهر األدـلـة الـتـي ارتكــز إليهــا فــي  

وهو ما لم تفعله محكمـة ..... .. ة القول بأن الطاعن كان له دور في إرساء المناقصات علي شرك
سـندا للقـول بأنـه تـداخل فـي ..... " رئيس تنفيذي لشركة "الحكم الطعين متخذة من وظيفة الطاعن 

 .المناقصات وأن له شأن في إعداد المقاوالت للشركة 

 وهذا دليل واهي وضعيف ال يرقي ملرتبة القرينة 

 ته عدم صحوهناك العديد من األدلة التي تنال منه وتؤكد

 ومل تلتفت إليها احملكمة رغم متسك الطاعن بها 

 وتلك األدلة كالتايل 

 الدليل األول 

  قررت بما ال يدع مجاال للشك أن جميع – بفرض صحتها –أن تقارير دائرة الرقابة المالية  
تمــت وـفـق صــحيح القــانون ..... ، والراســية علــي شــركة ..... المناقصــات المطروحــة مــن شــركة 

ـمـن وهــذا األـمـر أقرـتـه محكـمـة الحـكـم الطـعـين حــال قضــائها بـبـراءة الطــاعن .. ون ثـمـة إخــالل د

 اإلضرار بالمال العام 

 الدليل الثاني

 رســـت عليـهــا لكونـهــا صـــاحبة أفضـــل ..... ..صـــات الراســـية عـلــي شـــركة أن جمـيــع المناق

بـل أنـه بالتفـاوض .. لـيس هـذا فحسـب  .. .....عطاء واألقل سـعرا واألكثـر ضـمانا لحقـوق شـركة 
 !!.كانت تقوم بتخفيض قيمة العطاءات أيضا ..... مع شركة 
 



 
 

٢٠٧

 الدليل الثالث
وعلي األخص منهـا تقريـر دائـرة الرقابـة الماليـة .. أنه باإلطالع علي أوراق االتهام الماثل  

 اـلـــذي تضــــمن اـلـــدليل الـقـــاطع عـلـــي صــــحة إجــــراءات المناقصــــات وانقطــــاع صــــلة -/-/-الـمـــؤرخ 
 :فقد أورد مايلي ذه اإلجراءات بما يؤكد عدم تدخله فيها سلبا أو إيجابا الطاعن به

 بالنسبة ملشروع : أوال 

ووفـقـا لصــحيح الـقـانون قاـمـت هــذه .. ..... ـشـركة ـفـإن استشــاري هــذا المشــروع هــو .. بداـيـة  
 :ومنهم علي سبيل المثال ال الحصر .. الشركة بدعوة جميع المقاولين 

 ..... .شركة  -
 .... ..شركة  -

 .....شركة  -

 .....شركة  -

 .....شركة  -

وغيرهـــا مـــن شـــركات المـقــاوالت الـتــي تمـــت دعوتهـــا لـلــدخول ـفــي المناقصـــة الخاصـــة بهـــذا المشـــروع 
  .-/-/-وكانت الدعوه بتاريخ 

 ومبعرفة جلنه فض املظاريف املتخصصة 
ـثــم  .. ...../  ، والســـيد ...../  ، والســـيد ...../  ، والســـيد ...../ المكوـنــة ـمــن الســـيد  
وأســفر هــذا ) مغلقــة ومشــمعه( تــم فــض المظــاريف المقدمــة مــن شــركات المقــاوالت -/-/-بتــاريخ  

) حســـبما ورد بتقرـيــر المهـنــدس االستشـــاري(اإلجـــراء عـــن بـيــان أن العـــروض المقدمـــة مـــن الشـــركات 
 :كالتالي 

 قيمة العرض  الشركة 

  درهم ٤٠٥٧٥٠٠٠ شركة 

  درهم ٤١٣٠٠٠٠٠ شركة  

  درهم ٣٩٦٠٠٠٠٠ شركة  

  درهم ٤١٢٠٠٠٠٠ شركة  

 

 



 
 

٢٠٨

 هذا ومن خالل هذا اجلدول 
.. ..... شـركة يتضح أن أفضـل العـروض أنفـة الـذكر واألقـل سـعرا هـو العـرض المقـدم مـن  
ـبـل أن الثاـبـت ـبـاألوراق أيضــا أن هــذه الشــركة هــي الوحـيـدة مــن ـبـين الشــركات .. هــذا فحســب ـلـيس 

ـي قــدمت ضــما.. متقدمــة الــذكر  ـه بعطائهــا الـت ـين مليــون درهــم وأرفقـت ـغ اثـن وفقــا لصــحيح ن بمبـل

 .إجراءات وشروط المناقصة 

  -/-/-وبتاريخ .. هذا 
خطابـــا يطلـــب مـــن خاللـــه عـــرض ..... إلـــي شـــركة ) مـــدير المشـــروع/ ..... (أرســـل الســـيد 

  .محاوال بذلك تخفيض قيمة العرض أنف الذكرالشركة النهائي لتنفيذ المشروع 

  -/-/-وبتاريخ 
وتحديـــــدا إلـــــي ..... .. بمعرفـــــة المـــــتهم الرابـــــع خطابـــــا إلـــــي شـــــركة ..... أصـــــدرت شـــــركة  

  ......بالعرض المعدل المقدم من شركة ) مدير المشروع/..... (السيد

 -/-/-وبتاريخ 
كتاـبـا تضــمن تحـلـيال بمضــمون العـقـارات المقدمــة ) استشــاري المشــروع..... (أصــدرت شــركة  

 .للمشروع 

 -/-/-ريخ وعقب ذلك وبتا
يعـرض مـن خاللـه ..... خطابـا إلـي شـركة .....) المسـئول عـن شـركة (أرسل المتهم الرابـع 

 وبنـاء علـي جمـاع مـا  درهـم٣٨٨٠٠٠٠٠انـة  بسـعر قـدره دالسعر النهائي لتنفيذ مشـروع بـرج ال
ــــذي  (طـــــاعنواعتمـــــد ال..... تقـــــدم تـــــم إرســـــاء المناقصـــــة علـــــي شـــــركة  ــــرئيس التنفـي بصـــــفته اـل

ـين شــركة ..  هــذا القــرار ).....لشــركة  ـم التعاقــد ـب ـم ـت ـين المقــاول الرئيســي للمشــروع .....ـث  وـب

  ......شركة (

 ومما تقدم مجيعه تتضح احلقائق اآلتية 

 :احلقيقة األويل 
انتفـــــاء صـــــلة الطـــــاعن تمامـــــا بترشـــــيح شـــــركات المقـــــاوالت أو دعـــــوتهم للمناقصـــــة ولتقـــــديم 

المقــــاول الرئيســــي ..... " شــــركة " راق بمعرفــــة حيــــث أن ذلــــك تــــم وفقــــا للثابــــت بــــاألو.. عرضــــهم 
 .للمشروع 

 



 
 

٢٠٩

 :احلقيقة الثانية 
قـــدمت ..... .. أن جميـــع العـــروض المقدمـــة مـــن شـــركات المقـــاوالت ومـــن ضـــمنها شـــركة  

 .منعا ألي تالعب  .. باألظرف المغلقة والمشمعة بالشمع األحمر

 :احلقيقة الثالثة 
تشــكيلها وبهــا مــدير المشــروع وممثــل عــن استشــاري لجنــة تــم .. أن القــائم بفــض المظــاريف   

هـو مـا يقطـع بانتفـاء صـلته تمامـا عـن و.. ليس من بيـنهم الطـاعن ..  المشروع فضال عن آخرين 
 .إرساء المناقصة أو التدخل في إجراءاتها 

 :احلقيقة الرابعة 
 هــو أفضــل وأقــل العــروض..... أن اإلجــراءات أســفرت عــن أن العــرض المقــدم مــن شــركة  

 ).تسعة وثالثون مليون وستمائة ألف درهم( درهم ٣٩٦٠٠٠٠٠بقيمة قدرها 

 ليس هذا فحسب 
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  :امسة احلقيقة اخل
 .....فــإن التعاقــد علــي هــذه األعمــال كــان يــتم بــين شــركة .. أنــه عقــب جمــاع مــا تقــدم  

 .....) .شركة (وبين المقاول الرئيسي للمشروع ) الراسي عليها المناقصة(

 وهذا يعني 
نت تتقاضاها من المقاول الرئيسـي لقاء أعمالها كا..... أن أي مبالغ كانت تتقاضاها شركة  

 .كما تم الزعم بأمر اإلحالة ..... .. للمشروع وليس من شركة 

 وهو األمر الذي يقطع 
بصــحة وســالمة كاـفـة إجــراءات هــذه المناقصــة وانقطــاع صــلة الطــاعن بإجراءاتهــا وانحصــار  

 .فقط ..... دوره في اعتماد االختيار لشركة 
 
 
 



 
 

٢١٠

 . ....مشروع أبراج : ثانيا 
، ..... بالنســـبة لهـــذا المشـــروع فـقــد ـتــم دعـــوة ســـت شـــركات ـلــدخول المناقصـــة ومـــنهم شـــركة  
 .-/-/-وذلك بتاريخ ..... ، وشركة ..... ، وشركة ..... ، وشركة ..... ، وشركة ..... وشركة 

 ومت تشكيل جلنه 
كونـة هذه اللجنة كانت م.. لفض المظاريف المتضمنة العروض المقدمة من تلك الشـركات 

وتـــم فـــض المظـــاريف  .. ..../  ، والســـيد...../  ، والســـيد ...../  ، الســـيد ...../ مـــن الســـيد 
 :وأسفرت عن العروض التالية .. المغلقة 

 إجمالي القيمة    اسم الشركة 

 ١١٤٨٥١٣٠١ ٣٧٢٧٨٩٤٤ ٤١٧٩٦٧١٠ ٣٥٧٧٥٦٤٧ شركة 

 ١٢٠٣١٠٠٠٠ ٣٨٩٠٠٠٠٠ ٤٤٥٦٠٠٠٠ ٣٦٨٥٠٠٠٠ شركة 

 لم تقدم عرض  لم تقدم عرض  لم تقدم عرض  دم عرض لم تق شركة 

 ١١٤٤٧٥٠٠٠ ٣٧١٥٠٠٠٠ ٤٢٣٢٥٠٠٠ ٣٥٠٠٠٠٠٠ شركة  

 ١١٦٩٨٩٣٠٠ ٣٧٢٨٢٢٩٠ ٤٢٩٤١٨٥١ ٣٦٧٦٥١٥٩ شركة   

�����.�٣٣٦٠٠٠٠٠�٤٠٠٠٠٠٠٠�٣٦٨٦٠٠٠٠�١١٠٤٦٠٠٠٠

 ومن خالل هذا اجلدول.. هذا 
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 ليس هذا كل شيء 
خطابـــا .....) مـــدير اإلدارة الهندســـية بشـــركة / .... ( أصـــدر الســـيد -/-/-ـبــل أنـــه بـتــاريخ  

بعض المالحظات مـن اإلدارة الهندسـية علـي تضمن ) وتحديدا للمتهم الرابع..... (موجه إلي شركة 
 .ما جاء بالعطاء وعلي األخص سعر مشروع 

 وبذات التاريخ 
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٢١١

  -/-/-وبتاريخ 
يتضمن تخفـيض سـعر ..... .. شركة خطابا إلي .....) مسئول شركة (أرسل المتهم الرابع  

ثمانيـة وثالثـون مليـون وسـتمائة  ( درهم٣٨٦٥٠٠٠٠ليصبح مبلغ قدره ) 2U(تنفيذ أعمال مشروع 
 .بدال من أربعين مليون درهم ) وخمسون ألف درهم

  -/-/-وبتاريخ 
 :تضمن اقتراحين لألسعار النهائية ..... خطابا إلي شركة ..... أرسلت شركة  

 :ول االقرتاح األ
 درهـــم ٣٨٦٥٠٠٠٠ درهـــم للبـــرج األول ومبلـــغ قـــدره ٣٢٥٥٠٠٠٠تنفيـــذ بـــرجين بمبلـــغ قـــدره  

 . درهم ٧١٢٠٠٠٠٠للبرج الثاني فيكون إجمالي سعرهما 

 :االقرتاح الثاني 
مائه وستة مليون وخمسـمائة ( درهم ١٠٦٥٠٠٠٠٠تنفيذ األبراج الثالثة بقيمة إجمالية قدرها 

 ) .ألف درهم

  -/-/-وبتاريخ 
تضــــمن ) مــــدير اإلدارة الهندســــية/ ..... (خطابــــا موقــــع مــــن الســــيد ..... أصــــدرت شــــركة  

 درهـم ٣٨٦٥٠٠٠٠لتنفيـذ بـرج بمبلـغ قـدره ..... الموافقة علي العرض النهائي المقـدم مـن شـركة 

ـك وفقــا لتوصــية لجنــه المناقصــات بقبــول .....  صــدر خطــاب عــن شــركة -/-/-وبتــاريخ  .. وذـل
 .األخير تنفيذ برج بالسعر 

ومن خالل مجاع ما تقدم تتجلي احلقائق اآلتية  

 -:احلقيقة األويل 

 .انتفاء صلة الطاعن بترشيح الشركات الستة المقدمة بعطاءات أو بدعوتهم للمناقصة 

  - :احلقيقة الثانية
ــي أظـــرف ..... أن جمـيــع العطـــاءات المقدمـــة مـــن الشـــركات الســـتة ومـــنهم شـــركة   ــدمت ـف ـق

 .مغلقة

 :=ة الثالثة احلقيق
وهـو .. طـاعن لجنة تم تشكيلها لـيس مـن ضـمن أعضـائها ال.. أن القائم بفض المظاريف 

 .ما يقطع بانتفاء أي صلة له بإرساء المناقصة أو التدخل في إجراءاتها 



 
 

٢١٢

 -:احلقيقة الرابعة 

رئـــيس مجلـــس إدارة شـــركة / األكثـــر مـــن ذلـــك كلـــه أن الســـيد  

ار قـبـول العــرض المـقـدم مــن هــو اـلـذي أصــدر ـقـر/ ....) د(تطــوير 

 .وليس المتهم األول ..... 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 ) مأربعون مليون دره(بل وقد تم تخفيضه من .. 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 ..... صـرف لشـركة بأن أي مبالغ كانـت تن 

 ..... . لها من قبل المقاول الرئيسي للمشروع وليس شركة 

 وأخريا  
يتضـــح مـــن جملـــة مـــا تقـــدم انقطـــاع صـــلة الطـــاعن بهـــذه المناقصـــة تمامـــا وعـــدم تدخلـــه فـــي 

 أقــل عطــاء مــالي إجراءاتهــا التــي تمــت وفــق صــحيح الواقــع والقــانون ورســت علــي الشــركة صــاحبه
 .....) .شركة (

 



 
 

٢١٣

 مشروع برج    : ثالثا 
ـهــــو الـقــــائم ـبــــدعوة .....) ـمــــدير اإلدارة الهندســـــية بشـــــركة / ..... (ـفــــإن الســـــيد .. بداـيــــة  

ومنهـا .. وهذا ثابـت مـن الخطابـات الموجهـة مـن المـذكور  .. المقاولين لتقديم عروضهم للمناقصة
 .يدعوها من خالله للمشاركة في المناقصة ..... ركة  الموجه منه إلي ش-/-/-الخطاب المؤرخ 

  -/-/-وبتاريخ 
ـبــالعرض / ..... .. إـلــي الســـيد .....) ـمــدير عـــام شـــركة (صــدر خطـــاب ـمــن الـمــتهم الراـبــع  

سـتة وسـبعون ( درهـم ٧٦١٢٦٠٠٠لتنفيـذ هـذا المشـروع بقيمـة قـدرها ..... النهائي المقدم من شركة 
وهـذا العـرض القـي ..  درهـم ٨١٧٧٦٠٠٠بعدما كان بمبلـغ ) هممليون ومائه ستة وعشرون ألف در

 ..... .قبوال لدي شركة 

  -/-/-وبتاريخ 
) المقـاول الرئيسـي للمشـروع..... (إلي شركة ) استشاري المشروع(أصدر مكتب دار العمارة 

 .للقيام باألعمال االلكتروميكانيكية للمشروع ..... يبلغها بترشيح شركة 

ا تقدم تتجلي احلقائق اآلتية ومن خالل مجاع م

 -:احلقيقة األويل 

 ..... )مــدير اإلدارة الهندســية لشــركة ( مــن ةتمــت بــدعوأن جميــع إجــراءات هــذه المناقصــة  

  .طاعندونما أي تدخل من ال

 -:احلقيقة الثانية 

تــم بمبلــغ أقــل مــن المبلــغ المعــروض ابتــداءا حيــث كانــت قيمتــه ..... أن التعاقــد مــع شــركة  
أي أنها أقـل مـن المعـروض ولـيس  درهـم ٧٦١٢٦٠٠٠ درهم وانتهت إلي مبلغ قدره ٨١٧٧٦٠٠٠

 .بأمر اإلحالة ) بالمخالفة للحقيقة( كما ورد أزيد

 -:احلقيقة الثالثة 

ــين شـــركة تـــم فيمـــا ..... والجـــدير باـلــذكر فـــي هـــذا المشـــروع أن التعاقـــد مـــع شـــركة   .....ـب

أي أن قيـمــة تنفيــذ األعـمــال التــي قاـمــت بـهــا  .. .....وـبــين ـشــركة ) المقــاول الرئيـســي للمـشــروع(
  ...... وليس من شركة ..... سددت بمعرفة شركة .....شركة 

 

 



 
 

٢١٤

 وبناء علي تلك احلقائق
يتجلــى ظــاهرا انتفــاء صــلة الطــاعن بهــذه المناقصــة تمامــا وعــدم اشــتراكه أو تدخلــه فيهــا مــن 

 .....).عطاء (ي العطاء األقل سعرا وأنها تمت وفق صحيح القانون ورست عل.. قريب أو بعيد 

 مشروع : رابعا

ـدعوة المـقـاولين للمناقصــة هــو الســيد .. وفــي هــذا المشــروع أيضــا   ـائم ـب مــدير  (...../ الـق
فعــالوة عـلـي .. وقــد تـقـدمت العدـيـد مــن الشــركات لهــذه المناقصــة .....) .. اإلدارة الهندســية بشــركة 

، ..... ، وشـــــــــركة ..... ، وشـــــــــركة ..... كة ، وشـــــــــر( ..... تقـــــــــدمت شـــــــــركات ....... شـــــــــركة 
 .بعطاءات لهذا المشروع .....) وشركة 

  -/-/-وبتاريخ 
، / ..... ـتــم ـفــتح المظـــاريف المغلـقــة لهـــذه المناقصـــة تحـــت إشـــراف لجـنــه مكوـنــه مـــن الســـيد 

 :وأسفرت العطاءات عن العروض اآلتية / ..... .. ، والسيد /..... السيد

 العرض المقدم  الشركة 

�+)6�  درهم �٦٤٥١٢٠٠٠.....�

 ال يوجد عرض  ..... شركة 

 اعتذرت  .....شركة 

 اعتذرت  .....شركة 

  درهم ٦٦٤٠٠٠٠٠ ..... شركة 

 اعتذرت  .....شركة 

 ليس هذا فحسب 

 هـي الوحيـدة التـي تقـدمت بضـمان قـدرة .....بل كانت شركة  

 .مليون درهم 
 وعلي الرغم .. هذا 

 مليـون ٤٦إلـي مبلـغ قـدره تخفيضـه هو األقل سعرا إال أنه قد تم ..... كة من أن عرض شر 
 . درهم ٦٤٥١٢٠٠٠درهم فقط بعدما كان 
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 ومن ثم 
وباعتمـــاد مـــن / .....) الســـيد ( صـــدر خطـــاب مـــن مـــدير اإلدارة الهندســـية -/-/-وبتـــاريخ 

وذلـك وفقـا للتوصـية .. ر بالقيمة النهائية أنفة الذك..... بقبول العرض المقدم من شركة .. الطاعن 
 .الصادرة عن لجنة المناقصات 

 وعليه 

فقــــد تــــم إبــــرام االتفاقيــــة فيمــــا بــــين كــــل مــــن شــــركة اإلمــــارات   

دون أي تــدخل مــن  .. .....وشــركة ) المقــاول الرئيســي للمشــروع(

وهـــو ـمــا يعـنــي أن شـــركة اإلـمــارات هـــي الـتــي ..  أو غـيــره طـــاعنال

  ......ة  وليست شرك.....سددت مستحقات شركة 
 ومن مجلة ما تقدم يتضح اآلتي 

 -:احلقيقة األويل
الذي لـم  طاعنتمت الدعوة لها من غير ال – كسابقتها من المناقصات –أن هذه المناقصة  

 .يرشح أو يدعو أي من الشركات لدخول المناقصة 

 -:احلقيقة الثانية 

ـمـن ضــمن أعضــائها  أن الـقـائم بفــض مظــاريف العــروض المقدمــة مــن الشــركات لجـنـة ـلـيس 

 طاعن ال

 -:احلقيقة الثالثة 

تم بسعر أقل مـن السـعر المعـروض منهـا ابتـدءا حيـث عرضـت ..... أن التعاقد مع شركة  

 . مليون درهم فقط ٤٦ درهم والتعاقد تم بسعر مقداره ٦٤٥١٢٠٠٠في بادئ األمر سعر قدره 

 ملا كان ذلك 

ان يتضــح وبجــالء تــام أن جميــع المناقصــات ومــن خــالل إجمــالي الحقــائق واألدلــة أنفــة البيــ 
بترشـيح  الذي لم يتدخل فيها سـواء طاعنتمت بمنأي تماما عن ال..... .. التي رست علي شركة 

أو حـتــى الـبــت ـفــي المناقصـــة .. المـقــاولين أو دعـــوتهم أو المشـــاركة ـفــي ـفــض مظـــاريف عطـــاءاتهم 
 ثم .. وبتوصية من استشاري المشروع حيث كان هذا القرار يتخذ من لجنة المناقصات .. ٕوارسائها 
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 .العتماده والتصديق عليه فقط يعرض األمر في النهاية علي الطاعن 

 هذا فضال 
أن جميــــع المناقصــــات قــــد تمــــت بأســــعار تقــــل عمــــا عرضــــته .. عــــن أن الثابــــت بــــال شــــك  
ي دائمـا في عطائها ابتداءا حيث كان يـتم التخفـيض حتـى تصـل إلـي القيمـة النهائيـة التـ..... شركة 
 .من العرض األساسي اقل تكون 

 هذا والبناء علي مجاع ما تقدم 
يتضــــح وبجــــالء ـتـــام عــــدم صــــحة مــــا جــــاء ـبـــالحكم الطعــــين مــــن ـتـــداخل الطــــاعن فــــي هــــذه  

ـــك..... .. المناقصــــات وعملــــه علــــي إرســــائها علــــي شــــركة   ؟؟ هــــل كــــان عطــــاء فكيــــف كــــان ذـل
 أي مناقصـــــة ـلــــم يتـقــــدم لـهــــا ســـــوي هـــــل وجـــــدت! أعـلــــي ـمــــن غـيــــره وـقــــام بتخفيضـــــه ؟..... شـــــركة 
ات لم يفصح الحكـم الطعـين صقة تدخل الطاعن في إرساء المناقيفما هي طر! فقط ؟..... شركة 

 .!!!؟؟؟؟

   احلكم يعيباألمر الذي وهو 

���������Vد�
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 وذلك أن املستقر عليه نقضا أن 
 و اســتغل الموظــف العــام أو مــن فــي حكمــه وظيفتــه بــأن حصــل أىجنايــة التــربح تتحقــق متــ 

 . لنفسه أو لغيره علي ربح أو منفعة وذلك من عمل من أعمال وظيفته صلححاول أن ي
 )٤/٢/٢٠١٤ ق جلسة٨٣ لسنة ١٢٩٣٤الطعن رقم (

 كما قضي بأن
 يســتلزم لقيــام الجريمــة أن يكــون التــربح وتحقيــق المنفعــة ناشــئا عــن مباشــرة الموظــف المشــرع 

فإذا تحقق التربح من عمل ليس من اختصاصه لعمل من أعمال وظيفته وفي حدود اختصاصـه ، 

، فال يكفي لقيامها مجرد اسـتغالل الموظـف لنفـوذه وسـلطات وظيفتـه أو الوظيفي فال تقوم الجريمة 
 .عيدا عما يختص به من أعمال االنحراف بها ب

 )١٧/٣/٢٠١٣ ق جلسة ٨١ لسنة ٦٤٢٥الطعن رقم (

 

 



 
 

٢١٧

 وحيث خال احلكم الطعني 
علــي نحــو مــا أوضــحنا ســلفا مــن بيــان أو اســتظهار الختصــاص الطــاعن الــوظيفي وأنــه قــد  

األمـر الـذي يؤكـد قصـور ..... تدخل بأي شكل مـن األشـكال فـي المناقصـات إلرسـائها علـي شـركة 
 . الطعين علي نحو يسلس به إلي حد البطالن الموجب للنقض واإللغاء الحكم

 الوجه الرابع

قصور شاب احلكم الطعني لعدم إيراده أو رده علي ما متسك به 

الطاعن ومدافعه من أنه ال ميلك أي حسـابات بـالبنوك املزعـوم 

وهـذا رغـم اعتصـام الطـاعن يف .. حتويـل مبـالغ الـرتبح إليهـا 

 شهادات رمسية صـادرة مـن تلـك البنـوك إال أن دفاعه هذا إيل

احلكم التفت عن هذا الدفاع وتلك املستندات دومنـا رد أو حبـث 

أو متحـيص رغـم أن احملكمـة ذاتهـا هـي مـن خاطبـت البـنـوك 

 .ووردت إليها الشهادات سالفة الذكر 

 حيث أن املقرر يف قضاء النقض أنه 
حكمة صـدقت عـن المسـتندات المقدمـة منـه أن الطاعن قد ضمن أسباب طعنه أن الموحيث  

ٕوكان الحكم وان أشار إلي تلك المسـتندات إال والتي تمسك بداللتها علي نفي االتهام المسند إليـه ، 
انه لم يعن ببحثها ولم يبد رأيا فـي مـدلولها وفـي صـحة دفـاع الطـاعن المسـتند إليهـا بـل اجتـزأت 

بـمـا أوردـتـه ـفـي عـجـز حكمـهـا ، وـمـن ـثـم ـفـإن المحكـمـة اـلـرد عـلـي ذـلـك كـلـه بعـبـارة عاـمـة مجمـلـة 

 .الحكم يكون مشوبا فوق قصوره في البيان باإلخالل بحق الدفاع 

 )١٣/٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨١ لسنة ٨٩٤٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسـك فـي دفاعـه بكيديـة االتهـام  

لك صورة من محضر تعدي وتعـذيب للطـاعن مـن أحـد ضـباط السـجن ، وتلفيقه وقدم للتدليل علي ذ
وتمسك بداللة هذه المستندات علي صحة دفاعه ، فإن الدفاع علـي هـذه الصـورة يكـون جوهريـا 

لتعلـقـه بتحقـيـق اـلـدليل المـقـدم ـفـي اـلـدعوى مـمـا ـمـن ـشـأنه ـلـو ثـبـت أن يتغـيـر ـبـه وـجـه اـلـرأي ـفـي 
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نـه ولـم يقسـطه حقـه ولـم يعـن بتمحيصـه بلوغـا إلـي غايـة ٕ، واذ التفت الحكم المطعون فيـه عالدعوى 
 فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوبا باإلخالل بحق الدفاع بما . األمر فيه 

 .يستوجب نقضه 
 )١٤/١١/٢٠١٠ ق جلسة ٧٨ لسنة ٨٤٢١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ـمـا ورد .. ائال بأنهـا أدلـة ثبـوت وكـان مـن ضـمن المـزاعم الـتـي تسـاند عليهـا الحكـم الطعـين ـقـ 

 ومـــا ســـطره فيهمـــا مـــن مـــزاعم وأباطيـــل -/-/-  ، -/-/-بتقريـــري دائـــرة الرقابـــة الماليـــة المـــؤرخين 
علـي حسـاب .. مؤداها أن المبالغ التي تحصـل عليهـا الطـاعن كانـت تحـول إليـه مـن المـتهم الثـاني 

ـدي بـنـك  ..... (.....) ري تمــت علــي بنــك أن ثمــة تعــامالت أخــ.. ـفـرع الـفـوز ..... .. الطــاعن ـل
بسويسـرا وبنـك " ..... " وتعـامالت أخـرى فـي حسـابه لـدي بنـك ..... .. وتعامالت تمـت علـي بنـك 

 .أخر بدولة لبنان 

 ملا كان ذلك 

 قد خاطبت حمكمة احلكم الطعني ثابت أن وكان ال

 دد ثالث شهادات البنوك آنفة الذكر ووردت إليها ع

  اآلتية رمسية صادرة عن البنوك

١− �s �.�.....�
٢− �s �.�(.....)�..... 

٣− �s ��.....�hB�1א. 
والـتــــي أجمعـــــت علـــــي أن الطـــــاعن لـــــيس لدـيــــه أي حســـــابات بهـــــا فـــــي الماضـــــي أو الوقـــــت 

..  ويؤكـد عـدم صـحته وهو ما يدحض جماع مـا سـطرته تقـارير دائـرة الرقابـة الماليـة.. الحاضـر 
 .ذا الشأن ورغم ذلك انساقت خلفها محكمة الحكم الطعين في ه

 هذا وعلي الرغم من جوهرية وداللة هذه املستندات 

 وعدم صحة ما جاء بتقارير الرقابة املالية انعدام االتهام املاثل يف إثبات 
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 الوجه اخلامس

قصور احلكم الطعني بعـدم فحصـه وحبثـه ورده علـي شـهادات 

اسلسـه إيل قصـور أخـر وهـو عـدم .. البنوك الثالثة أنفة الذكر 

 وجود مثة دليل علي التزامن املزعوم فيما بني املبالغ املنصرفة

ثـم ..... ومـن األخـرية إيل شـركة ..... إيل شركة ..... من شركة 

إيل الطـاعن ذلـك أن مجيـع احلسـابات املزعومـة ..... من شركة 

للطاعن لدي البنـوك وتـواريخ التحـويالت ثبـت عـدم صـحتها 

بقيام الدليل علي عدم امتالك الطاعن مثة حسابات لدي هـذه 

 .البنوك 

 تواترت علي أن فإن أحكام التمييز .. بداية 
األحكام الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين علي الواقع الذي يثبتـه الـدليل المعتبـر وال  

تؤســس عـلـي الظــن واالحتـمـال واالعتـبـارات المجــردة ، وحســب محكمــة الموضــوع أن تتشــكك ـفـي ـقـوة 
ى عـــن بصـــر إســـناد التهمـــة إـلــي المـــتهم كـــي تقضـــي ببراءـتــه ، مـــا دامـــت ـقــد أحاطـــت بواقعـــة اـلــدعو

 .وبصيرة وخال حكمها من عيوب التسبيب 
 ) جزاء٢٠٠٩ لسنة ٤٠٩ الطعن رقم ٩/١١/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ) جزاء٢٠١٠ لسنة ١١ الطعن رقم ٤/٤/٢٠١٠محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضت بأن 
لتهمـة إلـي من المقرر أنه يكفي لسالمة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسـناد ا

 .المتهم وأن يتضمن حكمها ما يدل علي عدم اقتناعها بأدلة االتهام 
 ) جزاء٢٠٠٨ لسنة ٢٦٨ الطعن رقم ١٢/٧/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ويف ذات املقام قالت حمكمة النقض املصرية بأن 
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عتبـــر ، وال األحكـــام الجنائيـــة تبنـــي علـــي الجـــزم واليقـــين وعلـــي الواقـــع الـــذي يثبتـــه الـــدليل الم 
تؤسس علي الظن واالحتماالت واالعتبارات المجردة ، كما أنه مـن الـالزم فـي أصـول االسـتدالل أن 
يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلي ما رتبه من نتائج مـن غيـر تعسـف فـي االسـتنتاج وال 

 .تنافر مع العقل والمنطق 
 )٢٦/١/٢٠١٤ج جلسة .  ق ٤ لسنة ٦٥٠٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ــربح " وكـــان الثابـــت مـــن أوراق االتهـــام الماثـــل أن التهمـــة المســـندة للطـــاعن وهـــي   تقـــوم " الـت

 : باألوراق علي دعامتين 

 -:األويل 

..... مـمــا حمــل شـــركة ..... أن الطــاعن قــام بإرســـاء مناقصــات عـلــي زيــادة عـــرض شــركة 
ٕدحضــها واثـبـات مخالفتهــا للحقيقــة والواقــع وهــذه الدعامــة تكفــل الحكــم الطعــين ذاـتـه ب.. مبـلـغ الزـيـادة 

..... وذـلـك ـبـإقراره ـبـأن المناقصــات تـمـت وـفـق صــحيح الـقـانون وـلـم تتحـمـل شــركة .. وانعـدام ســندها 
ثمــة مبــالغ زيــادة عمــا أســفرت عنــه المناقصــات وبنــاء علــي ذلــك قضــي ببراءتــه مــن تهمــة اإلضــرار 

 .العمدي 

 -:ا الدعامة الثانية أم

وقـد .. عن حصل لنفسـه ولغيـره علـي عمولـة قـدرها ثالثـون مليـون درهـم وهي الزعم بأن الطا

بشــكل (إلــي مــا تــم إثباتــه بتقــارير الرقابــة الماليــة .. فــي إثبــات هــذه الدعامــة تســاند الحكــم الطعــين 
ـفـي شــهادته عـلـي نحــو مرســل أيضــا / ..... .. ٕواـلـي مــا قــرره الســيد ) .. مرســل مــن غـيـر مســتندات

..... علـي دفعـات ماليـة مـن شـركة ..... بأنـه بـالتزامن مـن حصـول شـركة وهو القول .. وبال دليل 
العائـد ..... (بتحويـل مبـالغ إلـي شـركة ..... كانـت تقـوم شـركة ) مقابل المشاريع التي رسـت عليهـا(

ثم تقوم األخيرة بتحويـل جـزء مـن هـذه األمـوال إلـي الطـاعن فـي حسـاباته لـدي البنـوك ) للمتهم الثاني
 .أنفة الذكر 

 ورغم أن األوراق نفت ودحضت هذه الدعامة الثانية .. ذا ه

 علي النحو التايل 

 ؟؟ فـي الوقـت الـذي ثبـت فيـه ..... قد تقاضت أي مبالغ من شـركة .....كيف تكون شركة  :أوال 
.. بما ال يدع مجاال للشك أن التعاقد علـي المشـاريع موضـوع المناقصـات محـل هـذا االتهـام 
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أي أن المبـالغ التـي تصـرف  .. .....لمشروع وبين شـركة الرئيسي لالمقاول كان يتم بين 

 لمشروع وليس من المقاول الرئيسي لالشركة المذكورة كانت تصرف لها من  لصالح

 . العقاري .....شركة 

 : وجود الشهادات الثالثة الصادرة عن بنوك :ثانيا 

- .�.....�
- .�(.....)�..... 

- .��..... 

فكـيــف ـيــتم الوـقــوف عـلــي مـــدي الـتــزامن مـــن .. الـتــزامن المزعومـــة ة ـنــتؤكـــد وبحـــق انتـفــاء قري
.. عدمــه حــال ثـبـوت عــدم وجــود حســابات للطــاعن ـفـي البـنـوك المزعــوم تحوـيـل المـبـالغ إليهــا 

 . ليس لديه حسابات بها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟كومتى وكيف تحول مبالغ للطاعن علي بنوفأين 

 ومن ثم 
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يـة وتقريـري دائـرة الرقابـة المال/ ..... ..  أن قرينة التزامن هذه لـم تـأت إال علـي لسـان السـيد :ثالثا 

فإنهـا جـاءت .. بـل واألكثـر مـن ذلـك  .. ولم يقم ثمة دليل أخر عليها.. المصرية بمعرفتـه 

  .علي لسان المذكور بشكل مرسل ال دليل ومستند يعضد مزاعمه

 وهو األمر الذي يؤكد
لـــيس هنـــاك أي مســـتند رســـمي .. أن قرينـــة التـــزامن هـــذه مـــن نســـج خيـــال الشـــاهد المـــذكور 

نوك بغيـر هـذه التحـويالت المزعومـة أو أن ذمـه الطـاعن دخـل صحيح صادر من أي من الب
 .بها درهما واحدا 

 أن زعم ذات الشاهد بأن مبالغ التربح المزعوم حصول المتهمـين عليهـا خرجـت مـن ذمـة :رابعا 

 . العقاري .....شركة 

 وثبوت عدم صحة ذلك جليا أمام حمكمة املوضوع 



 
 

٢٢٢

المعدومــة الســند الـتـي مــا قــال بهــا أحــد إال ذات  قريـنـة الـتـزامنيعــد دلـيـل قــاطع عـلـي انهـيـار 
الشــــاهد الــــذي يــــدلي بآرائــــه الشخصــــية فــــي التقــــارير وال يقــــرر بحقــــائق ثابتــــة بــــاألوراق عليهــــا أدلــــة 

 .بما يؤكد عدم صالحية ما جاء علي لسان هذا الشأن لالستدالل به .. معتبرة 

 ومن مجله ما تقدم .. ملا كان ذلك 
كمة الحكم الطعـين المتمثـل فـي التفاتـه عـن الشـهادات الصـادرة يضحي ظاهرا أن قصور مح 

عن البنوك أنفة الذكر أسلمه إلي قصور أخر حيث عول علي قرينة التزامن الخالية من أي سند أو 
وهـو مـا يعيـب الحكـم الطعـين .. دليل وطرح األدلة المستندية القاطعة علي عـدم صـحة هـذه القرينـة 

 .بما يستوجب التصدي له بالنقض واإللغاء بالقصور المبطل في التسبيب 

 الوجه السادس 

احلكم الطعني مل يوضـح ماهيـة الشـيكات والتحـويالت الصـادرة 

وأغفل متامـا ) .. علي فرض وجودها.....(إيل شركة ..... من شركة 

دفاع الطاعن يف هذا الشأن حيث أن املبالغ التـي حتصـلت عليهـا 

 وإمنا من املقاول الرئيسي لكـل .....مل تكن من شركة ..... شركة 

وهـو مـا ..... .. مشروع حسب التعاقد املـربم بينـه وبـني شـركة 

..... .. مل تتحصل علي أي مبالغ من شـركة ..... يقطع بأن شركة 

وـهـو ـمـا ـيـدحض ـمـا ورد بتـقـارير الرقاـبـة املالـيـة يف ـهـذا الـشـأن 

 .ويعيب احلكم الطعني بالقصور املبطل يف التسبيب 

 اعن يف دفاعه أمام حمكمة احلكم الطعني أكد الط
كان يـتم التعاقـد ..... .. وقدم المستندات الدالة علي أنه عقب ترسية المناقصة علي شركة 

الرئيسي للمشروع دون ثمـة تـدخل مـن لمقاول وبين ا) .....(علي المقاولة فيما بين تلك الشركة 

 كــان ـيــتم صـــرفها .....لــي ـشــركة وـهــو مــا يؤـكــد أن أي مبــالغ كاـنــت تصـــرف إ .. .....شــركة 

 .لمشروع المقاول الرئيسي لبواسطة 

 ومع ذلك 



 
 

٢٢٣

ـبـأن المـبـالغ الـتـي ) اـلـذي أعتصــم بهــا الحكــم الطعــين(فـقـد أوردت تـقـارير داـئـرة الرقاـبـة المالـيـة  
كانــت تتحصــل عليهــا مــن .. لقــاء أعمــال المناقصــات محــل التــداعي ..... تحصــلت عليهــا شــركة 

وـمـع ذـلـك ـلـم يـقـدم ـبـاألوراق ثـمـة دلـيـل عـلـي أن شــيكا .. ات وتحــويالت بموجــب شــيك..... شــركة 

 .أو أن هناك أي تحويل تم من األولي إلي الثانية ..... إلي شركة ..... واحدا صادر من شركة 

 

 هذا 
وحيث انساق الحكم الطعين وراء مـزاعم تقـارير الرقابـة الماليـة فـي هـذا الخصـوص دونمـا أن  

..... .. إلـي شـركة ..... يكات أو التحـويالت التـي زعـم إصـدارها مـن شـركة يعني ببيان ماهيـة الشـ
وهو ما يقطع بأن الحكم الطعـين افتقـر إلـي الـدليل المؤيـد لمـا هـو مسـطر بـه وأنـه رتـل أقـوال مرسـلة 

 .ٕومن ثم شابه القصور المبطل في التسبيب علي نحو يجدر معه نقضه والغائه .. ال سند لها 

 الوجه السابع 

كم الطعني مل يبني علي حنو واضح ومفصـل مفـردات املبـالغ احل

املزعوم حصول الطاعن عليها واملكونـة يف جمموعهـا املبلـغ حمـل 

بفـرض (هذا االتهام ، وكمـا مل يبـني مـدي تـزامن هـذه املبـالغ 

بـل ) إن وجـدت(مع تـواريخ الفـواتري املزعـوم تزويرهـا ) وجودها

جمهله معيبة بالغموض جاءت عباراته يف شأن التزامن مرسله و

 .وهو ما يعيب احلكم بالقصور املبطل يف التسبيب .. واإلبهام 

 كان الطاعن قد متسك أمام حمكمة احلكم الطعني 

 )حمل الفواتري(بانتفاء قرينة التزامن املزعومة بني املبالغ 

 ..... علي مبالغ من شركة .....التي حتصلت عليها شركة 

  .....م حصول الطاعن عليها من شركة وبني تلك املبالغ املزعو
حيـث أن الحكـم الطعـين ـفـي عرضـة لمـا أخــذ بـه مـن تقريـري الرقاـبـة الماليـة وأقـوال محررهـمـا  

لم يبين بوضوح تفصيل مفردات المبالغ المزعوم حصول الطاعن عليها والتـي )  من الحكم٢٩ص (
 .كونت في مجموعها المبلغ محل هذا االتهام 

 راد حيث اقتصر علي إي



 
 

٢٢٤

كمــا ..  درهــم بموجــب ســتة شــيكات ذكــر أرقامهــا ٩٣٢٠٠٠أن الطــاعن تحصــل علــي مبلــغ 
 درهــم بموجــب ســبعة شــيكات ذكــر ١٧٦٢٣٥٠اقتصــر علــي إيــراد أن الطــاعن تحصــل علــي مبلــغ 

 درهــم بموجــب ثمانـيــة ١١١٠٠٠٠ علــي إيــراد تحصـــل الطــاعن علــي مبـلــغ كمــا اقتصـــر.. أرقامهــا 
أن المتهم الثاني قـام بـإجراء تحـويالت خارجيـة لصـالح الطـاعن مـن  كما ذكرشيكات ذكر أرقامها ، 

  علي ذكر أن المتهم كما اقتصر..  درهم ٢٩٧٠١١٠حسابه الشخصي بفرع الفوز بلغ قدرها 
 . مليون درهم ١ر٣الثالث استلم مبالغ مالية بقيمة 

 إال أن احلكم الطعني 
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 وذلك كله 
وهـو  .. و األوراق من هذه المسـتنداترغم تمسك الطاعن ومدافعه أمام الحكم الطعين بخل

األمر الذي يجعل هذا الحكم معيبا بالقصور في التسـبيب لكونـه قـد جـاء فـي عبـارات عامـة ومجهلـه 

ـك .. وهــو مــا يخــالف غايــة المشــرع مــن وجــوب تســبيب األحكــام .. يشــوبها الغمــوض واإلبهــام  تـل

 :التي أوضحتها حمكمة النقض يف قوهلا بأن الغاية 
لتســبيب المعتـبـر تحدـيـد األســانيد والحجــج المبـنـي عليهــا والمنتجــة ـلـه ســواء ـمـن حـيـث الـمـراد با

الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي ومفصـل بحيـث 
يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به ، أما إفراغ الحكـم فـي عبـارات عامـة معمـاة أو وضـعه 

ة ـفـال يحـقـق الـغـرض اـلـذي قصــده الشــارع ـمـن اســتيجاب تســبيب األحكــام وال ـفـي صــوره مجمـلـة مجهـلـ
يمـكـن محكـمـة اـلـنقض ـمـن مراقـبـة صــحة تطبـيـق الـقـانون عـلـي الواقـعـة كـمـا صــار إثباتـهـا ، ولـمـا كــان 
الحكم المطعـون فيـه لـم يبـين وبوضـوح تفصـيل مفـردات المبـالغ المقـول باختالسـها والمنتجـة لمجمـوع 

لقسائم التي جري فيها التزوير ومـن ثـم فإنـه يكـون معيبـا بمـا يبطلـه ويوجـب المبلغ المختلس وكذلك ا
 .نقضه 

 )٧٠٦ ص ٢٠ س ١٢/٥/١٩٦٩ ق جلسة ٣٩ لسنة ٧٣٣الطعن رقم (
 



 
 

٢٢٥

 
 
 
 
 

 الوجه الثامن

قصور احلكم الطعني الستناده يف قضائه إيل أدلة ليس هلـا صـدي 

رغـم  .. باألوراق وإيل مستندات ال وجود هلا يف ملف هـذا االتهـام

إثارة الطاعن هلـذا العيـب أمـام حمكمـة احلكـم الطعـني إال أنهـا 

التفتت عنـه ومل تـرد عليـه ردا سـائغا وهـو مـا يعيـب قضـائها 

 .بالقصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل 

 حيث أنه ملن املقرر يف قضاء التمييز أنه 
ها وعناصـرها المختلفـة إال ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلت 

ـه قائمــا فــي أوراق أنــه شــرط ذلــك أن يكــون استخالصــها ســائغا  وأن يكــون دليلهــا فيمــا انتهــي إلـي

ألن األصل أن تبني المحكمة حكمها علي الوقـائع الثابتـة فـي الـدعوى ولـيس لهـا أن تقـيم الدعوى ، 
الســتدالل وأن يكــون اـلـدليل قضــائها عـلـي أمــور ال ســند لهــا مــن التحقيـقـات ومــن اـلـالزم ـفـي أصــول ا

الذي يدلي به الحكم مؤديا إلي مـا رتبـه مـن نتـائج مـن غيـر تعسـف فـي اإلثبـات وال تنـافر مـع العقـل 
 .والمنطق 

 ) جزاء٢٠٠٩ لسنة ٤٠٩ الطعن رقم ٩/١١/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
وظروفهــا عــن بصــر وبصــيرة إذا كــان الحكــم المطعــون فيــه لــم يحــط بوقــائع الــدعوى وأدلتهــا  

واجتزأ أقـوال الشـهود وأدلـة اإلثبـات بمـا أفرغهـا مـن مضـمونها ولـم يعـرض ألدلـة الثبـوت فـي الـدعوى 
 .ويدلي برأيه فيها فإنه يكون معيب بالقصور في التسبيب 

 ) جزاء٢٠٠٤ لسنة ٣٩٢ الطعن رقم ٢٦/٢/٢٠٠٥محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 



 
 

٢٢٦

ألصـول والمفـاهيم القانونيـة سـالفة الـذكر يتضـح أنـه مـن القواعـد الجوهريـة ومن خالل جملة ا 
أمـا  .. له أصـل ثابـت بـاألوراقفي التسبيب واالستدالل أن يكون ما تساند عليه القاضي في حكمـه 

 .إذا تساند إلي دليل ال وجود له فإن حكمه معيب بما ينحدر به إلي حد البطالن 

 

 

 ني وهذا عني ما شاب احلكم الطع
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�+L1��+�א��ومن ضمن هذه المستندات الغير موجودة بالملف ما يلي ..�א61,: 

إـلـــي الطــــاعن ، وـكـــذا كشــــوف ..... ويلـهـــا مــــن شــــركة صــــور الشــــيكات الســــتة اللمزعــــوم تح -١
 . درهم ذمة الطاعن المالية ٩٣٢٠٠٠حساب البنك التي تفيد دخول مبلغ 

 سويســرا والخاصــة بالطــاعن والتــي تثبــت دخــول مبلــغ – جنيــف –... كشــوف حســاب بنــك  -٢
 . درهم ذمة الطاعن ١١١٤٠٠٠

ـثـاني إلــي حســاب الطــاعن ، صــور الشــيكات الســبعة المزعــوم تحويلهــا مــن حســاب المــتهم ال -٣
 درهــم ذمــة ١٦٧٢٣٥٠التــي تثبــت دخــول مبلــغ ..... وكشــوف حســاب الطــاعن لــدي بنــك 

 .الطاعن 

صــور الشــيكات الثمانـيــة المزعــوم تحويلـهــا مــن حســاب الـمــتهم الثــاني إـلــي حســاب الطـــاعن  -٤
 . درهم في ذمته ١١١٠٠٠٠وكشوف حساب األخير التي تثبت دخل مبلغ 

 سويســـــرا والـتــــي تثـبــــت دخـــــول مبـلــــغ –ســـــويس .....  بـنــــك كشـــــوف حســـــاب الطـــــاعن ـلــــدي -٥
 . درهم ذمة الطاعن ٢٩٧٠١١٠

صــورة الشــيك الصــادر مــن المــتهم الـثـاني إـلـي الطــاعن ، وكــذا كشــف حســاب األخـيـر الــذي  -٦
 . درهم ذمته المالية ١٠٠٠٠٠يثبت دخول مبلغ 

تـم الـزعم  درهم لحساب الطاعن حيث ٥ر٥٦٤ر٥٩٥المستندات المتعلقة بتحويل مبلغ قدره  -٧
 .بأن هذا المبلغ تم تحويله من المتهم الثاني 

 . لبنان – بيروت –.... كشف حساب الطاعن بالدوالر األمريكي لدي بنك  -٨

 ).والذي قررت المحكمة بأنها اطلعت عليه( بيروت –.... بيان حساب الطاعن لدي بنك  -٩
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 ..... .بيان الحساب الخاص بالطاعن لدي بنك  -١٠

.....  درهـم إلـي شـركة ٧٧٣٠٠٠٠بصرف مبلغ ..... ي قيام شركة المستندات الدالة عل -١١
 " .لمشروع      " -/-/-بتاريخ 

.....  درهـــم لشـــركة ٩٢٠٠٠٠٠بصـــرف مبـلــغ ..... المســـتندات الداـلــة عـلــي قـيــام شـــركة  -١٢
 " .... " . مشروع -/-/-بتاريخ  

 درهــــــم إلــــــي ١٥٢٢٥٢٠٠بصــــــرف مبلــــــغ ..... المســــــتندات الدالــــــة علــــــي قيــــــام شــــــركة  -١٣
 .... " .برج "  مشروع -/-/-بتاريخ ..... كة شر

 .....حتى إبريل .... متتالية التواريخ من يوليو ) مزعوم تزويرها( فاتورة ١٢٠عدد  -١٤

بيروت والمستندات الدالة علي تاريخ فـتح الحسـاب ..... كشف حساب الطاعن لدي بنك  -١٥
  .-/-/-ٕ واغالقه بتاريخ -/-/-في 

-/-/-وه عنها بتقارير دائرة الرقابـة الماليـة المؤرخـة فـي محاصر األعمال والمرفقات المن -١٦
    ،-/-/-.  

 .محضر ضبط المستندات واالحراز  -١٧

 .محضر ضبط نسخ معلومات الحاسب اآللي لسكرتير الشركة  -١٨

كشف بيان بالمبالغ المحولة من حساب المتهم الثـاني لحسـاب الطـاعن ومـا يثبـت دخولهـا  -١٩
 .ذمته المالية 

 ..... .ة بفحص سجالت شركة محضر قيام المحكم -٢٠

 ) .مزعم تزويرها( فاتورة ١٢٠محاضر قيام المحكمة بفض الحرز عن  -٢١

 .-/-/- أجهزة حاسب آلي بتاريخ ٣ ملفات ونسخ محتويات ٥محضر ضبط  -٢٢

 واجلدير بالذكر أن مجلة املستندات أنفة الذكر 

 تساند عليها احلكم الطعني يف قضائه 

 رغم عدم وجودها بأوراق القضية 

حيـث أن الثاـبـت أن المـدافع عــن الطـاعن مـثـل أمـام محكـمـة  

 وقـدم كشـف بالمسـتندات التـي أشـار -/-/-الحكـم الطعـين بجلسـة 
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إليهــا حكــم أول درجــة فــي حيثياتــه وطلــب التصــريح لــه لتصـــويرها 

 .واإلطالع عليها 
 

 

 

 وقد صرحت حمكمة احلكم الطعني 

 للمدافع عن الطاعن ذلك 
لتصــــوير هــــذه .. أمــــين الســــر / وجــــه دـفـــاع الطــــاعن إـلـــي الســــيد ونـفـــاذا لهــــذا التصــــريح ت 

ـمـن جمـلـه المســتندات (إال أـنـه أعطــي المــدافع عــن الطــاعن ـثـالث مســتندات فـقـط .. المســتندات 

ـلــم ـيــتم إيجـــاد ـبــاقي و..  فـقــط ١٦ ، ٩ ، ٧وـهــي المســـتندات مسلســـل ) المطلوـبــة أنـفــه اـلــذكر

 .المستندات

 فما كان من املدافع عن الطاعن

 ن أوضح ما تقدم إيل حمكمة احلكم الطعني  إال أ
وهنــا قــام المــدافع ..  لتنفيــذ القــرار الســابق -/-/- فقــررت التأجيــل لجلســة -/-/-بجلســة  

للوقـــوف عمـــا إذا كانـــت المســـتندات األخـــرى موجـــودة مـــن " أمـــين الســـر " عـــن الطـــاعن بمراجعـــة 
خـري غيـر المسـتندات الثالثـة بعـدم وجـود أي مسـتندات أ.. أمـين السـر / فاخبره السيد .. عدمـه 

 .المسلمة إليه سابقا 

 وعليه فقد مت إثبات ذلك لدي حمكمة احلكم الطعني 

 -/-/-مبحضر جلسة 
وعـلــي الــرغم ـمــن جمــاع ـمــا تقــدم المثـبــت بــال جـــدال بمحاضــر جلســـات .. لمــا ـكــان ذلــك  

لحكــــم إال أن الطــــاعن قــــد فــــوجئ حــــال صــــدور هــــذا ا.. المحاكمــــة الصــــادر منهــــا الحكــــم الطعــــين 
والتـي خـال المطعون فيه أن المحكمة التـي أصـدرته اسـتندت فيـه إلـي المسـتندات المشـار إليهـا سـلفا 

وـبــذلك يكـــون حكمهـــا مشـــوبا بالقصـــور والعـــوار .. مـلــف القضـــية منـهــا وثـبــت ـعــدم وجودـهــا فـيــه 
م الستناده إلي أدلة لم تطرح علي بسـاط البحـث ولـم تكـن محـال للمناقشـة والتناضـل بـين الخصـوم ولـ

 .ٕوهو ما ينال من الحكم الطعين ويعيبه بما يوجب نقضه والغائه .. تفحصها المحكمة 
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 الوجه التاسع 

قصور عاب احلكم الطعـني بالتفاتـه بـال مـربر عـن واقعـة ضـبط 

ـركة  ـدي ـش ـا ـل ـوم تزويرـه ـواتري املزـع ـدم ..... الـف ـد ـع ـا يؤـك ـمب

ا أو فـإذا كانـت قـد مت اسـتعماهل.. استعماهلا أو صرف قيمتها 

..... صرف املبالغ الواردة بها لكانـت قـد ضـبطت لـدي شـركة 

 ..... .القائمة بالصرف وليس بشركة 

 مع التمسك ببطالن احلكم 
الطعــين لمــا ســبق واوضــحناه مــن أن المحكمــة الـتـي أصــدرته قضــت بإداـنـة الطــاعن وآخــرين  

ـــي المحــــررات المزعــــوم تزويرهــــافــــي جريمــــة التزويــــر  ـــع عـل واتير الصــــادرة مــــن الفــــ (دون أن تطـل
وهـــو مــا ينحــدر بـهــذا .. ودون أن تطلــع الطـــاعن أو مدافعــه عليهــا رغـــم تمســكه بهــذا .....) شــركة 

 .الحكم إلي حد البطالن 
 )٢٠/٣/١٩٥١ ق جلسة ٢٠ لسنة ١٩٠٤الطعن رقم (

 فقد أسفرت األوراق عن ميالد دليل أخر 

 علي بطالن احلكم الطعني 
الـفـــواتير المزعــــوم تزويرهــــا والمفـتـــرض أنهــــا ســــلمت إـلـــي فـقـــد تمســــك الطــــاعن ومدافعــــه ـبـــأن  
ــــم ضـــــبطها .. لصـــــرف قيمتهـــــا ..... شـــــركة  ــــد ـت ــــاألوراق –ـق ــــت ـب داخـــــل ..  حســـــبما هـــــو ثاـب

  ......وليس لدي شركة  .. .....شركة 

  املضبوطةتريوهذا دليل قاطع علي أن تلك الفوا

 )على فرض وجودها(
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 .....مل تستعمل ومل تقدم لشركة 

 ..... ـلــو كاـنــت ـقــد اســـتعملت وـقــدمت إـلــي شـــركة حـيــث أنـهــا 

لكاـنـت ضــبطت ـلـدي ) حســبما زعــم الحـكـم الطعــين(لصــرف قيمتهــا 

  وال يتصور بأي حال من األحوال وجودها لدي .....شركة 

  ......شركة 
 ليس هذا فحسب 

وعـلـي ـفـرض جــدلي يخــالف الواـقـع والحقيـقـة وال يتـفـق مــع العـقـل والمنطــق وطـبـائع األمــور أن  
أـلــيس ـمــن !! تـقــوم باســـتيردادها مـــرة أخـــري ..... .. بعـــد صـــرف الـفــواتير مـــن شـــركة  ..... شـــركة

 بـالتخلص مـن تلـك الفـواتير المزعـوم تزويرهـا طالمـا انتهـي الغـرض .....األحـرى أن تقـوم شـركة 

 .منها وتم صرف قيمتها 

  .....أما وأن يتم الزعم بضبط تلك الفواتري بشركة 
 لـم تسـتعمل ولـم – علـي فـرض وجودهـا –طع علـي أن تلـك الفـواتير فهذا يعـد بمثابـة دليـل قـا

بمـا يجعـل االتهـام الماثـل برمتـه قـائم علـي غيـر سـند .. ولم يتم صرف قيمتهـا ..... تقدم إلي شركة 
 .صحيح من الواقع والقانون 

 هذا ورغم أن تلك احلقيقة 
وضــوع ـلـو كاـنـت ـقـد عنـيـت تـنـال مــن اـلـدليل الـقـائم علـيـه هــذا االتهــام بمــا يؤكــد أن محكمــة الم

ـك ..ببحثهــا وأقســاطها حقهــا فــي الفحــص والتمحــيص لتغـيـر يقيـنـا وجــه اـلـرأي فــي اـلـدعوى   ورغــم ذـل

طرحت محكمة الحكم الطعين تلك الحقيقة الجوهرية ومضت قدما في إدانة الطاعن مهدرة أصـول 

 .يما يجعل حكمها جديرا بالنقض واإللغاء .. قواعد التسبيب ومقتضياته 

 ه العاشرالوج

أن وجه القصور السابق الذي عاب احلكم الطعني يسلمه إيل وجه 

أخر للقصور وهو عدم فطنه احملكمة إيل أن ضـبط الفـواتري لـدي 

يؤكد صدورها عـن هـذه الشـركة بإرادتهـا املنفـردة ..... شركة 

ومن ثم فهـي ال تعـدو أن تكـون عـرض أسـعار خيضـع للفحـص 
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ات فرديـة ختـرج عـن نطـاق والقبول أو الـرفض ممـا تعـد إقـرار

 .التأثيم 

 وهذا عني ما قررته حمكمة التمييز بقوهلا بأن 
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 ) جزاء٢٠٠٧ لسنة ١٩٣ الطعن رقم ١١/٦/٢٠٠٧محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
.....  قـــد صـــدرت مـــن شـــركة – علـــي فـــرض وجودهـــا –وكانـــت الفـــواتير المزعـــوم تزويرهـــا  

ســعار الــذي يخضــع للفحــص فهــي بــذلك ال تعــدو أن تكــون مــن قبيــل عــرض األ.. بإراداتهــا الفرديــة 
ومــن ـثـم يتوقــف مصــيره عـلـي نتيجـتـه وهــو مــا يؤكــد أنهــا ..... .. والقـبـول واـلـرفض مــن قبـيـل شــركة 

 .محض إقرارات فردية تخرج بحق عن نطاق التأثيم 

 وهو ما يؤكد انتفاء جرمية التزوير 
م تقــدم إـلــي ولــ..... الســيما وأننــا ـقــد اشــرنا ســلفا إـلــي أن تلــك الفــواتير ـلــم تخــرج مــن شـــركة 

ولم يتم صرف قيمتها بما يقطـع بكونهـا محـض عـرض أسـعار يخضـع للفحـص والقبـول ..... شركة 
وتـم ضـبطها ..... أو الرفض وغير قابلة للصرف حيث لـو كانـت قابلـة للصـرف لقـدمت إلـي شـركة 

أما وأنها ضبطت لدي الشركة التي أصـدرتها األمـر الـذي يقطـع بأنهـا مجـرد عـروض أسـعار .. بها 
 .م يتم استخدامها وينحصر عنها تأثيم التزوير ل

 وحيث مل يفطن احلكم الطعني 
إلـــي مـــا تقـــدم جميعـــه األمـــر الـــذي يقطـــع بأنـــه معيـــب بالقصـــور فـــي التســـبيب وعـــدم اإللمـــام  

 .بصحيح واقعات هذا االتهام مما يجعله جديرا بالنقض واإللغاء 
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 الوجه احلادي عشر 

التسبيب حيث التفت عن تقريري قصور عاب احلكم الطعني يف 

اخلربة االستشارية اللذين أكدا انقطاع صـلة الطـاعن باملناقصـات 

وعدم تدخله فيها من قريب أو بعيـد وأن اختصاصـه الـوظيفي 

بشأنها ينحصر يف اعتمـاد اختيـار استشـاري املشـروع واللجنـة 

اهلندسية للعطاء األفضل واألقل سعرا وهو عكس ما جاء بتقارير 

 .بة املالية التي عولت عليها حمكمة احلكم الطعني الرقا

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن 
حـيـث أـنـه ـلـو عـنـي الحكــم المطعــون فـيـه بفحــص دـفـاع ودـفـوع الطــاعنين وتمحيصــها وفحــص  

المســتندات التــي ارتكــز عليهــا لجــاز أن يتغيــر وجــه الــرأي فــي الــدعوى ولكنــه إذ أســقطه جملــه ولــم 
 نحو يكشف عن أن المحكمة أحاطت به واقسطته حقه يكون فضال عن قصوره قـد أخـل يورده علي

 .بحق دفاع الطاعنين بما يوجب نقضه واإلحالة ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن 
 ) جزاء٢٠٠٨ لسنة ٤٢٠ الطعن رقم ١٢/١/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضت بأن 
مة من الطاعن ويقول كلمته بشأنها فإنه يكون قـد شـابه إذا لم يعرض الحكم للمستندات المقد 

 .القصور في التسبيب 
 ) جزاء٢٠٠١ لسنة ٤٩ الطعن رقم ١٩/٥/٢٠٠١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ويف ذات السياق استقر الفقه علي أن 
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 ) وما بعدها٦٤١ ص ٣ين الدناصوري طبعة عز الد/ المستشار.. التعليق علي قانون اإلثبات (

 

 

 ملا كان ذلك 
وكـــان الثابـــت بدايـــة أن التقريـــر االستشـــاري األول المقـــدم أمـــام محكمـــة الحكـــم الطعـــين مـــن 

المقـيـد بـجـدول خـبـراء مـحـاكم دـبـي ووزارة  .. ...../ مـعـد بمعرـفـة الـسـيد الخبـيـر اـلـدكتور الطــاعن 

هـنـة بحثـا تفصــيليا وقـام ـبـالرد عـلـي تقـارير الرقاـبـة المالـيـة وقـد ـقـام ببحـث أوراق اـلـدعوى الرا.. الـعـدل 
 . ٕوايضاح أوجه العوار فيها

 أما عن التقرير االستشاري الثاني 

 فقد قام بإعداده 
ســتة مــن الـســادة الخبــراء المحاـســبين المعتمــدين ـلــدي محــاكم دـبــي والمقيــدين بـجــداول 

مــر الــذي يجعــل هــذين التقريــرين قــائمين األ) بخــالف الســيد الخبيــر االستشــاري األول  .. (الخبــراء
وقـد تبـين للخبـراء .. علي أسس فنية ومحاسبية لها وجاهتها ومتفقة مع المعايير الدولية المحاسبية 

االستشــاريين أن التـقـارير الصــادرة عــن الرقاـبـة المالـيـة ـقـد شــابها العدـيـد مــن المخالـفـات وأوجــه 

تـتلخص هـذه و.. المراجعـة المطبقـة بالدولـة القصور وعـدم اتفاقهـا مـع أبسـط قواعـد المحاسـبة و

 :المخالفات فيما يلي 

عــــدم توافــــق التقــــارير الصــــادرة عــــن دائــــرة الرقابــــة الماليــــة مــــع أحكــــام قــــانون اإلثبــــات فــــي  �
 .المعامالت المدنية والتجارية في شأن الخبرة 

 .مخالفة هذه التقارير ألبسط قواعد المراجعة والتدقيق المتعارف عليها  �
ائج التقارير طواعيـة عـن حـدود ونطـاق الخبـرة الحسـابية حيـث تـم اإلفتـاء فـي العديـد خروج نت �

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  �



 
 

٢٣٤

 .يين االستشار

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 عن شئون .. والتخمين ولم تبن علي المستندات والوثائق 
 .لشهود الخبرة الحسابية وأقوال ا

فـي أي مـن المشـاريع محـل ..... لم تتعاقد مع شركة ..... أن ..  تبين من بحـث األوراق :ثانيا 

 . وبين المقاول الرئيسي لكل مشروع علي حده(.....) إذ كان التعاقد يتم بينهما .. التداعي 

ـا  ..... عرـفـة شــركة  ـقـام تقرـيـر الرقاـبـة المالـيـة ـبـالتركيز عـلـي المشــاريع األربعــة الـتـي نفــذت بم:ثالـث
 .طرفا فيها ..... وتجاهل تماما عشرات المشاريع األخرى التي تم تنفيذها ولم تكن 

ـا  ـم تكــن ..... .. الثابــت مــن إجــراءات المناقصــات التــي تمــت وشــاركت فيهــا شــركة : رابـع أنهــا ـل

الشــركة الوحيــدة المــدعوه 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 ، (وكانــت هــذه األظــرف تفــض بمعرفــة لجــان تشــكل مــن اإلدارات  :سادســا 
 .طرفا فيها ) الطاعن(ولم يكن .. وأعضائها تدون أسماؤهم ..... .. ة في شرك) المالية 

كاـنـت ـتـتم ـمـن لجـنـة المناقصــات ، استشــاري .....  أن التوصــية بقـبـول العطــاء المـقـدم ـمـن :ـسـابعا 
وحـيـث يقتصــر دوره ـفـي اعتـمـاد ـهـذه .. وـلـيس ـمـن الطـاعن .. المشـروع ، اإلدارة الهندســية 

ــي جـــدول الصـــالحيات وهـــ.. التوصـــية والتصـــديق عليهـــا  و عـــين اختصـــاص الطـــاعن ـف

 .بالشركة

 مــن خــالل كاـفـة خطاـبـات ترســيه المناقصــات يتضــح أنهــا ـتـم توقيعهــا مــن الطــاعن بوصــفه :ثامـنـا 
 .علي توصية لجنة المناقصات وبناء ..... .. الرئيس التنفيذي لشركة 

هــا تراجــع بمعرفــة أكبــر أنوحســاباتها الختاميــة ..... الثابــت مــن خــالل ميزانيــات شــركة : تاســعا 

وـلــم ـيــرد عليـهــا ثـمــة مالحـظــات أو أخـطــاء أو .. مكاـتــب المراجـعــة والـتــدقيق ـفــي الـعــالم 

 .تجاوزات 



 
 

٢٣٥

وقـد خلـت .. وحسـاباتها الختاميـة تخضـع للرقابـة والمراجعـة .....  وكـذلك ميزانيـات شـركة :عاشرا 

 .أيضا من المالحظات أو األخطاء أو التجاوزات 

ـر  ـادي عـش  مــن خــالل تقــارير الرقاـبـة المالـيـة أنهــا لــم تلـتـزم بمعــايير المراجعــة الدوليــة  الثاـبـت:اـحل
 الصادر عن االتحاد الدولي للمحاسـبين والمتعلـق ٥٠٠وعلي األخص المعيار الدولي رقم 

 ) .بأدلة اإلثبات (

 تجاهلت تقارير الرقابـة تمامـا حقيقـة أن كافـة الموافقـات المنسـوبة للطـاعن صـدروها :الثاني عشر 
 .أنها تمت بالتوافق التام مع سلطاته وصالحياته المخولة له بجدول الصالحيات .. عنه 

" وهـو ..  خلت تقارير الرقابة المالية من عنصر هام من عناصـر الخبـرة الحسـابية :ثالث عشر ال

 .وذلك علي فرض وجودها " محاضر اجتماعات الخبرة 

مـر اإلحالـة وتقـارير الرقابـة الماليـة اسـتخدما فـي  أشـار التقريـر االستشـاري إلـي أن أ:الرابع عشـر 
رغــم أن جمــاع مــا ســطر بهمــا " علــي النحــو الثابــت بــاألوراق .. أكثــر مــن موضــع عبــارة 

 ) .ولم يرد بمرفقات التقرير(يخالف المستندات وال أصل له باألوراق 

ســـيد  أكـــد الســـيد الخبيـــر االستشـــاري علـــي عـــدم صـــحة ومعقوليـــة مقولـــة أن ال:اخلـــامس عشـــر 
ثـم يقـال أنـه حـول .. لتحويلهـا إلـي الطـاعن  مليـون درهـم ١ر٣قد تسلم مبلـغ .. / ..... 

ـغ قــدره  ممــا يؤكــد تضــارب وتنــاقض تقــارير الرقابــة الماليــة مــع !! درهــم ؟؟ مليــون ٥ر٥مبـل
 .بعضها البعض 

 واجلدير بالذكر .. هذا 

 االستشاريين قد أوصوا بضـرورة اسـتبعاد كافـةأن السادة الخبراء  

مــا حوـتـه تـلـك التـقـارير الخاصــة ـبـدائرة الرقاـبـة المالـيـة وعــدم االعتمــاد 

 .علي أي منها وذلك لعدم مالءمتها وعدم صالحياتها كدليل إثبات 
 وما ركن إليه 

ٕوانمـــا ممـــا حوتـــه تلـــك التقـــارير مـــن تناقضـــات ... الخبـــراء االستشـــاريين لـــم يكـــن مـــن فـــراغ 
 .ا هو مستقر عليه قانونتتعارض مع أسفر عنه الواقع وتناقض مع ما

 ملا كان ذلك 



 
 

٢٣٦

وعلــي الــرغم مــن جمــاع مــا تقــدم ومــا هــو ثابــت مــن تقريــري الخبــراء االستشــاريين أنهمــا قــد  
تضمنا حقائق جوهرية كان لزاما علـي محكمـة الحكـم الطعـين طرحهـا للبحـث وأن تقسـطها حقهـا فـي 

إال أنهـا لـم تفعـل .. ي الـدعوى البحث والتمحيص حيث لو كانـت قـد فعلـت لتغيـر يقينـا وجـه الـرأي فـ
وطرحـــت تقرـيــري الخـبــرة االستشـــارية جانـبــا وهـــو مـــا يوصـــم حكمهـــا بالقصـــور المبطـــل ـفــي التســـبيب 

 .فضال عن اإلخالل بحق دفاع الطاعن 
 

 الوجه الثاني عشر 

قـصـور احلـكـم الطـعـني يف التـسـبيب بالتفاـتـه الـغـري ـمـربر ـعـن 

ئـرة الرقابـة املاليـة املطاعن وأوجه العوار التي شابت تقـارير دا

والتي متسك بها الطاعن يف دفاعه ومل تقسـطها حمكمـة احلكـم 

الطعني حقها يف البحـث والتمحـيص السـيما وأنهـا تنـال مـن 

 .الدليل الذي تساندت عليه احملكمة يف قضائها الطعني 

 فقد متسك الطاعن يف دفاعه بأن .. بداية 

 لتقارير الرقابة املالية املطالع 
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 فالثابت من دفاع الطاعن أنه قد اعتصم 

 العديد من املخالفات التي أوردها طعنا علي تقارير الرقابة املالية ب

 وما شابتها من خمالفات أوجزها علي النحو التايل 

 املخالفة األويل  

خالل فرتة إعداده للتقارير الثالثـة املرفقـة ملـف التـداعي مل السيد اخلبري أن 

ته حـول مـا هـو يقم باستدعاء أي من املتهمني وعلـي األخـص الطـاعن ملناقشـ

 مسند إليه وإلبداء دفاعه وتقديم مستنداته فيه 
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د الســـيد الخبيـــر طـــوال فتـــرة أداؤه للمهمـــة المكلـــف بهـــا فـــي هـــذا االتهـــام عـــدم اســـتدعاء تعمـــ
عله يأتي بالمستندات القاطعة علي براءته مـن هـذا .. الطاعن لمناقشته حول ما هو منسوب إليـه 

ليسـت تابعـة ) التـي يعمـل بهـا (.....لدالـة علـي أن شـركة وعلي األخـص المسـتندات ا.. االتهام 

وغيـر ذلـك مـن األوراق والمسـتندات التـي سـتغير وجـه الـرأي فـي  .. للحكومة ومالها ليس مال عـام
 ـمـن ٨١أـمـا وأـنـه تعـمـد مخالـفـة الـمـادة .. اـلـدعوى مــن البداـيـة ـلـو كــان عـنـي الســيد الخبـيـر ببحثهــا 

ـات ـانون اإلثـب ـرغم مــن تمســك .. بتقــاريره إلــي حــد الــبطالن األمــر الــذي ينحــدر  .. ـق ـي اـل هــذا وعـل

 الطاعن بذلك أمام محكمة الحكم الطعين إال أنها التفتت عنه دون إيراد أو رد مما يعيب حكمها 

 .بالقصور في التسبيب 

 املخالفة الثانية 

مـا ) .....مـدير اإلدارة اهلندسـية بشـركة  (...../ نسب السيد اخلبري إيل السيد 

ميلـك ـصـالحيات كامـلـة يف إرـسـاء ـطـاعن فـهـو مل يقـرر ـبـأن ال.. صـدر عـنـه مل ي

 .املناقصات أو أنه يقوم بتحديد املقاولني املشاركني يف املناقصات 

 فالثابت 
.. أنه لم ينطق ببنت شفه مما نسـبها لـه السـيد الخبيـر  .. ...../ من خالل أقوال السيد 

ـي العكــس  ـل عـل ـي أن.. ـب ـه عـل ـت فقــد أكــد فــي أقواـل ـتم وفقــا للثاـب ـع إجــراءات المناقصــات ـت  جمـي

 .بالقانون وما جري عليه العرف 

 من بداية 
ـثـم اتخــاذ الـقـرار عـمـا إذا كــان ســيتم إنشــاء ـبـرج مكاـتـب أم ـبـرج .. ـلـألرض ..... شــراء شــركة  
ثـم يـتم تعيـين المقـاول .. ثم يتم تعيين استشاري للمشروع لتصـميمه واإلشـراف علـي تنفيـذه .. سكني 

 .سي للمشروع وذلك بالطرق القانونية أيضا الرئي

 حيث كان يقوم استشاري املشروع برتشيح عدد من املقاولني 

 لدعوتهم للتقدم يف املناقصات التي سيعلن عنها 
ـــه مــــن استشــــاري .. ويقتصــــر دور الطــــاعن هنــــا   فــــي اعتمــــاد الترشــــيحات المقدمــــة إلـي

 .لين لتقديم عطاءاتهم في المناقصة ثم يتم توجيه الدعوة إلي هؤالء المقاو.. المشروع 

 وبالفعل يتقدم هؤالء املقاولون 



 
 

٢٣٨

تشـكل لجنـة مكونـه مـن .. هنـا و.. بعطاءاتهم داخل أظرف مغلقـة ومشـمعه بالشـمع األحمـر 
 ) .العقاري..... في شركة (اإلدارة المالية + اإلدارة القانونية + اإلدارة الهندسية 

 ويتم تكليف تلك اللجنة 
ريف وتفرـيـغ محتواهــا والعطــاءات المقدمــة مــن المـقـاولين ـفـي كشــف يوضــح اســم بـفـض المظــا 

 .المقدم منها إن وجد ) خطاب الضمان(الشركة والعطاء المالي المقدمة منها والضمانات 

 

 

 ثم يتم رفع نسخة من هذا الكشف إيل استشاري املشروع 

  .....إلدارة اهلندسية لشركة أخري لو
ـفـإن .. وبالفـعـل .. وبـيـان التوصــية بقبـول أي ـمـن العطـاءات المقدـمـة وذلـك لتحليـلـه ودراسـته  

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 ذن وبالفعل كا
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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 / ..... نسبة أقوال للسيد و.. للثابت باألوراق 

 وعلي الرغم من أثاره هذا الدفاع 
أمــام محكمــة الحكــم الطعــين إال أنهــا التفـتـت عـنـه رغــم جوهريـتـه واعتصــمت بالتـقـارير المالـيـة  

في إصدار حكمها باإلدانة رغم ما شابها من قصور وعـوار وهـو األمـر الـذي يوصـم الحكـم الطعـين 
  .بالقصور في التسبيب

 املخالفة الثالثة  



 
 

٢٣٩

 التي .....هو رئيس جملس إدارة شركة طاعن أن الإيل أشار تقرير الرقابة املالية 

 وهـو .....كانت تقدم بعض العطاءات يف املناقصات التي كانت تطرح من شركة 

  .....ما جيعله مطلع علي العرض املقدم من شركة 
ـي شــركة  تابعــة إ.....فــإن الثابــت أن شــركة .. بدايــة   بــأن .. أمــا عــن القــول  .. .....ـل

 .الطاعن بوصفه رئيس لمجلس إدارتها فهو مطلع علي العطاءات التي تقدم منها في المناقصات 

 

 

 

 طاعن فليس يف هذا األمر شيء علي ال

 أو يثبت االتهام عليه 
نـاك ذلـك أنـه لـو كـان ه.. بل علي العكس فإن ذلك يؤكد براءة الطاعن ممـا هـو مسـند إليـه  

أمـا وأن  ..  التي يرأس مجلـس إداراتهـا.....لصالح شركة طاعن محاباة أو مجاملة لكان فعلها ال
فإن ذلك دليل قاطع علي شـفافية المناقصـات وأنهـا .. للمناقصة وال ترسي عليها ..... تدخل شركة 

 .تتم وفق صحيح القانون 

 املخالفة الرابعة  

 حتـت ..... إيل شركة .....لغ املدفوعة من شركة ة أن املبااليزعم تقرير الرقابة امل

  .....)وذلك عن مشاريع (مسمي استشارات 
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إلـي ..... حيث عجز هذا التقرير عن تقديم دليل واحد علي أن المبالغ الممنوحـة مـن شـركة 

رابـط بـين هـذه المشـروعات كما عجـز عـن إيجـاد أي  .. .....تخص مشروعات شركة ..... شركة 
اـلــذي تربطـــه ) الطـــاعن(إـلــي الـمــتهم األول ) المـــتهم الـثــاني..... (وـبــين المـبــالغ المرســـلة مـــن شـــركة 

ذـلـك أن عالـقـة القراـبـة والنســب ـتـدحض تخمــين تقرـيـر الرقاـبـة .. عالـقـة نســب وقراـبـة ـبـالمتهم الـثـاني 
 .المالية 

 املخالفة اخلامسة 



 
 

٢٤٠

 تتحصل علـي قيمـة أعماهلـا عـن .....عما بأن شركة جاء بتقرير الرقابة املالية ز

يف حـني ثبـت بـاألوراق أنهـا  .. .....املشروعات التي ترسي عليهـا مـن شـركة 

وهـو مـا يقطـع بعـدم صـحة هـذا .. تتقاضاها من املقاول الرئيسـي للمشـروع 

 .التقرير 
ء المناقصــة بـعـد إرسـا.....  أن شـركة وأقمـنـا الـدليل ـمـن المـسـتندات.. حيـث أوضـحنا ســلفا  

ٕوانمـا التعاقـد يـتم مـع المقـاول الرئيسـي للمشـروع الـذي يتـولى ..... .. عليها ال تتعاقد مع شـركة 

  .سداد قيمة أعمال

 

 

 واختالف ذلك متاما

  عما قرره هذا التقرير الصادر عن الرقابة املالية 
محـيص لالتهـام  وبحق مخالفة هذا التقرير للثابت باألوراق وأنه لم يصدر بعد فحـص وتيؤكد 

 .الماثل مما يثير الشك في صحة ما انتهي إليه 

 املخالفة السادسة 

 ١ر٣حتصـل علـي مبلـغ قـدره  .. ...../ أورد تقرير الرقابة املالية زعما بأن املدعو

 إيل ..... لتسهيل حتويل هذه األمـوال مـن شـركة .....مليون درهم من شركة 

  .طاعن ال

�+%L%א����א�,�ل�®Y3و�

 قــــام بتحويــــل ...../ ك أن ذات التقريــــر زعــــم أن المــــدعو ذلــــ

 .طاعن مليون درهم إلي ال) ٥ر٥(مبلغ قدره 
  مليون درهم ١ر٣فكيف يكون قد استلم مبلغ 

 !! مليون درهم ؟٥ر٥ويقوم بتسليم 
األمر الذي يقطع بأن االتهام الماثـل غيـر قـائم علـي سـند صـحيح فـي الواقـع أو القـانون وأنـه  

 .ايرة تماما لما حاولت النيابة العامة رسمها باألوراق له صوره مغ



 
 

٢٤١

 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 
ومبـلــغ /..... .. إـلــي الـمــدعو..... هـــم ـتــم تحويـلــه ـمــن شـــركة  أـلــف در٥٠٠وأن هنــاك مبـلــغ 

فيصـبح إجمـالي .. أيضـا /..... إلـي المـدعو.....  ألـف درهـم تـم تحويلـه مـن شـركة ٨٠٠أخر قدره 
 . مليون درهم ١ر٣المبلغ المحول إلي المذكور قدره 

 ثم يتم االدعاء 
أي أـنـه ..  إـلـي الطــاعن  ملـيـون درهــم٥ر٥ـقـام بتحوـيـل مبـلـغ (.....) أن ذات هــذا الشــخص 

 . مليون درهم السابق أن قام باستالمهم ١ر٣قام بتحويل مبلغ 

  مليون درهم غري معلوم مصدرهم ٤ر٢فضال عن قيامه بتحويل مبلغ 

  مليون درهم ١ر٣فهو مل يتسلم من مبالغ االتهام املاثل سوي 

 ! مليون درهم إيل الطاعن ؟٥ر٥فكيف يقوم بتحويل 
 مليــون درهــم ؟؟ ومــا هــو مصــدر ذلــك المبلــغ ٤ر٢ك المبلــغ الفــارق قــدره ومــن أيــن أتــي بــذل

 .األخير ؟؟ الذي تم إدراجه ضمن مبالغ االتهام الماثل 

 ومن ثم 
.. ٕواذ تعجــز تقــارير الرقابــة الماليــة عــن اإلجابــة عــن هــذه األســئلة التــي تطــرح نفســها وبقــوه 

 .بما كان يجدر إطراحها النعدام جديتهااألمر الذي يؤكد انعدام الدليل علي صحة هذه التقارير 

 املخالفة السابعة 

 .....ة بـني اسـتالم شـرك أن هناك تـزامن – بال سند -زعم تقرير الرقابة املالية 

 إيل .....ملبالغ املشروعات التي تقوم بتنفيذها وبني املبالغ املدفوعة من شـركة 

  .اعنط وبني املبالغ احملولة من األخرية إيل ال.....شركة 

 ورغم ذلك 
الســـيما وان  –بثمـــة دلـيــل أو ـتــاريخ يفـيــد وجـــود هـــذا الـتــزامن المزعـــوم ـلــم ـيــأت هـــذا التقرـيــر 

بـل مـن المقـاولين الرئيسـين  .. ..... لم تكـن تتقاضـي حقوقهـا مـن شـركة .....الثابت أن شركة 

  .للمشاريع



 
 

٢٤٢

 وكذا عجز التقرير 
تتزامن مع المبـالغ المدفوعـة ..... .. ركة عن تقديم أي دليل علي أن المبالغ المسلمة إلي ش 

.. إلـي الطـاعن ..... أو تتزامن مع المبالغ المحولة من شـركة ..... .. إلي شركة ..... من شركة 
 .وهو األمر الذي يقطع بعدم صحة جماع ما جاء بتقرير الرقابة المالية 

 
 
 
 
 
 

 املخالفة الثامنة  

 مع التمسـك –لغ التي حتصل عليها املتهمني أورد تقرير الرقابة املالية أن املبا

وهو األمر الذي ثبت عـدم صـحته  .. .....لي شركة ع مت حتميلها –بإنكار ذلك 

 .وخمالفته للحقيقة 

 حيث ثبت 
خرجـت مـن الذـمـة  .. المزعـوم تحصــل المتهمـين عليهـابمـا ال يـدع مجـاال للشـك أن المبـالغ 

 . ....وليس من شركة ..... .. المالية لشركة 

 وهو األمر الذي يؤكد 
هــو ـقـول مجــافي للحقيـقـة وهــو ـمـا ..... .. أن الـزعم ـبـأن هــذه المـبـالغ ـتـم تحميلـهـا إـلـي شـركة  

 .أكده الحكم الطعين ذاته بما يقطع بعدم صحة ما جاء بتقارير الرقابة المالية 

 املخالفة التاسعة  

ولة التعديل فيها تضارب وتناقض تقارير الرقابة املالية مع بعضها البعض وحما

 .إلثبات االتهام ضد الطاعن باملخالفة للواقع واملستندات 

 ذلك أن الثابت
إلـــي ..... أنـــه قـــد أورد بـــأن المبـــالغ المدفوعـــة مـــن شـــركة ) ٢ص (-/-/-بـــالتقرير المـــؤرخ 

 ..... .ٕتمت بموافقة واقرار مجلس اإلدارة الخاص بشركة ..... شركة 



 
 

٢٤٣

 يف حني مت تصحيح ذلك 
إلـي ..... أن تلك المبالغ قد صرفت من شركة ) ١٣ بند ٣ص  (-/-/-ير المؤرخ في التقر

 ..... . بموافقة مدير عام شركة ..... ..شركة 

 )التعديل(والسبب وراء هذا التضارب 
أن إدارة الرقابــــة الماليــــة حينمــــا أوردت فــــي تقريرهــــا األول أن هــــذه المبــــالغ المدفوعــــة تمــــت  

 تـدل علـي – مـن مجلـس اإلدارة –استشعرت أن تلك الموافقة .... .. .بموافقة مجلس إدارة شركة 

ـفـي التقرـيـر   ..وـهـو ـمـا ـتـم تعديـلـه .. مشــروعية ـهـذه المـبـالغ وأنـهـا تـمـت بعـلـم المجـلـس بالكاـمـل
وذلــك .. والقــول بــأن هــذه  المبــالغ صــرفت بموافقــة مــدير عــام الشــركة فقــط /) -/-المــؤرخ (الثــاني 

  .إلضفاء عدم المشروعية عليها

 ملا كان ذلك 
وكــان المــدافع عــن الطــاعن قــد تمســك منــذ فجــر الــدعوى بــبطالن تقــارير الرقابــة الماليــة لمــا 
شابها من مخالفات صارخة ولمـا أفسـدت فيـه فـي االسـتدالل وقصـرت فيـه فـي األسـباب علـي النحـو 

 ولـم إال أن الحكم الطعين قد التفت عما شاب هـذه التقـارير مـن قصـور وعـوار.. السالف عرضه 

وركن في إدانته للطـاعن علـي هـذه التقـارير التـي ثبـت  .. يناقشها أو يقسطها حقها في الرد عليها
ٕواذا كـان الركـون للتقريـر واتخـاذه سـندا لقضـاء .. وبالدليل القاطع فساد ما حوتـه مـن وقـائع وأسـباب 

ـ.. المحكمــة تعــد مــن صــالحياتها   ي أســبابولـكـن شــرط ذـلـك أن يـكـون هــذا التقرـيـر ـقـد ابتـنـي عـل
تؤدي إلي ما انتهي إليـه مـن نتيجـة وهـو األمـر الـذي لـم توضـحه محكمـة الحكـم الطعـين فـي حكمهـا 

 .ولم تناقشه بما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب 

 حيث أنه ملن املقرر يف قضاء التمييز أنه 
ولـئن ـكـان لمحكمـة الموضــوع أن تكـون عقـيـدتها ممـا تطـمـئن إليـه ـمـن أدلـة وعناصــر اـلـدعوى 
وأن تأخـذ مـن أي بينـه أو قريـنـة دلـيال لحكمهـا إذ العـبـرة فـي المـواد الجزائيـة هــي باقتناعهـا بنـاء عـلـي 
األدـلـــة المطروحــــة عليهــــا ولهــــا أن تســــتخلص مــــن أـقـــوال الشــــهود وتقرـيـــر الخـبـــرة وســــائر العناصــــر 

هـا ، المطروحة أمامها علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يـؤدي إليـه اقتناع
إال أن ذـلـك مشــروط أن يـكـون استخالصــها ســائغا مســتندا إـلـي أدـلـة مقبوـلـة ـفـي العـقـل والمنـطـق 

 .ولها أصلها في األوراق 

 )  جزاء٢٠١٠ لسنة ٥٨ الطعن رقم ٨/٣/٢٠١٠محكمة تمييز دبي بتاريخ (



 
 

٢٤٤

 ملا كان ذلك 
مـة الحكـم وعلي الرغم من جملة هذه المخالفات التي سبق وأن تمسـك بهـا الطـاعن أمـام محك

الطعين والتي إذا كانت قد بحثتها وأقسـطتها حقهـا فـي الفحـص والتمحـيص لتأكـدت يقينـا مـن انهيـار 
إال أن الحكـم .. الدليل المستمد من تقارير الرقابة المالية وأنها جديرة باالطراح وعـدم التعويـل عليهـا 

ـفـي قضــائه وـلـم ـيـرد عليهــا الطـعـين ـقـد طــرح جمـيـع المطــاعن الموجهــة إـلـي تـلـك التـقـارير وـلـم يوردهــا 
بل جاء معوال علي تلك التقارير الواهية سـندها .. ليس هذا فحسب .. الرد السائغ المبرر الطراحها 

 .ٕمما يقطع وبحق بقصور ذلك الحكم بما يتعين نقضه والغائه 
 
 

 الوجه الثالث عشر 

قصور احلكم الطعني يف التسبيب لعدم استظهاره األدلة التـي 

فيمـا بـني املتهمـني اتفـاق جنـائي  القول بوجود ركن إليها يف

حيث جاء استنتاجه هذا جمرد قول مرسل وبعبـارات .. األربعة 

 .جمهله ال تصلح ألن تكون سندا لقضائه 

 بداية 

 فإن الفقه والقضاء قد اجتمعا علي تعريف االتفاق اجلنائي بأن 
ا ، تســــتخلص المحكمــــة اتحــــاد إرادة شخصــــين أو أكثــــر علــــي ارتكــــاب جنايــــة أو جنحــــة مــــ 

عناصر االتفاق الجنائي القانونية من ظروف الدعوى ومالبساتها مادام فـي وقـائع الـدعوى مـا يسـوغ 
 .االعتقاد بوقوعه 

 )٤١٩ ص ٨٦ ق ٣٧ أحكام النقض س ١٨/٣/١٩٨٦(

 كما قضي بأن 
جنحــة ، االتفــاق الجنــائي ال يمكــن أن يتكــون إال باتحــاد اإلرادات علــي ارتكــاب الجنايــة أو ال 

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 ٧ مجموعة القواعد القانونية ج ٢٨/٤/١٩٤٨(

 ملا كان ذلك 



 
 

٢٤٥

عـد وأصــول قانونـيـة علـي ـمـدونات الحـكـم الطعـين يتضــح أـنـه وبتطبيـق جـمـاع مـا تـقـدم ـمـن قوا 
قد خال تماما من بيان األدلة والبراهين التي ارتكز عليها الحكم في القـول بوجـود اتفـاق جنـائي جمـع 

ـبـــل جــــاءت عباراـتـــه ـفـــي هــــذا الشــــأن عامــــة .. إرادات المتهمــــين األربعــــة نحــــو ارتكــــاب جريمــــة مــــا 
متهمـين األربعـة ملتحقـين بالعمـل لـدي ثـالث شـركات مختلفـة السيما وأن الثابـت أن ال.. ومجهلة 

بما يستلزم قيام أدلة قاطعة الثبوت علي وجـود اتفـاق جنـائي جمـع بيـنهم وأن كـل مـنهم جـاد فـي 

 اتفاقه 

 

 

  طعنيأما وأن خال احلكم ال

 من استظهار هذه األدلة علي حنو جلي ومفصل 

  القصور املبطل يف التسبيبإنه 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 

 .صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني علي واقعة الدعوى 
 )١/١٠/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٢ لسنة ٤١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
وض واإلبهام متـى جـاءت أسـبابه مجملـة أو غامضـة فيمـا أثبتتـه أو يكون الحكم مشوبا بالغم

نفـتـه مــن وقــائع ، ســواء كانــت متعلقــة ببيــان ـتـوافر أركــان الجريمــة أو ظروفهــا أو كانــت بصــدد الــرد 
علي أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصـر اإلدانـة علـي وجـه العمـوم أو 

ضـــطراب اـلــذي ينـبــئ عـــن اخـــتالل فكرـتــه مـــن حـيــث تركيزهـــا ـفــي موضـــوع كاـنــت أســـبابه يشـــوبها اال
الدعوى وعناصر الواقعة مما ال يمكن معه استخالص مقوماته سواء مـا يتعلـق منهـا بواقعـة الـدعوى 

فـإذا . أو التطبيق القانوني ويعجز بالتـالي محكمـة الـنقض عـن أعمـال رقابتهـا علـي الوجـه الصـحيح 
 وتدليلـه عليهـا لـم يبـين أي مـن الـتهم األربعـة المسـندة إلـي الطـاعن هـي كان الحكم فـي بيانـه للواقعـة

التـي ثبتـت عليـه وأوقـع عليـه عقـيـدتها واقتصـر فـي ذلـك علـي عـبـارة أن التهمـة ثابتـة قبلـه فإنـه يـكـون 
 ،مشوبا بالغموض واإلبهام والقصور الذي يعيبه ويستوجب نقضه 

 )٧/٦/١٩٦٦ق جلسة ٣٦ لسنة ٦٤٢الطعن رقم (



 
 

٢٤٦

 ني ما شاب احلكم الطعني وهذا ع
حيث لم يبين األدلـة التـي اعتكـز عليهـا فـي مقولـه تـوافر االتفـاق الجنـائي فيمـا بـين المتهمـين  
بــل أنــه أورد ذلــك فــي عبــارة مجملــه ومجهـلـة ومبهمــة تعجــز محكمــة التمييــز عــن إعمــال .. األربعــة 

 .حكم وهذا عيب في التسبيب يستلزم التصدي له بإلغاء ال.. رقابتها عليه 
 
 
 
 

 الوجه الرابع عشر 

قصور احلكم الطعني يف الرد علي دفـاع الطـاعن الـذي أورد مـن 

خالله العالقة التي تربط بـني املتهمـني األول والثـاني والتـي 

من شأنها أن تسفر عن تعامالت ماديـة بينهمـا منبتـه الصـلة 

عن الواقعـة االفرتاضـية التـي إعتكـز عليهـا احلكـم الطعـني يف 

ملتفتا عـن .. دانته للطاعن باملبالغ التي مت حتويلها له أسباب إ

.. دفاع الطاعن الذي يتعـارض مـع مـا افرتضـه احلكـم الطعـني 

علي الرغم من أن احلكم الطعني لو كان قـد عنـي بهـذا الـدفاع 

وقام بتمحيصه لكـان مـن شـأن ذلـك أن يتغـري وجـه الـرأي يف 

 . التسبيب الدعوى وهو األمر الذي يعيب احلكم بالقصور يف

 فاملستقر عليه يف قضاء حمكمة التمييز أنه 
حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في قوة إسناد التهمـة للمـتهم كـي تقضـي ببراءتـه مادامـت  

قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخـال حكمهـا مـن عيـوب التسـبيب إذ مرجـع األمـر فـي 
 .ذلك إلي مبلغ اطمئنانها في تقدير األدلة 

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

 ويف ذات اخلصوص قضت حمكمة النقض بأن 



 
 

٢٤٧

يكـفــي ـفــي المحاكمـــات الجنائـيــة أن يشـــتكك قاضـــي الموضـــوع ـفــي صـــحة إســـناد التهمـــة إـلــي  
المـــتهم كـــي يقضـــي ـلــه ـبــالبراءة إذ أن مرجـــع ذـلــك إـلــي مـــا يطمـــئن إلـيــه ـفــي تـقــدير اـلــدليل مـــادام أن 

 .اط بالدعوى عن بصر وبصيرة الظاهر من الحكم أنه أح
 )١٢/٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٨٠٧الطعن رقم (
 )١٩/٦/١٩٦٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ١٢٦٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
.. وكــان الثاـبـت ـبـاألوراق أن هـنـاك عالـقـة قراـبـة ونســب جمعــت ـبـين المتهمــان األول والـثـاني  

 بينهمـــا تـعــامالت مالـيــة وحرـكــة بـيــع وهـــو األـمــر اـلــذي يجـعــل مـــن المتصـــور عـقــال ومنطـقــا أن توجـــد
 .وشراء ال تمت للواقعة محل االتهام الماثل بصلة 

 وهو األمر الذي من شأنه 
..... قطـع الـرابط اـلـواهي والتخمـين الـذي بـنـي عليـه الحكـم الطـعـين قضـائه بمقولـه أن شــركة  

 المــتهم الـثـاني ـثـم تـقـوم بمــنح.. ـفـي المناقصــات الـتـي رســت عليهــا ..... تقتضــي أموالهــا مــن شــركة 
المــتهم ..... (ـثـم تـقـوم شــركة %) ١٠، % ٨(جــزء ـمـن هــذه األـمـوال تـتـراوح فيـمـا ـبـين .....) شــركة (

 .بتحويل جزء من هذه النسبة إلي الطاعن ) الثاني

 ففضال عن عدم قيام دليل معترب 
همــان فــإن عالقــة القراـبـة والنســب ـبـين المت.. عـلـي هــذا اـلـرابط اـلـواهي والتخمــين الغـيـر جــازم  

األول والثاني تبرر المبالغ التي تحول من المتهم الثـاني إلـي الطـاعن لوجـود تعـامالت ماليـة خاصـة 
 .بينهما وال تمت بصلة لواقعة االتهام الماثل 

 من ثم و
كان يجب علي محكمة الحكم الطعين بحث هذه العالقـة المنبتـة الصـلة عـن واقعـات االتهـام  

بين المتهمان األول والثاني تبرر المبـالغ المحولـة مـن الثـاني إلـي للوقوف علي وجود تعامالت فعال 
 .األول من عدمه 

 وعندها 
عـلـي مـبـالغ مــن ..... كاـنـت داـئـرة المـبـالغ محــل هــذا االتهــام ســتقف عـنـد حــد حصــول شــركة  
وهـنـا كــان يجــدر البحــث المســتفيض عـمـا إذا كــان هـنـاك مـبـرر ) .. بـفـرض صــحة ذـلـك..... (شــركة 

 .من عدمه ..... هذه المبالغ من شركة .... .لتقاضي شركة 



 
 

٢٤٨

 السيما 

 وأن المتهم الثاني قرر في أقواله أن ثمة تعاقدات بينه وبين  

 لتقديم استشارات لها عـن طريـق مستشـارين مـن خـارج .....شركة 

بـمـــا ـكـــان يســــتوجب بحــــث هــــذا .. الدوـلـــة وـكـــان دوره فيـهـــا وســــيط 

 .ٕالدفاع وامهاله نحو إثباته 
 

 

 إيل أن باإلضافة 
الطــاعن قطــع فــي أقوالــه بــأن المبــالغ المحولــة إليــه مــن المــتهم الثــاني ناتجــة عــن تعــامالت 

 .عائلية مالية دارت بينهما بعيدا عن الواقعات المزعومة محل هذا االتهام 

 ملا كان ذلك 
وغــض الطــرف .. وحيــث خــال الحكــم الطعــين مــن بحــث أوجــه الــدفاع الجوهريــة أنفــة الــذكر  

لمتهمــان األول والثــاني لالتهامــات الموجهــة إليهمــا دون بحــث أثــار هــذا اإلنكــار األمــر عــن إنكــار ا
الذي يصـيب هـذا الحكـم بالقصـور المبطـل فـي التسـبيب واإلخـالل الجسـيم بحقـوق الـدفاع علـي نحـو 

 .يستوجب نقضه 

 الوجه اخلامس عشر 

قصور عاب احلكم الطعني لعدم إيراده أو رده علي كافة الـدالئل 

 ـسـاقها الـطـاعن ومتـسـك بـهـا والـتـي تنـفـي عـنـه جرـميـة الـتـي

وهـو مـا يسـلس .. التزوير أو االشرتاك فيها من قريب أو بعيد 

 .باحلكم الطعني إيل حد البطالن  

 لعله من القواعد والثوابت القانونية والقضائية أنه 
وى قـد يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها إليضاح أن المحكمة حين قضت فـي الـدع 

ألمت إلماما صحيحا بواقعة الدعوى وظروفها المختلفة ومبني األدلة القائمة فيهـا وأنهـا تبينـت حقيقـة 



 
 

٢٤٩

األســاس اـلـذي تـقـوم عليـهـا شــهادة ـكـل شــاهد ودـفـاع ـكـل ـمـتهم حـتـى يـكـون ـتـدليل الحـكـم عـلـي صــواب 
 .واقتناعه باإلدانة مبني علي أدلة مؤديه إليها 

 )٥٧٦ ص ١١٥ ق ١٦ أحكام النقض س ١٤/٦/١٩٦٥(

 ملا كان ذلك 
وبتطبـيـق المفــاهيم القانونـيـة أنفــة اـلـذكر علــي مــدونات الحكــم الطعــين يتضــح أـنـه حينمــا أدان  

 الطاعن 
ـلـم يـقـم ذـلـك عـلـي أدـلـة ســاطعة وواضــحة ) الغـيـر موجــودة ـبـاألوراق(باالشــتراك ـفـي تزوـيـر الـفـواتير 

ـل شــابه اإلجمــال والغمــوض ورة فــي وجــدان محكمــة الحكــم بمــا يؤكــد علــي اهـتـزاز الصــ .. وجلـيـة ـب
 وفاتهــا أنـهـا ـلـم تفـطـن إـلـي ـعـدم وـجـود الـفـواتير الـمـدعي بتزويرـهـا ـبـأوراق القضــيةالطعــين لدرجــة 

 وهو اإلطالع علي تلك المحررات المزعوم ) تبطل بدونه إجراءات المحاكمة(القيام بإجراء جوهري 
 .تزويرها واطالع الطاعن ومدافعه عليها 

 ليس هذا فحسب 
فلت محكمة الحكم الطعين كافة األدلة التي تمسك بها الطاعن نفيا التهامـه باالشـتراك بل أغ 

رغـم أن محكمـة الحكـم الطعـين لـو كانـت قـد .. في التزوير ولم توردهـا أو تـرد عليهـا رغـم جوهريتهـا 
عنيت ببحث ما ركن إليه الطاعن في هذا المنحي فقد يكون من شأن ذلـك أن يتغيـر وجـه رأيهـا فـي 

هــام اـلـذي أســندته النياـبـة إال أنهــا ـقـد التفـتـت عــن ـمـا اعتصــم ـبـه الطــاعن بدفاعــه عـلـي اـلـرغم مــن االت
ذلك أن الثابت أن الطاعن قـد تمسـك أمـام محكمـة الحكـم .. داللة ما ركن إليه من نفي االتهام عنه 

 علـمـه الطعـين بالعديـد مـن األدلـة والـدالئل التـي تؤكـد عـدم اشـتراكه فـي هـذه التهمـه إن وجـدت وعـدم
 بها بما أثاره من أسباب أمام 

  : أوجز أدلتها علي النحو التالي.. محكمة الحكم الطعين 

من شـأنه تغيـري باالشرتاك يف تزوير أي حمرر طاعن عدم ثبوت قيام ال: الدليل األول 

خبط يده أو بتدخل مباشـر منـه أو أنـه أتـي عمـال مـن األعمـال احلقيقة سواء 

 يف ذلك املكونة له أو سخر غريه 

  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 



 
 

٢٥٠

 ويعد من طرق التزوير 
ف أو التغييـر فـي كتابـة المحـرر أو إدخال تغيير علي محرر موجود سواء باإلضافة أو الحذ . 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 
 . تقليده ونسبته إلي الغير اصطناع محرر أو . 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 
اق االتهام الماثل أن أحد لم يدع علـي الطـاعن القيـام بتزويـر ثمـة وكان الثابت من خالل أور 

أمـا اـلـزعم اـلـوارد ـبـاألوراق وهــو .. محـرر ـبـأي طريـقـة ـمـن الطــرق أنفـة اـلـذكر بنفســه وبطريـقـة مباشــرة 
 مـن قـانون ٤٤ أن المـادة فقد ثبـت.. مع المتهم الثاني .. الزعم باشتراك الطاعن في هذا التزوير 

 لي أن العقوبات قد نصت ع

يعـد ـفـاعال للجريمـة ـمـن ارتكبـهـا وحـده أو ـكـان شــريكا مباشـرا فيـهـا ويـكـون الشـريك مباشــرا ـفـي  
 :الحاالت اآلتية 
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  علي أن ٤٥كما نصت املادة 
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 ملا كان ذلك 

: الدعامــة األولــي .. وكــان االتهــام الماثــل برمتــه مقــام ضــد الطــاعن مســتندا إلــي دعــامتين  

.. بالزيـــادة علـــي العـــرض المقـــدم منهـــا ..... الـــزعم بقيـــام الطـــاعن بإرســـاء المناقصـــة علـــي شـــركة 
ة أو منفعـة قـدرها الـزعم بتحصـل الطـاعن لنفسـه ولغيـره مـن المتهمـين علـي عمولـ: والدعامة الثانية 

مع حصـولها علـي ) بالتزامن..... (وذلك علي سند من الزعم من قيام شركة .. ثالثون مليون درهم 
ــــي ..... دفعـــــات مالـيــــة مـــــن شـــــركة  مقاـبــــل المشـــــاريع الـتــــي رســـــت عليهـــــا بتحوـيــــل مـبــــالغ مالـيــــة إـل

 . اب الطاعنالعائدة للمتهم الثاني ثم أعادة تحويل جزء من هذه المبالغ إلي حس..... شركة 

 انتفاء وجود مثة إخالل أو خطأقد تأكد  سبق وهوحيث أن.. هذا 

  .....يف املناقصات التي أرسيت علي شركة 

 وأنها رست عليها لكون عطائها كان أقل العطاءات سعرا 

  .....وأكثرها ضمانا ألموال شركة 
.. لمناقصــات بالزـيـادة وـقـد أـقـر الحكــم الطعــين ذاـتـه ـبـذلك بتأكـيـده بعــدم صــحة واقعــة إرســاء ا 

 .وذلك لدي تعرضه لجريمة اإلضرار العمدي بالمال العام والتي قضي فيها ببراءة الطاعن 

 وإزاء انهيار الدعامة األويل.. هذا 
ـفـإذا كاـنـت .. تنهــار بالتبعـيـة الدعامــة الثانـيـة .. مــن اـلـدعامتين الـقـائم عليهمــا االتهــام الماـثـل 

 .القانون دون أي تجاوزات المناقصات قد أرسيت وفقا لصحيح 

  لثمة مبالغ .....فما السبب وراء دفع شركة 

 !غريه ألي مبالغ ؟لأو طاعن لل



 
 

٢٥٢

������:�
��א�	%
��.:��,kوא��C�k�6א��א1�����1*��*L9/�l"4��,�+H,� ���
�ذא��..�Z9�
91�81�$:�{��A��!.�و��V>p؟0�/.�@ذن�"	�

 ملا كان ذلك 
 ) .....صــاحب شــركة (ـلـي اـلـزعم بقـيـام الـمـتهم الـثـاني ـقـائم ع.. ـكـان االتـهـام ـبـالتزوير و

 واالدعـاء بأنـه بعـد تحصـل المـتهم .....ثم القيـام بصـرف قيمتهـا مـن شـركة .. باصطناع فواتير 

 .إلي الطاعن الثاني علي هذه المبالغ يقوم بإعادة تحويلها 

 ملا كان ذلك 
لألســـباب الـتــي ركـــن إليهـــا أيضـــا وكـــان هـــذا اـلــذي افترضـــه الحكـــم الطعـــين مخالـفــا للـقــانون و

الطاعن في دفاعه والتي لم يـرد عليهـا الحكـم الطعـين سـلبا أو إيجابـا فالثابـت بـدفاع الطـاعن أنـه قـد 
 تمسك باألسباب التي التفت عنها الحكم الطعين والتي أوردها بدفاعه وتمسك بها علي النحو التالي 

 

 :السبب األول 
ــأن الثاـبــت ـبــاألوراق أـنــه  ــدفعات المســـلمة مـــن ال يوجـــد ثمـــة ـت ــاولي زامن فيمـــا ـبــين اـل مـق

) المـتهم الثـاني (.....للفواتير المقدمة من شـركة صرف األخيرة  وبين .....إلي شركة المشاريع 

علـي ) الذي تربطه صلة قرابة بـه( من المتهم الثاني طاعنوال تزامن بين ذلك كله وبين تحصل ال

 .رينة الوحيدة القائم عليها هذا االتهام تنتفي الق.. وبانتفاء هذا التزامن  .. مبالغ

 : السبب الثاني 
وبانتـفـــاء .. ا إـلـــي الطــــاعن ألي مـبـــالغ .....وبانتـفـــاء الســــبب المـبـــرر لســــداد شــــركة .. هــــذا 

..... إلـــي شـــركة ) المـــتهم الثـــاني..... (فـــإن إصـــدار فـــواتير مـــن شـــركة .. التـــزامن المزعـــوم ســـلفا 
 .وبفرض صحة ذلك ) ورةسواء كانت صحيحة أو مز(وصرفها منها 

  بذلك طاعنفال شأن لل

بمــا يؤكــد أنــه لــم يقــم بــالتزوير أو االشــتراك مــع غيــره فــي أي  

 وسـواء كـان ذلـك االشـتراك المزعـوم – علي فرض وجـوده –تزوير 

 .مباشر أو بالتسبب 
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 حيث أن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن 
نمــا يكــون باتحــاد نـيـة أطراـفـه عـلـي ارتكــاب االشــتراك بطرـيـق االتـفـاق عـلـي ارتكــاب الجريمــة إ 

الفعــل المتفــق عليــه وأن قصــد المســاهمة لــدي الشــريك يتحقــق إذا وقعــت الجريمــة تبــين االتفــاق بــين 
المساهمين تحقيقا لقصد مشترك أي يكون لكل منهم قصد في إيقاع الجريمة واسهم بدور فـي تنفيـذه 

 .حسب الخطة التي وضعت 
 ) جزاء٢٠١٠ القاعدة الصادرة سنة – ١١/١/٢٠١٠ جزاء بتاريخ ٢٠١٠ لسنة ١قم حكم التمييز في الطعن ر(

 األسباب ومن 
التي أوردها الدفاع مع الطاعن ما يؤكد انتفاء صفة الشريك عنه وعلي الـرغم مـن اعتصـامه  

بـهـذا اـلـدفاع وبياـنـه لألوجــه الـتـي تـبـرر وتؤكــد أـنـه منـبـت الصــلة عــن هــذه الجريـمـة والـتـي أكــدها عـلـي 
 :حو التالي أمام محكمة الحكم الطعين مؤكدا أنه الن
 
 

 مل 
 أي بيان مـن حيث أنه لم يكتب بخط يده) بفرض حصوله (يرتكب التزوير مع المتهم الثاني  

 وجودها وتزويرها بيانات الفواتير المزعوم 

 كما أنه مل  
 .ت ذلك باألوراقيأتي بثمة فعل من األفعال المكونة لجريمة التزوير علي اإلطالق ولم يثب

 كما انه مل يثبت 
 فـي أي محـررات إذ أن هـذه الفـواتير المزعومـة أنه قام بتسخير غيره فـي ارتكـاب أي تزويـر 

 .وصادرة من صاحبها فكيف للطاعن أن يسخر أحد في التزوير ..... خاصة بشركة 

 كما أنه .. هذا 
.. ارتكـاب هـذه الجريمـة لم يحرض شـخص علـي ارتكـاب أي تزويـر أو اتفـق مـع غيـره علـي  

الراسـية عليهـا ..... بأنه لم يحصل علـي ثمـة مبـالغ مـن شـركة .. حيث أن الثابت كما أسلفنا القول 
كمـــا أن قرينـــة التـــزامن التـــي وردت بـــأوراق هـــذا االتهـــام قـــد انتفـــت .. المناقصـــات بموجـــب القـــانون 

لـثـاني عـلـي تزوـيـر أي أوراق أو األـمـر اـلـذي ينـفـي وجــود أي اتـفـاق ـبـين الطــاعن والـمـتهم ا.. وبطـلـت 
 .محررات 
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 وختاما لذلك  
 أنه لم يمد غيره بأي أسلحة أو أدوات أو معدات أو غيرها الصطناع تلك الفواتير المزعومة 

 ملا كان ما ركن إليه الطاعن يؤكدو
وبحـــق انتـفــاء جريمـــة االشـــتراك ـفــي التزوـيــر فـــي حـــق الطـــاعن بمـــا يـبــرأ ســـاحته مـــن االتهـــام  

هذا وعلي الرغم من جوهريـة هـذا الـدليل الـدامغ الـذي سـاقه الطـاعن وتمسـك بـه أمـام .. يه المسند إل
 .محكمة الحكم الطعين إال أنها طرحته بما يعيب حكمها بالقصور المبطل في التسبيب  

 

 

 

 

 

فقد دفع الطاعن أمام حمكمة احلكم الطعني بأنه علي الفرض اجلـديل : الدليل الثاني 

فإنه مل يثبت باألوراق مثـة دليـل أو حـىت ة التزوير باألوراق بتوافر أركان جرمي

 وهـو مـا يقطـع - بفـرض وجـوده–التزويـر هـذا بـأمر طاعن قرينة علي علم ال

 ال – بفـرض وجودهـا –بانتفاء هذا االتهام يف حقه السـيما وأن املصـلحة وحـدها 

 دليال علي االشرتاك يف التزوير ألن تكون تصلح 

 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 
حســب محكمــة الموضــوع أن تتشــكك فــي قــوة إســناد التهمــة إلــي المــتهم كــي تقضــي ببراءتــه  

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

 كما قضي بأن 



 
 

٢٥٥

األحـكـام الجنائـيـة تبـنـي عـلـي الجــزم واليـقـين ال الشــك والتخـمـين وأن األحكــام الصــادرة باإلداـنـة  
 .يجب أن تبني علي حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين 

 )٨٥٥ س ٢٠١رقم  ٩ س ٢٨/١٠/١٩٥٨(

 ملا كان ذلك 
بمــنح مـبـالغ إلــي ..... وكــان قــد ثبــت بمــا ال ـيـدع مجــاال للشــك انتفــاء أي مبــرر لقـيـام شــركة  
إال أـنـه عـلـي ـفـرض صــحة هــذا االتهــام وأن .. كمــا انتـفـي الـتـزامن المزعــوم ـبـاألوراق ..... .. شــركة 

علـي مبـالغ بـال .....  مـن شـركة  ليحصـل– علي خـالف الحقيقـة –المتهم الثاني قام بتزوير فواتير 
 .مقابل 

 فقد خلت األوراق 
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 ومع ذلك 
لعــل أن الثابــت أن ذلــك أمــر مســتحيل !!! يــتم تنفيــذ ذلــك االتفــاق عــن طريــق جريمــة أخــري  

أن المتهم الثاني حينما اتجه نحو إصـدار تلـك الفـواتير .. وهو األمر الذي يؤكد .. تصوره أو قبوله 
بـذلك تمامـا إذ انـه ال لـم يكـن علـي علـم طـاعن فـإن ال.. بالمخالفـة للحقيقـة ) علي فـرض وجودهـا(

 .يتدخل فيه من قريب أو بعيد 

 هذا 

      وحيـث أـنـه ـمـن القواعــد العاـمـة أن المصــلحة وحــدها ال تكـفـي 

 .ألن تكون دليال علي ارتكاب التزوير 
 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا ) علي فرض وجود املصلحة(

ظهر إن كانــت جريـمــة االشـــتراك ـفــي وكــان الحـكــم المطـعــون فيــه ـلــم يســـت.. 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 (
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 )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 

ال يكـفــي بمجـــرده ـفــي ثـبــوت إســـهامه ـفــي تزويرهـــا أو تقلـيــدها كفاعـــل أو شـــريك أو علمـــه .. تقلـيــدها 
ي أـنـه هــو اـلـذي أجــري التزوـيـر أو التقلـيـد بنفســه أو بواســطة ـبـالتزوير أو التقلـيـد ، ـمـا ـلـم تـقـم أدـلـة عـلـ

 .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 
ـلـدالئل الـتـي تؤكــد وـكـان الطــاعن ـقـد تمســك ـفـي دفاعــه أمــام محكـمـة الحكــم الطعــين باألدـلـة وا 

عــدم علمــه بهــذه الجريمــة مــع الفــرض بوجودهــا وارتكــن فــي ذلــك إلــي أســباب واقعيــة وقانونيــة تؤكــد 
 صحة دفاعه إال أنه علي الرغم من ذلك فقد التفت الحكم الطعين عن هذه األسباب بالمخالفة 

 .للقانون 

 وذلك باعتصامه يف اإلدانة علي افرتاضات 

 ال وجود هلا يف الواقع 
فالمســئولية الجنائيــة ال تقــام إال عـلـي األدلــة القاطعــة الجازمــة الـتـي يثبتهــا الــدليل المعتبــر وال  

 .تؤسس علي الظن واالحتمال واالعتبارات المجردة 
 ) ق٥٥ لسنة ٦١٥٠ الطعن رقم ١٧/١٠/١٩٨٥نقض (

 إال أن احلكم الطعني قد خالف ذلك كله 
الشـتراك فـي التزويـر رغـم انتفـاء أي دليـل علـي حيث أنتهي فـي قضـائه إلـي إدانـة الطـاعن با 

مقيمـا حكـمـه عـلـي افتراضــات ) إن وجــد لهـا صــدي ـبـاألوراق(ارتكابـه أو اشــتراكه ـفـي جريمـة التزوـيـر 
.. وتخميـنـات ال تصــادف الحقيقــة والواقــع وأهــدر كافــة أدـلـة النفــي الـتـي ســاقها وتمســك بهــا الطــاعن 

لتسبيب لطرحه دفاع جوهري للطـاعن دون إيـراد أو وهو األمر الذي يقطع بقصور هذا القضاء في ا
 .رد سائغ يبرر اإلطراح 

 
 



 
 

٢٥٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوجه السادس عشر 

أن احلكم الطعني قد قصر يف أسبابه حينمـا التفـت عـن الـدفاع 

اجلوهري الذي اعتصم به الطاعن والذي أكد فيـه وفقـا للحقـائق 

ية والتـي املؤكدة والتقارير الفنيـة املبنيـة علـي أسـس هندسـ

تؤكد من أن قيمة املناقصـات التـي رسـت هـي مببلـغ مـائتي 

مليون درهم وأن الربح املتوقع وفقا لألصول الفنية واهلندسية 

وهذا يعني أن أقصـي % ٧إيل % ٢يدور وجودا وعدما حول نسبة 

ربح ميثل مبلغ أربعة عشر مليون درهم وهـو مـا ينهـار معـه 

صول الطاعن علـي ثالثـون االتهام الذي افرتضت فيه النيابة ح

ـم  ـون درـه ـد .. ملـي ـدفاع املؤـي ـذا اـل ـة ـه ـم جوهرـي ـه ورـغ إال أـن

باملستندات إال أن حمكمة احلكم الطعني مل تعتني بـه ومل تـرد 

عليه سلبا أو إجيابا وهو األمر الذي يوصم احلكم الطعني بعيـب 

 .القصور يف التسبيب 
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 وحيث قضت حمكمة التمييز بأن 
 كـــان األصـــل أن المحكمـــة ال تلتـــزم بمتابعـــة المـــتهم فـــي منـــاحي دفاعـــه مـــن المقـــرر أنـــه إذا 

المختلفة إال أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها مـا يـدل علـي أنهـا واجهـت عناصـر الـدعوى وألمـت 
بها علي وجه يفصح عن أنهـا فطنـت إليهـا ووازنـت بينهـا فـإذا هـي التفتـت كليـة عـن التعـرض لـدفاع 

 من التهمة التي وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قـد أطرحـت هـذا الطاعن ومستنداته وموقفه
 .الدفاع وهي علي بينه من أمره فإن حكمها يكون قاصر البيان موجبا نقضه 

 )  جزئي٢٠٠٦ لسنة ٢٤٥ الطعن رقم ٣٠/١٠/٢٠٠٦محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
حكـم الطعـين تقريـر استشـاري يؤكـد أن وكان المدافع عن الطاعن قـد قـدم للمحكمـة مصـدرة ال 

قيمة العمليات موضوع المناقصات محـل األوراق قيمتهـا مـائتي مليـون درهـم وأن الـربح المتوقـع وفقـا 
بمــا يؤكــد أن أقصــي ربــح قــدره أربعــة عشــر % ٧و % ٢لألصــول الفنيــة والهندســية يتــراوح مــا بــين 

وقـد تمسـك الطـاعن .. ون مليـون درهـم مليون درهم ومن غير المتصـور أن يكـون مقابـل التـربح ثالثـ
ومدافعــة علــي أن االتهــام فــي هــذا المنحــي يكــون مبنيــا علــي غيــر أســاس واقعــي أو موضــوعي بمــا 

 .يؤكد أن للواقعة صورة أخرى غير الصورة التي سطرت في بعض أوراق الدعوى 

 إال أن احلكم الطعني 
ه لـو كـان قـد عنـي بـه وأقسـطه قد التفـت عـن دفـاع الطـاعن رغـم جوهريتـه علـي الـرغم مـن أنـ 

حقه لكان قد تغير وجه الرأي في الدعوى وهو األمر الذي يوصم الحكم الطعين بعيـب القصـور فـي 
 .التسبيب 

 الوجه السابع عشر 

قصور عاب احلكم الطعني لعدم حتصيله صحيح واقعـات االتهـام 

املاـثـل حتـصـيال ـصـحيحا وحتريـفـه ألـقـوال الـشـهود والتفاـتـه ـعـن 

التي متسك بها الطاعن يف شأن هؤالء الشهود مبا جيعل املطاعن 

إال أن ذلـك .. أقواهلم جـديرة بـاإلطراح وعـدم التعويـل عليهـا 

احلكم قد خالف ذلك كله ومل يبني وجه اسـتدالله بهـا يف ثبـوت 

 .التهمة مكتيفا بسردها فقط مبا يعيبه ويتعني نقضه  
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 فقد تواترت أحكام التمييز علي أن 
العبــرة فــي اإلثبــات فــي المــواد الجزائيــة هــي باقتنــاع محكمــة الموضــوع واطمئنانهــا وـلـئن كــان  

إلــي األدلــة المطروحــة علــي بســاط البحــث فمــن حقهــا بمــا لهــا مــن ســلطة مطلقــة فــي تقــدير األدلــة 
واألخذ بما ترتاح إليه منها أن تعول علي قـول الشـاهد أو المـتهم فـي أيـة مرحلـة مـن مراحـل الـدعوى 

 .شروط أن يكون له أصل ثابت باألوراق إال أن ذلك م

 ) جزاء٢٠٠٩ لسنة ٤٧٩ الطعن رقم ١١/١/٢٠١٠محكمة تمييز دبي (

 وحيث قضت حمكمة النقض بأن 
يجب علي الحكم المطعون فيه أن يبـين وجـه اسـتدالله بالـدليل علـي ثبـوت التهمـة بعناصـرها  

 .يبطله ويوجب نقضه ٕالقانونية كافة ، واال كان معيبا بالقصور في التسبيب الذي 
 )٢٠/١١/١٩٨٨ ق جلسة ٥٧ لسنة ٣٠٨٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيـق جمـلـة ـمـا تـقـدم ـمـن مـفـاهيم قانونـيـة علـي ـمـدونات الحـكـم الطـعـين يتضــح أـنـه انحــرف  

كما قامـت بترتيـل بعـض أقـوال الشـهود دون .. بأقوال بعض الشهود واستقي منها ما ال تهدي إليه 

هذا فضال عما شاب الحكم الطعين من إطراح غيـر  ..  استقته منها من دليلأن توضح ماهية ما
مـبـرر للمطــاعن الـتـي تمســك بـهـا الطــاعن عـلـي هــؤالء الشــهود بمــا يهــدر مــا زعـمـوا ـبـه وكــان األجــدر 

مكتفـيـا بســردها دون بـيـان لوجــه اســتدالله بهــا ـفـي ثـبـوت .. إطــراح أـقـوالهم لمخــالفتهم للحقيـقـة والواـقـع 
 .ها القانونية التهمة بعناصر

 ذلك أن 
ثابــت أن الطــاعن قــد اعتصــم فــي دفاعــه أمــام محكمــة الحكــم الطعــين بــأن مــا ركنــت إليــه ال 

النيابة العامة في اتهامها من االعتصام بـأقوال الشـهود واعتبارهـا دليـل إثبـات ضـد الطـاعن هـي فـي 
 محكمـة الحكـم الطعـين األصل دليل نفي وقـد أكـد ذلـك الطـاعن بمناقشـته أقـوال الشـهود بدفاعـه أمـام

إال أـنـه وعـلـي اـلـرغم ـمـن ذـلـك فـقـد التفـتـت .. مؤـكـدا أن شــهادتهم تتـعـارض ـمـع االتـهـام المنســوب إلـيـه 
المحكـمـة مصــدرة الحكــم الطـعـين عــن اـلـدفاع اـلـذي ســاقه الطــاعن رغــم جوهريـتـه وانســاقت وراء اتهــام 

قـوال شـهود ورغـم مـا سـاقه النيابة وأصدرت حكمها باإلدانـة معتصـمة بمـا اعتصـمت بـه النيابـة مـن أ
الطــاعن أمامهــا مــن حقــائق تؤكــد خــالف مــا ركـنـت إليــه المحكمــة وهــو األمــر اـلـذي يبــين ممــا أورده 

 :الطاعن أمام المحكمة علي النحو التالي والتي تأكد منها 
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.. كان جيـب وصـفها بأنهـا شـهادة نفـي ولـيس إثبـات  .. .....أن أقوال الشاهد : أوال 

 مجيع إجراءات املناقصات وانفصام عالقـة الطـاعن بهـا حيث قرر صراحة بصحة

وهـذا كلـه علـي عكـس مـا (واحنصار دوره يف اعتماد قرار ترسية املناقصـة فقـط 

 ) استنتجته حمكمة احلكم الطعني من أقواله خمالفة بذلك ما هو ثابت باألوراق

 باستقراء أقوال هذا الشاهد إذ أنه 
فقـد جـاءت .. بل علـي العكـس  .. طاعن شفه تدين اللم ينطق ببنتيتضح وبجالء تام أنه  

 .أقواله مؤكده علي انتفاء صلته تماما بالمناقصات 

 حيث قرر صراحة 
تقــوم بشــراء األراضــي ثــم يــتم وضــع خطــه للمشــروع ســواء كــان .. العقــاري ..... ـبـأن شــركة  

ثم يقوم .. لتصميمه ثم يتم تعيين استشاري المشروع .. سيتم إنشاء أبراج مكاتب أو أبراج سـكنية 

ثـــم تـــتم دعـــوتهم لتقـــديم عطـــاءاتهم .. باعتمـــادهم بترشـــيح المقـــاولين لـــإلدارة العليـــا التـــي تقـــوم 
 .في مظاريف مغلقة ومشمعه بالشمع األحمر .. وأسعارهم 

 

 وعقب ذلك يتم تشكيل جلنه 
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 رسل هذا الكشف إيل استشاري املشروع يثم 
وفـي .. ثـم يجـري توصـيه باختيـار أحـد المقـاولين األقـل سـعرا .. الذي يتولى دراسته وتحليله 

روض المقدمة من المقـاولين ويقومـون بتحديـد  يتولى أيضا الطاقم الهندسي تحليل العتوقيت معاصر
 .المقاول األقل سعرا 

 ويف النهاية يعرض ذلك كله علي الرئيس التنفيذي 

  باعتماده )فقط(الذي يقوم طاعن  وهو ال.....لشركة 

 ثم يتم إرسال خطاب تعيني املقاول 
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ـى ظــاهرا انتفــومــن خــالل جميــع الخطــوات التــي قــرر بهــا الشــاهد المــذكور   اء أي دور يتجـل

فـي حـين  ..  علـي أنـه دليـل ثبـوت– علـي خـالف الحقيقـة –بشهادة هذا الشاهد المقـدم طاعن لل
 .أنه وبحق دليل نفي 

 فلم يشر يف أقواله من قريب أو بعيد 
ولــم  .. إلرســائها عـلـي شــركة أو مقــاول معــينإلــي قيــام الطــاعن بالتــدخل فــي المناقصــات  

إلــي أخــر مــا ورد .. ت بســعر أزيــد مــن الســعر المعــروض يقــرر بــأن الطــاعن أرســي هــذه المناقصــا
 ) .كأحد أدلة الثبوت(بأمر اإلحالة من الزعم أنه ثابت بأقوال هذا الشاهد 

 ومن ثم 
.. مـن شـأنها تبـرأه الطـاعن ممـا هـو مسـند إليـه (.....) يضحي ظاهرا أن أقوال هـذا الشـاهد  

م عــن مخالفــة للثابــت بــاألوراق وقصــور فــي أمــا القــول والــزعم بأنهــا مــن أدلــة الثبــوت ضــده فإنــه يــن
 .اإللمام بصحيح واقعات التداعي المثبتة بها 

 ورغم أن الطاعن 
ـقـد تمســك بدالـلـة هــذه الشــهادة وأنهــا تؤكــد نـفـي الواقعــة إال أن الحكــم الطعــين ـقـد اعتصــم بهــا  

  الذي يوصم وهو األمر.. واعتبرها دليل إثبات دون االلتفات لما أورده الطاعن من دفاع جوهري 
 .الحكم الطعين بالقصور في التسبيب 

قـد جـاءت / ..... .. أن الشـاهد .. كما أكد الطاعن أمام حمكمـة احلكـم الطعـني : ثانيا 

هـذا فضـال .. أقواله عبارة عن رأية الشخصي وليس عما شاهده أو رآه أو مسعـه 

ح ألن يكـون عن أنه مل يشر من قريب أو بعيد إيل الطاعن ومل يقرر حبقه ما يصل

فضال عن خلو األوراق من مثـة دليـل يؤكـد صـدور تعليمـات مـن .. دليال ضده 

 .األمر الذي يبطل معه ما ورد بالتقرير .. مسو احلاكم 

 أقر هذا الشاهدفقد 
وأنـه قـد سـبق وأن تعاملـت الشـركة .. منذ حوالي أربعة وثالثون عـام ..... بأنه يعمل بشركة  

وكـان ذلـك يـتم بطريـق المناقصـات التـي كانـت .. ي أكثـر مـن مشـروع فـ..... محل عمله مع شركة 
 .وقد رست عليها حوالي أربعة مناقصات .. المقاول الرئيسي تدعي إليها من خالل 

 وأضاف صراحة



 
 

٢٦٢

لقـاء ..... لم تقم بتحويل مبالغ مالية لشـركة ..... بأن شركة  

 .ترسية المناقصات عليها 
 وعقب ذلك

 لكونه مجـرد رأي لـيس معلومـة شـوهدت الذي ال يجوز األخذ بهلشخصي بدأ في إبداء رأيه ا 
دونمـا مقاـبـل أو ..... قاـمـت بتحويـل مبـالغ إلـي شـركة ..... ذلـك أنـه قـرر بـأن شـركة .. أو سـمعت 

وـقــــرر ـبــــأن هـــــذه المـبــــالغ تعاصـــــرت ـمــــع تنفـيــــذ مشـــــاريع ..... .. خـــــدمات ـقــــدمت لـهــــا ـمــــن شـــــركة 
 ..... .شركة 

 كمة احلكم الطعني افرتض الطاعن أمام حمو
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  الشاهد وأكد املدافع عن الطاعن بأن أقوال

  ال ميكن الركون إليها يف ثبوت االتهام فهي
وـمـن ـثـم تـكـون أـقـوال ذـلـك الشــاهد ـفـي هــذا .. ال ترـقـي إـلـي مرتـبـة اـلـدليل وال حـتـى القريـنـة 

المقام هـي والعـدم سـواء ذلـك أنهـا مجـرد رأي مـن المـذكور الـذي لـم يطلـب منـه الـرأي بـل أن مـا 

وهـو مـا يسـقط أقـوال الشـاهد  .. ركه بإحدى حواسهأو سمعه أو أد.. طلب منه اإلدالء بما شاهده 
فضـال عـمـا ثـبـت ـبـاألوراق ـمـن .. مـن قائـمـة أدـلـة الثـبـوت لعجزهــا عـن إثـبـات أي اتـهـام ضــد الطــاعن 

فإنما كان يتم تحويلها من المقـاول الرئيسـي ولـيس ..... أن المبالغ التي كان يتم تحويلها إلي شركة 
 .هذا الشاهد وهو ما يدحض مزاعم ..... .. من شركة 

إال أن الحكــم الطعــين ـقـد اعتصــم بهــذه الشــهادة رغــم خلوهــا مــن اـلـدليل وأعتبرهــا دلـيـل إثـبـات  
ضد الطاعن رغم عدم مدلوليتها علي ما انتهي إليه الحكم من نتيجة وهو األمر الذي يوصـم الحكـم 

 .الطعين بعيب القصور في التسبيب 



 
 

٢٦٣

مـدير / ..... (لطعني علي أن أقـوال السـيد كما أكد الطاعن أمام حمكمة احلكم ا: ثالثا 

أكدت احلقيقة الوضآءة بأن كافة املناقصات التـي .....) .. تقييم املشاريع بشركة 

متت وفق صـحيح القـانون ووفقـا لألصـول التجاريـة دون ..... رست علي شركة 

 .حماباة أو إخالل 

 باستقراء أقوال هذا الشاهد ألنه 
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 وجبالء معه يتأكد مر الذي وهو األ
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 
متهمــان الثاـلـث والرابــع ولكــان ال..  مــا كاـنـت األمــور تســير علــي هــذا النحــو الــدقيق –ـبـأمر اإلحاـلـة 

 أنفردا بعمل العرض الذي سيقدم في المناقصة أو أبديا تعليمات للشاهد بإعداد العرض بقيمة معينة

 أما وأن ذلك كله مل حيدث 
األـمـر اـلـذي يؤـكـد جدـيـة .. وكــان تـقـديم العــرض ودراســته ومراجعـتـه ـيـتم وـفـق أصــول العمــل 

ـي شــركة  وهــي .. كونهــا صــاحبة العــرض األقــل ســعرا  ل.....ٕ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 ..... مامــا عــن المناقصــات الـتـي رســت ـمـن شــركة  فـهـو أـمـر منـبـت الصــلة ت–
 .ولم يقم دليل هذا الشاهد علي ثمة رابط علي وجود عالقة بين هذه الواقعة وتلك 

 ومن ثم 



 
 

٢٦٤

 الموجـه إلـي – المبتـور السـند –يتجلى ظاهرا أن أقوال هذا الشاهد عاجزة عن إثبات االتهام  
 .الطاعن 

 ورغم ذلك 
 الطعــين ـقــد اعتكــز أيضـــا عـلــي شــهادة هـــذا الشــاهد رغـــم تجزئتهــا واألخـــذ بـمــا ال فــإن الحـكــم 

يصــلح الركــون إلـيـه ـفـي اإلثـبـات وـلـم يعتـنـي ـبـالرد عـلـي دـفـاع الطــاعن وهــو األمــر اـلـذي يعيـبـه بعـيـب 
 .القصور في التسبيب 

كمـال فينجـاني / كما متسك الطاعن أيضـا يف دفاعـه مؤكـد أن أقـوال الشـاهد : رابعا 

قد جاءت منبته الصلة عن الواقع واحلقيقـة .....) وكيل منتجات بشركة (كابالل 

فضـال عـن أن طبيعـة  ....) -(....فهو مل يكن يعمل بالشركة إبان فـرتة االتهـام 

ال تؤهله ملعرفة ما أديل بـه مـن أقـوال ومعلومـات خمالفـة ..... وظيفته بشركة 

لنيابـة وأمـام حمكمـة أول وهذا كله خبـالف أنـه مبراجعـه أقوالـه با.. للحقيقة  

 ..... .إيل ..... درجة يتضح أنه أكد بأنه مل يتم حتويل أي من املبالغ احملولة من 

  وعرض الطاعن هلذه الشهادة مقررا 
 وحيث أن .. أن هذا الشاهد استهل أقواله بأن قرر أنه يعمل بالشركة منذ ثالث سنوات  

.... حتـى ...  االتهـام مزعـوم أنـه تـم خـالل الفتـرة مـن  وهـذا-/-/-إدالئه بهـذه األقـوال كـان بتـاريخ 
 األمر الذي 

 . حال فترة االتهام .....يؤكد أن هذا الشاهد لم يكن ملتحق بشركة 

 وعلي جانب أخر .. هذا 

 وبفرض وجوده بالشركة إبان فرتة االتهام 
تـرض فإنـه لمـن المف – 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 

 ملعلومات إيل هذا الشاهدا وأن وصلت امأ



 
 

٢٦٥

 )مع عدم التسليم بصحتها(
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 هذا كله من ناحية 

 ومن ناحية أخري 
شـــاهد غيـــر صـــحيحة وبعيـــدة كـــل البعـــد عـــن فقـــد جـــاءت المعلومـــات التـــي أدلـــي بهـــا هـــذا ال 
 .وجاءت علي نحو مرسل دونما ثمة دليل أو سند علي صحتها .. الواقع 

 السيما 
ــة بال.....) صـــاحب شـــركة (وأن الثابـــت أن المـــتهم الثـــاني   ومـــن طـــاعن تربطـــه صـــلة قراـب

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

 

 تا كانومل
أقوال هذا الشاهد لم تخـرج عـن كونهـا محـض تخمينـات ال سـند لهـا فـي الواقـع أو القـانون أو  

 .بات المستندات األمر الذي تجعل أقوال هذا الشاهد غير صالحة لإلث

 ا كان ذلك مل
وكان الحكم الطعين لم يعتني بدفاع الطاعن في هذا المنحي ولم يقسـطه حقـه فـي الـرد ومـن  

 .ثم فهو األمر الذي يعيب الحكم الطعين بعيب القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه 

م املـالزم أول القـائ/ ..... (كما أكد الطاعن يف دفاعـه مقـرر أن أقـوال الشـاهد : خامسا 

فهو أقر بأن دوره يف الواقعـة ينحصـر يف ) بضبط املستندات لدي املتهم الثاني

وضبط ما بهـا مـن مسـتندات ومـن .....) شركة (تفتيش شركة املتهم الثاني 

 .ثم فال تصلح أقواله ألن تكون دليال لإلثبات ضد الطاعن 

 هذا فضال 



 
 

٢٦٦

 بتقـارير ...../ ا سـاقه السـيد مـا هـي إال ترديـد لمـعن 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 

 األمر الذي جيعل أقوال هذا الشاهد 
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 .. ائـمـــة أدـلـــة الثـبـــوت ق
 .المستندات أو القانون 

 ليس هذا فحسب 
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 ورغم ذلك 
فقد خلـت القضـية الماثلـة وأحرازهـا مـن وجـود ذلـك الحاسـب اآللـي أو الملفـات المبوبـة أو  

ة ولـم تطلـع عليهـا النيابـة العامـة أو عدالـة محكمـ .. التي أشـار إليهـا الشـاهد.. األقراص المدمجة 
األمـــر الـــذي يثيـــر .. ولـــم تقـــم دائـــرة الرقابـــة الماليـــة بإظهـــار هـــذه المضـــبوطات .. الحكـــم الطعـــين 

 .التساؤل حول هذه المضبوطات 

 أضف إيل ذلك كله 
رغــم أـنـه ..... .. إن هــذا الشــاهد ـقـرر بأـنـه الـفـواتير المزعــوم تزويرهــا ـقـد ـتـم ضــبطها بشــركة 

هــــذه الفــــواتير كــــان يجــــب أن تضــــبط لــــدي فــــإن ) وهــــو أمــــر منكــــور(علــــي فــــرض صــــحة الواقعــــة 
 .علي نحو ما سلف إيضاحه ..... شركة 

 وهذا يؤكد 
أن جماع الشهود التي ساقتهم النيابة العامة بقاله أنهم شهود إثبات جاءت أقوالهم تفتقـر إلـي  

الصحة ومخالفة للحقيقة ومنهم من شـهد لصـالح الطـاعن ومـنهم مـن جـنح بشـهادته إلـي إبـداء الـرأي 
 .ما ال يصح قانونا وهو 

 وعلي الرغم



 
 

٢٦٧

 من أن الطاعن قد تمسك في دفاعـه الـذي أكـد فيـه مـن أقـوال أن الشـهود التـي اتخـذت منهـا 
النياـبــة ســـندا لتقديمـــه لالتهـــام هـــي أـقــوال ال تصـــلح ـفــي حـــد ذاتهـــا ألن تكـــود دلـيــل إثـبــات وـقــد ســـاق 

كن إلـيـه ـفـي ضــرورة االلتـفـات الطــاعن العدـيـد مــن األدـلـة واـلـدالئل واألســباب الـتـي تؤـكـد صــحة مــا ـيـر
ورغــم تمســكه بــذلك أمــام محكمــة الحكــم .. عــن أقــوال الشــهود الــذين اعتبــرتهم النيابــة شــهود إثبــات 

الطعـــين إال أن المحكمـــة قـــد عرضـــت عـــن ذلـــك الـــدفاع والتفتـــت عنـــه واســـتندت فـــي قضـــائها ضـــد 
 دون أن تقســـط دفـــاع الطـــاعن ـبــأقوال الشـــهود رغـــم عـــدم مـــدلوليتها عـلــي النتيجـــة الـتــي انتهـــت إليهـــا

 .الطاعن حقه في هذا المنحي وهو األمر الذي يعيب الحكم بعيب القصور في التسبيب 

 ملا كان ذلك 
وعلي الرغم مـن جمـاع مـا تقـدم مـن عيـوب وأوجـه عـوار شـابت أقـوال الشـهود إال أن محكمـة  

.. ولـم تـرد عليـه الحكم الطعـين قـد التفتـت عمـا تمسـك بـه الطـاعن وتجاهلتـه ولـم تـورده فـي قضـائها 
أنها اتخذت مـن هـذه األقـوال المعيبـة سـند لقضـائها األمـر الـذي يعيبـه بالقصـور .. واألكثر من ذلك 

 .في التسبيب واإلخالل بحق الدفاع ويجعله جديرا بالنقض واإللغاء 
 
 
 

 الوجه الثامن عشر 

قصور عاب احلكم الطعني لعدم إيراده أو رده علي ما متسك بـه 

 مـن -/-/-تضمنه تقرير دائرة الرقابـة املاليـة املـؤرخ الطاعن مبا 

إيضاح لكافـة خطـوات وإجـراءات املناقصـات األربعـة حمـل هـذا 

االتهام والتي يتضح منهما أنها متت وفق صحيح القـانون ومل 

لكونها العطـاء ..... يتدخل فيها الطاعن وأنها رست علي شركة 

 علي اعتمـاد قـرار ثم اقتصر دور الطاعن،، األفضل واألقل سعرا 

إال .. جلنة املناقصات واللجنة اهلندسية مـع استشـاري املشـروع 

األمـر الـذي .. أن حمكمة احلكم الطعني مل تعن ببحث ذلك كله 

 .يوصم حكمها بالقصور يف التسبيب 



 
 

٢٦٨

 إرساء قاعدة هامة وهي فقد تواترت أحكام التمييز علي 
تها ممــا تطـمـئن إلـيـه ـمـن أدـلـة وعناصــر ـفـي اـنـه وـلـئن ـكـان لمحكمــة الموضــوع أن تكــون عقـيـد 

اـلـــدعوى وأن تأخــــذ مــــن أي بيـنـــه أو قريـنـــه دـلـــيال لحكمهــــا ذـلـــك أن العـبـــرة ـفـــي المــــواد الجزائـيـــة هــــي 
باقتناعهــا بنــاء علــي األدلــة المطروحــة عليهــا بإدانــة المــتهم أو براءتــه ولهــا أن تســتخلص مــن أقــوال 

صـورة الصـحيحة لواقعـة الـدعوى حسـبما يـؤدي الشهود وسائر العناصر أمامهـا علـي بسـاط البحـث ال
إليــه اقتناعهــا وأن تطــرح مــا يخالفهــا مــن صــورة أخــري مــا دام استخالصــها ســائغا مســتندا إلــي أدلــة 

 .مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل ثابت في األوراق 
 )٢٠١٠ لسنة ٥٨ الطعن رقم ٨/٣/٢٠١٠محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
ت مــن خــالل الحكــم الطعــين أن المحكمــة قــد تســاندت فــي قضــائها علــي تقريــري وكــان الثابــ 

 وأســقطت ـمـن بحثهــا وتمحيصــها ـلـألوراق واألدـلـة التقرـيـر المــؤرخ -/-/- ، -/-/-الخـبـرة الـمـؤرخين 
ولـــئن كـــان ذلـــك مـــن ســـلطاتها إال أن شـــريطة صـــحة هـــذا الفعـــل أن يكـــون تحـــت بصـــر  .. -/-/-

أمــا إذا كانــت المحكمــة قــد .. ثــم لــم تقتنــع بــه ومــن ثــم طرحتــه وبصــيرة المحكمــة وبحثتــه ومحصــته 
هنا يكون العيـب الـذي .. أغفلت مطالعة هذا الدليل تماما وطرحته دون بحثه لبلوغ غاية األمر منه 

 .يشوب الحكم الطعين 

 وهذا عني ما فات حمكمة احلكم الطعني 
ة بـاإلطالع علـي التقريـر األول  مكتفيـ-/-/-حيث التفت بالكليـة عـن التقريـر الثـاني المـؤرخ  
  .-/-/- ولم تطالع أو تبحث التقرير الثاني المؤرخ -/-/- والتقرير الثالث المؤرخ -/-/-المؤرخ 

 رغم أنه تضمن بيان غاية يف األهمية اجلوهرية 

 من شأنه تغري وجه الرأي يف الدعوي 
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 ره السيد اخلبري وهذا األمر الذي قر
مــن األهميــة والجوهريــة بمكــان حيــث لــو كانــت محكمــة الحكــم الطعــين قــد عنيــت بــه وبحثتــه  

السيما وأن ما تقدم يجزم بانقطاع صلة الطاعن عن الزعم بأنـه لتغير يقينا وجه الرأي في الدعوى 

قيـقــة أن رغـــم ثـبــوت أن الح ..  ليـتــربح ـمــن وراء ذـلــك.....ـقــام بإرـســاء المناقصـــات عـلــي ـشــركة 
بعيــــده تمامــــا عــــن الطــــاعن (بنــــاء علــــي إجــــراءات قانونيــــة ..... المناقصــــات أرســــيت علــــي شــــركة 

وـلـيس .. ـلـذلك فـقـد رســت عليهــا .. ولكنهــا ـقـد ـقـدمت أفضــل العطــاءات وأقلهــا ســعرا ) واختصاصــاته
 .هناك من دليل علي أن الطاعن قد تدخل في إرساء تلك المناقصات عليها بأي صورة من الصور

  كان ذلك ملا
ٕوكــان إغفــال محكمــة الحكــم الطعــين لجمــاع مــا تقــدم رغــم تمســك الطــاعن ـبـه أمامهــا وابدائــه  

بشــكل جــازم وصــريح األمــر الــذي يعيــب الحكــم الطعــين بالقصــور المبطــل فــي التســبيب فضــال عــن 
 .اإلخالل بحق الدفاع 

عيـوب احلكم الطعني شابه الفساد يف االستدالل حيـث انطـوي علـي : السبب الثالث 

واستند يف قضائه إيل أدلة غري صاحلة لالقتنـاع بهـا مبـا س سالمة االستنباط مت

 يؤدي إيل عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها ومن ثم خالفت الثابت باألوراق 

 حيث أنه ملن املقرر يف قضاء التمييز 
تلفـة إال أنه ولئن كان حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتهـا وعناصـرها المخ 

أن شرط ذلك أن يكون استخالصها سائغا وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائمـا فـي أوراق الـدعوى 
ألن األصــل أن تبـنـي المحكمــة حكمهــا عـلـي الوقــائع الثابـتـة فــي اـلـدعوى وـلـيس لهــا أن تقــيم قضــائها 

دليل الـذي ـيـدل علـي أمـور ال سـند لهـا ـفـي التحقيقـات ومـن الـالزم فـي أصــول االسـتدالل أن يكـون الـ
عليـه الحـكـم مؤدـيـا إـلـي ـمـا رتبـه علـيـه ـمـن نـتـائج ـمـن غـيـر تعسـف ـفـي االســتنتاج وال تـنـافر ـمـع العـقـل 

 .والمنطق 
 )  جزاء٢٠٠٩ لسنة ٤٠٩ الطعن رقم ١٩/١١/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
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 الوجه األول 

فساد احلكم الطعني يف االستدالل بتقارير دائـرة الرقابـة املاليـة 

 والـذي ثبـت أنـه عقـب -/-/-وعلي األخص منها التقرير املؤرخ 

 قـام السـيد اخلبـري بإرسـال بريـد -/-/-حتريره وحتديدا بتـاريخ 

مستفسرا عـن كيفيـة حصـول الطـاعن ..... الكرتوني إيل شركة 

 وظيفته وهذا يقطع بأن السـيد اخلبـري مل يكـن علي منافع من

 مما جيعله دليـل غـري -/-/-علي يقني مما دونه يف تقريره املؤرخ 

 .صاحل لالقتناع به 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء التمييز أنه 
مــن المقــرر أن مــن الــالزم فــي أصــول االســتدالل أن يكــون الــدليل الــذي يعــول عليــه الحكــم  

به عليه من نتائج من غير تعسف فـي االسـتنتاج وال تنـافر مـع حكـم العقـل والمنطـق مؤديا إلي ما رت
وذلك أن األحكام الجنائية يجب أن تبني علي الجـزم واليقـين علـي الواقـع الـذي يثبـت الـدليل المعتبـر 

 .وال تؤسس علي الظن واالحتمال واالعتبارات المجردة 
 ) جزاء٢٠٠٨ لسنة ٣٢٤قم  الطعن ر١٣/١٠/٢٠٠٨محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك
وبتطبيــق جمــاع مــا تقــدم مــن مفــاهيم وأصــول وثوابــت قانونيــة علــي مــدونات الحكــم الطعــين 

 دـلــيال عـلــي إدانـــه -/-/-يتضـــح أـنــه اتخـــذ مـــن التقرـيــر الصـــادر عـــن داـئــرة الرقاـبــة المالـيــة بـتــاريخ 
 .الطاعن رغم عدم صالحيته لذلك 

 زم واليقني القاطعني حيث أن األدلة جيب أن تتسم باجل



 
 

٢٧١

 قد أقر محرره ذاته أنه ليس علي يقين مما حـرره فـي  -/-/-إال أن هذا التقرير المؤرخ  

قـام بإرسـال ) أي بعد تحريـره للتقريـر بثالثـة أيـام (-/-/-حيث أن الثابت أنه بتاريخ  .. ذلك التقرير
 مستفســرا ) يعمــل بهــا الطــاعنالـتـي(العـقـاري ..... رســالة عــن طرـيـق البرـيـد االلكتروـنـي إـلـي شــركة 

  .عن كيفية تربح وانتفاع الطاعن من وظيفته

 وهذا يعني أنه مل يكن علي يقني مما زعمه 

 -/-/-يف تقريره املؤرخ 

 زعم من خالله بقيام الطاعن وآخرين الذي 
بالحصــول علــي مـبــالغ بلغــت ثالثــون ملـيــون درهــم تقريـبــا بغــرض ترســية أعـمــال عــن طرـيــق  
مبـالغ ويـتم تحويلهـا مـن الشـركة ..... لشـركة ..... وزعمه بدفع شـركة ..... .. ركة لش..... شركة 

 .األخيرة إلي الطاعن 

  -/-/- بتاريخ .....فإن كتابه إيل شركة .. ومن ثم 

 يؤكد عدم اطمئنانه شخصيا ملا هو مدون 

  -/-/-يف تقريره املؤرخ 
ـيـه فكـيـف يكــون للطــاعن ولمحكمــة وحـيـث أن محــرر التقرـيـر ذاـتـه ال يطمــئن لمــا هــو مــدون ف 

ـدم وبعــدم .. لمــا كــان ذـلـك .. الحكــم الطعــين االطمئـنـان إليــه  ورغــم تمســك الطــاعن بجمــاع مــا تـق

ـه .. صــالحية هــذا التقرـيـر لالســتدالل ـبـه  ـك كـل إال أن محكمــة الحـكـم الطعــين ـقـد التفـتـت عــن ذـل

ل بـه وهـو مـا يعيـب هـذا وأصدرت قضائها معوال علي ذلك التقرير الباطـل والغيـر صـالح لالسـتدال

  .ٕالحكم بالفساد في االستدالل الموجب لنقضه والغائه

 ذلك أن املستقر عليه نقضا يف هذا الصدد
أن المــواد الجناـيـة ال يصــح أخــذها ـبـالظنون والـفـروض ـبـل يجــب أن تكــون قائمــة عـلـي تعـيـين  

أو ـكـان ـفـي وســعه أو فعـلـي ، ـفـإن الحـكـم اـلـذي يـقـام عـلـي ـقـول ـبـأن الـمـتهم واجـبـه أن يـعـرف الحقيـقـة 
 .يعرفها يكون معيبا واجب نقضه 

 )ق١٩ لسنة ٣٣٤٥ الطعن رقم ٢٨/٢/١٩٤٩جلسة (

 كما قضي بأن 



 
 

٢٧٢

ال يجـــوز للقاضـــي أن يســـتمد اقتناعـــه فـــي الحكـــم باإلدانـــة الـــذي ينتهـــي إليهـــا مـــن دليـــل تـــك  
ي علـي باطـل ٕالحصول عليه من إجراء باطل ، واال بطل معه هذا الحكم وذلـك تطبيقـا لقاعـدة مـا بنـ

 .فهم باطل 
 )٢٤ ص ١٨ مجموعة األحكام سنة ٣١/١/١٩٦٧نقض (

 الوجه الثاني  

 للفساد يف االستدالل

احلكم الطعني خالف الثابت باألوراق حينما قضي بإدانة الطاعن 

وذلـك .. يف تهمه الرتبح بزعم حتقق الركن املادي هلذه اجلرمية 

نهـائي بـات حـائز رغم ثبوت انتفـاء هـذا الـركن املـادي حبكـم 

حلجيته ، ومل يكتـف احلكـم الطعـني بـذلك بـل تصـدي لواقعـة 

اإلضرار باملال العام الصادر فيها حكما نهائيا باتا حائزا حلجيتـه 

وهو ما يقطع بأن ما تقدم ميس سالمه .. مانع من عوده حبثها 

 .استنباط احلكم الطعني ويعيب استدالله 
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بـأن  – علـي حـد وصـف النيابـة العامـة –وكـان ذلـك .. اإلضرار العمدي باملال العـام : األويل 

مبلـغ الزيـادة ..... مما حمل شركة ..... قام بإرساء المناقصات علي زيادة عرض شركة 

 .همين ولباقي المت.. ، ليحصل علي ربح لنفسه 

بـأن قـام بإرسـاء المناقصـات  – علـي حـد وصـف النيابـة أيضـا –وكـان ذلـك .. الرتبح : الثانية 

مبلـغ الزيـادة وحصـل لنفسـه ولغيـره ..... مما حمـل شـركة ..... علي زيادة عرض شركة 

 .....علي عمولة 

 .راك في تزوير االشت :الثالثة 

 ومما تقدم يضحي ظاهرا مبا ال يدع جماال للشك 



 
 

٢٧٣

 المنســــوب للطــــاعن فــــي كلتــــا التهمتــــين األولــــي – الســــلوك اإلجرامــــي –ن الــــركن المــــادي أ 

..... وتحمـيـل شــركة ..... وهــو إرســاء مناقصــات عـلـي زـيـادة عــرض شــركة  .. واحــد.. والثانـيـة 

 .بهذه الزيادة للحصول لنفسه علي ربح 

 ملا كان ذلك 
.. ر العمـــدي بالمـــال العـــام وكـــان الثاـبــت أن محكمـــة أول درجـــة ـقــد تصـــدت لجريمـــة اإلضـــرا 

فــــي حــــق المتهمــــين ) وعلــــي األخــــص الــــركن المــــادي(وقــــررت وبوضــــوح تــــام بعــــدم تحقــــق أركانهــــا 
 .ومن ثم قضت ببراءتهم منها .. جميعا 

 وحيث طعنت النيابة العامة علي هذا الشق 

 من قضاء حمكمة أول درجة بطريق االستئناف 
 . قضت عدالة محكمة االستئناف -/-/-سة وبجل..... لسنة ..... الذي تم قيده برقم  

 برفض استئناف النيابة العامة وتأيد حكم أول درجة 

 )في شق جريمة اإلضرار ( 
بـل طعنـت بطريـق الـنقض علـي هـذا الحكـم األخيـر .. ولم تقف النيابة العامة عنـد هـذا الحـد  
  " .بتهمة اإلضرار العمدي بالمال العام" وعلي األخص الشق الخاص .. برمته 

 

 

  ..... لسنة  ....ويف أسباب حكم التمييز رقم

 قررت عدالة حمكمة التمييز صحة القضاء برباءة املتهمني 

 مجيعا من تهمة اإلضرار العمدي باملال العام
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 عيدت األوراق إيل احملكمة مصدرة احلكم الطعني أوحيث .. هذا 

 إال أنها مل تفطن ملا ورد حبكم التمييز آنف الذكر ) حمكمة اإلحالة ( 



 
 

٢٧٤

 وأفسدت يف استدالهلا وخالفت حكم التمييز املذكور فيما يلي 

 خالفته أوال 
لعــــدم فطنتهــــا إـلـــي أن حكــــم الـبـــراءة ـفـــي اتهــــام المتهمــــين جميعــــا باإلضــــرار العمــــدي بالمــــال  
ـقــد صـــار نهائـيــا باـتــا بمـــا ال يجـــوز بحـــال مـــن األحـــوال معـــاودة التصـــدي لهـــذه التهمـــة مـــرة .. العـــام 
 .أخري 

 حيث قامت حمكمة احلكم الطعني 
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 وخالفته ثانيا  
بأنهـا اســتدلت بعـبـارة حـكـم التميـيـز بأـنـه ال ـتـالزم ـبـين جريمـتـي اإلضــرار بالـمـال الـعـام وجريـمـة  
 .استدالال خاطئا ......... التربح 

 زم بني اجلرميتني حيث أنه بالفعل ال تال
محيص عـن مـدي تـوافر أركـان جريمـة التـربح وانعقادهـا فـي حـق إال أنه في إطار البحث والت

الزعم بقيـام الطـاعن بإرسـاء .. سيتضح أن الركن المادي لجريمة التربح هـو .. الطاعن من عدمه 

 .هذه الزيادة وصوال للتربح من ذلك ..... مما حمل شركة ..... مناقصات بزيادة عرض شركة 

 

 

  املادي وهذا الركن املادي ذاته كان الركن

 جلرمية اإلضرار باملال العام 
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 زم بني تهمتي اإلضرار باملال العام والرتبح ليس للتال

 ني توإمنا النتفاء الركن املادي الذي احتد يف التهم



 
 

٢٧٥

وهـــو مـــا أفســـدت محكمـــة الحكـــم الطعـــين فـــي اســـتنباطه ولـــم تســـتطع استخالصـــه مـــن حكـــم  
 .... .لسنة .... محكمة التمييز الموقرة في الطعن رقم 

 وهو ما خنلص معه 
إدانة الطاعن عن تهمة التربح مبني علـي خطـأ فـي تحصـيل مـا أن قضاء الحكم الطعين ب 

وهـو مـا يعيـب هـذا الحكـم بالفسـاد البطـل فـي .. أسفرت عنه األوراق بما يمس سالمة االستنباط 

  .االستدالل ومخالفة الثابت باألوراق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوجه الثالث  

 للفساد يف االستدالل

الله حينمـا عـول يف فساد جسيم عـاب احلكـم الطعـني يف اسـتد

ـأن  ـا ـب ـل عليـه ـدم ـمثـة دلـي ـوال مرـسـله مل يـق ـي أـق قـضـائه عـل

وأن ماهلـا مـال عـام % ١٣متلك فيها احلكومة نسـبة ..... شركة 

وطـرح يف املقابـل .. موظـف عـام ) ومـنهم الطـاعن(وموظفيها 

املستندات الدالة واملؤكدة علـي انتفـاء وصـف املـال العـام عـن 



 
 

٢٧٦

 انتفـاء وصـف املوظـف العـام عـن أموال هذه الشـركة وبالتـايل

وهو ما يقطـع بعـدم سـالمة االسـتنباط لـدي احلكـم .. الطاعن 

الطعني وقيامه علي أدلة ليس هلا صدي باألوراق وطرحه األدلـة 

 .املستندة إيل أوراق قاطعة الداللة 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن 
ة التـي ال تسـتطيع المحكمـة أن تشـق طريقهـا قضاء المحكمة في إحـدى المسـائل الفنيـة البحتـ 

إليها إال عن طريق المختص فنيا وال تستطيع أن تدلي فيها برأي من تلقاء نقسها ممـا يشـوب الحكـم 
 .المطعون فيه بالفساد في االستدالل والخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه 

 ) جزاء٢٠٠٤ة  لسن٤٠١ الطعن رقم ٥/٣/٢٠٠٥محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
الالزم في أصول االستدالل أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلي ما رتب عليـه 

 ىوأن يكون الدليل القـولمن نتائج من غير تعسف في االستنتاج وال تنافر مع حكم العقل والمنطـق 

  هءم علي التوفيق والمالىغير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعص
 ) جزاء٢٠٠٥ لسنة ٣٠ الطعن رقم ٢٦/٣/٢٠٠٥محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
العقاري من ضمن المؤسسات ذات النفع العـام وتسـاهم حكومـة ..... وكان القول بأن شركة  

الـقـائم / ..... .. هــو محــض ـقـول مرســل ورد عـلـي لســان الشــاهد % ١٣دـبـي ـفـي رأس مالهــا بنســبة 
 وسايرته فيه النيابة العامة في .. سالفة اإلشارة إليها ) الباطلة(دائرة الرقابة المالية بإعداد تقارير 
 .أمر اإلحالة 

 وذلك دومنا أن تطالبه بتقديم املستندات الدالة 

  بأنها ذات نفع عام .....علي وصف شركة 

 %١٣وأن احلكومة تساهم فيها بنسبة 
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 ويل رغم تعارضه وتناقضه مع العديد من املستندات الرمسية األ

 باالستدالل بها يف هذا املقام والتي تؤكد بانتفاء وصف املال العام 

  العقاري وبانتفاء وصف املوظف العام .....عن أموال شركة 

 وبالتايل عن الطاعن 
 مــع اـلـدليل الفـنـي والمســتندى – الغـيـر قــائم عـلـي ســند -ومــع تعــارض اـلـدليل القــولي .. هــذا 

وهـو مـا خالفتـه .. هـو الـدليل المسـتندي المعتبـر .. ل عقـال ولزومـا فإن األولي باالسـتدال.. المعتبر 
 .محكمة الحكم الطعين بما يعيب حكمها 

 وبإجياز فقد كانت املستندات التي أفسد احلكم الطعني 

 يف استدالله لعدم التعويل عليها كالتايل 
موضـحا .. م النائـب العـا/  والموجـه إلـي السـيد المستشـار الخطاب الصادر من سمو الحـاكم . ١

من خالله أسماء الشركات التابعة للحكومـة أو التـي تسـاهم فيهـا وتعتبـر أموالهـا أمـوال عامـة 
 .وموظفيها موظفين عموم 

 وقد خال هذا اخلطاب 
العـقـاري ـمـن ضــمن هــذه الشــركات المعنـيـة بوصــف األـمـوال ..... مـن ثـمـة ذـكـر لـكـون شــركة  

 .ٕالعامة وان موظفيها موظفين عموم 
ــ . ٢  الصـــادر عـــن وزارة االقتصـــاد فـــي شـــأن تأســـيس ٢٠٠٧ لســـنة ٣٩٠وزاري رقـــم القـــرار اـل

 .كشركة مساهمة عامة وفق قوانين الشركات التجارية ..... .. شركة 

  قرارومل يشر يف هذا ال
من قريب أو بعيد إلي أن هذه الشركة مؤسسـة ذات نفـع عـام أو أن الحكومـة تسـاهم فيهـا أو  

 .ميزانية الدولة أن أموالها أمواال عامة تدخل 
والـلـذين ـلـم يتضــمنا .. العـقـاري .....  الخاصــين بشــركة الرخصــة التجارـيـة والـسـجل التـجـاري . ٣

أو أنهــا .. أيضــا ثمــة إشــارة إلــي كونهــا مؤسســة ذات نفــع عــام أو أن الحكومــة تســاهم فيهــا 
 .تدار بواسطة مرفق عام 

بـت مـن خاللهـا أنهـا تـدار ثا.. العقـاري .....  لشـركة محاضر اجتماعات الجمعية العموميـة . ٤



 
 

٢٧٨

وـلـيس بواســطة مرـفـق عــام أو مجـلـس .. بمعرـفـة مجـلـس إدارة منتخــب مــن الجمعـيـة العمومـيـة 
 .معين من قبل الحكومة 

التـي .. العقـاري .....  التـي تـم نفاذهـا ضـد شـركة العديد من األحكام وأوراق التنفيذ الجبري . ٥
ا عـن طريـق التنفيـذ الجبـري والحجـز السـتحال التنفيـذ ضـده.. لو كانـت أموالهـا أمـواال عامـة 

األمر الذي يقطع بانتفاء وصـف المـال العـام .. أما وأن ذلك قد تم .. عليها اقتضاء لديونها 
 .عن تلك الشركة 

 العقـاري والثابـت مـن خاللهـا أنهـا جـاءت .....عقود العمل التي تربط بين الطـاعن وشـركة  . ٦
 أو أن الطــاعن سيصــبح لــدي التحاقــه خلــوا مــن ثمــة وصــف ألمــوال الشــركة بأنهــا مــال عــام

 .للعمل بها موظف عام 

 ملا كان ذلك
..... وكــان الثاـبـت مــن جمـلـة المســتندات أنـفـة اـلـذكر أنهــا أكــدت وبحــق عـلـي أن مــال شــركة  

وهـــي تعـــد دليـــل فنـــي ومســـتندي رســـمي قـــاطع .. لـــيس مـــاال عامـــا وأن الطـــاعن لـــيس موظفـــا عامـــا 
 .الداللة

 كم الطعني مبا كان جيب علي حمكمة احل
االســــتدالل ـبـــه والتعوـيـــل علـيـــه وطــــرح ذـلـــك القــــول المرســــل اـلـــوارد ـبـــأمر اإلحاـلـــة نقــــال عــــن  
وطرحــــت المســــتندات الرســــمية وعوـلـــت عـلـــي .. أـمـــا وأن تـلـــك المحكـمـــة ـلـــم تفعــــل /..... .. الشــــاهد

 .األمر الذي يعيب حكمها بالفساد المبطل في االستدالل بما يتعين نقضه .. محض قول مرسل 

 

 

  يف قضاء التمييز أن  املقررف
الحكم المطعون فيه لم يحط بوقائع الـدعوى وأدلتهـا ومسـتنداتها وظروفهـا عـن بصـر وبصـيرة  

واجتزأ أقـوال الشـهود وأدلـة اإلثبـات بمـا أفرغهـا مـن مضـمونها ولـم يعـرض ألدلـة الثبـوت فـي الـدعوى 
 .ستدالل ويدلي برأيه فيها مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في اال

 ) جزاء٢٠٠٤ لسنة ٣٩٢ الطعن رقم ٢٦/٢/٢٠٠٥محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 الوجه الرابع  

ـاألوراق  احلـكـم املـسـتأنف أفـسـد يف اـسـتدالله وـخـالف الثاـبـت ـب



 
 

٢٧٩

حينـمـا ـقـرر ـبـأن الـطـاعن ـهـو املـنـوط بتحدـيـد املـقـاولني اـلـذين 

 يتقدمون للعطاءات واملنوط برتسية العطاءات علي املقاول األقل

وذلك كله باملخالفة لألوراق واالختصاصـات والصـالحيات .. سعرا 

 ) التي تشرف بتقدميها حملكمة احلكم الطعني(الوظيفية للطاعن 

 تواتر عليه يف قضاء التمييز حيث أن امل
أـنـــه وـلـــئن كــــان مــــن حــــق محكمــــة الموضــــوع أن تســــتخلص الواقعــــة مــــن أدلتهــــا وعناصــــرها  

 أن يكــون استخالصــها ســائغا وأن يكــون دليلهــا فيمــا انتهــت إلـيـه المطروحــة عليهــا إال أن شــرط ذـلـك
قائمــــا عـلـــي ســــند صــــحيح مــــن األوراق وـلـــيس لهــــا أن تقــــيم قضــــاءها عـلـــي أمــــور ال ســــند لهــــا مــــن 
التحقيقـات كمـا أن الـالزم فـي أصـول االسـتدالل أن يـكـون الـدليل الـذي يعـول عليـه الحكـم مؤديـا إـلـي 

 .في االستنتاج وال تنافر مع حكم العقل والمنطق ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف 
 ) جزاء٢٠٠٣ لسنة ٤٦٥ الطعن رقم ٢٧/٣/٢٠٠٤محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 واحلكم الطعني 
ذلــك أن .. بحالـتـه الراهنــة يمـثـل أبلــغ صــور الفســاد فــي االســتدالل ومخالفــة الثابــت ـبـاألوراق  

..... اصـــات الخاصـــة بمـــوظفي شـــركة الطـــاعن قـــد قـــدم لمحكمـــة الموضـــوع جـــداول ودلـيــل االختص
 .العقاري متضمنة اختصاصات وصالحيات اإلدارة العليا للشركة 

 

 

 

 وفيها ثبت أن الطاعن 

  .....بوظيفة الرئيس التنفيذي لشركة 
مـن ..  ال يختص تماما بما ألصقه به الحكم الطعين بال سند صحيح من الواقـع أو القـانون  

 المقاولين الذين يتقدمون للعطاءات والمنوط بترسية العطاءات علي المنوط بتحديد.. القول بأنه 

 المقاولين 

 حيث أن ذلك ال يدخل ضمن اختصاصات وصالحيات الطاعن متاما 

 فاختصاصه يف شأن املناقصات ينحصر يف اعتماد نتيجة أعمال 



 
 

٢٨٠

 استشاري املشروع واللجنة اهلندسية وجلنة املناقصات والتوقيع 

  املناقصة  علي الشركة التي مت اختيارها علي خطاب إرساء

 بالفعل مبعرفة االستشاري وجلنتي املناقصات واهلندسة
فــال يكــون .. أمــا قبــل إصــدار هــذه الجهــات توصــيتها بترســية المناقصــة علــي شــركة بعينهــا  

وهـــذا مـــا أســـفرت عـنــه األوراق وجـــدول الصـــالحيات المـقــدم إـلــي محكمـــة .. للطـــاعن ثمـــة دور فيهـــا 
 .الطعين الحكم 

 فالثابت أيضا 

 الـذي أورد تفصـيال -/-/-بتقرير دائرة الرقابة الماليـة المـؤرخ  

 .لكافة إجراءات المناقصات والقائم بكل دور فيها 
 وهو الثابت كذلك 

ـــوال بعــــض الشــــهود   ـــث قــــرر .. مــــن أـق مــــدير اإلدارة الهندســــية  (...../ الســــيد .. حـي

 أن – سبق اإلشـارة إليهـا –رات ال لبس فيها وال غموض الذي قرر بعبا) ..  العقاري.....بشركة 

الطاعن ال صفه وال صله وال عالقة له بالمناقصـات محـل االتهـام الماثـل سـوي أنـه يعتمـد نتيجـة 

 .اختيار االستشاري ولجنه المناقصات واللجنة الهندسية للعطاء األفضل واألصل سعرا 

 ورغم إبداء هذا 
طـعـــين والتمســــك ـبـــه إال أن محكمــــة الحـكـــم الطـعـــين أصــــدرت اـلـــدفاع أـمـــام محكـمـــة الحكــــم ال 

حكمها دون أن تعتني بالرد علي مـا أثـاره الطـاعن ودون أن تنـاقش الشـاهد فـي هـذا المنحـي وقامـت 
 وهو األمر الذي يعيب الحكم الطعين بعيب الفساد في .. بتحصيل أقوال الشاهد علي غير مرماها 

 .االستدالل 

 ومما تقدم مجيعه
ن ما تساند عليه الحكم الطعين من القول بأن الطاعن هـو المنـوط بتحديـد المقـاولين يتضح أ 

.. هو قول مرسل ال سند له وال دليـل عليـه بـاألوراق .. الذين يتقدمون للعطاءات وترسية العطاءات 
بل وقد خالف الثابت فعال باألوراق ودليل الصالحيات واالختصاصات المقدم مـن الطـاعن وهـذا مـا 

 . الحكم بالفساد المبطل في االستدالل بما يتعين نقضه يعيب

 الوجه اخلامس



 
 

٢٨١

  للفساد يف االستدالل

احلكم الطعني افسد يف االستدالل ملخالفته الثابت باألوراق وذلك 

بإلزامه الطاعن بسداد مبلغ مخسمائة ألف درهـم علـي الـرغم 

فضـال عـن .. من إسناد النيابـة تلـك الواقعـة للمـتهم الثالـث 

ساده وعدم التفاته للتضارب الوارد بتقرير الرقابة املالية فيما ف

 درهـم ١ر٣٠٠ر٠٠٠أوراه من حصول املتهم الثالث علي مبلـغ 

يف الوقت الـذي اثبـت فيـه ذات التقريـر أن .. لتحويله للطاعن 

 ٥ر٥٠٠ر٠٠٠املبلغ الذي قام بتحويله املتهم الثالث للطاعن هو 

افع عن الطاعن قد متسـك أمـام وعلي الرغم من أن املد.. درهم 

حمكمة احلكم الطعني فيما تضارب فيه تقريـر الرقابـة املاليـة إال 

أن احلكم قد التفت عن هذا الدفاع واعتصم بتقرير الرقابة رغـم 

ما شابه من قصور وعـوار وفسـاد وهـو األمـر الـذي يكـون معـه 

 .احلكم الطعني قد افسد يف االستدالل وقصر يف األسباب 

 قر عليه يف قضاء التمييز أن فاملست
إذا ـكـان الحكــم االبـتـدائي ومــن بعــده الحكــم المطعــون فـيـه ـقـد أـقـام قضــاءه ضــمن األدـلـة الـتـي  

تساند إليها في إدانة المتهمين علي دليل مستمد من إجراء باطل فإنه يكون معيبـا بمـا يوجـب نقضـه 
 ذـلـك مــا أورده الحكــم مــن أدـلـة واإلحاـلـة دون حاجــة لبحــث ـبـاقي أســباب وأوجــه الطعــن وال يغـيـر مــن

 أخري إذا سقط أحداها تعذر الوقوف علي مبلغ األثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي 
 .انتهت إليه المحكمة 

 ) جزاء٢٠٠٥ لسنة ٣٩٥ الطعن رقم ١٩/١١/٢٠٠٥محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
) المـتهم الثالـث (...../ نه قد أورد زعمـا بـأن المـدعو وكان الثابت من تقرير الرقابة المالية أ 

 لتســـهيل تحوـيــل هـــذا المبـلــغ إـلــي ..... ملـيــون درهـــم مـــن شـــركة ١ر٣ـقــد تحصـــل عـلــي مبـلــغ وـقــدره 
 .الطاعن 

 ثم عاد هذا التقرير ليزعم 



 
 

٢٨٢

ـقـــــام بتحوـيـــــل مـبـــــالغ قــــــدرها خمســــــة ملـيـــــون وخمســــــمائة أـلـــــف درهــــــم / ..... ـبـــــأن المــــــدعو  
 . الطاعن إلي)  درهم٥٥٠٠٠٠٠(

  مليون درهم ١ر٣فكيف يكون املذكور قد حتصل علي مبلغ 

 !! مليون درهم ؟؟٥ر٥ويقوم بتحويل 
ـبـل أن الجــدير باـلـذكر أن النياـبـة العامــة بـنـاء عـلـي تـقـارير داـئـرة الرقاـبـة .. ـلـيس هــذا فحســب  
لهــــا مــــن ـقـــد زعمــــا ـبـــأن المـبـــالغ محــــل هــــذا االتهــــام بلغــــت ثالـثـــون ملـيـــون درهــــم ـتـــم تحوي.. المالـيـــة 
تـم تحويلهـا ) خمسـمائة ألـف درهـم( ألف درهم ٥٠٠وأن هناك مبلغ ..... .. إلي شركة ..... شركة 

لـذلك أسـندت النيابـة العامـة هـذا المبلـغ .. واحتفظ به لنفسه / ..... .. إلي المدعو ..... من شركة 
 (.....) .لذلك المتهم الثالث 

 ثم تعود 
ليصـــبح إجمـــالي / ..... ..  ألـــف للمـــدعو ٨٠٠قـــدره لتقـــرر بأنـــه قـــد تـــم تحويـــل مبلـــغ أخـــر  

أن هـذا المبلـغ اإلجمـالي تـم تحويلـه إلـي ) بـال سـند(ويـتم اإلدعـاء ..  مليـون درهـم ١ر٣المحول إليـه 
 .الطاعن 

 ومرة ثالثة يتم اإلدعاء 
خمســــــة ملـيـــــون ( درهــــــم ٥٥٠٠٠٠٠إـلـــــي الطــــــاعن ـقـــــدرها ..... أن المـبـــــالغ المحوـلـــــة مــــــن  

إذا ـكـــان ـفـــادي الـقـــاذني تحصــــل لنفســــه عـلـــي .. وهـنـــا تـثـــور التســــاؤالت  !! )وخمســــمائة أـلـــف درهــــم
 أـلــف أخـــري إـلــي الطـــاعن ليصـــبح الـقــائم ٨٠٠خمســـمائة أـلــف درهـــم فكـيــف ـقــام بتحوـيــل المبـلــغ ـمــع 

 !. مليون درهم ؟١ر٣بتحويله 

 

 وإذا كان كل ما حتصل عليه املذكور 

  مليون درهم ١ر٣مبلغ 
 مليـون درهـم ؟؟ ٤ر٢هم للطاعن ؟؟ فمـن أيـن أتـي بمبلـغ  مليون در٥ر٥فكيف يقوم بتحويل  

 !!.وما هو مصدر ذلك المبلغ المجهول ؟؟

 لعل مجاع ما تقدم 
حينـمـا أـلـزم الطــاعن .. يقطــع بفســاد الحكــم الطـعـين ـفـي االســتدالل ومخالفـتـه للثاـبـت ـبـاألوراق  

له علـي هـذا المبلـغ رغـم ثبـوت عـدم تحصـ.. منفردا بأداء مبلـغ ثالثـون مليـون وخمسـمائة ألـف درهـم 



 
 

٢٨٣

فقـد أقـرت النيابـة العامـة بعـدم تحصـله ) وهـو أمـر ننكـره تمامـا(وبفرض تحصله علي مبـالغ .. تماما 
األمـــر الـــذي يعيبـــه .. وحيـــث خـــالف الحكـــم الطعـــين جمـــاع مـــا تقـــدم .. علـــي هـــذا المبلـــغ بالكامـــل 

 .ويستوجب نقضه 

 : لسبب الرابع ا

لقانون وقصوره املبطـل يف التسـبيب احلكم الطعني فضال عن خطئه يف تطبيق ا 

فقـد أخـل حبـق دفـاع الطـاعن .. وفساده يف االستدالل وخمالفته الثابت باألوراق 

املطروح أمام حمكمة االسـتئناف وعلـي األخـص بعدم إيراده أو رده علي دفاعه 

رغـم أنـه دفـاع )  حافظة٤٤وعددها (املسطور علي حوافظ املستندات منه دفاعه 

حنو جازم لو كانت احملكمة مصدرة احلكم الطعني قـد حبثتـه جوهري طرح علي 

 جلاز أن يتغري به وجه الرأي يف الدعوى 

 حيث أن الثابت من أحكام التمييز أن 
الدفاع المكتوب فـي مـذكرة مصـرح بهـا تتممـه للـدفاع الشـفوي المبـدي بجلسـة المرافعـة أو هـو  

مـتهم أن يضـمنها مـا يشـاء مـن أوجـه الـدفاع ، بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها ، ومـن ثـم يكـون لل
 يصــير واقعــا مســطور بــأوراق الــدعوى قائمــا – حتــى أمــام محكمــة أول درجــة –وأي دفــاع يــرد فيهــا 

ٕومطروحــا علــي المحكمــة عنــد نظــر موضــوع اســتئناف الطــاعن مســتوجبا الــرد عليــه فــي الحكــم واال 
 .كان قاصرا فضال عن اإلخالل بحق الدفاع 

 ) جزاء١٩٩٧ لسنة ٩٥ الطعن رقم ٢٦/١٠/١٩٩٧دبي بتاريخ محكمة تمييز (

 

 كما قضت حمكمة النقض املصرية بأن 
لمـا كـان الحكـم المطعـون فيـه لـم يعـرض لـدفاع الطـاعن المسـطور فـي مسـتنداته التـي حوتـهـا  

المفردات المضمومة التي أفصح في طعنه أنه تمسك بداللتها وفقـا لالتهـام المسـند إليـه فـي الـدعوى 
اثلة وقد كان عليها أن تعرض لدفاعه هـذا اسـتقالال وأن تسـتظهره وتمحـص عناصـره كشـفا لمـدي الم

صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه أن ارتأت إطراحه ، أمـا وأن قـد أمسـكت عـن ذلـك فـإن حكمهـا يكـون 
مشــوبا بمخالفــة القــانون والقصــور فــي التســبيب فضــال عــن اإلخــالل بحــق اـلـدفاع بمــا يعيـبـه ويوجــب 

 واإلعادة نقضه 
 )١٢/١/١٩٨٩ ق جلسة ٥٨ لسنة ٦٠٥٠الطعن رقم (



 
 

٢٨٤

 )١٠/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٠٢٢٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
بأنـــه لـــدي إعـــادة .. وبمطالعـــة مـــدونات الحكـــم الطعـــين يتضـــح وبجـــالء أنـــه أثبـــت صـــراحة  
 .... لتقضي فيها محكمة الحكم الطعين من جديد ) من محكمة التمييز(الدعوي 
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 افعه هذا ورغم إثبات احلكم الطعني ملا قدمه الطاعن ومد

  حافظة ومذكرة دفاع ٤٣من حوافظ مستندات عددها 

 حافظة وهذا يف ذاته يـدل علـي عـدم إطـالع احملكمـة علـي ٤٤وهم يف احلقيقة (

 )هذه املستندات

ـــي مــــا هيــــه هــــذه المســــتندات  إال أنــــه خــــال مــــن ثمــــة إشــــارة إـل

ولم يشر من قريب أو بعيـد إلـي أي رد سـائغ يبـرر .. المقدمة إليه 

 .وهو ما يعيبه يقينا ويستوجب نقضه . .اطراحه لها 
 

 

 وهذا عني ما قضت به حمكمة النقض بقوهلا 
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٢٨٥

 ) ١٣/٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨١ لسنة ٨٩٤٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
وكانـــت تلـــك المســـتندات ومـــا هـــو مســـطر بحوافظهـــا والتـــي صـــدفت محكمـــة الحكـــم الطعـــين 

ذـلــك أن ـهــذه .. ـقــد تضـــمنت دفاعـــا جوهرـيــا إذا صـــح لتغـيــر ـبــه وجـــه اـلــرأي ـفــي اـلــدعوى .. عنهـــا 

 :المستندات قد طويت بعضها علي ما يلي 

 أوال 
الـتـي (العقــاري .....  عــن أمــوال شــركة المســتندات الداـلـة عـلـي انتـفـاء وصــف الـمـال الـعـام 

وجميعـا سـبق .. وأن الحكومة ال تساهم فيها وأنها ليست مؤسسة ذات نفع عـام ) يعمل بها الطاعن

 .اإلشارة إليها فنحيل إليها منعا لإلطالة 

ثانيا  
بوصـــفه الـــرئيس التنفيـــذي  .. المســـتندات الدالـــة علـــي صـــالحيات واختصاصـــات الطـــاعن

أن ) ـبــال ســـند(والـتــي يتضـــح مـــن خاللهـــا خطـــأ الحكـــم الطعـــين ـفــي الـقــول .. عـقــاري ال..... لشـــركة 
 وهـذه ..الطاعن هو المنوط بتحديد المقاولين الذين يتقدمون للعطاءات وبترسـية المناقصـات علـيهم 

 .المستندات سبق اإلشارة إليها فنحيل إليها منعا للتكرار واإلطالة 

ثالثا  
، وبـين ..... " " الستشـارات الهندسـية المبرمـة فيمـا بـين شـركة عة من العقود واصورة لمجمو

وتلـك ..... .. إلي شـركة ..... والذي تؤكد مشروعية المبالغ المحولة من شركة .. " ..... " شركة 
 .العقود تؤكد أيضا أن هذه المبالغ المحولة ال عالقة لها بالمناقصات محل هذا االتهام

 واجلدير بالذكر 
شــاهد  (...../  بمعرـفـة الـمـالزم أول .....ه المســتندات ـتـم ضــبطها بشــركة أن أصــول ـهـذ 

رغم أنها كانت كفيلة بهـدم هـذا !!! إال أنها لم تظهر ضمن المضبوطات فيما بعد ) اإلثبات الثاني

 .االتهام من أساسه 

 وكذلك 



 
 

٢٨٦

محكمـــــة الحكـــــم الطعـــــين قـــــد عنـيــــت ببحـــــث هـــــذه ـلــــو كاـنــــت  

إال أنهـا .. لـدعوى الراهنـة برمتهـا المستندات لتغير وجه رأيهـا فـي ا

 .لم تفعل مما يعيب حكمها 
رابعا  
 الشهادات الثالثة الصادرة عن البنوك اآلنية  

- �s �......��
- �s �.....)�......�( 

- �s �......� 
وهـو مـا يـدحض الـزعم  .. أن الطاعن ليس لديه ثمة حسابات في هذه البنوكوالتي أكدت جميعها 

وهذه المسـتندات سـبق اإلشـارة .. أنها كانت تودع بحساباته لدي هذه البنوك بتحصله علي مبالغ و

 .إليها أيضا بصلب هذا الطعن 

خامسا   
والتـي .... ، .... ، ....  العقـاري عـن أعـوام .....مدقق الحسابات بشركة / تقارير السيد  

والـتـي رســت  ..... ـقـد جــاءت خـلـوا مــن ثمــة تعلـيـق أو تعقـيـب عـلـي المناقصــات الـتـي طرحتهــا شــركة
قــد تحمـلـت أي مـبـالغ أزـيـد مــن العــرض المقــدم مــن ..... أو القــول ـبـأن شــركة ..... .. عـلـي شــركة 

 .والذي رست بموجبه المناقصات عليها ..... شركة 

سادسا   
والتي تؤكد في جملتهـا علـي إتمـام المناقصـة ..... " مشروع " المستندات الخاصة بمناقصة  

 لكونها صاحبة ..... ورسوها علي شركة .. وبدون أي تدخل من الطاعن ..  وفق صحيح القانون 
 :وبيان هذه المستندات كالتالي .. أفضل عطاء واألقل سعرا 

لـلـدخول ..... ـيـدعو مــن خالـلـه شــركة ) استشــاري المشــروع..... (خطــاب مرســل مــن شــركة  .١
ب الحـكـم الطـعـين وـهـو ـمـا يؤـكـد أن اـلـدعوة ـلـم تـكـن ـمـن الـطـاعن كـمـا ذـهـ.. فـي المناقصــة 

 .بالمخالفة لألوراق 

متضــــمن .....) مــــدير مشــــروع (هــــادى طــــه / إـلـــي الســــيد ..... خطــــاب موجــــه مــــن شــــركة  . ٢



 
 

٢٨٧

والذي تبين عقب فض المظاريف أنه العطاء األقـل سـعرا مـن .. العطاء في هذه المناقصة 

 .بين جميع العطاءات 

ءات المقدمــة مــن الشـــركات العـقــاري المتضــمن العطــا..... تقريــر لجنــة المناقصــات بشــركة  . ٣
 .هو أقل العطاءات سعرا ..... والذي يتضح من خالله أن عطاء شركة .. المختلفة 

والـذي تبـين .. تقرير استشـاري المشـروع المتضـمن تحليـل العطـاءات المقدمـة مـن المقـاولين  .٤

  ......منه أن أقل العطاءات سعرا هو المقدم من شركة 

متفاوضــا عـلـي ..... إـلـي شــركة / ..... .. الســيد ..... الخطــاب الموجــة مــن مــدير مشــروع  . ٥
 . درهم ٣٩ر٦٠٠ر٠٠٠قيمة العطاء المقدم ويطلب تخفيضه عن قيمته البالغة 

: األول واـلــــذي تضـــــمن .....  الصـــــادرين مـــــن شـــــركة -/-/- ، -/-الخطـــــابين المـــــؤرخين  . ٦

قيمـة تخفيضه مرة أخري ليصـبح ب: والثاني  درهم ٣٩ر٤٥٠ر٠٠٠تخفيض العرض ليصبح 
 . درهم ٣٨ر٣٨٠ر٠٠٠قدرها 

إلـي ..... ..  الصادر عن الطاعن بصـفته الـرئيس التنفيـذي لشـركة -/-/-الخطاب المؤرخ  . ٧
 ..... .علي ..... متضمنا قبول العرض النهائي وترسية مناقصة مشروع ..... .. شركة 

 ومن مجيع هذه املستندات 

ن يتضــح بـمــا ال ـيــدع مجــاال للشـــك انقطـــاع صــلة الطـــاعن عـــ 

جمـلـــــه إجــــــراءات المناقصــــــة وانحصــــــار دوره ـفـــــي اعتمــــــاد نتيجــــــة 

 .المناقصة واختيار العطاء األفضل سعرا 

 

 
سابعا  
والتـي تؤـكـد بـدورها انقطــاع صــلة  .. ..... "أـبـراج " المسـتندات الخاصــة بمناقصــة مـشـروع  

وهـي .. سـعرا الطاعن عن هذا المناقصة وانحصار دوره في اعتماد اختيار العطاء األفضل واألقـل 

 :كالتالي 

متضـــمنا فـيــه العطـــاء المـقــدم منهـــا بمبـلــغ أربعـــين ملـيــون ..... الخطـــاب المرســـل مـــن شـــركة  - أ



 
 

٢٨٨

 .درهم
..... .. المتضمن أن أقل العروض سـعرا المقـدم مـن شـركة تقرير لجنة فض المناقصات  -  ب

ثبـت كمـا .. وأنها الوحيدة التي تقدمت بضمان مـالي لتنفيـذ األعمـال بمبلـغ مليـوني درهـم 

 .من هذا التقرير أن الطاعن ليس من ضمن أعضاء اللجنة 

يتضــمن ) العقــاري..... مــدير اإلدارة الهندســية بشــركة / ..... ( خطــاب موجــه مــن الســيد –ج 
 ..... .المالحظات علي العرض المقدم من شركة 

 )رـئـيس مجـلـس إدارة شــركة جـيـار للتطــوير/ ..... ( خطـاب صــادر عــن الطــاعن إـلـي السـيد –د 
 :شركتين هما ..... مرشحا له لمشروع 

 ). مليون درهم٤٠..... ( شركة - 
 ) . درهم٤١ر٧٩٦ر٧١٠(  شركة أيه أند بي - 

 وثابت علي هذا الخطاب موافقة رئيس مجلس اإلدارة علي  

 ..... .عرض شركة  
.....  إلــــي شــــركة -/-/-نحــــو توجيــــه كتــــاب بتــــاريخ ..... أقــــدمت شــــركة .. ومــــع ذلــــك  -ه

 .ض قيمة العرض بتخفي
-بتـاريخ ..... موجـه إلـي شـركة ) مـدير اإلدارة الهندسـية/ ..... ( كتاب صادر عن السـيد –و 

 .بالموافقة علي العرض األخير  -/-/
(.....)  ثابت أنه محرر فيمـا بـين شـركة u2.....  صورة من العقد المبرم بشأن مشروع برج -ز

 .ع المقاول الرئيسي للمشرو(.....) وبين شركة 

 

 

 ومن هذه املستندات 
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٢٨٩

ثامنا   
والـتـــي أكــــدت بانقطــــاع صــــلة الطــــاعن   "....." المســــتندات الخاصــــة بمناقصــــة مشــــروع  

وهــذه المســتندات ..... .. بالمناقصــة وأنــه لــم يتــدخل فيهــا مــن قريــب أو بعيــد إلرســائها علــي شــركة 
 :كالتالي 
..... إلـي شـركة ..... .. مدير اإلدارة الهندسـية بشـركة .. / ..... السيد خطاب موجه من  �

 .لدعوتها لدخول المناقصة 
كشـف فـض المظـاريف المحـرر بمعرفـة لجـنـة المناقصـات والثابـت مـن خاللـه أن الطـاعن ـلـم  �

نهـا وأ..... .. فضـال عـن أن العطـاء األقـل سـعرا كـان لشـركة .. يكن ضمن أعضاء اللجنـة 
 .الشركة الوحيدة التي تقدمت بضمان مالي لألعمال 

يفـيـــــــد تخـفـــــــيض عرضــــــــها بشــــــــأن هــــــــذا المشــــــــروع ـمـــــــن مبـلـــــــغ ..... خطــــــــاب ـمـــــــن شــــــــركة  �
 درهــم ليكــون أقــل مــن أقــل عــرض مقــدم فــي ٧٦ر١٢٦ر٠٠٠ درهــم إلــي ٨٠١ر٧٧٦ر٠٠٠

 .هذه المناقصة 
 .يها بإرساء المناقصة عل..... إلي شركة .. / ..... السيد خطاب صادر من  �
 .المقاول الرئيسي للمشروع ..... شركة وبين ..... العقد المحرر فيما بين شركة  �

 وهذه املستندات تؤكد صحة الدفاع املبدي من الطاعن 
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تاسعا   
والتي أكدت علـي ذات الحقـائق السـابقة مـن   "....." المستندات الخاصة بمناقصة مشروع  

 : وهذه المستندات كالتالي .. م تدخله فيها من قريب أو بعيد وعد.. انقطاع صلة الطاعن بها 

ثابــت .. لجنــة المناقصــات الخــاص بفــض المظــاريف المتضــمنة عطــاءات المقــاولين كشــف  �
وأنهــــا الوحـيـــدة الـتـــي تـقـــدمت .. صــــاحبة أـقـــل العطــــاءات ســــعرا ..... مــــن خالـلـــه أن شــــركة 

 .بضمان مالي قدره مليون درهم 
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..... مــــدير اإلدارة الهندســــية بشــــركة / ..... .. ن الســــيد  صــــادر عــــ-/-/-خطــــاب مــــؤرخ  �
 .ٕوارساء المناقصة عليها ..... بالموافقة علي عرض شركة 

 ) .المقاول الرئيسي للمشروع..... (وبين شركة ..... .. العقد المحرر فيما بين شركة  �

 ومن مجله هذه املستندات 
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عاشرا   

 والـتـي تضــمنت النعـي عـلـي تـقـارير داـئـرة الرقاـبـة التـقـارير االستـشـارية المقدـمـة ـمـن الـطـاعن 
وهــو ـمـا يـنـال ـمـن دالـلـه هــذه التـقـارير األخـيـرة .. ن عـيـوب فنـيـة ومحاســبية ٕالمالـيـة وايضــاح مــا بـهـا ـمـ

أو بأقل تقـدير الـرد علـي التقـارير االستشـارية بمـا .. بما كان يستوجب اطراحها وعدم التعويل عليها 
 يجدر إطراحها 

 ملا كان ذلك 

يضــــــحي ظــــــاهرا وبجــــــالء ـتـــــام أن .. وـمـــــن جمـلـــــة مــــــا تـقـــــدم  

فا قد تضمنت دفاعا هاما وجوهريا كـان المستندات المشار إليها سل

من الـالزم علـي محكمـة الحكـم الطعـين التصـدي لـه وأن تـورده فـي 

.. أمــا وأنـهــا لــم تفـعــل .. مــدونات حكهـمــا وتــرد علـيــه الــرد الســـائغ 

 فضــــال عــــن قصــــوره المبطــــل فــــي –األمــــر الــــذي يعيــــب حكمهــــا 

 . باإلخالل بحق الدفاع –التسبيب 
  وجه ثان لإلخالل حبق الدفاع

أن حمكمة احلكـم الطعـني مل تـورد يف حكمهـا أو تـرد علـي مـا 

متسك به الطاعن من قصور حتقيقات النيابة العامة حيـث أنهـا 
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إيل الـرتبح " الرشـوة "عقب تعـديلها ألمـر اإلحالـة مـن اتهـام 

مل تسـتدع الطـاعن .. واإلضرار باملال العام واالشـرتاك يف تزويـر 

ـات اجل ـذه االتهاـم ـه يف ـه ـق مـع ـملها وحتـق ـي مل يـش ـدة الـت دـي

 .التحقيق األويل ومل يواجه به الطاعن 

 فمن املستقر عليه يف قضاء التمييز أنه 
متى كان دفاع الطاعن جوهريا بحيث إذا صح ألمكن للدفع المبدي من المـتهم أن يتغيـر بـه  

ال ـمــن وجــه الــرأي ـفــي الــدعوى فـقــد كــان لزاـمــا علــي المحكمــة أن تحقـقــه بلوغــا لغاـيــة األمــر مـنــه بــد
 .التفات المحكمة عنه دون بيان العلة ويكون حكمها ينطوي علي مصادرة علي المطلوب 

 ) جزاء٢٠٠٤ لسنة ٢٠١ الطعن رقم ٢٠/١١/٢٠٠٤محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
والمتهمـان الثـاني (وكان الثابت باألوراق أن النيابة العامة أصدرت بداءة أمر إحالـة للطـاعن  
 .تضمن اتهامهم بقبول رشوه  )والثالث

 هذا وحيث قررت عدالة حمكمة أول درجة إعادة األوراق إيل النيابة 

 ) الرابع(إلدخال متهم جديد 
بـل قامـت بتغييـر أمـر اإلحالـة .. إال أن النيابة العامة لم تكتف بتنفيذ مـا أمـرت بـه المحكمـة  

هامات جديدة ومختلفة تاما عما سـبق  أوردت من خالله ات-/-/-برمته وأصدرت أمرا جديدا مؤرخا 
 .وأوردته في أمر اإلحالة األول 

 

 

 إذ قررت بأمر اإلحالة الثاني 
ومـا .. أنه منسوب للطاعن اإلضرار بالمال العام ، التـربح ، واالشـتراك فـي تزويـر محـررات  

 مـــن شـــك مـــن حـــق النياـبــة ـفــي ذـلــك حـيــث أـنــه بإعـــادة اـلــدعوى إليهـــا تكـــون تحـــت تصـــرفها ولهـــا أن
 .تضيف االتهامات وتحذف بل ولها أن تأمر بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية 

 ولكنها إذا نسبت للمتهمني اتهامات جديدة 

 مل يسبق هلم أن أدلوا بأقواهلم ودفاعهم فيها 
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 ملا كان ذلك 
وحيث تمسك الطاعن ومدافعه أمام محكمة الحكم الطعـين بإبـداء هـذا الـدفاع الجـوهري الـذي  

إال أن محكمـة الحكـم الطعـين التفتـت .. ييـر وجـه الـرأي فـي الـدعوى يترتب علي بحثه وتمحيصـه تغ
وهـو مـا يقطـع  بـأن الحكـم الطعـين .. عنه دون إيراد في مدونات قضائها أورد سـائغ يبـرر اإلطـراح 

بمـــا يجعـلــه جـــديرا ـبــالنقض .. ـفــوق أـنــه قصـــر ـفــي تســـبيبه فـقــد أخـــل إخـــالال جســـيما بحـقــوق اـلــدفاع 
 .واإللغاء 

 هذا   

 .الشق العاجل بطلب وقف التنفيذ وحيث أن 
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 هذا باإلضافة 
ـد مــن لــي الطــاعن وتقييــد حريتــه إلــي أن تنفيــذ هــذا الحكــم بحالتــه الراهنــة ع ـه العدـي يســبب ـل

األمـر الـذي  .. األضرار المادية والمعنوية التي ال يمكن تداركها حال القضـاء فـي موضـوع الطعـن
 .ينعقد معه ركن االستعجال المبرر أيضا إليقاف التنفيذ 

 

 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 
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 .وفي شق عاجل بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في الموضوع : ثانيا 
 : ثالثا 

 .نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما هو مسند إليه  ب:أصليا 
ٕوفي الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيـه واعـادة األوراق إلـي محكمـة الموضـوع :  احتياطيا

 .لنظره مجددا بهيئة مغايرة 
    وكيل الطاعن             

 
      المحامي              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 املوقرة .......... االحتادية العليا كمة عدالة احمللدي 

 الئحة طعن بالتمييز 

 رقم                لسنة      جزائي 

 متضمنة طلب 

 محـــدي خليفــة 

 ا�حامي�بالنقض
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 بوقف تنفيذ احلكم املطعون فيه 
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 وذلـــك فـــي االســـتئناف رقـــم      لســـنة   بالشـــارقة الجنايـــات محكمـــة اســـتئنافالصـــادر مـــن 
 :والقاضي منطوقه  -/-/-بجلسة .. استئناف الشارقة 
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 وقد كان حكم أدلة درجة قد صدر من حمكمة جنايات الشارقة .. ا هذ
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  جزاء الشارقة  ..... لسنة .....يف القضية رقم 

  والقاضي منطوقه.....الصادر جبلسة 
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، وذلـــك ـبـــأن / ..... هتـــك بـــاإلكراه ـعـــرض المجنـــي علـيـــه " 

أحدث به اإلصابات الموصوفة باسـتمارة اعتدي عليه بالضرب ف

الفحص الطبي ، وأدخل قطعة خشبية في شرجه ، علـي النحـو 

 " .المبين باألوراق 
ـي هــذا الوصــف   ـاء عـل ـت .. المعــدوم الســند فــي األوراق وبـن النيابــة العامــة بعقــاب فقــد طالـب

 .من قانون العقوبات ) ٣٥٦/٢ ، ١٢١/١(وفق مادتي االتهام هما الطاعن 
 

 ك رغم أن الواقعة حسبما أسفرت عنها األوراق وذل

 تتلخص يف أنه 
يـتهم ) بـدون وجـود متـرجم( قـدم المجنـي عليـه بالغـا  صـباحا٦ر٢٠ الساعة -/-/-بتاريخ  

ـاريخ فـيـه الطــاعن ـبـزعم  ـام بـت أي قـبـل اـلـبالغ بأربعــة عشــر  ( مســاءا٤ر٣٠ الســاعة -/-/-أـنـه ـق
)) .. ١(بمســـاكن عمـــال المنطـقــة الصـــناعية(كنه ـقــام باحتجـــاز المجـنــي علـيــه ـفــي الغرـفــة ســـ) ســـاعة

ثـم وضـع " الحبـو مثـل الكـالب " وجعله يخلع مالبسه بالكامل ثـم طلـب منـه  واعتدي عليه بالضرب
لإلـبـالغ عــن الواقـعـة ..... /  إرسـال الـمـدعوفـمـا ـكـان مـنـه ـسـوي!!! عصـا خشــبية ـفـي فتحــة شـرجه 

 !!.؟؟

   كان بسبب�ني عليه يف البداية أن ذلكوقرر ا
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 واستشهد علي واقعة الضرب والتعدي 

 ...../ باملدعو

 باكستاني اجلنسية 
 – وأثبـت )بـدون متـرجم(/ ..... ام بسـؤال المـدعومحرر المحضر أنه ق/ وحيث قرر السيد  
 . بأنه قرر بصحة ما رواه المجني عليه –زعما 

  طاعن ثم أورد حمرر احملضر أنه بسؤال ال
ٕأفاد بإنكـار جميـع مـا جـاء علـي لسـان المجنـي عليـه واتهـم األخيـر بسـب زوجتـه وارسـال 

.................. قر الخمـور وأنه يعـا) فلسطيني الجنسية (...../ صور لها إلي شخص يدعي 

 .الخ 

  ...../ وحيث أنه بسؤال السيد 
خـاض فـي عرضـه وعـرض أبيـه أكـد بـأن المجنـي عليـه ) ونجل عمه (شقيق زوجة الطاعن 

وقدم دليال علي ما ارتكبه المجنـي عليـه ، الهـاتف ..  علي وجهه ه لذلك فقد قام بصفعوشقيقته ،

 .تتعلق بشرف األسرة " الواتساب " سائل علي النقال الخاص باألخير والذي يحوي ر

 

 ئيويف تقرير طبي مبد

  صباحا١ر٤٠ الساعة -/-/-حمرر بتاريخ 
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 بأن المجني عليه لم يحضـر للعمـل فتوجـه إلـي حيـث سـكن ثم قرر .. بإنكار الواقعة برمتها
.. فوجد لديه خمور ثـم طالبـه بالتوجـه إلـي العمـل .. العمال وتحديدا إلي حيث يقيم المجني عليـه 

وأثـنـاء اإلـطـالع عـلـي ـهـاتف المجـنـي ور كمــا طـلـب مـنـه أرـقـام األشــخاص اـلـذين يحضــرون ـلـه الخمــ
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 ـبــين المجـنــي علـيــه وشـــخص ـكــان يعـمــل بالشـــركة رســـائل متبادـلــةبوجـــود طـــاعن ـفــوجئ ال.. علـيــه 
معناها أن المجنـي عليـه يريـد (تمس شرفه وشرف زوجته .. وسبق طـرده  " طاعنلعم ال" العائدة 

 ) .طاعنممارسة الجنس مع زوجة ال

 ه بتهديد ا�ني عليطاعن فقام ال
إال ..  وتقبيـل قدمـه طـاعنفأراد المجني عليه اسـتعطاف ال.. بأنه سوف يبلغ الشرطة عنه 

وأنـا سـأقوم ! تريـد أن تمـارس الجـنس مـع زوجتـي ؟(أنه قد أبـي أن يقبـل اعتـذاره وقـرر لـه بمـا معنـاه 
 .ثم غادر المكان ) .. بإدخال عصا في مؤخرتك

 ان ا�ني عليه علي إنكاره جلميع ما ورد علي لسطاعن وأكد ال

 وأثبتت النيابة العامة
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  ...../ وحيث أنه بسؤال املدعو .. هذا 

 أفاد باآلتي.. أمام النيابة العامة 
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  بأن ما نسب إليه من أقوال.. واسرتسل الشاهد قائال 

  مبحضر االستدالل غري صحيحة ومل تصدر عنه

 وأنه وقع عندما طلب منه ذلك
 :وحيث أجرت النيابة العامة تحقيقا مع المجني عليه الذي أفاد بما يلي .. هذا  

، ثــم أمــرة / ..... وجــوده فــي ســكنه قــام الطــاعن بفــتح البــاب وكــان معــه الشــاهد بأنــه أثنــاء  
وبسؤال الطاعن عنـه أخبـره بـأن الهـاتف معـه .. الطاعن بغسيل وجهه وحال ذلك عاد لم يجد هاتفه 



 
 

٢٩٨

ر لمكتبـه لتسـوية األمـور الماليـة الناقصـة ، وفـي السـاعة الرابعـة عـاد الطـاعن إلـي وأن عليه الحضـو
 طــاعنوأخبــره بأنــه يقــوم بإرســال رســائل لزميلــه يســب الغرفــة المجنــي عليــه وقــام بصــفعه بــالقلم 

 طلــب منــه خلــع بنطالــه ثــم قــام طــاعنبــأن ال.. وأردف المجنــي عليــه زاعمــا .. وعائلتــه فيهــا 

 .ثم قام بإدخال قطعة خشبية في دبره " يحبي مثل الكلب " بتصويره وأمره بأن 

 واستشهد علي ذلك 

  ...../  ، واملدعو ...../ باملدعو 
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 ومبواجهته بأنه قرر بأنه مل يكن هناك أحد 

 حال التعدي عليه 
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 وحيث ورد تقرير الطب الشرعي.. هذا 

 وأفاد باألتي

 عدم وجود أية مظاهر إصابة حديثـة بظـاهر عمـوم الجسـم .. ...../ ثبت بفحص المدعو -١
 .مع الوضع في االعتبار مرور عشرة أيام علي الواقعة 

بمــا ال ... .ثـبـت ـبـالفحص الموضــوعي للشــرج وجــود تمــزق بفتحــة الشــرج فــي طــور االلتـئـام  -٢

 ).أي أنها نتيجة إحتمالية( مع تصور حدوث هذه اإلصابة بإدخال عصا بالشرجيتعارض 

 هذا وقد ورد تقرير املخترب اجلنائي بنتيجة 

 مفادها كالتايل 
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 هذا 
فقرر بأنه لـم يمـس ..  مرة أخري لمواجهته بالتقرير آنف الذكر طاعنوحيث تم استدعاء ال 

 .سوي بمركز الشرطة حيث كانت ملقاة علي أرض وكان يريد الصالة فقرر إبعادها الخشب قطعة 

ملا كان ذلك 
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 إال أن النيابة العامة 
ونـســبت لــه ارتـكــاب ـمــا قــرار بإحاـلــة الطــاعن للمحاكمــة الجزائـيــة  -/-/-أصــدرت بـتــاريخ  

 :يلي 

ــي علـيــه واحـــداث إصـــابته  - ــداء عـلــي جســـم المجـن ٕاالعـت
أي أنهــا اتهمتــه (ارة الفحــص الطبــي الموصــوفة باســتم

 ) ....بالضرب

 .............هتك عرض المجني عليه  -
المؤثمــة ( مــن قــانون العقوبــات ٣٣٩/١وطالبــت النيابــة بعقــاب الطــاعن وفــق المــادتين  

 . الخاصة بهتك العرض ٣٥٦/٢، ) لجريمة الضرب والتعدي علي الجسم
�;מ��	د�א��
	���א� 	���



 
 

٣٠٠

صـف الضـرب والتعـدي علـي سـالمة الجسـم وقررت اسـتبعاد و 

 مـن قـانون العقوبـات وهـو مـا ٣٣٩/١واستبعدت معه مـادة االتهـام 

 .يعد قرارا بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية عن واقعة الضرب
 إال أن النيابة العامة قد تناقضت مع نفسها وأصدرت 

وزجت .. ن للمحاكمة  والمقدم علي أساسه الطاع٣/٣/٢٠١٥بتاريخ أمر اإلحالة الثاني  

 !.بعدما كانت استبعدت وصف الضرب تماما؟! بوصف الضرب كان وسيلة لهتك العرض ؟

 ملا كان ما تقدم 
الـذي شـاب االتهـام هو العيـب الوحيـد التضارب والتناقض في قرارات النيابة العامة فلم يكن  
ـهـا الـمـدافع ـعـن الطــاعن ودـفـع باألخــرى اـلـذي أبرزهــا ـبـل أن هـنـاك العدـيـد ـمـن العـيـوب .. الماـثـل 

إال أن حكـمــي ـهــاتين ســـواء أمـــام محكـمــة أول درجـــة أو أمـــام المحكـمــة االســـتئنافية الطـعــين حكمهـــا 

وعلـي األخـص الحكـم االسـتئنافي المطعـون .. المحكمتين قد أغفال بحث هـذه الـدفوع والـرد عليهـا 
 خــال مــن أي حيــثبــل أكــدها وعمقهــا .. عيــوب الحكــم األول لــم يعمــل علــي تصــويب فيــه الــذي 

ـلـيس فيهــا ثمــة رد عـلـي دـفـاع الطــاعن إذ ـجـاءت عباراـتـه مجمـلـة ومبهـمـة وغامضــة تســبيب معتـبـر 
أو ذـلــك اـلــدفاع المـبــدي أـمــام .. ســـواء المـبــدي أمـــام محكمـــة أول درجـــة وأغفـلــت بحـثــه وتمحيصـــه 

 المحكمة االستنئافية التي لم تورده أو ترد عليه رغم ثبوتـه أمامهـا علـي نحـو جـازم وصـريح مـن

 .خالل المرافعة الشفوية ومذكرة دفاع الطاعن 

 وهو األمر الذي ال جيد معه الطاعن 
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احلكم املطعون فيه بتأييده حلكم أول درجـة يكـون قـد خـالف القـانون  :السبب األول 

 وأخطأ يف تطبيقه فقد أهدر قرار النيابة العامة النهائي ألبات باستبعاد واقعـة



 
 

٣٠١

الضرب ووصف الضرب املنسوب للطاعن وبرغم أن هذا القرار له حجية متعلقـة 

بالنظام العـام إال أن احلكـم الطعـني قـد أهـدرها بإعـادة الـزج بواقعـة الضـرب 

 .املستبعدة بقرار النيابة العامة 

 قضاء التمييز أن ذلك أن املقرر يف 
تصــدر أمـرا بـعـدم وجـود وـجـه يجـوز للنيابـة العاـمـة بصـفتها ـسـلطة التحقيـق المختصـة أن  

، وهذا األمر الصادر بأال وجه إلقامة الدعوى لعدم األهميـة إلقامة الدعوى العمومية لعدم األهمية 
ومــن ـثــم ال يجــوز معــه رـفــع الــدعوى إال أن ذلــك مشـــروط لــه حجيـتــه طالمــا أـنــه قائمــا ـلــم يلــغ ، 

عـة الصــادر بشـأنها األـمـر ، ـبـأن تكـون الواقوـحـدة ـفـي الموضـوع أن تكـون هنـاك : أولهـمـا بشـرطين 
بمعنـي أن يكـون مـن وحدة فـي الخصـوم أن تكون هناك : وثانيهما ذاتها ، المرفوع عنها الدعوى ، 

الـذي صـدر بشـأنه قـرار بـأال وجـه إلقامـة الـدعوى الطـاعن هـو ذاتـه رفعت عليه الـدعوى الجنائيـة 

 .الجنائية 
 ) جزاء٢٠٠٩ لسنة ٩ الطعن رقم ٩/٢/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
أن النياـبـة العامــة ـقـد أصــدرت أمــرا ـبـأال وجــه إلقامــة مــن مطالعــة األوراق إذا ـكـان الثاـبـت  

الدعوى في الواقعة المعروضة ثم عادت وحققت فـي ذات الواقعـة وقـدمت الطـاعن إلـي المحاكمـة 

 المطـعـون فـيـه ـفـإن الحـكـمأـيـا كــان ســبب إصــدار هــذا األمــر ودون أن يلـغـي األـمـر الصــادر منـهـا 

أمـا مـا تنعـي يكون قد صادق صحيح القانون إذ قضي بعـدم قبـول الـدعويين الجنائيـة والمدنيـة ، 
أن يكون الحكم صادرا في موضوع الدعوى فهـو أمـر به النيابة العامة من أنه يشترط لقيام الحجية 

روض فهـو أمـا نطـاق الطعـن المعـويتعلـق بشـروط حجيـة األحكـام ، خارج عن نطاق هذه الـدعوى 

 .عدم جواز إقامة الدعوى عن واقعة صدر فيها قرارا بأال وجه من النيابة العامة قائما لم يلغي 

 )جزاء٢٠٠٤ لسنة ٢٤٣ ، ٢٣٨ الطعن رقم ١١/١٢/٢٠٠٤محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
أن .. ام وبتطبـيـق المفــاهيم والقواعــد أنفــة اـلـذكر عـلـي أوراق االتهــام الماثــل يتضــح وبجــالء تــ 

 أمرا بإحالة الطاعن إلـي المحاكمـة الجزائيـة علـي -/-/-النيابة العامة قد سبق وأصدرت بتاريخ 

 :سند من أنه منسوب له 
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 وعلي أساس هذا الوصف 
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 ثم عادت النيابة العامة املوقرة 

  سلفا وعدلت ذلك الوصف والقيد التي أوردته

وقررت اسـتبعاد وصـف الضـرب والتعـدي علـي سـالمة الجسـم  

كمـــــا اســـــتبعدت مـــــن مـــــواد االتهـــــام المـــــادة .. المنســـــوب للطـــــاعن 

 . من قانون العقوبات ٣٣٩/١
 وهو ما يعد قرار صريح منها
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  يورغم أن هذا القرار ظل قائما ومل يلغ.. هذا 

 فقد عادت النيابة العامة وحركت االتهام 
نسبت من خالله للطـاعن  ٣/٣/٢٠١٥صادر عنها بتـاريخ  في أمر إحالة ثان قبل الطاعن 

 :أنه  – بالمخالفة للقانون –

  

لك بأن اعتـدي عليـه بالضـرب فأحـدث بـه وذ، / ..... هتك باإلكراه عرض المجني عليه " 

 .......... " خشبية في شرجه وأدخل قطعة اإلصابات الموصوفة باستمارة الفحص الطبي 

 وهذا علي الرغم من سابقة استبعاد 

 للطاعن النيابة العامة لواقعة الضرب املنسوبة 

  من مواد االتهام ٣٣٩/١واستبعادها للمادة رقم 
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م يرتـكـب فـعـل الضــرب المنـسـوب إلـيـه ـلـذلك ـقـررت اـسـتبعاده ـمـن ـبـأن الـطـاعن ـلـبـمـا يقـطـع 

ـاب الطــاعن عليهــا  أمــا وأن تعــود لتقــرر بأنــه اتخــذ مــن الضــرب وســيلة .. االتهامــات المطاـلـب عـق
ـمـن النياـبـة العاـمـة يبطــل يـعـد تضــارب وتـنـاقض .. ـفـإن ذـلـك .. إلـكـراه المجـنـي علـيـه وهـتـك عرضــه 

النيابـة العامـة وتارة أخري تقرر كاب الطاعن لواقعة الضرب ، بارتإذ تارة يتم الزعم .. أمر اإلحالة 
 !.ثم تعود لتزعم بوجود الضرب في حقه؟استبعاد هذه التهمه ، في حق الطاعن، 

 كما تكون النيابة العامة بهذا التضارب 
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 وهذا كله ما مل تفطن إليه حمكمة أول درجة 

 وأيدتها يف ذلك احملكمة االستئنافية يف حكمها الطعني 
) الحــائز لحجيتــه( النيابــة النهــائي ألبــات وأهــدرت تمامــا قــرار.. ووقعــت فــي ذات الخطــأ  

باستبعادها تهمه الضرب من االتهامات المنسوبة للطاعن بما يعد قرارا بـأال وجـه إلقامـة الـدعوى 

بأنـهـا  – عداـلـة محكمــة أول درجــة –وذـلـك ـبـأن ـقـررت .. الجنائـيـة قبـلـه فيـمـا يـخـص ـهـذه الواقـعـة 

الجسـم فـي حـق الطـاعن وبـال سـند تقـرر تطمئن إلي توافر جريمة الضرب والتعـدي علـي سـالمة 

ورغـم ذلـك لـم تعمـل المحكمـة االسـتئنافية .. بأنه اتخذ من ذلك وسيلة لهتـك عـرض المجنـي عليـه 
 . علي إزالة وتصويب هذا العيب بل تغاضت عنه وأيدت حكم الدرجة األولي

 يف تطبيق القانونكم الطعني احلوهو األمر الذي يؤكد خطأ 
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 :ثاني السبب ال

احلكم االستئنايف املطعون فيـه شـاطر حكـم أول درجـة اخلطـأ يف وصـف جرميـة  

ا�ني عليه يف حق الطاعن والتي تنال من شرفه وعرضه ومسعته والوقوف بها عنـد 

رغـم أن .. نه عذرا خمففا فقـط حد وصفها باالستفزاز الذي تعرض له الطاعن متخذا م

ما أرتكبه ا�ني عليه يتجاوز حد االستفزاز ويصل إيل حد اخلطر علي الطاعن وعرضـه 

  .وشرفه مبا جيعله سببا لإلباحة وليس عذرا للتخفيف 

 بادئ ذي بدء
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 حيث أن حمكمة أول درجة 

 وأيدتها بال سند حمكمة االستئناف 

 مصدرة احلكم املطعون فيه
ق الـطــاعن عـنــد وصـــفها باالـســتفزاز وقـفــت بوصـــف جريـمــة المجـنــي علـيــه ـفــي ـحــحيــث  

ذلـك علـي الـرغم مـن أن فعلـة المجنـي ..   مـن قـانون العقوبـات٩٦وفقـا للمـادة المخفف للعقـاب 

حيث أنها تصل إلي درجـة الخطـر الـذي اعتقـد الطـاعن أنـه .. عليه تتجاوز هذا الوصف بمراحل 

 تـداول مـا يمـس عرضـة لعـدم(يحيق به وبسمعته وشرفه ويتعذر معـه االلتجـاء للسـلطات العامـة 

بفـرض ( فلم يجد أمامه من وسيلة أخري لدفع الخطر إال القيام بمـا هـو منسـوب إليـه )علي المأل

أكدت أوراق الدعوى عدم ثبـوت مـا ركنـت إليـه المحكمـة واتخـذت منـه وقد ) جدلي منكور بصحته

 .سندا لتخفيف العقوبة 

 وبات  من قانون العق٥٦ما قررته املادة ذلك برغم انعقاد و

 التي نصت علي أن 
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إذا  ، ويـقـوم حــق اـلـدفاع الشــرعي ال جريـمـة إذا وـقـع الفـعـل اســتعماال لحــق اـلـدفاع الشــرعي 

 :توافرت الشروط اآلتية 

أو اعتقـد  أو مالـه أو نفـس غيـره أو مالـه إذا واجه المدافع خطرا حاال من جريمة علي نفسه: أوال 

 .اب معقولة قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا علي أسب

 . االلتجاء إلي السلطات العامة التقاء الخطر في الوقت المناسب أن يتعذر علي المدافع : ثانيا
 . أال يكون أمام المدافع وسيلة أخري لدفع هذا الخطر  :ثالثا

 . لدفع االعتداء متناسبا معه  أن يكون الدفاع الزما :رابعا

 أن ويف هذا املقام تواترت أحكام التمييز علي 
 ٥٦ حسـبما يفيـده نـص المـادة أن حـق الـدفاع الشـرعيمن المقرر فـي قضـاء هـذه المحكمـة 

قد شرع لـرد االعتـداء الواقـع علـي الـنفس أو المـال أو العـرض للحيلولـة بـين من قانون العقوبـات 

 ، وتـقـدير ـتـوافر حــق اـلـدفاع وله المعـتـديصــالمعـتـدي وـبـين اســتمراره ـفـي االعـتـداء وشــرع ـلـدفع ح
مـتـي أقاـمـت و مــن المســائل الموضــوعية الـتـي تمـلـك محكمــة الموضــوع حــق الفصــل فيهــا الشــرعي هــ

 .قضاءها علي أسباب سائغة 

 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٥٠ الطعن رقم ٢٨/٢/٢٠١١محكمة التمييز بتاريخ (
 ) جزاء٢٠١٠ لسنة ٥٣٥ الطعن رقم ٢٩/١١/٢٠١٠محكمة التمييز بتاريخ (

 كما قضي بأن 
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 ) جزاء٢٠٠٨لسنة  ٤١٤ الطعن رقم ١٢/١/٢٠٠٩محكمة التمييز بتاريخ (

 

 ملا كان ذلك 
ومـع الفـرض وبتطبيق المفاهيم واألصول القانونية أنفة البيان علـي واقعـات االتهـام الماثـل ،  

فإنـه بـالنظر  – وهـو مـا ال نسـلم بـه وننكـره – الجدلي بصحة اعتداء الطاعن علي المجنـي عليـه

 وهـو قيـام األخيـر بـالخوض فـي ..يقدم علي االعتداء علي المجنـي عليـه ه إلي الدافع الذي جعل
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 أثنـــاء محادثـــة دارت بينـــه وبـــين أحـــد األشـــخاص وفيهـــا أبـــدي رغبتـــه فـــي عرضـــه وعـــرض زوجتـــه
 .مضاجعة زوجه الطاعن 

 هذا الرسالة األخري فما أن قرأ 

 وحمتويات احملادثة 
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 للطاعن فرتضنا جدال صحة ما نسب افإذا 

 من اعتداء علي ذلك الشخص 

فإنه بال شك يكون فـي حالـة دفـاع شـرعي عـن نفسـه وعرضـه  

وعـــرض زوجـتــه وال يســـأل عـــن أي فعـــل قـــد يرتكـبــه وهـــو فـــي هـــذه 

  .القانونية المعفية من العقابالحالة التي تعد من األعذار 

 من قانون العقوبات لتقرر صراحة بأن  ٩٥جاءت املادة حيث 
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 وليس هناك شك 
ذلـك أن .. أن الدفاع عن العرض والشرف هو من أجل وأهم األعذار المعفيـة مـن العقـاب  

أن ـلـم يـكـن .. ـهـو ـمـن أـهـم ـمـا يمـلـك الشــخص المســلم والعرـبـي والشــرقي الـعـرض والشــرف ـلـدي 

فيبــذل مــن أجلــه الغــالي والنفــيس وال يقبــل المســاس بــه مــن قريــب أو  .. األهــم علــي اإلطــالق

 .وهو علي استعداد للموت من أجل الحفاظ علي شرفه وعرضه .. بعيد 

 

 

 فإذا أفرتضنا جدال علي خالف الواقع واحلقيقة .. ومن ثم 

 اعتدي علي ا�ني عليه الطاعن بأن 
استعمال حقه الشـرعي والقـانوني فـي الـدفاع عـن شـرفه وسـمعته طار فإن ذلك يكون في إ

 .ويكون ذلك بمثابة عذر معفي للطاعن من أي عقوبة أو تدبير .. وعرضه 
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 :ثالث السبب ال

احلكم املطعـون فيـه مبنـاه الظـن والتخمـني واالحتمـال واالعتبـارات ا�ـردة  

وليس فيه ما يشري إيل قوامه علي اجلـزم واليقـني مـن الواقـع الـذي يثبتـه الـدليل 

 جـديرا وهو األمر الذي ينحدر به إيل حد الـبطالن وخمالفـة القـانون وجيعلـه.. املعترب 

  .باإللغاء والنقض 

 حيث تواترت أحكام التمييز علي أن 
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 )ء جزا٢٠٠٩ لسنة ٤٠٩ الطعن رقم ٩/١١/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
الـالزم فـي أصـول االسـتدالل أن يكـون الـدليل الـذي يعـول عليـه الحكـم من المقـرر أن مـن  

مؤدـيـا إـلـي ـمـا رتـبـه علـيـه ـمـن نـتـائج ـمـن غـيـر تعســف ـفـي االســتنتاج وال تـنـافر ـمـع حـكـم العـقـل 

بـتــه ذـلــك أن األحكـــام الجنائـيــة يجـــب أن تبـنــي عـلــي الجـــزم واليـقــين عـلــي الواـقــع اـلــذي يثوالمنـطــق ، 
 .الدليل المعتبر وال تؤسس علي الظن واالحتمال واالعتبارات المجردة 

 ) جزاء٢٠٠٨ لسنة ٣٢٤ الطعن رقم ١٣/١٠/٢٠٠٨محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 وكذا قضت بأن 
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محكمــة الموضــوع أن تســتخلص واقـعــة الــدعوى مــن أدلتهــا وعناصـــرها  مــن حـــق ولــئن كــان 
قائـمـا وأن يكــون دليلـهـا فيمــا انتـهـت إلـيـه  تخالصــها ســائغااسذـلـك أن يكــون إال أن شــرط المختلـفـة ، 

ولـيس فـي الـدعوى ، علي الوقائع الثابتـة ألن األصل أن تبني المحكمة حكمها في أوراق الدعوى 

ذلـك أن الـالزم فـي أوصـل االسـتدالل لها أن تقيم قضاءها علي أمـور ال سـند لهـا مـن التحقيقـات 
ـمـن غـيـر تعســف ـفـي  مؤدـيـا إـلـي مــا رتـبـه علـيـه مــن نـتـائج أن يكــون اـلـدليل اـلـذي يعــول علـيـه الحكــم

 .االستنتاج وال تنافر مع العقل والمنطق 

 ) جزاء٢٠٠٩ لسنة ١١ الطعن رقم ٩/٢/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيـــق جملـــة المفـــاهيم القانونيـــة أنفـــة البيـــان علـــي مـــدونات الحكـــم المطعـــون فيـــه يتضـــح  

واألكـثـر ـمـن .. واـمـه مـحـض تخميـنـات وافتراضــات يغـلـب عليـهـا الـظـن واالحتـمـال أن قوبجــالء ـتـام 

 .أنها ال تؤدي في حكم العقل والمنطق إلي النتائج الذي ذهب الحكم بأنها تؤدي إليها  .. ذلك

  املوضوع فقد تعمدت حمكمة 
لفـظ علـي حـد (مقتطفـات فقـد أوردت .. ٕواخراجها عن سياقها ومعناها تجزئة أقوال الطاعن  

بأنه اكتشـف علـي الهـاتف الخـاص بـالمجني عليـه أكد من خاللها من أقواله ) حكم الدرجة األولي

فمـا كـان منـه .. تنال من شرفه وعرض زوجته رسائل متبادلة بينه وبين شخص فلسطيني الجنسـية 
ـلـم يعـتـدي أو يضــرب ) أي الطــاعن(ولكـنـه .. أي اعـتـذار مـنـه  ورـفـض )فـقـط(إال أن ـهـدده ـبـالقول 

 .جني عليه أو يفعل فيه بالعصا ما هدد لفظيا فقط به الم

 فقد كان وفق العقل واملنطق وطبائع األمور حمض تهديد 

 ال يرقي إيل مرتبة الفعل وال يقصد منه عادة سوي اإلهانة اللفظية 
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٣٠٩

 فإذا كانت هذه املقولة من السهل تفسريها مبعناها احلريف 

 قد أديل بها الطاعن ما كان املوضوع حسبما فعلت حمكمة 

 ورها عنه ل كان أنكر صد بيف أقواله بهذه السهولة
 يقصد منه دائما اإلهانة اللفظيـة فقـط مجرد تهديد لفظي بأن تلك المقولة أما وأنه يعلم يقينا 

 .األمر الذي حدا به نحو اإلدالء بها في أقواله 

 ومما يؤكد ويقطع أن أساس احلكم الطعني .. هذا 

 أوردها حكم أول درجة هو الظن والتخمني وأنه قائم علي افرتاضات 

 فيها احلكم املطعون فيه حاليا وأيده 
 بين حجم جسم المجني عليه وبين – افتراضيه خيالية –عقدت محكمة أول درجة مقارنه : أوال 

 :في حين أن الثابت باألوراق وعلي نحو جلي وواضح .. حجم جسم الطاعن 

��و
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ممـا ورغم ثبوت وجوده في الـبالد  أنه تغيب دون سـبب إالفقد طلبت حضوره أكثر من مرة  
فكيـف لمحكمـة أول !! ومـع ذلـك لـم يحضـر أيضـا .. ٕنحو األمر بضبطه واحضـاره دعي المحكمة 

 !درجة أن تعقد مقارنه بين شخصين من حيث الحجم وهي لم يسبق لها أبدا رؤيته؟

 ومن ثم 
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بـل عقـدت مقارنـة بـين الطـاعن والمجنـي عليـه .. ولم تكتف محكمـة أول درجـة بمـا تقـدم : ثانيا 

وذهبـت بالمخالفـة للحقيقـة إلـي أن .. من حيث السن والعمر الدال علـي الفتـوة والعنفـوان 

 !!طاعن أشد قوة من المجني عليه ؟ال

 وإذا علمنا أن .. هذا 
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 ام تفإنه يتضح وجبالء 
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 رغم ذلك يأتي احلكم املطعون فيه مؤيدا حلكم أول درجهو
اه الظــن والتخـمـين وغـيـر ـقـائم عـلـي دالـئـل تـنـتج اـلـذي أتضــح بمــا ال ـيـدع مجــاال للشــك أن مبـنـ 

 .وهو ما يجعل الحكم األخير جديرا بالنقض واإللغاء .. عقال النتيجة التي أنتهي إليها 
جاءت محكمـة أول درجـة مـن عنـدياتها وبـال سـند مـن األوراق بقالـه أن الطـاعن لـه مـن : ثالثا  

 بـال –كمـا زعـم الحكـم .. ضـخ إليـه السلطة والوالية علي المجني عليه ما يجعل األخير ير

 بأن الطاعن هو كفيل المجني عليه ممـا حـال دون مقاومـة األخيـر لمـا وقـع عليـه –سند 

 .من اعتداء 

  شار إليهواجلدير بالذكر أن مجاع ما سطره احلكم امل

 يف هذا الشأن خيالف احلقيقة والواقع واألوراق 
أي (فكالهما يعمالن لـدي صـاحب عمـل . .فالطاعن ليس له أي والية علي المجني عليه  

ـلـيس كـفـيال للمجـنـي علـيـه وهـو مـا يؤـكـد أن الطـاعن ..  ـمـع الـفـارق ـفـي الوظيـفـة )كالهمـا موظـف

التخـاذ إجـراءات بدليل أنه حينما قرر إنهـا خدمتـه طلـب منـه التوجـه لـإلدارة .. وليس مسئوال عنه 
 .ر وهذا يؤكد أن الطاعن ليس صاحب القرار األخيإنهاء خدمته 

 

 

 هذا ومن ناحية أخري 
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ورـغـم تمـسـك الـمـدافع ـعـن الـطـاعن أـمـام المحكـمـة االـسـتئنافية أن ـمـا تـقـدم يـجـافي .. هـذا  

 الحكـم محكمـة أول درجـة دون – دون سـند -الحقيقة ويناهض العقل والمنطـق إال أنهـا تشـبثت 

 .أن تورد دفاع الطاعن في هذا الشأن أو ترد عليه 

 ولعل خري دليل 
أن المجنـي عليـه لـم .. علي عدم صحة ما ذهبت إليه المحكمة بالمخالفة للحقيقـة واألوراق 

لدرجـة فـإذا كـان أطـاع الطـاعن .. يرضخ كما زعمـت بـل تقـدم بـبالغ ضـد مـن قيـل أنـه رب عملـه 

 !.فلماذا توجه لتقديم بالغة الماثل ؟.. قبوله أن يضع عصا في دبره 

 وهذا يقطع 
الموضـوع فـي حكمهـا يخـالف للحقيقـة والواقـع مـن نسـج خيالهـا وال سـند بأن ما قررته محكمـة  

 .له باألوراق 
التي زعم الحكم الطعين إدانـة الطـاعن علـي أساسـها والتـي هـي  األدلة ضمنومن .. هذا : رابعا 

ـون مخالفــة للحقيقــة  ـر الطــب .. مجــرد افتراضــات وظـن ـه أن تقرـي ـه قــد أورد فــي مدوناـت أـن

 .تعدي علي المجني عليه الشرعي دل علي وقوع ال

 وهذا قول خيالف احلقيقة والثابت باألوراق حيث أن 
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 فإذا كان الطب الشرعي 
عـلــي ذـلــك لـمــا أـعــوزه اـلــنص حـــدوث اعـتــداء عـلــي رأي ـمــن العالـمــات الواضـــحة المؤـكــدة  

ـذي .. الغيــر مســتقرة أو الجازمــة بشــيء أمــا وأن أورد هــذه النتيجــة المذبذبــة .. صــراحة  األمــر اـل
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وهـو ـمـا ال يجـوز عـلـي درب ـمـن دروب التخمـين واألـخـذ ـبـالظنون علـي هــذا التقريـر يجعـل التعوـيـل 
 .كمات الجنائية األخص في المحا

 مدملا كان ما تق
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احلكم املطعون فيه قد شابه القصـور املبطـل يف التسـبيب والغمـوض واإلبهـام  

واألمجال وعدم الرد علي أوجه دفـاع الطـاعن مبـا ال يطمـئن معـه املطلـع عليـه إيل أن 

حمكمة املوضوع أملت بظروف الواقعة ومالبساتها وبظروف الطاعن الشخصـية وعاهتـه 

وهـو األمـر الـذي يـؤدي إيل .. حيل معها تصور ارتكابه للواقعـة املستدمية التي يست

 .بطالن احلكم الطعني 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٢١٦فقد نصت املادة .. بداية 
يجب أن يشتمل الحكم علي األسباب التي بني عليها ، فكل حكـم باإلدانـة يجـب أن يتضـمن  

روف الـتـي وقعــت فيـهـا وأن يشــير إـلـي ـنـص الـقـانون الـتـي حكــم بـيـان الواقعــة المســتوجبة للعقوـبـة والظــ
 .بموجبه 

 ويف هذا اخلصوص استقرت أحكام التمييز علي أن 
 مــن ـقـانون اإلجــراءات الجزائـيـة أن يشــتمل كــل حكــم باإلداـنـة عـلـي األســباب ٢١٦ـفـي المــادة  

ـد ـبـه الـقـانون هــٕالـتـي بـنـي عليهــا واال كــان بــاطال ، والمــراد  و تحدـيـد األســانيد بالتســبيب اـلـذي يعـت

والحجج التـي ابتنـي عليهـا الحكـم والمنتجـة لـه مـن حيـث الواقـع والقـانون ولكـي يحقـق التسـبيب 

الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصـل بحيـث يتيسـر الوقـوف علـي مقومـات مـا قضـي 

ذي  ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملـه فـال يحقـق الغـرض الـبه
قصده الشارع من وجوب تسبيب األحكام فال يمكن محكمة التمييز من مراقبة صـحة تطبيـق القـانون 

 .علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم 
 ) جزاء٢٠٠٥ لسنة ٤٧٣ الطعن رقم ٣١/١٢/٢٠٠٥محكمة تمييز دبي بتاريخ (
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 وحيث أنه بتطبيق ذلك 
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 الوجه األول

 للقصور واإلخالل حبق الدفاع 

قصـور احلـكـم الطـعـني يف تسـبيبه ـلـرفض اـلـدفع املبـدي ـمـن الـطـاعن 

ومدافعة باستحالة تصور ارتكابه للواقعة حيث أن ذراعـه األميـن عـاجز 

متاما وال يوجد به عظام أو عضالت وال يعقل ارتكاب واقعة الضرب وشل 

ـة ا�ـنـي ع ـره حرـك ـال عـصـا يف دـب ـم إدـخ ـه ـث ـذراع .. لـي ـه ـب ـك كـل وذـل

 !!.واحده؟؟

 حيث أنه ملن املتواتر عليه يف قضاء التمييز أن 
أن تتشـكك محكمـة الموضــوع فـي صـحة إسـناد التهمـة إـلـي يكفـي فـي المحاكمـات الجنائيـة 

مـادام حكمهـا يشـتمل علـي مـا يفيـد أنهـا محصـت الـدعوى وأحاطـت .. كـي تقضـي بـالبراءة الطاعن 
الطـاعن فرجحـت دفـاع بظروفها وأدلة الثبوت فيها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفـي 

 أو أدخلتها الريبة في صحة عناصر االتهام 

 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٢٧ الطعن رقم ٧/٢/٢٠١١محكمة التمييز بتاريخ (
 ) جزاء٢٠١٠ لسنة ٢٣٦ الطعن رقم ٧/٦/٢٠١٠محكمة التمييز بتاريخ (
 ) جزاء٢٠١٠ لسنة ٣٣٩ الطعن رقم ٢٠/٩/٧٢٠١٠لتمييز بتاريخ محكمة ا(
 ) جزاء٢٠٠٩ لسنة ٢٦٨ الطعن رقم ١٢/٧/٢٠٠٩محكمة التمييز بتاريخ (

 كما قضي بأن 
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 ـمـــن ـقـــانون اإلجــــراءات ٢١٦األصـــل وعـلـــي ـمـــا جــــري بـــه قضــــاء هــــذه المحكـمـــة أن المـــادة  
ة بأحكـام اإلدانـة وأنـه يكفـي لسـالمة لم يشترط أن يتضمن حكم البـراءة أمـورا معينـة أسـوالجزائيـة 

إذ مرجـع األمـر فـي ذلـك الطـاعن الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمـه إلـي 
إلــي مــا تطمــئن إليــه فــي تقــدير الــدليل مــادام أن الظــاهر مــن الحكــم أنــه أحــاط بالــدعوى عــن بصــر 

  .وبصيرة
 ) جزاء٢٠٠٨لسنة  ٣٥٩ الطعن رقم ٣/١١/٢٠٠٨محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
.. وعلي األخص منها تحقيقات النيابـة العامـة وكان الثابت من خالل أوراق االتهام الماثل  

بإعاقة في ذارعة األيمـن قد ابتاله اهللا عز وجل الطاعن أن .. التي أثبتت بما ال يدع مجاال للشك 

فـال يسـتطيع تحريـك ـهـذا الـطـاعن  تخلـفـت عنـه عاهـة لـدي..  علـي أثـر حـادث ألـيم ....منـذ عـام 

 .الذراع تماما 

 كما أقر بذلك صراحة ا�ني عليه ذاته 

في تحقيقات النيابة العامة حينمـا قـرر بأنـه يعلـم بـأن الطـاعن  

 .لديه إصابة بيده اليمني وال يحركها 
 ليس هذا فحسب 

الموضـوع كمـة بتقـديمها لعدالـة محالطـاعن التـي تشـرف المسـتندات بل أن الثابت من خـالل  
 ..... مستشـفي –أن هناك تقرير صادر عن دائرة الصحة والخدمات الطبية بحكومـة دبـي مؤكـدا 

  يفيد بأن –
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 وهو ما نتج عنه 
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 وبإعادة تصور الواقعة حسبما رواها ا�ني عليه .. هذا 

 املوصوفة سلفا الطاعن أخذا يف االعتبار حالة 
اســتحالة تصــور حــدوث الواقعــة حســبما وصــفها يضــحي ظــاهرا بمــا ال يــدع مجــاال للشــك  

األربعـين مـن عمـره ولديـه إعاقـة كاملـة فـي وهـو مـن قـارب علـي للطـاعن فكيـف .. المجني عليـه 

 وفي ريعـان بعة وعشرون عاماألرأن يعتدي بالضرب علي المجني عليه صاحب .. الذراع األيمن 
 .شبابه وقوته 

 بل يزعم ا�ني عليه .. ليس هذا فحسب 

 وحكم أول درجة واحلكم املطعون فيه وانساقت ورائه النيابة العامة 

 تعدي مرحلة الضرب ) حبالته املوصوفة سلفا(الطاعن بأن 

 !!بأن قام بإكراه ا�ني عليه وأدخل يف دبره قطعة خشبية ؟؟

فكيف للطاعن وهو .. مر الذي يستحيل تماما تصوره وهو األ 

ال يمـلـك ســوي ذراع أيســر أن يعـتـدي ضــربا عـلـي المجـنـي علـيـه ـثـم 

يمسك به ويشل حركته ومقاومته ثم يتنـاول قطعـة خشـبية ويضـعها 

 !!.في دبر المجني عليه ؟؟
 ليس هناك شك 

فضـال عـن حاجتـه .. يـه فإنه بحاجة إلي كلتـا يديـه وذراعإذا أراد فعل ذلك الطاعن في أن  
أو أـنـه .. حـتـى يســتطيع ارتكــاب الواقـعـة بهــذا الوصــف ألن يـكـون أـقـوي وأفـتـي ـمـن المجـنـي علـيـه 

 .بحاجة إلي مساعدة من شخص واحد علي األقل ليقوم بهذه الفعلة 

 

 

 

 وهو ما مل يقرر به ا�ني عليه نفسه 
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 الطاعن فلم يدعي اشرتاك أي شخص أخر مع 

 ة املكذوبةيف إتيان هذه الفعل
لمــا لـهـا صــورة أـخـري مـغـايرة تماـمـا يضــحي ظــاهرا أن الواقعــة الراهـنـة .. ومـمـا تـقـدم جميعــه  

ذـلـك أن حاـلـة الـطـاعن الصــحية والعمرـيـه وكوـنـه لدـيـه إعاـقـة تاـمـة .. وصــفه المجـنـي علـيـه بهتاـنـا 

شـك فـي وتـدعو لل.. تؤكد استحالة ارتكابـه للواقعـة وفـق هـذا الوصـف المكـذوب  .. بالذراع األيمن
وكان عيد كل البعد عن هذا االتهام ه ببل تدعو للتيقن بأنبرمتها للطـاعن صحة إسناد هذه الواقعة 

يجب علي محكمة الموضـوع أن تأخـذ ذلـك بعـين االعتبـار وتقضـي معـه ببـراءة الطـاعن ممـا هـو 

 .مسند إليه

 مل تفعل املوضوع إال أن حمكمة 
بضرب المجني عليـه وشـل  يستطيع أن يقـوم  أن الطاعنوقررت بما يخالف العقل والمنطق 

حركتــه ومقاومتــه ثــم يتنــاول عصــا خشــبية ويــدخلها فــي دبــره كــل ذلــك باســتخدام ذراع واحــده 

يـده ) قبـل الحادثـة( بـل يسـتخدم أساسـا لـيس أعسـر مـع الوضـع فـي االعتبـار أن الطـاعن !!يسري؟

وهو األمـر الـذي .. ه اليسرى فقـط  يستحيل معه تصور ارتكابه لهذه الواقعة باستعمال يداليمني بما

وعـدم فطنتـه لصـحيح واقعـات هـذا ٕيقطع بقصور الحكم الطعين في تسـبيبه واخاللـه بحـق الـدفاع 

 .االتهام 

 الوجه الثاني 

  للقصور واإلخالل  

قصور احلكم الطعني يف تسـبيبه وإخاللـه حبـق الـدفاع وذلـك بإطراحـه 

 تأكيـدا علـي أن للواقعـة لكافة األدلة والرباهـني التـي سـاقها الطـاعن

 .صورة مغايرة متاما ملا هو وارد علي لسان ا�ني عليه 

 حيث أنه ملن املقرر يف قضاء التمييز أنه 
 أن تسـتخلص الواقعـة مـن أدلتهـا وعناصـرها المختلفـة ولئن كـان مـن حـق محكمـة الموضـوع 

تهـي إليـه قائمـا فـي أوراق وأن يكـون دليلهـا فيمـا انأنه شرط ذلك أن يكون استخالصها سائغا إال 

وليس لها أن تقيم ألن األصل أن تبني المحكمة حكمها علي الوقائع الثابتة في الـدعوى الدعوى ، 

وأن يكـون الـدليل  ومـن الـالزم فـي أصـول االسـتدالل قضائها علي أمور ال سند لها من التحقيقات



 
 

٣١٧

ي اإلثبـات وال تـنـافر ـمـع الـذي ـيـدلي بـه الحـكـم مؤديـا إـلـي ـمـا رتبـه ـمـن نتـائج ـمـن غـيـر تعسـف ـفـ

 .العقل والمنطق 

 ) جزاء٢٠٠٩ لسنة ٤٠٩ الطعن رقم ٩/١١/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
لم يحـط بوقـائع الـدعوى وأدلتهـا وظروفهـا عـن بصـر وبصـيرة إذا كان الحكم المطعون فيـه  

رض ألدلـة الثبـوت فـي الـدعوى ولـم يعـواجتزأ أقوال الشهود وأدلة اإلثبات بما أفرغها من مضـمونها 

 .ويدلي برأيه فيها فإنه يكون معيب بالقصور في التسبيب 

 ) جزاء٢٠٠٤ لسنة ٣٩٢ الطعن رقم ٢٦/٢/٢٠٠٥محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
والــدفاع جملــة المفــاهيم واألصــول والثوابــت أنفــة البيــان علــي أوراق االتهــام الماثــل وبتطبيــق  

الدفاع المقدمة من وكيل الطاعن أمـام محكمـة الحكـم الطعـين يتضـح أنـه سـاق المسطور بمذكرة 

 وأن للواقعـة برمتهـا وال يمكـن نسـبتها لـهالعديد مـن األدلـة علـي أن الواقعـة الماثلـة غيـر صـحيحة 

وذـلـك كـلـه عـلـي يتضــح جلـيـا ـمـن .. تمامــا لمــا ســاقه المجـنـي عـلـي واقعــات مكذوـبـة صــورة مـغـايرة 

 :خالل الحقائق اآلتية 

 احلقيقة األويل 
بمـا يجعلـه فـي أغلـب حاالتـه مـدمن للخمـر ويعـاقره  من األوراق أن المجنـي عليـه أن الثابت�

يقـبـل عـلـي المحرـمـات بشــتى صــورها ســواء ـكـان يعــي ذـلـك أو ال يعـيـه .. ذاـهـب العـقـل وغـيـر مـتـزن 
 ) .أي أنه يرتكبها حال سكره وذهاب عقله(

 احلقيقة الثانية  
أـقـر بأنـهـا كاـنـت موـجـودة ..  المزعــوم االعـتـداء بـهـا عـلـي المجـنـي علـيـه أن العصــا الخشــبية 

أي أنهـا ملـك المجنـي .. تناولها فقط مـن الغرفـة الطاعن وزعم بأن بالفعل في الغرفة التي يسكنها 

 .لهذا الغرض الطاعن عليه ولم يصطحبها 

 احلقيقة الثالثة  
 سم ١٨بأن طولها العصا الخشـبية  وصف أن التقرير الفني الصادر عن المختبر الجنائي 

وهـو أمـر ـيـدعو للدهشـة حـول احتفـاظ المجنـي عليـه بهـذه العصـا والـتـي أراد .. واحـد طرفيهـا مـدبب 
 .للطاعن يلصق بها اتهام يوجهه 



 
 

٣١٨

 احلقيقة الرابعة 
 قـرر بمـا ال يـدع مجـاال للشـك أنـه مـن خـالل أن ذات التقرير الصادر عن المختبـر الجنـائي 

ثالثـة  (حمض نـووي لعـدة أشـخاصوذة من علي العصي الخشبية قد تأكد أن عليهـا العينات المأخ

فمــاذا يعنــي .. وأن الحمــض الرئيســي كــان للمجنــي عليــه ) علــي األقــل علــي حــد وصــف التقريــر

تخـص المجنـي .. احتفاظ المجني عليـه بالعصـا .. حمض نووي للعديد من األشخاص ..  ذلك؟؟

والمجنـي عليـه دائـم الوقـوع تحـت ..  غرفـة المجنـي عليـه وجـدت فـي.. الطاعن عليه وال تخص 

 !!! .تأثير الخمر

 احلقيقة اخلامسة  
خــالل أوراق التــداعي ومــا هــو ثابــت فيهــا مــن تبــادل المجنــي عليــه للرســائل االلكترونيــة مــن  

ومن طبيعة هذه الرسائل وما حوته مـن ألفـاظ خارجـة ووصـف لمـا يفكـر فيـه "  ب  أالواتس"عبر 

 .عليه ويسيطر علي تفكيره يؤكد أنه ال يستطيع السيطرة علي نفسه المجني 

 احلقيقة السادسة  
أن األخيــر مــدمن للخمــر .. والمجنــي عليــه الطــاعن أن ســبب الخــالف األساســي فيمــا بــين  

مسـلم غيـور الطـاعن أن وكـل ذلـك يؤكـد  .. ومهمل في عمله ، وأنه يحتفظ بالخمور فـي مسـكنه

ال يمكـن أن يتصـور وهـو بـذلك الوصـف .. ات وال يرضـي أن يفعلهـا غيـره علي دينه يأبى المحرم

وهــذا بخـالف اســتحالة تصــور قيامـه ـبـذلك لـعـدم (أن ـيـأتي بالفعـلـة الـتـي زعمـهـا ـكـذبا المجـنـي علـيـه 
 ) . الموصوفة سلفاةقدرته الجسدية والجسماني

 احلقيقة السابعة  
ومـع  -/-/-الرابعـة عصـرا يـوم عة  المجني عليه بـأن الواقعـة حـدثت السـاأنه علي حد زعم

 -/-/- صـباحا يـوم ١ر٤٠إال في السـاعة ) محررة التقرير المبدئي(ذلك لم يتوجه إلي المستشفي 

ولم يقدم بالغه إال فـي تمـام السـاعة ..  أي بعد ما يقرب من عشر ساعات من الواقعة المزعومة

وذـلـك كـلـه يؤـكـد أن ) .. ـلـة أي بعــد الواقعــة بأربعــة عشــر ســاعة كام( -/-/- صــباحا ـيـوم ٦ر٢٠

 .الطاعن هذا الفارق الزمني قد استخدمه المجني عليه في البحث عن وسيلة للنيل من 

 احلقيقة الثامنة 
 أن اإلصــابات الناجمــة عــن إدخــال عصــا خشــبية فــي شــرج إنســان عــادي أن الثابــت علميــا

تحـه الشـرج ، فضـال ينتج عن ذلك بال شـك تهتـك شـديد باألنسـجة حـول ف) وفتحة شرجه طبيعية(
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وهـو مـا خلـت التقـارير الطبيـة .. عن جروح متعددة مصحوبة بنزيف ، تورم شـديد بهـذه المنطقـة 
أن تكــون الواقعــة برمتهــا مكذوبــة وأن " األول " مــن االدعــاء بــه األمــر الــذي يجعلنــا أمــام احتمــالين 

أن " مــال الثــاني واالحتتكــون إصــابة المجنــي عليــه فــي هــذه المنطقــة ناتجــة عــن أي ســبب أخــر ، 
 .الطاعن يكون المجني عليه قد سعي بصورة أو أخري للنيل من 

 احلقيقة التاسعة  
أن الواقعـــة علـــي النحـــو الـــذي قـــرر بهـــا المجنـــي عليـــه ال يمكـــن أن تســـتقيم إال بعـــدة  

 : افتراضات
��א�,��אض�אDول

وهـذا .. الطـاعن ه  ممسـكين بـه لتسـهيل مـا يقـوم بـيقوم آخرين بتقييد المجني عليهوهو أن  

 .االفتراض منعدم وفقا لما قرره المجني عليه بأقواله 
��א�,��אض�א�;	�'

المجني عليه بساعده األيسر أو األيمن ثم يستعمل الساعد األخـر فـي الطاعن بأن يمسك 

الـطــاعن نـظــرا للعـجــز اـلــذي يـعــاني مـنــه  وهـــو األـمــر اـلــذي يســـتحيل مـعــه تصـــوره ارتكاـبــه الواقـعــة

 .من بالساعد األي
��א�,��אض�א�;	��

ليســهل بـذلك للطـاعن ارتـكـاب  .. طواعيـة واختـيـارا منـهللـطـاعن أن يستسـلم المجـنـي عليـه  
  .هو األمر الذي لم يذكره المجني عليه.. الواقعة 

 وبرغم مجاع احلقائق أنفة الذكر والتي تؤكد .. هذا 
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٣٢٠

 الوجه الثالث 

  للقصور واإلخالل  

ينمـا التفـت قصور احلكم الطعني يف التسبيب وإخالله حبقوق الدفاع ح

دون إيراد أورد علي ما متسك به املدافع عن الطاعن من الـدفع بقصـور 

النيابة العامـة يف حتقيـق الواقعـة الراهنـة مبـا كـان لـه تـأثري سـلبي 

 .يستتبع بالضرورة القضاء برباءة الطاعن مما هو مسند إليه 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية تنص علي أن ٣٣فإن املادة .. بداية 
 :يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم 

 .أعضاء النيابة العامة  -١

 .......ضباط الشرطة و  -٢

  من القانون ذاته علي أن ٣٠فقد نصت املادة 
بتقصــي الجــرائم والبحــث عــن مرتكبيهــا وجمــع المعلومــات يقــوم مــأمور الضــبط القضــائي  

 .واألدلة الالزمة للتحقيق واالتهام 

  من ذات القانون علي انه ٣٥ادة كما نصت امل
 التـي تـرد إلـيهم فـي شـأن أن يقبلوا التبليغات والشكاوىيجب علي مأموري الضبط القضائي  
ٕويجــب عـلـيهم وعـلـي مرؤوســيهم أن يحصــلوا عـلـي اإليضــاحات واجــراء المعايـنـة الالزمــة الجــرائم 

ـائع فـيـة كانــت وعلــيهم أن يتخــذوا  التــي تبلــغ إلــيهم أو الـتـي يعلمــون بهــا بأيــة كيلتســهيل تحقـيـق الوـق
 .جميع الوسائل التحفظية الالزمة للمحافظة علي أدلة الجريمة 

  علي أنه ١٢١كما تنص املادة 
الـطـاعن وأن األدـلـة عـلـي إذا رأي رـئـيس النياـبـة العامــة أو ـمـن يـقـوم مقاـمـه أن الواقعــة جناـيـة  

 .كافية قرر إحالته إلي محكمة الجنايات 

 يف قضاء النقض أنه وحيث أن املستقر عليه 
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٣٢١

 )٣٦٧ ص ٣٠٦ ق ٢ مج القواعد القانونية ج ١٢/١٢/١٩٣١(

 اثل وباستقراء وقائع االتهام امل
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 .ةعدم إجراء مثة حتريات حول هذه الواقعة املزعوم: أوال 
بطـلــب تحرـيــات الشـــرطة ـعــن  مـــن إجـــراء التحقـيــق اـلــالزم حـــول الواقـعــة فـقــد خـلــت األوراق 

.. خصوصـا بعـد ثبـوت تنـاقض أقـوال المجنـي عليـه فـي أكثـر مـن موضـع .. الواقعة ومالبساتها 

 .وتأكيد الشهود الذين استعان بهم المجني عليه علي كذب روايته 

 مما كان لزاما معه 
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وسـؤاله / .....  مل تعن النيابة العامـة باسـتدعاء املـدعو : ثانيا 

 .والتحقيق معه 
هــو  فــي األوراق علــي الــرغم مــن أن المــذكور ...../  مــن ســؤال المــدعوفقــد خلــت األوراق 

ـداءاالـقـائم ـبـاإلبالغ عــن الواقـعـة اب وـقـد أـكـد المجـنـي علـيـه أـنـه هــو ـمـن ـقـام باصــطحابه إـلـي .. ـت

 .المستشفي وأنه أبلغ الشرطة بتكليف من المجني عليه 

 وعلي الرغم من ذلك 
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ب الشرعي للوقوف رغم متسك الطاعن بطلب إحالته للط: ثالثا 

علي حالته الصحية وإصابته يف ذراعه األمين مبا يستحيل 

 .معه تصور ارتكابه للواقعة 
ٕواحالـتــه إـلــي الطـــب الـطــاعن إال أن النياـبــة العاـمــة ـقــد قـعــدت ـعــن تحقـيــق واقـعــة إصـــابة  

ــده اليمـنــيالشـــرعي  عليهـــا حـــال ســـؤاله بتحقيقـــات الطـــاعن  والـتــي أكـــد لبـيــان اإلصـــابة الســـابقة بـي
 .بل وأكد المجني عليه علي وجودها .. لنيابة ا

 وحتقيق هذه الواقعة 
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 وكذا
عــدم وعـلـم المجـنـي علـيـه بوجودهــا ستســهل علـيـه .. الطــاعن ـيـد ـفـإن وجــود هــذه اإلصــابة ب

ألـنـه يعـلـم أن .. وأوامــره حــين طـلـب مـنـه التعــري أو الحـبـو كــالكالب الطــاعن االســتجابة لتهدـيـدات 

مـمـا يتأـكـد عــدم صــحة رواـيـة .. ال يســتطيع إجـبـاره عـلـي ذـلـك لإلصــابة الموجــودة بـيـده الطــاعن 

 . علي النحو الوارد علي لسانه واستحالة حدوث الواقعة.. المجني عليه 

 فقد قعدت النيابة العامة : رابعا 
وـمـا أورده ـمـن وـجـود أـثـار للحــامض  بتقرـيـر المختـبـر الجـنـائي ـعـن مواجـهـة المجـنـي علـيـه 

 ـلــم يســـتطع )عـلــي األـقــل(الـنــووي للمجـنــي علـيــه مختلـطــا بالـحــامض الـنــووي لشخصـــين آـخــرين 
 كلها علي طرف واحد من أطراف العصا المضـبوطة وأن هذه اآلثار.. المختبر الجنائي وفحصهما 

 .ني عليه جلها لالعتداء علي المالطاعن والمقال باستخدام 

 وهو ما ينفي صورة الواقعة كما ذكرها ا�ني عليه 

 هذا وبرغم صدور قرار النيابة 
لســؤاله بـشـأن ـمـا ورد ـبـالتقرير إال أنـهـا عـقـب ذـلـك  باســتدعاء المجـنـي علـيـه -/-/-بـتـاريخ 

 .رت إحالة الدعوى للمحاكمة دون اتخاذ هذا اإلجراء دون أن تورد سبب لذلك قر
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 فلم تقم النيابة العامة باستدعاء: خامسا 
بـل وتوجيـه االتهـام ..  لسؤاله في الواقعة رغم استشـهاد المجنـي عليـه بـه ...../ المدعو

 .له باالشتراك في احتجازه بدون وجه حق 

 وقد تنبهت النيابة لذلك 
 ...../ الشـــاهدباســـتدعاء  -/-/- عقـــب اســـتجواب المجنـــي عليـــه بتـــاريخ صـــدرت قرارهـــافأ

ورغم أهمية سؤال هذا الشـاهد ولم تتم النيابة هذا اإلجراء رغم جوهريته  .. -/-/-لجلسة تحقيـق 

 .الذي استشهد به المجني عليه 

فقد قعدت النيابة العامة عن حتقيـق واقعـة تبـادل : سادسا 

ـه لر ـي علـي ـخص ا�ـن ـع ـش ـاب ـم ـرب الواتـس ـائل ـع ـس

تناول من خالهلا اخلوض يف عرض وشـرف /..... يدعي

 الطاعن وزوجته وأهليها 
ـه   ـر تكــون مهمـت ـداب خبـي ـغ هــذه الرســائل أو انـت ـم تعــن بتفرـي ـة العامــة ـل ـت أن النياـب فالثاـب

 وذـلـك إلرفاقـهـا ـبـاألوراق لتـكـون تـحـت بصــر – رـغـم تـقـديم ـهـاتف المجـنـي علـيـه إليـهـا –تفريغـهـا 

، ال ســـيما وأن تلـــك الرســـائل تؤكـــد وبحـــق صـــحة أقـــوال الطـــاعن محكمـــة الموضـــوع بصـــيرة و

 .وهو األمر الذي يعيب تحقيقات النيابة العامة ويوصمها بالقصور .. ودفاعه 
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 الوجه الرابع  

  للقصور واإلخالل  

قصور عاب احلكم الطعني يف التسـبيب وإخـالل جسـيم حبقـوق الـدفاع 

 عـلـي املـسـتندات املقدـمـة ـمـن وذـلـك بالتفاـتـه متاـمـا دون إـيـراد أو رد

الطاعن والدفاع املسطور علي أوجه احلوافظ املقدمة فيها رغـم جوهريـة 

هذه املستندات وداللتها يف إثبات تهاتر االتهام املاثل وانعدام صـحته 

 .يف حق الطاعن 

 فقد تواترت أحكام احملكمة االحتادية العليا املوقرة علي أن 
صــل أن المحكمــة ال تلـتـزم بمتابعــة الطــاعن ـفـي مـنـاحي دفاعــه مــن المـقـرر أـنـه وـلـئن كــان األ 

إال أـنـه يتـعـين عليـهـا أن ـتـورد ـفـي حكمـهـا ـمـا ـيـدل عـلـي أنـهـا واجـهـت عناصــر اـلـدعوى المختلـفـة 

وألمت بها علي وجه صحيح يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها فإذا هي التفتت كليـا عـن 

ـدفاع الطــاعن ومســتنداته وموقـفـه مــ ن التهمــة الـتـي وجهــت إلـيـه بمــا يكشــف عــن أن التـعـرض ـل

المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع وهي علي بينـه مـن أمـره فـإن حكمهـا يكـون قاصـر البيـان موجبـا 

 .نقضه 

 ) جزاء٢٠١٠ لسنة ٨ الطعن رقم ٤/١/٢٠١١محكمة االتحادية العليا بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
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 وهذه املستندات ومدلوهلا علي النحو التايل 

 املستند األول 
ـة .....مستشــفي صــورة مــن التقريــر الصــادر مــن   ـدائرة الصــحة والخــدمات الطبـي  التابعــة ـل

إـلـي الطــاعن ، ويفـيـد هــذا التقريـر ـبـدخول الطـاعن عــن حاـلـة ) .. مرـفـق ـبـه الترجـمـة(بحكوـمـة دـبـي 
بإصــابة تحطــم ســاعده األيـمـن وذراـعـه األيـمـن ،  -/-/-خ  ـتـاري.....مركــز الكســور ـفـي مستشــفي 
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وبالفحص تبين وجود إصـابة بالغـة فـي السـاعد األيمـن والـذراع األيمـن مـع تمـزق قطعـي لعظمـة 

 .الكعبرة األيمن وعظم الزند وعظم العضد قد أثر إصابة بالغة في األنسجة الرخوة 

 ملا كان ذلك 
إعاقـة بهمـا للطـاعن الـذراع األيمـن والسـاعد األيمـن وبالبناء علي ما تقدم يضـحي ظـاهرا أن  

ـة وال يســتطيع تحريكهمــا  للواقعــة الطــاعن ارتكــاب يســتحيل معــه تصــور وهــو األمــر الــذي .. كامـل
فكـيـف يســتطيع ضــرب المجـنـي .. المزعومــة المســندة إليــه وفقــا للتصــوير الــذي رتلــه المجنــي عليــه 

 !!كل ذلك بذراع واحد ؟؟.. ٕعليه وتقييد حركته وادخال قطعة خشبية في دبره 

 وحيث أن ا�ني عليه ذاته
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 هذا من ناحية 
بـل .. قـدم لدي النيابـة العامـة أبـان التحقيـق معـه بمـا ت ومن ناحية أخري فقد تمسك الطاعن 

من إصابة واستنكرت علـي المجنـي عليـه قولـه الطاعن أن النيابة العامة ذاتها قد تالحظ لها ما ب

ليس هذا فحسب بل وواجهت المجنـي .. تعدي عليه وهو علي هذه الحالة المرضية الطاعن بأن 

 .عليه بانعدام المعقولية في مزاعمه 

 ورغم ذلك 
ودونمـا الطـاعن ت بال سند تحريك االتهام الماثـل ضـد  وقرر– فيما بعد –تجاهلت ذلك كله  

ـه بارتكــاب هــذه إلــي الطــب الشــرعي للوقــوف علــي حالتــه تــه بإحالأن تعــن  ـت تســمح ـل ومــا إذا كاـن

وهو األمر الذي يعيـب االتهـام الـراهن ويبطـل أمـر  .. الواقعة وفق تصوير المجني عليه من عدمه
إحالـتـه إـلـي تمـسـك مـعـه الـطـاعن بطـلـب و األـمـر اـلـذي وـهـ.. اإلحاـلـة لـعـدم ابتـنـاؤه عـلـي أدـلـة كافـيـة 

الطب الشرعي إلثبات أصابته أنفه الذكر والتـي تؤكـد بأنـه مـن المسـتحيل تصـور ارتكابـه للواقعـة 

أمـام محكمـة الموضـوع بـدرجتيها إال أنـه لـم يجـاب إلـي مطلبـه .. محل هـذا االتهـام المسـند إليـه 

 . عنٕوهو قصور واخالل بحق دفاع الطا.. الجوهري 

 

 

 



 
 

٣٢٦

 املستند الثاني  
بأنه ثابت من خالله ) مرفق به ترجمة(بتوقيع المجني عليه ذاته صورة من إقرار ممهور  

 ) .طاعنالعائدة لوالد زوجة ال( .....يتعهد بأنه لن يغادر شركة 

 إال بعد 
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 وهو األمر الذي يؤكد
قد تعدي عليه إلجبـاره الطاعن بأن الصورة التي حاول المجني عليه رسمها باألوراق من أن 

ـهـــي صــــورة مكذوـبـــة وغـيـــر ) وكأـنـــه الخبـيـــر اـلـــذي ال يمـكـــن تعويضــــه(عـلـــي عــــدم مـغـــادرة العـمـــل 

علـقــات وأن الحقيـقــة تكـمــن ـفــي أن المجـنــي علـيــه الـمــذكور لدـيــه ـمــن العـهــدة والمت.. صـــحيحة 

 .والمعلومات التي ال يجوز له ترك العمل إال بعد تسليمها 

 للطاعن هذا باإلضافة إيل أن الواقعة املزعومة واملسندة 
 المجنـي عليـه يـدمن بـل لكـون .. بسـبب عمـل المجنـي عليـه أو عهدتـه أو غيـر ذلـك لم تكن 

وهـو األمـر ..  وزوجتـهالطـاعن خوضـه فـي سـمعة وشـرف الخمر ويهمل في عمله باإلضـافة إلـي 
 .الذي يقطع بزور وبهتان جماع مزاعم المجني عليه علي نحو يستوجب طرحها وعدم االعتداد بها

 املستند الثالث 
والعائـدة (المقدمة من الشركة التـي كـان يعمـل بهـا المجنـي عليـه صورة من أوراق الشـكوى  

 .إلي وزارة العمل ) طاعنلوالد زوجة ال

 لقانونية وذلك الختاذ اإلجراءات ا
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 األمر الذي حدا بالشركة حنو تقديم هذه الشكوى املرفقة 
قت الذي زعم فيـه بأنـه يريـد الوففـي .. وهذا المستند يؤكد زور وبهتان مزاعم المجني عليه 

تأتي المسـتندات لتؤكـد .. أن يغادر الشركة والعودة إلي بالده وأن أصحاب الشركة يرفضون ذلك 

 ) قبل الواقعة بشهر كامل (-/-/-عدم صحة ما قدم جميعه وأن الشركة هي التي تقدمت منذ 



 
 

٣٢٧

 .بالشكوى طي هذه الحافظة إلنهاء إقامته وعالقته بالشركة 

 ر وهو األم
وهـــو مــا يجـعــل االتـهــام الــراهن ـقــائم ـبــال ســـند  ـمــزاعم المجنــي علـيــه ـعــدم صـــحةالــذي يؤـكــد  

 .صحيح من الواقع والقانون وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه 

 املستند الرابع 
الذي زعم المجني عليه بأنه شاهد علي ..  ...../ ممهور بتوقيع المدعوصورة من إقرار  

 ) .ومرفق ترجمه اإلقرار(تهام الراهن الواقعة المكذوبة محل اال

 حيث أفاد كاتب هذا اإلقرار 
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 كما اسرتسل قائال يف إقراره املرفق 
وهـذا يعنـي (بأنه حال عودته من العمل توجه إلي غرفته فوجد المجني عليه موجودا ويدخن  

ـبـأن المجـنـي علـيـه ذـهـب ـمـع ـثـم ـقـرر ) .. ـثـار تـعـدي أـنـه ـلـم يالـحـظ ـبـالمجني علـيـه إصــابات أو أ

 .أصدقائه ثم عاد فجرا مع الشرطة 

 وهذا القول يؤكد أن ا�ني عليه 

 جلس يف غرفته مع أصدقائه لتدبري هذا االتهام 
.. ونســج تفاصــيله المكذوبــة الســيما وأنــه قــد زعــم بــأن الواقعــة تمــت الســاعة الرابعــة عصــرا 

فإذا كانت هـذه الواقعـة المكذوبـة صـحيحة !!  ما بعد منتصف الليل ؟فلماذا جلس في الغرفة حتى

 .ما تواني المجني عليه عن سرعة التوجه إلي الشرطة فورا 

 



 
 

٣٢٨

 وحيث أن ذلك كله مل حيدث 
وأن الشــخص اـلـذي ..  المجـنـي علـيـه فيـمـا يدعـيـه ويزعمــه بـعـدم مصــداقيةاألـمـر اـلـذي يقطــع  

وهـذا يؤكـد أن للواقعـة .. نه لم يكن موجـودا ولـم يـري شـيئا أقر بنفسه بأ.. زعم بأنه شاهد الواقعة 
ـكــان يجــدر مـعــه وهــو مــا ..  تماـمــا للصــورة الموصــوفة ـبــأقوال المجنــي علـيــه صـــورة مغــايرةبرمتهــا 

الســيما وأن النياـبـة العاـمـة قصــرت ـفـي تحقيقاتـهـا .. براءـتـه ممــا هــو مســند إلـيـه القضــاء للطــاعن ب

يــق معــه وهــو مــا جعــل الطــاعن يتمســك بشــكل احتيــاطي بعــدم اســتدعائها لهــذا الشــاهد والتحق

إال .. أمـام محكمـة الموضـوع باستدعاء هذا الشاهد إلثبات براءته وانقطاع صلته باالتهام الماثل 

 .  ٕأنه لم يجاب إلي طلبه بما يؤكد قصور الحكم الطعين واخالله بحقوق الدفاع

 املستند اخلامس
ـي صــورة مــن  قــرار ممهــور   وثابــت مــن خاللــه أن ) مرفــق معــه ترجمــه(عليــه بتوقيــع المجـن

العائـدة (يعترف ويقر بأنه يعاقر الخمر ويدمنه وأنه قد تم التنبيه عليـه مـن قبـل الشـركة المـذكور 

 .إال أنه كان دائما يتعهد بذلك ثم يعاود أفعاله المشينة..  بالكف عن أفعاله )طاعنلوالد زوجة ال

 كما أقر ا�ني عليه صراحة
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 وهذا كله يؤكد 
ـــدع مجــــاال للشــــك  ـــاب  عـلـــي ســــوء ســــلوك المجـنـــي علـيـــه واـنـــه بـمـــا ال ـي ـــي ارتـك ـــاد عـل معـت

كيـدا االتهـام الماثـل واختالقـه للواقعـة محلـه بما يؤكد عدم مصداقية مزاعمه فـي أوراق .. المحرمات 

ـا  الــذي ثبــت اســتحالة تصــور ارتكابــه لهــذه الواقعــة لمــا بــه مــن إعاقــة تحــول دون .. للطــاعن وتلفيـق
 .تصور حدوث الواقعة وفق وصف المجني عليه 

 سادس املستند ال
ـبـت ـمـن واـلـذي ث اـلـذي تـقـدم ـبـه الطــاعن أمــام محكمــة الموضــوع التقرـيـر الطـبـي االستشــاري 

 التي أوردها المجني عليـه من نفي للواقعة مدي مصداقية أقوال الطاعن ومدي صحة دفاعه خالله
 مع ما زعمه من أقوال جـاءت متناقضـة ومتضـاربة ومؤكـدة لعـدم والتي جاءت متناقضةعلي لسانه 

ي وهو األمـر الـذي ثبـت يقينـا مـن اإلطـالع علـي تقريـر الطـب الشـرعي االستشـار.. ثبوت الواقعة 

 لـم يلتفـت إلـي هـذا طعينومع ذلك فإن الحكم ال.. الذي أوري بنتيجة ومؤكدة عدم صحة الواقعة 



 
 

٣٢٩

لو كان قد عني بفحـص هذا القضاء المطعون فيه ولعل أن .. التقرير والرد عليه سلبا أو إيجابا 

 وهـو أما وأن الحكم الطعين قد قصر في ذلك.. هذا التقرير لكان قد تغير وجه الرأي في الدعوى 

  .األمر الذي يوصمه بعيب القصور في التسبيب والفساد في االستدالل واإلخالل بحق الدفاع

 سابعاملستند ال
وـهـو التصــالح والتـنـازل المـقـدم ـمـن المجـنـي علـيـه واـلـذي ـقـرر فيـهـا بتنازـلـه عــن اـلـدعوى  

 للواقعـه من أنالطاعن والذي جاء كاشفا عن مدي مصداقية دفاع الطاعن المدنية والتصالح مع 

 .صورة أخري غير التي حاول المجني عليه أن يرسمها بأوراق الدعوى 

 ملا كان ذلك 
أنهـا قـد طويـت علـي إقـرار بالتنـازل الطـاعن الثابت من حوافظ المستندات المقدمـة مـن وكان 

وـهـذا إن دل فإنـمـا ـيـدل عـلـي ـمـدي مصــداقية دـفـاع عــن اـلـدعوى المدنـيـة صــادر مــن المجـنـي علـيـه 

أوراه المجني عليه بشكواه إنما قد جاء منبت الصلة عن حقيقة الواقعة  ويؤكد أن ما... الطاعن 

التي حاول المجني عليه أن يغلفها بسياج من األقـوال التـي تنـاقض فيهـا مـع نفسـه علـي النحـو 

أمـام  الـذي تشـرفنا بتقديمـه السالف ذكـره أو تلـك األقـوال التـي جـاءت مناهضـة للتقريـر االستشـاري
وهو ما يؤكد أن الواقعة برمتها مختلقة وال سند لها في الواقـع أو الحقيقـة .. مة الموضوع عدالة محك

إال أن محكـمـة الموضــوع ـلـم تـعـن ببـحـث .. بـمـا ـكـان يجــدر مـعـه ـبـراءة الطــاعن مـمـا هــو مســند إلـيـه 

ـب حكمهــا الطعــين بالقصــور المبطــل فــي  هــذه المســتندات وداللتهــا رغــم جوهريتهــا وهــو مــا يعـي

 .علي نحو يجعله خليقا باإللغاء .. إلخالل الجسيم بحقوق الدفاع التسبيب وا

 :السبب اخلامس 

احلكم املطعون فيه أفسد يف استدالله وعابه االستخالص الغري سائغ لألدلة التي  

تي تساقطت وانهارت فبات هذا االتهام قائم وال.. عول عليها يف القول بإدانة الطاعن 

 .ما جيعل احلكم الطعني خليقا بالنقض واإللغاء علي غري سند أو دليل ، وهو 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء التمييز أنه 
أن يكــون اـلـدليل اـلـذي يعــول علـيـه الحكــم أن مــن اـلـالزم ـفـي أصــول االســتدالل مــن المقــرر  

مؤدـيـا إـلـي ـمـا رتـبـه علـيـه ـمـن نـتـائج ـمـن غـيـر تعســف ـفـي االســتنتاج وال تـنـافر ـمـع حـكـم العـقـل 

 أن األحكام الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين علي الواقع الذي يثبـت الـدليل وذلكوالمنطق 
 .المعتبر وال تؤسس علي الظن واالحتمال واالعتبارات المجردة 
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 ) جزاء٢٠٠٨ لسنة ٣٢٤ الطعن رقم ١٣/١٠/٢٠٠٨محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
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 ) جزاء٢٠٠٤ لسنة ٤٠١ الطعن رقم ٥/٣/٢٠٠٥ بتاريخ محكمة تمييز دبي(

 وقضي كذلك بأن 
الالزم في أصول االستدالل أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلي ما رتب عليـه 

وأن يكون الدليل القـولي من نتائج من غير تعسف في االستنتاج وال تنافر مع حكم العقل والمنطق 

 .فني تناقضا يستعصي علي التوفيق والمالءمة غير متناقض مع الدليل ال

 ) جزاء٢٠٠٥ لسنة ٣٠ الطعن رقم ٢٦/٣/٢٠٠٥محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
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٣٣١

 الوجه األول 

احلـكـم الطـعـني يف اـسـتدالله ـبـأقوال الـشـاهد مـيـزرا زرـيـاب فـسـاد 

التـي أديل بهـا مبحضـر مجـع االسـتدالالت ) باكستاني اجلنسيةال(

وذلك لتحرير هـذا احملضـر دون االسـتعانة مبـرتجم ممـا حـال دون 

 . فهم الشاهد ملا مت استوقاعه عليه من أقوال مل تصدر عنه 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٣٦بداية فقد نصت املادة 
فـي محاضـر موقـع لتـي يقـوم بهـا مـأمور الضـبط القضـائي  تثبت جميع اإلجـراءات ايجب أن 

يجــب أن تشــتمل تـلـك المحاضــر يـبـين بهــا وقــت اتخــاذ اإلجــراءات ومكــان حصــولها ، عليـهـا ـمـنهم 

 .زيادة علي ما تقدم توقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سئلوا 
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  من ذات القانون علي أن ٧٠ا نصت املادة كم
 .يجري التحقيق باللغة العربية 

ا كــان الطــاعن أو الخصــوم أو الشــاهد أو غيــرهم ممــن تــري النيابــة العامــة ســماع أـقــوالهم إذ
أن يستعين بمتـرجم بعـد أن يحلـف يمينـا بـأن يـؤدي يجهل اللغة العربية فعلي عضو النيابة العامة 

 .ق مهمته باألمانة والصد

 ويف هذا الصدد قررت حمكمة التمييز بأن 
حيث يبين من مطالعـة أوراق الـدعوى أن الـدفاع عـن الطـاعن دفـع فـي مذكرتـه المقدمـة أمـام  

وتحقيـقـات النياـبـة العامــة ـبـبطالن أقواـلـه الـمـأخوذة بمحضــر االســتدالالت الـشـرطة درجـتـي التقاضــي 
مـن ) ٧٠(يـدها خـالف لمـا تقضـي بـه المـادة ألخذها بواسطة مترجم باللغة اإلنجليزية التي ال يج

وكـان الحكـم قـد تسـاند فـي إدانـة الطـاعن إلـي اعترافـه بتحقيقـات النيابـة قانون اإلجراءات الجزائية ، 
فإنه يكـون فضـال عـن قصـوره فـي التسـبيب العامة وأغفل الرد علي هذا الدفاع إيرادا له وردا عليه 

 ذلك ما تضـمنه الحكـم مـن أدلـة أخـري علـي ثبـوت في الدفاع وال يغني عنالطاعن قد أخل بحق 

التهمة ألن األدلة في المواد الحنائية متساندة يكمل بعضـها بعضـا ومنهـا مجتمعـة تتكـون عقيـدة 

ـدليل  ـذي كــان لـل ـر اـل ـغ األـث ـي مبـل المحكمــة بحـيـث إذا ســقط إحــداها أو اســتبعد تعــذر الوـقـوف عـل

 .الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة 

 ) جزاء٢٠٠٩ لسنة ١٢٦ الطعن رقم ٢٧/٤/٢٠٠٩ة التمييز بتاريخ محكم(
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 كما قضي بأن 
أنـه  مـن قـانون اإلجـراءات الجزائيـة حسـبما اسـتقر قضـاء هـذه المحكمـة ٧٠مفاد حكم المـادة  

ٕوأـنـه وان أو الـشـاهد أو الخصــم يجـهـل اللـغـة العربـيـة الـطـاعن يتـعـين االـسـتعانة بمـتـرجم كلـمـا ـكـان 
ـي  بشــأن مباشــرة التحقيــق بمعرفــة النيابــة العامــة كــان هــذا الــنص قــد ورد إال أن حكمهــا ينســحب عـل

جمـيــع مراـحــل التحقـيــق ســـواء ـكــان محضـــر جـمــع االســـتدالالت أو التحقـيــق بمعرـفــة النياـبــة أو 

 .في الدفاع الطاعن المحكمة لتعلقها بحق 

 ) جزاء٢٠٠٨ لسنة ١٠٥ الطعن رقم ٢٨/٤/٢٠٠٨محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك
ـــي األخــــص منهــــا محاضــــر جمــــع وكــــان الثابــــت مــــن مطالعــــة أوراق االتهــــام الماثــــل  وعـل

عمـلـوا عـلـي ســماع أـقـوال المجـنـي علـيـه يتضــح وبجــالء أن الســادة رجــال الشــرطة  .. االســتدالالت

العربيـة رغـم أنهمـا ال يجيـدان اللغـة ) الباكسـتاني الجنسـية (...../ وكـذا الشـاهد ) الهندي الجنسية(
 .وبدون االستعانة بمترجم .. لها وال يتحدثان 

 والدليل علي خطورة هذا اإلجراء وأهميته القصوى
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 ومن ثم فقد كان لذلك أثره بالغ الوضوح 

 – بالمخالـفــة للحقيـقــة –ـمــن أن أـقــوال الشـــاهد المنســـوبة ـلــه .. وـلــيس أدل عـلــي ذـلــك  

بمحضر جمع االستدالالت جاءت علي خالف أقواله بتحقيقـات النيابـة وبسـؤاله صـراحة عـن ذلـك 

 بأنه لم يقرر بشيء مما هـو مـدون بمحاضـر جميـع االسـتدالالت وأنـه وقـع حينمـا طلـب منـه أقر

 .التوقيع 

 وأما أمام النيابة العامة 
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٣٣٣

 ومن ثم 
وبالـتـالي بـطـالن  أي دلـيـل ـقـد يســتمد ـمـن محاضـر جـمـع االســتدالالت هرا بـطـالنيضــحي ـظـا 

 يـأتي ورغـم ذلـك.. أي دليل قد يستمد من أي إجراءات ثابتة فيها أو أقوال للمجني عليه أو الشـاهد 
رغـم مـا شـابها مـن .. الحكم الطعين معوال علي أقوال الشاهد أنف الذكر بمحضر جمع االسـتدالل 

ورغم تمسك المدافع عن الطـاعن بـبطالن ثمـة دليـل .. عدم االستعانة بمترجم عيب جوهري وهو 

 .قيد يستمد من هذه األقوال 

 وليس أدل علي أن الشاهد .. هذا 
أنه لم يقم بروايـة مـا حـدث أو من أقوال بمحضر االستدالالت لم يكن يدري ما ينسب إليه  

دون .. الـذي تكـرر مـع كـل سـؤال " نعـم " علي لفـظ ) المنسوبة إليه(ما شابه بل اقتصرت أقواله 
 .علم أو إدراك لمعني السؤال ذاته 

 لذلك فقد أقر الشاهد ذاته أمام النيابة العامة 
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 وال ينال من ذلك 
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 ذلك أن هذا قول مبتور السند لثبوت احلقائق اآلتية 

  األويل احلقيقة
فقـد أمـا أمـام النيابـة العامـة .. لم يتم تحليفـه اليمـين أن الشاهد بمحضر جمع االستدالالت  

مـتحمال تبعـة ومسـئولية شـهادته أمـام اهللا عـز وفـي هـذه الحالـة يكـون الشـاهد .. تم حلـف اليمـين 

 .ن ومن ثم يكون األقرب للمصداقية حال حلف اليمي.. دون اعتبار لكفيل أو غيره .. وجل 

 

 



 
 

٣٣٤

 احلقيقة الثانية 
.. هـو كفيـل الشـاهد أو مسـئول عنـه الطـاعن أن األوراق قد خلت من ثمة دليـل علـي أن 

الطـاعن ومن ثم فإن القول بـأن .. ذلك أنهما يعمالن في ذات الشركة فقط مع الفارق في الوظيفـة 

 .هو كفيل للشاهد ال صدي له باألوراق 

 احلقيقة الثالثة 
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 احلقيقة الرابعة 
بـين إدالء الشـاهد بأقوالـه بمحضـر مـن أن الفـارق الزمنـي الموضـوع أن ما قررت به محكمة  

عطـي لـه فرصـة االختيـار إلـي أي جانـب أجمع االستدالالت وبين إدالئه بأقواله أمام النيابة العامـة 

 بناء علي تخمين من عنديات المحكمة ال صدي له باألوراق وال دليـل هو قول افتراضي.. يشهد 

بأـنــه وـقــع عـلــي ـمــا نســـب إلـيــه ـمــن أـقــوال بمحضـــر ذـلــك أن الشـــاهد ذاـتــه أـقــر .. عـلــي صـــحته 

فمـن أيـن .. ذلك فضـال عـن تمسـك المـدافع عـن الطـاعن بـ..  االستدالل دون أن يدري مضـمونه

 !.أتي الحكم الطعين بتلك القاعدة متبورة السند ؟

 ملا كان ما تقدم
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 ثاني الوجه ال

رغـم / ..... .. احلكم الطعني يف استدالله بأقوال ا�نـي عليـه فساد 

 ، وبـني ما شابها من عيوب وتضارب وتناقض بـني بعضـها الـبعض

أقواله مبحضر االسـتدالالت وأقوالـه أمـام النيابـة العامـة مبـا كـان 

 .يستوجب استنباط داللتها 

 فإن الثابت مما تواترت عليه أحكام التمييز أن .. بداية 
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 ) جزاء٢٠٠٧ لسنة ٣٨٥ الطعن رقم ١٩/١١/٢٠٠٧محكمة تمييز دبي بتاريخ (
 )  جزاء١٩٩٧ لسنة ٨٢ الطعن رقم ١٥/١١/١٩٩٧محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
يتضح أنه لـم يبنـي علـي وبتطبيق المفهوم القانوني أنف البيان علي مدونات الحكم الطعين  

ـالجزم واليـقـين أدـلـة قطعـيـة الثـبـوت ثـمـة  ومــن هــذه ـبـل جــاءت أدلـتـه متهــاترة ومتضــاربة ال تتســم ـب
وتجلي هذا التضـارب بـين .. التي تضاربت فيما بين بعضها البعض أقوال المجني عليه .. األدلة 

وكان لـذلك أكثـر .. العامة أقوال المجني عليه بمحضر جمع االستدالالت وبين أقواله أمام النيابة 

وال يفقـه اللغـة العربيـة وتـم سـؤاله بمحضـر أن المجني عليه هنـدي الجنسـية  : +و��מ.. من سـبب 

لــذلك جــاءت / .....) كمــا هــو الحــال بالنســبة للشــاهد (دون االســتعانة بمـتـرجم جمــع االســتدالالت 

�מأقواله متضاربة ، 
قيقـة وبعيـد كـل البعـد عـن أن ما أدلي به المجنـي عليـه مخـالف للح : ;	�

التـي أدلـي بهـا ابتـداءا بمحضـر جمـع االسـتدالالت عـن المصداقية لذلك جاء التضـارب بـين أقوالـه 

أن المجـنـي علـيـه يـحـاول  : ;��	�;�מتـلـك اـلـواردة بتحقيـقـات النياـبـة الـتـي تـمـت باالســتعانة بمـتـرجم ، 

فحــاول بشــتى .. ه التـهـرب ـمـن فعلـتـه الـشـنعاء وخوضــه ـمـع أصــدقائه ـفـي ـعـرض الـطـاعن وزوجـتـ
 .السبل تلفيق االتهام للطاعن ولو بالكذب والزور 
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 ومن ثم 
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 الدليل األول
ق ما جاء بأقوال شهود الواقعـة وهـو مـا حـدا بالشـركة التـي وانه قام بسب أرباب عمله وف

 . -/-/-يعمل بها لتقديم طلب إلنهاء كفالته بتاريخ 

ـــة  اســــتهالال بمحضــــر / ..... ..... فالثابــــت بــــاألوراق أـنـــه بســــؤال الطــــاعن الماـثـــل  .. بداـي
 المجنـي عليـه قرر أنه توجه لمسكن العمال التابع للشركة التي يعمل بها فوجـد غرفـة.. التحقيق 

 .وبعدما استطاعوا فتحها .. مغلقه 

�  نائما ...../اشتم رائحة الخمر تفوح من الغرفة ووجد المدعو 
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 ص با�ني عليه لهاتف اخلاالطاعن ل بفحصو
/ .....  محادثه علي برامج الواتس أب بين المجني عليـه وبـين شـخص يـدعي فوجئ بوجود 

 .إال انه تم استبعاده من العمل ومن الدولة فلسطيني الجنسية سبق له أن عمل لدي الطاعن 

 قد تضمنت هذه احملادثة عبارات و

 وزوجته وعائلتها الطاعن متس شرف 
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 : أوال تأكدت 
 : إذ قرر -/-/-بة العامة بتاريخ وذلك حال سؤاله بالنيا.. ........../ بأقوال الشاهد 

 وتوجهـا إلـي غرفـة المجنـي عليـه ووجـوده نائمـا .....الطـاعن  كـان بصـحبة أنه وقت الواقعة
 بتغييـر مالبسـه وغسـل وجـه .....فـأمره  " .. متسـخة" ورائحة الخمر تفوح من غرفته والتي كانت 
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اتف فوجــد بــه المحادثــة  بالهــ.....وهنــا امســك .. بعــد مــا ســأله عــن ســبب عــدم حضــوره للعمــل 

فانـهــار المجـنــي علـيــه وحـــاول تقبـيــل ـبــإبالغ الشـــرطة الطـــاعن وهـنــا هـــم  .. المشـــار إليـهــا ســـلفا

 . إال أن األخير رفض ذلك التصرف دون أن يؤذي المجني عليه .....قدم 

 :ثانيا كما تأكدت 
طلعـه علـي قـد أ .....الطـاعن الذي قرر بـأن  .. ...../ من أقوال المشكو في حقه الثاني 

وهـو مـا  .. ...../المحادثة التـي دارت عبـر برنـامج الـواتس أب بـين المجنـي عليـه وبـين المـدعو
  . وجعله يصفع المجني عليه علي وجههذكور أثار حفيظة الم

 :  اثالثوأيضا تأكدت 
تعـدي عليـه الطـاعن فبعد أن زعم بالتحقيقـات أن  .. مما أتي علي لسان المجني عليه ذاته

ـفـي ـحـين (..  وكأـنـه خبـيـرا ال يمـكـن االســتغناء عـنـه أن يـسـتمر المجـنـي علـيـه ـفـي العـمـلرغـبـة ـفـي 

وشركته كـانوا فـي سـبيلهم إلنهـاء كفالتـه وطـرده لسـوء سـلوكه ومعاقرتـه الخمـر الطاعن ثبت أن 

أيقظـه مـن نومـه يـوم الواقعـة الطـاعن عـاد وقـرر بتحقيقـات النيابـة أن  .. )وتقاعسه عن أداء عملـه
 أـنـه - علـي حــد ـقـول المجنـي علـيـه – ـثـم ادعــي –وـقـام بفحــص هاتفـه .. توجــه للعمـل وطلـب مـنـه ال

 ...../  تتضــمن ســبا وقــذفا فــي المــدعو– فلســطيني الجنســية – ...../ وجــد رســالة موجهــه للمــدعو
 .طاعن قد أكد حقيقة الواقعه الواردة علي لسان ال– ال شعوريا –أي أن المجني عليه .. وعائلته

 وبالبناء عليه .. ه ومما تقدم مجيع
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 ثاني الدليل ال
أنه يبين بمجرد اإلطالع علي أوراق االتهـام الـراهن أن المجنـي عليـه تعمـد اإلدالء بـأقوال 

أقل ما يمكن أن توصف به بأنها غير صـحيحة ومتناقضـة ولـم يقـدم عنهـا دليـل واحـد مـن أوجـه 

 هذا التناقض ما يلي  
�

�
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وأنـه وحـده كـان متواجـدا .. ...../ أن شاهد الواقعة هـو المـدعوأنه قرر بمحضر الشـرطة 

 . بخالف المتهمين األول والثاني بالمكان

 يف حني أنه بسؤاله أمام النيابة 
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 احملققالسيد وإذ فطن 
 ...../ فـسـأله ـعـن ـسـابقة إـقـراره أن الـمـدعو.. إلـي هــذا التضــارب ـفـي أـقـوال المجـنـي علـيـه 

 !. كان متواجدا بالغرفة الثانية ؟.....أنه الطاعن فقرر .. كان متواجدا بالمكان وحده 
�א�و#��א�;	�'

طلـب منـه خلـع مالبسـة بالكامـل الطـاعن أن أن المجني عليه أدلي بمحاضر الشرطة بقاله 

 ....../ الثانيالطاعن منه أن يحبو مثل الكالب وظل علي هذا الوضع حتى حضور وطلب 

 يف حني قرر ا�ني عليه بالنيابة 

أن ما حدث أنه قام بإنزال بنطاله حتى ركبته فقط ولم يتعر 

 .كما سبق له التأكيد 
�א�و#��א�;	���

 ...../ يقه أـنـه هــو مــن اتصــل بصــدكمــا ذكــر المجنــي علـيـه بمحاضــر جمــع االســتدالالت 

 .وذلك حتى يقوم بنجدته واالتصال بالشرطة 

 يف حني أنه قرر بتحقيقات النيابة 
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إلحضـار العصـا تركه بالغرفة وتوجه إلـي المطـبخ  .....الطـاعن كما ذكر المجني عليه أن 

 .المزعوم استخدامها في االعتداء عليه 

 



 
 

٣٣٩

 وبسؤال ا�ني عليه 

 عن سبب عدم هروبه يف هذا التوقيت 
أن عدم هروبـه .. قرر حسبما هو ثابت في الصفحة الرابعة من أقواله أمام النيابة العامة  

نـه سـبق وقـرر بـعـدم وحينمـا واجهـه السـيد الوكيـل النيابـة بأ..  كـان خـارج الغرفـة .....كـان ألن 

 . بالغرفة المجاورة .....عاد وزعم وجود .. وجود المذكور 

 ملا كان ذلك 
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 ثالث الوجه ال

احلكم الطعني يف استدالله بتقريري الطب الشـرعي واملعمـل فساد 

اجلنائي الغري قاطعني والغري جازمني بثمة نتيجة ميكـن التعويـل 

 . إلدانة الطاعن عليها واختاذها سندا

  حيث أن املقرر يف قضاء حمكمة التمييز املوقرة أن 
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 )٢٠١١ لسنة ٣٠٢ الطعن رقم ٢٢/٨/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
ملـف تقريـري الخبـرة المـودعين وبتطبيق جملة ما تقدم علي أوراق االتهام الراهن يتضـح أن  

قـد شـابهما التهـاتر وعـدم الجـزم بنتيجـة ) تقرير الطب الشرعي ، وتقرير المعمل الجنـائي(التداعي 

يتضــح أنـهـا رين ذـلـك أنـه بمطالـعـة نـتـائج التقرـيـ.. قاطـعـة الدالـلـة عـلـي ثـبـوت االتـهـام قـبـل الـطـاعن 

 : احتمالية وظنية وذلك علي النحو التالي 
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ـعـدم وـجـود أـيـة مـظـاهر إصــابة حديـثـة بـظـاهر عـمـوم / ..... ..  ثـبـت بفحــص المــدعو -١

  .الجسم مع الوضع في االعتبار مرور عشرة أيام علي الواقعة
وجود تمزق بفتحه الشرح فـي طـور االلتئـام وهـو مـا ي للشرج ثبت بالفحص الموضع -٢

 فـي يـوم الواقعـة وال يوجـد فنيـا مـا يتعـارض يتفق ما هو مثبت باستمارة الفحـص الطبـي
 . وحدوثها نتيجة محاولة إدخال عصا بشرج المذكور 

 ومن هذه النتيجة 
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 وبالتايل 

فـهـو ال يســتبعد حــدوث أمــر أخــر أدي إـلـي حــدوث ذـلـك الشــق  

 .الشرجي لدي المجني عليه 
السيما وأن املستقر عليه علما
ً

 
فتحــة (هــو عبــارة عــن تمــزق فــي جلــد الجــدار الســفلي للمســتقيم ي أن الشــق أو الجــرح الشــرج

لكـنـه ال ـيـؤدي ، ويعتـبـر الـشـق ـفـي فتـحـة الـشـرج مرضــا ـشـائعا. ثنـاء التـغـوط أ ـلـمألايســبب ، )الشـرج
 .شد خطورةأمراض ألى إ

 يظهرو
وخاصــة ـفـي ســن الشــباب، وعـنـد ، عمــارأل ـفـي مختـلـف ا الشــق الشــرجي عـنـد مختـلـف الـنـاس

وقـد يظهـر . و يظهر لدى الرجال ولدى النساء بنسـب متماثلـة، علـى حـد سـواءوه. .ألصحاء أيضاا

 .ن واحد معاأفي ) Hemorrhoids( البواسير الشق الشرجي سوية مع

 أسباب وعوامل الشق الشرجيومن 
القنـاة (فـي منطقـة فتحـة الشـرج ) أذي/ أصـابه (يحدث الشق الشرجي نتيجة جرح أنه قد 

  :ن يحصل بسببأ، يمكن األذىو أثل هذا الجرح، م .. )Anal canal -الشرجية 
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 ملا كان ذلك 
وحـيــث أن ... ًحـقــائق العلمـيــة المـــذكورة حـــاال عـلــى مـــا نحـــن بصـــدده مـــن واقعـــات وـبــإنزال ال

التقرير الطبي لم يقطع بأن الجـرح الوجـود بـالمجني عليـه قـد نـتج عـن إدخـال عصـا خشـبية فـي 

 .دبره 

 فأنه يصح أن تكون إصابته 
 وردت  أن الواقعة التيوأن الثابتًخصوصا ... ًناتجة عن أيا من الحاالت الموصوفة سلفا

ًعلى لسان المجني عليه غير مستساغة عقال وال منطقا  وقد أكد زمالئه في العمل والسكن أنه .. ً

 . بما يحتمل معه أن تكون إصابته نتيجة هذا المرض  .. كان مصاب بمرض البواسير 

 وكذا فقد تبني أن دخول مثل العصا املوصوفة 

 بتقرير املخترب اجلنائي بدبر ا�ني عليه 
 -: بل سينتج عنه ...نتج عنه الجرح الموصوف بتقرير الطب الشرعيال ي
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 فأنه من املستحيل عقال أضف إىل هذا 

 أن يقوم الطاعن بهذه الفعلة املنسوبة إليه ذلك 
ـر مستشــفى  ـدبي أغســطس .....أن نتيجــة تقرـي ـدائرة الصــحة ـب ـابع ـل  بخصــوص ..... الـت

 . الواردة بالمجني عليه   لإلصابةاستحالة إحداثهكد أالماثل قد الطاعن 

إذ ثبت أن الطاعن قد لحقـت بـه إصـابة تمثلـت فـي تحطـم السـاعد األيمـن والـذراع األيمـن 

 بإصــابة تحطــم ســاعده -/-/- ـفـي .....وـقـد أدخــل الطــاعن إـلـي مرـكـز الكســور ـفـي مستشــفي 

 .األيمن وذراعه األيمن 

راع األيمـن مـع تمـزق قطعـي وأورى التقرير أنه توجد إصابة بالغة في الساعد األيمـن والـذ

 .ٕلعظم الكعبرة األيمن وعظم الزند واصابة بالغة في األنسجة الرخوة 

 وفقد العضالت الكاملة لراحة الساعد األمين

  تصور حدوث الواقعة استحالةمما مقتضاه 

  احلكم املطعون فيه كون يعلى النحو الوارد باألوراق و
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 : فقد أتت نتيجته بأنه 

ســمات الحمــض النــووي المرفوعــة مــن أحــد طرفــي " 

 المضـبوطة خلـيط لثالثـة –) المدقـة(القطعة الخشـبية 

أشـــــخاص عـلــــي األـقــــل وســـــمات الحـمــــض الـنــــووي 

للمشــارك الرئيســي مطابقــة لســمات الحمــض النــووي 

وـمـا تبـقـي ـمـن عيـنـات خـلـيط /...... الـخـاص بالـمـدعو

 ."عذر تحديد سماته النوويةغير منتظم يت
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 ملا كان ذلك 
 وطلــب منــه ًدخــل عليــه الغرفــة منفــرداالطــاعن أن  قــد زعــم المجنــي عليــه وكــان البــين أن

 .ثم أحضر عصا وقام بإدخالها في دبر المجني عليه مرتين التعري ثم تعدى عليه بيده بشده 

 مما سبق يبني 
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 وكذا يلزم 
ــه علـــى العصـــا بالشـــدة الالزمـــة إلدخالهـــا فـــي دبـــر المجـنــي علـيــه الطـــاعن طالمـــا قـــبض  فإـن

 أثار من بصمته على العصا المذكورة سيترتب بالضرورة تخلف 
 وملا كان
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 ويتأكد مما تقدم حقيقتني 

 الـذي أن الوصف الـذي أورده المجنـي عليـه بـاألوراق غيـر وارد الحـدوث علـي النحـو -١

 قرر به 

علـي العصـا للطـاعن ن الثابت من تقرير الخبير الجنائي عدم وجود بصـمات وراثيـة  أ-٢

  .التي ادعي المجني عليه استخدامه لها بما يؤكد عدم مصداقية أقواله

 مما يكون معه
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 ذا ه

 وحيث أنه عن الشق العاجل 

 .بوقف تنفيذ احلكم الطعني 

�L\و�u�$"kא�VY3�+��S�{�:ن��L$1א�+(���.א�01�u�$"��+9X�.:�l��m1ن�א�)��،
�6��L;�،�و��3:���	�א��H(1ل����6א����ع�وא�\�;L�/���S6���²�O9%��א����א���0ن�

�YL( 	1א�Q�%�J�4y�א�+��iא�.)4�;�:.�
 ة هذا باإلضاف

�;1�n$���;	�6\��LL%?/.�و�א01�O9/�+ 3;�א61א	1�Uא�א����Y3�YL( ?ن���O1@
א�����1:.�א6�kא�4א��د�+�وא�� ��+�א����1>�.�?�א4(*��\�ل�אC%1�'���:���ع�

�.אk:�6אY1}�� �%��:�;�4(.�א�"	�d�ل�א�%�J�4y��Qא1	 )�YL..�א�01.�

 وباجتماع ركني اجلدية واالستعجال هذا 

��ن��n9Bא71{�א�1�%�I���S��Qא1	 ,�YL(���Ljq�� "�O9/��e:.�א�1א,�Aوא1%���ن��
�.&��®�6��S�;9א���1%$�ل�

 بناء عليه 

 لحكم حتديد أقرب جلسة لمن عدالة اهليئة املوقرة الطاعن يلتمس 
 .شكال لطعن بقبول ا: أوال 

 .صل في الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفوفي الشق العاجل : ثانيا 
 : ثالثا 

 .ببراءة الطاعن مما هو مسند إليه المطعون فيه والقضاء بنقص الحكم : أصليا 

إلي محكمـة الجنايـات ٕواعادة األوراق المطعون فيه وفي الموضوع بنقض الحكم : احتياطيا 
 .لنظر القضية بهيئة مغايرة 

                                        وكيل الطاعن 
  

 المحامي
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 املوقرة........لدى حمكمة متييز دبي 

  جزائي٢٠١٧صحيفة الطعن رقم                 لسنة 

 املتضمنة طلبا عاجال بوقف تنفيذ احلكم املطعون فيه
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�מ�א�0	د�����وذ��Bط �	��j�'�א

والمقـيـدة ..  فــي القضــية رقــم       لســنة      جــزاء دـبـي ـمـن محكـمـة الجناـيـات المســتأنفة

 :والقاضي منطوقة  -/-/-والصادر بجلسة .. استئناف جزاء       لسنة    برقم 

 :حكمت احملكمة حضوريا 

����،�و��א����ع��6�C;�و?����Lא����א��	�����Q� !	"ل�א��$%�. 

���	ن�א���מ�א���دא!'و�د�

وـكــان ـقــد قضـــي ـفــي  -/-/-بجلســـة  .. ائـيــةدـقــد صـــدر ـمــن محكـمــة جناـيــات دـبــي االبت

  :منطوقه 

حكمت احملكمة حضوريا
ً
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 وبالبناء علي ذلك 
والخاصـة (وفـق مـواد االتهـام الـواردة بـأمر اإلحالـة فقد طالبت النيابة العامة بعقاب الطاعن  

االعتـراف وذلـك علـي الـرغم مـن أن ) حيازة مواد مخـدرة ومـؤثرات عقليـة دون قصـدبجناية وجنحة 

، كمـا أن أكد من خاللـه بـأن الحيـازة للمضـبوطات بقصـد التعـاطي .. المزعوم والمنسوب للطاعن 
فـهـي ال تتـجـاوز واقـعـة ) بـفـرض صــحة الواقعــة(عـلـي أـنـه أكـثـر ـمـن دلـيـل األوراق ـقـد اشــتملت عـلـي 

محكمـة الموضـوع وسـايرتها فـي ذلـك  خالفـت األوراق إال أن النيابـة العامـة. .إحراز بقصد التعاطي 

وجـود ثمـة دليـل مـادي كمـا أنـه وبـرغم انعـدام  .. أمـر اإلحالـةولم تعمل علـي تصـويب  .. بدرجتيها
إال أنـهـا أصــدرت حكمـهـا المطـعـون فـيـه .. وـبـرغم بـطـالن إجراءاـتـه ـيـرتكن إلـيـه هــذا االتهــام معتـبـر 

 .حاليا 
�	מ�א��א�نو..��ذא���
��+����ن�و#
ز�وא� 	�א���

Sא�وא��8,'�א�د�و�<
���	�%د��א�Cزמ��(�מ��0

موثـوق فيهـا " بـأن ثمـة معلومـات .. هذا االتهام بالزعم المعدوم السـند  واقعات فقد استهلت

/ ..... تفـيــد ـبــأن الـمــدعو.. وردت إـلــي اإلدارة العامــة لمكافحـــة المخـــدرات ؟؟  ؟؟ وـفــي مصـــدرها 

 .ويحوز كمية منها العقلية المواد المخدرة والمؤثراتيتعاطى )  الجنسيةلبناني(

 كدت بأنه أبأن اإلدارة .. واملفاجأة 

 !بالتحري عن تلك املعلومات تبني صحتها؟
) المكذوبــة(بهــذه المعلومــة فقــد تــم تقــديم طلــب إلــي النيابــة العامــة .. واســتكماال للمفاجــآت  

مــن النياـبـة العامــة وـتـم استصــدار إذن ) .. م ـيـتم أجرائهــا مطلقــاالمزعومــة الـتـي ـلـ(وبتـلـك التحرـيـات 
وذلك بـالقبض علـي الشـخص المـذكور وتفتيشـه وتفتـيش ..  مسـاءا ٩,٣٩ الساعة -/-/-بتاريخ 

 .مسكنه ، وتفتيش السيارة التي يقودها 

 واستطرد حمرر احملضر بأنه بذات التاريخ 
 بوجـود الشـخص المـذكور بمنطقـة  مساءا نمـا إلـي علـم محـرر المحضـر١١,٣٠الساعة  

 : وعليه فقد انتقل كال من ".. بالقرب من مزايا مول للتسوق" الوصل 

 /�/����6ول� −

− ���6/�/���)F�$MJ��3א��.�( 
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فـتم إلقـاء القـبض .. برفقـة الطـاعن المطلـوب ضـبطه وتفتيشـه فشـاهد .. إلي حيـث تواجـده 
الـذي لـم (كما تم التحفظ علـي الطـاعن .. رة لم يعثر معه علي ثمة مواد مخدوبتفتيشه علي األول 

 ).تتضمنه المعلومات أو التحريات أو اإلذن أو أي من اإلجراءات الباطلة سالفة الذكر

 ا مت الزعم بأن نوه
صـعوده لسـيارة الدوريـة كمـا أنـه أثنـاء .. شديد وخـوف وتلعـثم الطاعن كان في حالة ارتباك  

وبالتقـاط ذلـك .. يلقي بشيء أسفل مقعد السـائق .....) (شاهده العريف أول ) بال سبب وال سند(

 :بفضها عثر علي اآلتي ) .. بيج اللون(الشيء تبين أنه حافظة قماش 

�.?Eن�وא\��6Sאم�)�\L7½(�و�6��H,�+,4+��*��:�د�Dدא( +�٢ −
 .,6ص�وא\��?6א:�دول� −

− �+L$7/�Dد�:��1+��*��$).�
خــدرة ، ويتحصــل عليهــا مــن المــتهم قــرر بأنــه يتعــاطى المــواد الم.. وبمناقشــة الطــاعن 

 ) . مصري/ ..... (أوروبي الجنسية ، وأخر يدعي / ..... .. ، وشخص يدعي / ..... 

 ويف حماولة لتقنني اإلجراءات الباطلة أنفة الذكر .. هذا 

 زعم حمرر احملضر 
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م يشـر إليهـا والتـي لـ(ر بأنه بتفتيش الحقيبة اليدوية الخضراء التي كانت بحوزتـه كما تقر 

عثر بها علي أربعة لفافات ورقية بيضاء اللون بها مادة تشـبه مخـدر الكوكـايين وتـزن ) من قبل

 .جرام ) ١,١١(جميعها 

  -/-/-وبذات التاريخ .. هذا 

  مساءا حترر حمضر ٨الساعة 
 :بمعرفة كال من .. انتقال وتفتيش مسكن الطاعن  

�/�.....�.א���/�� −
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 /�א��OB671ول� −
− OB671א�/� 

 /�א���6�1 −
�/�א���6�1 −

وبتفـتـيش مقـر ـسـكنه قـام الـطـاعن بنفسـه ـبـإخراج صـندوق بالـسـتيك .. وبـرفقتهم الطـاعن 

 شفاف من دوالب مالبسه به حقيبة تحتوى علي 

�.6Sאم�)�٠,١(?Eن�)�\L7½(:�د�Dدא( +� −
 )�.T-DOLL 200(�,6ص�٢/�د� −

 .WELL COME/�د�,6ض�وא\��:.���ع� −
 .PC/�د�,6ص�وא\��:.���ع� −
 )�.225(د�,6ص��´�6א�91ن�/� −

 �.PCو��+,4	��O9/�[,6ص�وא\��:.���ع� −
− �;��sL	"���TL)٤�+� .��,6אص�p<�:�6و
 .6Sאم�)�٢(1)��+��	�]�/�O9א��4®�א���?Eن� −
 �.��١٠٠,6אص�?6א:�دول�٣ −
 )�.�)V6(و4ق���1 −
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لـم وأنـه بتفتـيش مسـكنه .. ولم يعثر معه علي شـيء وانه قد تم القبض عليـه .. غير مذنب �

وانـه تـم .. وورقة فئة خمسة دراهم ملفوفة علي شكل أنبـوب ) بفـره (يتم العثور إال علي ورق لف
.. لبية وبأنــه ال يتـعــاطى المــواد المـخــدرة وـجــاءت النتيجــة ـســ.. التحصــل علــي عينــة ـمــن البــول 

 .نفي صلته بها تماما .. وبعرض المضبوطات عليه 
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تفاصـــيل مـــا جـــاء ثـــم أردف بـــذات .. بقصـــد التعـــاطي بـــإحرازه المضـــبوطات بأنـــه يعتـــرف �
/..... .. وقـرر أن المـدعو.. وصمم علي إحرازه للمضبوطات بغرض التعاطي ! بمحضر الضبط ؟

 .صديقه قد أنكر ما سبق وقرر به من أن ذلك الشخص هو القائم بتزويده بالمواد المخدرة 

 !وأقر بأنهم أبلغوه باإلدالء بذلك ؟

 �������D4�]�א��אد�א��B��	��;����Q4د���M)�،�½L7دول���א��א1|א:�،��و(��
��l)��א��1(��
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استصـدار إذن فـتم .. / .....بشـأن المـدعووردت لـإلدارة " جدية المصدر ؟؟ "ثمة معلومات
وأنه تم انتدابه وأخر يدعي العريـف أول .. من النيابة العامة للقبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسـكنه 

اـلــذي .. وـحــال التنفـيــذ ـشــوهد المطـلــوب ضـــبطه برفـقــه الـطــاعن .. لتنفيــذ ذـلــك اإلذن .. / ..... 

 ) .األشقريوسف (والقبض علي المراد ضبطه .. حال التحفظ عليه .. وصفه بأنه كان مرتبك 

  ...../ ثم قرر بأن العريف أول 
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 وعقب ما تقدم .. هذا 
ــاريخ   ــة العامـــة -/-/-وبـت حيـــث .. قـــرارين علـــي عكـــس اتجـــاه األوراق ..  أصـــدرت النياـب

 :أوردت األتي 
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وأنـه .. الـدالئل علـي بـراءة الطـاعن ممـا هـو مسـند إليـه وبـرغم تعـدد .. لما كان ما تقـدم 

إال أن النياـبـة العاـمـة .. بـفـرض صــحة ـهـذا االتـهـام فـهـو ال يتـعـدى واقـعـة حـيـازة بـغـرض التـعـاطي 

ـم تعمــل محكمـتـي الموضــوع نحــو تصــويبه ، فضــال عــن .. وصــفت االتهــام عـلـي خــالف ذـلـك  وـل

بفــرض صــدوره عــن (لحقيقــة واألوراق أخــذها بــاالعتراف الباطــل المنســوب للطــاعن والمخــالف ل

.. ، أضــف إـلـي ذـلـك فـقـد أـهـدرت محكمـتـي الموضــوع حـقـوق دـفـاع الـطـاعن ) الـطـاعن ـبـإرادة ـحـرة

وتغافلت علي طلبات جوهرية وجازمة لـم ينفـك عنهـا ولـم يتنـازل عنهـا كمـا جـاء بـالحكم الطعـين 

جـمــل ومعـيــب كـمــا أـهــدرت كاـفــة دفوـعــه وأوـجــه دفاـعــه ـبــرد وتـســبيب م) عـلــي ـخــالف الحقيـقــة(

وبرغم انهيـار كافـة األدلـة المقدمـة مـن النيابـة كأدلـة ثبـوت إال أن محكمـة الموضـوع .. وغامض 

 .تساندت عليها مما يفسد استداللها بال ريب 

 وحيث كان ما تقدم 
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احلكم املطعون فيه عابه اخلطأ يف تطبيق القانون وذلك بعدم تطبيـق : السبب األول 

كار قواعد قانونية كان من الواجب تطبيقها ، وهذا فضال عن خمالفة القانون بإن

 .قاعدة قانونية موجودة توافرت موجبات تطبيقها
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أو التأكـيـد ة موجــودة ، وجــود قاعــدة قانونـيـبإنـكـار الحـكـم وتتحـقـق  : 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  : قـانونوصورة الخطأ في تأويل ال.. علي واقعة تنطبق عليها برفض تطبيقها 

وهـي تتحقـق عنـدما  : وصـورة بطـالن الحكـم.. نصا من نصوص القانون عند تفسيره فيه القاضي 
عـنـدما وتتحـقـق أيضــا ـبـأن يصــدر مــن هيـئـة خوـلـف الـقـانون بشــأن تكوينهــا ، تتعـلـق ـبـالحكم كنشــاط 

إلجـراءات المـؤثر فـي وأخيرا صورة بطـالن ا.. تتعلق بالحكم كورقة بأن ال يوقع الحكم ممن أصدره 

 .ويؤثر ذلك في الحكم تتعلق بأهلية الخصوم أو تمثيلهم ببطالن إجراءات وتتحقق  : الحكم

  ومن خالل ما تقدم.. هذا 

 وبتطبيق هذه الصور لعيب اخلطأ يف تطبيق القانون

  علي مدونات احلكم الطعني يتجلى ظاهرا انعقاد هذا العيب

  لي النحو التايلعلي أكثر من وجه نشرف ببيانها ع
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  األول الوجه 

خطأ احلكم الطعني يف تطبيق القـانون بعـدم اسـتجابته إيل الطلـب 

اجلوهري واجلازم والذي مل يتنازل عنه الطاعن أو مدافعه سواء أمام 

حمكـمـة أول درـجـة أو احملكـمـة مـصـدرة احلـكـم الطـعـني وـهـو طـلـب 

فع عن الطاعن املبدي ذلك أن تنازل املدا/ ..... استدعاء العريف أول 

أمام حمكمة الدرجة األويل أنصب علـي شـهود اإلثبـات ، واملطلـوب 

 .  ليس من ضمنهم ومن ثم ال يتضمنه التنازل املزعوم 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ١٦٦حيث نصت املادة 
بعد سماع شهود اإلثبات ، تستمع المحكمة إلي شهود النفـي ، ويكـون سـؤالهم 

ولكل مـن الخصـوم ..... لمتهم أوال ، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية من ا

أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين إليضـاح أو تحقيـق الوقـائع التـي أدوا 

 .شهادتهم عنها أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض 

 ويف هذا املقام تواترت أحكام التمييز املوقرة علي أن 
وأنـه تحقيقـه ، بل واجـب علـي المحكمـة ليس رهينة بمشيئة المتهم يق الدليل المقرر أن تحق 

بسماع أحد شهود الواقعة أن تسـمعه ولـو الطاعن أو المدافع عنه إذا تمسك علي المحكمة يتعين 

وهو يكون كـذلك إذا كـان وجـوده غيـر مجحـود أو لم يكن طلبه قد تم إال أمام محكمة ثاني درجة ، 
ٕواال كــان .. أو اخــتالف وجــوده بحيــث ال يكــون ثمــة مظنــة فــي اجتالبــه  كانــت تفرضــه الظــروف

ـي شــهادته  فــي ٕوانكــار لكــل حــق للمــتهم التــي لــم تســمع اإلعــراض عــن ســماعه حكمــا مســبقا عـل
الـتــي تســـمعها المحكمـــة ويـبــاح لـلــدفاع (الحتـمــال أن تجـــئ ـهــذه الشـــهادة التمســـك ـبــأي دـفــع جـــدي 

فـي إبـداء وأن المحكمة هي مالذه األخيـر ، السيما دعوى بما يتغير به وجه الرأي في ال) مناقشتها
عـن طلـب تحقيـق وحيـث كانـت المحكمـة قـد التفتـت ما يعن له من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق ، 

وـلـم تـعـن وـلـم تقســطه المحكـمـة حـقـه رـغـم أـنـه يـعـد دفاـعـا جوهرـيـا .......... اـلـدعوى بســماع أـقـوال 

ن حكمهـا يكـون معيبـا ـبـاإلخالل بحـق الـدفاع ممـا يبطـلـه ـفـإبلوغـا إلـي غايـة األمـر فيـه ، بتحقيقـه 

 . ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن 

 )٥/١٢/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ٤٧٩رقم الطعن (
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 كما قضي صراحة بأن 

 الذي يتمتع بـه المـتهم يخولـه إبـداء مـا يعـن لـه حق الدفاع 

 . مفتوحا من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة ما زال
 )١٢/٧/٢٠٠٣ جزاء جلسة ٢٠٠٣ لسنة ١٨٥طعن رقم ال(

 وقضي كذلك بأن 
حـق مقـدس عـن نفسـه فـي مجلـس القضـاء ، أن استعمال المتهم حقه المشروع في الـدفاع  

لكـل مـنهم حقـه فـي أن يـدلي بمـا يعـن الذي كفـل فيـه القـانون  الوقت المناسبألن المحكمة هي ، 

تجليـه للحقيقـة وهدايـة وتلتزم المحكمة بالنظر فيـه وتحقيقـه لـدفاع ، وأوجه اله من طلبات التحقيق 
 الـذي أصـدر علـي المرافعـة أمـام نفـس القاضـيالجنائيـة أن تعتمـد واألصل في األحكام للصـواب ، 

ويســـمع فـيــه الشـــهود مـــادام ســـماعهم ممكـنــا وعـلــي التحقـيــق الشـــفوي اـلــذي يجرـيــه بنفســـه الحكـــم 
هـذه األقـوال ومـن التـأثير الـذي تحدثـه ي توحي بهـا أقـوال الشـاهد من الثقة التمحصال هذه العقيدة 

مـمـا يبـنـي علـيـه أـنـه عـلـي المحكـمـة أن تســمع الشــهادة ـمـن الشــاهد ـفـي نفســه وهــو ينصــت إليهــا 

غيـر  أونفسه ألن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقـت أدائـه الشـهادة ومراوغاتـه أو اضـطرابه 
 علـي هـذا األصـل الـذي وال يجـوز االفتئـات حـق قـدرهاوالـه  مما يعيين القاضـي علـي تقريـر أقذلك

  .ألية عله مهما كانت إال إذا تعذر سماع الشاهدافترضه الشارع في قواعد المحاكمة 
 )٢٨/٦/٢٠١٠ جزاء جلسة ٢٠١٠ لسنة ٢٩٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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 إال أن حمكمة احلكم الطعني قد أوردت 
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 وهذا يوضح اخلطأ اجلسيم الذي سقط فيه احلكم الطعني

فالثابت مـن خـالل مـدونات حكـم محكمـة أول درجـة أن تنـازل  

عن سماع شهود اإلثبـات قـد انحصـر فيمـا .. المدافع عن الطاعن 

 / ..........يوصف بأنه شاهد إثبات وهو العريف 
   ...../ أما العريف أول 

 ثبات فهو ليس من ضمن شهود اإل

 وال من ضمن قائمة أدلة الثبوت 
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ومن هنا يتضح مدي جوهرية ووجوب االستماع إلـي أقوالـه وأن 

ـه  تحـقـق محكمــة الموضــوع مـعـه وتتـفـرس ـفـي وجهــه حــال إدالـئ

ـتم  ـد ضــد الطــاعن فكـيـف ال ـي ـة الوحـي بشــهادته هــو شــاهد الرؤـي

 !.سماع أقواله ؟

مـة أمام محكبسماع هذا الشاهد لم يتمسك بأن الطاعن وأما قول محكمة ثان درجة .. هذا  

ومخالفـة بما ينم عن عدم إلمام بـاألوراق ومـا سـطر بهـا ، يفتقر للدقة فإن هذا القول .. أول درجة 

 :للقانون وأحكام التمييز ذلك أن الثابت 
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 ملا كان ذلك 
يضــحي ـظـاهرا أن الحـكـم الطـعـين أخطــأ ـفـي تطبـيـق الـقـانون حينـمـا .. ومـمـا تـقـدم جميـعـه  

خالف الواجب الذي فرضـه المشـرع علـي محكمـة الموضـوع وهـو وجـوب بحـث وفحـص كـل دفـاع 

طالـمـا ـكـان تحقيـقـه ممكـنـا ، فضــال عــن .. للطــاعن واالســتجابة لـكـل مطـلـب جــوهري يتمســك ـبـه 

الـذي يجعـل هـذا القضـاء جـديرا بـالنقض وهـو األمـر .. الخطأ في فهم الواقـع والمسـطر بـاألوراق 

 .واإللغاء 

  ثانيال الوجه 

احلكم الطعني أخطأ يف تطبيق القانون حينما التفت عما هـو ثابـت 

من حتقيقات النيابة العامة من أن التحقيق مع الطاعن قـد مت دون 

حضور حمام ومع ذلك يعول علي أقواله يف ذلك التحقيق وما نسب 

ا أن احملكمة الطعـني حكمهـا مل تقـم الـدليل كم.. إليه من اعرتاف 

علي أن احملامي املدافع عن الطاعن مقبول للرتافع أمامها من عدمه 

  من دستور الدولة علي أن ٢٨فقد نصت املادة 

�+L

H]��+


+�..�א��%�1
L����,�+

Z)�x���;


�l@دא�	
$m?��

	\�Â6

���*	

وא�
������������D4�
9
�sא%1<�.

�'�������و/�د1+�،�وZ91	*��א�{����ن���(��: M��;
��ع�/ �
91�



 
 

٣٥٧

���.


�م�/
x�4�

C\��

*L����	

���


�אل�א1
\kن�א���

��א%1$


+�،�و�
Z)�Gא
�.א�	*��

 علي أن ..  من قانون اإلجراءات اجلزائية ١٠٠وقد نصت املادة .. هذا 
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 ملا كان ذلك
وكان الثابت من خالل نص المادتين سالفتي الذكر يتضح أن الدستور ومن بعده القانون  

كفل لكل منهم الحق في أن يوكـل محاميـا يتـولى الـدفاع عنـه ويراقـب صـحة اإلجـراءات التـي يـتم 

عـلــي غـيــر رغبـتــه اتخاذـهــا ـفــي حـقــه وعـمــا إذا ـكــان ـيــتم إجـبــاره عـلــي ـشــيء أو اإلدالء ـبــأقوال 

ورغم ذلك تـم التعويـل .. إال أن ذلك لم يحدث .. وبالمخالفة للحقيقة أو أي شيء من هذا القبيل 

ورد بتحقيقـات النيابـة العامـة الباطلـة التـي تمـت معـه دون .. علي ما نسب للطاعن من اعتراف 

 .حضور محام 

  ذلك إيل أضف 
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 هذا وذاك أمرين يعيبان احلكم املطعون فيه 
وهـو األمـر الـذي يسـتوجب .. يـه خطـأ جسـيم فـي تطبيقـه  أنه مخالف للقانون وفويؤكدان 

 .التصدي له ونقضه تصويبا وتصحيحا 
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  ثالثال الوجه 

احلكم الطعني أخطأ يف تطبيق القانون حينمـا أمسـك عـن تصـويب 

بفـرض (خطأ النيابة العامة يف قيد ووصف االتهـام املسـند للطـاعن 

ن القصـود ، رغـم حيث قررت باتهامه باحليـازة ا�ـردة مـ) صحته

متسكه بأنه حاز املضبوطات بقصد التعاطي وقيام العديد من األدلة 

 .علي ذلك ، وهو ما قعدت احملكمة عن تعديله وتصحيحه 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٢١٤فقد نصت املادة 
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 ويف هذا املقام استقرت أحكام النقض علي أن 
لما كان األصل أن المحكمة غير مقيـدة بالوصـف الـذي تسـبغه النيابـة العامـة 

ن من واجبها أن علي الواقعة كما وردت بأمر اإلحالة أو التكليف بالحضور وأ

ألن وصـف النيابـة .. تطبق علي الواقعة المطروحة أمامهـا وصـفها الصـحيح 

 .العامة ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله 

 )١٢/١٠/٢٠٠٣ ق جلسة ٧٢ لسنة ٥٢٧١١الطعن رقم  (
 )١/١١/٢٠٠٤ ق جلسة ٦٥ لسنة ١٩٤٩٧الطعن رقم (
 )١٢/٣/٢٠٠٣ ق جلسة ٦٤  لسنة٥٣٦٩الطعن رقم (

 وملا كان احلكم الطعني 
والمبينة بأمر اإلحالـة ممـا يعـد  ٤٨/١بتهمة الجناية وعاقبه بتطبيق المادة طاعن قد أدان ال 

وما جاء باعتراف المتهم فـي محضـر جمـع االسـتدالالت وتحقيقـات  لما جاء بـاألوراق بذلك مخالفا

 ) .علي فرض صحة ذلك(النيابة العامة 

 أن ما جاء باألوراق بأن وحيث 
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 وأيضا 
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 يابة العامة وكذلك ما جاء بتحقيقات الن

 ) علي فرض صحة ذلك(
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 وأيضا 
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 وأيضا 
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 وكذلك أيضا 
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 وأخريا 
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 ومفاد ما سبق 
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 وقد تعددت الدالئل علي صحة ما متسك به الطاعن .. هذا 

  األول الدليل 
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 ا كان ذلكمل
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 إال أن النيابة العامة 
بدون قصد وقامـت بإحالـة ) علي فرض صحة ذلك (أصرت علي أن الحيازة للمواد المخدرة 

ـازة بقصــد التعــاطي بــذلك الوصــف علــي الــرغم مــن أن اعترافــه طــاعنال ـأن الحـي وبــرغم أن هــذا .. ـب
 واستشــهد ـبـه ـفـي إداـنـة الـمـتهماالعـتـراف هــو دلـيـل اإلثـبـات اـلـذي اســتند إلـيـه حكــم الدرجــة األوـلـي 

 .وسايره الحكم الطعين في ذلك بحيازة المخدر دون قصد 

 االبتدائي هذا فضال عن أن احلكم 

قــد ســاير النيابــة العامــة فــي وصــف التهمــة المســندة إلــي  

وـكـذلك ـسـايرهما ..  المـخـدرة ـبـدون قصــد بالحـيـازة للـمـوادـطـاعن ال
 .الحكم الطعين في ذلك 

 مما أدي إيل 
والتفـت الحكـم الطعـين عـن مـا جـاء  ١٩٩٥ لسـنة ١٤ من القانون رقـم ٤٨/١تطبيق المادة  

 العامـة وكـذلك تحقيقـات النيابـة بمحضـر االسـتدالالت المبينـة سـابقا باألوراق من اعتـراف الطـاعن
وهمـا مـا يطابقـان مـا جـاء بـاألوراق كمـا سـبق إيضـاحه  سالفي الـذكر ٤٠ ، ٣٩في تطبيق المواد 

 :واألتي نصهما كالتالي 

  بشأن مكافحة املخدرات نصت علي أن ١٩٩٥ لسنة ١٤ من القانون االحتادي رقم ٣٩املادة 

 أو حاز بقصـد التعـاطي بأي وجه أو يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين كل من تعاطي 
ــة مـــادة مـــن المـــواد المخـــدرة أو المـــؤثرات  غيـــر األحـــوال المـــرخص بهـــا اســـتعمل شخصـــيا فـــي أـي

ويجــــوز للمحكمــــة  المرفقــــة بهــــذا القــــانون ٥ ، ٤ ، ٢ ، ١المنصــــوص عليهــــا فــــي الجــــداول أرقــــام 

 .اإلضافة إلي العقوبة السابقة  الحكم بالغرامة التي ال تقل عن عشرة أالف درهم 
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 ي أن من ذات القانون قضت عل ٤٠وكذا املادة 
كـل مـن تعـاطي بـأي وجـه  وال تزيد عن سـنتين يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر    

أيـة مـادة مـن المـواد  أو اسـتعمل شخصـيا فـي غيـر األحـوال المـرخص بهـا أو حاز بقصـد التعـاطي

 المرفـقــة بـهــذا ٨ ، ٧، ٦ ، ٣ المنصـــوص عليـهــا ـفــي الجـــداول أرـقــام المـخــدرة أو الـمــؤثرات العقلـيــة
 .ن القانو

 وملا كان ما سبق 
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 وبالتايل 
 بشــأن مكافحــة ١٩٩٥ لســنة ١٤ مــن الـقـانون االتحــادي رـقـم ٤٠ ، ٣٩بتطبـيـق المــواد  

يير التكييف القانوني بما مؤداه تغ.. المخدرات سالفة البيان وتعديل التهمة المسندة إلي الطاعن 

إال أن الحكم الطعين لم يستخدم .. للواقعة والذي يستوجب تغيير العقوبة المعاقب عليها الطاعن 

 . سالفة الذكر ٢١٤ما خولته له المادة 

 أن ذا يقطع وحبق وه
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  رابعال الوجه 

احلكم الطعني أخطأ يف تطبيق القانون حيث خال مـن بيـان األفعـال 

واملقاصد التي أتاها الطاعن واملكونة للجرمية املسندة إليـه واحملققـة 

 .ألركانها بل جاءت عباراته جممله وجمهلة وغامضة مبا يتعني نقضه 

 اءات اجلزائية علي أن  من قانون اإلجر٢١٦فقد نصت املادة 
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 واملقصود بعبارة

 بيان الواقعة املستوجبة للعقوبة 
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 )٢٦/١/٢٠١٤ ق جلسة ٨٤ لسنة ٦٥٠٥الطعن رقم (
 )١٩/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨٤ لسنة ٥٧٥١الطعن رقم (
 )٢١/١/٢٠١٢ ق جلسة ٨٠ لسنة ٦٤٨٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وهـي حيـازة مـواد مخـدرة  والتهمة الواردة بأمر اإلحالـة مسندة إلي الطاعنوكانت الجريمة ال 

 طبقـا للجـداول  ٤٩/٢ ، ٤٨/١ ، ٧ ، ٦/١ مؤثمـة بـالمواد ومـؤثرات عقليـة كمـا هـو مبـين بـاألوراق
 . بشأن مكافحة المخدرات ١٩٩٥ لسنة ١٤من القانون االتحادي رقم  ) ٨ ، ٥ ، ١(

  علي أن ٦/١دة فقد نصت املا
ٕوحـيــازة واـحــراز وتـعــاطي ٕ جـلــب واســـتيراد وتصـــدير وصـــنع واســـتخراج وفصـــل وانـتــاج ريحـظــ 

وســـائر أوجـــه ) ٥ ، ٤ ، ٢ ، ١(  المبيـنــة ـفــي الجـــداول أرـقــام الـمــواد المخـــدرة والـمــؤثرات العقلـيــة

 .النشاط والتصرفات األخرى المتعلقة بها 
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 وكذلك 

  من ذات القانون علي أن ٧تنص املادة 
ٕوحـيــازة واـحــراز وتـعــاطي ٕد وتصـــدير وصـــنع واســـتخراج وفصـــل وانـتــاج  جـلــب واســـتيرايحـظــر 

وسائر أوجه النشـاط ) ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٣( المبينة في الجداول أرقام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

 إال في األحوال المرخص بها والشـروط المنصـوص عليهـا فـي هـذا والتصرفات األخرى المتعلقة بها
 .الباب 

 نه يتضح أومما سبق 
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 ) جزاء٢٠٠٥ لسنة ١٨٤ رقم ١٨/٦/٢٠٠٥محكمة  التمييز بتاريخ (

 وملا كان ما تقدم 
 وأخطـأ أن هـذا الحكـم خـالف القـانون الطعين يتضح وبجالء وبتطبيقه علي مدونات الحكم

حيث أنه قد خال تماما ونهائيا من بيان األفعال والمقاصـد التـي تتكـون منهـا أركـان .. في تطبيقه 

بـل جـاءت عباراتـه عامـة مجهلـة ..  ومدي انعقادها فـي حـق الطـاعن يازة المواد المخدرةجريمة ح

ومعـمـاة ومجمـلـة ال تتحـقـق بـهـا غاـيـة المـشـرع وتعـجـز محكـمـة التميـيـز ـعـن مراقـبـة صــحة تطبـيـق 

 .القانون علي الواقعة 

 السيما وأن الثابت 
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 ذلك أن 
 مــن إحــراز المخــدر ـبـل تـتـوافر أركانهــا بتحقــق الـمـواد ســالفة اـلـذكر ال تســتلزم قصــدا خاصــا 

 وهو علـم المحـرز بحقيقـة وماهيـة الجـوهر المخـدر علمـا مجـردا جنائي العامالفعل المادي والقصد ال
 .عن أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون السالف ذكره 



 
 

٣٦٦

 هذا فضال عن أن 
القانون ال يلزم الحكم الطعين أن يتحـدث اسـتقالال عـن القصـد الجنـائي فـي هـذه الجريمـة  

وـهـذا ـمـا ـلـم .. ده ـمـن وـقـائع وـظـروف ـمـا يكـفـي للدالـلـة عـلـي قياـمـه ـبـل يكـفـي أن يـكـون فيـمـا أور

يورده الحكم الطعين في مدوناته من ظروف أو وقائع للداللة علي توافر القصد الجنائي للجريمة 

 .المسندة إلي الطاعن 

 )٢٩١التعليق علي نصوص قانون المخدرات للمستشار السيد خلف محمد الجزء األول ص(

 أحكام التمييز علي أن هذا وقد استقرت 
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 ) جزاء٢٠١٧ لسنة ٢٨ في الطعن رقم ٣٠/١/٢٠١٧محكمة التمييز بتاريخ (

 نصت علي أن وقد استقرت أحكام النقض و.. هذا 
ٕلما كان المطعون فيه قد دلل علي ثبوت حيـازة واحـراز المطعـون ضـده للمخـدر المضـبوط  

بركنيه المادي والمعنوي ثم قضي بتوافر قصد االتجار في حقه واعتبره مجرد حـائز ومحـرز لـذلك 

افر والـتـي ال تســتلزم قصــدا خاصــا ـمـن الحـيـازة واإلـحـراز ـبـل تـتـو.. المـخـدر وأداـنـه بموـجـب الـمـادة 

أركانـهـا بتحـقـق الفـعـل الـمـادي والقصــد الجـنـائي الـعـام وـهـو عـلـم المـحـرز بماهـيـة الـجـوهر المـخـدر 

علما مجردا عن أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القـانون ، فـإن فـي ذلـك مـا 

 .يكفي لحمل قضائه باإلدانة علي الوجه الذي انتهي إليه 

 )٣/١/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٧٧٤الطعن رقم (

 ومما سبق فإن 
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 وهذا مما يؤكد ويدل علي أن 
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  نيالثا ببالس 

التسـبيب فقـد قصـر يف أسـبابه الواقعيـة ومل احلكم الطعني عابه القصـور املبطـل يف 

صلها حتصيال مـؤدي للنتيجـة التـي انتهـي إليهـا فضـال عـن إغفالـه العديـد مـن حي

الوقائع اجلوهرية التي تنال من هذا االتهام وتؤكد أن له صورة مغايرة ملا هو مسطر 

 .باحلكم الطعني 

 فمن املقرر أن الشارع يوجب 
علـي األسـباب   أن يشـتمل كـل حكـم باإلدانـة من قانون اإلجراءات الجزائية٢١٦في المادة  

بالتـسـبيب اـلـذي يعـتـد ـبـه الـقـانون ـهـو تحدـيـد األســانيد  ، والمــراد ٕالـتـي بـنـي عليـهـا واال ـكـان ـبـاطال

والحجج التـي ابتنـي عليهـا الحكـم والمنتجـة لـه مـن حيـث الواقـع والقـانون ولكـي يحقـق التسـبيب 

ضـي الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصـل بحيـث يتيسـر الوقـوف علـي مقومـات مـا ق

 الـذي فال يحقق الغـرض في صورة مجملـه عبارات عامة معماة أو وضعه ، أما إفراغ الحكم في به
وال يمكــن محكمــة التمييــز مــن مراقبــة صــحة تطبيــق  األحكــام مــن وجــوب تســبيبقصــده الشــارع 

 .القانون علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم 
 ) جزاء٢٠٠٥ لسنة ٤٧٣ الطعن رقم ٣١/١٢/٢٠٠٥محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 وحيث أنه بتطبيق ذلك 
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 حيث أنه ملن املقرر يف قضاء التمييز أنه 
 مـن أدلتهـا وعناصـرها المختلفـة ولئن كان من حق محكمـة الموضـوع أن تسـتخلص الواقعـة 

 إليـه قائمـا فـي أوراق توأن يكون دليلهـا فيمـا انتهـئغا  أن يكون استخالصها سـاإال أنه شرط ذلك

وليس لها أن تقيم ألن األصل أن تبني المحكمة حكمها علي الوقائع الثابتة في الـدعوى الدعوى ، 

وأن يكـون الـدليل  ومـن الـالزم فـي أصـول االسـتدالل قضائها علي أمور ال سند لها من التحقيقات

رتبـه ـمـن نتـائج ـمـن غـيـر تعسـف ـفـي اإلثبـات وال تـنـافر ـمـع الـذي ـيـدلي بـه الحـكـم مؤديـا إـلـي ـمـا 

 .العقل والمنطق 

 ) جزاء٢٠٠٩ لسنة ٤٠٩ الطعن رقم ٩/١١/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
 الـدعوى وأدلتهـا وظروفهـا عـن بصـر وبصـيرة إذا كان الحكم المطعون فيه لم يحط بوقائع 

ولم يعرض ألدلة الثبـوت فـي الـدعوى  من مضمونها ما أفرغهاب وأدلة اإلثبات واجتزأ أقوال الشهود

 .ويدلي برأيه فيها فإنه يكون معيب بالقصور في التسبيب 

 ) جزاء٢٠٠٤ لسنة ٣٩٢ الطعن رقم ٢٦/٢/٢٠٠٥محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
 الـســاعة -/-/-وـكــان الثاـبــت أن أوراق االتـهــام اـلــراهن ـقــد اـســتهلت بطـلــب مـحــرر ـفــي  

 : عن مدير اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات زعم من خالله بأنه ...../  من العقيد ٩,٣٢
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 ومن خالل هذا الطلب وما سطر فيه ..هذا 
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 بل أنه علي الفرض اجلديل .. ليس هذا فحسب 

 بأن تلك التحريات ختص الطاعن فهي معيبة وباطلة وهذا 
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 ليس هذا فحسب 
 وهـو مـن رجـال الشـرطة الـذي ...../ بل أنه بإجراء التحقيقات مع شـاهد اإلثبـات الوحيـد  

يتضــح وبجــالء ـتـام أـنـه ـمـن خــالل أقواـلـه .. (.....) طـلـوب ضــبطه مـتـم تكليـفـه ـبـالقبض عـلـي ال

بالتحقيقات أنه لم يقم بالتحريات عن الواقعة وأن دوره فقـط هـو القـبض علـي المـتهم وتفتيشـه ، 

وأنه لم يجر ثمة بحث عـن مـدي صـحة المعلومـات المزعـوم ورودهـا إلـي اإلدارة العامـة لمكافحـة 

ة ينحصــر ـفـي تكليـفـه ـبـالقبض عـلـي الـمـتهم الســالف ذـكـره المخــدرات حـيـث أـقـر صــراحة ـبـأن دور

 .والذي كان معه الطاعن أثناء القبض عليه وتفتيشه فقط 

 وهنا ترد إيل الذهن أسئلة ليس هلا إجابة باألوراق 

 وبالطلب املذكور وهي 

�!.:��و4د�Fא��:�9��Fא��O1@�+:�/EאJدא�D4؟ -
 !.:.���3א71[��א�s9?�O%9?�{Y1א��:�9��F؟ -



 
 

٣٧٠

�[��א%1����e	�s9א1	�6j��F؟..�ذא�(�ن�,��~�א1	6j}�/ *��و@ -�.Z�.! 

 !.و:���O3א���Dא"@��1	*,6=����6S@אe*��؟ -

 !.و(��L,�م��6SIאe*��؟ -

- �F�:�9��א�s9?�4�H:���+%m1��3:$���א��(و:�د3�S6ض�و��O9/(؟.! 

- ����������.

:�{k�;:�

H^و���+ L=

���

Z����4�

H�א�s


�ن�ذ1
)�.

:��


��~�א1	�(
و3
��Z*	�؟א.! 

 من الواضح اجللي أن تلك األسئلة وغريها لن جتد جميبا 

 ومع ذلك اختذت النيابة العامة من ذلك الطلب .. أو إجابة باألوراق 

 وما سطر فيه بشكل غامض ومبهم سندا إلصدار اإلذن الباطل بطالن مطلق 
ة العامـة  وتفتيشـهما وزعمـت النيابـواحتجـاز الطـاعن معـهعلي المـتهم السـالف ذكـره بالقبض 

وتـأتي محكمـة الحكـم الطعـين لتـزعم  –الغيـر موجـودة فـي األصـل  – بأنها تطمئن لتلك التحريـات

وذلـك بمشـاطرتها للحكـم ) الغيـر موجـودة (بأنها تشاطر النيابة العامة اطمئنانها إلي تلك التحريات
هـــا ومنهـــا  الـتــي جـــاءت ـبــه واألدـلــة الـتــي استشـــهدت بالطمئنانهـــا لألســـباب) أول درجـــة(المســـتأنف 

هذا فضال عن مسـايرة الحكـم الطعـين لحكـم أول درجـة فـي التفاتـه عـن .. التحريات محل الواقعـة 

الدفع ببطالن التحريات لعـدم جـديتها علـي الـرغم مـن إثبـات عـدم الجديـة واألدلـة والوقـائع الدالـة 

 .علي ذلك 

 هذا فضال عن أن
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 وهو األمر الذي مل
وهـو مـا يـدعوا إلـي .. تعن محكمة الحكم الطعين ببيان ثمة سند أو سبب لهذا االطمئنان 

وهي التي .. التساؤل عما إذا كانت المحكمة قد وجدت باألوراق إجابات علي األسئلة أنفة الذكر 



 
 

٣٧١

حرـيـات يمـكـن ـلـم ـتـرد ـفـي دـفـاع الطــاعن فـقـط ـبـل أوضــحها حـكـم أول درجــة اـلـذي ـلـم يجــد ثـمـة ت

وأوضــحت .. االطمئـنـان لـهـا وتـبـرر إصــدار إذن ـبـالتعرض للحرـيـة الشخصــية ألي ـمـن المتهـمـين 

 صراحة في حكمها ذلك 

 إال أن حمكمة احلكم الطعني
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 . املستقر عليه يف قضاء النقض والتمييز أن فمن

اـلــدفع ـبــبطالن الـقــبض لـعــدم وـجــود دالـئــل كافـيــة ـهــو دـفــع 
جوهري يجب تمحيصه والرد عليه  ولـو لـم يعـاود الطـاعن إثارتـه 

 .بعد إعادة الدعوى للمرافعة 
 )٢٠٠٧ لسنة ٤٥٨ الطعن رقم ٤/٢/٢٠٠٨تمييز دبي بتاريخ ( 
  )١١٨٨ ص٢١٢ ق٢٢ س٢٣/١٢/١٩٨١محكمة النقض (

 :كما قضت حمكمة التمييز بأن 
أن يشــتمل الحـكـم عـلـي  مــن قــانون اإلجــراءات الجزائـيـة ٢١٦ ـفـي المــادة الشــارع ـقـد أوجــب

المبنــي  عليهــا  تحريــر األســانيد والحجــج والمــراد بالتســبيب المعتبــر ..األســباب التــي بنــي عليهــا 

 الغـرض مـنـه يجـب أن يكـون ـفـي ولـكـي يحقـق مـن حـيـث الواقـع أو مـن حيـث القـانون والمنتجـة لـه
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أما تحرير الحكم في عبـارات  بحيث يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به بيان جلي مفصل

وال يمـكـن  اـلـذي قصــده الشــارع مــن اســتيجاب تســبيب األحكــام عاـمـة أو مجمـلـة ـفـال يحـقـق الـغـرض

 فـي الحكـم وأن لمحكمة التمييز من مراقبة صحة تطبيـق القـانون علـي الواقعـة كمـا صـار إثباتهـا

 .تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن 

 ). جزاء ٢٠١١ لسنة ٢٤٧ الطعن رقم ١٥/٨/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ ( 

 ملا كان ذلك
ببطالن القبض عليه  أن الطاعن قد تمسك لدي محكمة الموضـوع وكان الثابت من األوراق

 غـيـر ـقـائم ؤه عـلـي إذن نياـبـة باـطـلوبـطـالن كاـفـة األدـلـة المـسـتمدة ـمـن ـهـذا الـقـبض الباـطـل البتـنـا
وساق  في هذا الصـدد العديـد مـن األدلـة   .. ثمة تحريات جدية أو دالئل كافية للقبض عليهعلي 

 .علي تهاتر ما تم وصفه باألوراق بأنه تحريات 

 إال أن حمكمة احلكم الطعني

ًأغفـلـت اـلـرد عـلـي ـهـذه اـلـدالئل وقصــرت قصــورا مؤســفا ـفـي  ً
 .دفع الجوهري تسبيب رفضها لهذا ال

 بقوهلا مبا هو نصه وهذا 
ـاره المــدافع عــن المــتهم ـه عمــا أـث  بمذكرتــه بــبطالن إجــراءات القــبض وحـيـث أـن

 وأن تمسـك بـه أمـام ًفقد جاء ترديدا لما سبقعلي المتهم وما تاله من إجراءات 
 المســـتأنف ـبــالرد علـيــه ورفضـــه بأســـباب  اـلــذي تكـفــل الحـكــممحكمـــة أول درجـــة 

كما تضيف إلي هذه المحكمـة أنـه لمـا كـان  هذه المحكمة ، هتشاطره فيسائغة 

 اـلـذين أســفرا عــن وجــود مخــدر  مــع المــتهم أو بمنزـلـه بطــالن الـقـبض والتفـتـيش
وال ـهـو ـمـن ً ـفـي ذاتـه أن يبطــل حتـمـا االعـتـراف الصــادر مـنـه ، ـلـيس ـمـن ـشـأنه

  المحكـمـة ـفـي إداـنـة الـمـتهم بعناصــر اإلثـبـات األخــرى المســتقلةمقتضــاه أال تأـخـذ
والتـي قـد تـؤدي فـي الوقـت ذاتـه عن التفتيش والتي ليس لها به اتصـال مباشـر 

 . إلي النتيجة  التي أسفر عنها 
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 ومما سبق فإن

احلكم الطعني قد جاء رده علي الدفع مشاطرا حكم أول درجة متجاهال وملتفتا 
ً ً

عن كافة الدالئل التي ساقها الطاعن تأكيدا علي صحة دفعه وهي كالتايل 
ً

: 

الدليل األول 
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  عن أنههذا فضال
 ألي مـنـزه ـعـن الـكـذب أو التلفـيـق أو الكـيـد مــا يؤـكـد أن ذـلـك المصــدر ال يوـجـد ـفـي األوراق

 . الشك في معلوماته المزعومة ومن ثم جواز) .. األول والطاعن ( من المتهمين 

 وعليه فإنه
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 يأتي تقرير املعمل اجلنائي 

) .....(مؤكــدا علــي أنــه بفحــص عينــة بــول المــتهم األول 

 .ًجاءت خالية تماما من أي مواد مخدرة أو ثمة مؤثرات عقلية 
 مما يدل ويؤكد علي أنوهذا 

غيــر صــحيحة وغيــر جــادة فــي  والقــبض علــي المــتهم األول ةتلــك التحريــات محــل الواقعــ

..  عليهـــا ـفــي الـقــبض عـلــي المـــتهم وبطـــالن الـقــبض علـيــه بـمــا ـمــؤداه ـعــدم التعوـيــل.. معلوماتـهــا 
 الــذي تــم الـقــبض عليــه نتيجــة الـقــبض علــي الـمــتهم األول وبالتــالي بـطــالن القــبض عـلــي الـطــاعن

 للشـــك مـــن أن مصـــدر ًوهـــو ممـــا  ال ـيــدع مجـــاال ..لتواجـــده معـــه أثـنــاء تنفـيــذ إذن النياـبــة الباطـــل 
وال يمكن بحال وصفه بأنه موثـوق بـه كمـا .. المعلومات المزعوم غير منزه عن البهتان والتضـليل 

ًسطر محرر المحضر عن التحريات المزعومة زورا وبهتانا  ً. 
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 كما أنه 
ٕمـحــل التحرـيــات واخضـــاعها  / ..... مـــن ـبــول ـمــن المـــدعوطـلــب الســـماح ـلــه بأـخــذ عيـنــة

ًهذا فضال ..  يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من عدمـه ما إذا كان المعملي لبيان للتحليل
 القـائم  مـن الضـابطمحاولة للتأكد من تعاطيه من عدمه وذلك في ًعن أخذ عينة من الطاعن أيضا
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ًإيجاد مبرر لصحة التحريـات واجـراءات القـبض وسـببا الحتجـازه دون إذن مـن بالقبض عليه نحـو  ٕ
 .النيابة العامة

 مما يدل علي
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 هذا باإلضافة إيل
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 ملا كان ذلك
ًورغم كافة هذه الـدالئل التـي سـاقها الطـاعن  تأكيـدا علـي انعـدام وجـود ثمـة دالئـل كافيـة  
أو تحرـيـات جدـيـة يـقـوم عليـهـا اإلذن الصــادر ـمـن النياـبـة العاـمـة بـمـا يبطـلـه ويبطــل أي دلـيـل ـقـد 

 ..ورغم وضوح هذه األدلة وصداها باألوراق .. ه أو إجراء قد تم اتخاذه بشأنه يستمد من

 إال أن احلكم الطعني
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  الثالث الوجه 
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 بداية
..  عــن بـيـان الواقعــة محــل االتهــام المســند إـلـي الطــاعن وباســتقراء ـمـا ـجـاء ـبـالحكم الطـعـين

 فــي الواقعــة صــليدم إيــراد أي بيــان أو معلومــة عــن المــتهم األفإنــه يتبــين وبوضــوح وجــالء عــ

ومحــل التحريــات عنهــا وســبب القــبض علــي الطــاعن علــي الــرغم أنــه أســاس الواقعــة  .. ...../ 

 .ً المذكور سلفا ذلك الشخصلتواجده برفقته أثناء تنفيذ إذن النيابة بالقبض علي 

 هذا فضال عن أن

رؤيـة علـي حيـازة الطـاعن المتهم المذكور هو بمثابة شاهد  

للـمــواد المـخــدرة أثـنــاء الـقــبض علـيــه كـمــا ـجــاء ـبــاألوراق وذـلــك 
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ـم يلتـفـت ..لتواجــده برفقـتـه أثـنـاء الـقـبض  إال أن الحـكـم الطـعـين ـل

 بالواقعـة شـهودإلي ذلك ولـم يـورد أي شـي عنـه أو ذكـره كأحـد ال

ًأساسا وابتداءا لها نشوءا وحدوثا  ً ً ًٕ . 
 والسيما

 ومواجهته بالمضـبوطات المبينـة بـاألوراق والتـي كانـت بمسـكنه أثنـاء أنه تم التحقيق معه 

فضـال عـن عرضـه .. عمليه التفتيش والصادر بهـا إذن النيابـة محـل القـبض والتفتـيش بـاألوراق 

وورود تقرير فني عنه باألوراق لبيان عما إذا كان يتعاطى مواد مخدرة مـن معمل الجنائي علي ال

هـذا وكـذلك .. ًن البول بنـاءا علـي طلـب محـرر محضـر التحريـات عدمه من خالل تحليل عينة م

 .ًالطاعن أيضا 

 وهو مما يدل علي أن
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 هذا فضال عن أن
عن قرار النيابة العامة باستبعاد المتهم األول عن االتهـام الحكم الطعين لم يورد أي بيان  

بحـيـازة الـمـواد المـخـدرة والـمـؤثرات العقلـيـة ـسـواء بقصــد أو ـبـدون قصــد وذـلـك بقرارـهـا الصــادر ـبـأال 

ًوـجـه إلقاـمـة اـلـدعوى الجنائـيـة ضــد الـمـتهم األول طبـقـا لـمـا ـجـاء ـبـاألوراق نتيـجـة التحلـيـل الطـبـي 
 عــن عــدم وجــود أيــة مــواد مخــدرة بمســكنه معاقــب عليهــا وأن فضــال.. للعينــة المــأخوذة منــه 

 .المضبوط غير مؤثم كما هو مبين باألوراق 

 وهو األمر الذي يؤكد ويدل علي أن
محكمــة الحكــم الطعــين الـتـي التـفـت عــن إـيـراد أي بـيـان عــن المــتهم األول أو ذكــره أثـنـاء ســرد 

.. ًوهـو ممـا يعـد عيبـا أصـاب الحكـم .. ق الواقعة محل اتهام الطاعن علي الرغم مـن أهميتـه بـاألورا
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فـهـــو شـــاهد عـلـــي بطــــالن كاـفـــة اإلجــــراءات الـتـــي تـمـــت ـمـــع .. فـــإذا ـلـــم يـكـــن هــــذا الشــــخص متهـمـــا 
والمستهلة باحتجازه بال سبب أو مسوغ مشروع في سيارة الدورية مـع مـن صـدر بضـبطه .. الطاعن 

وهـذا كلـه بـال ) .. رض صـحة ذلـكبفـ(إذن ؟؟ وهو ما يعد إكراه دفعه إلي التخلي علي ما كان معـه 
 .شك يعيب الحكم الطعين بالقصور المبطل في التسبيب 

  الرابع الوجه 
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 :فمن املقرر يف قضاء التمييز أن 
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 ملا كان ذلك
يتضـح وبجـالء أنـه قـد  أنفة الذكر علي مدونات الحكـم الطعـين وبتطبيق المفاهيم القانونية

ًعابه قصورا مؤسفا كمـا جـاء نصـه وذلـك علـي النحـو   فـي اإللمـام بصـحيح واقعـات االتهـام الماثـلً

 :التالي 
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 ومفاد ما سبق
 عمـا جـاء بـأول درجـة مـن أن محكمة الحكم الطعين لم ترى في استئناف الطاعن من جديد  

 إلــي أن محكمــة الحكــم الطعــين وهــو ممــا أدي.. حكــم المســتأنف دالئــل ودفــوع تنــال مــن ســالمة ال
 الحكم بالقصور اللتفاته عما جاء باسـتئناف الطـاعنيعيب وهو مما .. تخلص إلي إدانة الطاعن 

تـدليال علـي العـوار والقصـور الشـديد الـذي  فـي الحكـم المسـتأنف وأسـباب للطعـنمن دفـوع ودالئـل 

التـي تؤكـد مـا جـاء باالسـتئناف وسـنورد ونبـين تلـك الـدالئل .  .أصابه بما مؤداه إلغـاء ذلـك الحكـم

 .من جديد عن ما جاء بأول درجة 

 وحيث أن

واملوضـوعي جبلسـة ودفاعـه الشـكلي أول درجـة املبدي أمام حمكمـة دفاع الطاعن 

 :يف اآلتي يتلخص  ١٥/١/٢٠١٦
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 يف حني جاء.. هذا 

دفاع الطاعن يف االستئناف مغايرا عمـا جـاء بدفاعـه يف أول درجـة مـن حيـث 

 :لدفوع الشكلية واملوضوعية ويتلخص يف اآلتي ا
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 مما سبق فإنه
ضح مدى الفرق والجديد بين دفـاع الطـاعن بـأول درجـة ودفاعـه باالسـتئناف مـن حيـث يت

بمـا يجعلـه مخالفـا للحقيقـة حينمـا الدفوع الشكلية والموضوعية وهو ما التفت عنه الحكم الطعين 

بمـا  .. بتـدائيوناته مـن عـدم وجـود جديـد باسـتئناف الطـاعن ينـال مـن سـالمة الحكـم االقرر بمد

ًإلماـمـه بـهـا إلماـمـا كافـيـا ـعـدم ة الحـكـم الطـعـين بالواقـعـة وـمـؤداه ـعـدم احاـطـ وذـلـك لـعـدم إلماـمـه .. ً

وأحاطته بالفرق بين دفاع الطاعن بأول درجة عن دفاعه باالستئناف والذي بني حكمـه  الطعـين 

مما يـدل علـي أن الحكـم الطعـين قـد أصـابه القصـور الشـديد .. علي هذا االلتفات وعدم االحاطه 

ٕ بالواقعـة والمامـه بهـا ممـا يـدل علـي اخـتالل الصـورة فـي وجـدان المحكمـة ممـا في عـدم احاطتـه
 .ٕيستوجب نقضه والغاءه 
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  عنهذا فضال
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 وهو ما كان جيب
 ـفـي المســتندات والمــذكرات محــل األوراق عـلـي الحـكـم الطـعـين البـحـث والتحقـيـق والتمـحـيص

ً إلمامــا كافيـا  اإللمـام بالواقعـة واالحاطـة بهـاحتى تستطيع محكمـة الموضـوع.. باالستئناف  وهـو .. ً

وبيـان الفـرق بينـه وبـين مـا  عما جـاء باالسـتئناف ا محكمة الحكم الطعين والتفاتهما لم يتم تحققه

، وـهــو األـمــر اـلــذي يعـيــب القضـــاء الطـعــين بالقصـــور المبطـــل ـفــي ورد ـبــدفاع الدرجـــة األوـلــي 

 االستدالل 

  اخلامس الوجه 
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 )٣٥١ ص ١٩٨٠ط في اإلجراءات الجنائية ط  الوسي–أحمد فتحي سرور / د(
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 والشهادة السماعية 
ـة ال يشــهد  ـر إذ أنــه فــي هــذه الحاـل ـاألمر مــن الغـي ـم ـب وهــي شــهادة مــن عـل

ٕالشخص بما رآه أو سمعه مباشرة وانمـا يشـهد بمـا سـمعه روايـة عـن الغيـر 
وهـذه الشـهادة ال يعـول .. فيشهد مثال أنه سمع شخص يروي واقعة معينـة 

نـهـا ال تنشــأ عــن إدراك مباشــر وال يخـفـي ـمـن أن األخـبـار كثـيـرا ـمـا عليـهـا أل

 .تتغير عند النقل 

كما أن الشهادة السـماعية غيـر مقبولـة فـي الشـريعة اإلسـالمية عمـال بحـديث رسـول اهللا  

 صلي اهللا عليه وسلم إذ قال 

 .ٕإذ علمت مثل الشمس فأشهد واال فدع 
 صدق رسول اهللا صلي اهللا وسلم 

 رت أحكام النقض يف هذا الشأن علي أن فقد توات

ال يصح للمحكمة أن تؤسس قضاءها باإلدانـة علـي شـهادة  

 .منقولة عن شخص مجهول لم تسمع أقواله 
 )٥٥٠ ص ٢٤٤ مجموعة القواعد القانونية عمر مجموعة ٢٤/٢/١٩٣٦نقض (

 كما قضي بأن 
 أن يتغيـر بـه وجـه إذا كان الدفاع قد قصـد بـه تكـذيب شـاهد اإلثبـات ومـن شـأنه لـو صـح

اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى ـكـان لزاـمـا عـلـي المحكـمـة أن تمحصــه وتقســطه حـقـه بتحقـيـق تجرـيـه بنفســها 

بلوغا إلي غاية األمر فيه أو ترد عليه بما يدحضه أن هي أمسكت عن تحقيقـه وكـان مـا أوردتـه 

 .ردا عليه بقاله االطمئنان إليه غير سائغ فإن حكمها يكون معيبا 

 )٤١/١٢٤/٧١٤س  ١٠/٥/١٩٩٠نقض (

 والشهادة السماعية املنقولة عن شخص جمهول تعد دليال مل يطرح علي احملكمة

 إذ مل يتم مساع شهادة من نقلت عنه الشهادة 
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 لذلك قضي بأن 

ال يجوز للمحكمـة أن تبـدي رأيـا فـي دليـل لـم يعـرض عليهـا  

 .ولم يطرح علي بساط البحث أمامها 

 )ق٣٢ لسنة ٣٠٦٥ طعن رقم ١٤  أحكام النقض سنة٤/٢/١٩٩٣نقض (
 )ق١٩ لسنة ١٩٠٦ طعن رقم ١ أحكام النقش سنة ١٧/١/١٩٥٠نقض (

 كما قضي بأن 
 التـي تجريهـا المحكمـة بالجلسـة وبحضـور المحاكمات الجنائية تقوم أساسا علـي التحقيقـات 

ـا ـفـي دلـيـل  أن تـبـدي المحكمــة واـنـه ال يصــلح ـفـي أصــول االســتداللالطــاعن والمــدافع عنــه  ـم رأـي ـل

 أن يسـفر إطالعهـا عليـه ومناقشـة الـدفاع فيـه عـن حقيقـة يتغيـر بهـا اقتناعهـا يعرض عليها الحتمـال
وال يـقـدح ـفـي ذـلـك أن يســكت اـلـدفاع ـعـن طـلـب إـجـراء التحقـيـق صــراحة ووجــه اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى 

 .مادامت منازعته تتضمن المطالبة بإجرائه 

 )ق٤٦ لسنة ١٧٦٤٢ الطعن رقم ٢١/٩/١٩٩٥نقض (
 )ق٥٨ لسنة ٢١٥٦ طعن رقم ١١/٩/١٩٨٨نقض (

 ملا كان ما تقدم 
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 الثالث السبب

د يف االسـتدالل مبـا انطـوت عليـه مـن عيـوب أسباب احلكم الطعني شـابها الفسـا

واستناد احملكمة مصـدرة هـذا احلكـم يف قضـاءها علـي .. مست سالمة االستنباط 

علي أكثـر مـن .. وذلك كله .. أدلة غري صاحلة من الناحية املوضوعية لالقتناع بها 

 .صورة مما جيعله خليقا بالنقض واإللغاء 

 ز حيث أنه ملن املقرر يف قضاء التميي
 تسـتخلص الواقعـة مـن أدلتهـا وعناصـرها المختلفـة أنه ولـئن كـان حـق محكمـة الموضـوع أن 

قائـمـا ـفـي أوراق  وأن يكـون دليلـهـا فيـمـا انتـهـت إلـيـه إال أن ـشـرط ذـلـك أن يـكـون استخالصــها ـسـائغا

 ولـيس لهـا أن تقـيم علي الوقـائع الثابتـة فـي الـدعوىألن األصل أن تبني المحكمة حكمها الدعوى 
أن يكـون الـدليل  ، ومن الالزم في أصـول االسـتدالل علي أمور ال سند لها في التحقيقاتها قضائ

الذي يدل عليه الحكم مؤديا إلي ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في االسـتنتاج وال تنـافر 

 .مع العقل والمنطق 

 ) جزاء٢٠٠٩ لسنة ٤٠٩ الطعن رقم ١٩/١١/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 لك قضت وكذ
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 ) عقاري٢٠٠٥ لسنة ٥٥ الطعن رقم ١٨/٤/٢٠١٠محكمة التمييز بتاريخ (

 كما قضت بأن 
أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في االستدالل إذا انطوت علي عيب يمس 

ـسـالمة االســتنباط ويتحـقـق ذـلـك إذا اـسـتندت المحكـمـة ـفـي اقتناعـهـا إـلـي أدـلـة 

 إلـي عـدم فهـم العناصـر غير صالحة من الناحية الموضوعية لالقتنـاع بهـا أو

الواقعية التي ثبتت لديها أو وقع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عـدم 

 .اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها 
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 ) عقاري٢٠٠٩ لسنة ١٩ الطعن رقم ٢٨/٣/٢٠١٠محكمة التمييز بتاريخ  (

 كما قضت أيضا 

تدالل إذا اسـتخلص أن الحكم يكون مشوبا بالفساد في االسـ 

 .واقعة مناقضة للدليل في األوراق 
 ) تجاري٢٠٠٨ لسنة ٦٦ الطعن رقم ١٣/٥/٢٠٠٨محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
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  األول الوجه 

��א�� �ل�א�#�	!'�������%������א� دאמ����0+و�#د
��������א���מ�א�ط 
ن�+�د��د	�;I�',�

�א��ز�����وמ�I#�א!�����	�وא������'�+و�د�ز������	���������0وא� ������� ����	ط'�����	����
א����

��	ط�����،�و�	����	�'�Iذن���..������وאد�א��*��د��1/�.....א����د�و	��

# ��ل����ذ�Aא�����	����

�����	�
���R	���	���د	א�0���	
و�	��	�'�I�:I#�אRא�א�*�ذ��(�	ذא����ذא������"��	طل��"�א��

و��'�אD*ص�א�%�ض���'�א�ط	�ن�وא��#	ز�Aو�(�
)��و��ل����"��	ط����"�א@ذن���ون���

�����+ن�א�����מ�א�ط ��
ن�+,&��د�,��'���"��	ط��ل�"����	�+&��(�����ن��	,�������ذ�Aא@#���אRא��I

�� 
�א&�د����و*	���9	��%دמ�#�

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء التمييز أنه 
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٣٨٧

�Dא¢6د.�
 ) جزاء٢٠٠٨ لسنة ٣٢٤ الطعن رقم ١٣/١٠/٢٠٠٨بي بتاريخ محكمة تمييز د(

 كما قضي بأن 
قضاء المحكمة في إحدى المسائل الفنية البحتة التي ال تستطيع المحكمـة أن 

تشــق طريقـهـا إليـهـا إال ـعـن طرـيـق المـخـتص فنـيـا وال تســتطيع أن ـتـدلي فيـهـا 

السـتدالل برأي من تلقاء نفسه مما يشـوب الحكـم المطعـون فيـه بالفسـاد فـي ا

 .والخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه 

 ) جزاء٢٠٠٤ لسنة ٤٠١ الطعن رقم ٥/٣/٢٠٠٥محكمة تمييز دبي بتاريخ  (

 ملا كان ذلك 
ـت مــن خــالل مــدونات الحكــم الطعــين   أنــه قــد تضــمن القــول بــأن المحكمــة التــي وكــان الثاـب

نيابـة العاـمـة فـي اطمئنانهـا بالتحرـيـات تسـاند وتسـاير محكمـة أول درـجـة التـي تشـاطر الأصـدرته 

والـتـي عـلـي  -/-/-فــي / .....  والمســطرة بمعرفــة العقـيـد إجرائـهـا – بالمخالفــة للحقيقــة – المزعــوم

والتـي محـل التحريـات /.....  الصـادر مـن النيابـة بـالقبض علـي المـتهم األولأساسها تم نفاذ اإلذن

 المسـتند برفقتـه أثنـاء نفـاذ هـذا اإلذن الباطـلتم القبض أيضا علي الطـاعن بتواجـده مـع المـتهم و
 .. والتي قررت بتعاطي المتهم األول للمواد المخدرة والمؤثرات العقليـة.. علي تحريات غير جـادة 

قد نسبت فعـل  الغير جادة تكون باطمئنانها لتلك التحرياتمما يدل علي أن محكمة الحكم الطعين 

والذي يناقض مع ما أثبته التقرير الفني باألوراق من .. ول  للمواد المخدرة إلي المـتهم األالتعاطي

 .ثبوت عدم تعاطيه للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية 

 وبالتايل 
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٣٨٨

 وهو األمر 
ـات  ـه للتحرـي ـه الحكــم الطعــين مــن اطمئناـن ـين مــا أثبـت ـي فيمــا ـب ـافر العقـل ـذي يقطــع بالتـن  اـل

ٕ بـذلك واحالـة مـا جـاء بـالحكم وتأييـد أسـبابه وهـو شاطر فيها حكم أول درجةالمزعومة والتي سـاير و
ا جـــاء ـبــه مـــن اطمئـنــان للتحرـيــات محـــل عـلــي تأيـيــد الحكـــم الطعـــين لحكـــم أول درجـــة فيمـــممـــا ـيــدل 

وبـين مـا أثبتـه ذلـك الحكـم الطعـين مـن .. القبض علي المتهم األول وسـبب القـبض علـي الطـاعن 

ل الطمئنانه للتقارير الفنيـة الصـادرة مـن المعامـل الجنائيـة والتـي أثبتـت عـدم تعـاطي المـتهم القو

وهــو مــا يؤكــد التنــاقض بــين .. األول للمــواد المخــدرة والمــؤثرات العقليــة وكــذلك أيضــا الطــاعن 

 .!!؟؟التحريات والتقارير الفنية وما جاء بهما

 هذا فضال عن أن 

ـمـــدونات الحـكـــم الطـعـــين ذـلـــك التـنـــاقض والتـعـــارض يـبـــين  

تستعصــي علــي التوفيــق والموائمــة بــين دليــل قــولي متمثــل فــي 
 .التحريات ودليل فني متمثل في تقرير المعمل الجنائي 

 وهو مما ال شك فيه 
دون تلـك التحريـات .. هـو األولـي بالرعايـة واألخـذ بـه والتصـديق أن التقرير الفني الرسمي  

 .علي تهاترها وانعدام وجودها  ..  إليها تفصيالالتي قامت عدة دالئل سبق اإلشارة

 ومن ثم 

�������������
*��4�
j ���
\�O1@�F��6j	1א�+L,א�H:,��(��7/.�/�م�� 	4ض�وא1��	א�א1Y3ن�I�
�������;L9/�n?|���א��1م����\�O1@�..�s791���¡ع�������&�..��+
�0��F�$Mن�@ذن�אL 1��+�א�1�:

�����������
0��A$		
����

6א'}�א%1
$��وא1	)	
L½�و�0
�ن���������א��	*6S@�;��+9א'אY3�Fא�א�?*
�م�&S@ن��
��Z* :��Z	����,��L1د�+�.�

 ومجلة ما تقدم فإنه 
يتضح وبجالء تـام أن رفـض الحكـم الطعـين للـدفع الصـحيح المبـدي مـن الطـاعن بـبطالن  

يعيبـه .. إذن النيابة العامة وبطالن القـبض علـي الطـاعن وتفتيشـه وبطـالن مـا ترتـب علـي ذلـك 

  ومخالفة الثابت باألوراق والتقارير الفنية بما يجعله وبحق جديرا بالنقض بالفساد في االستدالل
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 .واإللغاء

 الثاني الوجه 
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  .حيث أن املتواتر عليه يف قضاء النقض والتمييز أن
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 ) ق٥٥ لسنة ٦٣٣٥ الطعن رقم ١٣/٦/١٩٨٥ نقض (
  )٨٧٨ ص١٥٨ ق٣٦ س١٧/١٠/١٩٨٥نقض ( 

  )٧٧٨ ص٣٦ س٢٧/٥/١٩٨٥نقض ( 
 )ق ٥٢ لسنة٤٢٣٣ الطعن رقم ٢/١١/١٩٨٢نقض ( 

 :كما قضي بأن 
محكمة  النقض تبسط رقابتها علي صحة استدالل المحكمـة لصـواب اسـتنباطها 

 اعتمـدت علـي دليـل ال يجـوز أن يؤسـس لألدلة المطروحة عليهـا فـإذا كانـت قـد

قضاءها عليه فإن حكمها يكون باطال إلبتنائه علي أساس فاسد ، إذ يتعـين أن 

تكون كافة األدلة التي أقيم عليها قضاء الحكم قد سلمت مـن عـوار الفسـاد فـي 

اإلستدالل أو التعسف في االستنتاج وهو مـا لـم يسـلم مـن الحكـم الطعـين ولهـذا 

 .جب النقض واإلعادة ًكان معيبا وا

 )ق ٥٢ لسنة ٦٤٥٣ الطعن رقم ٢٣/٢/١٩٨٣نقض  ( 
 )ق ٥٥ لسنة ٦٣٣٥ الطعن رقم ١٣/٦/١٩٨٥نقض ( 
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 ملا كان ذلك 
وما سطره  واألصول والثوابت أنفة الذكر علي مدونات الحكم الطعين وبتطبيق المفاهيم

 من القصود المسماة في قصدمن عدم توافر أي فيما خلص إليه بتدائي من مسايرته للحكم اال
علي فرض  ( بشأن حيازة الطاعن للمواد المخدرة والمؤثرات العقليةقانون مكافحة المخدرات 

فهو مما يخالف الثابت باألوراق من حيث أقوال الطاعن وشاهد اإلثبات الوحيد ) .. صحة ذلك

 .وتحقيقات النيابة العامة 

 حيث أن 
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ثانيا ثبت كما 
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وهو مما يدل أيضا علي أن
ً
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وهو مما يدل أيضا علي أن
ً

  
الثابت من أقوال الشاهد الوحيد بالواقعة يخالف ما سطره الحكم الطعين في مدوناته من  

عدم توافر قصد من القصود المسماة بالقانون بشان حيازة الطاعن للمواد المخدرة والمؤثرات 

علي ( الطاعن لها بقصد التعاطي حيث ثبوت حيازة .. العقلية محل  المضبوطات المحرزة 

و هو مما يعد ذلك عيبا أصاب  الحكم الطعين بالقصور الشديد في ) .. فرض صحة ذلك 

 .التسبيب والفساد في االستدالل 

  سبق فإنه لة مامن مجو
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  الثالث الوجه  
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 ستقر عليه يف قضاء التمييز أن حيث أن امل
التناقض الـذي يبطـل الحكـم ممـا تتمـاحى بـه األسـباب بحيـث ال يبقـي بعـدها مـا 

ال يمكـن معـه أن يمكن حمـل الحكـم عليـه أو أن يكـون واقعـا فـي أسـبابه بحيـث 

 يفهم علي أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه    

 )٢٥/١١/٢٠١٢ جلسة ٢٠١٢ لسنة ١٢٢الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
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 )٢٥/٩/٢٠١١ جلسة ٢٠١١ لسنة ١٩٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يتضح أنـه قـد شـابه عـوار أنفة البيان علي مدونات الحكم الطعين وبتطبيق جملة المفاهيم  

���	���1,..وأن ذـلـك التضــارب يستعصــي عـلـي الموائـمـة والتوفـيـق .. شــديد ـبـين جزيئاـتـه وتـنـاقض 
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 األمر الذي يؤكد 
بـأن يتعارض ويتنـاقض مـع القـول .. باألخذ بذلك االعتراف المزعوم أن القول 

مما يؤكـد وقـوع تنـاقض بـين العناصـر الواقعيـة .. الحيازة مجردة من المقاصد 

الـتـي تســاند عليـهـا الحـكـم الطـعـين بـمـا يـجـزم بـعـدم الـلـزوم المنطـقـي ـبـين ـهـذه 

وهـو مـا .. العناصر المتضاربة مـع النتيجـة التـي خلـص إليهـا الحكـم الطعـين 

 . يجعله معيبا وجديرا بالنقض واإللغاء 

 ابعرال الوجه 
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 .مييز املوقرة أنه حيث أن املستقر عليه يف قضاء حمكمة الت

���*L:6:��7א	�و?��*,�L"��*(?��3و�אل�א71�,���Hא����ع��ن���+Z�x�}\�.:
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  )٥/٣/٢٠٠٥ جلسة ٢٠٠٤ لسنة ٣٩٦الطعن بالتمييز رقم ( 

 ان ذلكملا ك
من أقوال  أنفة البيان علي ما استدلت به محكمة الحكم الطعين وبتطبيق المفاهيم القانونية

وذلك في ثبوت  إدانة  / ..... ..  في الواقعة وهو العريف وشهادة الشاهد الوحيد لإلثبات
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 ثمة ال تحمل في طياتهاعلي الرغم أن أقوال الشاهد المذكور  .. الطاعن باالتهام المسند إليه

وقول الحكم الطعين في اطمئنانه لتلك الشهادة ومسايرة الحكم  .. دليل علي اتهام الطاعن
وهو مما يعد بجالء  .. هو علي خالف الحقيقة والثابت باألوراقاالبتدائي في ذلك االطمئنان 

 .ًفسادا أصاب الحكم الطعين بالفساد في االستدالل وذلك علي النحو التالي ووضوح 

 حيث أن

71���3א�Y(��4:.�وא,�Aوא"	6%א'��*�د?;�وאm1����l�kو4אق���;����%���6S@�+Zmא'�א
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  ومن هنا فإنه
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 أما الشاهد 
كــره فلــيس فــي شــهادته ثمــة دليــل أو دور ســوى تنفيــذ اإلذن الســالف ذ

وليس في ذلـك أيـة دليـل أو إدانـة علـي اتهـام /.....والقبض علي المدعو

بما مؤداه استبعاد شهادة المذكور وعدم جـواز التعويـل عليهـا .. الطاعن 

 .واالستناد إليها في إدانة المتهم الطاعن  

 إال أن 
ومشاطرة النيابة في اطمئنانه لتلك الشهادة بتدائي الحكم االمحكمة الحكم الطعين سايرت 

علي الرغم من كونها علي خالف  في اعتبارها دليل ثبوت علي إدانة الطاعن المتهم العامة

 .الحقيقة والثابت باألوراق 
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   عن أنهذا فضال
ي تحريات ً تم إثبات بطالنه سابقا البتنائه علًشهادة المذكور سلفا كانت نفاذ إلذن باطل

 من اوبالتالي بطالن القبض والتفتيش وما تالهم .. ...../ دعو بشأن القبض علي المغير جادة 
برفقة ذلك المتهم ألنه فقط كان وهي القبض علي الطاعن والذي تم القبض عليه .. إجراءات 

الة من دون إذن من النيابة أو توافر ح واحتجازه واقتياده لمركبة الدورية أثناء القبض عليه

وما بني علي باطل فهو باطل ال ..  كما سبق  بيانه مما يعد ذلك اإلجراء باطال حاالت التلبس

ٕيستمد من دليل سواء كان إجراء أو شهادة فكيف يستقيم األمر علي شهادة ذلك العريف واجرائه 
 .ًباطال 

  ورغم ذلك كله
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  ولو أن ذلك
تغير وجه الرأي في لالحكم الطعين قد قام بالتحقق والبحث والتمحيص في تلك الشهادة 

في استدالله الفساد مما أصاب ذلك الحكم ب.. إال أنه لم يقم  بذلك التحقق والبحث .. الدعوى 

ًا يعد ذلك فسادا في مم.. بتلك الشهادة واطمئنانه لها علي الرغم من خلوها من ثمة دليل 
 .ٕاالستدالل يستوجب نقضه والغاءه 
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 الرابع السبب 

احلكم الطعني مل يقسط الدفاع والدفوع والطلبات اجلوهرية املبداه من الطاعن   

واملدافع عنه حقها يف البحث والتمحيص ومل يرد عليها ردا سائغا يربر 
ً ً

طراحها بل ا

 وخمالفا للواقع واجاء رده جممال
ً

الله حبقوق الدفاع علي حنو خلقانون مبا يؤكد إ

 .قضه وإلغاءه نيستوجب 

 .حيث أن الثابت من أحكام التمييز أن 

�+�9�� �א�$�} �א71)�} �91��ع� ;Z	?� �*��  6H:� D6)Y:� �� u�	��א� א�1��ع
��:��* ZCن�����*	Z91ن������M�.:و�،��*L�א�6א��+��و��������3/ ;�@ن�����.�,�����}�

�.:�'�7���*L���H<�وא,�ً��–�\	���:�م�Z�x+��ول�دS4+�–�وS;�א�1��ع�،�و�}�د��ع��6د�
:����4�0و4אق�א,�[�/�1�Zeً��و:60و\ً��/�O9אZ�G+�/ �����6:���ع�א"	! ��Qא01�/.�
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 )  جزاء ١٩٩٧ لسنة ٩٥ الطعن رقم ٢٦/١٠/١٩٩٧محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 .ما قضت هذه احملكمة املوقرة بأن ك
من المقرر أنه إذا تمسك الخصم أمام محكمة الموضوع بدفاع من شأنه أن 

ًصح أن يغير به وجه الرأي في الدعوى فإن علي المحكمة تحقيقه بلوغا إلي 
 بالدفاع ٕغاية األمر فيه واال شاب حكمها القصور في التسبيب واإلخالل 

 ) مدني ٢٠٠٨ لسنة ٣٦١ الطعن رقم ١٤/٢/٢٠١٠محكمة التمييز بتاريخ  ( 

 ملا كان ذلك
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  األول لوجها 
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 :وحيث تواتر أحكام التمييز علي أن 
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 ) مدني ٢٠٠٩ لسنة ٢٢٤ الطعن رقم ١٠/٢/٢٠٠٩محكمة التمييز بتاريخ ( 

 ملا كان ذلك 
ًفإن الحكم الطعين قد أغفل تماما إيرادا وردا  علي بعض الدفوع التي أبداها الطاعن ً

وذلك من  وفي دحض االتهام الماثل عنه وهي من الدفوع الجوهرية في إثبات براءتهوالمدافع 

وهو ما يؤكد إخالل ذلك الحكم  .. -/-/-خالل مرافعته الشفهية ومذكرته المقدمة بجلسة 
 .فاع الطعين بحق الد

  عنفضال
ًإيراده ورده بعض الدفوع الواردة بمذكرته السالف ذكرها ردا غير سائغا بما يخالف ما هو  ً
ًثابت باألوراق وبما ال يفيد إطراحها جانبا وعدم االلتفات إليها في ثبوت براءة الطاعن مما هو 

راده ورده عليها مسند إليه من اتهام وسوف نبين تلك الدفوع والدفاع سواء التي جاء عدم إي

ًوالتفاته عنها أو التي جاء إيراده ورده عليها ردا غير سائغا   وذلك علي نحو ما يلي .. ً
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 .بطالن التحريات لعدم جديتها الدفع ب -١
ًبنـاء علـي تلـك  والـذي تـم إصـدار إذن مـن النيابـة العامـة ...../ وذلك بشـأن المـتهم األول 

ومعه الطاعن لوجـوده برفقتـه أثنـاء  علي المتهم األول فضال عن نفاذ اإلذن بالقبض.. التحريات 

دون إذن نيابـة صـادر بشـأنه أو مما أدي إلـي احتجـازه واقتيـاده لمركبـة الدوريـة .. القبض عليه 

ســوى تـلـك التحرـيـات الباطـلـة والـتـي عـلـي إثرهــا ـتـم الـقـبض عـلـي  .. ـتـوافر حاـلـة ـمـن ـحـاالت التـلـبس
وقد قدم دفاع الطاعن من الدالئل علي بطـالن تلـك التحريـات لعـدم جـديتها فـي أوجـه .. الطـاعن 

قـين علـي بطالنهـا وعـدم القصور فـي التسـبيب كمـا سـبق إيضـاحها بمـا ال يـدع مجـاال للشـك والي

 التعويل عليها واالستناد إليها 

 نأإال 
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 حتريات الدفع ببطالن إذن النيابة  العامة الصادر بالقبض والتفتيش إلبتنائه علي -٢

 .غري جديه 

 و حيث أن
 الطاعن هو نتيجة تحريات ذلك الدفع الخاص بإذن النيابة الذي تم علي إثره القبض علي

مما يعد ما بني علي تلك التحريات باطال وما بني علي ..  كما سبق إيضاحها غير جدية باطلة

وما تالها ت الغير جادة وبالتالي بطالن إذن النيابة الصادر عن تلك التحريا .. باطل فهو باطل

 .من إجراءات والمتمثلة في القبض علي المتهم الطاعن 
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 وكان جيب علي
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، ٦٠، ٥٥، ٥٣الدفع ببطالن إجراءات تفتيش مسكن الطاعن ملخالفته نصوص املواد  -٣

 .، من قانون اإلجراءات اجلزائية ٦١

 وحيث أن
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 وهو األمر الذي
لم يراعوا الشروط والقيود واإلجراءات الواردة بتلك خالفه القائمين علي التفتيش و

النصوص من كيفية دخول المسكن واإلجراءات الالزم إتباعها في محضر التفتيش والبيانات 

الالزم تواردها بذلك المحضر وكيفية تحريره ومراعاة حرمة دخول المسكن وبيان ذلك وغيرها من 

اط القائمين علي تفتيش المسكن والتي حددها اإلجراءات وهي التي لم يتم تنفيذها من الضب

دفاع الطاعن بمذكرته تفصيآل لبيانها وبيان مدي المخالفة وتأثيرها علي بطالن اإلجراء من 

 .عدمه 

 إال أن
محكمة الحكم الطعين لم تقم بالتحقق من ذلك الدفع وبحثه وتمحيصه لبيان مدي صحة 

ًه بأي رد سلبا أو إيجابا بل أنها لم تورده أو ترد علي.. ذلك من عدمه  ولو أنها حققته وبحثته .. ً
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ولكنها لم تحققه .. ومحصته فلربما تغير وجه الرأي في الدعوى من حيث ثبوت اإلدانة من عدمه 
 .مما أصاب الحكم الطعين بالقصور الشديد في التسبيب واإلخالل بحق الدفاع 

 مـن ١٢١طـاعن ملخالفتـه املـادة الدفع ببطالن أمر اإلحالة الصـادر بشـأن املـتهم ال -٤

 .قانون اإلجراءات اجلزائية 

 وحيث أن
في حالة وجود  لمخالفة المادة سالفة  الذكر والتي تبين أنه ذلك الدفع ببطالن أمر اإلحالة

محكمة الجنايات  فعلي النيابة العامة إحالتها إلي شك فيما إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة

حيث أن النيابة العامة أحالت ألمر الذي خالفه تلك األمر باإلحالة وهو ا.. بوصفه الجناية 

 .ًالواقعة بتهمة الجناية والجنحة معا 

  عن أن هذا فضال
محكمة الحكم الطعين لم تقم بالتحقق من ذلك الدفع وبحثه وتمحيصه لبيان مدي صحة 

وهو مما يدل .. ًإيجابا ًفضال عن عدم إيراده في مدوناته والرد عليه سلبا أو .. ذلك من عدمه 
علي أن الحكم الطعين قد ألتفت عن ذلك الدفع علي الرغم من مدي أهميته وصلته باالتهام المسند 

 .إلي الطاعن 

 ولو أن
محكمة الحكم الطعين  قد حققت ذلك الدفع وبحثته ومحصته فلربما تغير وجه الرأي في 

م تقم بذلك ولم تحقق ذلك الدفع مما أصاب إال أنها ل.. الدعوى من حيث ثبوت اإلدانة من عدمه 
 .الحكم الطعين بالقصور الشديد في التسبيب واإلخالل بحق الدفاع 

الدفع ببطالن الدليل املستمد من التقرير الفني بشأن املواد املخدرة واملسندة إيل  -٥

 .املتهم الطاعن حبيازتها 

 وحيث أن
الذي يثبت عدم وجود أية مواد مخدرة نتيجة ذلك الدفع والخاص بالتقرير الفني باألوراق و

مما يدل علي  عدم ... وكذلك الطاعن المتهم / ..... تحليل عينة البول الخاصة بالمتهم األول
من ورود معلومات إلي اإلدارة / ..... صحة ما جاء بالتحريات وما سطره محرر المحضر العقيد 

طى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويحوز كمية العامة لمكافحة المخدرات بأن المتهم األول يتعا
 .منها 
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 وبالتايل
مما مؤداه بطالن كافة اإلجراءات .. بطالن تلك التحريات لعدم صحتها وعدم جديتها 

الناتجة عن تلك التحريات وما تالها من إجراءات القبض والتفتيش وكذلك اإلحراز محل 
زت عليها النيابة العامة كدليل فني ضد المتهم المضبوطات ومحل التقرير الفني والذي اعتك

وهو األمر الذي طعنه دفاع الطاعن ودفع ببطالن الدليل الذي اتخذته النيابة ضد .. الطاعن 
 .إال أن محكمة الحكم الطعين قد التفتت عن ذلك الدفع .. المتهم الطاعن إلدانته 

 مما يدل علي أن
ولو حققته فلربما تغير وجه .. ص ذلك الدفع محكمة الحكم الطعين لم تحقق وتبحث وتمح
مما أصاب الحكم الطعين بالقصور الشديد .. الرأي في الدعوى من حيث ثبوت اإلدانة من عدمه 

 .في التسبيب واإلخالل بحق الدفاع 
��j	
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 علي النحو التايلوهي 
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 األول الدفع أن وحيث 

والخاص بعدم اختصاص محكمة الجنايات واختصاص محكمة الجنح بشأن الواقعة محل 
ًاالتهام فإن الرد علي ذلك الدفع جاء ردا غير سائغا   من ٤٠ ، ٣٩واد  وذلك حيث أن الم.. ً

قانون مكافحة المخدرات نص علي أن عقوبة كل من حاز المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 
، ) ٥(، ) ١(وهي الجداول محل واقعة االتهام ) ٨(حتى ) ١(المنصوص عليها في الجداول من 

 أن) علي فرض صحة ذلك ( فضال عن أن المتهم الطاعن قد أقر واعترف باألوراق ) .. ٨(
 .حيازته للمضبوطات المحرزة كان بقصد التعاطي 
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 وهو األمر الذي
 من القانون ٤٠ ، ٣٩ًيجعل اختصاص المحكمة لمحكمة الجنح طبقا لنصوص المواد 

إال أن محكمة الحكم الطعين لم تقم بالتحقق من ذلك الدفع وبحثه وتمحيصه .. سالف الذكر 
محكمة الجنايات لحيازة  الطاعن للمواد واعتكزت علي أن ظاهره البطالن وأن االختصاص ل

 .المخدرة وهي العقوبة األشد وليست حيازة المؤثرات العقلية 

 وهو مما يدل علي أن
ً محكمة الحكم الطعين لم تحقـق فـي ذلـك الـدفع ولـم تحـط بـأوراق الـدعوى ولـم تلـم بهـا إلمامـا 

المضـــبوطات بقصـــد التعـــاطي حيـــث الثابـــت بـــاألوراق أن الطـــاعن المـــتهم اعتـــرف بحيـــازة .. ًكافيـــا 
/.....  بمعرفـة العريـف-/-/-وذلـك فـي محضـر االسـتدالل المـؤرخ فـي ) علي فرض صحة ذلـك ( 

 .شاهد اإلثبات الوحيد في الواقعة 

  عنهذا فضال
إثبات ذلك االعتراف المزعوم في شهادة الشاهد السـابق ذكـره بتحقيقـات النيابـة وفـي محضـر 

 هـــــو ممـــــا يؤكـــــد علـــــي أن حيـــــازة الطـــــاعن للمضـــــبوطات بقصـــــد ..االســـــتدالل المحـــــرر بمعرفتـــــه و
 ســـالفة الـــذكر وانعقـــاد االختصـــاص ٤٠ ، ٣٩ممـــا يســـتوجب تطبيـــق نصـــوص المـــواد .. التعـــاطي 

 .لمحكمة الجنح وليست محكمة الجنايات 

 وهو األمر الذي
ًلم تلتفت إليه محكمة الحكم الطعين ولم ترد عليه ردا سائغا بما يفيد طرح ذلك الدفع مما  .. ً

 .أصاب حكها بالقصور في التسبيب واإلخالل  بحق الدفاع 

 الثاني الدفع حيث من أما 
والخــاص بــبطالن إجــراءات القــبض عـلـي المــتهم الطــاعن ومــا ـتـاله مــن إجــراءات وهــو الــذي  

وضــحه وبينــه دفــاع الطــاعن باـلـدالئل والحقــائق عـلـي بطــالن ذـلـك اإلجــراء كمــا ســبق بياـنـه بمذكرتــه 
 والتـي التفتـت عنـه محكمـة الحكـم الطعـين ولـم تحقـق وتبحـث فـي تلـك األدلـة -/-/-لسة المقدمة بج

 .والحقائق ولم تمحص ذلك الدفع 

 ولو أن
محكـمــة الحـكــم الطـعــين ـقــد حقـقــت ـفــي تـلــك األدـلــة والـتــي ســـردها دـفــاع الطـــاعن ـمــن بطـــالن  

عن لصـدوره ـبـدون فضـال عـن بطــالن القـبض والتفـتـيش بشـأن المـتهم الطــا.. التحريـات لعـدم جــديتها 
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فضال عن انتفاء توافر حالـة .. إذن نيابة أثناء القبض عليه واحتجازه مع المتهم األول السابق ذكره 
والسـيما انتفـاء حالـة االشـتباه المزعومـة كمبـرر .. من حاالت التلبس المنصـوص عليهـا فـي القـانون 

تفصـيال فـي محضـر االسـتدالل للقبض علي المتهم الطاعن النتفاء عالمـات االرتبـاك الغيـر محـددة 
والضـــبط الخاصـــة بالطـــاعن والتـــي اتخـــذها الضـــابط والعريـــف القـــائم بالضـــبط ذريعـــة للقـــبض علـــي 

 .الطاعن 

 وهو مما يدل علي أن
محكمـــــة الحكـــــم الطعـــــين ـلــــم تحـقــــق ـفــــي تـلــــك األدـلــــة واالحاطـــــة بهـــــا واإللمـــــام بهـــــا وبحثهـــــا 

أي فـي الـدعوى مـن حيـث ثبـوت اإلدانـة مـن ولو أنها فعلـت ذلـك فلربمـا تغيـر وجـه الـر.. وتمحيصها 
إال أنـهــا ـلــم تفـعــل وتحـقــق ـفــي اـلــدفع وجـــاء ردهـــا غـيــر ســـائغ مـمــا أصـــاب حكمـهــا الطـعــين .. عدـمــه 

 .بالقصور الشديد في التسبيب واإلخالل بحق الدفاع 

 الثالث الدفع حيث من وأما 
ن بمذكرتــه مــن الخــاص بقصــور تحقيقــات النيابــة العامــة والتــي وضــحها وبينهــا دفــاع الطــاع 

حـيـث أوجــه القصــور فــي التحقيـقـات ســواء كاـنـت عــدم معايـنـة النياـبـة العامــة لمســرح الجريمــة ومكــان 
ضبط المتهمين األول والطاعن ومركبة الدوريـة التـي ألقـي فيهـا الطـاعن بحقيبتـه محـل المضـبوطات 

ضــر للوقــوف عـلـي مــدي صــحة مــا جــاء بمح) عـلـي فــرض صــحة ذـلـك(المحــرزة كمــا جــاء ـبـاألوراق 
 .االستدالل 

 هذا فضال عن
عـــدم اســـتدعاء النيابـــة العامـــة ألشـــخاص جـــاءت أســـمائهم بالتحقيقـــات علـــي لســـان كـــال مـــن  

وغيــرهم مــن رجــال الشــرطة القــائمين بضــبط .. المصــري ..... و..... المــتهم األول والطــاعن وهــم 
حـل حقيبـة الطـاعن وهو شاهد الرؤيـة الوحيـد علـي المضـبوطات م/ ..... المتهمين والسيما العريف 

وهــو الــذي كــان يجلــس عليــه .. التــي ألقاهــا أســفل الكرســي بجانــب الســائق بســيارة الدوريــة األمنيــة 
 العريف سالف الذكر 

 هذا باإلضافة إيل
لسـؤاله عـن مصـدر معلوماتـه السـرية / ..... عدم اسـتدعاء محـرر محضـر التحريـات العقيـد  

بتـلـك التحرـيـات والتأـكـد ـمـن تـلـك المعلوـمـات وصــحتها كـمـا الـواردة إلـيـه عــن الـمـتهم األول وـمـن الـقـائم 
 فضال عن المدة المستغرقة في إجراء التحريات وأسئلة كثيرة قام دفاع .. جاء بمحضر التحريات 
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 .الطاعن بسردها بمذكرته لبيان مدي قصور تحقيقات النيابة 

 إال أن
ولــو أنهــا فعلــت ذلــك .. محكمــة الحكــم الطعــين لــم تحقــق ذلــك الــدفع ولــم تبحثــه أو تمحصــه  

إال أن ردها جـاء بمـدونات الحكـم ومـا سـطره ردا غيـر سـائغا بمـا ال .. لتغير وجه الرأي في الدعوى 
ممــا أصــاب الحكــم الطعــين بالقصــور الشــديد فــي التســبيب .. يفيــد طــرح ذلــك الــدفع وااللتفــات عنــه 

 .واإلخالل بحق الدفاع 

 الرابع الدفع حيث من وأما 
 اعتــراف المــتهم الطــاعن بــاألوراق محــل اإلجــراءات الباطلــة الســابقة عليــه والخــاص بــبطالن 

ـفــإن محكـمــة الحـكــم الطـعــين ـقــد اعتـكــزت عـلــي االســـتدالل ـبــاالعتراف الصـــادر ـمــن الـمــتهم الطـــاعن 
والتفـتـت عــن كاـفـة اـلـدالئل والمطــاعن .. بمحضــر االســتدالل وشــهادة شــاهد اإلثـبـات الوحـيـد بالواقـعـة 

وذلــك لــبطالن إجــراءات القــبض .. ن فــي ذلــك االعتــراف الباطــل المزعــوم التــي وجههــا دفــاع الطــاع
وبطــالن التحريــات الــواردة عــن المــتهم األول والتــي علــي .. والتفتــيش علــي المــتهم األول والطــاعن 

 .أساسها تم القبض علي الطاعن 

 فضال عن
القـبض علـي بطالن إذن النيابـة العامـة الصـادر بـالقبض علـي المـتهم األول والـذي أدي إلـي 

بمــا مــؤدي ذـلـك كـلـه بطــالن اإلجــراءات التالـيـة عـلـي الـقـبض الباطــل الصــادر عــن اإلذن .. الطــاعن 
 .فضال عن عدم توافر حالة من حاالت التلبس للقبض علي الطاعن .. الباطل 

 وبالتايل
بطـــالن االعـتــراف المزعـــوم ولـيــد اإلجـــراءات الباطـلــة ســـالفة اـلــذكر بمـــا مـــؤداه بطـــالن اـلــدليل 

وهو األمر الذي لم تقم محكمة الحكم الطعين بالتحقق منـه والبحـث والتمحـيص ولـو .. تمد منه المس
إال أنهـا لـم تفعـل ممـا جعـل ردهـا علـي الـدفع .. أنها فعلت ذلك فلربما تغيـر وجـه الـرأي فـي الـدعوى 

 .مما أصاب حكمها بالقصور الشديد في التسبيب واإلخالل بحق الدفاع .. غير سائغا 

 اخلامس الدفع حيث من أما 
والخــــاص بانعــــدام وجــــود ثمــــة دليــــل بــــاألوراق يمكــــن الركــــون إليــــه فــــي نســــبة االتهــــام ضــــد 

فإن ذلك الدفع يتضح جليا وبوضوح بعد إثبات دفاع الطـاعن دفوعـه السـابقة والتـي جـاء .. الطاعن 
 .الرد عليها ردا غير سائغا أو لم يأتي إيرادها والرد عليها 



 
 

٤٠٥

 وهو األمر الذي
 علــي انتفــاء ثمــة دليــل ضــد الطــاعن وبطــالن كافــة اإلجــراءات الخاصــة بــالقبض علــي يــدل 

مما أدي إلي دحض كافة األدلة التي قدمتها النيابة العامـة إلدانـة .. الطاعن وما تاله من إجراءات 
الطاعن ونسـبة االتهـام إليـه بحيـازة المـواد المخـدرة والمـؤثرات العقليـة بـدون قصـد محـل المضـبوطات 

 .رزة باألوراق المح

 إال أن
محكمــة الحكــم الطعــين ـلـم تلتـفـت إـلـي ذـلـك اـلـدفع وتحقـقـه كمــا يجــب ـبـل تبحـثـه وتمحصــه ـفـي 

 والتــي أثبــت فيهــا بــراءة -/-/-إطــار الــدفوع الســابقة ودفــاع الطــاعن بالمــذكرة المقدمــة منــه بجلســة 
اال للشـك بـل اليقـين علـي الطاعن من االتهام المسند إليه بالدالئل والحقائق والدفوع التـي ال تـدع مجـ

 .براءة الطاعن 

 ولو أن
محكمـــة الحكـــم الطعـــين قـــد حققـــت فـــي ذلـــك الـــدفع بمـــا يجـــب فلربمـــا تغيـــر وجـــه الـــرأي فـــي 

مـمـا أدي إـلـي أن جــاء ردهــا عـلـي ذـلـك اـلـدفع ردا غـيـر ســائغا بمــا ال .. إال أنـهـا ـلـم تفعــل .. اـلـدعوى 
بالقصــور الشــديد ـفـي التســبيب واإلخــالل ممــا أصــاب حكمهــا الطعــين .. يفـيـد طرحــة وااللتـفـات عـنـه 

 .بحق الدفاع 

 ومجلة ما سبق فإن
محكمــة الحكــم الطعــين قــد جــاء ردهــا علــي الــدفوع الــواردة بمــدونات حكمهــا ومــا ســطرته ردا 

وكــذا الــدفوع التــي ـلـم يــأتي إيــراد أو رد عليهــا .. بمــا ال يفـيـد طرحهــا وااللتفــات عنهــا .. غـيـر ســائغا 
بأنهـا لـم تحقـق ولـم تبحـث أو ..  ما يؤكد بما ال يـدع مجـاال للشـك بـل واليقـين وهو.. سلبا أو إيجابا 

ممــا أصــاب حكمهــا .. ولــو أنهــا فعلــت ذلــك لتغيــر وجــه الــرأي فــي الــدعوى .. تمحــص تلــك الــدفوع 
 .الطعين بالقصور الشديد في التسبيب واإلخالل بحق الدفاع مما يستوجب نقضه واإللغاء 
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  الثاني الوجه
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 :حيث تواترت أحكام التمييز علي أن 
لب أو وجه دفاع يدلي به الخصم  لدي محكمة الموضوع ويطلب منها كل ط

بطريقة الجزم أن تفصل  فيه ويكون الفصل  فيه مما يجوز أن يترتب عليه 

تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يجب علي تلك المحكمة أن تبحثه وترد 

ًعليه في أسباب حكمها واال كان الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب  ٕ. 

 ) مدني ٢٠٠٩ لسنة ٢٢٤ الطعن رقم ١٠/٢/٢٠٠٩ محكمة التمييز بتاريخ  (

 :وكذا أحكام النقض علي أن 
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 ) ق٥٥ لسنة ١٦٠٥ الطعن رقم ١٢/١٠/١٩٨٥نقض (  

 :وكذا قضت بأن 
 ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد اإلثبات

ً حقه بتحقيق تجريه بنفسها بلوغا محكمة أن تمحصه وتقسطهًكان لزاما علي الالرأي في الدعوى 
ًأو ترد  عليه بما يدحضه إن هي  أمسكت عن تحقيقه وكان ما أوردته ردا إلي غاية األمر منه 

 .ًعليه بقاله االطمئنان إليه غير سائغ فإن حكمها يكون معيبا 

  )٧١٤ ص١٢٤ ق٤١ مجموعة األحكام س١/٥/١٩٩٠نقض ( 



 
 

٤٠٧

 :وكذا قضت بأن
التي تجريها المحكمة في  إنها إنما تبني علي التحقيقات األصل في المحاكمات الجنائية

وعليها  وذلك في مواجهة الخصوم الجلسة وتسمع من خاللها  الشهود ما دام سماعهم ممكنا

ٕأن تعاون الدفاع في أداء مأموريته وأن تأمر بالبحث عن  الشاهد واحضاره ولو بالقوة ألداء 
 .ى يدلي بشهادته في مجلس القضاء الشهادة حت

 )ق ٥٠ لسنة ١٩١٦ الطعن رقم ١٢/١٢/١٩٨٥نقض ( 

 ملا كان ذلك
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 علي الرغم أن
قد تمسك أمام محكمة  وما جاء بمذكرة دفاع الطاعن أن المدافع عنه الثابت من األوراق

 القائم بتنفيذ إذن النيابة الصادر بضبط وتفتيش ...../ الحكم الطعين بطلب استدعاء العريف 
.. بات الوحيد فضال عن أنه شاهد اإلث.. والذي أدي إلي القبض علي  الطاعن / .....المدعو

وكذلك  .. وذلك بعد ما أثبت عدم صحة أقوال هذا الشاهد ومخالفتها للحقيقة وللثابت باألوراق
 والذي  التقط الحقيبة التي ألقي بها الطاعن في سيارة ...../ العريف شاهد الرؤية الوحيد 

والتي هي .. ق برجله أسفل الكرسي  بجانب السائق  كما جاء باألوراوركلها الدورية األمنية 

 .محل المضبوطات المحرزة والمسند إلي الطاعن حيازتها 

ــي محكمـــة الحكـــم  ــذي كـــان يتعـــين معـــه عـل وهـــو األمـــر اـل

إمـــا وأن تســـتجيب لهـــذا المطلـــب الجـــوهري وتجـــري .. الطعـــين 
تحقيـقــا  بنفســـها ـمــع الشـــهود الســـالف ذـكــرهم وتمـكــن الـطــاعن 



 
 

٤٠٨

ذـلـك فـقـد ٕواـمـا إن ـهـي أمســكت ـعـن ... ومدافـعـه ـمـن مناقشــتهم 

 .كان عليها أن توضح أسبابها السائغة لذلك 
 أما وأنها مل تفعل هذا أو ذاك

السيما وأن تسبيبها  .. األمر الذي يعيب حكمها بالقصور واإلخالل الجسيم بحقوق الدفاع
 ال تبرر إحجامها عن ال يقوم علي سند إذ جاء بعبارة مبهمة وغامضةلإللتفات عن هذا المطلب 

  :ذ قالت في مدونات حكمها ما هو نصهإهذا المطلب 
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وهذا قول مجمل ومعيب ال يصلح سببا الطراح مطلب 

 .الطاعن الجوهري 
 .هلا وهذا عني ما قررته حمكمة التمييز املوقرة بقو

رفض المحكمة سماع الشاهد بدعوى إسقاط شهادته من عناصر اإلثبات التي عولت عليها 
ال يقبل لما ينطوي عليه من معني القضاء المسبق علي دليل لم يطرح عليها وهو ما ال يصح في 
أصول االستدالل وذلك أن القانون يوجب سماع شهادة الشاهد أوال ثم يحق للمحكمة أن تبدي ما 

 في شهادته الحتمال أن تجئ هذه الشهادة  التي تسمعها المحكمة ويتاح للدفاع مناقشتها بما تراه
يقنعها تحقيقه وبما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى كما ال يصح مصادرة حق الدفاع بدعوى 
 ًأن المحكمة أسقطت من حكمها شهادة الشاهد لعدم استطاعته الدفاع أن يتنبأ سلفا بما يدور في

 .وجدان القاضي عندما يخلو إلي مداولته 
 ) جزاء ٢٠٠٤  لسنة ٣٧٣ الطعن رقم ١٩/٢/٢٠٠٥محكمة التمييز بتاريخ( 

 قضت به  حمكمة النقض  عن ماهذا فضال
وأن سماع الشهود ومناقشتهم واجب علي المحكمة حتى ولو لم يطلبه المدافع عن 

 .الطاعن 
  )١٢٢٠ ص٣٢ س٣٠/١٢/١٩٨٠نقض ( 

 



 
 

٤٠٩

  ذلك وملا كان
وكانت محكمة الحكم الطعين قد رفضت مطلب الطاعن ومدافعه فإنها تكون بذلك قد 

قضت علي الدليل الذي لم يطرح عليها وفيه مصادرة للمطلوب بما يقطع بإخالله بحقوق الدفاع 

 .ًوهو ما يجعله جديرا بالنقض واإللغاء 

  طلب وقف التنفيذبهذا وحيث أن الشق العاجل 
ت من جملة أسباب الطعن أنفة البيان مدي جدية هذه األسباب علي نحو وحيث كان الثاب

وهو ما يتوافر معه ركن  الجدية المبرر ... يرجح نقض الحكم الطعين حال نظر الموضوع 

 .إليقاف التنفيذ 

 هذا باإلضافة 
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 بناء عليه

 يلتمس الطاعن من عدالة اهليئة املوقرة حتديد أقرب جلسة للحكم 
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 وكيل الطاعن 

 
   المحامي



 
 

٤١٠

 ) اإلصدار اجلنائي(ا�لد الرابع 

 الفهرس

 
 مالحظات من ص إلي ص التهمة المحكمة م

  ١  الغالف  ١

  ٣-٢  المقدمة  ٢

  ١٠٦-٤ تزوير واختالس  التمييز  ٣

  ١٥٨-١٠٧إضرار بالمال العام وتزوير  التمييز  ٤

  ٢٩٢-١٥٩ ٕرشوه واضرار وتزوير  التمييز  ٥

  ٣٤٣-٢٩٣ هتك  التمييز  ٦

  ٤٠٨-٣٤٤ مخدرات  التمييز  ٧

   عدد الصفحات 

 
 


