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حمىّخ إٌمض
ـــــــــــــــ

اٌدائسح اجلٕبئيخ
ــــــــــــــ

ِروــــــسح
ثأظـــــــجبة اٌغؼٓ ثبٌٕمض
ـــــــــــــــ

املمدَ ِٓ :

محكوـ ضده ػ طاعف

وموط ا المخيار مكيب األسياذ  /محمػد رجػا ى عطيػا ػ وشػ ريا رجػا ى عطيػا ػ

المحامى بال ،ض  ٕٙشارع شريؼ باشا ػ ال،اهرة

ضـد  :ال يابا الواما

فـــ ٝا ىـــُ  :الص ػػادر م ػػف محكم ػػا ج اي ػػات ج ػػوب ب ػػا مرموري ػػا ش ػػب ار الخيم ػػا ف ػػى

٘ س ػػبيمبر  ٕٓٓٚف ػػى ال،ض ػػيا ر ػػـ ٖ ٕٕٓٓ/ ٕٛٔٙج اي ػػات ش ػػب ار الخيمػ ػا

(ٕٕٓٔ ٕٕٓٓ /كمػػى ج ػػوب ب ػػا )وال،اضػػى حضػػوريا بموا بػػا
مع الشغؿ لمدة س ا واحدة ويغريما مبمغ ى ا مىييف

بالحبس

و ى ما ا و ما يػا وسػييف ألفػا وسػبوما ا ويسػويف ج ي ػا وأربوػيف رشػا عمػا أسػ د ليػا وعزلػا
مف وظيفيا لمدة س ييف
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اٌٛلبئــغ
ـــــــــــ

أحالت ال يابا الواما الطاعف

لى المحاكما بوصؼ أ ا خىؿ الفيػرة مػف ي ػاير

لى أفسطس س ا ٕٓٓٓ بدا ر ة سـ اف بشب ار الخيما ـ محافظػا ال،ميوبيػا

بصػفيا ر ػيس

مجمػػس دارة حػػدش الشػػركات المسػػاهما ػ شػػركا بريممػػو لػػتدوات والم ظفػػات الم زليػػا اخػػيمس
األمػ ػ ػواؿ واألوراؽ والم  ،ػ ػػو ت الموج ػ ػػودة ف ػ ػػى حيازي ػ ػػا بس ػ ػػبب وظيفي ػ ػػا الم ،ػ ػػدر يمي ػ ػػا بمبم ػ ػػغ

ٕٗرٜٚٛرٖٙٛرٖ ج ػػـ ( ى ػػا مىي ػػيف و ى ما ػػا و ما ي ػػا وس ػػيوف ألف ػػا وس ػػبوما ا و ما ي ػػا
ويس ػػووف ج ي ػػا وا ػػيف وأربو ػػوف رش ػػا ) والممموك ػػا لمش ػػركا س ػػالفا البي ػػاف ب ػػرف اخ ػػيمس ه ػػذه

المبالغ ال ،ديا ويصرؼ ببيع م،ومات وأصوؿ وم يجات الشركا لحسابا

األمر الموا ب عميا بالمادة ٖٔٔ مكر ار  ٜٔٔ ، ٔٔٛ ،ع،وبات
وبجمسػػا ٘ سػػبيمبر س ػ ا  ٕٓٓٚضػػت المحكمػػا حضػػوريا بموا بػػا الطػػاعف
بػػالحبس مػػع الشػػغؿ لمػػدة س ػ ا واحػػدة وبيغريمػػا ى ػػا مىيػػيف و ى ما ػػا و ما يػػا وسػػييف ألفػػا
وسػػبوما ا و ما ي ػػا ويسػػويف ج ي ػػا وأربوػػيف رش ػػا عمػػا أسػ ػ د ليػػا وعزل ػػا مػػف وظيفي ػػا لمػػدة

س ييف

ولمػػا كػػاف هػػذا الحكػػـ مويبػػا وبػػاطى ف،ػػد طوػػف عميػػا المحكػػوـ ضػػده المػػذكور بطريػػؽ
الػ ػ ،ض بوكي ػػؿ بموج ػػب يوكي ػػؿ مرف ػػؽ يب ػػيق ل ػػا ح ػػؽ الطو ػػف والػ ػ ،ض وذل ػػؾ بي ػػاري ٕٕ/ٔٓ/

 ٕٓٓٚو يد الطوف يحت ر ـ  ٜ٘ٙييابع يابا ج وب ب ا الكميا
ٛٔٚزد فيّب يٍ ٝأظجبة اٌغؼٓ ثبٌٕمض .
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أظـــــــجبة اٌغؼٓ
أٚال  :اٌمظٛز ف ٝاٌجيبْ .

ـــــــــــ

يب ػػيف م ػػف مطالو ػػا م ػػدو ات أس ػػباب الحك ػػـ المطو ػػوف في ػػا أف محكم ػػا الموض ػػوع

حصمت وا وا الدعوش اليى ضت بإدا ا الطاعف ب اء عمى بوي ا ضده ب،ول ا ما صا :
" بر ػػا فػػى فضػػوف الفي ػرة مػػف ي ػػاير لػػى أفسػػطس س ػ ا ٕٓٓٓ ػػاـ الم ػػي ـ
بصػػفيا ر يسػػا لمجمػػس دارة شػػركا بريممػػو لػػتدوات والم ظفػػات الم زليػػا وهػػى شػػركا مسػػاهما

مص ػريا يػػـ يرسيس ػ ا عػػاـ  ٜٔٛٛطب،ػػا ألحكػػاـ ال،ػػا وف  ٜٔ٘لس ػ ا ٜٔٔٛػ ػ بػػإخيىس أم ػواؿ
وأوراؽ وبضػػا ع الشػػركا يم مػػت فػػى اخػػيىس مبمػػغ ٖٕر ٜٔٔر ٘ٛٚج ي ػػا ،ػػدا مػػف خزي ػػا

الشركا ومبمغ ٓٔٗ٘ ج ي ا فرؽ مف السيارة اليى كػاف يسػيخدم ا فػى ي ،ىيػا الخاصػا ومبمػغ
ٖٔٗر ٕٙٙأل ػػؼ ج ي ػػا يم ػػا س ػػكاكيف خاص ػػا بماكي ػػات الش ػػركا وك ػػذا اس ػػييى ا عم ػػى د ت
وأدوات وماكي ػ ػ ػ ػػات ممموك ػ ػ ػ ػػا لمش ػ ػ ػ ػػركا و يام ػ ػ ػ ػػا بيص ػ ػ ػ ػػديرها لمخ ػ ػ ػ ػػارج ويبم ػ ػ ػ ػػغ يم ػ ػ ػ ػػا ه ػ ػ ػ ػػذه

األش ػػياءٜٔر ٖٔٓٓٙٙٙج ػػـ وك ػػذا يخمف ػػا ع ػػف س ػػداد مبم ػػغ ٖ ٜٔٗٔٚج ي ػػا وف ػػاء لتسػ ػ ـ
الممموك ػػا ل ػػا وك ػػذا يام ػػا با س ػػييىء عم ػػى يم ػػا ش ػػيؾ بمبم ػػغ ٕٓٓٗ دو ر أمريك ػػى يو ػػادؿ

ٕٖ٘ٗٔ ج ي ػ ػ ػ ػػا وه ػ ػ ػ ػػى أمػ ػ ػ ػ ػواؿ عام ػ ػ ػ ػػا خاضػ ػ ػ ػ ػوا لم ،ػ ػ ػ ػػا وف  ٜٔ٘لسػ ػ ػ ػ ػ ا ٔ ٜٔٛالس ػ ػ ػ ػػابؽ
ذكره

وواضػػق مػػف صػػورة وا وػػا الػػدعوش كمػػا أوردي ػػا المحكمػػا فػػى حكم ػػا وعمػػى ال حػػو

السػػالؼ بيا ػػا أ ػػا جػػاءت عامػػا ومرسػػما

يوضػػق كيفيػػا و وع ػػا و الوسػػا ؿ اليػػى ايخػػذها

الطػػاعف والدالػػا عمػػى أ ػػا اخػػيمس أم ػوا وم ،ػػو ت يسػػمم ا بسػػبب وظيفيػػا ودوف حػػؽ وهػػذا
البيػػاف أمػػر جػػوهرش ػػزو عمػػى حكػػـ المػػادة ٖٓٔ ج ػراءات ج ا يػػا واليػػى يوجػػب اشػػيماؿ كػػؿ
حكػػـ صػػادر با دا ػػا عمػػى بيػػاف مفصػػؿ وواضػػق لوا وػػا الػػدعوش اليػػى ضػػت المحكمػػا بإدا ػػا
المػػي ـ ع ػػا بحيػػث

يشػػوبا أد ػػى ػػدر مػػف الغمػػوض وا ب ػػاـ أو ا جمػػاؿ واليومػػيـ ػ وحيػػى

يسػػيطيع محكمػػا ال ػ ،ض م ار بػػا مػػدش صػػحا يطبيػػؽ ال،ػػا وف عمػػى الوا وػػا كمػػا صػػار باي ػػا
بم ػػدو ات الحك ػػـ وه ػػو أم ػػر يس ػػيحيؿ عمي ػػا مباشػ ػريا طالم ػػا أف ص ػػورة الوا و ػػا كم ػػا أوردي ػػا
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المحكما فى حكم ا جاءت مشوبا باليج يؿ الياـ المطمػؽ عمػى حػو مػا جػرش بػا الحكػـ محػؿ

هذا الطوف األمر الذش يصـ الحكـ بال،صػور فػى البيػاف ػ و ي ػاؿ مػف هػذا الوػوار أف يكػوف
المحكما د أوردت فى حكم ا سردا لمضموف مػا شػ د بػا شػ ود ا بػات الػذيف يسػا دت لػى

أ وال ـ باليح،ي،ات ع د ال،ضاء بإدا ا الطاعف

ألف أ ػواؿ هػػا ء الشػ ود جػػاءت بػػدورها مشػػوبا بػػذات ال،صػػور فػػى البيػػاف الػػذش شػػاب
يحصػ ػػيؿ المحكمػ ػػا لوا وػ ػػا الػ ػػدعوش اليػ ػػى ضػ ػػت المحكمػ ػػا بإدا ػ ػػا الطػ ػػاعف ب ػ ػػاء عمي ػ ػػا  ،ذ

ا يصػػرت أ ػوال ـ اليػػى حصػػمي ا المحكمػػا عمػػى مجػػرد ال،ػػوؿ بػػر ـ ش ػ دوا بر ػػا يبػػيف ل ػػـ مػػف
خػػىؿ فحص ػ ـ ألعمػػاؿ الطػػاعف بوػػد ػػدب ـ مػػف ال يابػػا الوامػػا أف الطػػاعف بوصػػفا ر يسػػا

لمجمس دارة شػركا بريممػو لػتدوات والم ظفػات الم زليػا خػىؿ الفيػرة مػف ي ػاير حيػى أفسػطس
س ػ ا ٕٓٓٓ ػػاـ بػػاخيىس بوػػض أم ػواؿ وأوراؽ وبضػػا ع لمشػػركا يم مػػت فػػى اخيىسػػا لمبمػػغ
ٖٕرٜٔٔر ٕٛٚج ي ػػا ،ػػدا مػػف خزي ػػا الشػػركا ومبمػػغ ٓٔٗ٘ ج ي ػػا فػػرؽ مػػف السػػيارة اليػػى
كػػاف يسػػيخدم ا فػػى ي ،ىيػػا الخاصػػا ومبمػػغ ٖٔٗ ٕٙٙج ي ػػا يمػػا سػػكاكيف خاصػػا بماكي ػػات
الشركا وكػذا اسػييى ا عمػى د ت وأدوات وماكي ػات ممموكػا لمشػركا و يامػا بيصػديرها لمخػارج

وأف يمػا يمػػؾ األشػػياء ي،ػػدر بمبمػػغ  ٖٜٔٓٓٙٙٙٔجػػـ ػ كمػػا يخمػػؼ المػػي ـ عػػف سػػداد مبمػػغ
ٖٓ ٜٔٗٔٚج ي ػػا وفػػاء لتس ػ ـ الممموكػػا لػػا وكػػذا يامػػا با سػػييىء عمػػى يمػػا شػػيؾ بمبمػػغ

ٕٓٓٗ دو ار أمريكيػ ػ ػػا يوػ ػ ػػادؿ ٕٖ٘ٗٔ ج ي ػ ػ ػػا وأف جمػ ػ ػػالى يمػ ػ ػػا المبػ ػ ػػالغ المخيمسػ ػ ػػا بمػ ػ ػػغ
ٕٗرٜٚٛرٖٙٚرٖ ج ي ػا  ،وأف هػػذه األمػواؿ هػى أمػواؿ عامػػا خاضػوا لم،ػػا وف  ٔ٘ٙلسػ ا
ٜٔٔٛ

وأف يحريػػات ال ار ػػد عػػاطؼ جػػىؿ محمػػد أحمػػد لػػـ يخػػرج عػػف مضػػموف مػػا شػ د بػػا بػػا ى

ش ود ا بات  ،ويمؾ األدلا فى جممي ا لـ يبيف كيفيا حدوث الو ػا ع الم سػوبا لمطػاعف وعمػى
حو واضق ومفصؿ بؿ شاب ا جماؿ ويومػيـ ويج يػؿ كمػا سػبؽ البيػاف  ،بحيػث يمكػف ال،ػوؿ
برف الحكـ د خى مف اليسبيب الجدش الػىزـ لصػحيا  ،ويمػؾ األسػباب يوػد مػف أهػـ الضػوابط

اليػى ي،ػػوـ عمي ػػا ال،ضػػاء ذ

يكفػػى أف يكػػوف ال،اضػى م،ي وػػا بصػػحا الو ػػا ع المسػ دة لممػػي ـ

بػػرمر ا حالػػا  ،بػػؿ ييوػػيف عميػػا أف يضػػمف حكمػػا األسػػباب الواضػػحا والجميػػا والكافيػػا لحمػػؿ
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ضػػاء حكمػػا با دا ػػا بحيػػث يسػػيطيع المطمػػع عمػػى الحكػػـ ا ي ػػاع ب ػػا كػػذلؾ  ،خاصػػا وأف

األحكاـ الج ا يا ييميع بحجيا مطم،ا عمى الكافا ميى كا ت ا يا وبايا

و د صت المادة  ٖٔٓ /أ ج عمى أ ا  " :يجب أف يشيمؿ الحكـ عمػى األسػباب اليػى

ب ػػى عمي ػػا  ،وك ػػؿ حك ػػـ با دا ػػا يج ػػب أف يش ػػيمؿ عم ػػى بي ػػاف الوا و ػػا المس ػػيوجبا لمو،وب ػػا ،
والظػػروؼ اليػػى و وػػت في ػػا  ،وأف يشػػير لػػى ػػص ال،ػػا وف الػػذش حكػػـ بموجبػػا " ـ و ضػػت
محكمػػا ال ػ ،ض بر ػػا " يجػػب أف يكػػوف الحك ػػـ مشػػيمى بذايػػا عم ػػى شػػروط صػػحيا وم،وم ػػات

وجوده فػى ي،بػؿ يكممػا مػا يػ ،ص فيػا مػف بيا ػات جوهريػا بػرش دليػؿ فيػر مسػيمد م ػا أو بػرش
طريؽ دخر مف طرؽ ا بات

"

، ض ٘ ٜٕٔٚ /ٙ/ػ س ٖٕ ػ ٕٔٓ ػ ٜٛٛ
، ض  ٜٔٙ٘/٘/ٔٛػ س  ٔٙػ ٓٓٔ ػ ٖٖٜ

وي ػواير ضػػاء محكمػػا ال ػ ،ض  ،فػػى يطبيػػؽ أحكػػاـ المػػادة  ٖٔٓ /أ ج  ،عمػػى أ ػػا :
" يجػػب أف يكػػوف مػػدو ات الحكػػـ كافيػػا بػػذاي ا يضػػاح أف المحكمػػا حػػيف ضػػت فػػى الػػدعوش
با دا ا د ألمت لماما صحيحا بمب ى األدلػا ال،ا مػا في ػا  ،واألسػاس الػذش ي،ػوـ عميػا شػ ادة
كػػؿ شػػاهد وي،ػػوـ عميػػا كػػؿ دليػػؿ  ،وأ ػػا كيمػػا ييح،ػػؽ ذلػػؾ وييح،ػػؽ الغػػرض مػػف اليسػػبيب فإ ػػا

يجب أف يكػوف فػى بيػاف جمػى مفصػؿ بحيػث يسػيطاع الو ػوؼ عمػى مسػوفات مػا ضػى بػا ،
أمػػا ف ػراغ الحكػػـ فػػى عبػػارات مومػػاة أو وضػػوا فػػى صػػورة مجممػػا مج مػػا فػػى يح،ػػؽ الغػػرض

الذش صده الشارع مف سييجاب يسبيب األحكاـ و يمكف محكما الػ ،ض مػف عمػاؿ ر ابي ػا
عمى وج ا الصحيق ومف م ار با صحا يطبيؽ ال،ا وف عمى الوا وا كمػا صػار باي ػا بػالحكـ
"



،ض ٕٕ ٜٔٚٙ/ٖ/ػ س  ٕٚػ ٔ ٚػ ٖٖٚ



،ض ٓٔ ٜٕٔٚ/ٔ/ػ س ٖٕ ػ  ٔٙػ ٘ٚ



،ض  ٜٖٔٚ/ٔ/ٕٜػ س ٕٗ ػ  ٕٚػ ٗٔٔ



،ض  ٜٔٚ٘/ٗ/ٕٚػ س  ٕٙػ ٖ ٛػ ٖ٘ٛ



،ض ٕٔ ٜٕٔٛ/ٔ/ػ س ٖٖ ػ ٗ ػ ٕٙ
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،ض  ٜٕٔٛ/ٔ/ٜٔػ س ٖٖ ػ  ٚػ ٗٙ

ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ :

" ييوػػيف عمػػى المحكمػػا ع ػػد الفصػػؿ فػػى الػػدعوش أف يكػػوف ػػد ألمػػت بكافػػا ع اصػػرها وأدلي ػػا
ودفاع المي ـ وما ػد ي،ػدـ ليرييػده وذلػؾ عمػى حػو يبػيف م ػا أ ػا حػيف اسيورضػت يمػؾ األدلػا

وألمػػت ب ػػا لمامػػا شػػامى ي يػػىء ل ػػا الفرصػػا ليحميصػ ا اليمحػػيص الشػػامؿ الكػػافى الػػذش يػػدؿ
عمػػى أ ػػا امػػت بواجب ػػا فػػى يح،يػػؽ البحػػث فػػى اليوػػرؼ عمػػى وجػػا الح،ي،ػػا ػ فػػإذا خالفػػت

المحكما هذا ال ظر كاف حكم ا مويبا ميويف ال ،ض "


،ض ٗٔ ٜٕٔٛ/ٕٔ /ػ س ٖٖ ػ  ٕٓٚػ ص ٓٓٓٔ ػ طوف ٕ٘ / ٙٓٗٚؽ



،ض ٖ ٜٕٔٛ/ٔ/ػ س ٖٖ ػ ر ـٔ ػ ص ٔٔ ػ طوف ٘ ٘ٔ / ٕٖٙؽ

ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأْ :

" الحكـ فى الدعوش دوف ا لماـ بكافا ع اصرها يويب المحاكما "


،ض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٙ/ػ س ٖٕ ػ ٕٗٓ ػ ٓٔ ٜػ طوفٓٗٗ  ٕٗ /ؽ
وطالم ػػا أف ليم ػػؾ األحك ػػاـ ه ػػذه المكا ػػا الوالي ػػا  ،ف ػػإف م ػػف واج ػػب ال،ض ػػاة يس ػػبيب

أحكػػام ـ يسػػبيبا كافيػػا لرفػػع مػػا يكػػوف ػػد راف عمػػى األذهػػاف مػػف يوسػػؼ ضػػا ـ واسػػيبدادهـ ،
وب اء عمى ما ي،دـ فإف الحكـ المطوػوف فيػا يكػوف و ػد شػابا صػور فػى بيػاف األفوػاؿ الماديػا
اليى اـ ب ا الطػاعف والػذش اعيبػر بسػبب ا فػاعى أصػميا فػى جريمػا ا خػيىس ألمػواؿ الشػركا
المساهما اليى كاف يرأس مجمس داري ا والمسمما ليا بسبب وظيفيا  ،كمػا شػابا ذات الوػوار
فى بياف الركف المو وش ليمؾ الجريما وهػى صػد اسػييى ا عمػى يمػؾ األمػواؿ لحسػابا الخػاص
وحرماف الشركا مالكي ػا م ػا  ،وهػذا ال،صػد مػف أركػاف الجريمػا اليػى ديػف ع ػا  ،وييوػيف أف
يكوف بويػا فوميػا ولػيس افي ارضػيا أو ب ػاء عمػى الظػف وا حيمػاؿ

و يمكػف ا سػيد ؿ عمػى

يمؾ ال يا  ،وهػذا ال،صػد مػف مجػرد عػدـ وجػود يمػؾ األمػواؿ فػى حػوزة الطػاعف بوػد أف يسػمم ا
لحساب الشركا أو ظ ور عجػز ب ػا  ،بػؿ ي بغػى أف ي بػت باألدلػا ال،اطوػا الجازمػا أف صػده
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ػػد ا صػػرؼ لمحصػػوؿ عمي ػػا بالباطػػؿ وحرمػػاف الشػػركا المالكػػا م ػػا با ضػػافا لػػى ضػػرورة
بات أف هذا ال،صد مواصر لمفوؿ المادش الم سوب لمطاعف  ،والذش ضػت المحكمػا ب بويػا

ضده وهو ما صر الحكـ فى بيا ا كذلؾ  ،ول ذا كاف الحكػـ مويبػا بال،صػور يسػيوجب ،ضػا

وا حالا

* ٔٚظذ املبدح  310/أ  .ج ـ ػٍ ٝأٔٗ :

" يجػب أف يشػيمؿ الحكػػـ عمػى األسػباب اليػػى ب ػى عمي ػػا  ،ػ وكػػؿ حكػـ يجػػب

اف يشػيمؿ عمػى بيػاف الوا وػا المسػيوجبا لمو،وبػا  ،ػ والظػروؼ اليػى و وػت في ػا  ،ػ وأف يشػير
لى ص ال،ا وف الذش حكـ بموجبا "ٓ
* رمٛي حمىّخ إٌمض فٚ ٝادد ِٓ ػي ْٛأدىبِٙب :

" ف يسبيب األحكاـ مف اعظـ الضما ات اليى فرض ا ال،ا وف عمػى ال،ضػاة ذ هػو

مظ ر يام ـ بما عمي ـ مف واجب يد يؽ البحث واموػاف ال ظػر ليوػرؼ الح،ي،ػا اليػى يوم و ػا
فيما يفصموف فيا مف ال،ضيا ٓوبا وحػده يسػمموف مػف مظ ػا الػيحكـ وا سػيبداد ػ أل ػا كالوػذر
فيما يريرو ا ي،دمو ا بػيف يػدش الخصػوـ والجم ػور وبػا يرفوػوف مػا ػد يػريف عمػى األذهػاف مػف

الشػػكوؾ والريػػب فيػػدعوف الجميػػع لػػى عػػدل ـ مطم ػػيف ػ و ي فػػع األسػػباب ذا كا ػػت عباري ػػا
مجمما

ي ،ع أحداي و يجد محكما ال ،ض في ا مجا ي ليبيف صحا الحكـ مف فساده " ٓ

* ،ض ٕٔ ٜٕٜٔ/ٕ/ػ مج ال،واعد ال،ا و يا ػ عمر ػ ر ـ ٓ ٔٚػ ص ٔٚٛ

و يرفػػع هػػذا الوػوار عػػف الحكػػـ أف يكػػوف وا وػػا الػػدعوش وأدلي ػػا وردت يفصػػيى بػػروراؽ
الدعوش ويكفػى الرجػوع لي ػا لمورفػا كػؿ مػا ييومػؽ ب ػا ػ ألف ور ػا الحكػـ مػف األوراؽ الرسػميا
اليػػى ي بغػػى أف ييػػوافر ب ػػا كافػػا ع اصػػرها وم،وماي ػػا الجوهريػػا ومػػف بي ػػا أسػػبابا اليػػى يخيػػؿ
ضػػاءه ول ػػذا ييوػػيف اشػػيماؿ يمػػؾ األسػػباب عمػػى كافػػا األدلػػا اليػػى يي ػوافر ب ػػا جميػػع أركػػاف

الجريمػػا اليػػى ضػػى الحكػػـ بإدا ػػا الطػػاعف ع ػػا وذلػػؾ فػػى أسػػموب جمػػى واضػػق
اليج يؿ أو اليوييـ كما أف محكما ال ،ض

يشػػوبا

يبسط ر ابي ا عمى الحكـ ّ مف خػىؿ أسػبابا
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الواردة بور يا الرسػميا و يسػيويف فػى أداء م مي ػا بريػا أوراؽ أخػرش خػارج طػاؽ الحكػـ ذايػا

ولو كا ت مرف،ا بروراؽ الدعوش و د اسي،ر عمى ذلؾ ضاء ال ،ض
ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأْ :

" ور ا الحكـ مف األوراؽ الرسميا اليى ييويف شيمال ا عمى كافػا بيا اي ػا الجوهريػا وم ػا

البياف المفصؿ الواضق لكؿ دليؿ مف أدلا ال بوت اليى ا ي وت ب ا المحكما وو ،ػت بصػحي ا
وأطمر ػػت الي ػػا و يكمػػؿ محضػػر الجمسػػا

فػػى صػػدد بيا ػػات الديباجػػا واألج ػراءات اليػػى

ايبوي ا المحكما أ اء ظر الدعوش أ ما بيػاف مػادش الػدليؿ ومضػمو ا فييوػيف اشػيماؿ مػدو ات
أسػػباب الحك ػػـ لك ػػؿ م ػػا ييصػػؿ ب ػػا م ػػف بي ػػاف يوض ػػحا و يجػػوز بح ػػاؿ األس ػػيوا ا بم ػػا جػػاء

بمحضر الجمسا ليوضيق أو بياف الدليؿ الذش ايخذيا المحكما س داي ل،ضا ا با دا ا " ٓ
* ،ض ٘ ٜٕٔٚ/ٙ/ػ س ٖٕ ػ ٕٔٓ ػ ٜٛٛ
* ،ض ٘ٔ ٜٔٙٛ/ٗ/ػ س  ٜٔػ  ٜٛػ ٓٗٙ
* ،ض  ٜٔٙ٘/٘/ٔٛػ س  ٔٙػ ٓٓٔ ػ ٖٖٜ

وكػػاف ييوػػيف عمػػى المحكمػػا حيػػى يب ػ أر حكم ػػا مػػف هػػذا الو ػوار أف يبػػيف فػػى حكم ػػا

مػػدش صػػىحيات الطػػاعف كػػر يس مجمػػس دارة شػػركا بريممػػو لػػتدوات والم ظفػػات الم زليػػا ومػػا
ذا كاف لا حػؽ البيػع والشػراء ويم يػؿ الشػركا واليو يػع باسػم ا عمػى كافػا الو،ػود اليػى يبرم ػا

الشركا ومدش سمطيا فى جراء عمميػات يصػدير واسػييراد م يجاي ػا وحػدود هػذه السػمطات ف
وجدت واريباط ا بحد أد ى أو أ صى مف الموػامىت وذلػؾ فػى ضػوء الصػىحيات المم وحػا
لا وال ابيا بالسجؿ اليجارش لمشركا وفى محاضر أعماؿ الجمويات الوموميا وكذا بياف مػا ذا
كػػاف الطػػاعف ػػد يسػػمـ ب فسػػا خزي ػػا الشػػركا كو ػػدة ويػػاري ذلػػؾ وبيػػاف المبػػالغ اليػػى يسػػمم ا

يحدي ػػدا ودور ا دارة المالي ػػا الي ػػى ي أرسػ ػ ا ش ػػخص دخ ػػر ه ػػو /عم ػػرو محم ػػد عم ػػى ودور ه ػػذه

ا دارة فػػى يحريػػر أذوف الصػػرؼ وأذوف ا سػػيىـ بال سػػبا لممبػػالغ الماليػػا وبيػػاف مكػػاف وجػػود
الخزي ػػا الر يس ػػيا لمش ػػركا وأس ػػماء م ػػف ييو ػػامموف عمي ػػا وه ػػؿ ه ػػو الط ػػاعف وح ػػده أو يش ػػاركا
دخ ػػروف مػ ػػع بيػ ػػاف يػ ػواري الم صػ ػػرؼ فػ ػػى المبػ ػػالغ المزع ػػوـ اخيىس ػ ػ ا خاصػ ػػا وأف ال ابػ ػػت
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بػ ػػاألوراؽ ( ص ) ٖٔ٘ /أف ه ػ ػػاؾ دارة ماليػ ػػا هيشػ ػػرؼ عمي ػ ػػا السػ ػػيد  /عمػ ػػرو محمػ ػػد عمػ ػػى
ويخ ػػيص بالحس ػػابات الوام ػػا واليك ػػاليؼ وم ار ب ػػا المخ ػػازف والخزي ػػا الوام ػػا كم ػػا ب ػػت أيض ػػا
(ص )ٖٔٛ /أف الخزي ػػا المػػذكورة ليسػػت ع ػػدة الطػػاعف ولك ػػا ع ػػدة السػػيد  /عمػػرو محمػػد
عمى وباليالى ف و المس وؿ عف أموال ا

هػػذا لػػى أف المحكمػػا لػػـ يبػػيف فػػى حكم ػػا مػػا يفيػػد اطىع ػػا عمػػى ع،ػػد بيػػع السػػيارة
الم سػوب لمطػاعف اخػػيىس بػا ى م ػا و ػػدره  ٘ٗٔٓ /ج ي ػا لػـ يػػيـ يوريػده لخزي ػا الشػػركا ،
كم ػػا ل ػػـ يب ػػيف األس ػػس الي ػػى ي ػػـ ب ػػاء عمي ػػا ي،ي ػػيـ يم ػػؾ الس ػػيارة  ،واكيف ػػت المج ػػا الي ػػى أخ ػػذت

المحكما بي،ريرها بيحديػد مػف يمػؾ السػيارة اسػي ادا لػى مػاهو ابػت بػدفير أصػوؿ الشػركا رفػـ

أف الس ػػيارة بحك ػػـ طبيوي ػػا م ػػف األص ػػوؿ مي ا ص ػػا ال،يم ػػا كم ػػا أف س ػػورها في ػػر اب ػػت ظػ ػ ار
خيىؼ الرسوـ الجمركيا وظروؼ السوؽ

وورد بم ػػدو ات الحك ػػـ أف الط ػػاعف اس ػػيولى عم ػػى ش ػػيؾ بمبم ػػغ ٕٓٓٗ دو ار أمريكي ػػا

يوػػادؿ ٕٖ٘ٗٔ ج ي ػػا لمشػػركا دوف أف يبػػيف المحكمػػا ر ػػـ هػػذا الشػػيؾ وال ،ػا ـ بصػػرفا وكيفيػػا
الصرؼ والشخص الذش صرؼ يميػا ومػا ذا كػاف هػو الطػاعف أو فيػره وهػؿ ضػـ لحسػاب

الشركا أـ لحساب المي ـ الشخصى واسيمما ،دا

واذ لػػـ يبػػيف المحكمػػا فػػى حكم ػػا كافػػا هػػذه األمػػور والو اصػػر الػػىزـ بيا ػػا بمػػدو ات

أسباب الحكـ بما يكفى لحمؿ ال ييجا اليى ا ي ى لي ا  ،فإ ػا يكػوف مشػوبا ب،صػور فػى البيػاف
يويبا ويسيوجب ،ضا وا عادة كما سبؽ ال،وؿ
ثبٔيب  :اخلغأ ف ٝرغجيك اٌمبٔٚ ْٛلظٛز آخس ف ٝاٌجيبْ .

شػػاب الحكػػـ المطوػػوف فيػػا خطػػر ف ػى يطبيػػؽ ال،ػػا وف ألف المحكمػػا ضػػت بإدا ػػا الطػػاعف

عف جريما اخيىسا مبمغٖٓٚرٜٔٗرٔ ج ي ا با ى يما أس ـ لمشركا ممموكا لا لـ يسػددها
لمشركا المػذكورة  ،والمحكمػا يكػوف بػذلؾ ػد اعيبػرت الطػاعف و ػد اخػيمس يمػا أسػ ـ ممموكػا

ل ػػا م ػػع أف ال ػػركف الم ػػادش لجريم ػػا ا خ ػػيىس

ييػ ػوافر ّ ذا ك ػػاف الم ػػي ـ ػػد اخ ػػيمس م ػػا

ممموكػػا لغيػره مسػػمما ليػػا بسػػبب وظيفيػػا  ،فػػإذا كػػاف هػػذا المػػاؿ ممموكػػا لممػػي ـ فػػى جريمػػا و
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ع،اب وال ابت مف مدو ات أسباب الحكـ محػؿ هػذا الطوػف أف يمػؾ األسػ ـ ممموكػا لمطػاعف

ػ ومف ـ فى محؿ عيباره مخيمسا لبػا ى يمي ػا ػ واذا خػالؼ الحكػـ المطوػوف فيػا هػذا ال ظػر
فإ ا يكوف مويبا واجب ال ،ض وا عادة

و محؿ لم،وؿ فى هذا الصدد أف الو،وبا الم،ضى ب ػا ضػد الطػاعف وهػى الحػبس لمػدة

سػ ا واحػدة مبػررة لبػا ى جػ ار ـ ا خػيىس المسػ دة ليػا ػ ألف الطػاعف ي ػازع فػى صػورة الو ػا ع
الم ػػذكورة برمي ػػا وم ػػف الم ،ػػرر أ ػػا مح ػػؿ ليطبي ػػؽ ظري ػػا الو،وب ػػا المب ػػررة مي ػػى ام ػػت يم ػػؾ

الم ازعا

ٚلد لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ :
"

محػػؿ ليطبيػػؽ ظريػػا الو،وبػػا المبػػررة ذا كػػاف الطػػاعف ي ػػازع فػػى صػػورة الوا وػػا

برمي ػػا  ،ومػػف الم،ػػرر فػػى هػػذا الصػػدد أ ػػا

محػػؿ ليطبيػػؽ ظيػرة الو،وبػػا المبػػررة ميػػى كػػاف

ي ػػازع فػػى صػػورة الوا وػػا بكافػػا كيوف ػػا وأوصػػاف ا ال،ا و يػػا المخيمفػػا ومػػا شػػيممت عمي ػػا مػػف
ج ار ـ " ٓ
* ،ض ٖٓ ٜٔٛٙ/ٔٔ/ػ س  ٖٚػ  ٔٛٛػ ٜ٘ٛ
* ،ض ٕ ٜٔٙ٘/ٖ/ػ س  ٔٙػ ٗٗ ػ ٕٓٙ

* ،ض ٕٓ ٜٜٔٙ/ٔٓ/ػ س ٕٓ ػ ٖٕٕ ػ ٖٖٔٔ
هذا فضى عف أف محكما الموضوع أدخمت فى ا خػيىس بػا ى يمػؾ األسػ ـ الممموكػا

لمطاعف والبالغا ٖٓٚرٜٔٗرٔ ج ي ا ضمف مبمغ الغراما الم،ضػى بإل ازمػا ب ػا عمػى بالمػادة
 ٔٔٛ /ع،وب ػػات والي ػػى يوا ػػب مريك ػػب الجريم ػػا المسػ ػ دة لمط ػػاعف بغ ارم ػػا مس ػػاويا ل،يم ػػا م ػػا
اخيمسا با ضافا لى الو،وبا الم،يدة لمحريا الم،ضى ب ا ضده

وهو ما يح،ؽ با مصمحا الطاعف فى اليمسػؾ ب ػذا الوجػا مػف أسػباب الطوػف بػال ،ض

وايخاذه وج ا لطمب ،ض الحكـ وا حالا
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هػػذا با ضػػافا لػػى صػػور الحكػػـ فػػى بيػػاف عػػدد يمػػؾ األسػ ـ الخاصػػا بالطػػاعف  ،و يمػػا

يمؾ األس ـ األصميا  ،وما يـ سداده مف يمي ا  ،وم،دار ما لـ يػيـ سػداده ػ حيػث شػاب بيا ػا
جماؿ ياـ ويج يؿ مطمؽ

وورد بمدو ات الحكـ كذلؾ أف الطاعف اخػيمس مبػالغ بمغػت جممي ػا ٜٔرٙٙٙرٖٓٓرٔ

ج ي ػػا يمػػا د ت وأدوات وماكي ػػات ممموكػػا لمشػػركا ػػاـ بيصػػديرها لمخػػارج دوف بيػػاف أسػػماء
الشػػركات واألشػػخاص الػػذيف يوػػامموا مػػع الشػػركا والمػػديو يات الميريبػػا فػػى حػػؽ كػػؿ م ػ ـ

ػ

واعيبػػرت يم ػػؾ الم ػػديو يات ب ػػؿ الوم ػػىء مب ػػالغ مسػػيح،ا عم ػػى الط ػػاعف دوف ح ػػؽ  ،ول ػػـ يبػػيف
المحكما فى حكم ا يواري يوامؿ ها ء األفراد مػع الشػركا ومػا يػـ سػداده  ،ومػا لػـ يسػدد مػف

يمػؾ المػديو يات  ،ولػـ يوضػق المحكمػا مػدش مسػ وليا المػي ـ عػف عػدـ السػداد ػ كمػا لػـ يبػػيف
المحكم ػػا اطىع ػػا عم ػػى المس ػػي دات الي ػػى ي،ط ػػع ب ب ػػوت يم ػػؾ الم ػػديو يات  ،وم ػػا ايخ ػػذ بش ػػرف

يحصيم ا ووجا مساءلا الطاعف عف اخيىس ا

كمػا لػـ يبػػيف المحكمػا فػى حكم ػػا مفػردات المبػػالغ اليػى ضػى الحكػػـ ب بػوت اخيىسػ ا
بمورفػػا الطػػاعف بػػاف عممػػا كػػر يس لمجمػػس دارة الشػػركا المج ػػى عمي ػػا واليػػى ي ػػيج مجمػػوع

المبمػػغ المخػػيمس والم،ضػػى بيغ ػريـ الطػػاعف مبمغػػا دخػػر مسػػاوا لػػا فػػى م،ػػداره  ،مػػع أف بيػػاف
مفػػردات يمػػؾ المبػػالغ وم،ػػدار كػػؿ م ػػا عمػػى حػػده أمػػر جػػوهرش وبيػػاف هػػاـ مػػف بيا ػػات الحكػػـ

با دا ا وف،ا لما يمزـ با المادة ٖٓٔ جراءات ج ا يا  ،واليى أوجبت اشيماؿ كػؿ حكػـ صػادر
با دا ا عمػى األسػباب اليػى ب ػى عمي ػا  ،والمػراد باليسػبيب المويبػر  :يحديػد األسػا يد والحجػج
المب ػى هػو عمي ػا والم يجػا هػى لػا سػواء مػف حيػث الوا ػع أو مػف حيػث ال،ػا وف ػ ولكػى يح،ػؽ

الغرض م ا يجب أف يكوف فى بياف جمى مفصؿ بحيث يسػيطيع الو ػوؼ م ػا عمػى مسػوفات
مػا ضػى بػا ػ أمػا فػراغ الحكػـ فػى عبػارات عامػا مومػاة أو وضػوا فػى صػورة مجممػا مج مػا
فى يح،ؽ الغرض الذش صده الشارع مف اسييجاب يسػبيب األحكػاـ و يمكػف محكمػا الػ ،ض
مف م ار با صحا يطبيؽ ال،ا وف عمى الوا وا كما صار باي ا بالحكـ
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و يغير مف ذلؾ أف يكوف محكما الموضػوع ػد بي ػت فػى حكم ػا م،ػدار المبمػغ الم،ػوؿ

ب ػػرف الط ػػاعف ػػد اس ػػيولى عمي ػػا م ػػف خزي ػػا الش ػػركا و يم ػػا ا

ت واألدوات والماكي ػػات الي ػػى

صػػدرها الطػػاعف لمخػػارج والم،ػػوؿ ػػا اسػػيولى عمػػى م ػػا وكػػذلؾ بػػا ى يمػػا األسػ ـ الممموكػػا
والم،ػػوؿ بر ػػا امي ػػع عػػف سػػدادها رفػػـ اسػػيح،ا ا  ،ألف الحكػػـ ا يصػػر عمػػى بيػػاف م،ػػدار يمػػؾ

المبػػالغ جممػػا دوف بيػػاف لمفرداي ػػا حيػػى يمكػػف لممطمػػع عمػػى الحكػػـ  ،وكػػذلؾ محكمػػا ال ػ ،ض
ع ػػد ممارسػػي ا سػػمطي ا فػػى م ار بػػا صػػحا يطبيػػؽ المحكمػػا لم،ػػا وف عمػػى وا وػػا الػػدعوش اليػػى

دا ت الطاعف ب اء عمى بوي ا ضده ػ اليركد مف أف مفػردات المبػالغ المػذكورة ييػيق مجموع ػا
المبمػػغ الػػذش ذكريػػا المحكمػػا فػػى حكم ػػا  ،وهػػو أمػػر مسػػيحيؿ طالمػػا أف محكمػػا الموضػػوع لػػـ
يبيف فى حكم ا مفردات كؿ مبمغ مف المبالغ المذكورة بيا ػا واضػحا ومفصػى لػا أصػما ال ابػت

بروراؽ الدعوش والمسي دات الم،دما في ا


،ض ٕٔ ٜٜٔٙ/٘/ـ س ٕٓ ـ ر ـ ٕٗٔ ٔ/ـ ص ٚٓٙـ طوف ر ـ ٖٖ٘ ٖٜ/ؽ



،ض ٖٓ ٜٔٛ٘/ٗ/ػ س  ٖٙػ ر ـ ٗٓٔ ٕ/ػ ص ٜٓ٘

وخىصػػا مػػا ي،ػػدـ جميوػػا أف محكمػػا الموضػػوع صػػرت فػػى بيػػاف كافػػا األركػػاف المكو ػػا

لمجريما اليى ضت بإدا ا الطاعف ب اء عمي ا وهى اخيىسا أمػواؿ وم ،ػو ت ممموكػا لمشػركا
المساهما اليى يومؿ ر يسا لمجمس داري ا والمسمما ليا بسبب وظيفيا  ،ذ لـ يبػيف المحكمػا

فى حكم ا األفوػاؿ الم سػوب صػدورها لػى الطػاعف واليػى يػدؿ بػذاي ا عمػى أف يػد الطػاعف ػد
اميػدت ليمػػؾ األمػواؿ والمسػػمما ليػػا بسػػبب عممػػا وأف حيازيػا ل ػػا ػػد يغيػػرت مػػف حيػػازة ا صػػا
لحساب يمؾ الشركا لى حيازة ياما لحسابا الشخصى واعيبرها ممكػا لػا

ولػـ يبػيف المحكمػا

كذلؾ فى حكم ػا مػا يفيػد ويػدؿ عمػى أف األمػواؿ المػذكورة كا ػت بحػوزة الطػاعف بػؿ اخيىسػا

ل ا وأ ا كاف أمي ا عمي ا باعيبارها ودا ع لديا  ،وهػذا الػركف زـ ليػوافر جريمػا ا خػيىس فػى
جا ب الطاعف ذ ييوػيف وجػود المػاؿ فػى حيازيػا حيػى يمكػف ال،ػوؿ بر ػا اخيمسػا ويممكػا ػ فػإذا
ا يفػػى بػػوت يسػػمما ليمػػؾ األمػواؿ يسػػمما كػػامى ا يفػػى يبوػػا لػػذلؾ أحػػد أركػػاف جريمػػا ا خػػيىس
المس دة لمطاعف واليى ضى الحكـ بإدا يا ع ا  ،ومف الم،رر أف الطػاعف هػو ر ػيس مجمػس
دارة الشػػركا المج ػػى عمي ػػا واف كػػاف لييػػولى داري ػػا ويص ػريؼ ش ػ و ا وي فيػػذ ػ اررات مجمػػس
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ا دارة ويم يم ا أماـ ال،ضاء ّ أ ا ليس الحا ز بالضرورة ألموال ا ػ بؿ د يكوف يمػؾ الحيػازة
خريف مف عماؿ الشركا وموظفي ا وفؽ لوا ح ا وضوابط و ظـ ووا ع الومؿ ب ػا  ،ول ػذا ف،ػد

كاف عمى المحكما أف يبيف فى حكم ا األدلا ال،اطوا عمى بوت حيازة الطػاعف ليمػؾ األمػواؿ

ويسميم ا ليا ويسمما ياها يسػمما فوميػا وكػامى ولػيس افي ارضػيا كمػا كػاف ي بغػى كػذلؾ عمػى
المحكمػػا أف يبػػيف فػػى حكم ػػا أف األس ػ ـ اليػػى امي ػػع الطػػاعف عػػف سػػداد بػػا ى يمي ػػا لمشػػركا
كا ػػت فػػى ممكيي ػػا بػػؿ يسػػميم ا ليػػا ولػػـ يكػػف فػػى ممكػػا وكػػذلؾ الحػػاؿ بال سػػبا لمسػػيارة اليػػى

وصف ا الحكـ ذايا بر ا ممموكػا لمطػاعف  ،ومػف البػدي ى أف المػرء

يخػيمس مػا ممموكػا لػا

بػػؿ يمػػزـ أف يكػػوف المػػاؿ ممموكػػا لج ػػا عممػػا ومسػػمما ليػػا يسػػميما كػػامى ليحػػوزه لحسػػاب ا حيػػى

يمكف أف يساءؿ عف جريما اخيىسا دوف حؽ واضاعيا عمى الج ا المالكا
ومػف الميػواير فػى ضػاء الػ ،ض  ،ػ أ ػا

يػاـ لجريمػا خيا ػا األما ػا  ،ػ ي ذا ػاـ

الػدليؿ الصػحيق عمػى أف المػي ـ ػد سػيمـ المػاؿ بو،ػد مػف ع،ػود ا يمػاف الػواردة عمػى سػبيؿ

الحػص فػى المػادة  / 341مػف ػا وف الو،وبػات  ،ػ وأف الػدفع بوػدـ وجػود ع،ػد يمػاف  ،ػ مػف
الدفوع الجوهريا اليى يجب أف يورض ل ا األحكاـ بما ي بي ا أو ي في ا0
* ،ض ٕ٘ ٜٔٛٙ/ٕ/ػ س  37ػ  63ػ358
* ،ض ٗٔ ٜٔٛ٘/ٕ/ػ س  36ػ  42ػ256
* ،ض  ٜٔٛٔ/ٖ/ٜٔػ س  32ػ  45ػ268

* ،ض ٔ ٜٜٔٚ/ٔٓ/ػ س  30ػ  156ػ742
* ،ض ٔ ٜٔٚٙ/ٔٔ/ػ س  27ػ  190ػ835
* ،ض ٖٔ ٜٕٔٚ/ٕ/ػ س  23ػ  35ػ130

* ،ض ٕٔ ٜٔٚٔ/ٔٔ/ػ س  22ػ  143ػ1597
* ،ض  2/3/1970ػ س  21ػ  81ػ325
* ،ض  ٜٜٔٙ/ٔٓ/ٕٚػ س  20ػ  232ػ1176
* ،ض ٖ ٜٔٙٛ/ٙ/ػ س  19ػ  126ػ632

* ،ض ٔٔ ٜٔٙٚ/ٕٔ/ػ س  15ػ  262ػ1239
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* ،ض ٕ ٜٔٙٚ/ٔٓ/ػ س  18ػ  179ػ895

* ،ض ٔٔ ٜٔٙٚ/ٕ/ػ س  18ػ  262ػ 1239
* ،ض  ٜٕٔٙ/ٕٔ/ٔٛػ س  13ػ  208ػ863
* ٚلضذ حمىّخ إٌمض  :ـ
برف ا خيىس

يمكف أف يود يبديداي موا باي عميا بم،يضػى المػادة 341ع،وبػات ي

ذا كاف حيازة الشئ ػد أ ي،مػت لػى المخػيمس بحيػث يصػبق يػد الحػا ز يػد أمي ػا ػـ يخػوف هػذه

األما ا بإخيىس الشئ الذش أايمف عميػا أمػا ذا كا ػت الحيػازة لػـ ي ي،ػؿ ليػا باليسػميـ فػإف ذلػؾ
مما

ييح،ؽ با الجريما والوبرة فى ذلؾ بح،ي،ا الوا ع "
* ،ض ٕ ٜٔٙٚ/ٔٓ/ػ س  18ػ  179ػ895

* ،ض  ٜٜٔٙ/ٔٓ/ٕٚػ س  20ػ  232ػ1176
ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ :

" يشيرط ل،ياـ جريما خيا ا األما ا أف يغير الجا ى حيازيػا لممػاؿ المػايمف عميػا لمغيػر بو،ػد

مف ع،ود األما ا الم صوص عمي ا فى المادة  ٖٗٔ /ع،وبات ػ مف حيػازة ما يػا أو ا صػا
لى حيازة كامما ب يا اليممؾ "

* ،ض  ٜٔٙٛ/٘/ٕٚػ س  ٜٔػ ٕٕٔ ػ ٔٔٙ
* ،ض  ٜٔٙٛ/ٖ/ٔٛػ س  ٜٔػ ٗ ٙػ ٖٗٗ

و ػػد أكػػدت حمىّــخ اٌــٕمض أهميػػا " يػػا اليممػػؾ " ك،صػػد خػػاص واجػػب يح،،ػػا فػػى

خيا ا األما ا فمبٌذ  :ـ

" مػػف الم،ػػرر أف ال،صػػد الج ػػا ى فػػى جريمػػا خيا ػػا األما ػػا

ييح،ػػؽ بمجػػرد يصػػرؼ

المي ـ فى الشئ المسمـ ليا أو خمطا بمالا  ،وا مػا ييطمػب فػوؽ ذلػؾ بػوت يػا يممكػا يػاه
وحرماف صاحبا م ا "
*

،ض ٕ٘ ٜٔٚ٘/٘/ػ س  ٕٙػ  ٔٓٙػ ٗ٘ٗ
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وي،وؿ األسػياذ الػدكيور الوميػد محمػود جيػب حسػ ى أف " هػذه ال يػا

يخيمػؼ فػى

ع اصػػرها عػػف يػػا اليممػػؾ فػػى السػػر ا وال صػػب  ،ف ػػى يو ػػى رادة السػػموؾ زاء الشػػئ كمػػا
يسمؾ مالكا  ،أش رادة الحموؿ محؿ المالػؾ فػى سػمطا ا عمػى الشػئ  ،فػالمي ـ يريػد أف يباشػر

السمطات اليى ي طوش عمي ػا حػؽ الممكيػا باسػما ولحسػابا بػرف ييصػرؼ فيػا يصػرؼ المالػؾ
لحسابا " ٓ
* د ٓ محمود جيب حس ى ـ ال،سـ الخاص ـ ط  ٜٔٛٙـ ر ـ  ٔٙ٘ٙـ ص ٕٕٓٔ
،ض  ٜٜٔٙ/ٗ/ٕٛػ س ٕٓ ػ  ٕٔٙػ ٙٔٙ

*

وفى بياف " ٔيخ اٌزٍّه " كشرط ل،ياـ جريما خيا ا األما ا  ،ػ
لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـ
"

مػػف الم،ػػرر أف ال،صػػد الج ػػا ى فػػى جريمػػا اليبديػػد ييح،ػػؽ با صػراؼ يػػا الجػػا ى

لى ضافا الماؿ لى ممكا واخيىسا ل فسا و اليصرؼ فيا يصرؼ المالؾ " ٓ
*

،ض  ٜٔٚٛ/ٔ/ٔٙػ س  ٕٜػ ٕٔ ػ ٙٙ

* ،ض  ٜٜٔٙ/ٗ/ٕٛػ س ٕٓ ػ  ٕٔٙػ ٙٔٙ

ٚلضذ أيضب ثأْ :

" جريما اليبديد

ييح،ؽ ّ بيوافر شروط مف بي ا أف يكوف الشئ المبدد فير ممموؾ

لمريكب ا خيىس  ،فى ع،اب عمى مف يبدد مالا ألف م اط الير يـ هو المساس والوبث بممكيا
الماؿ الذش ي،ع ا عيداء عميا مف فير صاحبا" 0

*  ٜٔٚٛ/ٔٓ/ٔٙػ س  ٕٜػ  ٖٔٚػ ٜ٘ٙ
ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأٔـٗ :

" ييريب عمى هذا الشرط ػ أ ا ذا دفع المي ـ بخيا ا األما ا بممكييا لمماؿ المي ـ بخيا ا

األما ا فى شر ا  ،كاف دفوا جوهريا  ،فإذا لـ يرد الحكـ عميا كاف اص ار "

* ،ض  16/10/1978ػ س  29ػ  137ػ  695سالؼ البياف
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ولـ يوضق المحكما فى حكم ػا كػذلؾ ركػف ال،صػد الج ػا ى الػىزـ يػوافره لػدش الطػاعف

بما يسوغ دا يا جريما ا خيىس الػذش ضػى الحكػـ بإدايػا ع ػا  ،وهػذا ال،صػد

ييػوافر

ذا ب ػت أف الطػػاعف ا ص ػرفت ييػػا لػػى الحصػػوؿ عمػػى يمػػؾ األم ػواؿ ل فسػػا وحرمػػاف الشػػركا

المالكػ ػػا م ػ ػػا واض ػ ػػافي ا لػ ػػى ممكػ ػػا الخػ ػػاص

مجػ ػػرد اسػ ػػيومال ا ػ ػػـ عادي ػ ػػا لػ ػػى مالكي ػ ػػا

فا يفاع الما ت بالماؿ المسمـ لمموظؼ بسبب الوظيفا ي فى جريما ا خيىس
ومػػف الم،ػػرر ف ،ػػا و ضػػاء ػ أ ػػا

يػػاـ لجريمػػا ا خػػيىس ذا يسػػمـ الموظػػؼ أو مػػف

فى حكما الماؿ عمى سبيؿ الحيازة الكامما فإذا كػاف ممموكػا لػا فػإف يصػرفا يوػد مشػروعا و
جريما فيا
ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأْ :

" جريم ػػا ا خ ػػيىس الم ص ػػوص عمي ػػا ف ػػى الم ػػادة  ٕٔٔ /ع،وب ػػات

ييح ،ػػؽ ّ ذا

كػػاف يسػػميـ المػػاؿ المخػػيمس مػػف م،يضػػيات الومػػؿ  ،ويػػدخؿ فػػى اخيصػػاص المػػي ـ الػػوظيفى ،

اسي ادا لى ظاـ م،رر أو أمر دارش صادر ممػف يممكػا أو مسػيمد مػف ال،ػوا يف والمػوا ق ػ فػى
ي ػػاـ ل ػػذه الجريم ػػا ّ ذا ح ػػاز الموظ ػػؼ الم ػػاؿ المخ ػػيمس بم،يض ػػى وظيفي ػػا

فحسب "

بم اسػ ػػبي ا

 ٜٔٛٗ/ٔٔ/ٕٗ ػ طوف ٖٖٕٓ  ٔٚ /ؽ

ٚلضذ أيضب ثأْ :

" الوجػ ػػز ف ػػى محيوي ػػات المخ ػػزف ال ػػذش أايم ػػف عمي ػػا الم ػػي ـ

يوػ ػػد اخيىسػ ػػا بم ػػا

ييضػمف مػف ضػافا المػاؿ لػػى ذمػا المخػيمس ب يػا ضػاعيا عمػػى ربػا ومػف ػـ فػإف الحكػػـ ذا
ا يص ػػر ف ػػى اليػػدليؿ عمػػى يػػاـ ا خػػيىس مػػف مجػػرد ضػػياع الشػػىء مػػف المػػي ـ دوف أف ي،ػػدـ
لف،ده يوميى م،بو فإف الحكـ يكوف اصر البياف واجبا ،ضا "


،ض ٕٔ ٜٔٙٛ/ٕ/س  ٜٔػ ٖٖ ػ ص ٗ ٜٔػ طوف ٕٓ٘ٓ  ٖٚ /ؽ



،ض  ٜٔٛٗ/ٖ/ٕٙػ طوف  ٕٙٚٛلس ا ٖ٘ ؽ
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ومػػف جا ػػب دخػػر فػػإف محكمػػا الموضػػوع اسػػي دت فػػى ضػػا ا بإدا ػػا الطػػاعف لػػى مػػا
حصميا مف أ واؿ لج ا الجرد المشكما مػف ال يابػا لفحػص أعمػاؿ الطػاعف و ػد شػ دوا ب بػوت

اخيىسػ ػػا لتم ػ ػواؿ السػ ػػابؽ بيا ػ ػػا والبػ ػػالغ جممي ػ ػػإٗر ٜٛٚرٖٖٙرٖ ج ي ػ ػػا دوف أف يبػ ػػيف
المحكمػػا فػػى حكم ػػا األسػػا يد واألدلػػا اليػػى اسػػيخمص م ػػا أعضػػاء يمػػؾ المج ػػا ال يػػا ج اليػػى
ا ي ت لي ا األمر الػذش يويػب الحكػـ بال،صػور فػى البيػاف ألف المحكمػا عمي ػا أف يبػيف فػى

حكم ا وجا اسيش ادها باألدلا اليى اسػي بطت م ػا موي،ػدها فػى الػدعوش  ،وا ّ كػاف حكم ػا
مويبػػا واجػػب الػ ،ض وهػػو الويػػب الػػذش يػػردش فيػػا الحكػػـ الطوػػيف  ،ول ػػذا كػػاف ميوػػيف ال ػ ،ض

وا عادة كما سبؽ ال،وؿ

ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأْ :

" اسي اد الحكـ لى ي،رير لج ػا الجػرد دوف أف يوػرض لتسػا يد اليػى أ ػيـ عمي ػا

يكفػى

فى بياف أسباب الحكـ الصادر بالو،وبا لخموه مما يكشؼ عف وجػا اسيشػ اد المحكمػا باألدلػا
اليػػى اسػػي بطت م ػػا موي،ػػدها ف ػػى الػػدعوش ممػػا يصػػـ الحك ػػـ بال،صػػور الػػذش يوجػػز محكمػػا
ال ،ض عف م ار با صحا يطبيؽ ال،ا وف عمى الوا وا كما صار باي ا بالحكـ "


،ض  ٜٔٛٗ/ٖ/ٕٙػ طوف  ٕٙٚٛلس ا ٖ٘ ؽ

هذا ويبػيف مػف مػدو ات أسػباب الحكػـ المطوػوف فيػا وأخػذا بم ط،ػا أف محكمػا الموضػوع
اعيب ػػرت الط ػػاعف مسػ ػ و ع ػػف الجريم ػػا المسػ ػ دة لي ػػا لمج ػػرد أ ػػا ر ػػيس مجم ػػس دارة الش ػػركا
المج ػػى عمي ػػا دوف سػ د أو دليػػؿ جػػدش ياكػػد ويجػػزـ بصػػحا ذلػػؾ ا ي ػػاـ الموجػػا ضػػده بػػرمر
ا حالػػا  ،وبػػذلؾ يكػػوف ػػد افيرضػػت مس ػ ولييا الج ا يػػا عػػف كػػؿ عجػػز أو ،ػػص فػػى أم ػواؿ

الشركا وم،ومات ذمي ا الماليا  ،وهػذا ا فيػراض يربػاه مبػادم المسػ وليا الج ا يػا اليػى
عمى الجزـ والي،يف واألدلا اليى

ييطرؽ لي ا ما شؾ أو أد ى احيماؿ
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ي،ػوـ

ومف الم،رر فى هذا الصدد أف األحكاـ الج ا يا يجب أف يب ى عمى الجػزـ والي،ػيف مػف

الوا ػ ػػع الػ ػػذش ي بيػ ػػا الػ ػػدليؿ المويمػ ػػد و ياسػ ػػس عمػ ػػى الظػ ػػف وا حيمػ ػػاؿ أو عمػ ػػى الف ػ ػػروض
وا عيبارات المجردة واألدلا ا حيماليا

* ،ض ٕٗ ٜٔٚٚ/ٔ/ػ س  28ػ  28ػ132
* ،ض  ٜٔٚٚ/ٕ/ٙػ س 28ػ  39ػ180
* ،ض  ٜٖٔٚ/ٔ/ٕٜػ س  24ػ  27ػ114

* ،ض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٔٔ /ػ س  23ػ  268ػ1184
* ،ض  ٜٔٙٛ/ٔ/ٕٜػ س  19ػ  22ػ120

* ،ض ٕ ٜٖٔٚ/ٕٔ/ػ س  24ػ  228ػ1112
* وّب لضذ حمىّخ إٌمض ثأْ:
" المحكما

ضاءها عمى أمور

يب ى حكم ا ا عمى الو ا ع ال ابيا فى الدعوش  ،وليس ل ػا أف ي،يـ
س د ل ا مف األوراؽ المطروحا عمي ا  " 0وأف األحكاـ يجب أف يب ى

عمى أسس صحيحا مف أوراؽ الدعوش فإذا اسي د الحكـ لى روايا أو وا وا

اليح،ي،ات فإ ا يكوف مويباي بي ا ا عمى أساس فاسد "

أصؿ ل ا فى

* ،ض ٘ٔ ٜٔٛٗ/ٔ/ػ س  35ػ  8ػ 50
* ،ض ٖٕٜٕٔٛ/ٖ/ػ س  33ػ  80ػ 397
* ،ض ٕٜٗٔٚ٘/ٕ/ػ س  26ػ  42ػ188

* ،ض ٕٔ ٜٜٔٚ/ٕ/ػ س  30ػ  48ػ240
* ،ض ٖٜٕٔٚ/ٔ/ػ س  23ػ  5ػ17
ومف الم،رر فى هذا الصدد أف المس وليا الج ا يا

ي،اـ

عمى األدلا ال،اطوا

الم ْويبر و ياسس بالظف وا حيماؿ عمى الفروض وا حيما ت
الجازما اليى ي بي ا الدليؿ ه
وا عيبارات المجردة 0
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* ،ض ٜٔٛ٘/ٔٓ/ٔٚػ س  36ػ  158ػ  878طوف ٘ٔ ٘٘/ٙؽ

ومف الم،رر لذلؾ أف الشارع الج ا ى

يويرؼ ب ،ار ف الخطر  ،وخطيا فى ذلؾ مخيمفا

عف خطا الشارع المد ى  ،ويسي د خطا الشارع الج ا ى الى مبدأ شخصيا المس وليا الج ا ي
.ويطبي،ػػا لذلؾ ،

يفيرض خطر مف ريكب فوىي  0بؿ ييويف ا بات ذلؾ الخطر  ،والمكمؼ

با بات هو سمطا ا ي اـ  ،فاف لـ ي بت خطر المي ـ يوييف عمى ال،اضى أف يبر ا  ،دوف أف
يكمفا با بات أ ا لـ يرت خطر0

* شرح الو،وبات ـ ال،سـ الخاص ـ لمدكيور جيب حسنى ـ ط  1786ـ ص 414
* ،ض ٖٕٜٖٔٔ/ٗ /ـ مج ال،واعد ال،ا و يا ـ عمر ـ ج  2ـ ر ـ  248ـ ص300
* ،ض ٖٓ ٜٜٔٙ/ٙ/ػ س  20ػ  194ػ993

ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأْ :

"ال،صد الج ا ى فى الج ار ـ الومديا ييويف أف يكوف بويا فوميػا

بغيػر ذلػؾ فيػا شػاء ل،ري ػا ا و يػا

افي ارضػيا وأف ال،ػوؿ

سػ د ل ػا مػف ال،ػا وف ػ مب اهػا افيػراض الومػـ وهػو مػا

يمكف ارره ا و ا ما داـ ال،صد الج ػا ى مػف أركػاف الجريمػا ويجػب أف يكػوف بويػا فوميػا
افيراضيا


،ض ٘ٔ ٜٜٔٗ/ٔٔ/ـ س ٘ٗ ـ  ٔ٘ٚـٔٓٓٔ ـ الطوف ٖ٘ ٜ٘/ٕٚؽ



،ض  ٜٜٔٔ/ٕ/ٜٔـ س ٕٗ ـ ٔ٘ ـ  ٖٜٚـ الطوف ر ـ ٓ ٙٓ/ٔٛؽ



،ض ٘ٔ ٜٕٔٚ/ٔٓ/ـ ٖٕ ـ  ٕٖٙـ ٔٓ٘ٛ



،ض  ٜٕٔٙ/ٔٓ/ٕٜـ سٖٔ ػ  ٔٙٚـ  ٙٚٚـ الطوف ر ـ ٖٗٔٔ  ٖٕ /ؽ



،ض ٖٔ ٜٔٚٓ/ٗ/ـ س  32ـ  241ـ 685



،ض ٕٕ ٜٔٙٚ/٘/ـ س  ٔٛـ  ٖٔٙـ  ٜٜٙـ الطوف ر ـ ٖٓ ٖٚ / ٛؽ



،ض ٔ ٜٜٖٔ/ٕ/ـ الطوف ٕٖٕ٘ ٙٔ/ؽ ـ موسوعا الشربي ى ـ ج ٗ ـ ر ـ ٔٓ/ـ ص٘ٗ

بػػؿ و ضػػت المحكمػػا الدسػػيوريا الوميػػا بوػػدـ دسػػيوريا ال ،ػ ار ف ال،ا و يػػا اليػػى افيرضػػت

الومػـ فػػى ال صػػوص اليشػريويا ػ وم ػػا مػػاورد بالمػػادة ٕٔٔ مػػف ػػا وف الجمػػارؾ مػػف افيػراض
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الومػـ لػػدش حػا ز البضػػا ع األج بيػا بي ريب ػػا ذا لػـ ي،ػػدـ المسػي دات الدالػػا عمػى سػػداد الضػريبا
الجمركيػػا  ،وأف األصػػؿ أف ييح،ػػؽ المحكمػػا ب فس ػ ا وعمػػى ضػػوء ي،ػػديرها لتدلػػا المطروحػػا

عمي ػػا مػػف عمػػـ المػػي ـ بح،ي،ػػا األمػػر فػػى شػػرف كػػؿ وا وػػا ي،ػػوـ عمي ػػا الجريمػػا وأف يكػػوف هػػذا

الومـ ي،ي يا فوميا ظ يا أو افيراضيا

 حكـ المحكما الدسيوريا الوميا جمسا ٕ ٜٜٕٔ/ٕ/دعوش ر ـ ٖٔ  ٕٔ /ؽ
 دسيوريا عميا ٖ ٜٔٛٛ/ٔ/ػ الدعوش ٔٛ/ٕٜؽ دسيوريا عميا

 دسيوريا عميا ٕٓ ٜٜٔ٘/٘/ػ الدعوش ٖٔ ٔٙ/ؽ دسيوريا عميا
وعمػػى هػػذا فر ػػا عمػػى فػػرض ( ج ػػدلى ) عمػػـ الطػػاعف بحصػػوؿ عجػػز فػػى أمػػواؿ

الشػػركا فػػإف هػػذا الومػػـ وحػػده

يجػػوز أف ييخػػذ دلػػيى أو ري ػػا ضػػده بر ػػا ضػػالع فػػى اخػػيىس

يمػػؾ األمػواؿ سػواء بصػػفيا فػػاعى اصػػميا أو شػريكا مػػع دخػريف فػػى اريكػػاب يمػػؾ الجريمػػا  ،بػػؿ
ب ػػد م ػػف أفو ػػاؿ يجابي ػػا ي ،ػػوـ ب ػػا الج ػػا ى اص ػػدا اريكاب ػػا أو ا سػ ػ اـ ف ػػى و وع ػػا ويح،ي ػػؽ

ييجي ا  ،وب اء عمػى ذلػؾ فإ ػا عمػى الفػرض جػد بػرف الطػاعف باعيبػاره ر يسػا لمجمػس دارة
يمؾ الشركا د عمـ بما لحؽ أموال ا مف عجػز و ،صػاف ػ فػإف هػذا الومػـ وحػده

أو ري ا عمى أ ا مريكب جريما اخيىس يمؾ األمواؿ أو مساهـ فى و وع ا

يصػمق دلػيى

كمػػا صػػرت المحكمػػا كػػذلؾ فػػى بيػػاف مػػا يػػدؿ عمػػى أف شػػاط الطػػاعف وممارسػػيا

لومما كػر يس لمجمػس دارة يمػؾ الشػركا ػد دش لػى ضػياع بوػض أموال ػا عمي ػا  ،وأف يكػوف
هذا الضياع ييجا اخيىس مف جا با أ مر يمؾ الجريما اليى و وت ب اء عميا
وهذه الوى ا ـ عى ا السببيا ـ ع صػر جػوهرش مػف الو اصػر المكو ػا ليمػؾ الجريمػا

اليى ضى الحكـ بإدا ا الطػاعف ع ػا ـ ذ كػاف ييوػيف عمػى محكمػا الموضػوع أف يبػيف فػى
حكم ا أف أفواؿ الطاعف الماديا ما كا ت لي،ع لو ها ػ واذ صر الحكـ فى بياف هػذا الو صػر
مػػف ع اصػػر الجريمػػا المػػذكورة  ،وهػػذا الػػركف مػػف أركا ػػا الجوهريػػا بر ػػا يكػػوف مويبػػا واجػػب
ال ،ض وا حالا
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يض ػػاؼ ل ػػى م ػػا ي ،ػػدـ أف مج ػػرد هم ػػاؿ الط ػػاعف ف ػػى مباشػ ػرة م ػػاـ م ص ػػبا ك ػػر يس

لمجم ػػس دارة الش ػػركا م م ػػا بم ػػغ ػػدر وجس ػػاما ه ػػذا ا هم ػػاؿ

ي ػػادش ل ػػى اعيب ػػاره مخيمس ػػا

لتمػ ػواؿ الم ػػذكورة ألف ي،ص ػػيره ف ػػى عمم ػػا يس ػػرؿ ع ػػا أم ػػاـ الجموي ػػا الومومي ػػا لمش ػػركا وف ػػؽ
ظام ا األساسى و د يػادش لػى عزلػا مػف م صػبا واسػيبدالا بغيػره ػ ولكػف ذلػؾ

يسػفر عػف

مسػ ػ ولييا الج ا ي ػػا وا داري ػػا  ،ألف لك ػػؿ م ػػف المسػ ػ وليا الج ا ي ػػا وا داري ػػا طا ػػا الخ ػػاص
ومجال ػػا ال ػػذش يخ ػػيص ب ػػا و ي ػػداخؿ ب ػػيف المسػ ػ وليييف  ،وم ػػف الم ،ػػرر ف ػػى ه ػػذا الص ػػدد أف

ا هم ػػاؿ ف ػػى أداء الوظيف ػػا م م ػػا بم ػػغ ػػدره

ييػ ػوافر ب ػػا ال،ص ػػد الج ػػا ى ال ػػىزـ يػ ػوافره ف ػػى

جريميى ا خيىس وا ضرار الومدش باألمواؿ الواما

، ض  ٜٜٔٙ/ٔٓ/ٕٚػ س ٕٓ ػ ص ٔٔ٘ٚػ طوف ر ـ  ٖٜ / ٕٔٚٙؽ

ٚثرٌه لضذ حمىّخ إٌمض ف ٝاٌؼديد ِٓ أدىبِٙب  ،ـ فمبٌذ  :ـ
* " مػػف الم،ػػرر أف ال،ػػا وف فػػى مػػاده خيا ػػا األما ػػا

يوا ػػب عمػػى ا خػػىؿ بي فيػػذ ع،ػػد

ا يماف فى ذايا  ،و مػا يوا ػب عمػى الوبػث بممكيػا الشػيء المسػمـ بم،يضػاه و أف الم ػاط
فى و وع يمؾ الجريما هػو بػوت أف الجػا ى ػد أخػيمس المػاؿ الػذش سػمـ لػا و لػـ يسػيومما فػى
األمر المويف الذش أراده المج ى عميا باليسميـ "


،ض ٕٕ ٜٔٛٗ/ٖ/ػ س ٖ٘ ػ  ٙٚػ ٖٔٚ

" م اط الو،اب فى جريما خيا ا األما ا ليس ا خػىؿ بي فيػذ ا يمػاف فػى ذايػا و أ مػا

هو الوبث بممكيا الشيء المسمـ بم،يضى الو،د "

"

،ض  ٜٔٙٛ/ٖ/ٔٛػ س  ٜٔػ ٗ ٙػ ٖٗٗ
ف ال،ا وف فى مادة خيا ا األما ا

يوا ب عمى ا خىؿ بي فيذ ع،ػد ا يمػاف

فى ذايا و ما يوا ب عمى الوبث بممكيا الشىء المسمـ بم،يضاه " ٓ

، ض ٕٔ ٜٖٔٛ/ٖ/ـ مج ال،واعد ال،ا و يا ـ محمود عمر ـ ج ٗ ـ ٖ ٔٛـ ٔٔٚ

، ض ٕٗ ٜٖٔٚ/٘/ـ مج ال،واعد ال،ا و يا ـ محمود عمر ـ ج ٗ ـ  ٛٚـ ٗٚ
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ٚلد لضذ حمىّخ إٌمض ثأْ :

" الوجػز فى محيويػات المخػزف الػذش أايمػف عميػا المػي ـ

يوػػد اخيىسػػا بمػا ييضػمف

مػػف ضػػافا المػػاؿ لػػى ذمػػا المخػػيمس ب يػػا ضػػاعيا عمػػى ربػػا ومػػف ػػـ فػػإف الحكػػـ ذا ا يصػػر

فػى اليدليؿ عمى ياـ ا خيىس مف مجرد ضياع الشىء مف المي ـ دوف أف ي،دـ لف،ػده يومػيى
م،بو فإف الحكـ يكوف اصر البياف واجبا ،ضا "


،ض ٕٔ ٜٔٙٛ/ٕ/س  ٜٔػ ٖٖ ػ ص ٗ ٜٔػ طوف ٕٓ٘ٓ  ٖٚ/ؽ



،ض  ٜٔٛٗ/ٖ/ٕٙػ طوف  ٕٙٚٛلس ا ٖ٘ ؽ

ويبػيف مػػف مطالوػا مػػدو ات أسػباب الحكػػـ المطوػػوف فيػا أف محكمػػا الموضػوع لػػـ يػػي،ص

ح،ي،ا مو ؼ الطاعف مف ا ي اـ المس د ليا  ،ومػا ذا كػاف م مػى فػى أداء عممػا  ،ممػا أدش
لػػى ضػػياع يمػػؾ األم ػواؿ عمػػى الشػػركا  ،أـ كػػاف اصػػدا الحصػػوؿ عمػػى يمػػؾ األم ػواؿ ل فسػػا

واضافي ا لى ممكا دوف وجا حؽ  ،وهذا ال،صور مما يويب الحكـ ويسيوجب ،ضا
ثبٌثب  :لظٛز آخس ف ٝاٌزعجيت ٚإخالي حبك اٌدفبع .

اـ دفاع الطاعف أساسا كما هو ابت بالمسػي دات وبمحضػر جمسػا المحاكمػا عمػى أ ػا

وهػو ر ػيس مجمػس دارة مصػا ع بريممػػو لػتدوات والم ظفػات الم زليػا ػ ييػولى دارة الشػػركا و

ييػػدخؿ فػػى أمورهػػا الي فيذيػػا وي،يصػػر دوره عمػػى رسػػـ السياسػػات الوامػػا ل شػػاط ا واليخطػػيط
لمسي،بم ا  ،وييولى موظفو الشركا كػؿ فػى اخيصاصػا ي فيػذ ػ اررات مجمػس ا دارة  ،ول ػذا

ييدخؿ فى عمميات البيع والشراء أو ي فيذ عمميات اليصدير وا سػييراد ػ كمػا أف خزي ػا الشػركا
ليست فى ع ديا وي،وـ ا دارة الماليا بدورها فى مباشرة كافا األ شطا الماليػا وييػولى ر اسػي ا
شػػخص دخػػر يػػدعى عمػػرو محمػػد عمػػى وي،ػػوـ هػػذه ا دارة الماليػػا بيحريػػر ذف الصػػرؼ وأذوف
ا سػػيىـ بال سػػبا لممبػػالغ الماليػػا كمػػا أف أمػػيف المخػػزف ي،ػػوـ بم ػػاـ عممػػا فػػى اسػػيىـ البضػػا ع

واخراج ا مف مخز ا وفؽ ما هو ابت بالػدفاير الخاصػا اليػى ييػولى بػات حركػا المخػزف ب ػا
أو بػروؿ ػ وييػولى دارة الحسػابات عمم ػا بمػا فػى ذلػؾ مراجوػا أذوف الصػرؼ  ،كمػا يخضػع
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أمػػف الشػػركا لمجموعػػا مػػف الوػػامميف ي أرس ػ ـ مػػدير أمػػف المص ػ ع الػػذش ي ار ػػب حركػػا دخػػوؿ

وخروج البضاعا مف أماكف يص يو ا

وأوض ػػق ال ػػدفاع ك ػػذلؾ أف المس ػػي دات الموج ػػودة بحس ػػابات الش ػػركا ي ب ػػت أف ه ػػاؾ

مػػديو يات ميوػػددة ميراكمػػا عمػػى بوػػض عمػػىء الشػػركا ولػػـ يسػػدد حيػػى ا ف

ويسػػرؿ ع ػػا

هػا ء الومػىء وعمػػى الشػركا ايخػاذ ا جػراءات ال،ا و يػا ضػدهـ لمحصػػوؿ عمػى أموال ػا ال ابيػػا
والميب،يػػا فػػى ذمػػي ـ و شػػرف لمطػػاعف بيم ػػؾ األم ػواؿ و يجػػوز بحػػاؿ س ػ اد حيازي ػػا لي ػػا أو
اي امػػا بالحصػػوؿ عمي ػػا واخيىس ػ ا ل فسػػا طالمػػا أ ػػا ازلػػت ديو ػػا عمػػى الومػػىء ولػػـ يػػدخؿ
خزي ػػا الشػػركا بوػػد

ػ وه ػػاؾ الوديػػد مػػف ال،ضػػايا والػػدعاوش اليػػى رفوػػت وأ يمػػت ضػػد بوػػض

الومػػىء المػػذكوريف و ازلػػت ميداول ػا بالجمسػػا  ،ولػػـ يفصػػؿ في ػػا بوػػد  ،و ػػدـ الػػدفاع حافظػػا
مسػي دات لصػػحؼ يمػػؾ الػػدعاوش ومػا ي بػػت يػػداول ا أمػػاـ ال،ضػػاء  ،كمػا ػػدـ الػػدفاع عػػددا مػػف

صػػور الخطابػػات الموج ػػا مػػف الشػػركا لػػبوض الومػػىء الميخمفػػيف عػػف السػػداد يضػػمف طمػػب
المبادرة لى سرعا السداد وا ّ سييخذ ا جراءات ال،ا و يػا ضػدهـ

األمػر الػذش يػدؿ بوضػوح

أف الطاعف لـ يحصؿ ل فسا عمى أش مف يمؾ المبالغ كما ورد بػبىغ الشػركا ضػده ووفػؽ مػا
سػبيا ليػا ا دارة الجديػدة لمشػػركا ػ أمػا الشػيؾ المسػػيحؽ لمشػركا بمبمػغ ٖٓٓٗ دو ار أمريكيػػا

والم سػوب لمطػاعف صػػرفا وا سػييىء عمػى يميػػا دوف حػؽ ف،ػد طالػب الػدفاع بػا طىع عمػػى
هػػذا الشػػيؾ وبيػػاف الشػػخص الػػذش ػػاـ بصػػرؼ يميػػا  ،وكػػذلؾ ا طػػىع عمػػى كشػػؼ حسػػاب

الب ػػؾ المسػػحوب عميػػا هػػذا الشػػيؾ لبيػػاف مػػا ذا كػػاف ػػد أدرج بػػا ويػػاري صػػرفا وييبػػع حركيػػا
لبيػػاف مػػا ذا كػػاف ػػد أدرجػػت يميػػا ف ػػى حسػػاب الطػػاعف الشخص ػػى أـ أضػػيؼ لػػى حس ػػاب

الشركا أـ يـ صرؼ يميا ،دا وهؿ هو الطاعف أو فيره مػف مػوظفى الشػركا أو مػف خارج ػا
وأوضق الدفاع كذلؾ أف با ى يما األس ـ الممموكا لمطاعف واليى لـ يسػددها لمشػركا
فإ ػػا ازلػػت يم ػػؿ دي ػػا فػػى ذميػػا ػ و يمكػػف اعيبػػاره مخيمسػػا ليمػػؾ ال،يمػػا أل ػػا لػػـ يسػػمـ لػػا

أصػػى  ،كم ػا أف األس ػ ـ المػػذكورة ممموكػػا لػػا وباليػػالى اسػػيحاؿ ال،ػػوؿ بر ػػا اخػػيمس يمي ػػا أو
جزء م ا وهو ال،در الميب،ى ولـ يسدده مف يمؾ ال،يما با ضافا لى أ ا يػدايف الشػركا بمبػالغ
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ض ػػخما حص ػػمت عمي ػػا الش ػػركا م ػػف مال ػػا الخ ػػاص وبمغ ػػت جممي ػػا م ػػا يج ػػاوز ممي ػػو يف م ػػف

الج ي ات وبما يفوؽ ما يب،ى فى ذميا مف با ى يما أس ما فى الشركا

وبوػػد أف اسػػيموت المحكمػػا ب ي ػػا مغػػايرة لػػدفاع الطػػاعف واطموػػت عمػػى المسػػي دات

الماي ػػدة لدفاع ػػا ػػررت بجمس ػػا ٗ ٕٓٓٙ/ٙ/حال ػػا ال ػػدعوش ل ػػى مكي ػػب خبػ ػراء وزراء الو ػػدؿ
بال،ميوبيا ل دب لج ا ى يا مف الخبراء المخيصيف لإلطػىع عمػى األوراؽ وفحػص المسػي دات
الم،دمػػا مػػف الػػدفاع ومػػا أرفػػؽ في ػػا بػػروراؽ الػػدعوش والم،دمػػا مػػف الشػػركا المج ػػى عمي ػػا لبيػػاف
طبيوا عمؿ المي ـ بالشركا ومدة عمما ب ػا واليصػرفات اليػػى أج ارهػا خػىؿ يمػؾ الفيػرة وصػو

لػػى مػػا ذا كػػاف المػػي ـ اسػػيولى عمػػى مػػا مبػػالغ أو أوراؽ بسػػبب وظيفيػػا يحديػػدا وكيفيػ ػػا ذلػػؾ

ويح،يػػؽ ع اصػػر الػػدعوش  ،وصػػرحت المحكمػػا لمج ػػا با ي،ػػاؿ لي ػػا وسػػماع أ ػواؿ مػػف يػػرش
سماع ـ بدوف حمؼ يميف وعمي ا ي،ديـ ي،رير مفصؿ ب يا ج أعمال ا

وباشػػرت المج ػػا م ػػاـ عمم ػػا الػػذش كمفػػت بػػا مػػف المحكمػػا وحصػػمت المحكمػػا بحكم ػػا

مضموف هذا الي،رير فضى عمػا ورد بػا ب،ول ػا مػا صػا  " :ف وكيػؿ الشػركا المج ػى عمي ػا
رر أف المي ـ الػذش عمػؿ ر يسػا لمجمػس داري ػا خػىؿ الفيػرة مػف ي ػاير سػ ا  ٜٜٔٚحيػى

ي ػػاير ٕٔٓٓ ػػاـ بوممػػا فػػى حػػدود السػػمطات المياحػػا لػػا كػػر يس لمجمػػس ا دارة وأ ػػا أصػػبق
فير مديف لمشركا المج ى عمي ا ػ وخالى طرفا وأ ا بت لمشػركا مػاخ ار عػدـ اسػييىء المػي ـ
عمػػى أيػػا مبػػالغ ،ديػػا وأ ػػا لػػـ ي،ػػـ با سػػييىء عمػػى أيػػا أصػػوؿ لمسػػي دات بسػػبب وظيفيػػا فػػى

الشركا وأف الشركا ي،ر باليصالق والي ازؿ عف شكواها ضد المي ـ
ولػػـ يرخػػذ محكمػػا الموضػػوع بمػػا ورد بي،ريػػر لج ػػا خب ػراء و ازرة الوػػدؿ السػػالؼ الػػذكر ،

كمػػا لػػـ يرخػػذ بػػدفاع الطػػاعف بجمسػػا المحاكمػػا وال،ػػا ـ عمػػى أ ػػا لػػـ يسػػيوؿ عمػػى مػػا أم ػواؿ
لمشػركا اليػػى كػاف يومػػؿ ر يسػا لمجمػػس داري ػػا بيمػؾ الفيػرة  ،وأف مػا حػػدث هػو مجػػرد خػػىؼ
بي مػػا يمػػت يسػػوييا ا يػػا بػػيف الطػػرفيف ممػػا أدش لػػى ي ػػازؿ الشػػركا عػػف شػػكواها لوػػدـ وجػػود
ما جريما يمكف أف يوصؼ ب ا سموؾ الطاعف بػاف عممػا ب ػا  ،وورد بػالحكـ ردا عمػى هػذا

ال ػػدفاع م ػػا ص ػػا  " :أف الوا و ػػا ابي ػػا ف ػػى ح ػػؽ الط ػػاعف بوي ػػا كافي ػػا دا ي ػػا وأف المحكم ػػا
يطم ف لى أدلا ال بوت فى هػذا ال طػاؽ ويريػاح وجػدا ا لػى األخػذ ب ػا سػ دا لإلدا ػا و ي ػاؿ
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مف ذلؾ ما سػا ا الػدفاع مػف أف المػي ـ لػـ يسػيوؿ عمػى أمػواؿ لمشػركا المدعيػا بػالحؽ المػد ى

وأ ػػا يص ػػالق مو ػ ػ ا ذ ل ػػـ ي ،ػػدـ ال ػػدفاع م ػػا ي ػػدحض م ػػا ج ػػاء ب ػػر واؿ شػ ػ ود ا ب ػػات كم ػػا أف
اليصػػالق وس ػػداد المب ػػالغ المس ػػيولى عمي ػػا أو المخيمسػػا

ي ف ػػى و ػػوع الجريم ػػا كم ػػا

يوػػوؿ

المحكما عمى كار المػي ـ الػذش اعيصػـ بػا بحسػباف أف يمػؾ وسػيميا فػى الػدفاع لػدرء ا ي ػاـ
بغيا ا فىت مف الو،اب

" (؟!!!!)

ومػػا أوردي ػػا المحكم ػػا فيم ػػا ي،ػػدـ ي ػػدؿ د ل ػػا ظ ػػاهرة عمػػى أف محكم ػػا الموض ػػوع لػػـ

ييفطف لدفاع الطاعف كميا ولـ ييف ما عمى ح،ي،يا بؿ فاب ع ػا يمامػا ػ ذ لػيس صػحيحا أف
دفػػاع الطػػاعف لػػـ يػػدحض مػػا جػػاء بػػر واؿ ش ػ ود ا بػػات كمػػا ذهبػػت المحكمػػا عمػػى ال حػػو

السػالؼ بيا ػا  ،وا مػا الصػحيق أ ػا دحػض يمػؾ األدلػا وعمػى حػو ػاطع وجػازـ والدليىلسػػاطع
ال اصػػع ال،ػػوش عمػػى ذلػػؾ مػػا ورد بي،ريػػر لج ػػا خب ػراء و ازرة الوػػدؿ واليػػى كا ػػت المحكمػػا ػػد

أم ػ رت بيشػػكيم ا ليحديػػد مو ػػؼ المػػي ـ مػػف الػػي ـ المس ػ دة ليػػا ومػػا جػػاء بػػا ،ػػى عػػف وكيػػؿ
الشػػركا المج ػػى عمي ػػا ميوم،ػػا ب بػػوت عػػدـ اسػػييىء الطػػاعف عمػػى أيػػا مبػػالغ ،ديػػا أو أصػػوؿ
وأمػواؿ أخػػرش لمشػركا وفػػؽ مػا يبػػيف ل ػا بوػػد ا بػىغ عػػف الوا وػا ول ػػذا بػادرت باليصػػالق موػػا

وي ازل ػػت ع ػػف ش ػػكواها ض ػػده عم ػػى أ ػػر ع ػػدـ ب ػػوت ا ي ام ػػات المسػ ػ دة لي ػػا وب ػػذلؾ يك ػػوف
المحكما و د أخطرت فى ف ـ وا ع الحاؿ فى دفاع الطاعف ولـ يوف بيح،ي،ا لبياف مػا ذا كػاف

األمر اص ار عمى مجرد ي ازؿ الشركا عف شػكواها ضػده ويصػالحا موػا أـ أف وا وػا الي ػازؿ
والصػػمق والمشػػار لي ػػا لػػـ ييمػػا ّ بوػػد أف ظ ػػرت ب ػراءة الطػػاعف وعػػدـ بػػوت حصػػولا عمػػى
ما أمواؿ ،ديا أو م ،ولا ممموكا لمشػركا بػاف عممػا كػر يس لمجمػس داري ػا وهػذا اليح،يػؽ

واضػػق وضػػرورش ظ ػػار وجػػا الحػػؽ فػػى الػػدعوش وفػػى دفػػاع الطػػاعف الػػذش يظػػاهره الوا ػػع
ويس ػػا ده وف ػػؽ م ػػا ورد ب ػػر واؿ مم ػػؿ الش ػػركا أم ػػاـ لج ػػا خبػ ػراء و ازرة الو ػػدؿ وال ػػذش اعيبري ػػا
المحكمػػا مجػػرد
اليص ػػالق

ػرار باليصػػالق مػػع الطػػاعف ع،ػػب و ػػوع الجريمػػا المس ػ دة ليػػا بػػدعوش أف

يوف ػػى الط ػػاعف م ػػف المسػ ػ وليا والو ،ػػاب طالم ػػا أف الجريم ػػا المسػ ػ دة لي ػػا و و ػػت

ميػوافرة األركػاف ػ رفػـ أف دفػاع الطػاعف ووفػؽ مػا ورد بػر واؿ مم ػؿ الشػركا أمػاـ لج ػا خبػراء
و ازرة الودؿ ساب،ا الػذكر يػدؿ بوضػوح أف وا وػا ا خػيىس المبمػغ ع ػا والم سػوبا لمطػاعف لػـ
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ي،ع أصى ولـ يسيوؿ الطاعف عمى أمواؿ لمشركا دوف حؽ ويضيف ا لػى ممكػا ضػ ار ار ب ػا
ومف ـ فإف دفاع الطاعف

يكوف بصدد وا وا صمق وي ػازؿ بوػد و ػوع الجريمػا مػف الطػاعف

وا مػػا ي،ػػوـ أصػػى وأساسػػا عمػػى عػػدـ و ػػوع يمػػؾ الجريمػػا بػػداءة وباليػػالى فػػى محػػؿ س ػ ادها

لمطاعف أو لغيره

و شؾ أف هذا الف ػـ الخػاطىء لػدفاع الطػاعف وعػدـ دراؾ المحكمػا لمغػزاه الصػحيق
ود ليػػا الواضػػحا و لمػػا أراد مم ػػؿ الشػػركا ا فصػػاح ع ػػا أمػػاـ لج ػػا الخب ػراء الم يدبػػا مػػف

المحكمػػا ػ ػػد أدش لػػى يمػػؾ ال ييجػػا الخاط ػػا اليػػى ا ي ػػت لي ػػا المحكمػػا وهػػى أف السػػداد
الىحؽ ألمواؿ الشركا مف الطاعف بود و وع الجريمػا

ي فػى مسػاءليا ع ػا  ،ول ػذا ضػت

بموا بيا بالو،وبا الم،ضى ب ا ضده وهى الحبس والغراما
وممػػا

جػػداؿ في ػػا أف وج ػػا ظ ػػر المحكمػػا وي ،ػػديرها لمو ػػؼ الم ػػي ـ مػػف الجريمػػا

المس دة ليػا بػرمر ا حالػا كا ػت سػييغير حيمػا لػو أ ػا فط ػت ويف مػت الوا ػع ودفػاع الطػاعف
عمى الوجا الصحيق وما جاء بي،رير لج ا الخبراء سالفا الذكر خاصا ما ػرره مم ػؿ الشػركا
المذكورة أمام ا ػ والسابؽ بيا ا ػ األمػر الػذش عػاب الحكػـ بال،صػور فضػى عػف ا خػىؿ بحػؽ
دفاع الطاعف بما يسيوجب ،ضا وا عادة

و محؿ لم،وؿ فى هذا الصػدد أف محكمػا الموضػوع اسػيوممت سػمطي ا الي،ديريػا فػى

المفاضما بيف الي،ريػريف الف يػيف الم،ػدـ أحػدهما مػف أعضػاء المج ػا الف يػا المشػكما مػف ال يابػا
الوام ػػا وا خ ػػر ه ػػو ي،ري ػػر لج ػػا خبػ ػراء و ازرة الو ػػدؿ
واألخػػذ بػػالي،رير األوؿ دوف الي،ريػػر األخيػػر

ألف المفاض ػػما ب ػػيف ه ػػذيف الي،ريػ ػريف

يكػػوف ّ بوػػد أف يمػػـ المحكمػػا لمامػػا يامػػا بمػػا

جاء ب ما وبما ورد فى كؿ م ما مف أسباب و يا ج حيى يكوف المفاضما بي مػا وفػؽ السػمطا

الي،ديريا اليػى ييميػع ب ػا المحكمػا مسػي دة لػى وا ػع صػحيق وح،ػا ؽ ابيػا ل ػا أصػم ا ال ابػت
بكؿ مف الي،ريريف المراد المفاضما بي ما واخييار أحدهما وفؽ مػا يطمػ ف لػا المحكمػا ويريػاح
ليا ضميرها ووجدا ا
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أمػػا و ػػد بػػت ػ سػػي ادا لػػى مػػا ي،ػػدـ ػ أف محكمػػا الموضػػوع لػػـ يحػػط عممػػا صػػحيحا

بح،ي،ػػا وا ػػع الػػدعوش ودفػػاع الطػػاعف و بمػػا جػػاء بي،ريػػر لج ػػا الخب ػراء األخيػػر فػػإف المفاضػػما
بػػيف الي،ري ػريف سػػالفى الػػذكر سػػيكوف حيمػػا ذات ييجػػا خاط ػػا  ،ألف المفاضػػما الصػػحيحا

يكػػوف ّ بوػػد ف ػػـ صػػحيق ووا وػػى لكػػؿ مػػف الي،ري ػريف المطػػروحيف أمػػاـ المحكمػػا لممفاضػػما
بي ما  ،فإذا اخيؿ هذا الف ـ أو شػابا ال،صػور أو الخطػر فػى ف ػـ وا ػع األمػر فيػا فػإف جػراء

المفاضما يكوف فير جا ز واذا يمت فى يويد ب ا و بال ييجا اليى ا ي ت لي ا

ول ذا كاف الحكـ مويبا ذ اسي د لى ي،رير المج ا األولػى وأخػذ بػر واؿ األعضػاء الػذش

أعديػػا ب ػػاء عمػػى يػػداب مػػف ال يابػػا الوامػػا فػػى الو ػػت الػػذش أطرحػػت فيػػا المحكمػػا الي،ريػػر

ال ػػا ى الػػذش أعديػػا لج ػػا الخبػراء المشػػكما مػػف خبػراء و ازرة الوػػدؿ لمػػا يػػردت فيػػا المحكمػػا مػػف
ف ـ خاطىء لمضموف الي،رير األخيػر األمػر الػذش عػاب الحكػـ بمػا أوجػب ،ضػا كمػا سػبؽ

ال،وؿ

كما كاف عمى محكما الموضوع يح،يؽ كؿ مػا أ ػاره مم ػؿ الشػركا المج ػى عمي ػا مػف
أمػػور ييومػػؽ بوػػدـ حصػػوؿ اسػػييىء أو اخػػيىس ألمػواؿ الشػػركا سػواء مػػف الطػػاعف أو فيػره ػ
وكػػذا يح،يػػؽ دفاعػػا المبػػدش بجمسػػا المحاكمػػا بر ػػا لػػـ ييسػػمـ الخزي ػػا  ،وأ ػػا يميمػػؾ أك ػػر مػػف

٘ %ٚمػػف أم ػواؿ وأصػػوؿ الشػػركا  ،وأ ػػا يصػػرؼ فػػى حػػدود سػػمطايا الوظيفيػػا ولػػـ يػػدخؿ فػػى
ذميػػا مػػا أم ػواؿ لمشػػركا دوف حػػؽ و ػػد ش ػ د بػػذلؾ مم موهػػا أمػػاـ لج ػػا الخب ػراء ػ ويكػػوف هػػذا
اليح،يػػؽ بإعػػادة س ػااؿ أعضػػاء لج ػػا الخب ػراء األولػػى وم ػواج ي ـ باألدلػػا الجديػػدة اليػػى وردت
بي،رير لج ا الخبراء األخيرة  ،خاصا وأف يمؾ األدلا لـ ي كشػؼ لممسػ وليف بالشػركا ّ مػاخ ار
وبو ػػد ي ،ػػديـ الي،ري ػػر األوؿ كم ػػا ج ػػاء ب ػػر واؿ مم ػػؿ الش ػػركا أم ػػاـ لج ػػا خبػ ػراء و ازرة الو ػػدؿ

واليح،يػػؽ المشػػار ليػػا كػػاف ي بغػػى عمػػى محكمػػا الموضػػوع ال،يػػاـ بػػا واج ار ػػا ولػػو دوف طمػػب
صريق مف الدفاع ألف م ازعيا ودفاعا أماـ المحكما بالجمسا األخيػرة لممرافوػا والسػابؽ بيا ػا
ي طوش عمى طمب جا زـ بإجراء ذلؾ اليح،يؽ ذ هيف ـ م ػا ّ هػذا المو ػى و يسػيدؿ م ػا
يمؾ الد لا  ،هذا لى ما هو م،رر مف أف الوبرة فى المحاكمػات الج ا يػا باليح،ي،ػات اليػى
ي،وـ ب ا المحكما فى الجمسػا بحضػور المػي ـ ودفاعػا سػواء ظ ػار براءيػا أو بػوت دا يػا ،
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وأف يح،يؽ األدلا فى المواد الج ا يا هػو واجػب المحكمػا فػى الم،ػاـ األوؿ و يجػوز بحػاؿ أف

يكوف رهف مشي ا المي ـ أو دفاعا

و د ضت محكما ال ،ض فى الوديد مف أحكام ا برف :

" يح،يؽ األدلا فى المػواد الج ا يػا هػو واجػب المحكمػا فػى الم،ػاـ األوؿ وواجػب عمػى

المحكمػا يح،يػؽ الػدليؿ مػا داـ يح،ي،ػا ممك ػا وبغػػض ال ظػر عػف مسػمؾ المػي ـ فػى شػرف هػػذا
الػػدليؿ ألف يح،يػػؽ أدلػػا ا دا ػػا فػػى الم ػواد الج ا يػػا

المدافع ع ا

"

يصػػق أف يكػػوف رهػػف مشػػي ا المػػي ـ أو

،ض ٕٗ ٛٚ/ٗ/ػ س  ٕٜػ ٗ ٛػ ٕٗٗ
،ض ٕٔ ٕٚ/ٕ/ػ س ٖٕ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٔ
،ض ٕ٘ ٛٗ/ٔٔ/ػ س ٖ٘ ػ ٘ ٔٛػ ٕٔٛ
،ض ٔٔ ٖٛ/٘/ػ سٖٗ ػ ٕٗٔ ػ ٕٔٙ

،ض ٘ ٗ٘/ٔٔ/ػ مجموعا ال،واعد ال،ا و يا ـ ج  ٚـ ر ـ ٕ ـ ص ٕ
،ض ٕ٘ ٗٙ/ٖ/ـ مجموعا ال،واعد ال،ا و يا ـ ج  ٚـ ٕٓٔ ـ ٖٔٔ

وّب لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ :

" األص ػػؿ ف ػػى األحك ػػاـ الج ا ي ػػا أف يب ػػى عم ػػى اليح،ي ػػؽ الش ػػفوش ال ػػذش يجري ػػا المحكم ػػا

بالجمسا ويسمع فيا فى مواج ا المي ـ ش ادات الش ود ماداـ سماع ـ ممك ا
،ض ٔٔ ٕٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ  ٜٔٚػ ٓٛٚ
،ض ٖٓ ٚٛ/ٔ/ػ س ٕٜػ ٕٔ ػ ٕٓٔ

،ض  ٖٚ /ٖ/ٕٙػ س ٕٗ ػ  ٛٙػ ٕٔٗ
،ض ٔ ٖٚ/ٗ/ػ س ٕٗ ػ ٖ ٜػ ٗ٘ٙ
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"

وّب لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ :
" س ػػماع الش ػػاهد

ييوم ػػؽ بم ػػا أب ػػداه ف ػػى اليح،ي ،ػػات بم ػػا يط ػػابؽ أو يخ ػػالؼ فيػ ػره م ػػف

الش ود بؿ بما يبديا فى جمسا المحاكما ويسع الدفاع م ا شيا ظ ا ار لوجا الح،ي،ا "



،ض ٖ ٜٖٔٚ/ٙ/ػ س ٕٗ ػ ٗٗٔ ػ ٜٜٙ

،ض ٖٔ ٜٙ/ٔٓ/ػ س ٕٓ ػ ٕٓٔ ػ ٜٔٓٙ

وّب لضذ ثأْ :

" الػػدفاع الػػذش صػػد بػػا يكػػذيب أ ػواؿ الشػػاهد

يسػػوغ ا عػراض ع ػػا ب،الػػا ا طم ػػاف

لى ما شػ د بػا الشػاهد المػذكور لمػا يم مػا هػذا الػرد مػف مصػادرة لمػدفاع بػؿ أف ي حسػـ أمػره
بيح،يؽ يجريػا المحكمػا و ي،ػدح فػى هػذا أف يسػكت الػدفاع عػف طمػب جػراء هػذا اليح،يػؽ مػا
داـ أف دفاعا ي طوش عمى المطالبا الجازما بإج ار ا "


،ض ٖٓ ٜٔٛٔ/ٕٔ/ػ س ٕٖ ػ  ٕٜٔػ ٕٕٓٔ

ٚلد جس ٜلضبء إٌمض :

" ذا كػػاف الػػدفاع ػػد صػػد مػػف دفاعػػا يكػػذيب شػػاهد ا بػػات ػ ومػػف شػػر ا لػػو صػػق أف

ييغيػػر بػػا وجػػا ال ػرأش فػػى الػػدعوش ف،ػػد كػػاف ل ازمػػا عمػػى المحكمػػا أف يمحصػػا وي،سػػطا ح،ػػا
بيح،يػػؽ يجريػػا بموفػػا لػػى فايػػا األمػػر فيػػا او يػػرد عميػػا بمػػا يدحضػػا ف هػػى رأت ط ارحػػا أمػػا
و ػػد أمسػػكت عػػف يح،ي،ػػا وكػػاف مػػا أورديػػا ردا عميػػا ب،الػػا ا طم ػػاف لػػى أ ػواؿ الشػػاهد فيػػر
س ػ ػػا غ لم ػ ػػا ي ط ػ ػػوش عمي ػ ػػا م ػ ػػف مص ػ ػػادرة ال ػ ػػدفاع ب ػ ػػؿ أف ي حس ػ ػػـ أمػ ػ ػره ف ػ ػػإف حكم ػ ػػا يك ػ ػػوف
مويبا

"


،ض ٓٔ ٜٜٔٓ/٘/ػ سٔٗ ػ ٕٗٔ ػ ٔٗٚ

ولكف المحكما أطاحػت بكػؿ هػذه الو اصػر الجوهريػا والػىزـ يوافرهػا فػى كػؿ محاكمػا

عادلا ويوجمت الفصؿ فى الدعوش واكيفػت بػال،وؿ بػرف السػداد الىحػؽ لو ػوع الجريمػا

يػا ر

فػػى يام ػػا دوف أف ييومػػؽ فػػى دفػػاع الطػػاعف ودوف أف يو ػػى ببح ػػا ويمحيصػػا ولػػـ يػػدرؾ مػػا
ػػرره مم ػػؿ الشػػركا أمػػاـ المج ػػا األخي ػرة بػػرف وا وػػا ا خػػيىس المس ػ دة لمطػػاعف لػػـ ي،ػػع أصػػى
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حيى يمكف ال،وؿ برف السداد كػاف ح،ػا لو ػوع الجريمػا فػى يػا ر فػى يام ػا ويػوافر أركا ػا ػ

كمػػا فضػػت المحكمػػا بصػػرها ع ػف رايػػا هػػذا الػػدفاع وأصػػمت دذا ػػا عػػف سػػماعا واعيصػػمت
بسػػمطي ا الي،ديريػػا فػػى المفاضػػما بػػيف ي،ػػارير الخب ػراء الم،دمػػا فػػى الػػدعوش وأسػػاءت اسػػيوماؿ
يمػػؾ السػػمطا وطب،ي ػػا يطبي،ػػا خاط ػػا مخػػى بػػدفاع الطػػاعف ممػػا عػػاب حكم ػػا وأوجػػب ،ضػػا

أل ا بذلؾ يكوف د اسيسممت ألدلا ال بوت اليى سػا ي ا ال يابػا الوامػا و يػدت فسػ ا ب ػا دوف
م،يد مف ال،ا وف وسارت عمى درب يمؾ األدلا ولـ يشػر الخػروج ع ػا أو مخالفي ػا مػع أف يمػؾ

األدلػػا وصػػورة الوا وػػا ال ػواردة بػػرمر ا حالػػا

يوبػػر

عػػف رأش ال يابػػا الوامػػا وحػػدها وهػػى

خصػػـ فػػى الػػدعوش الج ا يػػا ػ وال،اضػػى الج ػػا ى يكػ ّػوف ع،يديػػا فػػى الػػدعوش المطروحػػا عمػػى
بسػػاط البحػػث أمامػػا ب ػػاء عمػػى أريػػا الشخصػػى واطم ا ػػا الخػػاص و يػػدخؿ فػػى وجدا ػػا أريػػا
دخر لسواه

و د يواير ضاء محكما ال ،ض عمى أف ال،اضى الج ا ى

يي،يد برأش و بحكـ

اضى ج ا ى دخر حيراما ويح،ي،اي لواجبا فى الحكـ عمى ح،ي،ا الوا ع الفومى عمى م،يضى

الو،يدة اليى ييكوف لديا هو م ما ي ا ضت مع رأش أو حكـ سواه  .ف و ي،ضى صاد اير فى
ى فى يحصيم ا ب فسا
ضا ا عف ع،يدة يحصم ا هو مسي ،ي

يشاركا في ا فيره وم ما

ي ا ضت مع أش حكـ دخر لسواه 0

* ،ض  ٜٕٔٛ/٘/ٜػ س  33ػ  163ػ561
* ،ض ٓٔ ٜٔٛٗ/ٗ/ػ س  35ػ  88ػ404
* ،ض ٜٔٛٗ/٘/ٛػ س  35ػ  108ػ491

* ،ض ٖٕٜٕٔٙ/ٔٓ/ػ س  13ػ  166ػ672
* ،ض ٜٔٙٔ/ٔٔ/ٚػ س  12ػ  177ػ888
* ،ض  ٜٜٔٙ/ٖ/ٚػ س  17ػ  45ػ233
ولذلؾ كاف عمى المحكما أف يفس صػدرها ليح،يػؽ دفػاع المػي ـ بوػد سػماعا كػامى

و يجوز بحاؿ أف يغمؽ بابػا فػى وجػا طار ػا كمػا فومػت المحكمػا اليػى أصػدرت الحكػـ محػؿ
هذا الطوف ألف فى هذا اليصرؼ مف جا ب ا ما ييرذش م ا الودالا أشد ا يذاء
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كما أ ا

ييفؽ مع ال،اعدة الدسػيوريا ومب اهػا أف المػي ـ بػرشء حيػى ي بػت دا يػا وب ػاء

عمى أدلا اطوا وجازما

ييطرؽ لي ا أد ى شؾ أو أ ؿ احيماؿ وبود محاكما عادلا بحيػث

ييػػيق لػػا المحكمػػا كافػػا ح،و ػػا فػػى الػػدفاع وألف سػػاحا المحكمػػا هػػى المكػػاف الم اسػػب الوحيػػد

الػػذش يجػػب أف يظػػؿ م يػػر لسػػماع دفػػاع المػػي ـ ويح،يػػؽ مػػا يمػػزـ يح،ي،ػػا م ػػا ظ ػػا ار لمح،ي،ػػا
وهدايا لمصواب لوؿ فى هذا اليح،يؽ وما يسفر ع ا مػف يػا ج مػا يػدفع المحكمػػا لػى الوػدوؿ
عف وج ا ال ظر اليى كا ت المحكما د ا ي وت با بؿ ج ار ا مف حضور المي ـ ودفاعا

وخىصػػا مػػا ي،ػػدـ جميوػػا أف محكمػػا الموضػػوع عصػػفت بكػػؿ ح،ػػوؽ الطػػاعف فػػى الػػدفاع

خاصػػا وأ ػػا لػػـ يسػػيجوب فػػى اليح،ي،ػػات و ػػد أبػػدش دفاعػػا بجمسػػا المحاكمػػا ألوؿ م ػرة و ػػدـ

المسػػي دات الدالػػا اليػػى يايػػد دفاعػػا السػػالفا الػػذكر واليػػى ي،طػػع بصػػحيا وجدييػػا  ،خاصػػا فػػى
ظؿ ي،رير خبراء و ازرة الودؿ الم يدبيف مف المحكما والذش ا ي ى لػى ػرار مػف مم ػؿ الشػركا

بر ا

صحا لإلي اـ الموجا لمطاعف  ،وأف األمور د يمت يسويي ا موػا بوػد أف يػـ الحسػاب

بي ا وبيف الشركا وحصؿ عمى ما يسيح،ا وسػدد مػا عميػا  ،وهػذا األمػر الػذش يفيػد أ ػا بصػدد
م ازعػػا حسػػابيا بػػيف الطػػرفيف ا ي ػػت رضػػاء وعمػػى حػػو ػػا ى حاسػػـ ويمػػؾ الم ازعػػا ي فػػى

ال،صػػد الج ػػا ى كميػػا لػػدش الطػػاعف بمػػا

ييػوافر موػػا جريمػػا ا خػػيىس المسػ دة لي ػا ليخمػػؼ

ركف جوهرش مف أركا ا
ٚف٘ ٝرا لضذ حمىّخ إٌمض أٔٗ :

" ميى كاف سبب ا مي اع عف رد المػاؿ المخػيمس راجوػا لػى وجػوب يصػفيا الحسػاب

بيف الطرفيف فإ ا

محؿ لموا بػا المػي ـ عػف جريمػا ا خػيىس ػ ألف مجػرد ا مي ػاع عػف رد

ذلؾ الماؿ ل ذا السبب

ييح،ؽ با يمؾ الجريما

، ض  ٜٔ٘ٚ/ٗ/ٛػ س  ٛػ ٓٓٔػ ص ٗ ٖٚػ ( طوف ٖٕٔ لس ا  ٕٚؽ )
، ض ٖٕ ٜٜٔٙ/ٙ/ػ س ٕٓ ػ ٗ ٔٛػ ص ٖٖ ( ٜطوف  ٖٜ /ٜٚٓؽ )
، ض  ٜٔٚ٘/ٔ/ٜٔػ س  ٕٙػ ٗٔ ػ ص ٔ ( ٙالطوف ٓٗٗ/ٜٔٚؽ )
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ٚرٛارس لضبء حمىّخ إٌمض ػٍ ٝأٔٗ :

" مجرد ا مي اع عف الػرد ػ واف صػق ،

ييح،ػؽ لػا و ػوع جريمػا خيا ػا األما ػا ميػى

كػاف سػبب ا مي ػاع راجوػػا لػى وجػوب يسػػويا الحسػاب بػيف الطػرفيف ػ والػدفاع بوجػود حسػػاب

هو دفاع جوهرش يوجب عمى المحكما يح،ي،ا ويصفيا الحساب بموفا لى فايا األمر فيا "


،ض  ٜٔٚ٘/ٔ/ٜٔػ س  ٕٙػ ٗٔػ ٔٙ



،ض  ٜٖٔٚ/٘/ٕٛػ س ٕٗ ػ ٖٔٙػ ٔٙٙ



،ض ٖٕ ٜٜٔٙ/ٙ/ػ س ٕٓ ػ ٗ ٔٛػ ٖٖٜ



،ض ٜٔ٘ٚ/ٗ/ٛػ سٛػ ٓٓٔ ػ ٖٗٚ



،ض  ٜٖٔٛ/ٖ/ٕٛػ مج ال،واعد ال،ا و يا ( عمر ) ـ ج ٗ ـ  ٜٔٛـ ٜٓٔ

ولػػـ يفطػػف محكمػػا الموضػػوع كػػذلؾ لػػى مػػا ورد بمحضػػر اجيمػػاع الجمويػػا الوموميػػا
الواديػػا لمشػػركا والم و،ػػدة يػػوـ ٕٔ ٕٓٓٚ/ٚ/والم،ػػدـ م ػػف الػػدفاع أ ػػاء المحاكمػػا وجػػاء بػػا
ضػػمف ػ اررات يمػػؾ الجمويػػا صػػاحبا أرسػػماؿ الشػػركا فػػى الب ػػد خامسػػا مواف،ػػا الجمويػػا عمػػى
بػ ػراء ذم ػػا واخ ػػىء مسػ ػ وليا ر ػػيس مجم ػػس دارة الش ػػركا وأعض ػػاء مجم ػػس ا دارة ع ػػف السػ ػ ا
الماليػا الم ي يػا فػى ٖٔ ٕٓٓٙ/ٚ/ػ مػع المواف،ػا عمػى اليسػويا ويصػفيا الحسػاب مػع الطػاعف
وا ػػاء الخىفػػات والم ازعػػات ال،ا مػػا بي ػػا وبػػيف دارة الشػػركا

األمػػر الػػذش يػػدؿ عمػػى أف

الم ازع ػػات الحس ػػابيا ب ػػيف الط ػػاعف والش ػػركا ػػد حس ػػمت ا ي ػػا وبمواف ،ػػا الجموي ػػا الومومي ػػا

لمشركا بجمسي ا الم و،دة بذلؾ الياري و شؾ أف هذا الدليؿ يكفػى وحػده ل فػى الي مػا المسػ دة
لمطػاعف لوػدـ يػوافر ال،صػد الج ػا ى لديػا ػ ولكػف المحكمػا لػـ يمػـ ب ػذا المحضػر ولػـ يػدرؾ مػا
يضػػم ا مػػف ػ اررات لمجمويػػا الوموميػػا لمشػػركا و شػػؾ أف وج ػػا ظػػر المحكمػػا فػػى شػػرف

ي،ػػديرها لمس ػ وليا الطػػاعف كا ػػت سػػييغير حيمػػا لػػو أ ػػا ألمػػت بػػذلؾ الي،ريػػر الػػذش يمسػػؾ بػػا
الدفاع ظ ا ار لحسف يا الطاعف وعدـ ا صراؼ صػده لػى افييػاؿ أمػواؿ الشػركا اليػى ييػولى

ر اسا مجمس داري ا بكؿ أما ػا واخػىص ػ ول ػذا كػاف الحكػـ فػوؽ صػورهـ مخػى بحػؽ دفػاع
الطاعف بما أوجب ،ضا وا حالا
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* ٚلد لضذ حمىّخ إٌمض ف ٝاٌؼديد ِٓ أدىبِٙب ثأْ  :ـ
"

أف يح،يػػؽ األدلػػا فػػى الم ػواد الج ا يػػا هػػو واجػػب المحكمػػا فػػى الم،ػػاـ األوؿ وواجػػب

عمػػى المحكمػػا يح،يػػؽ الػػدليؿ مػػاداـ يح،ي،ػػا ممك ػػا وبغػػض ال ظػػر عػػف مسػػمؾ المػػي ـ فػػى شػػرف

هػػذا الػػدليؿ ألف يح،يػػؽ أدلػػا ا دا ػػا فػػى المػواد الج ا يػػا يصػػق أف يكػػوف رهػػف مشػػي ا المػػي ـ
أو المدافع ع ا "ٓ

* ،ض  ٜٔٛٙ/ٔٓ/ٜػ س  ٖٚػ  ٖٔٛػ ٕٚٛ
* ،ض ٖٓ ٜٔٛٔ/ٕٔ/ػ سٕٖ ػ  ٕٜٛػ ٕٕٓٔ

* ،ض ٕٗ ٚٛ/ٗ/ػ سٕٜػ ٗ ٛػ ٕٗٗ

* ،ض ٕٔ ٕٚ/ٕ/ػ س ٖٕ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٔ
* ،ض ٕ٘ ٛٗ/ٔٔ/ػ سٖ٘ ػ ٘ ٔٛػ ٕٔٛ
* ،ض ٔٔ ٖٛ/٘/ػ سٖٗ ػ ٕٗٔ ػ ٕٔٙ

* ،ض ٘ ٗ٘/ٔٔ/ػ مجموعا ال،واعد ال،ا و يا ػ ج  ٚػ ر ـ ٕ ػ ص ٕ

* ،ض ٕ٘ ٗٙ/ٖ/ػ مجموعا ال،واعد ال،ا و يا ػ ج  ٚػ ٕٓٔ ػ ٖٔٔ
وّب لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـ
"

األصػػؿ فػػى األحكػػاـ الج ا يػػا أف يب ػػى عمػػى اليح،يػػؽ الشػػفوش الػػذش يجريػػا المحكمػػا

بالجمسا ويسمع فيا فى مواج ا المي ـ ش ادات الش ود ماداـ سماع ـ ممك ا " ٓ
* ،ض ٔٔ ٕٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ  ٜٔٚػ ٓٛٚ
* ،ض ٖٓٚٛ/ٔ/ػ س  ٕٜػ ٕٔ ػ ٕٓٔ
* ،ض  ٖٚ/ٖ/ٕٙػ س ٕٗ ػ  ٛٙػ ٕٔٗ
* ،ض ٔ ٖٚ/ٗ/ػ س ٕٗ ػ ٖ ٜػ ٗ٘ٙ
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*  ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأْ  :ـ

" األصػػؿ فػػى المحاكم ػػات الج ا يػػا أ ػػا مػػا يهب ػػى عمػػى اليح،ي ،ػػات اليػػى يجري ػػا
المحكمػػا فػػى الجمسػػا ويهسػػمع فػػى خىل ػػا الشػ ود مػػا داـ سػػماع ـ ممك ػاي ػ وذلػػؾ فػػى مواج ػػا
الخصوـ وعمي ا أف يواوف الدفاع فى أداء مرمورييا وأف يرمر بالبحػث عػف الشػاهد واحضػاره
فػى ذلػؾ و سػب لػى الشػاهد يومػد ي ربػا أو

ولو بال،وة ألداء الشػ ادة مػا داـ ػد لجػر لي ػا

ي ريبا حيى هيدلى بش اديا فػى مجمػس ال،ضػاء ومػا دامػت المحكمػا ػد يبي ػت أح،يػا الػدفاع
فى يمسكا بوجوب م ا شيا وأ ا لـ يكف فى طمبا مراوفاي أو اصداي يوطيؿ السػير فػى الػدعوش
فإذا صرت فى ذلؾ كاف حكم ا مويباي خىل ا بحؽ الدفاع " ٓ

* ،ض ٕٔ ٜٔٛ٘/ٕٔ/ػ س  ٖٙػ ر ـ ٕٗٓ ػ ص  ٔٔٓٙػ طوف ٘٘/ ٜٔٔٙؽ

* ،ض  ٜٖٔٛ/ٖ/ٕٛػ مجموعا عمر ػ جٗ ػ ر ـ ٔٛٙػ صٔٚٙػ طوف ٘ٛ / ٕٜؽ

* ،ض ٕ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ػ س  ٖٙػ ر ـ ٔٗٔ ػ ص ٔٓ ٛػ طوف ٘ٓ٘٘/ ٔٙؽ
* ٚلضذ ورٌه ثأْ  :ـ

" طمب الػدفاع فػى خيػاـ مرافويػا البػراءة أصػمياي واحيياطيػاي سػماع شػاهد بػات أو جػراء

يح،يػ ػ ػػؽ هموػ ػ ػػي ْف هيويبػ ػ ػػر طمب ػ ػ ػاي جازم ػ ػ ػاي يميػ ػ ػػزـ المحكمػ ػ ػػا بإجابيػ ػ ػػا ميػ ػ ػػى كا ػ ػ ػػت لػ ػ ػػـ ي يػ ػ ػػا لػ ػ ػػى
البراءة " ٓ
* ،ض ٔٔ ٜٕٔٛ/٘/ـ س ٖٖ ـ ر ـ  ٜٔٔـ ص ٔ ٜ٘ـ طوف ٕ٘ / ٔٙ٘ٙؽ

وّب لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـ
" اليح،ي،ات األوليا

يصمق أساساي يب ى عمي ا األحكاـ  ،بؿ الواجػب دا مػاي أف ياسػس

الحكـ عمى اليح،يؽ الذش يجريا المحكما ب فس ا فى الجمسا " ٓ

* ،ض ٓٔ ٜٖٖٔ/ٔ/ـ مجموعا ال،واعد ال،ا و يا (عمر) ـ جٗ ـ ٖ٘ ـ ٕٖ
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وّب لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـ

" سماع الشاهد ييومؽ بما أبداه فى اليح،ي،ات بما يطابؽ أو يخالؼ فيػره مػف الشػ ود

بؿ بما يبديا فى جمسا المحاكما ويسع الدفاع م ا شيا أظ ا ار لوجا الح،ي،ا " ٓ
* ،ض ٖ ٜٖٔٚ/ٙ/ػ سٕٗ ػ ٗٗٔ ػ ٜٙٙ

* ،ض ٖٔ ٜٙ/ٔٓ/ػ س ٕٓ ػ ٕٓٔ ػ ٜٔٓٙ
وّب لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـ
"

ي،ػػدح فػػى واجػػب المحكمػػا ال،يػػاـ بػػاليح،يؽ الواجػػب عمي ػػا  ،أف يسػػكت الػػدفاع عػػف

طمبا  ،و الت  :أف الدفاع الذش صد با يكػذيب أ ػواؿ الشػاهد يسػوغ ا عػراض ع ػا ب،الػا
األطم ػػاف الػػى ماش ػ د بػػا الشػػاهد المػػذكور لمػػا يم مػػا هػػذا الػػرد مػػف مصػػادرة لمػػدفاع بػػؿ أف

ي حسـ أمره بيح،يؽ يجريا المحكما و ي،دح فى هػذا أف يسػكت الػدفاع عػف طمػب أجػراء هػذا
اليح،يؽ ماداـ أف دفاعا ي طوش عمى المطالبا بإج ار ا " ٓ
* ،ض ٖٓ ٛٔ/ٕٔ/ػ س ٕٖ ػ  ٕٜٔػ ٕٕٓٔ
وّب لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـ

" اذا كػػاف الػػدفاع ػػد صػػد بػػا يكػػذيب شػػاهد ا بػػات ومػػف شػػر ا لػػو صػػق أف ييغيػػر بػػا

وجا الرأش فى الدعوش ف،د كػاف ل ازمػا عمػى المحكمػا أف يمحصػا وي،سػطا ح،ػا بيح،يػؽ يجريػا
بموفا الى فايا األمػر فيػا أو يػرد عميػا بمػا يدحضػا أف هػى رأت ط ارحػا أمػا و ػد أمسػكت
عف يح،ي،ا وكاف ما أورديا ردا عميا ب،الا األطم اف الى أ واؿ الشاهد فيػر سػا غ لمػا ي طػوش
عميا مف مصادرة الدفاع بؿ أف ي حسـ أمره فرف حكم ا يكوف مويبا " ٓ
* ،ض ٓٔ ٜٜٔٓ/٘/ػ س ٔٗ ػ ٕٗٔ ػ ٗٔٚ
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وّب لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـ

" بر ػػا لمػػا كػػاف الػػدفاع الػػذش أبػػداه الطػػاعف ييجػػا الػػى فػػى الفوػػؿ المكػػوف لمجريمػػا والػػى

بػػات سػػيحالا حصػػوؿ الوا وػػا كمػػا رواهػػا شػ ود ا بػػات فر ػػا يكػػوف دفاعػػا جوهريػػا ليوم،ػػا

بيح،يػػؽ الػػدليؿ فػػى الػػدعوش ظ ػػار وجػػا الحػػؽ فيػػا ٓٓٓ ممػػا كػػاف ي،يضػػى مػػف المحكمػػا
وهى يواج ا أف ييخذ مف الوسا ؿ ليح،ي،ا ويمحيصا بموفا لغايا األمر فيا " ٓ
* ،ض ٔٔ سبيمبر س ا  ٛٛطوف  ٕٔ٘ٙلس ا  ٘ٛؽ

خبِعب  :اخلغأ ف ٝرغجيك اٌمبٔ. ْٛ

ضػػى الحكػػـ المطوػػوف فيػػا وفػػؽ مػػاهو ابػػت بم طو ػػا وأسػػبابا بوػػزؿ الطػػاعف مػػف

وظيفي ػػا ك ػػر يس لمجم ػػس دارة ش ػػركا بريمم ػػو ل ػػتدوات والم ظف ػػات الم زلي ػػا (ش ػػركا مس ػػاهما
مصريا ) رفـ ما هو ابت بمحضر اجيماع الجمويا الوموميػا لمشػركا بجمسػا ٕٕٔٓٓٚ/ٚ/
برف أعضػاء يمػؾ الجمويػا واف،ػوا عمػى يخػارج الطػاعف مػف الشػركا وبػذلؾ ازلػت صػفيا كػر يس
لمشػركا بػػؿ صػدور الحكػػـ بوزلػا  ،ومػػف ػـ فػػى محػؿ ذف ليو يػػع يمػؾ الو،وبػػا  ،ألف الحكػػـ
ب ػػا ويو يو ػػا ضػػد المػػي ـ يفيػػرض بداهػػا اسػػيمرار شػػغما لوظيفيػػا و ػػت صػػدور الحكػػـ بوزلػػا
فػػإذا كا ػػت وظيفيػػا ػػد ازلػػت ع ػػا بػػؿ الحكػػـ كمػػا هػػو الحػػاؿ بال سػػبا لمطػػاعف فػػى الػػدعوش

الما ما فإف الحكـ بوزلػا يكػوف فػى فيػر محمػا ػ ويكػوف الحكػـ و ػد أخطػر فػى يطبي،ػا ذ ضػى
بيو يػػع ع،وبػػا الوػػزؿ ضػػده فضػػى عػػف خط ػػا فػػى يحصػػيؿ الوا ػػع فػػى الػػدعوش وعػػدـ يفطػػف
المحكمػػا لػػى مػػاهو ابػػت بالمسػػي دات الم،دمػػا مػػف دفػػاع الطػػاعف أ ػػاء المحاكمػػا بر ػػا يخػػارج
م ػػف الش ػػركا وب ػػذلؾ ازل ػػت ص ػػفيا ك ػػر يس مجم ػػس داري ػػا األمػ ػر ال ػػذش ع ػػاب الحك ػػـ بم ػػا
اسيوجب ،ضا وا حالا
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ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأْ :

" ع،وبػػا الػػرد ( وم م ػػا ع،وبػػا الوػػزؿ ) يػػدور مػػع موجب ػػا مػػف ب،ػػاء المػػاؿ المخػػيمس فػػى

ذمػػا المػػي ـ باخيىسػػا حيػػى الحكػػـ عميػػا  ،فػػإذا كػػاف ال ابػػت أف الطػػاعف ػػد رد مػػا اخيمسػػا

أ اء المحاكما ػ فإف الحكـ ذ ضى بالرد يكوف مويبا بما يوجب ،ضا

"

، ض ٕٕ ٜٔٙٚ/٘/ػ س  ٔٛػ  ٖٔٚػ صٕٓ ٚػ طوف ٔ ٖٚ / ٛٚؽ

و شػػؾ أف هػػذا ال،ضػػاء واف جػػاء بال سػػبا لو،وبػػا الػػرد ع ػػد مبػػادرة المػػي ـ بػػرد المبمػػغ

الذش اخيمسا بؿ صدور الحكـ ضػده عػف يمػؾ الجريمػا

أ ػا ي سػحب فػى حالػا بػوت زواؿ

الوظيف ػػا ع ػػف الم ػػي ـ ب ػػؿ ص ػػدور الحك ػػـ بإدا ي ػػا ع ػػف جريم ػػا ا خ ػػيىس الي ػػى اريكب ػػا وذل ػػؾ

بطريؽ ال،ياس لوحدة الوما بيف الحالييف
وألف ال،يػػاس فػػى م ػػؿ هػػذه الحػػا ت جػػا ز طالمػػا أف لصػػالق المػػي ـ و ييومػػؽ ب صػػوص

اليجريـ والو،اب

 حكـ ال ي ا الواما لممواد الج از يا فى أوؿ ي اير س ا ٖ ٜٔٙـ سٗٔ ـ ر ـ ٔ ـ ص ٔ

، ض ٕٔ ٜٔٛٛ/ٔٓ/ـ س  ٖٜـ ر ـ ٕٖٔ ـ ص ٖ ٛٛـ طوف ٓٓٗ  ٘ٚ /ؽ

وحيث ا لما ي،دـ جميوا فإف الحكـ المطووف فيا يكوف و ػد راف عميػا الػبطىف بمػا

يسيوجب ،ضا وا حالا
ٚػٓ عٍت ٚلف اٌزٕفير
فإ ػػا لمػ ػا ك ػػاف الواض ػػق م ػػف أس ػػباب الطو ػػف أ ػػا ارج ػػق ال،ب ػػوؿ  ،كم ػػا أف الواض ػػق أف
ا سيمرار فى ي فيذ الحكـ ضد الطاعف مف شر ا أف يريب لا أض ار ار جسيما

بما يحؽ لا طمب و ؼ ي فيذه ما يا ري ما يفصؿ فى هذا الطوف
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يمكف يػدارك ا

فٍٙـرٖ األظـجبة
يمػػيمس الطػػاعف مػػف محكمػػا ال ػ ،ض األمػػر بو ػػؼ ي فيػػذ الحكػػـ المطوػػوف فيػػا ما يػػا حيػػى

يفصؿ فى هذا الطوف

ٚا ىـــــُ :

أٚال :

بوؿ الطوف شكى

ثبٔيب  :بود ضـ المفردات لمزوم ا ليح،يؽ أوجا الطوف ػ ،ض الحكـ المطووف فيػا وا عػادة

احملبِ / ٝزجبئ ٝػغيخ
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اظزؼّبي اٌؼٕف ٚاٌمٛح
ِغ ِٛظفني ػِّٛيني
إرالف ػّدٜ
ـــــــــــ

ف ٝاٌمضيخ زلُ  1998/8467جٕبيبد اجليصح
 1988/974 ،وٍ ٝاجليصح

اٌغؼٓ ثبٌٕمض زلُ  71/17198ق
ــــــــــــــــــ
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حمىّخ إٌمض

اٌدائسح اجلٕبئيخ
ِروــــــسح

ثأظجبة اٌغؼٓ ثبٌٕمض
املمدَ ِٓ وً ِٓ  ٔ:ػ

ـــــــــــــــ

ٕ ػ
محكوـ ضدهـ

ٖ ػ
ٗ ػ
٘ ػ ……

ومػػوط ـ المخيػػار مكيػػب األسػػياذ /محمػػد رجػػا ى عطيػػا ػ وش ػ ريا رجػػا ى
عطيػػا ػ المحػػامى بػػال ،ض٘ٗ شػػارع طموػػت حػػرب  ٕٙ ،شػػارع ش ػريؼ باشػػا

ػ

ال،اهرة ػ ٓ

فــ ٝا ىــُ  :الصػػادر فػػى ٘  ٕٓٓٔ /ٗ/مػػف محكمػػا ج ايػػات الجي ػزة فػػى ال،ضػػيا ر ػػـ

 ٜٜٔٛ/ٛٗٙٚج اي ػ ػػات الجيػ ػ ػزة ( ٗ ٜٚلسػ ػ ػ ا  ٜٜٔٛكم ػ ػػى ج ػ ػػوب الجيػ ػ ػزة ) وال،اض ػ ػػى
حض ػ ػ ػ ػ ػ ػػورياي بموا ب ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ك ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف )ٔ( :
(٘)

(ٕ)

(ٖ)

(ٗ)

ػ بػالحبس مػع الشػغؿ لمػدة سػيا أشػ ر وأمػرت بو ػؼ الي فيػذ لمػدة ػىث سػ وات

يبدأ مف اليوـ ٓ
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اٌٛلبئـــــــغ
ــــــــــــ

أح ػ ػػاؿ المح ػ ػػامى الو ػ ػػاـ ل ياب ػ ػػا ج ػ ػػوب الجيػ ػ ػزة الكمي ػ ػػا الط ػ ػػاع يف (ٔ)
(ٖ)

(ٗ)

(٘)

(ٕ)

ودخػريف ػ لػى محكمػا الج ايػات بوصػؼ

أ ـ فى يوـ ٔٔ ٜٜٔٚ/ٚ/بدا رة سـ الجيزة ػ محافظا الجيزة  :ػ
ا
أٚال  :سػػيومموا ودخػػروف ال،ػػوة والو ػػؼ مػػع مػػوظفيف عمػػومييف (؟!)

ػ ضػػباط وأف ػراد ػػوة

مباحػػث سػػـ شػػرطا الجي ػزة ػ لحمم ػػـ بغيػػر حػػؽ عمػػى ا مي ػػاع عػػف أداء عمػػؿ مػػف

أعمػػاؿ وظيفػػي ـ (؟!) وكػػاف ذلػػؾ بإسػػيخداـ أسػػمحا بيضػػاء وأدوات و ػػد شػػر عػػف ذلػػؾ
ص ػػابا ال ،ي ػػب  /شػ ػريؼ ار ػػؼ وال ،ػػوة المراف ،ػػا ل ػػا با ص ػػابات الموص ػػوفا بالي ،ػػارير

الطبيػػا واليػػى أعج ػزي ـ عػػف أشػػغال ـ الشخصػػيا مػػدة
يبمغوا م،صدهـ ٓ

يزيػػد عػػف عش ػريف يوم ػاي ولػػـ

ا
ثبٔيب  :أيمفوا ودخروف مج ولوف عمداي السيارة ر ـ  ٚ٘ٛٛأجرة جيزة والممموكا براهيـ احمػد
الوشرش و د يريب عمى ذلؾ ضرر مالى يزيد يميا عف خمسيف ج ي اي ٓ

ا
ثبٌثب  :أحرزوا أسمحا بيضاء ( سكاكيف ومطػاوش ػ وج ػازير وعصػى ) بغيػر يػرخيص ودوف
مسوغ مف الضرورة الشخصيا أو الحرفيا ٓ

األمر الموا ب عميا بػالمواد  ٖٔٚ ، ٖٔٙمكػر اير ع،وبػات والمػواد ٔ  ٕ٘ ،مكػر اير (أ)

 ٖٓ ،مف ال،ا وف ر ـ ٗ ٖٜلس ا ٗ٘ ٜٔالمودؿ بال،ا وف ر ـ  ٜٚلسػ ا ٕ ٜٜٔوالجػدوؿ ر ػـ
(ٔ) المرفؽ ٓ

وبجمسػػا ٘ ٕٓٓٔ/ٗ/ضػػت محكمػػا الج ايػػات حضػػورياي بموا بػػا كػػؿ مػػف الطػػاع يف

بػػالحبس مػػع الشػػغؿ لمػػدة سػػيا اش ػ ر وأمػػرت بو ػػؼ الي فيػػذ لمػػدة ػػىث س ػ وات يبػػدأ مػػف اليػػوـ
ومصػػادرة األس ػػمحا البيضػػاء المض ػػبوطا ع ػػف الي ميػػيف األول ػػى واألخيػ ػرة والب ػراءة عػ ػف الي مػػا

ال ا يا ٓ
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ولمػػا كػػاف الحكػػـ السػػالؼ الػػذكر وال،اضػػى با دا ػػا ػػد صػػدر مويب ػاي وبػػاطىي ف،ػػد طوػػف

عميػ ػػا كػ ػػؿ مػ ػػف المحكػ ػػوـ ضػ ػػدهـ المػ ػػذكوريف بطريػ ػػؽ ال ػ ػ ،ض بيوكيػ ػػؿ مرفػ ػػؽ وذلػ ػػؾ بيػ ػػاري

ٖ ٕٓٓٔ/ ٙ /و يػ ػػد الطوػ ػػف يحػ ػػت ر ػ ػػـ  ٕٓٓٔ / ٜٗٙييػ ػػابع يابػ ػػا ج ػ ػػوب الجي ػ ػزة الكميػ ػػا

بال سبا لجميع الطاع يف

ٛٔٚزد فيّب يٍ ٝأظجبة اٌغؼٓ ثبٌٕمض 0

أظجبة اٌغؼــــــٓ
ـــــــــــــــ

ا
أٚال  :اإلضغساة ٚاٌزٕبلض ٚاٌمظٛز

ذل ػػؾ أ ػػا يب ػػيف م ػػف مطالو ػػا م ػػدو ات أس ػػباب الحك ػػـ المطو ػػوف في ػػا ،

ػ أف محكم ػػا

الموضوع صورت وا وا الدعوش اليى ضت بإدا ا الطاع يف ع ػا ب،ول ػا مػا مػاداه أف بوػض
أعضػػاء مجمػػس دارة شػػركا أمريكا ػػا لميسػػويؽ وا عػػىف ي ػػزوا فرصػػا فيػػاب طػػارؽ محمػػود
ور ر يس مجمس داري ػا بالخػارج  ،ػ وحػاولوا صػباح يػوـ ٓٔ ٜٜٔٚ/ٚ/دخػوؿ م،ػر الشػركا
لو،ػد جيمػاع لوػزؿ ر ػيس المجمػس بػدعوش وجػود مخالفػات ماليػا بالشػركا  ،ػ ي أف الوػامميف
بالشػ ػػركا م وػ ػػوهـ مػ ػػف الػ ػػدخوؿ وأفم ،ػ ػوا األب ػ ػواب ،

ػ ويحػ ػػرر عػ ػػف ذلػ ػػؾ المحضػ ػػر ر ػ ػػـ

ٖ ٜٜٔٚ/ٕ٘ٛدارش سػػـ الجي ػزة  ،ػ ػػـ امػػت المي مػػا الخامسػػا عشػػر بيكميػػؼ عػػدد مػػف
الحراس لإل ضماـ لى حرس أمف الشركا لصػد أش عػدواف محيمػؿ  ،ػ وأ ػاء الح ارسػا فوج ػوا

(؟!) ص ػػباح ي ػػوـ ٔٔ ٜٜٔٚ/ٚ/بمجموع ػػا م ػػف األش ػػخاص م ػػدفوعيف م ػػف أعض ػػاء مجم ػػس
ا دارة الم اهضيف لر يس مجمس ا دارة واشيبكوا مػع مػوظفى الشػركا وح ارسػ ا واعيػدوا عمػي ـ
وأح ػػد وا ب ػػـ جمم ػػا ص ػػابات ابي ػػا ب ػػالي،رير الطب ػػى لك ػػؿ م ػػف المج ػػى عم ػػي ـ وأيمفػ ػوا بو ػػض

موجوداي ػػا ػ وبوػػد عمػػـ الشػػرطا بالوا وػػا ي،ػػؿ ال ،يػػب  /شػريؼ محمػػود ار ػػؼ موػػاوف مباحػػث

سـ الجيزة لى مكاف الوا وا وموا بوض الشػرطا السػرييف يريػدوف المىبػس المد يػا واخيمطػوا

بالمويػػديف عمػػى الشػػركا واشػػيبؾ مو ػػـ موظف ػوا أمػػف الشػػركا وهػػـ المي مػػوف مػػف األوؿ حيػػى
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الرابع عشر واسفر ذلؾ ا شيباؾ عف صابا بوػض رجػاؿ الشػرطا المػذكوريف بإصػابات ي،ػرر

لوىج ا مدة

يزيد عمى عشريف يوماي ٓ

ومادش ما ي،دـ أف محكما الموضػوع خمصػت فػى هػذا الشػطر مػف أسػباب الحكػـ لػى

أف فريؽ الم ش،يف عمى مجمس ا دارة هػو البػادم بالوػدواف  ،ػ وأف مػوظفى الشػركا المي مػيف
مػػف األوؿ حيػػى ال اربػػع عشػػر كػػا وا هػػـ المويػػدش عمػػي ـ فػػى م،ػػر عمم ػػـ بالشػػركا  ،ػ وأف
ا عيداء الوا ع عمى مػوظفى الشػركا كػاف باألسػمحا البيضػاء اليػى يػزود ب ػا الم ػاجموف أ ػاء

ال جوـ عمي ـ وأف رجاؿ الشرطا الذيف حضروا لى مكاف الحادث فور خطارهـ كػا وا يريػدوف
المػػدافويف عمػػى عمػػـ بصػػفي ـ الوظيفيػػا و
المىبػػس المد يػػا  ،ػ وباليػػالى فمػػـ يكػػف أحػػد مػػف ه
بػر ـ مػف رجػاؿ الشػرطا  ،ػ و ػد خيمطػوا بالج ػاة المويػديف و ػيج عػف ذلػؾ صػابا مػف أصػيب
م ـ بوض ا صابات الطفيفا ٓ
* ٘ىرا لبي ا ىُ !!!

هػػذه هػػى صػػورة الوا وػػا كمػػا حممي ػػا وا وػػا الػػدعوش فػػى م،ػػدمي ا  ،ػ واليػػى سػػطري ا
محكمػا الموضػػوع بصػػدر مػػدو ات الحكػػـ وهػػى يوضػػق بجػػىء أف المي مػػيف جمػػيو ـ كػػا وا فػػى
حالا دفاع شرعى عف أ فس ـ وأمواؿ الشػركا زاء هػذا الخطػر الػداهـ والجسػيـ مػف المويػديف ،
ػ ػ الػػذيف سػػيومموا فػػى عػػدوا ـ األسػػمحا البيضػػاء  ،ػ وهػػى ذات خطػػورة يمكػػف أف ي ػ جـ عػػف

ا سيوا ا ب ا ػ فى ا عيداء ػ الموت أو بال،ميػؿ الجػروح الخطيػرة  ،ػ كمػا يبػيف مػف الحكػـ أف
هذا الخطر لـ ييو ؼ وا ما كاف مسيم اير وميىح،اي عمػى حػو هي بػئ بػروخـ الووا ػب  ،ػ ولػـ يكػف
ه ػػاؾ وسػػيما مػػف دفوػػا واي،افػػا ي بإسػػيوماؿ ال،ػػوة اليػػى سػػيوممت بال،ػػدر الم اسػػب والػػىزـ فػػى

المػدبر مػف بػؿ والمخطػط لي فيػذه عػف
الظػروؼ والمىبسػات اليػى و ػع في ػا رد ذلػؾ الوػدواف ػ ه
صرار سابؽ ويصميـ همسبؽ بد ا واحكاـ  ،ووضع موضع الي فيذ فػى الو ػت المحػدد وبإحكػاـ
يػػاـ ووفػػؽ الخطػػا المرسػػوما  ،ػ و ػػاـ خىل ػػا كػػؿ مػػف الم ػػاجميف المويػػديف بػػدوره ي في ػذاي ل ػػذا

ال،صد المشيرؾ بموفاي لمغايا الم،صودة واألهداؼ الم شودة ٓ

ويسيفاد مف يصوير المحكما ل ذه الوا وا وعمى ال حو السالؼ بيا ػا أف أفػراد الشػرطا
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الػػذيف حضػػروا لمكػػاف الحػػادث بر اسػػا الضػػابط ش ػريؼ محمػػود ار ػػؼ كػػا وا يريػػدوف المىبػػس

المد يػػا  ،ولػػـ يكػػف أحػػد م ػ ـ حػػامىي مػػا يػػدؿ عمػػى أ ػػا مػػف أفػراد الشػػرطا  ،ػ وأ ػػـ خيمط ػوا
بالمويػػديف  ،ػ ولػػذلؾ ف،ػػد كػػا وا هػػدفاي لمم،اومػػا المشػػروعا اليػػى حػػد ت مػػف المي مػػيف الح ػراس
الذيف كا وا فى مو ؼ الدفاع الشرعى عف ال فس والماؿ كما سمؼ البياف ٓ

بيػػد أف المحكمػػا لػػـ يسػػي،ر عمػػى هػػذه الصػػورة  ،ػ ولػػـ يرخػػذ ب ػػا فػػى مػػدو ات أسػػباب
الحكػـ الياليػا  ،ػ بػػؿ أيبوػت ذلػؾ ب،ول ػا أف حػراس األمػف بالشػركا عممػوا أ ػاء الوػدواف الوا ػػع

عمػػي ـ بصػػفا هػػا ء األشػػخاص (؟!!!) وأ ػػـ مػػف رجػػاؿ الشػػرطا (؟!) ورفػػـ ذلػػؾ ف،ػػد سػػيمر
عػػدوا ـ عمػػي ـ ويوػػدي ـ الػػذش أصػػاب ـ با صػػابات سػػالفا البيػػاف (؟!) دوف أف يبػػيف المحكمػػا

فػى حكم ػػا كيػؼ سػػيطاع المي مػوف مورفػػا هػػذه الح،ي،ػا  ،عممػاي بػرف هػػذا الومػـ كػػاف مسػػيحيىي
سػيحالا مطم،ػػا  ،لوجػػود الحػراس داخػػؿ مب ػى الشػػركا الػػذيف عيصػػموا بػػا لػرد الم ػػاجميف  ،ػ

وم ع عػدوا ـ  ،ػ كمػا لػـ يحػدد المحكمػا و ػت هػذا الومػـ ومػا ذا كػاف سػاب،اي أو ح،ػاي لحػدوث
ا ص ػػابات الي ػػى لح ،ػػت بك ػػؿ م ػػف المج ػػى عم ػػي ـ  ،وه و اص ػػر جوهري ػػا ك ػػاف ييو ػػيف عم ػػى

المحكمػػا سػػيظ ارها  ،فض ػىي عػػف أف الصػػورة األخي ػرة اليػػى أوردي ػػا المحكمػػا

ييفػػؽ مػػع مػػا

سػػبؽ أف ذكريػػا ،بػػرف م،اومػػا الح ػراس المي مػػيف كا ػػت موج ػػا لممويػػديف جميو ػاي ومػػف بي ػ ـ
رج ػػاؿ الش ػػرطا الم ػػذكوريف ال ػػذيف ك ػػا وا يري ػػدوف المىب ػػس المد ي ػػا واخيمطػ ػوا بالم ػػاجميف بم ػػا

المدافويف اليمييز بيػ ـ واليوػرؼ عمػى وظيفػي ـ الرسػميا  ،وأ ػـ مػف رجػاؿ
سيحاؿ موا عمى ه
الضػػبط  ،وبػػذلؾ يكػػوف الحكػػـ المطوػػوف فيػػا فػػوؽ صػػوره و ػػد شػػابا الي ػػا ض واليضػػارب فػػى
اليسػبيب  ،ػ فضػىي عػف الغمػوض وا ب ػػاـ الػذش شػابا وي بػئ كػػؿ ذلػؾ عػف ضػطراب الوا وػػا
فػػى ذهػػف المحكمػػا وعػػدـ سػػي،رارها ا سػػي،رار الػػذش يجوم ػػا فػػى حكػػـ الو ػػا ع ال ابيػػا  ،وهػػو مػػا
يوجػػز محكمػػا ال ػ ،ض عػػف بسػػط ر ابي ػػا عمػػى الحكػػـ لبيػػاف مػػدش صػػحا يطبيػػؽ ال،ػػا وف عمػػى
الوا وا كما صار باي ا بمدو ايا وهو ما يويبا ويسيوجب ،ضا ٓ
وكػاف عمػى المحكمػا  ،ػ حيػى يسػي،يـ ضػاءها ويسػمـ مػف هػذا الوػوار  ،ػ أف يسػي،ر
عمػػى حػػاؿ فػػى شػػرف يصػػوير وا وػػا الػػدعوش اليػػى ضػػت با دا ػػا ع ػػا  ،ػ أو يبػػيف بمػػدو ات
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أسػػباب الحكػػـ ال ،ػ ار ف واألدلػػا اليػػى سيخمصػػت م ػػا بػػوت عمػػـ الطػػاع يف مػػف ح ػراس الشػػركا

بصػفا ووظيفػا المج ػى عمػي ـ سػالفى الػذكر وو ػت هػذا الومػـ يحديػداي  ،ػ وكيفيػا ال،طػع بػا  ،ػ
وهػػـ داخػػؿ الشػػركا مويصػػميف ب ػػا لػػرد كػػؿ عػػدواف حػ ا
ػاؿ عمي ػػا  ،ػ وعى ػػا صػػابي ـ برفوػػاؿ
الم،اوما الساب،ا أو الىح،ا ل ذا الومـ  ،ػ ألف كافػا هػذه الو اصػر مػا رة و شػؾ فػى مسػ وليا

الطػاع يف وبػػا ى حػراس الشػػركا ذ ييو ػػؼ عمي ػػا يحديػػد مسػ وليا كػػؿ مػ ـ  ،ػ ذ ي يفػػى هػػذه
المس وليا كمياي طالما أف ال ابت أف ا صابات اليى أصيب ب ػا أفػراد الشػرطا حػد ت فػى و ػت
كاف يسيومؿ فيا الطاع وف ح ،ـ فى الدفاع الشرعى عف ال فس والمػاؿ  ،ذ يهوػد يمػؾ األفوػاؿ
م م ػػا بمغ ػػت جس ػػامي ا مش ػػروعا و ي ط ػػوش عم ػػى م ػػا جريم ػػا أو ػػـ عمػ ػىي بالم ػػادة ٕٗ٘ /

ع،وبات  ،واليى يبيق األفواؿ اليى يهود جريما ميى و وت سػيوما ي لحػؽ الػدفاع الشػرعى ولػو
كا ت فى صورة سيوماؿ ال،وة ٓ
كمػا أف جريمػا ا عيػداء عمػى أفػراد السػمطات الوامػا وموظفي ػا

ييح،ػؽ ي ذا بػت

أف الجا ى يومـ يماـ الومـ بوظيفا المج ى عميا  ،ػ أما ذا كػاف حسػف ال يػا  ،ػ و يومػـ صػفيا
أو وظيفيػػا ،

ػ وأ ػػا يباشػػر عممػػا وو ػػع عميػػا ا عيػػداء أ ػػاء وبسػػبب يردييػػا فػػإف الجريمػػا

الم صػػوص عمي ػػا فػػى المػػادييف  ٖٔٚ ، ٖٔٙع،وبػػات يكػػوف فيػػر مي ػوافرة  ،ػ ذ ي،يضػػى
األمػػر بػػوت عمػػـ الجػػا ى بكافػػا هػػذه الو اصػػر الجوهريػػا حيػػى ي سػػحب وصػػؼ اليج ػريـ عمػػى

فوؿ الجا ى  ،وهو ما صػر الحكػـ فػى بيا ػا واضػطرب فػى سيخىصػا  ،ول ػذا شػابا عػوار

البطىف كما سمؼ البياف ٓ

* ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأْ :

" الحكػػـ يكػػوف مويب ػاي وبػػاطىي ذا كا ػػت أسػػبابا ػد وردت عمػػى حػػو ي ػػا ض بوضػػا

الػػبوض ا خػػر وفيػػا مػػف اليضػػارب والي ػػا ض مػػا يصػػما بالي ػػاير واليخػػاذؿ  ،ػ بحيػػث ي فػػى

بوػػض أسػػبابا مػػا أ بيػػا الػػبوض ا خػػر ،وهػػو مػػا هي بػػئ عػػف ضػػطراب صػػورة الوا وػػا فػػى ذهػػف
المحكما  ،وعدـ سي،رارها ا سي،رار الػذش يجوم ػا فػى حكػـ الو ػا ع ال ابيػا ممػا هيوجػز محكمػا
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ال ،ض عف م ار با صحا يطبيؽ ال،ا وف عمى الوا وا كما صار باي ا بػالحكـ وهػو مػا يوجػب
،ضا " ٓ

* ،ض ٘ٔ ٜٜٔٛ/ٕٔ/ػ طوف ر ـ ٕ  ٙٚ /ؽ

* ،ض ٔٔ ٜٜٔٗ/٘/ـ س ٘ٗ ـ ر ـ  ٖٜٙ/ ٜٛالطوف ر ـ ٕٙ /ٔٔٙٚٙؽ
* ،ض ٖٕ ٜٔٚٛ/ٗ/ـ س  ٕٜـ ر ـ  ٚٚـ ص ٘ٓٗ الطوف ر ـ ٕ ٗٛ / ٜؽ
* ،ض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٜـ س  ٕٛـ  ٜـ ٗٗ

* ،ض ٔٔ ٜٔٛ٘/ٙ/ـ س  ٖٙـ  ٖٔٙـ ٜٚٙ
* ،ض ٗ ٜٕٔٛ/ٔٔ/ـ س ٖٖ ـ ٗ ٔٚـ ٛٗٚ

و ي،ػػدح فػػى ذلػػؾ أف يكػػوف الو،وبػػا الم،ضػػى ب ػػا ضػػد الطػػاع يف وهػػى الحػػبس لمػػدة
سػيا أشػ ر وا ي،ػاؼ مبػػررة لجريمػا الضػػرب الم صػوص عمي ػػا فػى المػػادة ٕٕٗ ٔ/ع،وبػػات ،

واليى

يسيمزـ صفا أو وظيفا موي ا فى المج ى عمػي ـ  ،ألف األمػر ه ػا ييومػؽ بإضػطراب

م طؽ الحكـ المطوػوف فيػا  ،ػ وي ا ضػا  ،فضػىي عػف صػور أسػبابا  ،وهػذا الم طػؽ ييوػيف

أف يكػػوف سػػديداي
مػ ج ػويـ ،

يشػػوبا الوػػوج أو الي ػػا ض  ،كمػػا ي بغػػى أف يجػػرش سػػيد ؿ الحكػػـ عمػػى

يحيػد عػف الصػ ار ط المسػي،يـ حيػى يمكػف أف يكػوف جػدي اير بإكيسػابا ػوة األمػػر

الم،ضى با ذا ما أصبق ا ياي وباياي  ،يمؾ ال،وة اليى يجوما ع وا ػاي لمح،ي،ػا واليػى يومػوا فػوؽ
كؿ عيبار حيى عيبارات الودالا ذاي ا ٓ

فإذا أصاب م طؽ الحكـ ذلؾ الويب الما ر  ،ػ كاف خمي،ػاي بػال ،ض بغػض ال ظػر عػف

أف الو،وبا الم،ضى ب ا مبررة لوصؼ يجريمى دخر يمكػف أف ي طبػؽ عمػى الوا وػا المطروحػا

ٓ

هػػذا لػػى الطػػاع يف ي ػػازعوف فػػى صػػورة الوا وػػا  ،اليػػى أ ػػاـ عمي ػػا الحكػػـ ضػػاءه
با دا ػ ػػا  ،وم ػ ػػف الم ،ػ ػػرر أ ػ ػػا

مح ػ ػػؿ ليطبي ػ ػػؽ ظري ػ ػػا الو،وب ػ ػػا المب ػ ػػررة ميػ ػ ػى ام ػ ػػت يم ػ ػػؾ

الم ازعا ٓ

* ،ض ٖٓ ٜٔٛٙ/ٔٔ/ػ س  ٖٚػ ر ـ  ٔٛٛػ ص ٘ ٜٛػ طوف ٖٓ٘٘/ٖٙؽ
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ا
ا
ثبٔيب  :رٕبلضب آخس ف ٝاٌزعجيت

ف،ػػد شػػاب الحكػػـ المطوػػوف فيػػا ي ا ضػاي دخػػر فػػى اليسػػبيب عمػػى مػػا يبػػيف مػػف مطالوػػا

مدو ايػ ػػا ع ػ ػػد ال،ضػ ػػاء بب ػ ػراءة المي مػ ػػا الخامسػ ػػا عش ػ ػرة والمػ ػػي ـ السػ ػػادس عشػ ػػر حيػ ػػث أورد

بالصفحا ر ـ  ٕٛمف مدو ايا ِب ٔظٗ  :ـ

" وحيػث أ ػا بال سػبا لممي مػيف الخامسػا عشػرة والسػادس عشػر  ،ػ فإ ػا مػف الم،ػرر

أف اليحػريض كرحػػد وسػػا ؿ ال شػػاط ا ج ارمػػى فػػى المسػػاهما اليبويػػا هػػو خمػػؽ فكػرة الجريمػػا

لػدش شػخص  ،ػ ػـ يػدعيم ا كػى ييحػوؿ لػى يصػميـ عمػى ريكاب ػا  ،ػ فيمػزـ ليػوافر الجريمػا
اليحريضيا أمراف

أول مػا  :أف ي،ػع يحػريض ويكػوف بخمػؽ فكػرة الجريمػا لػدش الفاعػؿ  ،ػ أو

أف يكػػوف مج ػػرد خ ػواطر لدي ػػا فيخم ػػؽ ع ػػده اليص ػػميـ عمػػى ريكاب ػػا ،

ػ و ا ي م ػػا  :أف ي،ػػع

اء عمى هذا اليحريض  ،ػ وأ ػا ػ والكػىـ لمحكػـ ػ لمػا كػاف ال ابػت أف مػوظفى أمػف
الجريما ب ي
الشػػركا الم ػػوط ب ػػـ ح ارسػػي ا والمحافظػػا عمػػى أو ار ػػا ومسػػي داي ا وخ از ػػا فوج ػوا بمج ػػوليف
ي،يحمو ػػا ويويػػدوف عمػػي ـ بالضػػرب وي،ومػػوف بػػإيىؼ بوػػض موجوداي ػػا فإشػػيبكوا مو ػػـ لصػػد

عدوا ـ بما يوفر فى ح ،ـ حالا الدفاع الشرعى وكاف ال ابت أيضاي أف ال ،يػب شػريؼ محمػود
ار ؼ وال،وة المراف،ا لا ػد يػدخموا فػى ذلػؾ الشػجار وهػـ يريػدوف المىبػس المد يػا ولػـ يفصػحوا
ع ػػف ص ػػفي ـ ش ػػيبكوا مو ػػـ موظفػ ػوا أم ػػف الش ػػركا لج م ػػـ بص ػػفي ـ عي ،ػػادهـ أ ػػـ ض ػػمف

الم ػػاجميف فإ ػػا بفػػرض اليسػػميـ جػػد ي بػػرف المي مػػيف المػػذكوريف حرضػػا مػػوظفى أمػػف الشػػركا

با شيباؾ مو ـ مع ج م ـ بصػفي ـ فػإف شػاط ما بػاليحريض يكػوف مشػروعاي  ،ػ ذلػؾ أ ػا مػف

الم،رر أف مف يساهـ فى فوؿ د يجرد مف الصفا فيػر المشػروعا هيوػد شػاطا بػدوره مشػروعاي
 ،أما ما جاء باليح،ي،ات مف أف المي ميف حرضػوا مػوظفى الشػركا عمػى ا عيػداء عمػى رجػاؿ
الش ػػرطا الم ػػذك وريف م ػػع عمم م ػػا بص ػػفي ـ ف ػػو ػػوؿ

يس ػػي،يـ م ػػع م ط ػػؽ الو ،ػػؿ وظ ػػروؼ

الدعوش ومىبسي ا  ،ػ ذلؾ أف المي مػيف كا ػا فػى أمػس الحاجػا لػى م،او ػا الشػرطا فػى صػد

ال جوـ الوا ع عمي ا بإعيبارهما مف الطرؼ المويدش عميا  ،و د عبػر عػف ذلػؾ ال ،يػب عصػاـ
جػػىؿ الػػذش ػػرر ص ػراحاي أف المي مػػيف كػػا وا يج مػػوف صػػفا رجػػاؿ الشػػرطا المويػػدش عمػػي ـ

المسػ دة لػػى
لكػػو ـ كػػا وا يريػػدوف المىبػػس الوسػػكريا  ،ػ ويرييبػاي عمػػى مػػا ي،ػػدـ يكػػوف الي مػػا ه
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المي مػيف المػذكوريف الخامسػا عشػرة والسػادس عشػر ا مػا عمػى فيػر سػ د مػف صػحيق الوا ػػع
وال،ػػا وف بمػػا ييوػػيف موػػا ال،ضػػاء ببراءي مػػا ممػػا أس ػ د لي ػػا عم ػىي بالمػػادة ٖٗٓ ٔ/ج ػراءات

ج ا يا ٓ

٘ىرا لبي ا ىُ !!

ومػػا خمصػػت ليػػا المحكمػػا فيمػػا ي،ػػدـ يػػدؿ بوضػػوح وجػػىء عمػػى أف ح ػراس الشػػركا

وم ػ ـ الطػػاع يف ك ػػا وا فػػى حال ػػا دفػػاع ش ػػرعى عػػف أ فسػ ػ ـ وعػػف أموال ػػا وخ از ػػا  ،وأ ػػـ
الفريػػؽ المويػػدش عميػػا  ،وأف المج ػػوليف أفػراد الفريػػؽ ا خػػر الػػذش ييزعمػػا المػواء السػػابؽ أحمػػد
صػػر والم شػػؽ عمػػى مجمػػس ا دارة الشػػرعى هػػـ المويػػدوف الم ػػاجموف  ،وبػػذلؾ يكػػوف فوػػؿ

الطاع يف مشروعاي وفير ما ـ و جريما فيػا سػيوما ي لح ،ػـ المشػروع فػى الػدفاع عػف الػ فس
والمػػاؿ والم صػػوص عميػػا فػػى المػػادة ٕ٘ٗ ع،وبػػات سػػالفا البيػػاف  ،و يكػػوف يمػػؾ األفوػػاؿ
م طويا عمى أيا جريما وباليالى فإف ا شيراؾ في ػا سػواء بػاليحريض أو أش صػورة أخػرش مػف

ص ػػور ا ش ػػيراؾ ف ػػى الجػ ػ ار ـ يك ػػوف مش ػػروعاي ب ػػدوره و هيش ػػكؿ مػ ػاي أو هجرمػ ػاي ٓ بإعيب ػػار أف
الشػ ػريؾ يس ػػاهـ ب ش ػػاطا ي ف ػػى فو ػػؿ همج ػػرـ وي ػػدخؿ ف ػػى ط ػػاؽ اليجػ ػريـ ف ػػإذا ك ػػاف همباحػ ػاي
ويود عمىي مشروعاي ٓ
ومشروعاي فى يكوف ا شيراؾ ما ماي كذلؾ ه
وهذه األسباب وعمى مػا جػرت بػا عمػى هػذا ال حػو يهوػد م ا ضػا يمامػاي لمػا ذهبػت ليػا
المحكمػػا بمػػدو ات ذات الحكػػـ مػػف بػػؿ بػػرف حالػػا الػػدفاع الشػػرعى لػػـ يكػػف ا مػػا فػػى جا ػػب
الط ػػاع يف ،

ػ وأ ػػـ

ييميو ػػوف ب ػػذا الس ػػبب م ػػف أس ػػباب ا باح ػػا ول ػػذا ض ػػت برفض ػػا

ومساءلي ـ عف الهجرـ الػذش أسػ ديا لػي ـ  ،ػ ولػـ يوبػر بمػا ذكػره الػدفاع عػف يػوافر حالػا الػدفاع
الشرعى فى جا ب ـ بال ظر أل ـ هـ الفريؽ المويدش عميا مػف الم ػاجميف المويػديف المػزوديف
باألس ػػمحا البيض ػػاء الي ػػى م ػػف ش ػػرف س ػػيومال ا ح ػػداث الم ػػوت الواج ػػؿ أو الج ػػروح الجس ػػيما

والبالغػ ػػا وهػ ػػو مػ ػػا حػ ػػدث فو ػ ػىي حيػ ػػث أهصػ ػػيب هػ ػػا ء الطػ ػػاع وف بإصػ ػػابات ميوػ ػػددة وردت

بالكشػػوؼ الطبيػػا المرف،ػػا بػػاألوراؽ  ،والدالػػا عمػػى شػػدة مػػا و ػػع عمػػي ـ مػػف ع ػػؼ وعػػدواف وهػػـ

الفريػػؽ المويػػدش عميػػا كمػػا ورد برسػػباب الحكػػـ السػػالفا الػػذكر وهػػو مػػا هيوػػد يضػػارباي فػػى أسػػبابا
يسيوصػى عمػى المواءمػا واليوفيػػؽ  ،ولػـ ي،يصػر يضػػارب الحكػـ وي ا ضػا ع ػػد هػذا الحػد بػػؿ
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أ بت كذلؾ بمػدو ات أسػبابا سػالفا الػذكر أف الطػاع يف وهػـ مػف حػراس الشػركا كػا وا يج مػوف

صفا المج ى عمي ـ  ،وأ ـ مف رجاؿ السمطا الواما  ،حيث كا وا يريدوف المىبػس المد يػا
وأف عيداء مالـ ي،ػع عمػى مػف ريػدش المىبػس الوسػكريا ومػ ـ ال ،يػب عصػاـ جػىؿ وأعوا ػا

مف رجاؿ الشرطا ٓ

وهػذه األسػباب ي ػا ض يمامػاي يمػؾ األسػباب السػاب،ا  ،ػ واليػى ورد ب ػا أف الطػاع يف كػا وا

يوممػػوف و ػػت عيػػدا ـ المزعػػوـ صػػفا ووظيفػػا المج ػػى عمػػي ـ مػػف رجػػاؿ الشػػرطا (؟!!!) ،
وأف ا عيداء و ع عمي ـ وهـ يومموف كذلؾ بر ـ يادوف أعماؿ وظيفي ـ (؟!!!) ٓ

وعمى ذلؾ فما كاف لمحكما الموضوع أف ي ي ى ع د ضا ا بإدا ا الطاع يف لػى ال،ػوؿ

بػػر ـ لػػـ يكو ػوا فػػى حالػػا دفػػاع شػػرعى عػػف أ فس ػ ـ وأمػواؿ الشػػركا وي،ضػػى بمس ػ وليي ـ عمػػى
أسػاس فػى يمػؾ الحالػػا  ،عممػاي بػرف حالػػا الػدفاع الشػرعى يسػوغ سػػيوماؿ ال،ػوة ضػد المويػػدش
ولػػو كػػاف الخطػػر الصػػادر م ػػا وهمي ػاي وفيػػر ح،ي،ػػى كمػػا سػػمؼ البيػػاف  ،ولػػـ ي ػراع المحكمػػا
الظ ػػروؼ الشخص ػػيا الي ػػى ك ػػاف عمي ػػا الط ػػاع وف  ،والم ػػرزؽ الح ػػرج ال ػػذش واج ػػـ ف ػػى ظ ػػؿ

ا عيػػداء الغاشػػـ الػػذش يورض ػوا لػػا  ،والػػذش هي ػػذر بػػروخـ الووا ػػب وأشػػدها خطػػورة  ،وكػػؿ
ذلػػؾ يػػدؿ بوضػػوح عمػػى أف أسػػباب الحكػػـ ػػد شػػاب ا ا ضػػطراب وعػػدـ ا سػػي،رار فض ػىي عػػف
اليخاذؿ والي اير والغموض وا ب اـ  ،حيث جػاء بوضػ ا بحيػث ي فػى مػا أ بيػا الػبوض ا خػر

اء
 ،ذ فى الحكـ يوافر حالا الدفاع الشػرعى فػى موضػع م ػا  ،ػ و ضػى بإدا ػا الطػاع يف ب ػ ي
عمػى يفػاء يمػؾ الحالػػا  ،ػـ عػاد الحكػـ و ضػػى بػالبراءة عمػى سػ د مػػف ال،ػوؿ بػرف يمػؾ الحالػػا
كا ت ا ما وميوافرة بكافا أركا ا ال،ا و يػا والوا ويػا ػ و يخفػى أف فػى حالػا الػدفاع الشػرعى

عمى هذا ال حو أمر عي ى يسيفيد م ػا كافػا الفػاعميف والمسػاهميف فػى الجريمػا اليػى و وػت ،
أل ػػا ييومػػؽ بمشػػروعيا هػػذا الفوػػؿ وأ ػػا همبػػاح وفيػػر مػػا ـ ول ػػذا فإ ػػا ي سػػحب عمػػى الطػػاع يف
ويصػػبق كػػؿ م ػ ـ فػػى حالػػا دفػػاع شػػرعى شػػر ا فػػى ذلػػؾ شػػرف المي مػػيف الم،ضػػى ببراءي مػػا ،
وهػػذا الي ػػا ض بػػيف أسػػباب الحكػػـ عمػػى هػػذا ال حػػو يف،ػػده ي اسػػ،ا  ،ػ ويوػػدـ سػػىما م ط،ػػا

ال،ضا ى ويوجز محكما ال ،ض كذلؾ عف بسط ر ابي ػا عمػى الحكػـ  ،ػ لم ار بػا صػحا يطبيػؽ
ال،ا وف عمػى الوا وػا  ،ػ كمػا صػار باي ػا بمدو ايػا  ،ػ لوػدـ سػي،رارها ا سػي،رار الػذش يجوم ػا
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فى حكـ الو ا ع ال ابيا  ،ػ وهو ما يويبا بما يسيوجب ،ضا ٓ

* ،ض ٔٔ ٜٜٔٗ/٘/ـ س ٘ٗ ـ ر ـ  ٜٛـ ص  ٖٜٙـ طوف ٕٙ/ ٔٔٙٚٙؽ
* ،ض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٜػ س  ٕٛػ  ٜػ ٗٗ

* ،ض ٔٔ ٜٔٛ٘/ٙ/ػ س  ٖٙػ  ٖٔٙػ ٜٚٙ
* ،ض ٗ ٜٕٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ ٗ ٔٚػ ٛٗٚ
ا
ثبٌثب  :لظٛز آخس ف ٝاٌزعجيت

ف،ػػد صػػرت محكمػػا الموضػػوع فػػى بيػػاف ركػػف ال،صػػد الج ػػا ى لػػدش الطػػاع يف ،وهػػو

صػػد صػػابا المج ػػى عمػػي ـ مػػف رجػػاؿ السػػمطا الوامػػا أ ػػاء يرديػػا أعمػػاؿ وظػػا ف ـ  ،ألف
الجريمػػا الم صػػوص عمي ػػا فػػى المػػادييف  ٖٔٚ ، ٖٔٙع،وبػػات يسػػيمزـ ليوافرهػػا ضػػرورة عمػػـ

الجا ى برف ألفاظ ا ها ا وأفواؿ اليودش وال،وة موج ا ضػد الموظػؼ الوػاـ  ،وهػذا الػركف مػف
أركاف يمؾ الجريما الجوهريا و ياـ ل ا بدو ا ٓ
ويبػػيف مػػف مطالوػػا أسػػباب ومػػدو ات الحكػػـ المطوػػوف فيػػا  ،ػ س ػواء فيمػػا حصػػميا
المحكمػا عػف وا ػع الػدعوش  ،أو مػا حصػميا مػف أ ػواؿ شػ ود ا بػات  ،أف الطػاع يف لػـ يكػػف
لػدي ـ أد ػى عمػـ بشخصػيا المج ػى عمػي ـ مػف الضػباط ورجػاؿ السػمطا الوامػا  ،ػ الػذيف كػا وا

يريدوف المىبػس المد يػا  ،ولػـ يكػف ه ػاؾ أيػا مظػاهر أو د ػؿ عمػي ـ يػدؿ عمػى وظػا ف ـ ،
و د كػا وا مػف بػيف الم ػاجميف مػف المويػديف  ،ول ػذا خػيمط األمػر عمػى الطػاع يف وظ ػوا أ ػـ

مف ها ء الم اجميف الباد يف بالودواف  ،والجارش سيوماؿ ال،وة ضدهـ فى الحػدود المشػروعا
سيوماؿ حؽ الدفاع الشرعى  ،الذش يوافر فى جا ب ـ بكافا شروطا وأركا ا ال،ا و يػا  ،ظػ اير

ليوافر الخطر الداهـ الميىحؽ الذش

يرجى يو فا  ،و ييو ع و ؼ سػيمراره ي بإسػيوماؿ

ال،ػػوة لػػرده  ،و ػػد أس ػػيوممت ال،ػػوة مػػف الم ػػدافويف بال،ػػدر الػػىزـ دوف م ػػا يجػػاوز مػػع م ارعػػاة
الظػػروؼ والمىبسػػات المحيطػػا بالمػػدافويف  ،وهػػـ الطػػاع وف المػػذكورف والػػذيف كػػا وا و شػػؾ
حس ى ال يا ذ

ييصور سوء يي ـ يجاه رجاؿ الشرطا وهـ فى هذا المػرزؽ المحػيط ب ػـ مػف

كػػؿ جا ػػب و ػػد س ػووا لإلسػػي جاد بواسػػطا ػوات الشػػرطا دوف جػػدوش  ،ول ػػذا كػػاف سػػيوا ي ـ
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بيمؾ ال،وات هو أمم ـ ل جدي ـ مف هوؿ هذا الخطر الذش هدد أرواح ـ وأمػواؿ الشػركا بخطػر

ساحؽ وشػر مسػيطير  ،وهػو مػا ياكػد وػداـ ركػف ال،صػد الج ػا ى لػدي ـ  ،الػىزـ يػوافره فػى
جريما اليودش وم،اوما السمطات الواما اليى ضى الحكـ بإدا ي ـ ع ا ٓ

و يجػػدش فػػى هػػذا الم،ػػاـ مػػا اسػػيطرد ليػػا الحكػػـ بوػػد ذلػػؾ ب،ولػػا أف الطػػاع يف عمم ػوا

بوظيفػا رجػػاؿ الشػرطا وطبيوػػا أعمػػال ـ فيمػا بوػػد  ،ألف مػا ورد بػػالحكـ فػػى هػذا الصػػدد جػػاء
بوب ػػارات عام ػػا ومج م ػػا

ييف ػػؽ م ػػع م ػػا أوجبي ػػا الم ػػادة ٖٓٔ جػ ػراءات ج ا ي ػػا م ػػف ض ػػرورة

شػػيماؿ كػػؿ حكػػـ صػػادر با دا ػػا عمػػى بيػػاف مفصػػؿ وواضػػق لمضػػموف كػػؿ دليػػؿ مػػف أدلػػا

ال بػوت الدالػا عمػى يػوافر أركػاف الجريمػا فػى جا ػب المػي ـ الم،ضػى بإدا يػا  ،ػ و يكفػى فػى
هػػذا الصػػدد يمػػؾ األ ػواؿ المرسػػما المج مػػا الػػى

يسيسػػاغ م ػػا الو ػػوؼ عمػػى مسػػوفات مػػا

ضػػى بػػا الحكػػـ  ،وذلػػؾ حيػػى يسػػيطيع محكمػػا ال ػ ،ض م ار بػػا صػػحا يطبيػػؽ ال،ػػا وف عمػػى

الوا وػػا كمػػا وردت بػػالحكـ وا ي كػػاف مويب ػاي ل،صػػور بيا ػػا وهػػو الويػػب الػػذش يػػردش فيػػا الحكػػـ
الطويف ول ذا كاف ميويف ال ،ض وا عادة ٓ

* ،ض  ٜٜٔٓ/ٕٔ/ٔٚػ س ٔٗ ػ ر ـ ٕٓٓ ػ ص  ٜٔٔٓػ  ٜ٘ / ٔٚٛٗٙؽ

ولمػػا هػػو م،ػػرر بػػرف الشػػارع أوجػػب فػػى المػػادة  ٖٔٓ /جػراءات ج ا يػػا شػػيماؿ كػػؿ

حكػػـ صػػادر با دا ػػا عمػػى األسػػباب اليػػى ب ػػى عمي ػػا وا ّ كػػاف بػػاطىي والمػراد باليسػػبيب الػػذش
يحفؿ با ال،ا وف هو يحديد األسا يد والحجج اليى بي ى عمي ػا الحكػـ والم يجػا هػى لػا  ،سػواء

مف حيث الوا ع أو ال،ا وف ػ ولكى يح،ػؽ اليسػبيب الغػرض م ػا يجػب أف يكػوف فػى بيػاف جمػى
مفصؿ  ،بحيث يييسر الو وؼ عمى مبررات ما ضى با ػ أما فراغ الحكػـ فػى عبػارات عامػا
موم ػػاه  ،أو وض ػػوا ف ػػى ص ػػورة مج م ػػا مجمم ػػا ف ػػى يح ،ػػؽ الغ ػػرض ال ػػذش ص ػػده الش ػػارع م ػػف
يجاب يسبيب األحكاـ  ،ػ و يمكف محكما ال ،ض مف م ار با صحا يطبيؽ ال،ػا وف
الوا وا كما صار باي ا فى الحكـ ٓ

* ،ض  ٜٖٔٛ/ٖ/ ٔٙػ س ٖٗ ػ ر ـ ٘ ٚػ ص ٔ ٖٚػ طوف ٕٓ ٕ٘ / ٘ٛؽ
* ،ض  ٜٖٔٛ/ٗ/ٜٔػ س ٖٗ ػ ر ـ ٕٔٔ ػ ص ٕ ٘ٚػ طوف  ٕ٘ / ٜٜٙٚؽ

* ،ض ٘ ٜٖٔٛ/ٗ/ػ س ٖٗ ػ ر ـ ٓٓٔ ػ ص ٖ ٜٗػ طوف ٕ ٕ٘ / ٙٙٛؽ
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عمػى

ٚلضذ ورٌه ثأْ :

" الغػػرض مػػف يسػػبيب األحكػػاـ أف يومػػـ مػػف لػػا حػػؽ الم ار بػػا عمػػى أحكػػاـ ال،ضػػاه مػػف

خصػػوـ وجم ػػور ومحكمػػا الػ ،ض مػػاهى مسػػوفات الحكػػـ ،ػ وهػػذا الومػػـ
اليى مف بيؿ مػا أخػذ بػا الحكػـ المطوػوف فيػا  ،بػؿ

ييػػريى بالمب مػػات

بػد لحصػولا مػف بيػاف مفصػؿ  ،ولػو

لى أ ؿ در يطم ف موا ال فس والو،ؿ لى أف ال،اضى ظاهر الوػذر فػى أي،ػاع حكمػا عمػى

الوجا الذش ذهب ليا دوف وجا دخر مبايف أو م ا ض لا " ٓ

* ،ض ٜٕٜٔ/ٕ/ٕٛػ مجموعا ال،واعد (عمر) ػ ج ٔ ػ ر ـ ٖ ٔٛص ٖٕٕ
وواضػػق أف الجريمػػا اليػػى ديػػف ع ػػا الطػػاع وف مػػف الج ػ ار ـ الومديػػا  ،ػ وهػػذا الػػركف

ميويف بويا فى جا ب ـ وعمى سبيؿ ال،طع والجزـ  ،ػ و يجوز فيراضا مف مجرد بػوت فوػؿ

الودواف عمى رجؿ السمطا الواما حيى ذا كاف ميخفياي ولـ يكف شخصييا موموما لمجا ى ٓ

ألف فػ ػػى هػ ػػذا في ػ ػراض ل بػ ػػوت عمػ ػػـ األخيػ ػػر بشخصػ ػػيا المج ػ ػػى عميػ ػػا  ،وأ ػ ػػا مػ ػػف

ػاء
المػوظفيف أو أربػػاب السػػمطا  ،ػ لمجػػرد بػػوت و ػػوع الفوػػؿ المػػادش المكػػوف ليمػػؾ الجريمػػا ب ػ ي
عمػ ػػى ري ػ ػػا ا و يػ ػػا أسػ ػػاس ل ػ ػػا مػ ػػف ال،ػ ػػا وف أو الوا ػ ػػع  ،وطالمػ ػػا أف الجريمػ ػػا المػ ػػذكورة
والم صػػوص عمي ػػا فػػى المػػادييف  ٖٔٚ ، ٖٔٙع،وبػػات عمديػػا  ،فػػإف ركػػف ال،صػػد الج ػػا ى

ييوػػيف بويػػا فومي ػاي  ،وعمػػى سػػبيؿ ال،طػػع والجػػزـ  ،و يجػػوز بحػػاؿ في ارضػػا أو اميػػا عمػػى
مجرد الظف وا حيماؿ  ،وهو ما صر الحكـ الطويف فى بيا ا ٓ

هذا مع ضرورة أف يوضع فى ا عيبار الظروؼ والمىبسات اليى أحاطػت بػالمي ميف ،
واليػػى مػػا كا ػػت يهيػػيق ل ػػـ الفرصػػا لي،صػػى هويػػا ه ػا ء األشػػخاص وا سػػيوىـ عػػف وظػػا ف ـ،
وعمم ػـ ويكفػى أ ػـ كػا وا يريػػدوف المىبػس المد يػا  ،ولػـ يكػػف ه ػاؾ أيػا عىمػات أو مظػػاهر
خارجيا عمػي ـ يػدؿ عمػى أ ػـ مػف رجػاؿ األمػف الوػاـ أو السػمطا الوامػا  ،و يمكػف بحػاؿ أف
ييو ووا هذه الصفات عمي ـ  ،وهـ مواج وف بخطر ح ا
ػاؿ يكػاد ي،ضػى عمػى أرواح ػـ وحيػاي ـ
و ػد شػغؿ كػؿ مػ ـ ب فسػا يمػيمس ال جػاة مػػف هػوؿ يمػؾ األخطػار المحد ػا بػا  ،و ػد أصػػبق
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يوػػد يهبصػػر أو يػػرش سػػوش هػػذا الخطػػر  ،وا شػػغمت
شػبق المػػوت مػػا ىي أمػػاـ عي يػػا  ،اليػػى لػػـ ه
با ى الحواس بمحاولا در ا وو فا ولو بإسيوماؿ ال،وة ٓ
ول ذا فإف يكميؼ الطاع يف بضرورة البحػث والي،صػى لمحاولػا مورفػا أشػخاص هػا ء

المج ى عمي ـ أو مورفا طبيوا أعمال ـ هيود و شؾ يكميفاي بمسيحيؿ  ،ػ و هيكمؼ اهلل سػبحا ا
ويو ػػالى فسػ ػاي ي وس ػػو ا  ،ول ػػذا ف ػػإف عي ،ػػاد الط ػػاع يف ب ػػرف رج ػػاؿ الش ػػرطا الم ػػذكوريف م ػػف

الو اصر المويديا ا ما يكوف همبر اير وم،بو ي فى ظػؿ الظػروؼ والمىبسػات اليػى أحاطػت ب ػـ
والسالؼ ذكرها ٓ

ويكوف الحكـ المطوػوف فيػا و ػد أ بػت يػوافر هػذا الومػـ فػى جػا ب ـ وعمػى حػو مػا ورد

بمدو ايا السالؼ بيا ا  ،و د يوسؼ سي ياجا وشاب الفساد سيد لا فضىي عػف صػور بيا ػا

بمػا هيبطمػا ػ وهػذا كمػا عمػى الفػرض الجػدلى بػرف الطػاع يف هػـ الػذيف أحػد وا صػابات المج ػى

عمي ـ المذكوريف مف أفراد الشرطا  ،عمماي برف ال ابت باليح،ي،ات أف عمرو محمد أحمػد زكريػا
مسػػاعد الم ػػيج بشػػركا أمريكا ػػا لميسػػويؽ وا عػػىف لػػـ يكػػف ميواجػػداي عمػػى مسػػرح الوا وػػا  ،و ػػد
ػاء عمػػى مكالمػػا يميفو يػػا عػػف وجػػود مشػػاكؿ ب ػػا بوػػد
ػػبض عميػػا أ ػػاء يوج ػػا لم،ػػر الشػػركا ب ػ ي
ي اء األحداث ٓ
كم ػ ػػا أ بي ػ ػػت اليح،ي ،ػ ػػات أف

( الطػ ػ ػػاعف ) ر ػ ػػيس الس ػ ػػواة بالشػ ػ ػػركا و ……

( الطػػاعف األخيػػر ) والسػػاعى بػػذات الشػػركا كا ػػا بويػػداي عػػف مسػػرح الحػػادث و ػػد فػػوجئ كػػؿ

م ما با عيداء الوا ع عميا ويبي ا فيما بود أ ـ مف رجاؿ الشرطا ٓ

وجػػدير بالػػذكر أف أف ػراد ال،ػػوة الػػذيف يواجػػدوا بمكػػاف الوا وػػا بوػػد سػػيدعا ـ لػػـ يخف ػوا
ل جا المويدش عمي ـ المدافويف عف أ فسػ ـ  ،بػؿ ضػموا فوػىي ووا وػاي لمم ػاجميف المويػديف ،
ػ فشاركوهـ فى م ـ وعدوا ـ مواو ا يجابيا  ،ػ و اموا بذات األفواؿ اليى ػاـ ب ػا المويػدوف

 ،ووج ػوا ػوي ـ

لحمايػا المويػدش عميػا ال،ػابع فػى م،ػر الشػركا يريوػد خوفػاي وهموػاي مػف هػوؿ

مػػا يحػػدث أمامػػا مػػف أفوػػاؿ همجيػػا جراميػػا  ،بػػؿ أ ػػالوا ض ػرباي عمػػى هػػا ء المج ػػى عمػػي ـ
وأحػػد وا ب ػػـ وبالسػػيدة  /هبػػا صػػىح الػػديف ف ازلػػا جممػػا صػػابات كشػػؼ ع ػػا الي،ريػػر الطبػػى
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المو ػػع عمي ػػا  ،وه ػػو عي ػػداء وحش ػػى با ض ػػافا ل ػػى م ػػا ح ػػدث م ػػف ص ػػابات أخ ػػرش بب ػػا ى
المصابيف مف عماؿ وموظفى الشركا ٓ

وهذه األعماؿ الوحشيا  ،كا ت مف األسباب الم،بولا اليى امػت فػى ذهػف الطػاع يف

 ،حيث ي بئ وياكد بذاي ا عف أف مريكبي ػا ليسػوا مػف رجػاؿ الشػرطا  ،ػ وا مػا هػـ مػف أ صػار
الفريؽ المويدش ا ـ  ،حيث

ييصور فى م ؿ هذه الظروؼ صدور يمػؾ األفوػاؿ مػف رجػاؿ

األمف  ،الم وط ب ـ الحفاظ عمػى أرواح المػواط يف وسػىما أمػوال ـ مػف كػؿ عػدواف واعيػداء ،

واذ حدث م ـ هذا ا عيػداء وبالصػورة اليػى حممي ػا األوراؽ وهػـ بػالمىبس المد يػا  ،ومػف يػـ
يرسػا المػواء بالموػاش أحمػد
لـ ي هو ْد ه ػاؾ أش شػؾ فػى أ ػـ مػف أ صػار الفريػؽ المويػدش الػذش أ
صر  ،والذش حمؿ لواء اليمرد والوصياف عمى مجمس دارة الشػركا الشػرعى و اصػبا الوػداء
 ،وع،د الوزـ ومف أسيرجرهـ

يحاـ م،ػر الشػركا بػال،وة ،ػ وفػرض سػيطريا عميػا دوف حػؽ ،

وب ذا يوافرت كافا ال،ػ ار ف والػد ؿ ال،اطوػا عمػى هحسػف يػا الطػاع يف  ،وعػدـ عمم ػـ بوظيفػا
المصابيف مف رجاؿ الشرطا المريديف المىبس المد يا  ،بما يسوغ موا ال،وؿ بيػوافر هػذا

ال،صػد فػػى جػا ب ـ  ،سػواء ع ػد بػػدء الوا وػا أو أ ػػاء حػدو ا عمػػى حػو مػػا خمػص ليػػا الحكػػـ
المطوػػوف فيػػا  ،الػػذش خػػالؼ هػػذا ال ظػػر ولػػـ يضػػع فػػى عيبػػاره يمػػؾ الظػػروؼ مجيموػػا بػػؿ

اسػػ،ط ا يمام ػاي ولػػـ يفطػػف لي ػػا ول ػػذا كػػاف سػػيد لا مويب ػاي ويسػػبيبا فيػػر سػػا غ يوجػػب ،ػػض
الحكػػـ بركمم ػػا دوف عيػػداد بالو،وب ػػا المبػػررة لو ػػدـ يػ ػوافر شػػروط اع ػػدي ا وأركا ػػا كم ػػا س ػػمؼ

البياف ٓ
ػاء
ولما هو م،رر برف ال،صد الج ا ى مف أركػاف الجػ ار ـ الومديػا و يجػوز في ارضػا ب ي
عمى بوت الفوؿ المادش وحده وا ي كاف فى ذلػؾ شػاء ل،ري ػا ا و يػا سػ د ل ػا مػف ال،ػا وف

ٓ

* ،ض  ٜٜٔٔ/ٕ/ٜٔػ س ٕٗ ػ ر ـ ٔ٘ ػ ص  ٖٜٚػ طوف ٓٙٓ / ٔٛؽ
* ،ض ٕٕ ٜٔٙٚ/٘/ػ س  ٔٛػ ر ـ  ٖٔٙػ ص  ٜٜٙػ طوف ٖٓ ٖٚ / ٛؽ

و ضت محكما ال ،ض فى الوديد مف أحكام ا برف ال،صد الج ا ى
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هيفيػرض  ،كمػا ضػت

المحكم ػػا الدس ػػيوريا الومي ػػا بو ػػدـ دس ػػيوريا في ارض ػػا  ،فمبٌـــذ حمىّـــخ اٌـــٕمض  :ـ
" األص ػػؿ أف ال،ص ػػد الج ػػا ى م ػػف أرك ػػاف الجريم ػػا فيج ػػب أف يك ػػوف بوي ػػا فوميػ ػاي " (  ،ػػض

ٖٔ ٜٔٚٓ/ٗ/ػ س ٕٔ ػ ٓٗٔ ػ  ، ) ٘ٛٙػ و ضػت بر ػا  :ػ " ال،صػد الج ػا ى فػى جريمػا
حػ ػراز المخ ػػدر

ييػ ػوافر بمج ػػرد يح ،ػػؽ الحي ػػازة المادي ػػا ب ػػؿ يج ػػب أف ي ،ػػوـ ال ػػدليؿ عم ػػى عم ػػـ

الجػػا ى بػػرف مػػا يحػػرزه مػػف الج ػواهر المخػػدرة المحظػػور حرازهػػا ا و ػػا ا سػػي اد لػػى مجػػرد
ضػػبط المخػػدر مػػع المػػي ـ فيػػا شػػاء ل،ري ػػا ا و يػػا مب اهػػا في ػراض الومػػـ بػػالجوهر المخػػدرمف

وا ع حيازيا وهو ما يمكف ارره ا و اي مػا داـ ال،صػد الج ػا ى مػف أركػاف الجريمػا ويجػب أف

يكػػوف بويػػا فوميػاي

في ارضػػياي " ( ،ػػض ٘ٔ ٜٕٔٚ/ٔٓ/ػ س ٖٕ ػ  ٕٖٙػ  ، ) ٔٓ٘ٛػ

ٚلضــذ ثأٔــٗ  :ـ " األصػػؿ أف ال،صػػد الج ػػا ى مػػف أركػػاف الجريمػػا فيجػػب أف يكػػوف بويػػا

فوميػاي " ( ،ػػض ٘ٔ ٜٜٔٗ/ٔٔ/ػ الطوػػف ر ػػـ ٖٗ٘ ٕٚلسػ ا  ٜ٘ؽ ػ الموسػػوعا الشػػامما

ألحكاـ ال ،ض ػ الشربي ى ػ ج ٘ ػ أحكػاـ ٗ ٜٜٔػ ر ػـ ال،اعػدة  ٕ٘/ػ ص ٔٗٗ ) ٚ ،لضـذ
ثأٔٗ  :ـ " ال،صػد الج ػا ى فػى جريمػا حػراز المخػدر

ييػوافر بمجػرد يح،ػؽ الحيػازة الماديػا ػ

بؿ يجب أف ي،وـ الدليؿ عمى عمـ الجا ى برف مػا يحػرزه مػف المػواد المخػدرة المحظػور حرازهػا
ا و ػاي

ال،ػػوؿ بغيػػر ذلػػؾ مو ػػاه شػػاء ري ػػا ا و يػػا مب اهػػا في ػراض الومػػـ وهػػو مػػا يمكػػف

ػ ػ ػ ارره ا و ػ ػػا ػ ػ ػ فيج ػ ػػب أف يك ػ ػػوف ب ػ ػػوت ال،ص ػ ػػد الج ػ ػػا ى فوميػ ػ ػاي

في ارض ػ ػػياي " (  ،ػ ػػض

ٜٜٖٔٔ/ٕ/ػ الطوف ر ـ ٕٖٕ٘  ٙٔ /ؽ ػ الموسوعا الشامما ألحكاـ الػ ،ض ػ الشػربي ى ػ ج
ٗ ػ اعدة ر ـ  ٔٓ/ػ ص ٘ٗ )  ،ػ ٚلضذ ثأٔٗ  :ـ " الدفع بودـ الومـ يوجػب عمػى المحكمػا
أف يورد فى حكم ا ما ي بت يوافره فوميػاي
ا و يػا

في ارضػياي و أف ال،ػوؿ بغيػر ذلػؾ فيػا شػاء ل،ري ػا

سػ د ل ػا مػف ال،ػا وف ػ مب اهػا فيػراض الومػـ و هػو مػا

ال،صد الج ا ى مف أركاف الجريما و يجب أف يكوف بويا فومياي
* ،ض  ٜٜٔٔ/ٕ/ٜٔػ س ٕٗ ػ ٔ٘ ػ ٖٜٚ

* ،ض  ٜٕٔٙ/ٔٓ/ٕٜػ س ٖٔ ػ  ٔٙٚػ ٙٚٚ
* ،ض ٕٕ ٜٔٙٚ/٘/ػ س  ٔٛػ  ٖٔٙػ ٜٜٙ
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يمكػف ػ ارره ا و ػاي مػا داـ

فيراضياي " ٓ

ا
زاثؼب  :لظٛز آخس ف ٝاٌزعجيت

ف،د يمسؾ الدفاع عف الطاع يف فػى مرافويػا الشػفويا وبمػذكرة دفاعػا الم،دمػا لمحكمػا

الموضػػوع أ ػػاء المحاكمػػا والمرف،ػػا بػػروراؽ الػػدعوش أف الطػػاع يف كػػا وا فػػى حالػا دفػػاع شػػرعى

عف أ فس ـ وأموال ـ وأمواؿ الشركا اليى يوممػوف ب ػا بوػد أف بػادر الفريػؽ المويػدش بالوػدواف ،

وكاف عدوا ا مسيم اير ميىح،اي وبغير ،طاع وبإسيوماؿ الوديد مػف األسػمحا البيضػاء اليػى مػف
شر ا حداث الموت الواجؿ أو بال،ميؿ الجروح البالغا ٓ

ولػػـ يكػػف ه ػاؾ مػػف سػػبيؿ لو ػػؼ هػػذا الخطػػر الػػداهـ المحػػدؽ ي بإسػػيوماؿ ال،ػػوة ضػػد

ها ء المويديف الذيف يجم ػروا  ،ػ وع،ػدوا الوػزـ عمػى م اجمػا الشػركا فػى محاولػا فيصػاب
م،رهػػا  ،ػ وفػػرض سػػيطري ـ عمي ػػا  ،ػ م ي ػزيف فرصػػا فيػػاب ر ػػيس مجمػػس داري ػػا بالخػػارج
فجمو ػوا شػػمم ـ وأعػػدوا عػػدي ـ وعي ػػادهـ وأسػػمحي ـ ،

ػ ولػػـ ي ،ػػؼ األمػػر ع ػػد مجػػرد الي ديػػد

بإسيوماؿ ال،وة ضد األبرياء المويصميف بم،ر الشركا يريودوف خوفاي ورعباي مف هوؿ األخطػار
المحد ػػا ب ػػـ  ،ػ بػػؿ مػػارس المويػػدوف عػػدوا ـ بالفوػػؿ وأ زل ػوا بالمػػدافويف صػػابات ميوػػددة

شديدة الخطورة والجساما والموصوفا بالي،ارير الطبيا المرف،ا باألوراؽ ٓ
و ظ ػ اير سػػيمرار هػػذا الوػػدواف ويىحػػؽ حم،ايػػا والمايػػد بػػر واؿ المصػػابيف  ،ف،ػػد امػػت

الح،ا ؽ الدامغا اليى ي،طع برف ها ء الج اة هػـ الػذيف بػادروا بالوػدواف وا عيػداء عمػى الفريػؽ

الم ػػدافع  ،وال ػػذش يض ػػـ الط ػػاع يف وه ػػو م ػػا أورده الحك ػػـ الطو ػػيف بمدو اي ػػا وأ بي ػػا ف ػػى أس ػػبابا
ه
السػػالؼ بيا ػػا واليػػى جػػاء ب ػػا ص ػراحاي مػػا يفيػػد أف هػػذا الوػػدواف كػػاف هموػػداي لػػا مػػف بػػؿ ولػػا
م،دمات ساب،ا  ،ػ و د و ع عف صرار سابؽ واعداد همسبؽ ف،د سب،ا عػدواف دخػر و ػع صػباح
يػ ػػوـ ٓٔ ٜٜٔٚ/ٚ/فػ ػػى محاولػ ػػا وحشػ ػػيا فيصػ ػػاب م،ػ ػػر الشػ ػػركا المػ ػػذكورة بمورفػ ػػا أع ػ ػواف

……  ،األمػػر الػػذش هيضػػاعؼ مظػػاهر الخطػػر الػػذش واجػػا الطػػاع يف وجسػػاما األهػواؿ اليػػى
ظ ػػرت بوادره ػػا أمػػاـ أعيػ ػ ـ  ،ػػـ يفا مػػت األم ػػور بوػػد ذل ػػؾ وبس ػػرعا مذهمػػا فإ ،مب ػػت س ػػاحا
الشركا واألماكف الكا ا أمام ا لى ساحا حرب

اؿ في ا الم اجموف عمػى الطػاع يف وبػا ى

الموظفيف بالشركا بالضرب وا عيداء وا ضـ لي ـ رجاؿ الشػرطا وهػـ بمىبسػ ـ المد يػا اليػى
المدافويف يمييزهـ عف فيرهـ مف الج اة ا ميف ٓ
سيحاؿ مو ا عمى ه
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وهػػو مػػا يي ػوافر بػػا حالػػا الػػدفاع الشػػرعى فػػى صػػوري ا الم مػػى كمػػا عرف ػػا ال،ػػا وف فػػى

الم ػػدافع م ػػف الو،ػ ػاب حي ػػث يرف ػػع ع ػػف فوم ػػا وص ػػؼ اليجػ ػريـ
جا ػػب الط ػػاع يف  ،والي ػػى يوف ػػى ه
والوػػدواف ويصػػبق عم ػىي مش ػػروعاي م،ػػر اير بحكػػـ ال ،ػػا وف وهػػو مػػا ي ف ػػى المس ػ وليا بركمم ػػا فػػى

صوري ا الج ا يا والمد يا ٓ

و شؾ أف عي،اد الطػاع يف أف المصػابيف مػف رجػاؿ الشػرطا مػف بػيف المويػديف كػاف
مبر اير وسػا غاي  ،خاصػاي و ػد كػا وا يريػدوف المىبػس المد يػا كمػا ورد بمػدو ات الحكػـ المطوػوف
فيػػا ذايػػا  ،ػ وبػػر واؿ ش ػ ود ا بػػات  ،كمػػا أ ػػـ مارس ػوا ا عيػػداء مػػع هػػا ء المويػػديف ضػػد

الم ػػدافويف ع ػػف أ فسػ ػ ـ  ،وه ػػذا ا عي ،ػػاد الم،ب ػػوؿ والمب ػػرر يكف ػػى ل ف ػػى مسػ ػ وليي ـ
الط ػػاع يف ه
الج ا ي ػػا  ،و يح ػػوؿ دوف يم ػػيو ـ بحال ػػا ال ػػدفاع الش ػػرعى الي ػػى ي ف ػػى المسػ ػ وليا المم ،ػػاه عم ػػى
المدافع
عاي ،ـ  ،ألف ه

يجوز مطالبيػا بػرف يوجػا دفاعػا ي لمػف و ػع م ػا الوػدواف الفومػى ،

بؿ يحؽ لا سيوماؿ ال،وة ضد مػف عي،ػد أ ػا مصػدر الخطػر الػذش واج ػا ضػد فسػا أو مالػا

 ،ما داـ عي،اده جدياي يبرره ظروؼ الوا وا ومىبسػاي ا ػ و يكػوف فومػا فػى هػذه الحالػا ما مػاي
وا واي فى طاؽ اليجريـ بؿ عمىي همباحاي سيوما ي لح،ا فى الدفاع ٓ

وجػود لػا فػى الوا ػع

المػدافع وهميػاي
بؿ وأك ر مف ذلؾ ف،د يكوف الخطر الذش يواجا ه
المػػدافع  ،ػ ومػػع ذلػػؾ هيوػ ْػد همباحػاي بال سػبا ليػػا مػػا داـ عي،ػػاده فػػى ظػػروؼ
و فػى خيػػاؿ ووهػػـ ه
الوا وا م،بػو ي وسػا غاي ومبػر اير فمػا بال ػا والظػروؼ الما مػا مجيموػا واليػى واج ػت الطػاع يف
يرش ػػق فحس ػػب لص ػػدؽ عي ،ػػادهـ ب ػػرف رج ػػاؿ الش ػػركا المص ػػابيف م ػػف ب ػػيف الموي ػػديف ري ػػدا ـ

المىبس المد يا  ،ػ بؿ هاهـ يمارسوف الودواف فوىي ووا واي مع المويديف ا مػيف ضػد األبريػاء
الطػػاع يف ،ػ وبػػذلؾ امػػت الػػد ؿ وال ،ػ ار ف عمػػى صػػدؽ عي،ػػادهـ وسػػىما يصػػورهـ لو ػػوع

الخطػر مػػف ف ػػا د مػا مويديػػا

يمكػػف بحػػاؿ أف يكػوف أفرادهػػا مػػف رجػاؿ الشػػرطا الم ػػوط ب ػػـ

الحفاظ عمى أرواح المواط يف وأموال ـ ٓ

ومػػف الم،ػػرر فػػى هػػذا الصػػدد أف ال،ػػا وف

يوجػػب بصػػفا مطم،ػػا ل،يػػاـ حالػػا الػػدفاع

الشرعى أف يكوف ا عيداء ح،ي،يػاي  ،ػ بػؿ يصػق أف يكػوف وهميػاي  ،ػ بمػا يصػق موػا ال،ػوؿ أف
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الجػػا ى كػػاف موػػذو اير فػػى سػػيوماؿ ال،ػػوة ضػػد هػػذا الخطػػر الػػوهمى  ،ػ ميػػى كا ػػت الظػػروؼ
عيداء جدياي وح،ي،ياي موج اي ليا ٓ
والمىبسات يم،ى فى روع المدافع أف ه اؾ
ي
* ،ض  ٜٔ٘ٔ/ٗ/ٜػ طوف ٖ ٙلس ا ٕٔؽ ػ مج ال،واعد ال،ا و يا ػ ص ٕٜٓ
* ،ض ٕ٘ ٜٔٗٗ/ٕٔ/ػ طوف ٓٗ لس ا ٘ٔ ؽ ػ مج الربع رف ػ ص ٕ٘ٚ

ومػف الم،ػرر كػذلؾ أف ي،ػدير ظػروؼ الػدفاع الشػرعى وم،يضػيايا أمػر عيبػارش  ،ػ و
يمػػزـ أف يكػػوف الفوػػؿ الميخػػوؼ م ػػا خط ػ اير ح،ي،ي ػاي فػػى ذايػػا  ،ػ بػػؿ يكفػػى أف يبػػدو كػػذلؾ فػػى
عي،ػػاد المػػي ـ ويصػػوره  ،ػ وي،ػػدير ذلػػؾ ييجػػا وج ػػا شخصػػيا ي ارعػػى في ػػا الظػػروؼ الد ي،ػػا

بالمػػدافع بمػػا
اليػػى أحاطػػت ه
المىبسات ٓ

يصػػق محاسػػبيا عمػػى م،يضػػى اليفكيػػر ال ػػادم البويػػد عػػف يمػػؾ

* ،ض ٗ ٜٖٔٛ/ٔ/ػ سٖٗ ػ ر ـ  ٚػ ص  ٜ٘ػ طوف  ٘ٚٚٚلس ا ٕ٘ؽ

* ،ض ٕٗ ٜٔٙٛ/ٙ/ػ س ٜٔػ ر ـ ٕ٘ٔ ػ ص ٘ٚٙػ طوف ٖٓٛ /ٔٔٚؽ
وأطرح ػػت المحكم ػػا ذل ػػؾ ال ػػدفع الج ػػوهرش ف ػػى حكم ػػا ب،ول ػػا أف ي ،ػػدير الو ػػا ع الي ػػى
يسػػيخمص م ػػا حػػؽ الػػدفاع الشػػرعى أو يفااهػػا مػػف طى ػػات محكمػػا الموضػػوع وأف الػػدفاع

الشػرعى لػػـ هيشػػرع ي لػرد ا عيػػداء لمحيمولػػا بػػيف مػف هيباشػػر ا عيػػداء وبػيف ا سػػيمرار فيػػا فػػى
يسػػوغ اليوػػرض بفوػػؿ الضػػرب لمػػف لػػـ ي بػػت أ ػػا كػػاف يويػػدش أو يحػػاوؿ ا عيػػداء فو ػىي عمػػى

المدافع أو فيره (؟!!!!!!) ٓ
ه
وهػػو رد مويػػب يواجػػا دفػػاع الطػػاع يف السػػالؼ الػػذكر  ،ػ ذ لػػـ يجػػادؿ أحػػد فػػى
سمطا محكما الموضوع فى ي،دير حالا الػدفاع الشػرعى ووز ػا وي،ػدير موجبػات هػذا الحػؽ أو

فى سمطي ا المطم،ا فى هذا الي،دير ٓ

ولكف ما فاب ع ا أف هذه السمطا ليست مطم،ػا لػى هػذا الحػد دوف ضػابط أو اربػط
 ،ػ بػػؿ يحكم ػػا أسػػس و واعػػد م ط،يػػا م ضػػبطا  ،ػ وام ػػا أف يكػػوف سػػيخىص المحكمػػا
ليوافر حالا الدفاع الشرعى أو في ا سا غاي فى الو،ؿ وم،بو ي فى الم طؽ ٓ

و د أ بت الحكـ ذايػا وفػى مدو ايػا ػ كمػا سػمؼ البيػاف ػ أف الفريػؽ المويػدش الػذش كػاف

المويصػػـ
ييزعمػػا الم ػواء السػػابؽ أحمػػد صػػر كػػاف هػػو البػػادم بالوػػدواف عمػػى فريػػؽ الطػػاع يف ه
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بم،ػػر الشػػركا المج ػػى عمي ػػا والم ػراد فيصػػابا بػػال،وة فػػى فيبػػا ر ػػيس مجمػػس داري ػػا أ ػػاء

وموػداي لػا مػف بػؿ  ،ػ وأف المويػديف كػا وا مسػمحيف
سفره بالخارج وأف هػذا الوػدواف كػاف همػدب اير ه
المػػدافع عػػف
باألسػػمحا البيضػػاء و ػػد بػػدأوا بالوػػدواف  ،ػ وكػػاف فريػػؽ الطػػاع يف فػػى مو ػػؼ ه
الػ فس والمػػاؿ  ،ػ كمػػا أ بػػت الحكػػـ أف رجػػاؿ الشػػرطا المج ػػى عمػػي ـ كػػا وا يريػػدوف المىبػػس

المد يا وباليالى كاف عي،اد الطاع يف بر ـ مف ضمف الفريػؽ المويػدش عميػا مبػر اير وم،بػو ي  ،ػ
ولـ يورد الحكـ مػا دليػؿ عمػى أف الطػاع يف أحيطػوا عممػاي ب ػويي ـ وصػفاي ـ برعمػال ـ وأ ػـ
م ػػف رج ػػاؿ الض ػػبط وب ػػذلؾ يػ ػوافرت كاف ػػا ال،ػ ػ ار ف الس ػػا غا الي ػػى يب ػػرر س ػػيومال ـ ال ،ػػوة ض ػػد

المويػػديف عام ػاي  ،ػ وم ػ ـ أف ػراد ػػوة الشػػرطا  ،طالمػػا أف حالػػا الػػدفاع الشػػرعى اليػػى أ بي ػػا

الحكـ بم،دمات أسبابا  ،ػ كا ت و زالت ا ما  ،ولـ يكف الخطػر الما ػؿ أمػاـ الطػاع يف ػد

زاؿ ويماحى يماماي ٓ

المبطػػؿ فضػىي عػػف ضػػطرابا
وبػػذلؾ يكػػوف رد الحكػػـ السػػالؼ البيػػاف و ػػد شػػابا الفسػػاد ه
مع ما سػبؽ أف أورديػا المحكمػا برسػبابا مػف م،ػدمات ييفػؽ مػع هػذه ال ييجػا بحيػث يحمم ػا

فى م طؽ سا غ واسيد ؿ م،بوؿ بػؿ جػاءت ال ييجػا المشػار لي ػا م بيػا الصػما بيمػؾ األسػباب
بؿ ي،ؼ فى مو ؼ مضاد ل ا وم ا ض لمف وم ا ود لي ا ػ وهو ما يويب الحكـ بمػا يسػيوجب
،ضػػا خاص ػاي وأ ػػا لس ػ ا بصػػدد مشػػاجرة خػػيمط في ػػا المويػػدش بػػالمج ى عميػػا واسػػيحاؿ بػػذلؾ

يحديد البادم بالوػدواف بحيػث يكػوف الفريػؽ ا خػر فػى حالػا دفػاع شػرعى يوػذر ال،طػع ب بوي ػا
فى جا ب أش مف الفري،يف الميشاجريف  ،ػ ولك ا بصدد فريػؽ دمغػا الحكػـ الطوػيف بر ػا هػو
الذش بادر با عيداء عمى فريؽ الطاع يف ٓ

ولػـ يكػف هػػذا الوػدواف وليػػد الو ػت الػػذش و ػع فيػا بكػػؿ كػاف همخططػاي لػا مػػف بػؿ وم ػػذ

ا عيداء السابؽ مف ذات الفريؽ المويدش فى يوـ ٓٔ ٜٜٔٚ/ٔٔ/و د حدث ال جػوـ الوحشػى
مف ذلؾ الفريؽ المدجج باألسمحا البيضاء شديدة الخطورة وبػذلؾ يحػدد الجا ػب المويػدش ا ػـ
وباليػالى ييوػػيف كػذلؾ عمػػاؿ ال ييجػػا الم ط،يػا الىزمػػا ل ػذه الم،ػػدمات  ،ػ وهػى عيبػػار فريػػؽ
الطػػاع يف هػػو الػػذش كػػاف فػػى مو ػػؼ الػػدفاع ولػػو كػػاف ػػد سػػيومؿ ال،ػػوة ضػػد أف ػراد الشػػرطا

المريػػديف لممىبػػس المد يػػا  ،ػ والػػذيف كػػاف يج ػػؿ وظػػا ف ـ وطبيوػػا أعمػػال ـ كػػرفراد لمسػػمطا
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الوامػا  ،ػ مػا داـ هػذا الج ػؿ مبػر اير وم،بػو ي كمػا سػبؽ ال،ػوؿ ذ لػـ يكػف ه ػاؾ مػا مظػاهر أو
د ؿ ي فى هذا ا عي،اد أو يحوؿ دوف هذا الظف ٓ

خاصاي و د أكد ال ،يب عصاـ جػىؿ ر ػيس الدوريػا بر والػا ص  ٕٙٚيح،ي،ػات ال يابػا

هػػذه الح،ي،ػػا ثمٌٛــٗ ِــب ٔظــٗ  " :ال ،يػػب ش ػريؼ والمج ػػديف وأم ػػاء الشػػرطا الس ػرييف كػػا وا

بسيف المىبس المد يا واح ا و ف ا بالسيارة عمى هب ْود خمسيف مي اير مف األشػخاص المػى كا ػت
وا فا أماـ الشركا " ٓ
ومػػا شػ د بػػا أمػػيف الشػػرطا سػػويد عبػػد الفيػػاح ص  : ٕ٘ٚالمي مػػيف مػػا كػػا وش يورفػوا

أ ـ شرطا عمشاف هـ بسيف ممكى ويجوز فيكروهـ مف الطرؼ ال ا ى فى المشاجرة ٓ
وش د الشاهد عبد الرحمف كماؿ زكػى ص ٕ ٕٛمػا صػا  " :أ ػا مػا أعػرفش ذا كػاف

مف ضػم ـ حػد شػرطا و أل ألف مػا حػدش كػاف بػس ميػرش " " ومػا كػ ش فيػا عربيػات
شرطا و حد كاف بس ميرش "

ٓ

* ٚلد دىّذ حمىّخ إٌمض ف ٝاٌؼديد ِٓ أدىبِٙب ِٓ أٔٗ  :ـ
"

يش ػػيرط ل،ي ػػاـ حال ػػا ال ػػدفاع الش ػػرعى أف يس ػػيمر المج ػػى عمي ػػا ف ػػى ا عي ػػداء عم ػػى

الم ػػي ـ أو أف يحص ػػؿ بالفو ػػؿ اعي ػػداء عم ػػى الػ ػ فس "

ػ وأف ي ،ػػدير ظ ػػروؼ ال ػػدفاع الش ػػرعى

وم،يضػػيايا أمػػر عيبػػارش  ،و يمػػزـ أف يكػػوف الفوػػؿ الميخػػوؼ م ػػا خطػ اير ح،ي،يػاي فػػى ذايػػا بػػؿ

يكفى أف يبدو كذلؾ فى عي،اد المي ـ ويصوره  ،وي،دير ذلؾ ييجا وج ػا شخصػيا ي ارعػى فيػا
الظػػروؼ الد ي،ػػا اليػػى أحاطػػت بالمػػدافع ممػػا

يصػػق موػػا محاسػػبيا عمػػى م،يضػػى اليفكيػػر

ال ادم البويد عف يمؾ المىبسات " ٓ

* ،ض ٕٗ ٜٔٙٛ/ٙ/ػ س  ٜٔػ ٕ٘ٔ ػ ٘ٚٙ
* ،ض ٗ ٜٖٔٛ/ٔ/ػ س ٖٗ ػ  ٚػ ٜ٘

ذلؾ أف المشاجره ليست صورة واحػدة يبػدأ مػف طػرفيف فػى جميػع ا حػواؿ  ،ػ و يجػوز
فيػراض ذلػػؾ حػػاؿ كػػوف الوبػره بػػالوا ع الفومػػى الػػذش عمػػى المحكمػػا أف يبح ػػا بموفػػا الػػى فايػػا
ا مر فيا لييورؼ ويحدد مف الذش بدأ با عيداء ومف باليالى كاف فى مو ؼ الػدفاع الشػرعى

 ،ػ و ػػد ضػػت محكمػػا ال ػ ،ض بػػرف " اليشػػاجر اذا كػػاف مبػػادأه بوػػدواف وردا لػػا مػػف ا خػػر
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يصدؽ فى ح،ا حالا الدفاع الشرعى عف الػ فس " ( ،ػض  ٜٔٚٛ/ٕٔ/ٕٛػ س  ٕٜػ ٕٕٓ ػ
ٚ ، ) ٜٚٙف ٝدىُ آخس رمٛي حمىّخ إٌمض  :ـ " مػف الم،ػرر أف اليشػاجر بػيف فػري،يف
ما أف يكوف عيداء مف كمي ما ليس فيا مدافع حيث ي يفى مظ ا الدفاع الشػرعى عػف الػ فس

ػ وأما أف يكػوف مبػادأة بوػدواف فريػؽ ورد لػا مػف الفريػؽ ا خػر فيصػدؽ فػى ح،ػا حالػا الػدفاع
الشػػرعى عػػف ال ػ فس ( ،ػػض ٕٔ ٜٔٛٛ/٘/ػ س ٖٜ

ػ ٘ٓٔ ػ  ، ) ٚٓٚبػػؿ ٚلضــذ

حمىّخ إٌمض ثأٔٗ " لما كاف الحكـ د سػيخمص مػف وا وػا الػدعوش أ ػا حػد ت مشػاجرة
طوػػف في ػػا المػػي ـ المج ػػى عميػػا  ،ممػػا يرشػػق ل،يػػاـ حالػػا الػػدفاع الشػػرعى  ،فإ ػػا كػػاف ييوػػيف

عمى المحكما أف يورض ل ذه الحالا وي،وؿ كممي ا في ا  ،حيى ولو لـ يػدفع الطػاعف ب،يام ػا

"

* ،ض ٗٔ ٜٔٛٗ/ٔٔ/ػ سٖ٘ ػ ٓ ٔٚػ ٚٙٚ
ومف صور الدفاع الشرعى  ،الدفاع عف المػاؿ واألرض  ،ػ فمد ٔظـذ املـبدح 245/

ػمٛثبد ػٍ ٝأٔٗ  :ـ
"

ع،وب ػػا مطم،ػ ػاي عم ػػى م ػػف ي ػػؿ فيػ ػره أو أص ػػابا بجػ ػراح

ػػاء س ػػيومالا ح ػػؽ ال ػػدفاع

الشػػرعى عػػف فسػػا أو عػػف مالػػا أو فػػس فيػره ومالػػا " ػ وهػػذا الحػػؽ ي،ػػوـ فػػى جا ػػب المػػدافع
بؿ مف يدخؿ فى أرضا ع وة لم ع ا يفاع ب ػا  ،وأف حػؽ الػدفاع م،ػرر لممػدافع ولػو لػـ يكػف

د حصؿ مف المويدش عيداء بالفوؿ عمى ال فس أو الماؿ بؿ يكفى أف يكػوف ػد صػدرت مػف

ا لم اجميف أفواؿ يخشػى م ػا المػوت أو الجػروح البالغػا وأفيصػاب مػاؿ الغيػر والحرمػاف م ػا
دوف حؽ " ػ وهوما ضت با محكما ال ،ض فى الوديد مف أحكام ا ٓ
* ،ض ٕٗ ٜٔٙٛ/ٙ/ػ س  ٜٔػ ٖ٘ٔ ػ ٘ٚٙ
* ،ض  ٜٔ٘ٔ/ٕ/ٕٚػ س ٕ ػ ٓ ٕٙػ ٖٙٛ

* ،ض ٕٗ ٜٔٗٗ/ٔ/ػ مجموعا عمر ػ جػ  ٙػ ٔ ٕٜػ ٖٛٛ
* ،ض  ٜٔٙ٘/٘/ٔٚػ س  ٔٙػ ٖ ٜػ ٖٗٙ

* ،ض ٕٗ ٜٕٔٚ/ٗ/ػ س ٖٕ ػ  ٖٔٙػ ٙٓٙ
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* ،ض ٕ ٜٔٛٙ/ٔٓ/ػ س  ٖٚػ  ٕٜٔػ ٗٙٛ

* ،ض ٕ٘ ٜٔٗٗ/ٕٔ/ػ مجموعا عمر ػ جػ  ٙػ  ٖٗٚػ ٕ٘ٚ
ومػػف أ ػػا بال سػػبا لي،ػػدير حالػػا ا عيػػداء اليػػى يسػػيوجب الػػدفاع فػػإف ضػػاء محكمػػا

ال ،ض د جرش عمى أ ػا  " :يكفػى فػى الػدفاع الشػرعى أف يكػوف ي،ػدير المػي ـ لفوػؿ ا عيػداء
الذش اسيوجب ع ػده الػدفاع مب يػا عمػى أسػباب جػا زة وم،بولػا مػف شػر ا أف يبػرر مػا و ػع مػف
ا فواؿ اليى رأش هو ػ و ت الودواف الذش دره ػ ا ا هى الىزمػا لػرده  ،اذ

ييصػور الي،ػدير

ف ػػى ه ػػذا المج ػػاؿ ا ن أف يك ػػوف اعيباري ػػا بال س ػػبا لمش ػػخص ال ػػذش ف ػػوجىء بفو ػػؿ ا عي ػػداء ف ػػى
ظروفػا الحرجػا ومىبسػايا الد ي،ػا اليػى كػاف هػو وحػده دوف فيػره المحػوط ب ػا والمطمػوب م ػا

ي،ديرها واليفكير عمى الفور فى كيفيا الخروج مف مرز ػا ممػا يصػق محاسػبيا عمػى م،يضػى
اليفكير ال ادشء المطم ف الذش كاف يسيحيؿ عميا و ي ذ وهو فى حاليا اليى كاف في ا "
*

،ض ٕ ٜٔٚٛ/ٖ/ػ س  ٕٜػ  ٘ٚػ ٖ٘ٓ

*

،ض ٖٔ ٜٔٚٚ/ٔ/ػ س  ٕٛػ  ٖٛػ ٔٚٙ

*

،ض  ٜٖٔٙ/ٗ/ٜػ س ٗٔػ ٘ ٙػ ص ٕٕٖ طوف ر ـ  ٖٖ / ٕٔٙؽ ٓ

*

،ض ٘ ٜٔٙٙ/ٕٔ/ػ س  ٔٚػ ٖٕٔ ػ ٕٗٔٔ ػ طوف ٕٕ ٖٙ / ٔٛؽ

واذ لػـ يفطػػف المحكمػػا لكافػػا هػػذه األدلػػا ولػـ يػػدخم ا فػػى عيبارهػػا ع ػػد ي،ػػديرها ووز ػػا

لو اصر الدفاع بيوافر حالػا الػدفاع الشػرعى لػدش الطػاع يف واكيفػت فػى هػذا الصػدد ب،ول ػا أف
المبطػؿ بمػا يسػيوجب
سمطي ا مطم،ا و همو،ػب عمي ػا وهػو سػيد ؿ مشػوب باليوسػؼ والفسػاد ه
،ض الحكـ الطويف وا حالا ٓ
كمػا هي بػػئ ذلػؾ عػػف أف محكمػػا الموضػوع لػػـ يهمػـ بكافػػا ػواحى دفػاع الطػػاع يف الػواردة
بمػػذكرات دفػػاع ـ مػػع أ ػػا همكممػػا لػػدفاع ـ الشػػفوش وعمػػى المحكمػػا أف يفطػػف ليػػا ويػػرد عمػػى

كافا أوجا الدفاع الجوهريا اليى يرد ب ا وهو ما أخطػره الحكػـ المطوػوف فيػا ول ػذا كػاف مويبػاي

واجب ال ،ض ٓ

* ،ض ٖٓ ٜٖٔٚ/ٕٔ/ـ س ٕٗ ـ ر ـ ٓ ٕٙـ ص ٓ ٕٔٛـ طوف ٖٖ٘ٗ/ ٚؽ
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ٚلد لضذ حمىّخ إٌمض ف ٝاٌؼديد ِٓ أدىبِٙب ثأٔٗ :
"

مػف الم،ػػرر أف الػػدفاع المكيػػوب ػ مػػذكرات كػػاف أو حػوافظ مسػي دات ػ هػػو ييمػػا

لمدفاع الشفوش  ،ويميزـ المحكما برف يورض لا يػراداي ورداي وا كػاف حكم ػا مويبػاي بال،صػور
وا خىؿ بحؽ

الدفاع "

ٓ

* ،ض ٖ ٜٔٛٗ/ٗ/ػ س ٖ٘ ػ ٕ ٛػ ٖٚٛ

* ،ض ٔٔ ٜٔٚٛ/ٙ/ػ س  ٕٜػ ٓٔٔ ػ ٜ٘ٚ
* ،ض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٔٙػ س  ٕٛػ ٖٔ ػ ٖٙ

* ،ض  ٜٔٚٙ/ٔ/ٕٙػ س  ٕٚػ ٕٗ ػ ٖٔٔ
* ،ض  ٜٖٔٚ/ٕٔ/ٔٙػ س ٕٗ ػ  ٕٜٗػ ٕٕٔٛ
* ،ض  ٜٜٔٙ/ٕٔ/ٛػ س ٕٓ ػ ٔ ٕٛػ ٖٔٚٛ

* ،ض ٖٓ ٜٖٔٚ/ٕٔ/ػ سٕٗ ػ ٓ ٕٙػ ٓ ٕٔٛػ طوف ٖ٘ ٖٗ/ٚؽ
* ،ض  ٜٜٔٔ/ٔ/ٜٔػ سٕٗ ػ ٕٗ ػ ٔ ٜٔػ طوف ٖٖٔ ٜ٘/ؽ
* ،ض ٕٓ  ٕ٘ /٘ /ػ س ٖ ػ ٗ ٖٙػ ٜٚٚ
* ،ض ٔٔ ٖٚ /ٕ /ػ س ٕٗ ػ ٖٓ ػ ٔٗٙ
* ،ض ٔٔ ٖٚ /ٕ /ػ س ٕٗ ػ ٕٖ ػ ٔ٘ٔ
* ،ض ٗ ٜٔٛٛ/ٔ/ػ س  ٖٜػ ٖ ػ ٙٙ

* ،ض  ٜٔٛ٘/ٙ/ٙػ س  ٖٙػ ٖٗٔ ػ ٕ ٚٙػ طوف ٖ ٘ٗ/ٗٙٛؽ
ا
خبِعب  :لظٛز آخس ف ٝاٌزعجيت

ف ،ػػد يمس ػػؾ ال ػػدفاع ع ػػف الط ػػاع يف ك ػػذلؾ بإس ػػيحالا الراي ػػا ف ػػى و ػػت الح ػػادث بس ػػبب

يش ػػار األدخ ػػا بك اف ػػا م ػػف طفي ػػات الحري ػػؽ الي ػػى أهس ػػيوممت ف ػػى ذل ػػؾ الو ػػت كوس ػػيما لف ػػض

الميجم ريف ولمسيطرة عمى المو ؼ  ،ػ ومع وجود هذه األدخ ا وك افي ا عمى هذا ال حػو فإ ػا
يسػػيحيؿ مشػػاهدة الجػػا ى ويحديػػد همحػػدث كػػؿ صػػابا لح،ػػت بػػالمج ى عمػػي ـ عمػػى حػػو ػػاطع
وجازـ  ،ػ وهذا الدفاع يجػد صػداه فػى ا ػواؿ شػ ود ا بػات الػواردة باليح،ي،ػات ذ أجموػوا عمػى
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أف يمؾ األدخ ػا كا ػت يحجػب الرايػا  ،ػ و يسػيطيع أحػد مو ػا مشػاهدة مػا يػدور مػف أحػداث

عمى وجا الد ا ٓ

وهػػو دفػػاع جػػوهرش  ،كػػاف ييوػػيف يح،ي،ػػا بموفػاي لغايػػا األمػر فيػػا فػػى خصوصػػيا هػػذه

الدعوش  ،ذ ييريػب عميػا لػو صػق يغييػر وجػا الػرأش في ػا  ،كمػا أف الوا ػع يظػاهره ويسػا ده ،
وهذا اليح،يؽ ممكف وليس مسيحيىي  ،وذلؾ بإعػادة سػااؿ هػا ء الشػ ود لوػؿ فػى أ ػوال ـ اليػى

يهبدش بجمسا المحاكما ما ي دش لمح،ي،ا والصواب  ،و ي،ػدح فػى ذلػؾ أف يمسػؾ الػدفاع عػف
دعوة هػا ء الشػ ود لمشػ ادة أمػاـ المحكمػا صػراحاي  ،ألف م ازعيػا وعمػى ال حػو السػالؼ بيا ػا
ي ط ػػوش عم ػػى المطالب ػػا الجازم ػػا جػ ػراء ه ػػذا اليح،ي ػػؽ  ،ذ

يف ػػـ م ػػا ي ه ػػذا المو ػػى و

هيسيدؿ مف د لي ا ي هذا الطمب ٓ
وألف الوب ػرة فػػى المحاكمػػات الج ا يػػا هػػى باليح،ي،ػػات اليػػى يجري ػػا المحكمػػا بالجمسػػا
المدافويف عػ ـ  ،وأف عمػى المحكمػا يح،يػؽ كافػا األدلػا بالجمسػا
الوم يا بحضور المي ميف و ه
ولػػو دوف طمػػب مػػف الػػدفاع  ،ػ ذ أف هػػذا هػػو واجب ػػا األوؿ لي،صػػى الح،ي،ػػا اليػػى يسػػوى لػػى
يح،ي ،ا ال،اضى الج ا ى وي شدها ٓ

وألف ذلػػؾ اليح،يػػؽ ػػد هيسػػفر عػػف ي ػػاع المحكمػػا بوج ػػا ظػػر أخػػرش يخػػالؼ ال ػرأش
الذش سي،ر فى ي،ي ا بػؿ ج ار ػا  ،ولمػا هػو م،ػرر أف م ازعػا الػدفاع فػى ػوة بصػار الشػاهد
أو الظػػروؼ المحيطػػا اليػػى يحػػوؿ دوف الرايػػا ال،اطوػػا مػػف أوجػػا الػػدفاع الجوهريػػا  ،ػ اليػػى

ييوػػيف عمػػى المحكمػػا يح،ي ،ػػا بموف ػاي لغايػػا األمػػر في ػػا  ،و يجػػوز طراح ػػا ب،الػػا ا طم ػػاف
لى أ واؿ ذلػؾ الشػاهد  ،لمػا ي طػوش عميػا هػذا الػرد مػف مصػادرة عمػى المطمػوب وعمػى الػدفاع

ٓ

و ي،دح فى ذلؾ أف يمسؾ الدفاع عف طمب جراء اليح،يػؽ صػر احػا ذ أف م ازعيػا
ي طوش عمى المطالبا الجازما بإج ار ا  ،ػ فإذا لـ يهجر ذلؾ اليح،يؽ  ،ػ ولػـ يهضػمف حكم ػا رداي
سا غاي يبرر طراح ذلؾ الدفاع وا ليفات ع ػا  ،ػ كػاف الحكػـ مويبػاي ل،صػور يسػبيبا فضػىي عػف
ا خىؿ بحؽ الدفاع بما يوجب ال ،ض وا حالا ٓ
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ٚلد لضذ حمىّخ إٌمض ف ٝاٌؼديد ِٓ أدىبِٙب ثأْ  :ـ
"

أف يح،يػػؽ األدلػػا فػػى الم ػواد الج ا يػػا هػػو واجػػب المحكمػػا فػػى الم،ػػاـ األوؿ وواجػػب

عمػػى المحكمػػا يح،يػػؽ الػػدليؿ مػػاداـ يح،ي،ػػا ممك ػػا وبغػػض ال ظػػر عػػف مسػػمؾ المػػي ـ فػػى شػػرف
هػػذا الػػدليؿ ألف يح،يػػؽ أدلػػا ا دا ػػا فػػى المػواد الج ا يػػا يصػػق أف يكػػوف رهػػف مشػػي ا المػػي ـ

أو المدافع ع ا "ٓ

* ،ض ٕٗ ٚٛ/ٗ/ػ سٕٜػ ٗ ٛػ ٕٗٗ
* ،ض ٔٔ ٖٚ/ٕ/ػ س ٕٗ ػ  ٖٜػ ٔٚٙ
* ،ض ٕٔ ٕٚ/ٕ/ػ س ٖٕ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٔ
* ،ض ٕ٘ ٛٗ/ٔٔ/ػ سٖ٘ ػ ٘ ٔٛػ ٕٔٛ
* ،ض ٔٔ ٖٛ/٘/ػ سٖٗ ػ ٕٗٔ ػ ٕٔٙ

* ،ض ٘ ٗ٘/ٔٔ/ػ مجموعا ال،واعد ال،ا و يا ػ ج  ٚػ ر ـ  ٕ/ػ ص ٕ
* ،ض ٕ٘ ٗٙ/ٖ/ػ مجموعا ال،واعد ال،ا و يا ػ ج  ٚػ ٕٓٔ ػ ٖٔٔ
* ،ض  ٜٔٛٓ/ٖ/ٔٚػ س ٖٔ ػ  ٚٙػ ٕٓٗ
وّب لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـ
"

األصػػؿ فػػى األحكػػاـ الج ا يػػا أف يب ػػى عمػػى اليح،يػػؽ الشػػفوش الػػذش يجريػػا المحكمػػا

بالجمسا ويسمع فيا فى مواج ا المي ـ ش ادات الش ود ماداـ سماع ـ ممك ا " ٓ
* ،ض ٔٔ ٕٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ  ٜٔٚػ ٓٛٚ
* ،ض ٖٓٚٛ/ٔ/ػ س  ٕٜػ ٕٔ ػ ٕٓٔ

* ،ض  ٖٚ/ٖ/ٕٙػ س ٕٗ ػ  ٛٙػ ٕٔٗ
* ،ض ٔ ٖٚ/ٗ/ػ س ٕٗ ػ ٖ ٜػ ٗ٘ٙ

* ،ض ٓٔ ٜٔٚٙ/٘/ػ س  ٕٚػ ر ـ  ٔٓٛػ ص  ٗٛٛػ طوف ٗٙ / ٔٙٛؽ

* ،ض  ٜٔٚٙ/ٔٔ/ٕٙػ س  ٕٚػ ر ـ ٖٕٕ ػ ص  ٜٜٔػ طوف ر ـ ٕٗٙ / ٛٛؽ

وحيػػث أ ػػا لمػػا ي،ػػدـ جميوػػا فػػإف الحكػػـ المطوػػوف فيػػا يكػػوف و ػػد راف عميػػا الػػبطىف بمػػا
يسيوجب ،ضا ٓ
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فٍٙــرٖ األظجبة
ـــــــــــ

يميمس الطاع وف مف محكما ال ،ض الحكـ  :ػ

ا
أٚال  :ب،بوؿ الطوف شكىي ٓ
ا
ثبٔيب  :وفى الموضوع ب ،ض الحكـ المطووف فيا وا حالا ٓ
احملبِ/ ٝزجبئ ٝػغيخ

71

خيبٔخ أِبٔخ ـ ػدَ اٌمجٛي
ــــــــــــــــــــ

ف ٝاٌمضيخ زلُ  1992/6157جٕخ شجني اٌىَٛ
 1994/5017جٕخ ض شجني اٌىَٛ
اٌغؼٓ ثبٌٕمض زلُ  64/17372ق
ــــــــــــــــــ
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حمىّخ إٌمض

اٌدائسح اجلٕبئيخ

رمسيس ثأظجبة اٌغؼٓ ثبٌٕمض
املمدَ ِٓ  :الدكيور/

مدعى بالحؽ المد ى مسير ؼ ػ طاعف

وموط ػػا المخي ػػار مكي ػػب األس ػػياذ رج ػػا ى عطي ػػا المح ػػامى ب ػػال ،ض ٘ٗ ش ػػارع

طموػػت حػػرب ػ والوكيػػؿ ع ػػا بيوكيػػؿ  ٜٜٖٔ/ٕٖٚٚرسػػمى عػػاـ مدي ػػا صػػر
ضد :

ال موذجى وييضمف الي،رير بالطوف بال ،ض فى األحكاـ
مي ـ مدعى عميا ـ مسير ؼ ضده مطووف ضده

فــ ٝا ىـــُ  :الصػػادر فػػى ٗ ٜٜٔٗ/ٙ/مػػف محكمػػا شػػبيف الكػػوـ ا بيدا يػػا دا ػرة الج ػ ق

المسير فا فى ال،ضيا  ٜٜٔٗ/٘ٓٔٚمسير ؼ شبيف الكوـ ( ٜٜٕٔ/ٙٔ٘ٚج ق سػـ شػبيف
الكػػوـ)  ،وال،اضػػى حضػػورياي ب،بػػوؿ ا سػػي اؼ (كػػذا ؟!) ش ػكىي وفػػى الموضػػوع برفضػػا ويرييػػد

الحك ػػـ المس ػػير ؼ  ،وكا ػػت محكم ػػا أوؿ درج ػػا ػػد ض ػػت بي ػػاري ٕ٘ ٜٜٖٔ/ٕٔ/حض ػػورياي

ببػ ػراءة الم ػػي ـ مم ػػا أسػ ػ د لي ػػا ورف ػػض ال ػػدعوش المد ي ػػا والػ ػزاـ رافو ػػا بالمص ػػروفات وبمبم ػػغ ٘
ج ي ات أيواب محاماة
اٌٛلــــــــــبئغ

كاف الطاعف د رفع ضد المي ـ با دعاء المباشر الدعوش  ٜٕ/ٙٔ٘ٚجػ ق سػـ شػبيف
الكوـ بصحيفا أعم ت ليا والى ال يابا الواما ليحريؾ الدعوش الج ا يا ػ أي ما في ا-:

بر ا بدا رة ب در شػبيف الكػوـ وفػى يػاري سػابؽ عمػى رفػع الػدعوش ،ػ وبم،يضػى ع،ػد مػف

ع،ود األما ا يسمـ مف المدعى (الطاعف) مبمغ ٓٓٓٓ٘ٔ جـ ما ػا وخمسػيف ألػؼ ج يػا عمػى
سػػبيؿ األما ػػا ليوص ػيما لػػى دخػػر فػػاخيمس المبمػػغ ل فسػػا و ػػاـ بيبديػػده ض ػ ار اير بمالكػػا األمػػر
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الموا ب عميا بالمادة ٖٗٔ /ع،وبات

وفػػى ٕ٘ ٜٜٖٔ/ٕٔ/حكمػػت محكمػػا أوؿ درجػػا بب ػراءة المػػي ـ ورفػػض الػػدعوش وال ػزاـ

المدعى المد ى بالمصروفات  ،ػ فرسير ؼ المدعى (الطاعف) واسير ؼ المسيشار ال ا ػب الوػاـ
 ،ػ وبوػػد يػػداوؿ الػػدعوش أمػػاـ المحكمػػا ا سػػي افيا حكمػػت فػػى ٗ ٜٜٔٗ/ٙ/بحكم ػػا المي،ػػدـ

بيا ا  ،ػ فطوف عميا المج ى عميػا المػدعى بػالحؽ المػد ى بطريػؽ الػ ،ض بػر ـ ٘ /ٔٔٛييػابع
بياري ٗ ٜٜٔٗ/ٚ/وذلؾ لتسباب ا ييا:
أظجبة اٌغؼٓ

ٚاملؼبمل اٌسئيعيخ ثبألٚزاق
ا
ثبػزجبز٘ب جصءا ال يزجصأ ِٓ أظجبة اٌغؼٓ

ابت بالمفردات أف المي ـ بادر أماـ محكما ج ق شػبيف الكػوـ  ،ػ بػالطوف عمػى يصػاؿ

األما ا موضوع الدعوش بػاليزوير وبم،ولػا أ ػا واف كػاف يحمػؿ يو يوػا

أ ػا كػاف عمػى كيابػا

أخرش محيت بوسػيما كيميا يػا وكيػب بػد ي م ػا عبػارات يصػاؿ األما ػا  ،ػ فرحيػؿ الطوػف بوػد
سػماع أ ػواؿ الطػرفيف لػػى المومػؿ الج ػا ى لشػػبيف الكػوـ حيػث أعيػػد بي،ريػر ورد بػا أف اليو يػػع

المزيؿ با أصؿ يصاؿ األما ا كاف محر اير أسفؿ بيا ػات أخػرش يػـ زالي ػا كيما يػاي ويحػرر بػد ي
م ا بيا ات صمب ا يصػاؿ الحاليػا وأ ػا ييوػذر ف يػاي يحديػد المػداد المحػرر بػا كػؿ مػف صػمب
ا يصاؿ واليو يع المذيؿ با  ،ػ فبادرت يابا شػبيف الكػوـ ب ػاء عمػى هػذا الي،ريػر برفػع الػدعوش

ٖ٘ ٜٖ/ٙٛجػ ق سػػـ شػبيف الكػػوـ ضػد المػػدعى بػػالحؽ المػد ى يي مػػا في ػا بيزويػػر واسػػيوماؿ
يصػػاؿ األما ػػا موضػػوع الػػدعوش  ٜٖ/ٙٔ٘ٚج ػ ق سػػـ شػػبيف الك ػوـ وحػػددت ل ظرهػػا جمسػػا

ٕ٘ ، ٜٜٖٔ/ٕٔ/بي مػا حػػددت ل ظػػر الػدعوش ٜٖ/ٙٔ٘ٚجمسػػا ٖٔ ، ٜٜٖٔ/ٔٔ/وهػػى أوؿ
جمس ػػا يح ػػدد بو ػػد ورود الي،ري ػػر م ػػف الموم ػػؿ الج ػػا ى ول ػػـ يوم ػػف ب ػػا الم ػػدعى ب ػػالحؽ الم ػػد ى
المطووف ضده باليزوير (الطاعف ه ا)
وبجمسػا ٖٔ ٜٜٖٔ/ٔٔ/فػى الػدعوش المطوػػوف ه ػا فػى حكم ػا  ،ػ واليػػى لػـ يومػف ب ػػا

الطاعف  ،ػ أ اب المحامى األصمى لمطاعف محامياي لمحضور ع ا بحيث طمب أجػىي لىطػىع
وا سػيوداد لحدا ػا يوكيمػا الػذش أطمػع المحكمػا عميػا والصػادر ٓٔ ، ٜٜٖٔ/ٔٔ/ػ ولحضػور
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المحامى األصمى  ،ػ وهو طمب واجب ا جابا طب،اي لممادة  ٕٖٖ /ج لودـ عػىف المػدعى
(الطػػاعف)  ،فررجػػر األسػػياذ ال،اضػػى ػ ارره ألخػػر الجمسػػا حيػػث اسػػيباف فػػى اليػػوـ اليػػالى مػػف
األج ػػدة لوػػدـ وجػػود الممػػؼ مػػع كايػػب الجمسػػا ػ أ ػػا م بػػت في ػػا أف ال،ضػػيا يرجمػػت لجمسػػا

ٕ٘ ٜٜٖٔ/ٕٔ/ػ وهػػى ذات الجمسػػا اليػػى اسػػيباف أ ػػا محػػددة ل ظػػر الػػدعوش ٖٜٜٖ٘ٔ/ٙٛ
ج ػ ق س ػػـ شػػبيف الك ػػوـ المرفوع ػػا أمػػاـ ذات ال ي ػػا ضػػد الط ػػاعف ه ػػا عػػف يزوي ػػر واس ػػيوماؿ
يصاؿ األما ا موضوع الدعوش ه ا

وبجمس ػ ػػا ٕ٘ ٜٜٖٔ/ٕٔ/الي ػ ػػى حض ػ ػػرها دف ػ ػػاع الط ػ ػػاعف عم ػ ػػى اعيب ػ ػػار أف ال ػ ػػدعوييف

 ٜٖ/ٖٙٛ٘ ، ٜٕ/ٙٔ٘ٚم ظورياف في ػا  ،اسػيباف أف الػدعوش  ٜٖ/ٙٔ٘ٚمحجػوزة لمحكػـ ،
ػ وازاء ذلؾ ي،دـ محػامى الطػاعف بالجمسػا بطمػب عػادة المرافوػا مرفػؽ بػا حافظػا مسػي دات ،
عرض في ا موجز ما ي،دـ  ،وأف لمطاعف ه ا دفاع جوهرش لـ ييمكف مف بدا ػا ولبيػاف فداحػا

أخطاء ي،رير مومؿ شبيف الكوـ الج ا ى والذش أ رت كايبيا بر ػا عجػزت ويوػذر عمي ػا يحديػد
عمر المداد المحرر بػا يصػاؿ األما ػا وعمػر المػداد المحػرر بػا اليو يػع مػع لػزوـ ذلػؾ لمحكػـ
عمػػى ح،ي،ػػا ووا ػػع هػػذا ا يصػػاؿ وهػػو مػػا يضػػم يا ػ لػػذلؾ الم مػػا اليػػى كمفػػت ال يابػػا الوامػػا

المومػؿ الج ػا ى بإ جازهػا ػ حيػث يضػمف كيػاب يابػا سػـ شػبيف الكػوـ ر ػـ  ٕٓ٘ٛػ المشػار
ليػػا بصػػدر ي،ريػػر المومػػؿ الج ػػا ى لشػػبيف الكػػوـ  ،ػ أف المطمػوب "فحػػص ا يصػػاؿ موضػػوع

اليح،يؽ وبياف عمػا ذا كػاف ػد يضػمف عبػارات فيػر المدو ػا بػا يػـ محوهػا كيما يػاي مػف عدمػا
وعمػػر المػػداد المحػػرر بػػا ا يصػػاؿ والمػػداد المحػػرر بػػا اليو يػػع"  ،ػ ومػػع لػػزوـ ذلػػؾ لمورفػػا
يواص ػػر اليو ي ػػع م ػػع كياب ػػا عب ػػارات ص ػػمب ا يص ػػاؿ م ػػف عدم ػػا ،

ػ ف ػػإف كيميا ي ػػا الموم ػػؿ

أوردت بي،ريرها "أ ا يوذر عمي ا ف يػاي يحديػد عمػر المػداد المحػرر بػا صػمب ا يصػاؿ

موضػػوع اليح،يػػؽ ػ وكػػذا عمػػر المػػداد المحػػرر بػػا اليو يػػع"  ،ػ وهػػذا الػػذش عجػػزت ع ػػا كايبػػا
الي،رير ػ وهػو ميو ػع م ػا لحدا ػا خبري ػا ومػا شػاع وبػات مػف الومػـ الوػاـ عػف أخطػاء المومػؿ
الج ا ى بشبيف الكوـ ػ فإف األمر يسيوجب ػ وكمػا هذكػر بطمػب ا عػادة لممرافوػا ػ حالػا الي مػا
عمى خبراء الطب الشػرعى األ ػدـ واألك ػر عممػاي ومورفػا وخبػرة لمبػت فػى أهػـ ع اصػر الم مػا
وهى يحديد عمر مػداد صػمب ا يصػاؿ وعمػر مػداد اليو يػع والػذش عجػزت خبيػرة مومػؿ شػبيف
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الج ػػا ى عػػف يحديػػده وأ ػػرت فػػى ي،ريرهػػا بر ػػا عجػػزت عػػف يحديػػده  ،ػ وا ي ػػى طمػػب دفػػاع
الطاعف المسمـ بالجمسا لتسياذ ال،اضى بطمػب عػادة الػدعوش ( )ٜٕ/ٙٔ٘ٚلممرافوػا ليػيمكف
الط ػ ػ ػػاعف م ػ ػ ػػف ب ػ ػ ػػداء دفاع ػ ػ ػػا ول ظره ػ ػ ػػا م ػ ػ ػػع ال،ض ػ ػ ػػيا  ٖٖٔ /روؿ الي ػ ػ ػػوـ ٕٜٜٖ٘ٔ/ٕٔ/

(ٖ٘ )ٜٜٖٔ/ٙٛلىريباط الذش

ي،بؿ اليجز ػا  ،حيػث أف " يصػاؿ األما ػا" موضػوع ا ي ػاـ

باليبديػد فػػى ال،ضػػيا  ٜٕ/ٙٔ٘ٚهػػو ذايػػا ا يصػاؿ موضػػوع ا ي ػػاـ بػػاليزوير وا سػػيوماؿ فػػى
ال،ضيا ٖٜٜٖ٘ٔ/ٙٛ

هػػذا و ػػد ا بػػت هػػذا كمػػا فض ػىي عػػف طمػػب ا عػػادة لممرافوػػا الػػذش سػػمما دفػػاع الطػػاعف

لتسػػياذ ال،اضػػى بالجمسػػا الوم يػػا ػ أ بػػت كمػػا فػػى محضػػر جمسػػا ال،ضػػيا ٖ ٖٜٙٛ٘واليػػى

يرجمت لجمسا ٜٜٔٗ/ٔ/ٕٜ

أ ػػا بػػد ي مػػف عػػادة الػػدعوش  ٜٕ/ٙٔ٘ٚلممرافوػػا لجمسػػا  ٜٜٔٗ/ٔ/ٕٜل ظرهػػا مػػع

ال،ض ػػيا ٖ٘ ٜٖ/ٙٛالمريبط ػػا ب ػػا اريباطػ ػاي

ي،ب ػػؿ اليجز ػػا م ػػع وح ػػدة األطػ ػراؼ (الخص ػػوـ)

والمحػػؿ والسػػبب والموضػػوع ػ وهػػو مػػا يسػػيوجبا ال،ػػا وف وي،يضػػيا الودالػػا اليػػى يوجػػب عػػدـ
ا سراع برأش فى ا يصاؿ موضوع دعوش خيا ا األما ا بػؿ الفحػص الواجػب لح،ي،يػا ووا وػا

فػػى دعػػوش يزوي ػره ٖ٘ ٜٖ/ٙٛاليػػى أجم ػػا األسػػياذ ال،اضػػى لجمسػػا ٜٜٔٗ/ٔ/ٕٜ

أف

األسػياذ ال،اضػى حكػـ فػػى دخػر جمسػا ٕ٘ ٜٜٖٔ/ٕٔ/فػى الػػدعوش المطوػوف ه ػا فػى حكم ػػا

ببراءة المي ـ

ورفض الدعوش المد يا المرفوعا مف المج ى عميا

ومع ضخاما المبمغ موضوع "ا يصاؿ" محؿ الدعوييف المريبطيف (ٓ٘ٔ ألػؼ ج يػا) ،
ػ وعػػدـ وجػػود داع ظػػاهر لموجمػػا الوجولػػا لمفصػػؿ فػػى دعػػوش يبديػػده بػػرفض ا سػػيجابا لطمػػب

يرجيؿ ممزـ فى ال،ا وف ـ المواجما بالحكـ في ا بؿ دعوش يزويره مػع هػدار ح،ػوؽ الػدفاع  ،ػ
وم ػػع ل ػػزوـ ظ ػػر ال ػػدعوييف  ٜٖ/ٖٙٛ٘ ، ٜٖ/ٙٔ٘ٚموػ ػاي أو اليػ ػربص بال ػػدعوش ه ػػا لح ػػيف

الفص ػػؿ ف ػػى ال ػػدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛالي ػػى رفض ػػي ا ال ياب ػػا ع ػػف يزوي ػػر واس ػػيوماؿ ذات يص ػػاؿ
األما ػػا موضػػوع الػػدعوش ه ػػا  ،ممػػا جوػػؿ الحكػػـ ه ػػا ميو ف ػاي عمػػى الحكػػـ فػػى دعػػوش اليزويػػر

الر يما ٖ٘ ٜٖ/ٙٛفإف المواجما بالحكـ البراءة فى الدعوش  ٜٕ/ٙٔ٘ٚب ذه الصػورة ػد عػدة
مخالفػػات لم،ػػا وف وشػػاب الحكػػـ بػػالبطىف ويضػػرر بح،ػػوؽ الطػػاعف األسػػياذ الػػدكيور
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ضر اير بالغاي جسيماي
اظزئٕبف املدػ ٝثب ك املدٔٝ

ٚعٍجٗ ِٓ إٌيبثخ اظزئٕبف اٌشك اجلٕبئ.ٝ

اسير ؼ الحكـ  ٜٕ/ٙٔ٘ٚجػ ق سػـ شػبيف الكػوـ فيمػا ضػى بػا فػى الػدعوش المد يػا ،

وي،ػػدـ بطمػػب لممحػػامى الوػػاـ بشػػبيف الكػػوـ ػػـ لم ا ػػب الوػػاـ سػػي اؼ الشػػؽ الج ػػا ى لتسػػباب

ا ييا:

ٔ -بطػ ػػىف الحكػ ػػـ المطمػ ػػوب اسػ ػػي افا ،

ػ حيػ ػػث ابػ ػػت أف الطػ ػػاعف لػ ػػـ يومػ ػػف بجمسػ ػػا

ٖٔ ٜٜٖٔ/ٔٔ/ػ وهى أوؿ جمسا يحدد بود الو ؼ وورود ي،رير المومؿ الج ػا ى ػ والمػادة

 ٕٖٖ /ج يوجب أف يكوف ا عىف فى الجػ ق ل ى ػا أيػاـ عمػى األ ػؿ بػؿ يػوـ الجمسػا
فيػر مواعيػد المسػافا  ،ػ فػإذا لػـ يػيـ ا عػىف فػى هػذا الميوػاد ومػف بػاب أولػى ذا لػـ يػيـ

أصىي ،

ا ييويف عمى المحكما جابا الخصـ لى طمبػا أجػىي ليحضػير دفاعػا اسػييفاء

لح،ا فى الميواد الذش حدده ال،ا وف  ،ويجب عمى المحكما جابيا لػى طمبػا اليرجيػؿ وا
كا ت جراءات المحاكما باطما

* ،ض  ٛٔ/ٔ/ٕٙػ س ٕٖ ػ ٕ ٔٚػ ٜٔٛ

* ،ػض ٓٔ ٗ٘/ٕٔ/ػ مجموعػا ال،واعػد ال،ا و يػا (محمػود عمػر) ـ ج ػ ٚػ  ٕٚػ
ٕٓ
ٕ -أخمػػت المحكمػػا بح،ػػوؽ المج ػػى عميػػا المػػدعى بػػالحؽ المػػد ى (الطػػاعف ه ػػا) فػػى الػػدفاع
بودـ ا سيجابا لى طمبا واجب ا جابػا باليرجيػؿ لىطػىع وا سػيوداد وي،ػديـ دفاعػا وهػو

فض ػىي عػػف لػػزوـ ا سػػيجابا ليػػا  ،فػػإف محكمػػا ال ػ ،ض حكمػػت أيض ػاي بر ػػا يجػػب عمػػى ا
لمحكمػا ػ ميػػى يبي ػت صػػحا عػذر المحػامى ػ أف يم مػػا الو ػػت الكػافى ليحضػػير دفاعػػا"

( ،ػض ٖٔ ٜٔٚٛ/ٕ/ػ س ٕٜػ  ٕٚػ  )ٜٔ٘وواضػق أف الوػذر الػذش أبػداه الػدفاع عػذر
جػػدش ييم ػػؿ فػػى حدا ػػا اليوكيػػؿ الػػذش عػػرض عمػػى المحكمػػا والصػػادر ٜٜٖٓٔٔ/ٔٔ/

فضىي عف عدـ عىف موكما بيمؾ الجمسا (ـ ٕٖٖ /ج )

ٖ -أخ ػػؿ الحك ػػـ بح ،ػػوؽ ال ػػدفاع  ،وش ػػابا ال،ص ػػور الموي ػػب وفس ػػاد ا س ػػيد ؿ واليوس ػػؼ ف ػػى
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ا سػػي ياج  ،ػ بوػػدـ يح،ي،ػػا أهػػـ ع اصػػر الم مػػا اليػػى أ اطي ػػا ال يابػػا الوامػػا بالمومػػؿ

الج ا ى فيما ييومؽ بإيصاؿ األما ا موضوع الدعوش  ،ػ ذلػؾ أف بػوت وجػود كيابػا سػاب،ا
محيػت مػف عمػى الور ػا بػؿ الكيابػا الجديػدة  ،ػ بفػرض صػحيا جػد ي فإ ػا فيػر م ػيج فػى
بات يزوير ا يصاؿ و يفيد و ي بت يزوير ا يصاؿ ذا مػا بػت يواصػر كيابػا بيا ػات

صمبا الحاليا مع اليو يع ػ فػذلؾ يو ػى أف المػي ـ كيػب ا يصػاؿ وو وػا بيػاري واحػد عمػى
ور ػػا اخيارهػػا هػػو بسػػوء يػػا عمي ػػا كيابػػا سػػاب،ا محاهػػا سػػمفاي ليػػدلس عمػػى المج ػػى عميػػا
المدعى بالحؽ المد ى ػ ديا ذلؾ أف المي ـ بادر فى طو ا بػاليزوير وفػى أ والػا لػى ال،ػوؿ

بػػرف ا يصػػاؿ كػػاف عميػػا عبػػارات أخػػرش محيػػت كيما ي ػاي ػ وذلػػؾ

ييػػريي الومػػـ بػػا حػػاد

ال ػاس فيػػر الميخصصػػيف فػػى هػػذا المضػػمار ويػػورش مػػف ػػـ بػػرف المػػي ـ هػػو صػػاحب هػػذا

اليدبير

فػػإذا مػػا جػػاءت خبي ػرة مومػػؿ شػػبيؿ الكػػوـ الج ػػا ى لي،ػػر بوجزهػػا وبر ػػا يوػػذر عمي ػػا مورفػػا

عمػػر المػػداد المحػػرر بػػا صػػمب ا يصػػاؿ وعمػػر المػػداد المحػػرر بػػا اليو يع،ػ ػ فػػإف حاصػػؿ
ذلػػؾ أف الم مػػا لػػـ يػػادش وأف أحػػداي

يسػػيطيع البػػت فػػى ح،ي،ػػا ا يصػػاؿ  ،األمػػر الػػذش

كػاف يسػيوجب عمػى المحكمػا ػ وهػو واجب ػا ػ عػادة المرموريػا وفػى هػذه المػرة لػى خبػراء

الطب الشرعى ػ أبحاث اليزييؼ واليزوير األ دـ واألك ر عممػاي ومورفػا وخبػرة ػ سػيما وحػاؿ
ي،ػػارير المومػػؿ الج ػػا ى بشػػبيف الكػػوـ صػػار الومػػـ الوػػاـ أف حال ػػا فػػى الوديػػد مػػف ال،ضػػايا
يطم ف ،ود ار الوديد مف عىمات ا سيف اـ
ولػػذلؾ فػػإف وػػود المحكمػػا عػػف يح،يػػؽ مػػا يوػػذر عمػػى خبي ػرة مومػػؿ شػػبيف الكػػوـ الج ػػا ى

يح،ي،ػػا  ،ػ مػػع لزومػػا ليوػػرؼ عمػػى ح،ي،ػػا ووا ػػع ا يصػػاؿ ػ مػػا يكػػوف خػػى ي جسػػيماي
بح،وؽ الدفاع و صو اير الحكـ لى فساد ا سيد ؿ واليوسؼ فى ا سي ياج

ٗ -بط ػ ػػىف الحك ػ ػػـ لمخالفي ػ ػػا ال ،ػ ػػا وف وع ػ ػػدـ اس ػ ػػيجابيا لمطم ػ ػػب الج ػ ػػوهرش بإع ػ ػػادة ال ػ ػػدعوش
 ٜٕ/ٙٔ٘ٚلممرافوا و ظرها مع الدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛاليى أجمي ا المحكما ـ بذات جمسػا

ٕ٘ ٜٜٖٔ/ٕٔ/ػ لػػى جمسػػا  ، ٜٜٔٗ/ٔ/ٕٜبػػرفـ ايصػػاؿ الػػدعوييف ويو ػػؼ الػػدعوش
الما مػا عمػػى الحكػػـ فػى الػػدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛػ "فإيصػػاؿ األما ػا" موضػػوع ا ي ػػاـ باليبديػػد
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فى الػدعوش  ٜٕ/ٙٔ٘ٚهػو هػو ذايػا ا يصػاؿ موضػوع ا ي ػاـ بػاليزوير وا سػيوماؿ فػى

الدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛػ والبت فى ح،ي،ا ووا ع ا يصاؿ يب ػى عميػا الحكػـ فػى الػدعوييف بػؿ
وييو ؼ الحكـ فى الدعوش  ٜٕ/ٙٔ٘ٚعمى الحكـ فى الدعوش ٖ٘ ، ٜٖ/ٙٛفػإذا لػـ يشػر

المحكما ظرهما مواي  ،ػ فإ ا ييوجب عمي ا فى هذه الحالا أف يو ػؼ الػدعوش ٜٕ/ٙٔ٘ٚ
ييو ػػؼ لزوم ػاي عمػػى الفصػػؿ فػػى الػػدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛاليػػى أجمي ػػا المحكمػػا بػػذات جمسػػا

ٕ٘ ٜٜٖٔ/ٕٔ/لػى جمسػا  ، ٜٜٔٗ/ٔ/ٕٜػ ومػع ذلػؾ حكمػت فػى الػدعوش ٜٕ/ٙٔ٘ٚ
دوف ا يظار لما سي،ضى بػا فػى الػدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛاليػى كػرر أ ػا ييو ػؼ عمي ػا الحكػـ

فى الدعوش  ٜٕ/ٙٔ٘ٚاليى يوجؿ األسياذ ال،اضى الحكـ في ا رفـ كػؿ مػا يويػرض ذلػؾ
مف خىؿ بح،وؽ دفاع وبطىف ومخالفا لم،ا وف وفساد اسيد ؿ اليوسؼ فى ا سي ياج

ف،د صت المادة  ٕٕٕ /ج عمى أ ا " ذا كاف الحكـ فػى الػدعوش الج ا يػا ييو ػؼ عمػى
ييجا الفصؿ فى دعوش ج ا يا أخرش وجب و ؼ األولى حيى الفصؿ فى ال ا يا

و الػػت محكمػػا الػ ػ ،ض " :أف الػػدفع ب ػػرف الو ػػا ع المس ػػددة لػػى الم ػػدعى بػػالح،وؽ المد يػػا
مرف ػ ػػوع بش ػ ػػر ا دع ػ ػػاوش جػ ػ ػ ق لم ػ ػػا يفص ػ ػػؿ في ػ ػػا بو ػ ػػد (كح ػ ػػاؿ ال ػ ػػدعوييف ، ٜٖ/ٙٔ٘ٚ

ٖ٘ ٜٖ/ٙٛيمامػاي)  ،ػ هػو فػى ح،ي،يػا طمػب و ػؼ الػدعوش الج ا يػا الم،امػا ضػد الطػاعف
حيى يفصؿ فى الدعاوش الج ا يا األخرش الم،اما ضد المج ى عميا"
( ،ض ٖٔ ٜٔٛٗ/ٔٓ/ػ سٖ٘ ػ ٗ٘ٔ ػ ٕٓ) ٚ

اظزئٕبف املعزشبز إٌبئت اٌؼبَ :

اس ػػير ؼ األس ػػياذ المسيش ػػار ال ا ػػب الو ػػاـ الحك ػػـ الم ػػذكور فيم ػػا ض ػػى ب ػػا ف ػػى ال ػػدعوش

الج ا يػػا  ،ػ بمػػذكرة مػػف ػػىث ور ػػات ورد في ػػا أ ػػا "واف كػػاف الطوػػف بػػاليزوير

يػػا ر عمػػى

سير الدعوش الوموميػا  ،ولكػف ميػى أحالػت المحكمػا الػدعوش الفرعيػا لػى اليح،يػؽ وأدش ذلػؾ

لػػى يحريػػؾ الػػدعوش الوموميػػا عػػف وا وػػا اليزويػػر فػػإف الو ػػؼ يكػػوف وجوبي ػاي يطبي ،ػاي لممػػادة /

ٕٕٕ مػف ػػا وف ا جػراءات الج ا يػػا واليػػى يوجػػب و ػػؼ الػػدعوش الج ا يػػا ذا كػػاف الحكػػـ في ػػا
ييو ػػؼ عم ػػى ييج ػػا الفص ػػؿ ف ػػى دع ػػوش ج ا ي ػػا أخ ػػرش  ،وم ػػادش ه ػػذا أ ػػا ذا كا ػػت ال ػػدعوش

الج ا يػػا عػػف اليزويػػر ػػد حرك ػػت أمػػاـ ال يابػػا الوامػػا أو ب ػػاء عمػػى حالي ػػا لميح،يػػؽ بمورفػػا
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ال يابػػا مػػف المحكمػػا ،فيجػػب عمػػى األخي ػرة و ػػؼ الػػدعوش طالمػػا أف الور ػػا زمػػا لمفصػػؿ فػػى
الػػدعوش ،وجػػدير بالػػذكر أف الو ػػؼ الوجػػوبى هػػو ف،ػػط فػػى حالػػا مػػا ذا رأت المحكمػػا حالػػا

الور ا لى اليح،يػؽ وكا ػت الور ػا زمػا لمحكػـ فػى الػدعوش أو أف ال يابػا حركػت الػدعوش مػف

جا ب ػػا يطبي ،ػاي لممػػادة  ٕٕٕ /سػػالفا البيػػاف  ،ذ كػػاف مػػا ي،ػػدـ وكػػاف ال ابػػت أف المحكمػػا و ػػد
أصػػدرت الحكػػـ محػػؿ الطوػػف ال ػراهف ػػد أحالػػت الور ػػا المػػدعى بيزويرهػػا لػػى ال يابػػا الوامػػا

واليػى امػت بػػدورها بيحريػؾ الػػدعوش الج ا يػا ع،ػػب ا ي ا ػا مػػف يح،يػؽ اليزويػػر ضػد المػػدعى
بػػالحؽ المػػد ى فػػى الػػدعوش األصػػميا بي مػػا يزويػػر ا يصػػاؿ موضػػوع الػػدعوش األصػػميا فإ ػػا

ييوػػيف عمػػى المحكمػػا و ػػؼ الػػدعوش لحػػيف الفصػػؿ فػػى دعػػوش اليزويػػر ،واذ هػػى خالفػػت ال ظػػر
و ضػػت فػػى الػػدعوش األصػػميا بػػؿ الفصػػؿ فػػى دعػػوش اليزويػػر فإ ػػا يكػػوف ػػد أخطػػرت فػػى

يطبيؽ ال،ا وف مما ييويف موا اسي اؼ حكم ا"

* دٛافظ املعزٕداد ٚاملروساد اٌثالثخ

اٌىت رمدَ ثٙب اٌغبػٓ إىل احملىّخ االظزئٕبفيخ
ٚخال دىّٙب ِٓ أ ٞإشبزح إٌيٙب !!!

فضىي عف طمبى الطػاعف لػى المسيشػار المحػامى الوػاـ ل يابػا شػبيف الكػوـ الكميػا والػى

المسيشار ال ا ب الواـ  ،والمػذيف أرف،ػا بمفػردات ال،ضػيا ميضػم يف م ػاعى الطػاعف عمػى حكػـ

أوؿ درجا وما شابا مف عيوب وما ييوجب جرااه ليح،يؽ دفاع الطاعف ،ػ وفضػىي عػف مػذكرة

اسي اؼ المسيشار ال ا ب الواـ بما يضم يا مف أسػباب سػي افا الحكػـ فػى الػدعوش الج ا يػا
 ،ػ وكؿ ذلؾ لـ يكف أماـ محكما أوؿ درجا ووضع أماـ محكما ا ى درجا ػ فػإف الطػاعف ػد

ي،ػ ػػدـ لػ ػػى المحكمػ ػػا ا سػ ػػي افيا بح ػ ػوافظ المسػ ػػي دات والمػ ػػذكرات ا ييػ ػػا فض ػ ػىي عػ ػػف حافظػ ػػا

المسي دات اليى دمت لى اضى أوؿ درجا مع طمب ا عادة لممرافوا

( )1دبفظخ املعزٕداد ِغ عٍت اإلػبدح ٌٍّسافؼخ . 1993/12/25

وأشػػيممت عمػػى عػػدد ٘ٔ مسػػي داي  ،ػ األوؿ وال ػػا ى وال الػػث وال اربػػع والخػػامس والسػػادس

والسػػابع ي بػػت عم ػػؿ الطػػاعف ه ػػو وزوجيػػا بالس ػػووديا لس ػ وات وف ػػرت ل مػػا دخػ ػىي كبي ػ اير ،
والمسػ ػػي د ال ػ ػػامف ي بػ ػػت اربػ ػػا المػ ػػي ـ والمػ ػػدعى وأف المػ ػػي ـ
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ػ

هػ ػػو أبػ ػػف عػ ػػـ المػ ػػدعى

(الطػػاعف)

وزوج شػػ،ي،يا فػػى فػػس الو ػػت  ،ػ والمسػػي د الياسػػع ي بػػت أف

الػػذش

كاف مفروضاي يوصيؿ مبمغ األما ا ليا وهو ش،يؽ المدعى (الطاعف) وابف عػـ وصػ ر المػي ـ

ػ ي،يـ أصىي با سػك دريا وم يػدب بسػفاجا  ،والمسػي دات الواشػر والحػادش عشػر وال ػا ى عشػر
وال الث عشر عػف يػاـ المػدعى (الطػاعف) بيحويػؿ مبػالغ لػى المػي ـ

الػذش كػاف يو ػد

ليػا بكػؿ مصػالحا ومدفوعايػا  ،ػ والمسػي د ٔٗ /عبػارة عػف اليوكيػؿ الرسػمى الوػاـ ٜٔٚ/٘ٚ
يو يػػؽ شػػبيف الكػػوـ مػػف

الػػذش كػػاف مفروض ػاي يوصػػيؿ مبمػػغ األما ػػا

لػػى شػػ،يؽ

ليػػا لػػدش حضػػوره لػػى شػػبيف الكػػوـ حيػػث امػػا المػػي ـ ظ ػ اير ضػػطرار الطػػاعف لػػى السػػفر

وعػػدـ مكا ػػا ا يظػػار م،ػػدـ شػػ،ي،ا المػػذكور لػػى شػػبيف الكػػوـ  ،ػ والمسػػي د ٔ٘/يوكيػػؿ رسػػمى

خاص صادر مف

بصفيا وكيىي عف ش،ي،ا المدعى (الطػاعف) لػى

بشػرف مػا

يمزـ لو،ار كا ف بمدي ا صر

( )2دبفظخ  2 /ـ 1994/3/19

وييضمف ش ادة عف سػير الػدعوش ٖ٘ ٜٜٖٔ/ٙٛجػ ق شػبيف الكػوـ اليػى ييوجػب و ػؼ

الدعوش المطووف ه ا فى حكم ا أو اليربص بيرجيم ا لحيف الفصؿ في ا
( )3دبفظخ  3 /ـ 1994/4/30

وييضػػمف حكمػػيف لمحكمػػا ال ػ ،ض (يحػػت ر ػػـ  )ٕ ، ٔ /ػ عػػف وجػػوب و ػػؼ الػػدعوش

المطوػػوف فػػى حكم ػػا وي ػربص الفصػػؿ في ػػا لحػػيف الحكػػـ فػػى ا دعػػاء بػػاليزوير (ٖ٘)ٜٖ/ٙٛ
ا ياي

ويضػم ت يحػت ر ػػـ  ٖ /حكػـ محكمػػا الػ ،ض عػف وجػػوب وجػود أصػػؿ الور ػا المػػدعى

بيزويرهػػا وعػػرض أصػػم ا بالجمسػػا فػػى حضػػور الخصػػوـ أمػػاـ المحكمػػا المرفػػوع لي ػػا دعػػوش
يزويرها واسيومال ا
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(ِ )4روسح دفبع اٌغبػٓ املمدِخ جبٍعخ 1994/3/19

و ػػد يضػػم ت بوػػد اسػػيوراض الو ػػا ع الػػدفاع والطمبػػات الجوهريػػا ا ييػػا ،م ػػا مػػف يمػػؾ المػػذكرة

بص ا :
اٌدفـــــــــــــــبع

المج ى عميػا صػاحب هػذه الكممػا  ،وهػو فػى الو،ػد السػابع مػف عمػره

الدكيور

 ،أسػياذ فاضػؿ حاصػؿ عمػى أعمػى الشػ ادات بوػد يخرجػا فػى كميػا الز ارعػا  ،ػ عمػؿ سػ وات
طويم ػػا بالمممك ػػا الوربي ػػا الس ػػووديا ب اري ػػب وب ػػد ت ض ػػخما ييكافػ ػ م ػػع مكا ي ػػا الب ػػارزة ف ػػى

يخصصػػا  ،وكػػذلؾ زوجيػػا اليػػى كا ػػت موػػا بالمممكػػا الوربيػػا السػػووديا وعممػػت بػػدورها فػػى
اليوميـ بو ازرة الموارؼ السووديا ومواهدها
(رساجغ املعزٕداد أزلبَ ، 6 ،5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 /

7ـ حببفظزٕب .)1993/12/25

خػػارج الػػبىد لس ػ وات طويمػػا  ،وهػػو يو ػػد بوديػػد مػػف مصػػالحا لػػى

وم ػػذ يغػػرب

اب ػ ػػف عم ػ ػػا وزوج ش ػ ػػ،ي،يا ف ػ ػػى فػ ػ ػػس الو ػ ػػت الم ػ ػػي ـ/

 ،ويح ػ ػػت ر ػ ػػـ  ٛ /بحافظي ػػ ػػا

ٕ٘ ٜٜٖٔ/ٕٔ/شػ ادة داريػػا صػػادرة مػػف كميػػا الز ارعػػا جاموػػا الم وفيػػا يفيػػد أف
وفى فس الو ت زوج شػ،ي،يا "عميػا"

ابف عـ السيد/

وبػرف الػدكيور/

هػػو

ك ػػاف يوم ػػؿ بالس ػػووديا كمسيش ػػار ز ارع ػػى وموج ػػا بالماسس ػػا الوام ػػا لميوم ػػيـ الف ػػى والي ػػدريب
الم ػػى ومحرم ػاي لزوجيػػا المدرسػػا بر اسػػا يومػػيـ الب ػػات ابيػػداء مػػف الوػػاـ الد ارسػػى س ػ ا ٜٜٔٚ
حيى ايا عاـ ٜٔٛٚ

وطبيوػػى مػػع هػػذه ال ،اربػػا ال،ريبػػا بػػيف الػػرجميف  ،ػ اربػػا الػػدـ و اربػػا المصػػاهرة  ،ػ أف
يوطى الدكيور

كؿ ،يا ألبف عما زوج ش،ي،يا السيد/

ػ يػدؿ عمػى ذلػؾ ػ فضػىي

عػف ا يما ػػا عمػػى الما ػػا وخمسػػيف ألػػؼ ج يػػا ػ اليحػػويىت اليػػى كػػاف يرسػػم ا الػػدكيور/
ل ػػى الس ػػيد/

م ػػف المممك ػػا الوربي ػػا الس ػػووديا لي ،ػػوـ ياب ػػا ع ػػا ب ػػبوض أوج ػػا ا ف ػػاؽ

الخاص ػػا أو بو ػػض الواجب ػػات

ػ ي ػػدؿ عم ػػى ذلػ ػؾ المس ػػي دات أر ػػاـ ٖٔ ، ٕٔ ، ٔٔ ، ٔٓ :

بحافظي ا ٕٜٜٖ٘ٔ/ٕٔ/
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هػػذا وفػػى زيػػارة لمػػدكيور/

ييػػردد عمي ػػا هػػو وأشػػ،ااه وم ػ ـ شػػ،ي،ا
الوادات المصريا ،ػ اضطر الدكيور/
يمي،ى بش،ي،ا الوميد بحرش/

لػػى والديػػا بشػػبيف الكػػوـ اليػػى لػػا في ػػا شػػ،ا  ،ػ واليػػى
لزيػػارة األـ المس ػ ا وبػػا ى أف ػراد األس ػرة عمػػى
لى مغادرة شػبيف الكػوـ لػى ال،ػاهرة بػؿ أف

الم،ػيـ أصػىي فػى ا سػك دريا ويومػؿ د ػذاؾ فػى سػفاجا ،

الذش كاف هو ا خر عمى يا الحضور لػى شػبيف الكػوـ لزيػارة والػدي ما واألسػرة  ،والػذش كػاف
الػػدكيور/

يو ػػد ليػػا بك يػػر مػػف الم ػػاـ وأصػػدر لػػا ل ػػذا الغػػرض يػػوكيىي رسػػمياي عام ػاي

شامىي ػ يراجع المسي د  ٜ /والمسي دات  ٔ٘ ، ٔٗ /بحافظي ػا ٕ٘ ٜٜٖٔ/ٕٔ/فالمسػي دٔٗ /
ه ػػو ص ػػورة اليوكي ػػؿ الرس ػػمى الو ػػاـ ر ػػـ ٔ( ٜٜٔٚ/٘ٚسػ ػ ا بداي ػػا الوم ػػؿ بالس ػػووديا) مو ػػؽ

بمكيب يو يؽ شبيف الكوـ والشامؿ لجميع اليصرفات صادر مف الدكيور/
ال ػػذش ي ػػوب ب ػػذه الوكال ػػا ع ػػف ش ػػ،ي،ا ال ػػدكيور/

لػى شػ،ي،ا

ف ػػى مش ػػيروايا واس ػػي مارايا

ويوا دايػا  ،ػ م ػاؿ لػذلؾ المسػي د ٔ٘ /بحافظي ػا ٕ٘ ٜٜٖٔ/ٕٔ/ػ وهػو صػورة يوكيػؿ خػاص
أصػ ػػدره

بيفػ ػػويض السػ ػػيد/

بصػ ػػفيا وكػ ػػيىي عػ ػػف شػ ػػ،ي،ا الػ ػػدكيور

بشرف ما يمزـ الو،ار الكا ف بمدي ا صر

ي،وؿ أ ػا فػى يمػؾ الزيػارة اليػى اضػطر في ػا المج ػى عميػا الػدكيور

شبيف الكوـ لى ال،ػاهرة بػؿ وصػوؿ شػ،ي،ا

لى شبيف لزيارة والدي ما واألسرة  ،ػ فإف الدكيور

ج يػػا يريػػد يوصػػيم ا لػػى شػػ،ي،ا

لػى مغػادرة

الػذش كػاف هػو ا خػر عمػى يػا الحضػور
الذش كػاف موػا ما ػا وخمسػيف ألػؼ

لش ػراء شػػ،ا لػػا (لمػػدكيور

)  ،ػ فإ ػػا لػػـ يجػػد

فضاض ػػا و برسػ ػاي ف ػػى أف ييػ ػػرؾ المبم ػػغ أما ػػا ل ػػى ابػ ػػف عم ػػا زوج ش ػػ،ي،يا السػ ػػيد/
(المػي ـ) الػذش هػػو محػؿ ،يػػا هػو ا خػػر ليوصػيما لػػى الوميػد/
ييا أف يرخػذ يصػا ي عمػى ابػف عمػا زوج شػ،ي،يا

ػ والػذش لػػـ يكػف فػػى

(المػي ـ) فممػا وجػده ػد احضػر ليػا

يصػا ي لػـ يجػد برسػاي مػف بولػا  ،ػ ػـ و ػع خػىؼ بػيف الػدكيور

وبػيف السػيد/

(الم ػػي ـ) فاسيس ػػاغ ه ػػذا األخي ػػر أف يحج ػػز المبم ػػغ الم ػػذكور ويحجب ػػا ع ػػف ص ػػاحبا  ،ف ػػى ه ػػو

أوص ػػما ل ػػى الومي ػػد/

و ه ػػو رده ل ػػى ص ػػاحبا ال ػػدكيور/

الطػػرؽ الوديػػا أف يحػػث ابػػف عمػػا زوج شػػ،ي،يا
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ال ػػذش ح ػػاوؿ بش ػػيى

عمػػى الفصػػؿ بػػيف الخػػىؼ الػػذش شػػب

ح ػػوؿ الميػ ػراث وب ػػيف المبم ػػغ المس ػػمـ لي ػػا أما ػػا ليوصيما ،ػ ػ

أف ك ػػؿ محاو ي ػػا الودي ػػا ب ػػاءت

بالفش ػػؿ األم ػػر ال ػػذش اض ػػطره كارهػ ػاي ل ػػى رف ػػع ال ػػدعوش  ٜٕ/ٙٔ٘ٚجػ ػ ق س ػػـ ش ػػبيف الك ػػوـ
المسير ؼ حكم ا

* ِعٍه  ........ف ٝاٌدػٜٛ
ا
ا
يٛز ٜثأٔٗ لد فؼً أِسا ردٌيعب ػٍ ٝاٌدوزٛز  ........؟!!!!

عمػ ػػى يصػ ػػاؿ األما ػ ػػا موضػ ػػوع الػ ػػدعوش

فمػ ػػف الوهمػ ػػا األولػ ػػى طوػ ػػف السػ ػػيد/

باليزوير  ،ػ طو اي ا يرف بإ ارره برف اليو يع الػذش عمػى ا يصػاؿ هػو يو يوػا فوػىي  ،ػ و ػاؿ فػى
ي،رير طو ا أف هذا "اليو يع" كاف عمى عبارات أخرش

ييذكرها و ييػذكر مضػمو ا ؟!!!!!!

وأ ػػا ػػد يمػػت زالي ػػا كيما ي ػاي (؟!!!!!!!!) وأضػػيفت عبػػارات صػػمب يصػػاؿ األما ػػا الم،ػػدـ فػػى

الدعوش !!!!

وبذات ذلؾ رر المي ـ /

لدش ساالا بمحضر يح،يؽ يابػا سػـ شػبيف الكػوـ  ،ػ

ف،اؿ بجمسا يح،يؽ ٗٔ ٜٜٖٔ/ٖ/أ ا يطوػف عمػى هػذا ا يصػاؿ " ألف ا يصػاؿ مػزور صػمباي
ألف ك ػػاف في ػػا عب ػػارات أخ ػػرش ي ػػـ محوه ػػا كيما يػ ػاي (؟!!!!) ووض ػػع ب ػػد ي م ػػا عب ػػارات يص ػػاؿ

األما ػا المػػزور ألف هػذه الور ػػا

كا ػت ػػد و وػت عمي ػػا وعمي ػا بيا ػػات أخػرش

ألف الور ا ديما"  ،فسرليا ال يابا با يي-:

س  :هؿ اليو يع باسمؾ عمى ا يصاؿ محؿ اليح،يؽ خاص بؾ ؟
ج  :أيوه هو بياعى لكف كاف عمى بيا ات يا يا يـ محول ا كيما ياي (؟!)
واسيبدلت بوبارات ييضمف يصاؿ أما ا

س  :وما عى يؾ بالمطووف ضده ؟
ج  :هو ابف عمى
س  :وما يوميمؾ لي،دـ المطووف ضده ب ذا الو،د ؟

ج  :ألف فيا خىفات عمى الميراث

س  :وهؿ يي ـ أحداي بيزوير صمب الو،د محؿ اليح،يؽ ؟
ج  :م،دما

وهو المى اسيومما (؟!) بي،ديما لممحكما (؟!)
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أيػػذكرها

الي ػػى

وبغ ػػض ال ظ ػػر عم ػػى "ص ػػيافا" جاب ػػات

ييف ػػؽ م ػػع بس ػػاطيا ويواض ػػع

يوميمػػا وعػػدـ عممػػا بال،ػػا وف ومصػػطمحايا ػ فػػإف الىفػػت أيضػاي لم ظػػر أ ػػا مػػع ا ػرار بصػػحا
يو يو ػػا عم ػػى الور ػػا يب ػػادر لموهم ػػا األول ػػى ب ػػال،طع ب ػػرف الور ػػا ك ػػاف عمي ػػا عب ػػارات محي ػػت

كيما ياي!!!!

فكيؼ ييريى لممي ـ/

الومـ والوسا ؿ لمجزـ بر ا كاف عمى الور ا عبػارات  ،وبػرف

هذه الوبارات محيت بالوسا ؿ الكيميا يا بالذات؟!
ف ا حاطا بالمحو الكيما ى

ييريى حاد ال اس و ييػريى

لمف يػيف الميخصصػيف،

وبوسا ؿ فحص ف يػا عديػدة  ،ومػع ذلػؾ ػد يي كبػوف  ،أو يخط ػوف الػرأش ،ػ ولػذلؾ فػإف مبػادرة
ب ػذا الحػديث مبػادرة فريبػا يسػيو ؼ ال ظػر ويػورش بر ػا ف صػق مػا ي،ولػا فػإف

المي ـ

مو اه الوحيد أ ا هو الفاعؿ وأ ا اسيغؿ ،ا ابف عما وصػ ره فيػا الػذش لػـ يشػيرط عميػا كيابػا
يصاؿ أما ا فرحصر ليا يصا ي يومد كيابيا عمػى ور ػا مػف يػدبيره هػو ليػدلس عمػى المج ػى

عميا ويي صؿ م ا ع د المزوـ!!!
ياكد ذلؾ عجز السيد /

عف يفسير ما يدعيا ؟!!!

ٔ -ف و د عجز عف بياف ما هى الوبارات األخرش اليى يدعى أ ا كا ت مكيوبػا عمػى ور ػا
ومحيت كيما ياي؟!!!!
ا يصاؿ ه
ٕ -وهو د عجز عف بياف ولو مضمو ا ؟!!!!!!!
ٖ -وهو د عجز عف بياف حيى م اسبا يحريرها ؟!!!!!
ٗ -وه ػػو ػػد عج ػػز ع ػػف يفس ػػير وص ػػوؿ ه ػػذه الور ػػا الي ػػى يحم ػػؿ يو يو ػػا ل ػػى المج ػػى عمي ػػا
الػدكيور

ػ ألف ال ػاس لػـ يويػادوا أف ييركػوا أو ار ػاي ل ػـ يحمػؿ يو يوػاي ـ لػدش الغيػر

بغير م اسبا أو ضرورة يسيمزـ ذلؾ؟!!!!!!

٘ -وهو د عجز عف ي،ػديـ يفسػير لخمػو الور ػا كم ػا مػف أش يػاري  ،وذلػؾ لػـ يجػر بػا عػادة
فػػى يصػػا ت األما ػػا اليػػى درج الوامػػا عمػػى عػػدـ وضػػع يػػاري عمي ػػا يحاشػػياي لمػػدفوع

با ،ضاء الدعوش الج ا يا بالي،ادـ  ،ألف الواما
الي،ادـ

يسرش فى ج ار ـ خيا ا األما ا

يورفوف مػا يورفػا رجػاؿ ال،ػا وف مػف أف

مف و ت ا مي اع أو الوجز عػف رد األما ػا ،

85

ػ

ذا اـ دليؿ م،بوؿ عمى و وع اليبديد بؿ ذلؾ

فخمػػو الور ػػا مػػف أش يػػاري  ،يػػورش بر ػػا يصػػاؿ أما ػػا وبر ػػا لػػـ يكػػف شػػي اي دخػػر عمػػى

عبارات أخرش كما يدعى السيد/

لزوـ ذلؾ البياف ليسي،يـ دعااه!!!!!!!

الػذش عجػز عجػ ايز فيػاي عػف بيػاف كػؿ مػا أسػمف اه مػع

 -ٙكػػذلؾ فإ ػػا يسػػيحيؿ عمػػى الػػدا ف (الػػدكيور

) أف يكيػػب يصػػا ي عمػػى ور ػػا لممػػديف

كػػاف مكيوبػاي عمي ػػا ويحمػػؿ يو يوػػا بي مػػا لػػـ ي،ػػدـ المػػي ـ/

كمػػا م ػػا يفسػػي اير لوصػػوؿ

ور ا يحمؿ يو يوا لى المج ى عميا لييجاوز ب ا هذا المسيحيؿ أصىي ؟!!!!

 -ٚأف ال،صػػا اليػػى يسػػو ا المػػي ـ/

صػػا هزيمػػا يجافي ػػا الم طػػؽ وي ػػدم ا أ ػػا لػػيس

لػػى هػػذا الشػػطط

ولػػيس فػػى الخػػىؼ الطػػارم عمػػى الميػراث مػػا يػػدعو

بػػيف المج ػػى عميػػا الػػدكيور
الػدكيور
الدكيور

وبػػيف أب ػػا عمػػا زوج شػػ،ي،يا السػػيد/

ومف م ما لى ركوب هذا المركب

 -ٛولو صق جد ي هذا المسيحيؿ  ،ػ فإف الدكيور

مػػا يػػدعو

فذلؾ بويد بويد بويد !!!!

يسػيحيؿ أف ي،ػدـ عمػى هػذا اليػدبير

ألف الرجػ ػػؿ د ارسػ ػػيا كم ػ ػػا "عمميػ ػػا" حاصػ ػػؿ عمػ ػػى أعمػ ػػى اليخصصػ ػػات في ػ ػػا ودارس

لمكيميػػاء ويومػػـ أف الموالجػػا الكيميا يػػا عمػػى األوراؽ يسػػيرة ا كيشػػاؼ لػػدش الخب ػراء ػ
وهو لذلؾ

يمكف ػ م مػا اشػيط ػ أف يسػمؾ هػذا المسػمؾ الم،طػوع بكشػفا ػـ يخػاطر برفػع

دعوش يوػرض في ػا فسػا لممخػاطر والووا ػب اليػى سػييريب عمػى اكيشػاؼ األمػر الم،طػوع

كما م ا بكشفا
ف المجػرـ بطبيويػا محيػاط  ،ػ بػؿ هػو أك ػر ال ػاس احيياطػاي  ،ولكػف لمػف م ػؿ الػدكيور
بوممػػا و ،افيػػا ػ حيػػى واف اشػػيط وأزمػػع ا حػراؼ ػ أف يخيػػار هػػذا المسػػمؾ الم،طػػوع

بكشؼ
وأل ا م،طوع بكشؼ المحػو الكيميػا ى  ،فإ ػا يسػيحيؿ فػى ع،ػؿ عا ػؿ أف يكػوف الػدكيور
هو الفاعؿ  ،وا ما يمكف أف يكوف المديف الذش دبر ذلؾ لميدليس عمػى المج ػى عميػا

بوسػػيما مػػرموف الركػػوف لي ػػا مسػػي،بىي ليػػدعى كػػذباي أف المحػػو الكيميػػا ى الػػذش عمػػى الور ػػا مػػف
فوؿ المج ى عميا وليس بيدبير المديف فسا !!!!!!!!!!!
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لػػذلؾ م ػػا أ ػػا لػػو صػػق مػػا دعػػاه السػػيد/

فشاي لممج ى عميا الدكيور

 ،فػػإف يفسػػيره الوحيػػد أ ػػا هػػو الفاعػػؿ

ويدليساي عميا فيياؿ ح،و ا وأموالا

* املّٙخ اٌىت وٍفذ إٌيبثخ املؼًّ اجلٕبئٝ
ثشجني اٌى َٛثٙب مل رٕجص دىت اآلْ

وييويف ا جازها ػ ومف خىؿ الطب الشرعى "أبحاث اليزييؼ واليزوير"

ذلػػؾ أف مجػػرد بػػوت وجػػود كيابػػا سػػاب،ا محيػػت كيما ي ػاي مػػف عمػػى الور ػػا بػػؿ الكيابػػا

الجديدة  ،ػ بفرض صحيا جد ي ػ فإ ا فير م ػيج فػى بػات يزويػر ا يصػاؿ ػ و يفيػد و ي بػت
أف الػػدا ف هػػو صػػا ع ذلػػؾ  ،و يفيػػد و ي بػػت أف مػػا با يصػػاؿ مخػػالؼ لمح،ي،ػػا ذا مػػا بػػت

يواصر كيابا بيا ات صمب ا يصاؿ الحاليا مع اليو يػع الػذش ي،ػر السػيد/
ذلؾ أف صا السيد/

ي،وـ عمػى "عػدـ يواصػر" عبػارات الصػمب مػع اليو يػع  ،ػ

ألف فحوش صيا أف اليو يع ديـ عمى عبارات أخػرش محيػت
فوؽ هذا اليو يع ال،ديـ ػ

أ ػا يو يوػا

ولذلؾ فإف صا السيد/

ػـ حػررت عبػارات الصػمب
يصطدـ باسػيحالا مطم،ػا ذا مػا

ظ ػر أف عبػارات الصػمب مواصػرة لميو يػع وأف عمػر مػداد الصػمب هػو عمػر مػداد اليو يػع  ،ػ

فحي ذ يكوف مف الم،طوع با أف رواييا فير صحيحا  ،ػ وأ ػا هػو الصػا ع لػذلؾ فشػاي ويدليسػاي
عمى المج ى عميا الدكيور

وألف هذا بدي ى ومف وـ  ،فإف كياب يابا شبيف الكوـ ر ـ  ٕٓ٘ٛلى المومػؿ الج ػا ى

بشػػبيف الكػػوـ  ،ػػد حػػدد المرموريػػا المطموبػػا بػػرف ي،ػػوـ المومػػؿ بػ ػ " فحػػص ا يصػػاؿ موضػػوع
اليح،يؽ وبياف عمػا ذا كػاف ػد يضػمف عبػارات فيػر المدو ػا بػا ػـ محوهػا كيما يػاي مػف عدمػا
وعمر المداد المحرر با ا يصاؿ والمداد المحرر با اليو يع

هػػذا وبغػػض ال ظػػر عػػف الم الػػب الوديػػدة اليػػى شػػابت ي،ريػػر مومػػؿ شػػبيف الكػػوـ الج ػػا ى

بال سػػبا لمشػػؽ األوؿ مػػف المرموريػػا ويوسػػفا فػػى ا سػػي ياج دوف أف يميفػػت أو ي ارعػػى مػػا درج
عميػػا الوامػػا البسػػطاء فػػى كيابػػا م ػػؿ هػػذه ا يصػػا ت واليػػى يػػيحكـ المػػديف فسػػا فػػى كيابي ػػا
وليس الدا ف  ،ػ فإف أخطر وا ص هػذا الي،ريػر أ ػا لػـ يػاد الشػؽ ال ػا ى واألهػـ مػف المرموريػا
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و الػػت السػػيدة/

كايبػػا الي،ريػػر أ ػػا "يوػػذر عمي ػػا ف ي ػاي يحديػػد عمػػر المػػداد المحػػرر بػػا

ا يصاؿ موضوع اليح،يؽ ػ وكذا عمر المداد المحرر با اليو يع"

وهذا الذش عجز ع ا المومؿ الج ا ى بشبيف الكوـ هػو كمػا م ػا أهػـ ع اصػر المرموريػا

ولذلؾ كاف واجبػاي ػ و يػزاؿ ػ اسػيكماؿ

 ،ألف بوت اليواصر ي،طع بكذب دعاء السيد/

هذا ال ،ص ػ الخطير فى المرموريػا  ،وهػو ،ػص يسػيوجب ػ با ضػافا لػى ػرار مومػؿ شػبيف
بوج ػزه عػػف يحديػػد المطمػػوب يسػػيوجب أف ي ػػاط المرموريػػا بالطػػب الشػػرعى ػ أبحػػاث اليزييػػؼ
واليزوير ػ حيث ييوافر با الحيدة مع الخبرة الوريضا والوسا ؿ الف يػا لمبػت فػى المرموريػا ككػؿ

وأيضاي فى أهـ ع اصر المرموريػا وهػو يحديػد عمػر مػداد صػمب ا يصػاؿ وعمػر مػداد اليو يػع
والذش عجز مومؿ شبيف الكوـ الج ا ى عف يحديده حسبما أ ر فى ي،ريره
ملـب رمــــــــــدَ

وبا حالػػا عمػػى حافظػػا مسػػي داي ا ٕ٘ ٜٜٖٔ/ٕٔ/لمحكمػػا أوؿ درجػػا وعمػػى مػػذكريى
المج ػػى عميػػا المػػدعى بػػالحؽ المػػد ى لػػى كػػؿ مػػف السػػيد األسػػياذ المسيشػػار المحػػامى الوػػاـ
ل يابات شبيف الكوـ والسيد األسياذ المسيشار ال ا ب الواـ
وعمى مذكرة أسباب اسي اؼ السيد األسياذ المسيشار ال ا ػب الوػاـ  ،وألف دفػاع المج ػى

عميا المدعى بالحؽ المد ى صودر أماـ محكما أوؿ درجا واذ ييو ؼ الحكـ فػى هػذه الػدعوش
عمى الحكـ فى الدعوش ٖٜٖ٘/ٙٛ
يغٍت اجملىن ػٍيٗ املدػ ٝثب ك املدٔ:ٝ

ا
أٚال  :عػادة مرموريػػا فحػػص يصػػاؿ األما ػػا موضػػوع الػػدعوش لػػى مصػػمحا الطػػب الشػػرعى ػ
أبحاث اليزييؼ واليزويػر ػ ألداء ذات المرموريػا عمػى ضػوء مػذكرة ال يابػا الوامػا بشػر ا
وعمى ضوء اعيراضات المج ى عميا المدعى بالحؽ المد ى ب ذه المذكرة

ا
ثبٔيــب  :يح،يػػؽ وا وػػا يصػػاؿ األما ػػا وسػػوى المػػي ـ لػػى اليصػػالق مػػع المج ػػى عميػػا بشػػر ا ،
بسماع ش ادة الوميد بحرش/

و

و
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و

والدكيور

ا
ثبٌثــب  :و ػػؼ الػػدعوش طب ،ػاي لممػػادة ٕٕٕ ج لحػػيف الفصػػؿ فػػى الػػدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛج ػ ق
شبيف الكوـ

* ِروسح دفبع اٌغبػٓ املمدِخ جبٍعخ .1994/4/30

ويضم ت الدفاع والطمبات الجوهريا ا ييا ، ،م ا عف المذكرة ب ص ا-:
"بسػ ػػط ا دفاع ػ ػػا فػ ػػى الموضػ ػػوع وال،ػ ػػا وف بمػ ػػذكري ا  ٜٜٔٗ/ٖ/ٜٔوحافظػ ػػا مسػ ػػي داي ا

ٕ٘ ٜٜٖٔ/ٕٔ/لػػى محكمػػا أوؿ درجػػا  ،ػ فضػىي عػػف مػػذكريى الػػيظمـ لػػى كػػؿ مػػف األسػػياذ
المسيشار المحامى الواـ ل يابات شبيف الكوـ والسيد األسياذ المسيشار ال ا ػب الوػاـ  ،ػ ممػا

داعػػى ليك ػ ارره واف ك ػػا كػػرر يمسػػك ا ب ػػذا كمػػا و وػػوؿ عميػػا فػػى دفاع ػػا الحػػالى ضػػميماي ليػػا
مذكرة أسباب اسي اؼ السيد األسياذ المسيشار ال ا ب الواـ

هػذا ولمػا كػاف يصػػاؿ األما ػا كػدليؿ مػػف أدلػا ا ي ػاـ فػى الػػدعوش الما مػا ه ػا هػػو ذات
ا يصاؿ موضوع ا ي اـ باليزوير وا سيوماؿ فى الدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛج ق شػبيف الكػوـ اليػى
كا ػػت ال ياب ػػا الوام ػػا ػػد يوجم ػػت رفو ػػا ح ػػيف ورد ي،ري ػػر الموم ػػؿ الج ػػا ى بش ػػبيف الك ػػوـ ف ػػى
الػدعوش الما مػا بي مػػا يوجمػت المحكمػػا الجز يػا الحكػـ فػػى الػدعوش المسػػير ؼ حكم ػا ه ػػا دوف

أف ييػ ػربص الفص ػػؿ فػ ػػى ال ػػدعوش ٖ٘ ، ٜٖ/ٙٛوهػ ػػو م ػػا دعػ ػػا المسيش ػػار ال ا ػ ػػب الو ػػاـ لػػػى
اسػػي اؼ الحكػػـ موضػػوع الػػدعوش الما مػػا لمخطػػر فػػى يطبيػػؽ ال،ػػا وف  ،أل ػػا كػػاف ييوجػػب و ػػؼ
الدعوش الما ما أو اليربص في ا عمى األ ؿ لحيف الفصؿ بحكـ ا ى فى الػدعوش ٖٜٖ٘/ٙٛ

ج ػ ق شػػبيف الكػػوـ  ،ػ وهػػو و ػػؼ أو ي ػربص وجػػوبى طب ،ػاي لممػػادة  ٕٖٕ /ج وبػػذلؾ ضػػت
محكما ال ،ض فى الوديد مف أحكام ا ف،الت-:

ملب وبٔذ املبدح 297 /إ.ج .رٕض ػٍ ٝأٔٗ  " :ذا رأت الج ا الم ظورة أمام ا الػدعوش

وج ػاي لمسػػير فػػى يح،يػػؽ اليزويػػر يحيػػؿ األوراؽ لػػى ال يابػػا الوامػػا ول ػػا أف يو ػػؼ الػػدعوش لػػى
أف يفصػػؿ فػػى اليزويػػر مػػف الج ػػا المخيص ػػا ذا كػػاف الفصػػؿ فػػى ال ػدعوش الم ظػػورة أمام ػػا
ييو ؼ عمػى الور ػا المطوػوف عمي ػا" ػ وكػاف مفػاد ذلػؾ أ ػا كممػا كا ػت الور ػا المطوػوف عمي ػا

باليزوير م يجا فػى موضػوع الػدعوش المطروحػا عمػى المحكمػا الج ا يػا  ،ورأت المحكمػا مػف
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جديا الطوف وج اي لمسير فى يح،ي،ا فرحاليا لى ال يابا الوامػا وأرف،ػت الػدعوش ل ػذا الغػرض ػ
كمػػا هػػو الحػػاؿ فػػى الػػدعوش المطروحػػا ػ فإ ػػا ي بغػػى عمػػى المحكمػػا أف يي ػربص الفصػػؿ فػػى

ا دعاء باليزوير مػف الج ػا المخيصػا سػواء بصػدور أمػر مػف ال يابػا الوامػا بوػدـ وجػود وجػا
اما الدعوش الج ا يا أو بصدور الحكـ فى موضوعا مف المحكمػا المخيصػا وصػيرورة كػؿ

م ما ا ياي  ،وع د ذ يكػوف لممحكمػا أف يمضػى فػى ظػر موضػوع الػدعوش المو ػوؼ الفصػؿ

في ا"



،ض ٖٔ ٜٔٛٔ/٘/ػ سٕٖ ػ  ٛٛػ ٖٓ٘



،ض  ٜٔٚٚ/ٗ/ٔٚػ س ٕٛػ ٔٓٔ ػ ٘ٗٛ

هػػذا واذ يوجػػب ال،ػػا وف و ػػؼ الػػدعوش ه ػػا أو الي ػربص عمػػى األ ػػؿ في ػػا لحػػيف الفصػػؿ
ا يػاي فػػى الػػدعوش ٖ٘ ٜٜٖٔ/ٙٛجػ ق شػػبيف الكػػوـ الميداولػػا أمػػاـ محكمػػا جػ ق شػػبيف الكػػوـ

واليى رفوي ا ال يابا الواما بي ما اليزوير وا سيوماؿ عف يصاؿ األما ػا سػ د الػدعوش الما مػا
ها
هػػذا واذ يوجػػب ال،ػػا وف أيض ػاي أف يكػػوف أصػػؿ ا يصػػاؿ موضػػوع ا ي ػػاـ بػػاليزوير أمػػاـ

المحكمػػا واعي ػراؼ الخصػػوـ فػػى الػػدعوش ٖ٘ ٜٜٖٔ/ٙٛالمرفوع ػا بي مػػا يزوي ػره واسػػيومالا ،
ٚف ٝذٌه لبٌذ حمىّخ إٌمض أٔٗ :

"يج ػػب ك ػػإجراء م ػػف جػ ػراءات المحاكم ػػا ف ػػى جػ ػ ار ـ اليزوي ػػر ع ػػرض الور ػػا الم ػػزورة ،

باعيبارها مف أدلا الجريما عمى بسػاط البحػث والم ا شػا بالجمسػا فػى حضػور الخصػوـ ليبػدش

كؿ م ـ رأيا في ا"

،ض  ٜٜٔٙ/ٔٓ/ٕٚػ س ٕٓ ػ ٖٕٔ ػ ٗٔٔٚ


واذ

يغ ػػى الص ػػورة الض ػػو يا لمور ػػا مح ػػؿ ا ي ػػاـ ب ػػاليزوير ع ػػف أص ػػم ا ف ػػى جػ ػراء

الفحػػص الف ػػى ال ػػىزـ لمور ػػا لمورف ػػا مػػا ذا كا ػػت مػػزورة مػػف عدم ػػا ،

ػ وذل ػػؾ أظ ػػر فػػى

ا يصػػاؿ موضػػوع الػػدعوش الحاليػػا والػػدعوش ٖ٘ ٜٜٖٔ/ٙٛألف دفػػاع المػػي ـ ه ػػا ػػا ـ عمػػى
فى صمب ا يصاؿ مع ا رار بيو يوا عميا األمر الذش يسيمزـ فحص الخطػوط ولػوف المػداد

وعمر مداد كؿ م ما  ،ػ وذلؾ كما يسػيمزـ وجػود أصػؿ ا يصػاؿ أمػاـ المحكمػا وأمػاـ أطػراؼ
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الخصػػوما وأمػػاـ الخصػػوـ اليػػى يشػػؾ الػػدكيور

با يػػداب ا ألداء صػػمب الم مػػا اليػػى عجػػز

مومػػؿ شػػبيف الكػػوـ الج ػػا ى عػػف أدا ػػا وأ ػػرت بػػذلؾ كايبػػا ي،ريػره اليػػى الػػت أ ػػا عجػػزت ف يػاي
عف مورفا عمر مداد صمب ا يصػاؿ وعمػر مػداد اليو يػع الػذش عمػى ا يصػاؿ وذلػؾ أساسػى

جداي و زـ جداي كمػا أوضػح ا بمػذكراي ا السػاب،ا لمورفػا وا ػع ا يصػاؿ وال،طػع فيػا بػ أر يطمػرف
ليا"

هذا واذ كاف دفاع الدكيور

د عرض هذا كما بجمسػا  ٜٜٔٗ/ٗ/ٕٚأمػاـ محكمػا

جػ ق شػبيف الكػوـ اليػى ي ظػر الػدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛجػ ق شػبيف الكػوـ  ،ػ عارضػاي أ ػا واف كػاف
أصؿ ا يصاؿ الواجب وجوده أماـ المحكمػا وأطػراؼ الخصػوما فػى الػدعوش المػذكورة الر يمػا

ٖ٘ ٜٖ/ٙٛموجػػوداي أمػػاـ محكم ػػا اسػػي افيا بمم ػػؼ الػػدعوش الما م ػػا ٜٖ/ٙٔ٘ٚ :ج ػ ق ش ػػبيف

الكوـ  ٜٗ/٘ٓٔٚ ،ج ق مسير ؼ شػبيف الكػوـ ػ ممػا ي،ػيـ عا ،ػاي أمػاـ المحكمػا الجز يػا لضػما
 ،ػ

أ ػػا يمكػػف يرييػػب ذلػػؾ بوػػرض األمػػر عمػػى المحكمػػا ا سػػي افيا ياحػػا أعمػػاؿ حكػػـ

ال،ػػا وف الػػذش يوجػػب وجػػود أصػػؿ ا يصػػاؿ أمػػاـ محكمػػا الػػدعوش ٖ٘ ٜٜٖٔ/ٙٛج ػ ق شػػبيف
الك ػػوـ

ػ وأ ػػا ل ػػذلؾ يطم ػػب أجػ ػىي واس ػػواي لو ػػرض األم ػػر عم ػػى المحكم ػػا ا س ػػي افيا بجمس ػػا

ٖٓ ٜٜٔٗ/ٗ/وليطمػ ػػب لي ػ ػػا المواف،ػ ػػا عمػ ػػى ضػ ػػـ أصػ ػػؿ ا يصػ ػػاؿ المػ ػػذكور لػ ػػى ال،ضػ ػػيا
ٖ٘ ٜٜٖٔ/ٙٛج ق شبيف الكوـ

هػػذا واذ اسػػيجابت محكمػػا ج ػ ق شػػبيف الكػػوـ  ،وأجمػػت ظػػر الػػدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛلػػى

جمسا ٔ ٜٜٔٗ/ٜ/لي،ييـ أصؿ ا يصاؿ د ؼ الذكر
ٌــــرٌه

ومع يمسؾ المدعى بالحؽ المد ى بدفاعا وطمبايا ساب،ا ا بداء

فإ ا يطمب اسيجابا لحكـ ال،ا وف:

ا
أٚال  :و ؼ الدعوش الما ما المسير ؼ حكم ا ه ا أو اليربص بيرجيم ا لحػيف الفصػؿ ا يػاي فػى
الػػدعوش ٖ٘ ٜٜٖٔ/ٙٛج ػ ق شػػبيف الكػػوـ ػ طب ،ػاي لممػػادة  ٕٕٕ /ج ومػػا جػػرش عميػػا
ضاء محكما ال ،ض
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ا
ثبٔيــب  :ضػـ أصػػؿ يصػػاؿ األما ػا سػ د الػدعوش الما مػػا لػػى الػدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛجػ ق شػػبيف
الكوـ الماجما لى جمسا ٔ ٜٜٔٗ/ٙ/أماـ محكما ج ق شبيف الكوـ

(ِ )1روسح دفبع اٌغبػٓ املمدِخ جبٍعخ 1994/6/4

ويضم ت الدفاع والطمبات الجوهريا ا ييا ػ ،م ا مف المذكرة ب ص ا-:
"بس ػػطت ال ياب ػػا الوام ػػا بم ػػذكري ا أس ػػباب اس ػػي اؼ المسيش ػػار الو ػػاـ لمحك ػػـ  ،وبس ػػط ا

طمباي ػػا ودفاع ػػا ف ػػى الموض ػػوع وال ،ػػا وف بم ػػذكري ا ٔٔ ٜٜٔٗ/ٖ/ػػـ بم ػػذكري ا ٖٜٜٓٔٗ/ٗ/
بح ػوافظ مسػػي داي ا فض ػىي عػػف مػػذكريى الػػيظمـ لػػى كػػؿ مػػف األسػػياذ المسيشػػار المحػػامى الوػػاـ

ل يابات شبيف الكوـ والسيد األسياذ المسيشار ال ا ب الوػاـ ممػا

داعػى ليكػ ارره واف ك ػا كػرر

يمسػػك ا ب ػػذا كمػػا و حيػػؿ عميػػا جممػػا ويفصػػيىي ضػػميماي لي ػػا مػػذكرة أسػػباب اسػػي اؼ األسػػياذ

المسيشار ال ا ب الواـ

و سػػجؿ أ ػػا فيػػر صػػحيق مػػا ذك ػره المػػي ـ بجمسػػا ٖٓ ٜٜٔٗ/ٗ/مػػف أف محكمػػا أوؿ

درجػػا اليػػى ضػػت بالح ػػكـ المس ػػير ؼ لػػـ يكػػف أمام ػػا مػػا يفيػػد أف ال يابػ ػػا الوام ػػا سػػجمت برفػػع

الدعوش الج ا يا عف يزوير واسيوماؿ ا يصاؿ بالدعوشٖ٘ ٜٜٖٔ/ٙٛج ق شبيف الكوـ

وا ما الصػحيق أف ػرار ال يابػا الوامػا برفػع الػدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛمسػجؿ أصػىي بػاألوراؽ

بمحضر يح،يؽ ال يابا الواما لمطوف باليزوير ػ ووارد في ا بالب د أو ي مف ػ اررات ال يابػا الوامػا
بمحضػػر  ٜٜٖٔ/ٔٓ/ٔٚالػػذش كػػاف أمػػاـ محكمػػا أوؿ درجػػا أو ي  :ي س ػ صػػورة مػػف األوراؽ
وبس د ا ي اـ المطووف ضده/

وي،يد بر ـ ج حا وييـ اليصرؼ فيا اسي،ى ي

و د اشفو ا ذلؾ ال ابت أماـ محكما أوؿ درجػا بمػا ػدم اه لي ػا بجمسػا ٕٜٜٖ٘ٔ/ٕٔ/

واليػػى كا ػػت ال،ضػػيا ٖ٘ ٜٖ/ٙٛم ظػػورة أمام ػػا في ػػا ومػػع ذلػػؾ حكمػػت فػػى الػػدعوش الما مػػا

المسير ؼ حكم ا ه ا

92

ٌــرٌه

واذ يوجب ال،ا وف و ػؼ الػدعوش الما مػا لحػيف الحكػـ ا يػاي فػى الػدعوش ٖٜٜٖ٘ٔ/ٙٛ

جػ ػ ق ش ػػبيف الك ػػوـ عم ػػى ح ػػو م ػػا ورد بم ػػذكرة اس ػػي اؼ ال ا ػػب الو ػػاـ وعم ػػى ح ػػو م ػػا فص ػػم ا

بمذكري ا ٖٗٓ ٜٜٔٗ/وبحافظا المسي دات اليى طويت عمى أحكاـ محكما ال ،ض المايدة

وم ػ ػ ػػع يمس ػ ػ ػػؾ الم ػ ػ ػػدعى ب ػ ػ ػػالحؽ الم ػ ػ ػػد ى بدفاع ػ ػ ػػا وطمباي ػ ػ ػػا س ػ ػ ػػاب،اا بداء بم ػ ػ ػػذكري ا

ٜٜٔٗ/ٖ/ٜٔ

ألٔٗ يغٍت اظزجبثخ

ىُ اٌمبٔ-:ْٛ

ا
أٚال  :و ؼ الدعوش الما ما المسير ؼ حكم ا ه ا أو اليربص بيرجمي ا لحػيف الفصػؿ ا يػاي فػى
الػػدعوش ٖ٘ ٜٜٖٔ/ٙٛج ػ ق شػػبيف الكػػوـ ػ طب ،ػاي لممػػادة ٕٕٕ ج ومػػا جػػرش عميػػا
ضاء محكما ال ،ض

ا
ثبٔيب  :ضـ أصؿ يصاؿ األما ا سػ د الػدعوش الما مػا لممػؼ الػدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛجػ ق شػبيف
الكوـ الماجما لى جمسا  ٜٜٔٗ/ٚ/ٙأماـ محكما ج ق شبيف الكوـ

ا
ثبٌثــب  :احيياطي ػاي كمي ػاي ػ ييمسػػؾ بيح،يػػؽ دفاعػػا بإجابيػػا لػػى طمبايػػا الجازمػػا ص ٔٚبخيػػاـ
مذكريا ٜٜٗٔٔٗ/ٖ/

ومػع أف مػا ي،ػدـ كمػا مػف مػذكرات وحػوافظ مسػي دات كػاف أمػاـ المحكمػا ا سػي افيا  ،ػ

مما لـ يكف أماـ محكما أوؿ درجػا ويضػمف مػا سػمؼ ذكػره وبيا ػا مػف دفػاع جػوهرش وطمبػات
جوهري ػػا

ػ

أف المحكم ػػا ا س ػػي افيا أش ػػاحت ع ػػف ه ػػذا كم ػػا و ػػدمت ف ػػى ال ػػدعوش بي ػػاري

ٗ ٜٜٔٗ/ٙ/دوف أف يجي ػػب

ػ الط ػػاعف لػ ػػى أش طم ػػب مػ ػػف طمباي ػػا ودوف أف يبػ ػػيف سػ ػػبب

عراض ا عف دفاعا وعف طمبايػا  ،ػ وفسػمت يػدي ا مػف الػدعوش بحكػـ مشػوب بيوسػؼ ظػاهر
وبويد عف وا ع الدعوش  ،ػ مما عاب حكم ا بالويوب ا ييا:
ا
أٚال  :اإلخالي حبك اٌدفبع ٚاٌمظٛز:

واضػػق ممػػا ي،ػػدـ فػػى بيػػاف الموػػالـ الر يسػػيا لػػتوراؽ وأسػػباب الطوػػف أف الطػػاعف ي،ػػدـ

ب ػػدفاع ج ػػوهرش مكي ػػوب  ،ل ػػـ يك ػػف أم ػػاـ محكم ػػا أوؿ درج ػػا الي ػػى عطم ػػت ح ،ػػا ف ػػى ال ػػدفاع ،
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ويمسػػؾ ب ػػذا الػػدفاع الم،ػػدـ فػػى جميػػع م ارحػػؿ الػػدعوش وحيػػى جمسػػا ٗ ، ٜٜٔٗ/ٙ/وهػػو دفػػاع
جوهرش مبيف برسا يده فى الوا ع وفى ال،ا وف يضم يا المدو ات ا ييا:

ٔ -طمػ ػ ػػب ا عػ ػ ػػادة لممرافوػ ػ ػػا الم،ػ ػ ػػدـ مػ ػ ػػف الطػ ػ ػػاعف ل،اضػ ػ ػػى محكمػ ػ ػػا أوؿ درجػ ػ ػػا بجمسػ ػ ػػا
ٕٜٜٖ٘ٔ /ٕٔ/

ٕ -يظمـ الطاعف لى المحامى الواـ ل يابا شبيف الكوـ الكميا
ٖ -يظمـ الطاعف لى ال ا ب الواـ

ٗ -مذكرة اسي اؼ ال ا ب الواـ لمشؽ الج ا ى
٘ -حوافظ المسي دات ال ػى ػا

 -ٙمذكرة دفاع الطاعف ٜٜٔٗ /ٖ/ٜٔ
 -ٚمذكرة دفاع الطاعف اليكميميا ٖٜٜٓٔٗ /ٗ/
 -ٛمذكرة دفاع الطاعف اليكميميا ٜٜٗٔٗ/ٙ/

ومػػع أف هػػذه المػػدو ات يضػػم ت دفاع ػاي جوهري ػاي سػػبؽ بيا ػػا ب صػػا فػػى الموػػالـ الر يسػػيا
ييجػ أز م ػا  ،ػ ومػع أف هػذه المػدو ات مػف

اليػى ػدمت ألسػباب هػذا الطوػف باعيبارهػا جػزءاي

حوافظ مسي دات ومػذكرات لػـ يكػف أمػاـ محكمػا أوؿ درجػا  ،ػ ويضػم ت دفاعػاي جوهريػاي وجػدياي
يشػ د لػا الوا ػػع ويايػده المسػي دات  ،ػ وييريػب عميػا يغييػػر وجػا الػرأش فػػى الػدعوش  ،ومػػع أف
الدفاع المكيوب سػواء بالمػذكرات أـ بحػوافظ المسػي دات هػو ييمػا لمػدفاع الشػفوش أو بػديؿ ع ػا

يميػزـ المحكمػا بػرف يوػػرض لػا يػراداي ورداي  ،ػ ( ،ػض ٖ ٜٔٛٗ/ٗ/ـ سٖ٘ ػ ٕ ٛػ ، ٖٚٛ
،ػض ٔٔ ٜٔٚٛ/ٙ/ػ س ٕٜػ ٓٔٔ ػ ، ، ٜ٘ٚػض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٔٙػ س ٕٛػ ٖٔ ػ ٖ، ٙ
،ػػض  ٜٔٚٙ/ٔ/ٕٙػ س ٕٚػ ٕٗ ػ ٖٔٔ ، ،ػػض  ٜٖٔٚ/ٕٔ/ٔٙـ سٕٗ ػ  ٕٜٗػ

، ، ٕٕٔٛػػض ٜٜٔٙ/ٕٔ/ٛ

ػ سٕٓ

ػ ٕٔٛ

ػ  ، ٖٔٚٛوبال سػػبا لممسػػي دات ،ػػض

ٕٓ ٜٕٔ٘/٘/ػ سٖ ػ ٗ ٖٙػ  ٜٖٔٚ/ٕ/ٔٔ ، ٜٚٚـ سٕٗ ػ ٖٓ ػ ، ، ٔٗٙػػض
ٔٔ ٜٖٔٚ/ٕ/ػ سٕٗ ػ ٕٖ ػ ٔ٘ٔ) ،

أف الحكػػـ المطوػػوف فيػػا أيػػد الحكػػـ المسػػير ؼ

ألسػػبابا دوف أف يػػيفطف لػػى هػػذا الػػدفاع الجػػوهرش المكيػػوب ودوف اف يوػػرض لػػا

رداي ،ػ األمر الذش يويبا بال،صور وا خىؿ بحؽ الدفاع
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ي ػراداي و

ا
ثبٔيب  :اٌمظٛز اإلخالي حبك اٌدفبع :

ي،دـ فػى بيػاف الموػالـ الر يسػيا بػاألوراؽ باعيبارهػا جػزءاي

ييجػ أز مػف أسػباب الطوػف اف

الطػػاعف وػػى عمػػى حكػػـ أوؿ درجػػا بيظممػػا لػػى المحػػامى الوػػاـ لشػػبيف الكػػوـ وال ا ػػب الوػػاـ
والمذيف يمسؾ بما ورد ب ما وأحػاؿ عمي مػا فػى مذك اريػا لػى المحكمػا ا سػي افيا ،واليػى زادت

ما يمسؾ با ودفع با بيا اي وى فيا عمى حكـ أوؿ درجا با يي-:

ٔ -بطىف حكـ أوؿ درجا  ،ػ حيث ابت أف الطاعف لـ يومف بجمسػا ٖٔ ٜٜٖٔ/ٔٔ/ػ وهػى
أوؿ جمسػا يحػػدد بوػد الو ػػؼ وورود ي،ريػر المومػػؿ الج ػا ى ػ والمػػادة  ٕٖٖ /ج يوجػػب
أف يكوف ا عىف فى الج ق ل ى ا أياـ عمى األ ػؿ بػؿ يػوـ الجمسػا فيػر مواعيػد المسػافا
 ،ػ فإذا لـ ييـ ا عىف فى هذا الميواد ومف باب أولى ذا لـ يػيـ أصػىي ػ فإ ػا ييوػيف عمػى
المحكمػػا جابػػا الخصػػـ لػػى طمبػػا أج ػىي ليحضػػير دفاعػػا اسػػييفاء لح،ػػا فػػى الميوػػاد الػػذش
ح ػػدده ال،ػ ػػا وف ،ويج ػػب عمػ ػػى المحكم ػػا جابيػ ػػا ل ػػى طمبػ ػػا اليرجي ػػؿ وا ّ كا ػ ػػت ج ػ ػراءات

المحاكما باطما


،ض  ٛٔ/ٔ/ٕٙػ سٕٖ ػ ٕ ٔٚػ ٜٔٛ



،ض ٓٔ ٗ٘/ٕٔ/ػ مجموعا ال،واعد ال،ا و يا (محمود عمر) ـ ج ٚػ  ٕٚػ ٕٓ

ٕ -أخمت محكما أوؿ درجا بح،ػوؽ المج ػى عميػا المػدعى بػالحؽ المػد ى (الطػاعف ه ػا) فػى
الػػدفاع بوػػدـ ا سػػيجابا لػػى طمبػػا وأجػػاب ا جابػػا باليرجيػػؿ لىطػػىع وا سػػيوداد وي،ػػديـ
دفاعا وهو فضىي عف لزوـ ا سيجابا ليا  ،فإف محكما ال ،ض حكمت أيضػاي بر ػا يجػب
عمػػى المحكمػػا ػ ميػػى يبي ػػت صػػحا عػػذر المحػػامى ػ أف يم مػػا الو ػػت الكػػافى ليحضػػير

دفاعا" ،ػض ٖٔ ٜٔٚٛ/ٕ/ػ س ٕٜػ  ٕٚػ  )ٜٔ٘ػ وواضػق أف الوػذر الػذش أبػداه الػدفاع
عػ ػ ػػذر جػ ػ ػػدش ييم ػ ػ ػػؿ فػ ػ ػػى حدا ػ ػ ػػا اليوكيػ ػ ػػؿ الػ ػ ػػذش عػ ػ ػػرض عمػ ػ ػػى المحكمػ ػ ػػا والصػ ػ ػػادر
ٓٔ ٜٜٖٔ/ٔٔ/فضىي عف عدـ عىف موكما بيمؾ الجمسا (ـ ٕٖٖ /ج )

ٖ -أخؿ حكـ أوؿ درجا بح،وؽ الػدفاع  ،وشػابا ال،صػور المويػب وفسػاد ا سػيد ؿ واليوسػؼ
فػى ا سػي ياج  ،ػ بوػدـ يح،ي،ػػا أهػـ ع اصػر الم مػا اليػى أ اطي ػا ال يابػا الوامػا بالمومػػؿ
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الج ا ى فيما ييومؽ بإيصاؿ األما ا موضوع الدعوش  ،ػ ذلػؾ أف بػوت وجػود كيابػا سػاب،ا

محيت مف عمى الور ػا بػؿ الكيابػا الجديػدة  ،ػ بفػرض صػحيا جػد ي ػ فإ ػا فيػر م ػيج فػى
بات يزوير ا يصػاؿ و يفيػد و ي بت يزوير ا يصاؿ ذا ما بت يواصػر كيابػا بيا ػات

صمبا الحاليا مع اليو يع ػ فػذلؾ يو ػى أف المػي ـ كيػب ا يصػاؿ وو وػا بيػاري واحػد عمػى
ور ػػا اخياره ػػا ه ػػو بس ػػوء ي ػػا عمي ػػا كياب ػػا س ػػاب،ا محاه ػػا س ػػمفاي لي ػػدلس عم ػػى المج ػػى لي ػػا
المدعى بالحؽ المد ى ػ ديا ذلؾ أف المي ـ بادر فى طو ا بػاليزوير وفػى أ والػا لػى ال،ػوؿ

بػػرف ا يصػػاؿ كػػاف عميػػا عبػػارات أخػػرش محيػػت كيما ي ػاي ػ وذلػػؾ

ييػػريى الومػػـ بػػا حػػاد

ال ػاس فيػػر الميخصصػػيف فػػى هػػذا المضػػمار ويػػورش مػػف ػػـ بػػرف المػػي ـ هػػو صػػاحب هػػذا

اليزوير

فػػذلؾ مػػا جػػاءت بػػا خبي ػرة مومػػؿ شػػبيف الكػػوـ الج ػػا ى لي،ػػر بوجزهػػا وبر ػػا يوػػذر عمي ػػا

مورفػػا عمػػر المػػداد المحػػرر بػػا صػػمب ا يصػػاؿ وعمػػر المػػداد المحػػرر بػػا اليو يػػع  ،ػ فػػإف
حاصؿ ذلؾ أف الم ما لـ يادش واف أحداي

يسيطيع البت فػى ح،ي،ػا ا يصػاؿ  ،األمػر الػذش

كاف يسيوجب عمى المحكما ػ وهو واجب ػا ػ عػادة المرموريػا وفػى هػذه المػرة لػى خبػراء الطػب

الشػرعى ػ أبحػػاث اليزييػؼ واليزويػر األ ػػدـ واألك ػر عممػاي ومورفػػا وخبػرة ػ سػػيما وحػاؿ ي،ػػارير
المومؿ الج ا ى بشبيف الكوـ صادر الومـ الوػاـ أف حال ػا فػى الوديػد مػف ال،ضػايا
ود ار الوديد مف عىمات ا سيف اـ

يطمػ ف ،

ولذلؾ فإف وود محكما أوؿ درجا عػف يح،يػؽ مػا يوػذر عمػى خبيػرة مومػؿ شػبيف الكػوـ
الج ا ى يح،ي،ا  ،ػ مػع لزومػا لميوػرؼ عمػى ح،ي،ػا ووا ػع ا يصػاؿ ػ مػا يكػوف خػى ي جسػيماي
بح،وؽ الدفاع و صو اير ؟ أسمسا الحكـ لى فساد ا سيد ؿ واليوسؼ فى ا سي ياج

ٗ -بط ػ ػػىف الحك ػ ػػـ لمخالفي ػ ػػا ال ،ػ ػػا وف وع ػ ػػدـ اس ػ ػػيجابيا لمطم ػ ػػب الج ػ ػػوهرش بإع ػ ػػادة ال ػ ػػدعوش
 ٜٕ/ٙٔ٘ٚلممرافوا و ظرها مػع الػدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛاليػى أجمي ػا المحكمػا ػ بػذات جمسػا
ٕ٘ ٜٜٖٔ/ٕٔ/ػ لػػى جمسػػا  ، ٜٜٔٗ/ٔ/ٕٜبػػرفـ ايصػػاؿ الػػدعوييف ويو ػػؼ الػػدعوش
الما مػا عمػػى الحكػػـ فػى الػػدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛػ "فإيصػػاؿ األما ػا" موضػػوع ا ي ػػاـ باليبديػػد

فى الػدعوش  ٜٕ/ٙٔ٘ٚهػو هػو ذايػا ا يصػاؿ موضػوع ا ي ػاـ بػاليزوير وا سػيوماؿ فػى
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الدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛػ والبت فى ح،ي،ا ووا ع ا يصاؿ يب ػى عميػا الحكػـ فػى الػدعوييف بػؿ
وييو ؼ الحكـ فى الدعوش  ٜٕ/ٙٔ٘ٚعمى الحكـ فى الدعوش ٖ٘ ، ٜٖ/ٙٛفػإذا لػـ يشػر

المحكما ظرهما موػاي  ،فإ ػا ييوجػب عمي ػا فػى هػذا الحالػا أف يو ػؼ الػدعوش ٜٕ/ٙٔ٘ٚ

لحيف الفصػؿ فػى الػدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛألف الفصػؿ فػى الػدعوش  ٜٕ/ٙٔ٘ٚييو ػؼ لزومػاي
عمى الفصؿ فى الدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛاليى أجمي ا المحكمػا بػذات الجمسػا ٕٜٜٖ٘ٔ/ٕٔ/
لػػى جمسػػا  ، ٜٜٔٗ/ٔ/ٕٜومػػع ذلػػؾ حكمػػت فػػى الػػدعوش  ٜٕ/ٙٔ٘ٚدوف ا يظػػار لمػػا

سي،ضػػى بػػا فػػى ال ػػدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛاليػػى كػػرر أ ػػا ييو ػػؼ عمي ػػا الحكػػـ فػػى ال ػػدعوش
 ٜٕ/ٙٔ٘ٚاليى يوجؿ األسياذ ال،اضى الحكـ في ػا رفػـ كػؿ مػا يويػرض ذلػؾ مػف خػىؿ
بح،وؽ دفاع وبطىف ومخالفا لم،ا وف وفساد اسيد ؿ اليوسؼ فى ا سي ياج

فمــد ٔظــذ املــبدح  222 /إ.ج .ىل أٔــٗ " ذا كػػاف الحكػـ فػى الػػدعوش الج ا يػا ييو ػػؼ

عمى ييجا الفصؿ فى دعوش ج ا يا أخرش وجب و ؼ األولى حيى الفصؿ فى ال ا يا"

و الػػت محكمػػا ال ػ ،ض " :أف الػػدفع بػػرف الو ػػا ع المس ػ دة الػػى المػػدعى بػػالح،وؽ المد يػػا

مرفػػوع بشػػر ا دعػػاوش ج ػ ق لمػػا يفصػػؿ في ػػا بوػػد (كحػػاؿ الػػدعوييف ٜٖ/ٖٙٛ٘ ،ٜٕ/ٙٔ٘ٚ
يماماي)  ،ػ هو فػى ح،ي،يػا طمػب و ػؼ الػدعوش الج ا يػا الم،امػا ضػد الطػاعف حيػى يفصػؿ فػى
الدعاوش الج ا يا األخرش الم،اما ضد المج ى عميا"


،ض ٖٔ ٜٔٛٗ/ٔٓ/ػ سٖ٘ ػ ٗ٘ٔ ػ ٕٓٚ

وهو ما أبديػا مػذكرة اسػي اؼ ال ا ػب الوػاـ الػذش اسػير ؼ لمخالفػا ال،ػا وف والخطػر فػى
يطبي،ا لوجوب و ؼ الدعوش المطووف فػى حكم ػا ه ػا لحػيف الفصػؿ فػى الػدعوش ٖٜٖ٘/ٙٛ
مادامت ال يابا الواما د رفوي ػا  ،ػ وهػو هػو مػا جػرش عميػا ضػاء محكمػا الػ ،ض عمػى حػو

مػػا ورد ػ يفصػػيىي صٕ ٖ/بمػػذكرة دفػػاع الطػػاعف اليكميميػػا ٖٓ ٜٜٔٗ/ٗ/رجوع ػاي لػػى أحكػػاـ
محكما ال ،ض اليى جرت عمى وجوب يو ؼ المحكمػا الػدعوش اليػى ييو ػؼ الحكػـ في ػا عمػى
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الفصؿ فى ا دعاء باليزوير مػف ال يابػا أو مػف المحكمػا المخيصػا وصػيرورة األمػر أو الحكػـ
ا ياي




،ض ٖٔ ٜٕٔٛ/٘/ػ سٕٖ ػ  ٛٛػ ٖٓ٘

،ض  ٜٔٚٚ/ٗ/ٔٚػ س ٕٛػ ٔٓٔ ػ ٘ٗٛ
ومػػع أف دفػػاع الطػػاعف ػػرع سػػمع المحكمػػا ا سػػي افيا ب ػػذا الػػدفاع الػػذش كػػرر بػػداءه

مشروحاي فى مذكرايا لي ا عمى حو ما سمؼ ذكػره فػى بيػاف الموػالـ الر يسػيا لػتوراؽ وأسػباب

الطو ػػف  ،ػ ػ ومب ػػدياي في ػػا مرخ ػػذه وم اهي ػػا عم ػػى حك ػػـ أوؿ درج ػػا المس ػػير ؼ ،

ػ

أف الحك ػػـ

ا سػػي افى أيػػد حكػػـ أوؿ درجػػا ألسػػبابا دوف أف يوػػرض بياي ػاي ل ػػذه الم ػػاعى ي ػراداي ل ػػا أو رداي
عمي ا ودوف أف يجيب الطاعف لػى شػيء مػف طمبايػا أو يح،ػؽ لػا دفاعػا الػذش كا ػت محكمػا

أوؿ درجػػا ػػد صػػادريا كميػػا حػػيف حجػػزت الػػدعوش لمحكػػـ بجمسػػا ٖٔ ٜٜٖٔ/ٔٔ/بػػرفـ أ ػػا
أوؿ جمسا يحدد ل ظر الدعوش بود الو ؼ وورود ي،رير المومؿ الج ػا ى  ،ػ وبػرفـ أف الطػاعف
لـ يومف ب ا  ،فإذا كاف ذلؾ  ،ػ فػإف الحكػـ ا سػي افى ذ أيػد حكػـ أوؿ درجػا ألسػبابا دوف أف
يورض لدفاع الطاعف وم اهيا

يراداي و رداي ودوف أف يجيب الطاعف لى طمػب مػف طمبايػا

أو يح،ؽ لا دفاعا  ،ودوف أف يورد سبباي طراحا دفاع الطاعف ورفض جميػع طمبايػا ليح،ي،ػا

 ،ػ فإ ػا يكػوف مويبػاي بال،صػور وا خػىؿ بحػؽ الػدفاع ممػا أسمسػػا ػ كشػرف حكػـ أوؿ درجػا ػ
المايد ألسبابا ػ لى فساد ا سيد ؿ واليوسؼ فى ا سي ياج

ا
ثبٌثب  :اإلخالي حبك اٌدفبع ٚ ،اٌمظٛز ٚ ،فعبد االظزدالي :

بوػػدـ جابػػا الطػػاعف لػػى طمبػػا الجػػوهرش بيح،يػػؽ أهػػـ مػػا يجػػب يح،ي،ػػا فػػى ا يصػػاؿ

بيحدي ػػد عم ػػر م ػػداد ص ػػمب ا يص ػػاؿ وعم ػػر م ػػداد اليو ي ػػع ال ػػذش عم ػػى ا يص ػػاؿ ع ػػف طري ػػؽ

الف ييف المخيصيف حسبما طمب الطاعف ويمسؾ وأباف األسباب فى دفاعا

و لى طمبا ال ا ى يح،يؽ وا وا ا يصاؿ المذكور بسماع ش ود الوا وا ع ا ،و حيػى

لػػى طمبػػا ال الػػث و ػػؼ الػػدعوش أو الي ػربص بيرجيم ػػا لحػػيف الفصػػؿ فػػى الػػدعوش ٖٜٖ٘/ٙٛ
ج ق شبيف
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ػػرع دفػػاع الطػػاعف سػػمع المحكمػػا شػػفاها وكيابػػا بوجػػوب يح،يػػؽ أمػػر يصػػاؿ األما ػػا

المطوػػوف عميػػا بػػاليزوير مػػف المػػي ـ  ،ػ وذلػػؾ باسػػيكماؿ مرموريػػا فحصػػا عػػف طريػػؽ الطػػب
الشػػرعى سػػـ أبحػػاث اليزييػػؼ واليزويػػر لبيػػاف م،طػػع ال ػزاع فػػى ا يصػػاؿ الػػذش عجػػزت خبي ػرة
المومػػؿ الج ػػا ى بشػػبيف الكػػوـ عػػف يحديػػده  ،ػ وهػػو عمػػر المػػداد المحػػرر بػػا بيا ػػات صػػمب

ا يصاؿ وعمر المداد المحرر با اليو يع الموجود عمى ا يصػاؿ  ،ػ و ػد ذكػر دفػاع ػ الطػاعف
ذلػؾ فػى طمػػب ا دعػاء لممرافوػا الم،ػػدـ ٕ٘ ٜٜٖٔ/ٕٔ/ل،اضػى أوؿ درجػا وكػػاف هػذا الطمػػب
أمػاـ المحكمػػا ا سػي افيا  ،ػ وعػػاود دفػاع الطػػاعف بيػاف هػػذا الطمػػب الجػوهرش ومػػدده وم حػػاه

عمػػى حكػػـ أوؿ درجػػا بشػػر ا فػػى صٕ  ٙ ، ٘ ،مػػف يظممػػا لػػى المحػػامى الو ػاـ لشػػبيف الكػػوـ

وفػى صٕ  ٙ ، ٘ ،مػف يظممػا لػى ال ا ػب الوػاـ  ،ػ وكىهمػا كػاف أمػاـ المحكمػا ا سػي افيا
وكرر دفاع الطاعف ا حالا عمي ما واليمسؾ بما ورد في مػا بمذك اريػا ال ى ػا الم،دمػا لممحكمػا

ا سي افيا والسالؼ ذكرها ػ و وى في ما عمى الحكـ المسير ؼ ف،اؿ-:

" أخػػؿ الحكػػـ بح،ػػوؽ الػػدفاع  ،وشػػابا ال،صػػور المويػػب وفسػػاد ا سػػيد ؿ واليوسػػؼ فػػى
ا سػػي ياج  ،بوػػدـ يح،ي،ػػا أهػػـ ع اصػػر الم مػػا اليػػى أ اطي ػػا ال يابػػا الوامػػا بالمومػػؿ الج ػػا ى
فيمػػا ييومػػؽ بإيصػػاؿ األما ػػا موضػػوع الػػدعوش  ،ذلػػؾ أف بػػوت وجػػود كيابػػا سػػاب،ا محيػػت مػػف

عمػى الور ػا بػؿ الكيابػا الجديػدة  ،ػ بفػرض صػحيا جػد ي ػ فإ ػا فيػر م ػيج فػى بػات يزويػر
ا يصاؿ و يفيد و ي بت يزوير ا يصاؿ ذا ما بت يواصر كيابا بيا ات صمبا الحاليػا مػع
اليو يع ػ فذلؾ يو ى أف المي ـ كيب ا يصاؿ وو وا بياري واحد عمى ور ػا اخيارهػا هػو بسػوء
يا عمي ا كيابا ساب،ا محاها سمفاي ليدلس عمى المج ى عميا المدعى بػالحؽ المػد ى ػ ديػا ذلػؾ

أف المػػي ـ بػػادر فػػى طو ػػا بػػاليزوير وفػػى أ والػػا لػػى ال،ػػوؿ بػػرف ا يصػػاؿ كػػاف عميػػا عبػػارات
أخػػرش محيػػت كيما ي ػاي ػ وذلػػؾ

ييػػريى الومػػـ بػػا حػػاد ال ػػاس فيػػر الميخصصػػيف فػػى هػػذا

المضمار ويورش مف ـ برف المي ـ هو صاحب هذا اليدبير
فإذا ما جاءت خبيرة مومؿ شػبيف الكػوـ الج ػا ى لي،ػر بوجزهػا وبر ػا يوػذر عمي ػا مورفػا

عمر المػداد المحػرر بػا صػمب ا يصػاؿ وعمػر المػداد المحػرر بػا اليو يػع  ،فػإف حاصػؿ ذلػؾ
أف الم م ػػا ل ػػـ ي ػػادش وأف أح ػػداي

يس ػػيطيع الب ػػت ف ػػى ح،ي ،ػػا ا يص ػػاؿ  ،األم ػػر ال ػػذش ك ػػاف
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يسػػيوجب عمػػى المحكمػػا ػ وهػػو واجب ػػا ػ عػػادة المرموريػػا وفػػى هػػذه الم ػرة لػػى خب ػراء الطػػب

الشػرعى ػ أبحػػاث اليزييػؼ واليزويػر األ ػػدـ واألك ػر عممػاي ومورفػػا وخبػرة ػ سػػيما وحػاؿ ي،ػػارير
المومؿ الج ػا ى بشػبيف الكػوـ صػار الومػـ الوػاـ أف حال ػا فػى الوديػد مػف ال،ضػايا

ود ار الوديد مف عىمات ا سيف اـ

يطمػ ف ،

ولذلؾ فإف وػود المحكمػا عػف يح،يػؽ مػا يوػذر عمػى خبيػرة مومػؿ شػبيف الكػوـ الج ػا ى
يح،ي،ػػا  ،مػػع لزومػػا لميوػػرؼ عمػػى ح،ي،ػػا ووا ػػع ا يصػػاؿ ػ مػػا يكػػوف خػػى ي جسػػيماي بح،ػػوؽ

الدفاع و صو اير أسمسا الحكـ لى فساد ا سيد ؿ واليوسؼ فى ا سي ياج"

(أز)ٝٙ

ـ عاود دفاع الطػاعف يكػرار بيػاف ذلػؾ واليمسػؾ فػى مذكريػا  ٜٜٔٗ/ٖ/ٜٔصٕ ٖ ،
 ٗ ،ػـ بػػيف وا وػػا هػػذا ا يصػػاؿ ص٘ –  ، ٛػػـ عػاود بيػػاف الحجػػج واألدلػػا الماكػػدة لصػػدور
هػ ػػذا ا يصػ ػػاؿ عػ ػػف المػ ػػي ـ ويسػ ػػميما م ػ ػػا لػ ػػى الطػ ػػاعف مػ ػػف ص ٜحيػ ػػى صٗٔ  ،وسػ ػػجؿ

صٔٔ ٕٔ/أف المي ـ …… ٔ -عجز عف يفسير مػا يدعيػا ٕ -وعجػز عػف بيػاف الوبػارات
األخػػرش اليػػى يػػدعى أ ػػا كا ػػت موجػػودة ومحيػػت ٖ -وعجػػز حيػػى عػػف بيػػاف مضػػمو ا!  ،ػ
وعجػػز حيػػى عػػف بيػػاف م اسػػبا يحريرهػػا ! ٘ -وعجػػز عػػف يفسػػير وصػػوؿ الور ػػا اليػػى يحمػػؿ

يو يوا لى الطاعف!  -ٙوعجز عف يفسير خمو الور ا كم ا مف أش ياري بي ما لػـ يجػر بػذلؾ

المػ ػػادة

فػ ػػى يصػ ػػا ت األما ػ ػػا يماشػ ػػياي

يفػ ػػاء الػ ػػدعوش ع ػ ػػا ألف الوامػ ػػا

يورفػ ػػوف أف

مواعيػػده يبػػدأ مػػف و ػػت ا مي ػػاع أو الوجػػز عػػف الػػرد !  ،ػ هػػذا با ضػػافا ػػا يسػػيحيؿ عمػػى
الدا ف أف يكيب يصا ي عمى ور ا لممديف يحمػؿ يو يوػا بي مػا لػـ ي،ػدـ المػي ـ يفسػي اير لوصػول ا
لػػى الطػػاعف  ،ػ و ػػدـ يبري ػ اير ه ػزيىي لخػػىؼ عمػػى المي ػراث يسػػيحيؿ زاءه أف ي،ػػدـ مػػف م ػػؿ

الطاعف وهو أسػياذ جػاموى عمػى م ػؿ هػذا اليبريػر الم،طػوع سػمفاي باكيشػافا والػذش

يمكػف أف

ي،ع فيا الطػاعف الػذش يومػـ بحكػـ يخصصػا أف الموالجػا الكيميا يػا ييػرؾ د ػ اير عمػى الور ػا  ،ػ
ػػـ عػػاودت المػػذكرة فسػػا ت صٗٔ ومػػا بوػػدها أف الم مػػا اليػػى كمفػػت ال يابػػا الوامػػا المومػػؿ

الج ػا ى بشػبيف الكػوـ ب ػا لػـ ي جػز حيػى ا ف  ،وييوػيف جازهػا ػ ومػف خػىؿ الطػب الشػرعى
"أبحاث اليزييؼ واليزوير" ،ػ وفى ذلؾ الت المذكرة-:
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"ذلػػؾ أف مجػػرد بػػوت وجػػود كيابػػا سػػاب،ا محيػػت كيما ي ػاي مػػف عمػػى الور ػػا بػػؿ الكيابػػا

الجديدة  ،بفرض صحيا جد ي ػ فإ ا فيػر م ػيج فػى بػات يزويػر ا يصػاؿ ػ و يفيػد و ي بػت
أف الػدا ف هػو صػا ع ذلػؾ  ،ػ و يفيػد و ي بػت أف مػا با يصػاؿ مخػالؼ لمح،ي،ػا ذا مػا بػت

يواصر كيابػا بيا ػات صػمب ا يصػاؿ الحاليػا مػع اليو يػع الػذش ي،ػر السػيد …… /أ ػا يو يوػا
ذلػػؾ أف صػػا السػػيد…/
ال،ػػديـ ػ

ي،ػػوـ عمػػى "عػػدـ يواصػػر" عبػػارات الصػػمب فػػوؽ هػػذا اليو يػػع

ولػػذلؾ فػػإف صػػا السػػيد ……/يصػػطدـ باسػػيحالا مطم،ػػا ذا مػػا ظ ػػر اف عبػػارات

الصػمب مواصػرة لميو يػع  ،ػ وأف عمػر صػمب المػداد هػو عمػر مػداد اليو يػع  ،ػ فحي ػذ يكػوف

مف الم،طوع با أف رواييا فير صحيحا  ،ػ وأ ا هو الصا ع لذلؾ فشػاي ويدليسػاي عمػى المج ػى
عميا الدكيور…… /

وألف هذا بدي ى ومف وـ  ،فإف كياب يابا شبيف الكوـ ر ـ  ٕٓ٘ٛلى المومػؿ الج ػا ى

بش ػػبيف الك ػػوـ  ،ػػد ح ػػدد المرموري ػػا المطموب ػػا ب ػػاف ي ،ػػوـ الموم ػػؿ بػ ػػ"فحص ا يص ػػاؿ موض ػػوع
اليح،يؽ وبياف عمػا ذا كػاف ػد يضػمف عبػارات فيػر المدو ػا بػا ػـ محوهػا كيما يػاي مػف عدمػا
وعمر المداد المحرر با ا يصاؿ والمداد المحرر با اليو يع

هػػذا وبغػػض ال ظػػر عػػف الم الػػب الوديػػدة اليػػى شػػابت ي،ريػػر مومػػؿ شػػبيف الكػػوـ الج ػػا ى

بال سػػبا لمشػػؽ األوؿ مػػف المرموريػػا ويوسػػفا فػػى ا سػػي ياج دوف أف يميفػػت أو ي ارعػػى مػػا درج
عميػػا الوامػػا البسػػطاء فػػى كيابػػا م ػػؿ هػػذه ا يصػػا ت واليػػى يػػيحكـ المػػديف فسػػا فػػى كيابي ػػا

ولػيس ػ الػدا ف ػ فػإف أخطػر ػوا ص هػذا الي،ريػر أ ػا لػـ يػاد الشػؽ ال ػا ى وال ػـ مػف المرموريػا
و الػػت السػػيدة ……/كايبػػا الي،ريػػر أ ػػا " يوػػذر عمي ػػا ف ي ػاي يحدي ػػد عمػػر المػػداد المحػػرر بػػا
ا يصاؿ موضوع اليح،يؽ ػ وكذا عمر المداد المحرر با اليو يع"

وهذا الذش عجز ع ا المومؿ الج ا ى بشبيف الكوـ هػو كمػا م ػا أهػـ ع اصػر المرموريػا
 ،ألف بػػوت اليواصػػر ي،طػػع بكػػذب دعػػاء السػػيد ……/ـ ولػػذلؾ كػػاف واجبػػا ػ و ي ػزاؿ ػ
اسػػيكماؿ هػػذا ال ػ ،ص الخطيػػر فػػى المرموريػػا  ،وهػػو ،ػػص يسػػيوجب ػ با ضػػافا لػػى ػرار
مومؿ شػبيف الكػوـ بوجػزه عػف يحديػد المطمػوب يسػيوجب أف ي ػاط المرموريػا بالطػب الشػرعى ػ

أبحاث اليزييؼ واليزوير ػ حيث ييوافر با الحيدة مع الخبرة الوريضا والوسا ؿ الف يػا لمبػت فػى
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المرموريػػا ككػػؿ وأيض ػاي فػػى أهػػـ ع اصػػر المرموريػػا وهػػو يحديػػد عمػػر مػػداد صػػمب ا يصػػاؿ
وعمر مداد اليو يع والذش عجز مومؿ شبيف الكوـ الج ا ى عف يحديده حسبما أ ر فى ي،ريره
ـ ا ي ت المذكرة (مذكرة  )ٜٜٔٗ/ٖ/ٜٔلى طمبات جازما رعت سمع المحكما-:

ا
"أٚال  :عػادة مرموريػا فحػص يصػاؿ األما ػا موضػوع الػدعوش لػى مصػمحا الطػب الشػرعى ػ
أبحاث اليزييؼ واليزويػر ػ ألداء ذات المرموريػا عمػى ضػوء مػذكرة ال يابػا الوامػا بشػر ا
وعمى ضوء اعيراضات المج ى عميا المدعى بالحؽ المد ى ب ذه المذكرة

ا
ثبٔيب  :يح،يػؽ وا وػا يصػاؿ األما ػا وسػوى المػي ـ لػى اليصػالق مػع المج ػى عميػا بشػر ا  ،ػ
بسماع ش ادة الوميد بحرش ……/و…… و…… و…… و…… و……

ا
ثبٌثــب  :و ػػؼ الػػدعوش طب ،ػاي لممػػادة ٕٕٕ /ج لحػػيف الفصػػؿ فػػى الػػدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛج ػ ق
شبيف الكوـ"

وفػى مػذكرة دفػاع الطػاعف ٖٓ ، ٜٜٔٗ/ٗ/ػ عػاود ػرع سػمع المحكمػا بيمسػكا بكػؿ مػا

ي،دـ  ،ػ ف،اؿ صاي صٔ :

"بسػ ػػط ا دفاع ػ ػػا فػ ػػى الموضػ ػػوع وال،ػ ػػا وف بم ػ ػذكري ا  ٜٜٔٗ/ٖ/ٜٔوبحافظػ ػػا مسػ ػػي داي ا

ٕ٘ ٜٜٖٔ/ٕٔ/لػػى محكمػػا أوؿ درجػػا  ،ػ فضػىي عػػف مػػذكريى الػػيظمـ لػػى كػػؿ مػػف األسػػياذ
المسيشار المحامى الواـ ل يابات شبيف الكوـ والسيد األسياذ المسيشار ال ا ػب الوػاـ  ،ػ ممػا

داعػػى ليك ػ ارره واف ك ػػا كػػرر يمسػػك ا ب ػػذا كمػػا و حيػػؿ عميػػا فػػى دفاع ػػا الحػػالى ضػػميماي ليػػا
مذكرة أسباب اسي اؼ السيد األسياذ المسيشار ال ا ب الواـ"

وفى مذكرة دفاع الطاعف ٗ ، ٜٜٔٗ/ٙ/ػ رر صٔ يمسكا بكػؿ مػا سػبؽ بيا ػا وأحػاؿ

عميػػا جممػػا ويفصػػيىي  ،ػ وسػػجؿ بوػػد طمبػػا و ػػؼ الػػدعوش أو اليػربص بيرجيم ػػا لحػػيف الفصػػؿ
ا ياي فى الدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛج ق شبيف الكوـ  ،ػ سجؿ طمباي احيياطياي جازماي ب،ولا -:
ا
ا
ا
 " ثبٌثــب  :ادزيبعيــب وٍيــب ػ ييمسػػؾ بيح،يػػؽ دفاعػػا بإجابيػػا عمػػى طمبايػػا الجازمػػا
ص ٔٚبخياـ مذكريا "ٜٜٔٗ/ٖ/ٜٔ

أف الحكػػـ المطوػػوف فيػػا رفػػض جابػػا الطػػاعف لػػى أش طمػػب مػػف طمبايػػا  ،ػ ولػػـ

يح،ػػؽ لػػا أش دفػػاع ولػػـ يجب ػا لػػى طمبػػا الجػػازـ عػػادة مرموريػػا فحػػص يصػػاؿ األما ػػا لػػى
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مص ػػمحا الط ػػب الش ػػرعى أبح ػػاث اليزيي ػػؼ واليزوي ػػر ألداء ذات المرموري ػػا عم ػػى ض ػػوء م ػػذكرة

ال يابا الواما بشر ا وعمػى ضػوء اعي ارضػات المج ػى عميػا المػدعى بػالحؽ المػد ى (الطػاعف)
بيمػؾ المػػذكرة  ،ػ كمػػا لػـ يجبػػا الػػي طمبػػا ال ػا ى الجػػازـ بيح،يػػؽ وا وػا يصػػاؿ األما ػػا بسػػماع
شػ ود الوا وػا عميػا  ،ػ بػرفـ حيميػا ا سػيجابا لػى طمػب الػدفاع بسػماع شػ ود الوا وػا ( ،ػض

ٕ ٜٔٚٓ/ٖ/ػ سٕٔ ػ ٘ ٛػ ٖٔٗ، ،ػض ٔٔ ٜٕٔٛ/ٔٔ/ػ سٖٖ ػ  ٜٔٚػ ٓ، ،ٛٚػض
ٖٕ ٜٖٔٛ/ٔٔ/ػ سٖٗ ػ  ٜٔٚػ )ٜٜٚ

هذا  ،ػ واذ لـ يجب المحكما الطاعف لى أش مف طمبيا فى شػرف يح،يػؽ أمػر ا يصػاؿ

 ،وحرميا مػف يح،يػؽ دفاعػا بػرش شػكؿ  ،ػ فإ ػا يبػيف سػبب اعي ارضػ ا وعػدـ جابي ػا الطػاعف

لػػى أش مػػف هػػذيف الطمبػػيف الجػػوهرييف  ،ول ػـ يوػػرض ل مػػا ي ػراداي و رداي  ،فوطمػػت كػػؿ دفػػاع

الطاعف  ،ـ أمو ت فى ذلػؾ بوػدـ جابيػا حيػى لػى طمػب و ػؼ الػدعوش أو اليػربص بيرجيم ػا
لحيف الفصؿ فى الدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛج ق شبيف الكوـ ( وهػو يشػكؿ فػى ذايػا مخالفػا لم،ػا وف
كما سػيرد فيمػا بوػد ) فإ ػا بػذلؾ يكػوف ػد صػادرت كػؿ دفػاع الطػاعف  ،ودوف بيػاف السػبب ،
ودوف أف ييفطف بياياي لػى هػذه الطمبػات الجوهريػا  ،فمػـ يوػرض ل ػا

يػراداي و رداي  ،ػ األمػر

الذش يويب حكم ا با خىؿ بحؽ الدفاع وب،صور واضق أسمسا لى فساد ا سيد ؿ
ا
زاثؼب  :اٌمظٛز ٚفعبد االظـزدالي ٚابٌفـخ اٌمـبٔٚ ْٛاخلغـأ فـ ٝرأٚيٍـٗ ٚرغجيمـٗ
ٚاإلخالي حبك اٌدفبع :

ي،دـ فى بياف الموالـ الر يسيا لتوراؽ وأسػباب الطوػف  ،ػ وفيمػا سػمؼ مػف أسػبابا  ،ػ أف
الط ػػاعف طم ػػب م ػػف المحكم ػػا ا س ػػي افيا و ػػؼ ال ػػدعوش المطو ػػوف ف ػػى حكم ػػا أو اليػ ػربص

بيرجيم ػػا لحػػيف الفصػػؿ ا ي ػاي فػػى الػػدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛج ػ ق شػػبيف الكػػوـ اليػػى رفوي ػػا ال يابػػا
الواما ضد المدعى (الطػاعف) يي مػا في ػا بيزويػر واسػيوماؿ يصػاؿ األما ػا موضػوع الػدعوش

الما مػػا المطوػػوف ه ػػا فػػى حكم ػػا  ،ػ ويكػػرر هػػذا الطمػػب الػػذش ػػرع بػػا دفػػاع الطػػاعف سػػمع
المحكما ا سي افيا فى المدو ات ومذكرات الدفاع ا ييا-:
(ٔ) فى يظممى الطاعف الى كػؿ مػف المحػامى الوػاـ لشػبيف الكػوـ وال ا ػب الوػاـ  ،وورد في مػا
وياي عمى الحكـ المسير ؼ -:
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* بطػ ػػىف الحكػ ػػـ لمخالفيػ ػػا ال،ػ ػػا وف وعػ ػػدـ اسػ ػػيجابيا لمطمػ ػػب الجػ ػػوهرش بإعػ ػػادة الػ ػػدعوش
 ٜٕ/ٙٔ٘ٚلممرافوػػا و ظرهػػا مػػع الػػدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛاليػػى أجمي ػػا المحكمػػا ػ بػػذات

جمسػػا ٕ٘ ٜٜٖٔ/ٕٔ/ػ لػػى جمسػػا  ، ٜٜٔٗ/ٔ/ٕٜبػػرفـ ايصػػاؿ الػػدعوييف ويو ػػؼ

الدعوش الما ما عمى الحكـ فى الدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛػ "فإيصػاؿ األما ػا" موضػوع ا ي ػاـ
باليبديػ ػػد فػ ػػى الػ ػػدعوش  ٜٕ/ٙٔ٘ٚهػ ػػو هػ ػػو ذايػ ػػا ا يصػ ػػاؿ موضػ ػػوع ا ي ػ ػػاـ بػ ػػاليزوير
وا سيوماؿ فى الدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛػ والبت فى ح،ي،ا ووا ع ا يصاؿ يب ى عميا الحكػـ
ف ػػى ال ػػدعوييف ب ػػؿ وييو ػػؼ الحك ػػـ ف ػػى ال ػػدعوش  ٜٕ/ٙٔ٘ٚعم ػػى الحك ػػـ ف ػػى ال ػػدعوش

ٖ٘ ، ٜٖ/ٙٛفإذا لػـ يشػر المحكمػا ظرهمػا موػاي  ،ػ فإ ػا ييوجػب عمي ػا فػى هػذه الحالػا

أف يو ؼ الدعوش  ٜٕ/ٙٔ٘ٚلحيف الفصػؿ فػى الػدعوش ٖ٘ ، ٜٖ/ٙٛألف الفصػؿ فػى
الػػدعوش  ٜٕ/ٙٔ٘ٚييو ػػؼ لزوم ػاي عمػػى الفصػػؿ فػػى الػػدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛاليػػى أجمي ػػا
المحكمػػا بػػذات جمسػػا ٕ٘ ٜٜٖٔ/ٕٔ/لػػى جمسػػا  ، ٜٜٔٗ/ٔ/ٕٜومػػع ذلػػؾ حكمػػت
ف ػػى ال ػػدعوش  ٜٕ/ٙٔ٘ٚدوف ا يظ ػػار لم ػػا سي،ض ػػى ب ػػا ف ػػى ال ػػدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛالي ػػى
كػػرر أ ػػا ييو ػػؼ عمي ػػا الحكػػـ فػػى الػػدعوش  ٜٕ/ٙٔ٘ٚاليػػى يوجػػؿ األسػػياذ ال،اضػػى

الحكػػـ في ػػا كػػؿ مػػا يويػػرض ذلػػؾ مػػف خػػىؿ بح،ػػوؽ دفػػاع وبطػػىف ومخالفػػا لم،ػػا وف
وفساد ا سيد ؿ واليوسؼ فى ا سي ياج

فمد ٔظذ املبدح 222 /إ.ج .ػٍـ ٝأٔـٗ " ذا كػاف الحكػـ فػى الػدعوش الج ا يػا ييو ػؼ

عمى ييجا الفصؿ فى دعوش ج ا يا أخرش وجب و ؼ األولى حيى الفصؿ فى ال ا يا

ٚلبٌــذ حمىّــخ اٌــٕمض " :أف الػػدفع بػػرف الو ػػا ع المسػػي دة لػػى المػػدعى بػػالح،وؽ

المد يػ ػػا مرفػ ػػوع بشػ ػػر ا دعػ ػػاوش ج ػ ػ ق لمػ ػػا يفصػ ػػؿ في ػ ػػا بوػ ػػد (كحػ ػػاؿ الػ ػػدعوييف ،ٜٕ/ٙٔ٘ٚ
ٖ٘ ٜٖ/ٙٛيماماي)  ،ػ هو فى ح،ي،يا طمب و ؼ الدعوش الج ا يػا الم،امػا ضػد الطػاعف حيػى
يفصػػؿ فػػى الػػدعاوش الج ا يػػا األخػػرش الم،امػػا ضػػد المج ػػى عميػػا ( ،ػػض ٖٔ ٜٔٛٗ/ٔٓ/ػ

سٖ٘ ػ ٗ٘ٔ ػ ٕٓ)ٚ

114

(ٕ) ِــروسح اظــزئٕبف املعزشــبز إٌبئــت اٌؼــبَ
اجلٕبئيخٚٚ ،زد ثٙب :

ىــُ أٚي دزجــخ فــ ٝاٌــدػٜٛ

* اسػػير ؼ األسػػياذ المسيشػػار ال ا ػػب الوػػاـ الحكػػـ المػػذكور فيمػػا ضػػى بػػا فػػى ال ػػدعوش
الج ا يا  ،ػ بمذكرة مف ىث ور ات ورد في ا أ ػا "واأف كػاف الطوػف بػاليزوير

يػا ر

عم ػػى س ػػير ال ػػدعوش الومومي ػػا  ،ولك ػػف مي ػػى أحال ػػت المحكم ػػا ال ػػدعوش الفرعي ػػا ل ػػى
اليح،يؽ وأدش ذلؾ لى يحريؾ الدعوش الوموميا عف وا وا اليزويػر فػإف الو ػؼ يكػوف

وجوبياي يطبي،اي لممادة ٕٕٕ/مف ػا وف ا جػراءات الج ا يػا واليػى يوجػب و ػؼ الػدعوش
الج ا يػػا ذا كػػاف الحكػػـ في ػػا ييو ػػؼ عمػػى ييجػػا الفصػػؿ فػػى دعػػوش ج ا يػػا أخػػرش ،

ومػػادش هػػذا أ ػػا ذا كػػاف الحكػػـ في ػػا ييو ػػؼ عمػػى ييجػػا الفصػػؿ فػػى دعػػوش ج ا ي ػا

أخرش ،ومادش هذا أ ا ذا كا ت الدعوش الج ا يا عف اليزويػر ػد حركػت أمػاـ ال يابػا
الواما أو ب اء عمى حالي ا لميح،يؽ بمورفا ال يابا مف المحكما ،فيجب عمػى األخيػرة
و ػػؼ الػػدعوش طالمػػا أف الور ػػا زمػػا لمفصػػؿ فػػى الػػدعوش ،وجػػدير بالػػذكر أف الو ػػؼ

الوجػػوبى هػػو ف،ػػط فػػى حالػػا مػػا ذا رأت المحكمػػا حالػػا الور ػػا لػػى اليح،يػػؽ وكا ػػت

الور ػػا زم ػػا لحك ػػـ ف ػػى ال ػػدعوش أو أف ال ياب ػػا حرك ػػت ال ػػدعوش م ػػف جا ب ػػا يطبي،ػ ػاي

لممػػادة ٕٕٕ/سػػالفا البيػػاف ،ذ كػػاف مػػا ي،ػػدـ وكػػاف ال ابػػت أف المحكمػػا ػػد أصػػدرت
الحكـ محؿ الطوف الراهف د أحالت الور ا المدعى بيزويرها لى ال يابا الوامػا واليػى
امت بدورها بيحريؾ الدعوش الج ا يا ع،ب ا ي ا ا مف يح،يؽ اليزوير ضػد المػدعى
بالحؽ المد ى فى الدعوش األصػميا بي مػا يزويػر ا يصػاؿ موضػوع الػدعوش األصػميا

فإ ػػا ييوػػيف عمػػى المحكمػػا و ػػؼ الػػدعوش لحػػيف الفصػػؿ فػػى دعػػوش اليزويػػر ،واذ هػػى
خالفػػت ال ظػػر و ضػػت فػػى الػػدعوش األصػػميا بػػؿ الفصػػؿ فػػى دعػػوش اليزويػػر فإ ػػا
يكوف د أخطرت فى يطبيؽ ال،ا وف مما ييويف موا اسي اؼ حكم ا"
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(ٖ)

(ٗ)

مػذكرة دفػػاع الطػػاعف  ، ٜٜٔٗ/ٖ/ٜٔػ وأحالػت لػػى مػػا ي،ػػدـ وأسػػي دت ليػػا وكػػررت

بيا ا ص٘  ،وضم ت بطمػب صػريق ص ػ ٔٚو ػؼ الػدعوش طب،ػاي لممػادة ٕٕٕ /ج

لحيف الفصؿ فى الدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛج ق شبيف الكوـ

مذكرة دفاع الطاعف اليكميميا ٖٓ ، ٜٜٔٗ/ٗ/ػ وأحالت ص ػٔ لػى كػؿ مػا ي،ػدـ مػف

مػػدو ات ومػػذكرات وكػػررت بػػداء يمسػػؾ الطػػاعف بكػػؿ مػػا ورد ب ػػا واحاليػػا عميػػا فػػى
دفاعا ضميماي ليا مذكرة اسي اؼ ال ا ب الواـ  ،ػ ـ أوردت صِٕ ٖ/ب ٔظٗ-:

"هذا ولما كػاف يصػاؿ األما ػا كػدليؿ مػف أدلػا ا ي ػاـ فػى الػدعوش الما مػا ه ػا

ه ػػو ذات ا يص ػػاؿ موض ػػوع ا ي ػػاـ ب ػػاليزوير وا س ػػيوماؿ ف ػػى ال ػػدعوش ٖٜٖ٘/ٙٛ
ج ق شبيف الكوـ اليى كا ت ال يابػا الوامػا ػد يوجمػت رفو ػا حػيف ورد ي،ريػر المومػؿ

الج ػػا ى بشػػبيف الكػػوـ ف ػى الػػدعوش الما مػػا بي مػػا يوجمػػت المحكمػػا الجز يػػا الحكػػـ فػػى
الػ ػ ػػدعوش الما مػ ػ ػػا المسػ ػ ػػير ؼ حكم ػ ػ ػػا ه ػ ػ ػػا دوف أف يي ػ ػ ػربص الفصػ ػ ػػؿ فػ ػ ػػى الػ ػ ػػدعوش

ٖ٘ ، ٜٖ/ٙٛػ وهػػو مػػا دعػػا المسيشػػار ال ا ػػب الوػػاـ لػػى اسػػي اؼ الحكػػـ موضػػوع
الدعوش الما مػا لمخطػر فػى يطبيػؽ ال،ػا وف  ،ػ أل ػا كػاف ييوجػب و ػؼ الػدعوش الما مػا
أو اليربص في ا عمى األ ؿ لحيف الفصؿ بحكػـ ػا ى فػى الػدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛجػ ق

شبيف الكوـ  ،ػ وهو و ؼ أو يربص وجوبى طب،اي لممػادة ٕٕٕ /ج  ،وبػذلؾ ضػت
محكما ال ،ض ف ٝاٌؼديد ِٓ أدىبِٙب فمبٌذ:

"لمػا كا ػػت المػادة ٕٜٚ /ج يػ ص عمػى أ ػػا " ذا رأت الج ػا الم ظػػورة أمام ػا الػػدعوش وج ػاي
لمسػػير فػػى يح،يػػؽ اليزويػػر يحيػػؿ األوراؽ لػػى ال يابػػا الوامػػا لوهػػا أف يو ػػؼ الػػدعوش
لػ ػػى أف يفصػ ػػؿ فػ ػػى اليزويػ ػػر مػ ػػف الج ػ ػػا المخيصػ ػػا ذا كػ ػػاف الفصػ ػػؿ فػ ػػى الػ ػػدعوش
الم ظورة أمام ا ييو ؼ عمػى الور ػا المطوػوف عمي ػا"  ،ػ وكػاف مفػاد ذلػؾ كممػا كا ػت
الور ا المطووف عمي ا باليزوير م يجا فى موضوع الدعوش المطروحا عمى المحكمػا

الج ا ي ػػا  ،ورأت المحكم ػػا م ػػف جدي ػػا الطو ػػف وج ػ ػاي لمس ػػير ف ػػى يح،ي ،ػػا فرحالي ػػا ل ػػى
ال يابا الواما وأو فت الدعوش ل ػذا الغػرض ػ كمػا هػو الحػاؿ فػى الػدعوش المطروحػا ػ
فإ ػػا ي بغ ػػى عم ػػى المحكم ػػا أف ييػ ػربص الفص ػػؿ ف ػػى ا دع ػػاء ب ػػاليزوير م ػػف الج ػػا
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المخيص ػػا سػ ػواء بص ػػدور أم ػػر م ػػف ال ياب ػػا الوام ػػا بو ػػدـ وج ػػود وج ػػا

ام ػػا ال ػػدعوش

الج ا يا أو بصدور الحكـ فى موضوعا مف المحكما المخيصا وصػيرورة كػؿ م مػا
ا يػ ػاي  ،وع د ػػذ يك ػػوف لممحكم ػػا أف يمض ػػى ف ػػى ظ ػػر موض ػػوع ال ػػدعوش المو وف ػػا

الفصؿ في ا"



،ض ٖٔ ٜٔٛٔ/٘/ػ سٕٖ ػ  ٛٛػ ٖٓ٘



،ض  ٜٔٚٚ/ٗ/ٔٚػ س ٕٛػ ٔٓٔ ػ ٘ٗٛ

هػػذا واذ يوجػػب ال،ػػا وف و ػػؼ الػػدعوش ه ػػا أو الي ػربص عمػػى األ ػػؿ في ػػا لحػػيف
الفصػػؿ ا ي ػاي فػػى الػػدعوش ٖ٘ ٜٜٖٔ/ٙٛج ػ ق شػػبيف الكػػوـ الميداولػػا أمػػاـ محكمػػا
ج ق شبيف الكوـ واليػى رفوي ػا ال يابػا الوامػا بي مػا اليزويػر وا سػيوماؿ عػف يصػاؿ

األما ا س د الدعوش الما ما ه ا

وا ي ػػت الم ػػذكرة ص٘ ل ػػى أ ػػا م ػػع يمس ػػؾ الم ػػدعى الم ػػد ى (الط ػػاعف) بدفاع ػػا

وطمبايا ساب،ا ا بداء  ،فإ ا يطمب اسيجابا لحكـ ال،ا وف-:
ا
"أٚال  :و ػػؼ ال ػػدعوش الما م ػػا المس ػػير ؼ حكم ػػا أو اليػ ػربص بيرجيم ػػا لح ػػيف الفص ػػؿ
ا ي ػاي فػػى الػػدعوش ٖ٘ ٜٜٖٔ/ٙٛج ػ ق شػػبيف الكػػوـ ػ طب ،ػاي لممػػادة ٕٕٕ /ج ومػػا

جرش عميا ضاء محكما ال ،ض بشر ا"

(٘) مػػذكرة دفػػاع الطػػاعف ٗ ، ٜٜٔٗ/ٙ/ػ ويضػػم ت بوػػد ا حالػػا عمػػى كػػؿ مػػا ي،ػػدـ ويمسػػؾ
الطػػاعف بػػا واحاليػػا عميػػا جممػػا ويفصػػيىي ضػػميماي ليػػا مػػذكرة اسػػي اؼ المسيشػػار ال ا ػػب

الواـ  ،يضم ت يك ار اير ل ذا الطمب الجازـ ما صا صٕ-:

"ٌــرٌه :واذ يوجػػب ال،ػػا وف و ػػؼ الػػدعوش الما مػػا لحػػيف الحكػػـ ا ي ػاي فػػى الػػدعوش

ٖ٘ ٜٜٖٔ/ٙٛج ػ ق شػػبيف الكػػوـ عمػػى حػػو مػػا ورد بمػػذكرة اسػػي اؼ ال ا ػػب الوػػاـ وعمػػى
حػو مػا فصػم ا بمػذكري ا ٖٓ ، ٜٜٔٗ/ٗ/ػ وبحافظػا المسػي دات اليػى طويػت عمػى أحكػاـ

محكما ال ،ض المايدة
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ومػ ػ ػػع يمسػ ػ ػػؾ الػ ػ ػػدعوش بػ ػ ػػالحؽ المػ ػ ػػد ى بدفاعػ ػ ػػا وطمبايػ ػ ػػا سػ ػ ػػاب،ا ا بػ ػ ػػداء بمػ ػ ػػذكري ا

 ، ٜٜٔٗ/ٖ/ٜٔفإ ا بطب اسيجابا لحكـ ال،ا وف:
ا
أٚال  :و ؼ الدعوش الما ما المسير ؼ حكم ا ه ا أو اليػربص بيرجيم ػا لحػيف الفصػؿ ا يػاي فػى
الػػدعوش ٖ٘ ٜٜٖٔ/ٙٛج ػ ق شػػبيف الكػػوـ ػ طب ،ػاي لممػػادة ٕٕٕ /ج ومػػا جػػرش عميػػا
ضاء محكما ال ،ض

ا
ثبٔيــب  :ضػػـ أصػػؿ يصػػاؿ األما ػػا سػ د الػػدعوش الما مػػا لػػى الػػدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛجػ ق شػػبيف
الكوـ الماجما لى جمسا  ٜٜٔٗ/ٚ/ٙأماـ محكما ج ق شبيف الكوـ

ا
ثبٌثــب  :احيياطي ػاي كمي ػاي  :ييمسػػؾ بيح،يػػؽ دفاعػػا بإجابيػػا لػػى طمبايػػا الجازمػػا ص ٔٚبخيػػاـ
مذكريا ٜٜٔٗ/ٖ/ٜٔ

وهػذا الطمػب الجػوهرش الػذش يسػي د لػى حكػـ ال،ػا وف وميػواير أحكػاـ محكمػا الػ ،ض  ،ػ

أعرض ع ا الحكـ ا سي افى ورفضا ب،ولا:

"والفصػػؿ فػػى دعػػوش اليزويػػر ر ػػـ ٖ٘ ٜٜٖٔ/ٙٛجػ ق سػػـ شػػبيف الكػػوـ ييو ػػؼ عمػػى
الفصػػؿ فػػى هػػذه الػػدعوش حيػػى يفيػػرض ال،ضػػاء بب ػراءة المػػي ـ فػػى ج حػػا اليزويػػر ذ أف الشػػؾ
والريبػػا ػػد يركػػد لػػدش هػػذه المحكمػػا حػػوؿ صػػحا ا يصػػاؿ بوػػد اطم ا ػػا لي،ريػػر الخبيػػر الف ػػى
الذش ا ي ى لى يزوير صمب ا يصاؿ"

وواض ػػق م ػػف الوب ػػارة الي ػػى أورده ػػا الحك ػػـ يس ػػبيباي ل ػػرفض الطم ػػب أ ػػا و و ػػت ف ػػى خم ػػط

ويخمػيط شػديديف  ،ػ وشػاب ا ال،صػور وفسػاد ا سػيد ؿ  ،ػ فضػىي عػف مخالفػا ال،ػا وف  ،آيـخ
ذٌه :

(ٔ) أخطػػر الحكػػـ ف ػػـ الطمػػب فحصػػما عمػػى ،ػػيض وا وػػا  ،ػ ومػػف ػػـ فػػى فػػى أسػػبابا أف
الفصؿ فى الدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛييو ؼ عمػى الفصػؿ فػى الػدعوش الما مػا الموروضػا عميػا
 ،ػ فى حػيف أف وا ػع الطمػب وأحكػاـ ال،ػا وف أف الفصػؿ فػى الػدعوش الما مػا المطوػوف فػى

حكم ا هو الذش ييو ؼ عمى الفصؿ فى الػدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛجػ ق شػبيف الكػوـ  ،ػ األمػر
الػػذش يوجػػب و ػػؼ الػػدعوش المطوػػوف فػػى حكم ػػا أو الي ػربص بيرجيم ػػا لحػػيف الفصػػؿ فػػى

الدعوش ٖٜٖ٘/ٙٛ
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ومػػف ذلػػؾ ييضػػق أف الحكػػـ و ػػع فػػى خمػػط ويخمػػيط فػػى ف ػػـ الطمػػب وحصػػما عمػػى ،يضػػا

ف فى ما

يحياج لى فيا وباليالى لـ يورد رداي عمى س د الطمػب الح،ي،ػى الميم ػؿ فػى أف

الفص ػػؿ ف ػػى ال ػػدعوش المطو ػػوف ف ػػى حكم ػػا ه ػػو ال ػػذش ييو ػػؼ عم ػػى الفص ػػؿ ف ػػى ال ػػدعوش

ٖ٘ ٜٖ/ٙٛج ق شبيف الكوـ

(ٕ) ع ػػاد الحك ػػـ فص ػػادر عم ػػى المطم ػػوب ف ػػى ب ػػاـ في ػػر مف ػػوـ ب،ول ػػا "والفص ػػؿ ف ػػى دع ػػوش
اليزويػػر ر ػػـ ٖ٘ ٜٖ/ٙٛج ػ ق سػػـ شػػبيف الكػػوـ

ييو ػػؼ عمػػى الفصػػؿ فػػى هػػذه الػػدعوش

حيى يفيرض ال،ضاء ببػراءة المػي ـ فػى ج حػا اليزويػر" ػ ف ػا الوبػارة األخيػرة عبػارة مب مػا
فامضػا فيػر مف ومػا و يسػيطيع اليوػرؼ ػ حيػى بالحػدس واليح،يػؽ ػ مورفػا مػاذا ي،صػد

الحكػػـ ب ػػا  ،ومػف الم،ػػرر أف الحكػػـ يكػػوف ذا كػػاف مػػا أورديػػا المحكمػػا مػػف أسػػبابا يشػػوبا
ا ب اـ والغموض والي اير ( ،ػض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٜػ س ٕٛػ  ٜػ ٗٗ ، ،ػض ٜٔٔٔٛ٘/ٙ/

ػ س ٖٙػ  ٖٔٙػ )ٜٚٙ

ومحاولػػا يخمػػيف مو ػػى لموبػػارة بغػػض ال ظػػر عػػف ي ايرهػػا مػػع مػػا بم ػػا  ،بػػافيراض
جػ ػػدلى أف الم،صػ ػػود م ػ ػػا هػ ػػو أف المحكمػ ػػا ا سػ ػػي افيا لػ ػػـ يجػ ػػد وج ػ ػاي لو ػ ػػؼ الػ ػػدعوش

المطوػػوف فػػى حكم ػػا

بػػافيراض الحكػػـ بػػالبراءة فػػى الػػدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛوأ ػػا لػػـ يجػػد

مح ػىي ل ػػذا ا في ػراض لمشػػؾ والريبػػا فػػى أمػػر ا يصػػاؿ ػ فػػإف هػػذا اليفسػػير (بػػاليخميف!!)
لمو ػػى عبػػارة الحكػػـ المب مػػا المي ػػايرة مػػع مػػا بم ػػا ي طػػوش عمػػى سػػبا المصػػادرة عمػػى

المطمػوب لػػى الحكػػـ أل ػا بػػذلؾ ا فيػراض يكػوف ػػد صػػادر عمػى الطمػػب ب ييجػػا يفيرضػ ا
فى حيف الواجب هو فساح الفرصا ليح،ي،ا بموفاي لى فايا األمر فيا ـ الحكػـ عميػا مػف
وا ع ذلؾ  ،ػ فضىي عف فساد ا سيد ؿ والخطر فى يطبيؽ ال،ا وف

(ٖ) افيراض أف الحكػـ ي،صػد بوباريػا المب مػا المي ػايرة أف الفصػؿ فػى الػدعوش المطوػوف فػى
حكم ػا

ييو ػؼ عمػى الفصػؿ فػى الػدعوش ٖ٘ ٜٖ/ٙٛجػ ق شػبيف الكػوـ  ،ػ يو ػى ػ ف

صػق هػذا ا فيػراض وصػحا سػبيا لػى الحكػـ ػ أف الحكػـ و ػع فػى فسػاد اسػيد ؿ والخطػر

فػػى يرويػػؿ ويطبيػػؽ ال،ػػا وف ديػػا ذلػػؾ أف يصػػاؿ األما ػػا موضػػوع الػػدعوش المطوػػوف فػػى
حكم ػ ػػا  ،هػ ػػو هػ ػػو ذايػ ػػا ا يصػ ػػاؿ موضػ ػػوع ا ي ػ ػػاـ بػ ػػاليزوير وا سػ ػػيوماؿ فػ ػػى الػ ػػدعوش
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ٖ٘ ٜٜٖٔ/ٙٛجػ ػ ق ش ػػبيف الك ػػوـ ،

ػ وأ ػػا برف ػػع ه ػػذه ال ػػدعوش يك ػػوف محكم ػػا ا دع ػػاء

باليزوير هى المخيصا بالفصؿ فى أمػر هػذا ا يصػاؿ مػزور ه ػا أو فيػر مػزور  ،ولػذلؾ

يكػػوف الفصػػؿ ف ػى الػػدعوش المطوػػوف فػػى حكم ػػا ميو ف ػاي بغيػػر خػػىؼ عمػػى الفصػػؿ فػػى

الػػدعوش ٖ٘ ، ٜٖ/ٙٛوال،ػػوؿ بغيػػر ذلػػؾ يخمػػيط وفسػػاد جسػػيـ فػػى ا سػػيد ؿ  ،ػ كمػػا أ ػػا
ي طوش عمى خطر واضق فى يرويؿ ويطبيؽ ال،ا وف ومػا اسػي،ر فػى أحكػاـ محكمػا الػ ،ض
يطبي،اي ألحكاـ المادة ٕٕٕ /ج عمى حو ما سمؼ بيا ا"

(ٗ) شاب عبارة الحكـ د فا البيػاف فسػاد واضػق فػى ا سػيد ؿ باعيمادهػا عمػى "الشػؾ والريبػا"
حسبما الت طراح ا يصاؿ واهدار دفاع الطاعف ح،و ا!!!!!

(٘) اسػػي اد الحكػػـ لػػى ي،ريػػر المومػػؿ الج ػػا ى بشػػبيف الكػػوـ رفػػـ اعي ػراض الطػػاعف المسػػبب
عميا ورفـ أف كايبيا أ ػرت بر ػا عجػزت عػف يحديػد عمػر المػداد لصػمب ا يصػاؿ وعمػر

المػػداد لميو يػػع الموجػػود عمػػى ا يصػػاؿ  ،وهػػو عصػػب الم مػػا اليػػى كمفػػت ال يابػػا المومػػؿ
الج ػػا ى ب ػػا  ،واليػػى بػػد مػػف البػػت في ػػا لمحكػػـ عمػػى ح،ي،ػػا ووا ػػع ا يصػػاؿ حسػػبما ي،ػػدـ
بيا ػػا بم ػػذكرات دف ػػاع الط ػػاعف ل ػػى المحكم ػػا ا س ػػي افيا ،

ػ ه ػػذا ا س ػػي اد م ػػف الحك ػػـ

ا سػػي افى لػػى الي،ريػػر المػػذكور رفػػـ مػػا شػػابا مػػا ي طػػوش عمػػى فسػػاد فػػى ا سػػيد ؿ ،
وعمى مصادرة لدفاع الطاعف واخىؿ بح،ا فى الدفاع

ومما ي،دـ يبيف أف ما أورده الحكـ ػ يسبباي لرفضا طمػب الو ػؼ ي طػوش عمػى صػور

وفساد فى ا سيد ؿ وخطر فػى يرويػؿ ويطبيػؽ ال،ػا وف  ،أسػمس الحكػـ لػى ا خػىؿ بحػؽ
الدفاع والمصادرة عميا بحرماف الطاعف مف يح،يؽ دفاعا الواجب والجارش والىزـ يح،ي،ػا

أماـ المحكما اليى رفوت لي ا دعوش يزويػر ا يصػاؿ واسػيومالا والر يمػا ٖٜٜٖ٘ٔ/ٙٛ

ج ق شبيف الكوـ  ،وذلؾ كما يويب الحكـ بما يسيوجب ،ضا
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ملـب رمـــدَ

يغٍت اٌغبػٓ :
ا
أٚال  :ضـ المفردات لمزوم ا ليح،يؽ أوجا الطوف
ا
ثبٔيــب  :الحكػػـ ب ػ ،ض الحكػػـ المطوػػوف فيػػا واحالػػا ال،ضػػيا لمحكػػـ في ػػا مجػػدداي مػػف دا ػرة
أخرش

احملبِ /ٝزجبئ ٝػغيخ

111

ارفبق جٕبئ ٝـ اظزيالء ـ رصٚيس ـ اشرتان
ــــــــــــــــــ

ف ٝاٌمضيخ زلُ  2000/1012جٕبيبد لظس إٌيً
 2000/833وٍٚ ٝظظ اٌمب٘سح

اٌغؼٓ ثبٌٕمض زلُ 72/47802ق
ــــــــــــــــــــــ
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حمىّخ إٌمض

اٌدائسح اجلٕبئيخ
ــــــــــــــ

ِروــــــسح

ـــــــــــــــ

ثأظجبة اٌغؼٓ ثبٌٕمض
ـــــــــــــــ

املمدَ ِٓ

:

محكوـ ضده

( طاعف )

وموط ػػا المخيػػار مكيػػب األسػػياذ /محمػػد رجػػا ى عطيػػا ػ وش ػ ريا رجػػا ى
عطيا ػ المحامى بال ،ض٘ٗ شػارع طموػت حػرب  ٕٙ ،شػارع شػريؼ باشػا

ػ ال،اهرة ػ ٓ

فــــ ٝا ىـــــُ  :الص ػػادر ف ػػى ٗٔ ٕٕٓٓ/ٜ/م ػػف محكم ػػا ج ايػ ػات أم ػػف الدول ػػا الومي ػػا

فػى ال،ضػػيا ر ػـ ٕٔٓٔٔ ٕٓٓٓ/ج ايػػات صػر ال يػػؿ (ٖٖ ٛلسػ ا ٕٓٓٓ
كمى وسط ال،اهرة) وال،اضػى حضػورياي بموا بػا المػي ـ

بالسػجف لمػدة

سػػبع س ػ وات ويغريمػػا مبمػػغ ٓ ٖٜٗٛٗدو اير أمريكي ػاي أو مػػا يوادل ػػا بالج يػػا

المص ػػرش وف،ػ ػاي لس ػػور الص ػػرؼ الموم ػػف

م ػػف الب ػػؾ المرك ػػزش ف ػػى ي ػػاري

الوا وػػا وكػػذا مبمػػغ ٓٓ ٕٛٚ ٚج يػػا وال ازمػػا بمبمغػػيف مسػػاوييف ل مػػا وعزلػػا
مػػف وظيفيػػا عػػف الػػي ـ األولػػى وال ال ػػا والرابوػػا والسادسػػا والسػػابوا المس ػ دة
ليا ٓ
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اٌٛلبئـــــــــغ
ـــــــــــ

ٔ

ا
أدبٌذ إٌيبثخ اٌؼبِخ وال ِٓ  :ـ
( محبػػوس )

ػ

ٓ ٙس ػ ا ػ عضػػو م يػػدب بب ػػؾ

السابؽ لمجمس دارة
ػ

ٕ

 ٗٚس ػ ػ ا

( محبػ ػػوس )

والػػر يس

وم،يـ

ػ صػ ػػاحب شركػ ػ ػػا

لإلسيشارات الجمركيا وم،يػػـ

ويحمػؿ بطا ػا

ر ـ ومى
ٖ
ٗ
٘

ػ
ػ

ٕٗ س ػ ػ ا

ػ ا ػ ػػب مػ ػػدير ب ػ ػػؾ

وم،يما ويحمؿ بطا ا شخصيا ر ـ

( محب ػػوس )
ػ

وشرك ػ ػػاه

( محبػ ػػوس )

ٕ٘ سػ ػ ا

كار يا ،ابا

ػ

ٖ٘ س ػ ػ ا
،ابا

رـ
ػ

رـ

وم ،ػػيـ

ٓ

فػ ػػرع
ويحم ػػؿ

وم،ػ ػػيـ ويحمػ ػػؿ كار يػ ػػا
ٓ

أل ـ خىؿ األعواـ مف ٕ ٜٜٔحيى  ٜٜٔٛبدا رة سـ صر ال يؿ بمحافظا ال،اهرة  :ػ
ا
ا
أٚال  :املز ّْٛٙمجيؼب  :ـ

ش ػػيركو ف ػػى يف ػػاؽ ج ػػا ى ي ػػداخؿ الم ػػي ـ األوؿ ف ػػى دارة حركي ػػا  ،ك ػػاف الغ ػػرض م ػػا

ريكاب ج ايات ا سييىء عمػى المػاؿ الوػاـ وا ضػرار الومػدش بػا واليزويػر فػى محػرر رسػمى

ومحػػررات حػػدش الشػػركات اليػػى يس ػ ـ المػػاؿ الوػػاـ في ػػا واسػػيومال ا فو وػػت م ػ ـ ي فيػػذاي لػػذلؾ

الغرض الج ايات المس دة لى كؿ م ـ ٓ
ا
ثبٔيب  :املز ُٙاألٚي  :ـ
ٔ

ػ بص ػػفيا موظفػ ػاي عامػ ػاي ( ر ػػيس مجم ػػس دارة

الي ػػى يسػ ػ ـ الم ػػاؿ الو ػػاـ في ػػا )

سيولى بغير حؽ عمى ماؿ لج ا عمما سالفا الذكر وكاف ذلؾ حيما بػرف و ػع أوامػر
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مكيوبػ ػ ػػا وأذوف صػ ػ ػػرؼ وشػ ػ ػػيكات بريوػ ػ ػػاب مزعومػ ػ ػػا لممحػ ػ ػػاميف /

و

و

والمي ميف الرابع والخامس رفـ يفاء صمي ـ الو،ديا والفوميػا بالشػركا ج ػا

عمما ويسمـ يما يمؾ الشيكات ،داي والبالغ مجموع ا خمسما ا وخمسا و ى ػوف ألػؼ
دو ر أمريكػػى وما يػػاف وواحػػد ويسػػووف ألػػؼ وسػػيما ا ج يػػا مصػػرش وأحيبس ػ ا ل فسػػا

ب يا اليممؾ وذلؾ عمى ال حو المبيف باليح،ي،ات ٓ
و د ريبطت هذه الجريمػا بجريميػى اليزويػر واسػيوماؿ محػررات مػزورة ريباطػاي

ي،بؿ اليجز ا ػ ذلؾ أ ا فػى الزمػاف والمكػاف سػالفى الػذكر وبصػفيا أ فػا البيػاف زور

ب فسا مع دخر مج وؿ مسي دات صرؼ المبالغ المسػيولى عمي ػا وكػذا محػرر رسػمى

واسيومؿ يمػؾ المحػررات فيمػا زورت مػف أجمػا عمػى ال حػو المبػيف با ي امػات الػواردة

بالب د ا ياي  ٚ ، ٙ ، ٘ ، ٗ/مف هذا األمر فػيمكف بيمػؾ الوسػيما مػف ا سػييىء عمػى
المبالغ د فا البياف ٓ

ٕ

ػ

بصػػفيا د فػػا االػػذكر سػػيولى بغيػػر حػػؽ عمػػى مػػاؿ خػػاص يحػػت يػػد ج ػػا عممػػا سػػالفا
البيػػاف  ،وكػػاف ذلػػؾ حيمػػا  ،بػػرف ع ػ از زو اير لمػػدكيور /

محػػامى الشػػركا د فػػا

البي ػ ػػاف حص ػ ػػولا عم ػ ػػى أيواب ػ ػػا البالغ ػ ػػا م ػ ػػا يى أل ػ ػػؼ دو ر أمريك ػ ػػى المس ػ ػػيح،ا ل ػ ػػا

بموجػب ػرار المج ػػا ال،ا و يػا لمشػػركا المػػارخ  ٜٜٔٛ/ٖ/ٕٜرفػـ صػػرؼ ذلػػؾ المبمػػغ

بشيؾ لحامما حصؿ المي ـ عمى يميا ،داي واحيبس ا ل فسا ب يػا اليممػؾ عمػى ال حػو
المبيف باليح،ي،ات ٓ

و د ريبطػت هػذه الجريمػا بجريميػى يزويػر واسػيوماؿ محػررات مػزورة ريباطػاي

ي،بؿ اليجز ا ذلؾ أ ا فى الزماف والمكاف سالفى الذكر بصفيا د فػا البيػاف شػيرؾ مػع
دخػػر مج ػػوؿ فػػى يزويػػر محػػررات لج ػػا عممػػا " ى ػػا يصػػا ت يفيػػد سػػيىـ المبمػػغ
المسيولى عميا " والمبي ا يفصيىي بي ميى اليزوير وا سيوماؿ الواردييف بالب ػد ا يػا٘/
ٖ

مف هذا األمر فيمكف بذلؾ مف ا سييىء عمى المبمغ د ؼ البياف ٓ

ػ بص ػػفيا د ف ػػا ال ػػذكر  ،أض ػػر عم ػػداي ب ػػرمواؿ ج ػػا عمم ػػا س ػػالفا البي ػػاف  ،ب ػػرف ريك ػػب
الج ػػايييف محػػؿ الوصػػفيف السػػاب،يف ممػػا أضػػاع عمػػى شػػركا
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مبمػػغ سػػبوما ا

وخمس ػػا و ى ػػوف أل ػػؼ دو ر أمريك ػػى وما ي ػػاف وواح ػػد ويس ػػووف أل ػػؼ وس ػػيما ا ج ي ػػا

مصرش عمى ال حو المبيف باليح،ي،ات ٓ

ٗ ػ بصػفيا أ فػا الػذكرفير ب،صػد اليزويػر موضػوع محػررات لج ػا عممػا هػى أوامػر وأذوف

صرؼ أيواب المحاميف المبي ػا أسػما ـ بالي مػا األولػى والشػيكات المحػررة فػاذاي ل ػا
ومحاض ػػر جيم ػػاع المج ػػا ال،ا و ي ػػا لمش ػػركا الي ػػى ي أرسػ ػ ا المارخ ػػا ، ٜٜٔ٘/ٚ/ٜٔ

 ٜٜٔٛ/ٕ/ٕٕ ، ٜٜٔٚ/ٜ/ٕٕ ، ٜٜٔٚ/ٚ/ٛفػى حػػاؿ يحريرهػػا المخػػيص بوظيفيػػا
وذلؾ بجوما وا وا مزورة فى صورة وا وا صحيحا برف أ بػت ودخػر حسػف ال يػا بيمػؾ

المح ػػررات س ػػيح،اؽ المح ػػاميف س ػػالفى ال ػػذكر المب ػػالغ المبي ػػا ب ػػا كريو ػػاب ل ػػـ ع ػػف

دع ػػاوش ض ػػا يا لمش ػػركا الم ػػذكورة واعيم ػػاد المج ػػا ال،ا و ي ػػا ل ػػا وذل ػػؾ عم ػػى خ ػػىؼ
الح،ي،ػػا  ،واسػػيومم ا بػػرف ػػدم ا لػػى المخيصػػيف بج ػػا عممػػا لإلحيجػػاج بمػػا ورد ب ػػا
و عماؿ د ارها مع عمما بيزويرها عمى ال حو المبيف باليح،ي،ات ٓ

بصفيا د فا الذكر شيرؾ ودخػر مج ػوؿ فػى ريكػاب يزويػر فػى محػررات لج ػا عممػا

٘ ػ

 ،هػى " ى ػػا يصػا ت سػػيىـ مكافػ ت المحػػاميف الوػامميف بمكيػػب الػػدكيور

" بطريؽ زيادة كممات لي ا برف يفؽ مع المج وؿ عمى ريكاب اليزوير وسػاعده بػرف
ػػدـ ليػػا ا يصػػا ت ال ى ػػا خم ػواي مػػف بيػػاف ال،يمػػا وأمػػده بػػذلؾ البيػػاف فػػى كػػؿ م ػػا

ليصؿ مجموع ا لى ما يى ألؼ دو ر سي اير لج ايا ا سييىء المس دة ليا بالب ػد ا يػاي

ػاء عمػ ػػى ا يفػ ػػاؽ والمسػ ػػاعدة  ،واسػ ػػيومؿ
 ٕ/مػ ػػف هػ ػػذا األمػ ػػر  ،فو وػ ػػت الجريمػ ػػا ب ػ ػ ي
المحػػررات ال ى ػػا المػػذكورة فيمػػا زورت مػػف أجمػػا مػػع عممػػا بيزويرهػػا بػػرف ػػدم ا لػػى
المخيصيف بج ا عمما محيجاي ب ا عمى ال حو المبيف باليح،ي،ات ٓ

شيرؾ ودخر مج وؿ فى ريكاب يزوير فػى محػرر رسػمى يصػاؿ يوريػد رسػوـ لمخ از ػا

 ٙػ

الواما ر ـ ٖ ٔٙ٘ٔٛوذلؾ بطريؽ يغيير يما المحرر برف يفػؽ مػع المج ػوؿ عمػى
ذل ػػؾ وسػ ػػاعده بػ ػػرف أمػ ػػده بال،يمػ ػػا المضػ ػػافا و ػػدرها أحػ ػػد عشػ ػػر ألػ ػػؼ ومػ ػػا يى ج يػػػا

ٚ

ػ

ػاء عمػػى ا يفػػاؽ
وأربوما ػػا ممػػيـ بػػد ي مػػف يمػػا ا يصػػاؿ الح،ي،يػػا فو وػػت الجريمػػا ب ػ ي
ويمؾ المساعدة ٓ
سػػيومؿ المحػػرر الرسػػمى المػػزور موضػػوع الي مػػا السػػاب،ا بػػرف دمػػا لػػى المخػػيص
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با دارة الماليا لشركا
المبيف باليح،ي،ات ٓ

محيجاي ب،يمػا مػا ورد بػا مػع عممػا بيزويػره عمػى ال حػو

ا
ثبٌثب  :املزّٙبْ اٌثبٔٚ ٝاٌثبٌثخ  :ـ

شػػيركا بطري،ػػى ا يفػػاؽ والمسػػاعدة مػػع المػػي ـ األوؿ فػػى ريكػػاب الج ػػايييف المس ػ دييف

ليػا بالب ػد ا يػاي  ٖ ، ٔ/مػف هػذا األمػر  ،بػإف يف،ػا موػا عمػى ريكاب مػا وسػاعداه بػرف ريكبػػا
وأخػريف ج ايػػا اليزويػػر الموصػػوفا بالي مػػا الياليػػا فيوصػػؿ ب ػػا المػػي ـ ال ػػا ى لػػى صػػرؼ مبمػػغ
ى ما ػػا وس ػػيا وأربو ػػوف أل ػػؼ دو ر أمريك ػػى وس ػػبوا وس ػػبووف أل ػػؼ وس ػػبوما ا ج ي ػػا مص ػػرش

ويوصػػمت المي مػػا ال ال ػػا لػػى صػػرؼ مبمػػغ ما ػػا وخمسػػا و ى ػػوف ألػػؼ دو ر وما ػػا ويسػػوا

عشر ألػؼ ويسػوما ا ج يػا مصػرش مػف أمػواؿ

 ،وسػمما يمػؾ المبػالغ لػى المػي ـ األوؿ

رفـ عمم ما بودـ أح،ييا ل ا  ،فو وت جريميا ا سييىء  ،عمى الماؿ الواـ وا ضرار الومػدش

اء عمى هذا ا يفاؽ ويمؾ المساعدة عمى ال حو المبيف باليح،ي،ات ٓ
با ب ا ي
زاثؼب  :املز ّْٛٙاألٚي ٚاٌثبٔٚ ٝاٌثبٌثخ  :ـ

ش ػػيركوا بطري ػػؽ ا يف ػػاؽ والمس ػػاعدة م ػػع دخ ػػر مج ػػوؿ ف ػػى ريك ػػاب يزي ػػر ف ػػى مح ػػررات

ح ػػدش الش ػػركات الي ػػى يسػ ػ ـ الم ػػاؿ الو ػػاـ في ػػا " الش ػػيكات المس ػػحوبا عم ػػى حس ػػاب ش ػػركا
بب ػػؾ

وايصػػا ت سػػيىم ا المبي ػػا بػػاألوراؽ " بػػرف يف ،ػوا موػػا عمػػى يزويرهػػا

وسػػاعدوه بػػرف أمػػدوه ببيا ػػات المسػػيفيد فػػى كػػؿ م ػػا فو ػػع المج ػػوؿ عمي ػػا م ػػيحىي سػػـ ذلػػؾ
ػاء عمػ ػػى هػ ػػذا ا يفػ ػػاؽ ويمػ ػػؾ المس ػ ػاعدة عمػ ػػى ال حػ ػػو المبػ ػػيف
المسػ ػػيفيد  ،فو وػ ػػت الجريمػ ػػا ب ػ ػ ي

باليح،ي،ات ٓ

ا
خبِعب  :املزّٙبْ اٌساثغ ٚاخلبِط  :ـ

شػػيركا بطري،ػػى ا يفػػاؽ والمسػػاعدة مػػع المػػي ـ األوؿ فػػى ريكػػاب الج ػػايييف المس ػ دييف

ليا بالب د ا ياي  ٖ ، ٔ/مػف هػذا األمػر  ،بػإف يف،ػا موػا ريكاب مػا  ،وسػاعداه بػرف و ػع المػي ـ

ال اربػػع عمػػى أوراؽ الصػػرؼ المػػزورة الصػػادرة بإسػػما والسػػالؼ ذكرهػػا ضػػمف المحػػررات المػػزورة
المبي ػػا بالب ػػد ا ي ػاي  ٗ/مػػف هػػذا األمػػر وصػػرؼ ب فسػػا عػػدد سػػيا شػػيكات بمغػػت يمي ػػا أربوػػا
وخمسػػوف الػػؼ دو ر وأربوػػا ويسػػووف ألػػؼ ج يػػا مصػػرش وسػػمـ يمػػؾ ال،يمػػا ،ػػداي لػػى المػػي ـ
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األوؿ مع عمما بودـ أح،ييا ل ا  ،و بؿ المي ـ الخامس صدار شيكيف بإسػما مسػحوبيف عمػى

حسػػاب شػػركا

بب ػػؾ

رفػػـ كو ػػا مػػف فيػػر المحػػاميف الميوا ػػديف مػػع الشػػركا

المذكورة ليم يم ا فى ال زاع ال،ضا ى الم صرؼ ع ا هذيف الشيكيف وظ رهمػا لممي مػيف ال ػا ى
وال ال ػػا

ليمك ػػا المػػي ـ األوؿ مػػف يمي ػػا البالغػػا خمسػػا وسػػيوف الػػؼ دو ر مػػع عممػػا بوػػدـ

ػاء عمػػى هػػذا
أح،ييػػا ل ػػا فو وػػت جريميػػا ا سػػييىء عمػػى المػػاؿ الوػػاـ وا ض ػرار الومػػدش بػػا ب ػ ي
ا يفاؽ ويمؾ المساعدة عمى ال حو المبيف باليح،ي،ات ٓ

األم ػػر الموا ػػب عمي ػػا ب ػػالمواد ٔٗ ٔٔٙ ، ٔ،ٕ،ٗ/ٖٔٔ ، ٖ، ٔ،ٕ/ٗٛ ، ٔ/مك ػػر اير

 ٔٔٛ ، ٔٔٛ ، ٔ/مكر اير  /ٜٔٔ ،ز  ٜٔٔ ،مكر اير  /هػ  ٕٔٗ ، ٕٔٗ ، ٕٔٔ ،مكػر اير مػف
ا وف الو،وبات ٓ

وبجمسػػا ٗٔ ٕٕٓٓ/ٜ/ضػػت المحكمػػا بموا بػػا الطػػاعف بالو،وبػػا المبي ػػا بصػػدر هػػذه

المذكرة وبراءيا مف الي مييف ال ا يا والخامسا الم سوبييف ليا ٓ

ولم ػػا ك ػػاف الحك ػػـ الص ػػادر بإدا ػػا الط ػػاعف ػػد ش ػػابا عػ ػوار ال ػػبطىف ف ،ػػد طو ػػف عمي ػػا
بطريػػؽ الػ ػ ،ض م ػػف الس ػػجف وذل ػػؾ بي ػػاري  ٕٕٓٓ/ٖ/ٜٔو ي ػػد طو ػػا يح ػػت ر ػػـ ٕٕٕ ييػػابع

سجف مزرعا طره ٓ

ٛٔٚزد فيّب يٍ ٝأظجبة اٌغؼٓ ثبٌٕمض 0
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أظجبة اٌغؼــــــٓ
ـــــــــــــــ

ا
أٚال  :اٌجغالْ ٚاإلخالي حبك اٌدفبع :

ذلػؾ أف محكمػػا الموضػوع ضػػت بإدا ػا الطػػاعف عػف جػ ار ـ اليزويػر واسػػيوماؿ الشػػيكات

والمحررات المبي ا بمدو ات الحكػـ المطوػوف فيػا مػع عممػا بيزويرهػا وكػذلؾ مسػي دات صػرف ا

با ش ػػيراؾ م ػػع دخ ػػر مج ػػوؿ دوف أف ي ،ػػوـ ب فسػ ػ ا ب ػػا طىع عم ػػى يم ػػؾ المس ػػي دات واألوراؽ
واليػػى و ػػع في ػػا بػػاليزوير  ،ودوف أف ي بػػت طىع ػػا ب فسػ ا عمػػى يمػػؾ المحػػررات محػػؿ جػ ار ـ

اليزوير وا سيوماؿ  ،واليى ضت المحكما بإدا ا الطاعف ع ا ٓ

وهو صػور شػاب جػراءات المحاكمػا بمػا يبطم ػا  ،فضػىي عمػا ي طػوش عميػا ذلػؾ مػف

خػػىؿ بحػػؽ الػػدفاع  ،وهػػو مػػا يبط ػؿ باليػػالى الحكػػـ المطوػػوف فيػػا  ،بي ا ػػا عمػػى ج ػراءات

ش ػ ػػاب ا عػ ػ ػوار ال ػ ػػبطىف  ،ألف طػ ػ ػ ىع المحكم ػ ػػا الي ػ ػػى يفص ػ ػػؿ ف ػ ػػى ال ػ ػػدعوش عم ػ ػػى األوراؽ
والمسي دات المشار لي ػا أمػر جػوهرش ي،يضػيا أصػوؿ المحاكمػات الج ا يػا فػى جػ ار ـ اليزويػر

عامػػا  ،ذ ي،ػػع عمػػى المحكمػػا ا ليػزاـ بيمحػػيص الػػدليؿ األساسػػى فػػى الػػدعوش  ،عمػػى عيبػػار
أف يمؾ المحررات هػى اليػى يحمػؿ أدلػا اليزويػر  ،واليػى يبػيف مػف ي،ريػر سػـ أبحػاث اليزييػؼ
واليزويػػر يزويرهػػا  ،ػ وحيػػى يمكػػف ال،ػػوؿ بػػرف المحكمػػا حػػيف سيورضػػت األدلػػا فػػى الػػدعوش

كا ػت مممػا ب ػذا الػػدليؿ لمامػاي شػامىي ي يػػئ ل ػا الفرصػا ليمحيصػػا اليمحػيص الكامػؿ والكػػافى
الذش يدؿ عمى أ ا امت بما ي بغى عمي ا مف يد يؽ البحث لميورؼ عمى وجا الح،ي،ا ٓ

و يرف ػ ػػع ه ػ ػػذا الوػ ػ ػوار ع ػ ػػف الحك ػ ػػـ أف المحكم ػ ػػا ب ي ػ ػػا أخ ػ ػػرش ػ ػػد ػ ػػررت بجمس ػ ػػا

٘ٔ ٕٓٓٔ/٘/ػػدب السػػيد عضػػو اليمػػيف بالػػدا رة المسيشػػار  /صػػحى عزيػػز بطػػرس ػ لفػػض
أحػ ػراز ال،ض ػػيا ويحري ػػر محض ػػر بم ػػا يحيوي ػػا ك ػػؿ ح ػػرز م ػػف المس ػػي دات ويكمي ػػؼ م ػػـ ال سػ ػ

بالمحكما بيصويرها واطىع هي ا الدفاع عمي ا ـ عػادة يحريزهػا  ،أل ػا رفػـ ي فيػذ هػذا ال،ػرار
فػػإف ط ػػىع المحكمػػا ب ي ػػا أخػػرش عم ػػى المح ػػررات المطوػػوف عمي ػػا بػػاليزوير مح ػػؿ ا ي ػػاـ

المس د لمطاعف

يغ ى بحاؿ عف ضرورة طػىع المحكمػا ب ي ي ػا الجديػدة  ،اليػى يولػت بوػد
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ذلػػؾ ج ػراءات المحاكمػػا واصػػدار الحكػػـ في ػػا  ،ػ ب فس ػ ا عمػػى يمػػؾ األوراؽ  ،ػ بمو ػػى أ ػػا
ييويف عمى المحكما اليى حاكمت الطػاعف وأصػدرت حكم ػا ضػده أف يكػوف ػد طموػت أ ػاء

المحاكما عمى المحررات المشار لي ا ب فسػ ا وفػى حضػور الطػاعف والمػدافويف ع ػا بالجمسػا

الوم يا ػ ألف الغايا مف هذا ا طىع ووجوبا والغرض م ا أف ييح،ؽ المحكمػا  ،اليػى يجػرش
المحاكم ػػا ويي ػػولى ي ،ػػدير ال ػػدليؿ ف ػػى ال ػػدعوش ب ػػؿ الفص ػػؿ في ػػا

ػ أف األوراؽ المش ػػار لي ػػا

والمطووف عمي ا باليزوير هى بذاي ا محؿ يمؾ الجريما  ،ػ وأل ا هى الػدليؿ الػذش يحمػؿ أدلػا

اليزويػػر وجسػػـ الجريمػػا  ،وهػػذه الغايػػا

ييح،ػػؽ ذا كا ػػت المحكمػػا ب ي ػػا أخػػرش هػػى اليػػى

يولػػت هػػذا ا طػػىع عمػػى يمػػؾ األوراؽ  ،وأل ػػا

يجػػوز لم،اضػػى الج ػػا ى أف يبػػدش أري ػاي فػػى

دليػػؿ لػػـ يوػػرض عميػػا  ،فػػإذا فوػػؿ  ،ف،ػػد سػػبؽ الحكػػـ عمػػى ور ػػا لػػـ يطمػػع عمي ػػا ب فسػػا ولػػـ
يمحص ا  ،مع ما يمكف أف يكوف ل ا مف أ ر فى ع،يديا لو ا ػا أطمػع عمي ػا  ،وألف المحكمػا
الج ا يا يكوف ع،يدي ا فى الدعوش ب اء عمػى ع،يػدي ا الشخصػيا

ورأي ػا الخػاص و يجػوز

ل ا أف يدخؿ فى طم ا ا رأياي دخر لسواها ولو كا ت محكما أخرش ٓ

ذلػػؾ أف طبيوػػا جريمػػا اليزويػػر ي،ضػػى بػػإلزاـ المحكمػػا بػػؿ الفصػػؿ في ػػا وفػػى ج ػ ار ـ

سيوماؿ المحررات المزورة مع الومـ بيزويرها بضػرورة طىع ػا ب فسػ ا عمػى المحػرر المػزور
فػػى الجمسػػا الوم يػػا بحضػػور المػػي ـ والمػػدافع ع ػػا وذلػػؾ حيػػى يكػػوف المحػػرر موروض ػاي عمػػى
بساط البحث والم ا شا فى حضورهـ لدش ظر الدعوش أمام ا ٓ

وليبػػدش كػػؿ م ػ ـ مىحظايػػا عميػػا وحيػػى ييركػػد المحكمػػا ب فس ػ ا بوػػد طىع ػػا عمػػى
المحػػرر المػػزور أ ػػا بذايػػا محػػؿ المحاكم ػػا وألف هػػذا ا طػػىع جػ ػراء جػػوهرش مػػف جػ ػراءات

المحاكما فى ج ار ـ اليزويػر عامػاي ي،يضػيا واجػب المحكمػا مػف يمحػيص الػدليؿ األساسػى فػى
الدعوش عمى عيبار أف يمؾ الور ا هى الدليؿ الذش يحمؿ أدلا اليزوير ٓ
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* ٚلد لضذ حمىّخ إٌمض ف ٝاٌؼديد ِٓ أدىبِٙب ثأْ :

" اطىع المحكما ب فس ا عمى الور ا المػزورة  ،اجػراء جػوهرش مػف اجػراءات المحاكمػا

فى ج ار ـ اليزويػر  ،ي،يضػيا واجب ػا فػى يمحػيص الػدليؿ ا ساسػى فػى الػدعوش  ،أففػاؿ ذلػؾ

يويب ا جراءات ويسيوجب ،ض الحكـ ٓ "

* ،ض ٕ٘ ٜٕٔٚ/ٕٔ/ػ س ٖٕ ػ  ٖٕٜػ ٓ ٔٗٙٚ
* ،ض ٔ ٜٔٙ٘/ٖ/ػ س ٔٙػ ٔٗ ػ ٗٓ ٜٔ
* وّب لضذ أيضب ثأْ :

" أفف ػػاؿ المحكم ػػا األط ػػىع عم ػػى المح ػػرر موض ػػوع ا ي ػػاـ ب ػػاليزوير ف ػػى حض ػػور

الخصػػوـ يويػػب اج ػراءات المحاكمػػا ألف أطػػىع المحكمػػا عمػػى الور ػػا المػػزورة اج ػراء ج ػوهرة

مف اجراءات المحاكما فى ج ار ـ اليزويػر ي،يضػيا واجب ػا فػى يمحػيص الػدليؿ األساسػى فػى
الػػدعو ومى اعيبػػار أف يمػػؾ الور ػػا هػػى الػػدليؿ الػػذش يحمػػؿ أدلػػا اليزويػػر ػ ومػػف ػػـ يجػػب
عرض ا عمى بساط البحث والم ا شا بالجمسا فى حضور الخصوـ "
* ،ض  ٜٔٚٗ/٘/ٜٔػ س ٕ٘ ػ ٘ٓٔ ػ ٜٔٗ
* ،ض ٕٗ ٜٔٙٚ/ٗ/ػ س  ٔٛػ ٕٔٔ ػ ٘ٙٙ
* ،ض ٔ ٜٔٙ٘/ٖ/ػ س ٔٙػ ٔٗ ػ ٜٗٔ
* ،ض  ٜٔ٘ٚ/ٗ/ٜػ س ٛػ ٖٓٔ ػ ٖٔٛ
* ٚلضذ أيضب أٔٗ :
"

يكفى أطىع المحكما وحدها عمى الور ا المزورة بؿ يجب كرجراء مف اجػراءات

المحاكما فى ج ار ـ اليزوير عرض ا برعيبارها مػف أدلػا الجريمػا عمػى بسػاط البحػث والم ا شػا
بالجمسا فى حضور الخصوـ "ٓ
* ،ض ٔ ٜٜٔٛ/ٕ/ػ س ٓٗ ػ  ٕٙػ ٓ٘ٔ ػ طوف  ٜٜٜٔلس ا  ٘ٛؽ
* ،ض  ٜٔٛٓ/ٖ/ٙػ س ٖٔ ػ ٕ ٙػ ٖٕٛ

* ،ض  ٜٔٚٗ/٘/ٜٔػ س ٕ٘ ػ ٘ٓٔ ػ ٜٔٗ

* ،ض  ٜٜٔٙ/ٔٓ/ٕٚػ س ٕٓ ػ ٖٕٔ ػ ٗٔٔٚ
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* ،ض ٕٗ ٜٔٙٚ/ٗ/ػ س  ٔٛػ ٕٔٔ ػ ٘ٙٙ

* ،ض ٖٓ ٜٔٙٔ/ٔٓ/ػ س ٕٔ ػ  ٔٙٚػ ٛٗٚ
* ،ض  ٜٔٙٙ/ٖ/ٕٛػ س  ٔٚػ ٕ ٚػ ٕٖٙ

* ،ض ٗٔ ٜٔ٘ٔ/ٙ/ػ سٕ ػ ٗٗٗ ػ ٕٔٔٙ
و محػػؿ لم،ػػوؿ فػػى هػػذا الم،ػػاـ بػػرف طػػىع المحكمػػا والخصػػوـ عمػػى المحػػرر محػػؿ
جريمػػا اليزويػػر لػػف يجػػدش فػػى المحاكمػػا ولػػف يػػا ر عمػػى الػػدليؿ المسػػيمد م ػػا ألف هػػذا ال،ػػوؿ
ي طػػوش عمػػى سػػبؽ الحكػػـ عمػػى محػػرر لػػـ يطمػػع عميػػا المحكمػػا ولػػـ يمحصػػا مػػع مػػا يمكػػف أف

يكوف لا مف أ ر فى ع،يدي ا لو أ ا طموت عميا وأجرت مواي يا ٓ
* ،ض ٗ ٜٖٔٙ/ٕ/ػ س ٗٔ ػ  ٔٛػ ٘ ٛػ

* ،ض  ٜٔٛٓ/ٖ/ٙػ س ٖٔ ػ ٕ ٙػ  ٖٕٛػ طوف ٘ ٕٔٙلس ا ٜٗؽ

ذلؾ أف طىع المحكما عمػى المحػررات موضػوع ا ي ػاـ بػاليزوير هػو واجػب عمي ػا

يفرضا اليزام ا بيمحيص الدليؿ األساسى فى الدعوش عمى اعيبار أف يمؾ األوراؽ هػى الػدليؿ
الذش يحمؿ أدلا اليزوير وحيى يمكف ال،وؿ بر ا حػيف اسيورضػت األدلػا فػى الػدعوش كا ػت
ممما ب ذا الدليؿ الماما شامى ي يػىء ل ػا الفرصػا ليمحيصػا اليمحػيص الشػامؿ الكػافى الػذش
يدؿ عمى أ ا امػت بمػا ي بغػى عمي ػا مػف يح،يػؽ البحػث لميوػرؼ عمػى وجػا الح،ي،ػا و يرفػع
عوار عدـ ا طىع عمى المحررات المػزورة عػف اجػراءات المحاكمػا والػذش يػادش الػى بطػىف

الحكػػـ أف يكػػوف المحكمػػا ػػد أوردت بحكم ػػا مػػا يفيػػد أف الػػدا رة السػػاب،ا ػػد طالوي ػػا

ػ ألف

اطػىع هي ػػا أخػرش عمػػى األوراؽ والمسػي دات المطوػػوف عمي ػا بػػاليزوير محػؿ ا ي ػػاـ

يغ ػػى

بحاؿ عف ضرورة اطىع المحكما اليى يولت بود ذلؾ محاكمي ـ ب فس ا عمى يمؾ األوراؽ ٓ
* ،ض ٜٔٛٓ/ٖ/ٙػ س ٖٔ ػ ٕ ٙػ ٖٕٛ
* ،ض ٔ ٜٜٔٛ /ٕ/ػ س ٓٗ ػ ر ـ  ٕٙػ ص ٓ٘ٔ ػ طوف  ٘ٛ/ٜٜٜٔؽ
* ،ض  ٜٔٚٗ/٘/ٜٔػ س ٕ٘ ػ ٘ٓٔ ػ ٜٔٗ

* ،ض  ٜٜٔٙ/ٔٓ/ٕٚػ س ٕٓ ػ ٖٕٔ ػ ٗٔٔٚ
* ،ض ٕٗ ٜٔٙٚ/ٗ/ػ س  ٔٛػ ٕٔٔ ػ ٘ٙٙ
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* ،ض ٖٓ ٜٔٙٔ/ٔٓ/ػ س ٕٔ ػ  ٔٙٚػ ٛٗٚ
* ،ض  ٜٔٙٙ/ٖ/ٕٛػ س  ٔٚػ ٕ ٚػ ٕٖٙ

ألف الغػرض مػػف ذلػػؾ ا طػىع والغايػػا م ػػا أف ييح،ػػؽ المحكمػا اليػػى يجػػرش المحاكمػػا

وييػػولى ي،ػػدير األدلػػا بالػػدعوش بػػؿ الفصػػؿ في ػػا ػ أف األوراؽ المشػػار الي ػػا والمطوػػوف عمي ػػا
باليزوير هى بذاي ا محؿ األي اـ بػاليزوير وأل ػا هػى الػدليؿ الػذش يحمػؿ أدلػا اليزويػر ػ وهػذه
الغايػػا ييح،ػػؽ اذا كا ػػت المحكمػػا ب ي ػػا أخػػرش هػػى اليػػى يولػػت األطػػىع عمػػى يمػػؾ األوراؽ
خاصا اذا كا ت لـ ي بت بمحاضر الجمسات ما اسفر ع ا اطىع ا مف يا ج كمػا هػو الحػاؿ

فى الدعوش المطروحا ٓ
وأل ا

يجوز لم،اضى الج ػا ى اف يبػدش أريػا فػى دليػؿ لػـ يوػرض عميػا فػاذا فوػؿ ف،ػد

سػبؽ الحكػـ عمػػى ور ػا لػـ يطمػػع عمي ػا ب فسػػا ولػـ يمحصػ ا مػػع مػا يمكػف اف يكػػوف ل ػا مػػف

أ ر فى ع،يديا لو أ ا اطمع عمي ا ٓ

وألف المحكم ػػا الج ا ي ػػا يك ػػوف ع،ي ػػدي ا ف ػػى ال ػػدعوش ب ػػاء عم ػػى ع،ي ػػدي ا الشخص ػػيا
ورأي ا الخاص و يجوز ل ا أف يدخؿ فى اطم ا ا رأيا دخر لسواها ولو كا ت محكمػا أخػرش

ٓ

* ،ض  ٜٕٔٛ/٘/ٜػ س ٖٖ ػ ٖٔٔ ػ ٔ٘ٙ
* ،ض ٓٔ ٜٔٛٗ/ٗ/ػ س ٖ٘ ػ  ٛٛػ ٗٓٗ
* ،ض  ٜٔٛٗ/٘/ٛػ س ٖ٘ ػ  ٔٓٛػ ٜٔٗ
* ٚلد لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ :

يجػػوز لممحكمػػا أف يبػػدش أريػػا ف ػػدليؿ لػػـ يوػػرض عمي ػػا وهػػى اذ فومػػت فر ػػا ػػد

سب،ت الى الحكـ عمى دليؿ لـ يطمع عميا ولـ يمحصا مع ما يمكف أف يكوف لا مف أ ػر فػى
ع،يدي ا لو أ ا اطموت عميا ٓ

* ،ض ٕٔ ٜٜٔ٘/ٜ/ػ س  ٗٙػ  ٔٗٙػ ٗ٘ ٜػ طوف ٕٗ ٖٙ/ٔٚٙؽ ػ
* ،ض ٓٔ ٜٔٛٗ/ٗ/ػ سٖ٘ ػ  ٛٛػ ٗٓٗ

* ،ض  ٜٔٛٗ/٘/ٛػ س ٖ٘ ػ  ٔٓٛػ ٜٔٗ
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ول ػػذا ك ػػاف ييو ػػيف عم ػػى المحكم ػػا ب ي ي ػػا األخيػ ػرة الي ػػى س ػػموت المرافو ػػا الخيامي ػػا

وأصػدرت الحكػـ المطوػػوف فيػا أف ي،ػػوـ ب فسػ ا بػػا طىع عمػى يمػػؾ األوراؽ والمسػي دات محػػؿ
جريما اليزوير وا سيوماؿ الم سوبيف لمطاعف فى حضور كافػا الخصػوـ  ،ػ لكػى ييمك ػوا مػف
بػػداء مىحظػػاي ـ عمي ػػا  ،ػ ولكػػى يوػػايف يمػػؾ ال ي ػػا برعضػػا ا الجػػدد يمػػؾ األوراؽ اليػػى هػػى

جسػػـ الجريمػػا  ،ػ وييس ػ ى ل ػػا فحص ػ ا ويمحيص ػ ا وابػػداء ال ػرأش فػػى شػػر ا  ،ػ بػػؿ يكػػويف
الو،يدة فى الدعوش وال،ضاء فى موضوع ا سواء بالبراءة أو ا دا ا ٓ

واذ فػػات المحكمػػا يخػػاذ هػػذا ا جػراء واكيفػػت بػػإطىع أحػػد أعضػػاء هي ػػا سػػاب،ا عمػػى

يمؾ األوراؽ  ،ػ فإف الحكـ يكػوف مويبػاي واجػب الػ ،ض  ،ػ لػبطىف ا جػراءات اليػى صػدر ب ػاء

عمي ا  ،ػ فضىي عف خىلا بحؽ الدفاع  ،ػ وكاف عمى المحكما ػ ب ي ي ا الجديػدة ػ حيػى يسػمـ
ضػمت لػى ممػؼ الػدعوش ،
ضاءها مف هذا الووار أف يرمر بفض يمؾ األحػراز ذا كا ػت ػد ه
ػ أو يطمب ضم ا  ،ػ وي بت طىع ا ب فس ا عمي ا فى حضور المي ميف والمػدافويف عػ ـ  ،ػ

وهو جراء جوهرش مف اجراءات المحاكما فى ج ار ـ اليزوير واسػيوماؿ المحػررات المػزورة مػع
الوم ػػـ بيزويره ػػا كم ػػا س ػػمؼ البي ػػاف ،

ػ والي ػػى يوج ػػب ط ػػرح األدل ػػا عم ػػى بس ػػاط البح ػػث أ ػػاء

المحاكما عمى المحكما اليػى يسػمع المرافوػا ويصػدر الحكػـ  ،ػ ليبػدش كػؿ مػ ـ أريػا في ػا  ،ػ
ويطم ػ ف الجميػػع وعمػػى أرس ػ ـ هي ػػا المحكمػػا الجديػػدة اليػػى ػػيط ب ػػا الفصػػؿ فػػى الػػدعوش لػػى
أ ا بػذاي ا هػى اليػى أبػدش الػدفاع مرافويػا عمػى أسػاس مورفيػا ب ػا  ،ػ وحيػى يػيمكف المحكمػا

كذلؾ مػف سػيجىء وجػا الحػؽ فػى الػدعوش والفصػؿ في ػا عػف بصػر كامػؿ وبصػيرة شػامما  ،ػ
و يييسر ذلؾ ي ذا كا ت يمػؾ المسػي دات بركمم ػا يحػت ظرهػا ليمحيصػ ا  ،ػ مػع مػا يمكػف
أف يكوف لذلؾ مػف أ ػر فػى ع،يػدي ا لػو ا ػا طموػت عمي ػا  ،ػ خاصػا وأف المسيشػار الم يػدب
مػف ال ي ػا السػاب،ا ػ لفػض األحػراز المحيويػا عمػى المحػررات المػزورة ػد أمػر بإعػادة يحريزهػا
كمػ ػ ا كا ػػت بو ػػد أف ف ػػرغ م ػػف م مي ػػا

ػ وب ػػذلؾ أص ػػبحت المح ػػررات الم ػػذكورة داخ ػػؿ أحرازه ػػا

ويسػػيحيؿ عمػػى هي ػػا المحكمػػا الجديػػدة واليػػى ع ػػد لي ػػا سػػماع المرافوػػا والفصػػؿ فػػى الػػدعوش

ا ط ػػىع عمي ػػا ي بو ػػد ف ػػض يم ػػؾ األحػ ػراز وا ط ػػىع عمي ػػا بالجمس ػػا وبحض ػػور المي م ػػيف
والمدافويف ع ـ  ،ػ وهو ما لـ ي بت أ ا امت با ٓ
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ومػػف جا ػػب دخػػر فإ ػػا وف ،ػاي ل ،ػرار هي ػػا المحكمػػا السػػاب،ا ٘ ، ٕٓٓٔ/٘/ػ فػػإف يمػػؾ

المحكمػػا واف أصػػدرت رارهػػا ب ػػدب أحػػد أعضػػا ا المسيشػػاريف لفػػض األحػراز المحيويػػا عمػػى
يمؾ المسي دات ويحرير محضر بما يحيويا كؿ حرز م ا ي أ ا كمفػت مػـ ال سػ بالمحكمػا

بيصػػويرها واطػػىع هي ػػا الػػدفاع عمي ػػا ػ ويو ػػى ذلػػؾ ص ػراحا أف المحكمػػا ب ي ي ػػا السػػاب،ا
المكيمما دبت أحد أعضا ا لييػولى فػض األحػراز المحيويػا عمػى المسػي دات المطوػوف عمي ػا
بػػاليزوير فػػى فيبػػا المي مػػيف والمػػدافويف ع ػ ـ دوف حضػػورهـ بد يلػػا أ ػػا كمفػػت مػػـ ال س ػ

بالمحكم ػا بيصػػويرها واطػػىع هي ػػا الػػدفاع عمي ػػا  ،ػ أش عمػػى صػػورها  ،ػ ويف ػػـ مػػف ذلػػؾ
بوضػػوح أف طػػىع المػػدافويف عػػف المي مػػيف عمػػى محيويػػات يمػػؾ األح ػراز ومػػا يضػػم ا مػػف

مسػػي دات أمػػر يػػـ فػػى و ػػت حػػؽ ل،يػػاـ المحكمػػا بفػػض األح ػراز المػػذكورة واطػػىع المسيشػػار
الم يػدب عمػػى محيوياي ػا ػ وفػػى فيػر حضػور المسيشػار الم يػػدب أو هي ػػا المحكمػا  ،ػ وهػػو
جػراء مويػب  ،ػ ألف طػػىع المحكمػا أو مسيشػارها الم يػدب عمػػى يمػؾ المسػي دات المػػذكورة

بوػد خراج ػا مػف أحرازهػا ييوػيف أف يكػوف فػى حضػور المي مػيف والمػدافويف عػ ـ  ،ػ فػإذا يػـ
فػى فيبػي ـ فػإف ا جػراء يكػوف بػاطىي  ،ػ ذ

ييح،ػؽ الغايػا

مػف وجوبػا  ،ػ ويجػافى

ذلؾ أصوؿ المحاكمات الج ا يا واليى يوجب حصوؿ جراءي ا جميو ػا بالجمسػا وفػى حضػور

جميػػع الخصػػوـ والمػػدافويف عػػف المي مػػيف ليبػػدش كػػؿ م ػ ـ أريػػا في ػػا  ،ولكػػى يكػػوف المحكمػػا
عمى بي ا مف اوجا الدفاع والدفوع اليى يبػدش بشػرف يمػؾ األحػراز وسػىمي ا ومحيوياي ػا  ،ػ و

ييح،ػػؽ ذلػػؾ ذا مػػا طموػػت المحكمػػا وحػػدها أو مسيشػػارها الم يػػدب عمػػى محيويػػات األح ػراز
المذكورة بود فض ا بمفرده بويداي عف المي ميف وفى فير حضورهـ ٓ

و يغ ػى عػف ذلػػؾ طىع ػـ عمػػى صػور المسػػي دات محػؿ جػ ار ـ اليزويػر وا سػػيوماؿ

سالفا الذكر فيما بوج لما فى ذلؾ مف مخالفػا ظػاهرة صػوؿ المحاكمػات الج ا يػا كمػا سػمؼ
ال،وؿ ٓ
* ٚلد لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ :

" مػف ال،واعػػد األساسػيا فػػى ال،ػػا وف أف جػراءات المحاكمػػا الج ا يػػا يجػب أف يكػػوف فػػى

مواج ػػا المػػي ـ ومحاميػػا مػػا داـ ػػد م ػػؿ أمػػاـ المحكمػػا ػ فػػإذا كػػاف ال ابػػت أف دفيػػر األح ػواؿ
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الم ،ػػوؿ بإريك ػػاب اليزوي ػػر في ػػا ػػد حص ػػؿ ا ط ػػىع عمي ػػا بغرف ػػا المداول ػػا وف ػػى فيب ػػا الم ػػي ـ
ومحاميػا ػ ف ػذا باطػؿ يويػب المحاكمػا ويسػيوجب ،ػض الحكػـ ػ و عبػرة بمػا الػا الحكػـ مػف
كيف ػػاء ال ػػدفاع بم ػػا ورد ع ػػف ه ػػذا ال ػػدفير بمحض ػػر يح،ي ػػؽ ال ياب ػػا م ػػا دام ػػت المحكم ػػا ل ػػـ ي ػػر

ا ك يف ػ ػػاء ب ػ ػػذلؾ اليح،ي ػ ػػؽ و ػ ػػررت ل ػ ػػزوـ ا ط ػ ػػىع عمي ػ ػػا بمورفي ػ ػػا س ػ ػػيجىء لوج ػ ػػا الح ػ ػػؽ
فى الدعوش " ٓ
* ،ض ٖٓ ٜٔ٘ٓ/٘/ـ س ٔ ـ ر ـ ٖٕٔ ـ ص٘ٔ ٚـ الطوف  ٕٓ/ ٜ٘ٓؽ
* ٚلضذ ورٌه ثأٔٗ :

" لمػػا كػػاف الحكػػـ المطوػػوف فيػػا وأف أ بػػت بمدو ايػػا أف المحكمػػا طموػػت عمػػى المحػػرر

المػزور ي أ ػػا

يبػػيف مػػف محضػػر جمسػػا المحاكمػػا أو الحكػػـ أف ذلػػؾ ا طػػىع ػػد يػػـ أ ػػاء

ظر الدعوش فى حضور الطاعف ػ وكاف

يكفى طىع المحكما وحدها عمى الور ا المػزورة

 ،ػ بػؿ يجػب كػإجراء مػف جػراءات المحاكمػا فػى جػ ار ـ اليزويػر عرضػ ا ػ بإعيبارهػا مػف أدلػا
الجريمػػا ػ عمػػى بسػاط البحػػث والم ا شػػا بالجمسػػا فػػى حضػػور الخصػػوـ ليبػػدش كػػؿ مػ ـ أريػػا
في ػػا ويطمػ ف لػػى أف الور ػػا موضػػوع الػػدعوش هػػى اليػػى دارت مرافويػػا عمي ػػا ػ وهػػو مػػا فػػات
المحكما جراءه فإف الحكـ المطووف فيا يكوف مويباي بما يبطما ويوجب ،ضا " ٓ
* ،ض ٔ ٜٜٔٛ/ٕ/ػ س ٓٗ ػ ر ـ ٕٙػ صٓ٘ٔ ػ طوف ٘ٛ/ٜٜٜٔؽ

ومػف جا ػػب دخػر فػػإف طػػىع الػدفاع ػ كمػػا جػاء ب،ػرار المحكمػػا ب ي ػا سػػاب،ا ػ عمػػى

صػػور المسػػي دات المطوػػوف عمي ػػا بػػاليزوير بوػػد خراج ػػا مػػف األح ػراز المحيويػػا عمي ػػا ـ يوػػد
ج ػراء مويب ػاي كػػذلؾ  ،ألف طػػىع الػػدفاع ييوػػيف أف يكػػوف عمػػى أصػػوؿ يمػػؾ المسػػي دات ولػػيس

صػورها فحسػب ػ ألف الصػورة

يكػوف ل ػا أيػا حجيػا فػى ا بػات  ،ػ و يوػد دلػيىي يويػد بػا

ويووؿ عميػا ي ب،ػدر مطاب،ي ػا لتصػؿ  ،ولكػى يػيـ هػذه المطاب،ػا ييوػيف أف يكػوف أصػؿ يمػؾ
المسي دات أماـ الدفاع وييولى ا طػىع عمي ػا ويجػرش مطاب،ي ػا عمػى صػورها  ،ػ أمػا طىعػا

عمػػى يمػػؾ الص ػور وحػػدها فػػى يح،ػػؽ الغايػػا مػػف وجػػوب طىعػػا عمػػى المسػػي دات المػػزورة فػػى
جمسا المحاكما وأماـ المحكما  ،لكى ييمكف مف أبداء دفاعا ومىحظايا بشػرف يمػؾ األصػوؿ
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صػػورها  ،ول ػػذا كا ػػت ج ػراءات المحاكمػػا ػ عمػػى هػػذا ال حػػو و ػػد شػػاب ا الو ػوار المبطػػؿ

الموجب لم ،ض ٓ

كمػا أف طػىع أحػػد أعضػاء الػػدا رة السػاب،ا عمػى المحػػر ارت المػزورة بوػػد فػض الحػػرز

المودعػا بػػا

يغ ػػى عػػف طػػىع بػا ى أعضػػاء الػػدا رة السػػاب،ا  ،ػ و أعضػػاء ور ػػيس الػػدا رة

األخي ػرة اليػػى أصػػدرت الحكػػـ المطوػػوف فيػػا  ،ػ عمػػى أصػػوؿ يمػػؾ المحػػررات  ،ألف المحكمػػا
بكامػؿ هي ي ػػا ييوػيف عمي ػػا أف يطمػع عمي ػػا ػ و يغ ػػى طػىع واحػػد مػف أعضػػا ا أو ر يسػ ا
عمي ػػا وحػػدها ػ كمػػا

يغ ػػى عػػف هػػذه الضػػرورة فػراغ ييجػػا ا طػػىع الػػذش أجػراه المسيشػػار

الم يػدب فػى محضػػر مسػي،ؿ وارفا ػػا بػروراؽ الػدعوش ألف المواي ػػا الشخصػيا مػػف كػؿ اعضػػاء
الػػدا رة األخيػرة اليػػى ييػػولى المحاكمػػا وكػػذلؾ المػػي ـ والمػػدافويف ع ػػا جػراء وجػػوبى كمػػا سػػمؼ
البيػاف  ،ػ وييوػيف أف يػيـ بمورفػا هي ػا المحكمػا الجديػدة اليػى سػموت المرافوػا و بػؿ صػدارها
الحكػـ  ،ػ و يغ ػى عػف ذلػؾ اش جػراء دخػر ػ وهػو مػا لػـ ييح،ػؽ فػى صػورة المحاكمػا الما مػا

ول ػػذا كا ػػت مويبػػا وباطمػػا  ،ػ وهػػو مػػا يسػػيوجب ،ػػض الحكػػـ الصػػادر ب ػػاء عمي ػػا كمػػا سػػبؽ
ال،وؿ ٓ

وخىصػػا مػػا ي،ػػدـ جميوػػا أ ػػا مػػف الواجػػب لكػػى يسػػمـ ج ػراءات المحاكمػػا مػػف الو ػوار

والبطىف فى ج ار ـ اليزوير فى المحررات واسيومال ا يوافر األسس والو اصر الياليا :
ػػ

طػػىع المحكمػػا بكامػػؿ هي ي ػػا عمػػى أصػػوؿ يمػػؾ المحػػررات  ،ػ و يكفػػى طػػىع أحػػد

أعضا ا عمي ا ٓ
ػ

أف هذا األطىع ييويف أف ي،وـ با هي ا المحكما اليى يسمع المرافوػا  ،ػ و بػؿ أف يصػدر

ػ

أف يكوف ذلؾ جميوا فى حضور الدفاع والمي ـ ٓ

ػ

أف ييـ طىع الدفاع والمي ـ عمى أصوؿ يمؾ المحررات  ،ػ وليس صورها الضو يا ٓ

حكم ا فى الدعوش ػ و يصق أف يكوف فى فيرة حجز الدعوش لمحكـ ٓ

ػ
ػ

أف طػػىع أحػػد أعضػػاء الػػدا رة بمفػػرده عمػػى المحػػررات محػػؿ الطوػػف بػػاليزوير ػ
عف ضرورة طىع با ى األعضاء عمي ا بحضور المي ـ والدفاع ٓ

أف طػػىع المحكمػػا ب ي ػػا سػػاب،ا عمػػى المسػػي دات المػػذكورة
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يغ ػػى

يغ ػػى عػػف ضػػرورة طػػىع

ال ي ا الجديدة عمي ا فى حضور جميػع األخصػوـ فػى الػدعوش و يكفػى طىع ػا عمػى

محضر يفريغ يمؾ األحراز ٓ

واذ خالفت جراءات المحاكما فى الدعوش الما ما هػذه ال،واعػد والضػوابط السػديدة فإ ػا
يك ػػوف باطم ػػا  ،ويظ ػػؿ هػ ػػذا الوػ ػوار ا مػ ػاي بػ ػػالحكـ ول ػػو أف ال ػػدفاع ل ػ ػـ يطم ػػب ا ط ػػىع عمػػػى
المح ػػررات مح ػػؿ الطو ػػف ب ػػاليزوير  ،أو أص ػػول ا  ،ولػ ػـ يطال ػػب ب ػػإطىع المحكم ػػا عمي ػػا ،
وي ارفػع فػػى الػػدعوش  ،ػ ألف يمكي ػػا مػػف هػػذا ا طػػىع ػ دوف واجػػب عمػػى المحكمػػا مػػف يم،ػػاء
فس ا وعمي ا أف ي،وـ ب ذا ا ج ارء ولو دوف طمب مف الػدفاع  ،كمػا أف عمي ػا كػذلؾ أف يطمػع

ب فس ا عمى يمؾ األوراؽ بؿ الفصؿ فى الدعوش فى حضور المي مػيف والمػدافويف عػ ـ  ،و
ييػػرخص ال،ػػا وف فػػى هػػذا الوجػػوب  ،بإعيبػػار أ ػا مػػف أصػػوؿ المحاكمػػا الج ا يػػا  ،واليػػى

يسي،يـ بدو ا فى ج ار ـ اليزوير ٓ

و محػؿ لم،ػػوؿ فػػى هػػذا الصػدد بػػرف الو،وبػػا الم،ضػػى ب ػا ضػػد الطػػاعف مبػػررة لبػػا ى
الج ار ـ اليى ديف ع ا ػ أل ا ي ازع فى صػورة الوا وػا بركمم ػا وبكافػا و ا و ػا وصػورها  ،ومػف
الم،رر أ ا

محؿ ليطبيؽ ظريا الو،وبا المبررة ميى امت يمؾ الم ازعا ٓ

* ،ض ٖٓ ٜٔٛٙ/ٔٔ/ػ س ٖٚػ ر ـ  ٔٛٛػ ص ٘ ٜٛػ طوف ٖٓ٘٘/ٖٙؽ

يضػاؼ لػى مػا ي،ػدـ  ،ػ ػػا بػالرجوع لػى محضػػر يفريػغ وفػض األحػراز المحػرر فػػى

 ٕٓٓٔ/٘/ٕٛبمورفػػا المسيشػػار صػػحى عزيػػز بطػػرس الػػذش ػػاـ بي فيػػذ ػرار ال ي ػػا السػػاب،ا
بجمس ػػا ٘، ٕٓٓٔ/٘/

ػ ييب ػػيف أف س ػػيادة المسيش ػػار الم ػػذكور يص ػػر عم ػػى مج ػػرد رص ػػد

محيويػات الحػػرز بوػػد فضػػا واليركػػد مػػف سػىما أخيامػػا وا بػػات عػػدد المحػػررات المحػػرزة وعمػػى
حػػو مجمػػؿ يشػػوبا اليج يػػؿ واليومػػيـ والغمػػوض ػ وبػػذلؾ لػػـ ييح،ػػؽ الغايػػا مػػف ا طػػىع اليػػى
ي،يضي ا أصوؿ المحاكمات الج ا يا بؿ الفصؿ فى ج ار ـ اليزوير عاما ٓ
ذ

مو ى لكى ي بت عضو الدا رة السػاب،ا فػى محضػره المػذكور  ،ػ ػا وجػد بػالحرز

عدد مػف الشػيكات وأوامػر الصػرؼ والحػوافظ اليػى يحػوش يمػؾ المحػررات  ،ػ دوف بيػاف مفصػؿ
لك ػػؿ ش ػػيؾ م ػػا بحي ػػث يفص ػػق ع ػػف بيا اي ػػا و ػػص الوب ػػارات الػ ػواردة واليو يو ػػات الم ػػذيؿ ب ػػا
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واليظ ير وصاحبا بظ ره  ،ػ وكذلؾ بػا ى المحػررات المطوػوف عمي ػا بػاليزوير  ،ػ وذلػؾ حيػى

ييح،ؽ الغايا مف ا طػىع  ،ػ وحيػى يسػيطيع المطمػع عمػى المحضػر السػالؼ الػذكر أف ييبػيف
ح،ي،ػػا الوا ػػع فػػى شػػرف هػػذه المحػػررات اليػػى يجػػرش بشػػر ا المحاكمػػا  ،ػ وهػػى محػػؿ جريمػػا

اليزوير الم سوب لمطاعف وبا ى المي ميف  ،ػ وبدي ى أف الغايا مف فض األحػراز وا باي ػا فػى
محضػػر اليح،يػػؽ الػػذش يحػػرره المسيشػار الم يػػدب مػػف ال ي ػػا السػػاب،ا

يمكػػف بػػؿ يسػػيحيؿ أف

ييح ،ػػؽ ذا ك ػػاف بيا ػػا ليمػ ػػؾ المح ػػررات اصػ ػ اير عم ػػى مجػ ػػرد رص ػػد ع ػػددها وأ ػػا شػ ػػيكات أو
محررات أخرش ٓ

ف ذا البياف الغامض المجمؿ

وبيا اي ا عمى حو مفصؿ  ،ػ بحيث

يمكف مف خىلػا اليوػرؼ عمػى طبيوػا هػذه المحػررات

يمكف ال،وؿ أ ا بيػاف مسػيوؼ  ،ػ و يمكػف اليركػد مػف

خىلػا بر ػا بػذاي ا يكػوف جسػـ الجريمػا محػؿ ا ي ػاـ  ،ػ و يمكػف ال،ػوؿ كػذلؾ بػرف المحكمػا
ب ي ي ػػا الجدي ػػدة ػػد ام ػػت بواجب ػػا الي ػػى يفرض ػػا عمي ػػا ال ،ػػا وف ع ػػدما طمو ػػت عم ػػى ذل ػػؾ

المحضػر ػ عمػى فػرض أ ػا طموػت عميػا ػ بإعيبػاره مػف أوراؽ الػدعوش ػ ألف طػىع ال ي ػا
الجديػدة بفػرض حدو ػا ػ وهػو لػـ يحػدث  ،ػ يشػ د عمػى ذلػؾ خمػو محاضػر جمسػاي ا  ،ػ وخمػو

الحكـ الذش أصدريا مما يفيد ذلػؾ  ،ػ األمػر الػذش ياكػد أف ذلػؾ لػـ يػيـ  ،ػ ألف طىع ػا كػاف
عم ػػى بيا ػػات اصػ ػرة

يمك ػػف أف يس ػػيفاد م ػػا م ػػا يغ ػػى ع ػػف طىع ػػا عم ػػى أص ػػوؿ يم ػػؾ

المحررات المطووف عمي ا باليزوير واليى يجرش محاكما الطاعف ب اء عمي ا ٓ

هذا لى ما سػبؽ بيا ػا  ،مػف أف طػىع المحكمػا عمػى أصػؿ يمػؾ المحػررات ب فسػ ا

وفػػى حضػػور المي مػػيف والػػدفاع أمػػر واجػػب عمي ػػا يفرضػػا أصػػوؿ المحاكمػػات الج ا يػػا عػػف
جػ ػ ار ـ اليزوي ػػر عام ػػا  ،و يغ ػػى ع ػػف ذل ػػؾ أش ب ػػدليؿ أخ ػػر م ػػؿ طىع ػػا عم ػػى ص ػػورها أو
محاضػػر فض ػ ا  ،ػ خاصػػا ذا كػػاف محضػػر فض ػ ا اص ػ اير مشػػوباي بػػالغموض

ي بػػئ عػػف

ص ػػورة م،بول ػػا لمحيوياي ػػا مػ ػف يم ػػؾ المح ػػررات  ،ول ػػذا ف ،ػػد أص ػػاب عػ ػوار ال ػػبطىف الحك ػػـ
المطوػػوف فيػػا بمػػا اوجػػب ،ضػػا كمػػا سػػمؼ البيػػاف لويػػب شػػاب ج ػراءات المحاكمػػا اليػػى ب ػػى

عمي ا ٓ
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ا
ثبٔيب  :اخلغأ ف ٝاإلظٕبد ٚابٌفخ اٌثبثذ ثبألٚزاق :

وذلؾ أف البيف مػف مطالوػا مػدو ات أسػباب الحكػـ المطوػوف فيػا أف المحكمػا يسػا دت

فػػى ضػػا ا بإدا ػػا الطػػاعف وبػػا ى المي مػػيف لػػى الػػدليؿ المسػػيمد مػػف أ ػواؿ الشػػاهديف محمػػود
حػػافظ فػػا ـ والشػػاهد محمػػد رمػػزش الشػػاعر  ،وحصػػمت المحكمػػا أ ػواؿ األوؿ م مػػا ب،ول ػػا " :
أف الم ػػي ـ األوؿ ك ػػاف ي ف ػػرد بي ،ػػدير أيو ػػاب المح ػػاميف دوف عرضػ ػ ا عم ػػى المج ػػا

ال،ا و يػػا ػ ػػـ يصػػط ع محاضػػر سػػب ا لمج ػػا ال،ا و يػػا عمػػى خػػىؼ الح،ي،ػػا فػػى يػػاري

بإعيم ػػاد الص ػػرؼ حي ػػى

حػػؽ

ي كش ػػؼ أم ػػر المخالف ػػات الي ػػى يريكب ػػا بالص ػػرؼ ألش ػػخاص في ػػر

مسيح،يف و صفا ل ـ بالشركا ولـ يباشروا أيػا أعمػاؿ ضػا يا أو ا و يػا ل ػا ػ وذلػؾ عي،ػاداي
مػػف المػػي ـ األوؿ بر ػػا بػػذلؾ يوػػد و ػػا ؽ يحصػػؿ بموجب ػػا عمػػى أمػواؿ الشػػركا دوف حػػؽ ػ وأف

المي ـ األوؿ ( الطاعف ) عػرض عميػا مػذكرة ألعيمػاد ٕٓ ألػؼ دو اير كم،ػدـ أيوػاب لممحػامى
/

عػػف مباش ػرة دعػػوش ليمػػاس عػػادة ظػػر وذلػػؾ فػػى عػػاـ  ٜٜٔٙوفػػى عػػاـ ٜٜٔٚ

عػػرض مػػذكرة أخػػرش عيمػػاد بػػا ى أيوػػاب المحػػامى المػػذكور و ػػدرها ٕ٘ ألػػؼ دو ر ليكػػوف
أجم ػػالى م ػػا ص ػػرؼ ٘ٗ أل ػػؼ دو ر وك ػػاف مجم ػػس ا دارة ػػد ػػرر ٘٘ أل ػػؼ دو ر كريوػ ػاب
لمباشػ ػرة ه ػػذه ال ػػدعوش ي أف الم ػػي ـ األوؿ يحاي ػػؿ ف ػػى ي في ػػذ يم ػػؾ المواف ،ػػا بالص ػػرؼ لمم ػػي ـ
الخامس ـ صرؼ لذات المي ـ ٓٗ ألؼ دو ر أخػرش عػف ذات الػدعوش بػدوف حػؽ وباليجػاوز
عف رار مجمػس ا دارة فػى هػذا الشػرف ػ و سػب لمج ػا ال،ا و يػا بغيػر حػؽ عيمػاد يمػؾ المبػالغ
ـ رر المي ـ األوؿ الصرؼ مرة ال ا عف ذات الػدعوش لممحػامى

رفػـ أف األخيػر

صما لا بالشركا ولـ يباشر أش عمػؿ ػا و ى أو ضػا ى ب ػا ػ وأضػاؼ بػرف المػي ـ األوؿ أمػر
بإصػػدار شػػيكات برسػػماء محػػاميف لػػـ يو ػػد الشػػركا لػػي ـ بريػػا أعمػػاؿ يسػػيح،وف ع ػػا المبػػالغ

المبي ػػا بيمػػؾ الشػػيكات وكػاف ذلػػؾ يػػيـ بمورفػػا المػػي ـ األوؿ بمواف،ػػا المج ػػا ال،ا و يػػا واعيمادهػػا
ليمػػؾ األيوػػاب عمػػى خػػىؼ الح،ي،ػػا ػ فض ػىي عػػف ا ػػا أصػػدر أوام ػره لػػإلدارة الماليػػا بإصػػدار
شػػيكات يكػػوف المسػػيفيد في ػػا المػػي ـ ال اربػػع رفػػـ عػػدـ صػػميا ب،ضػػايا الشػػركا وبموجػػب أوراؽ

ص ػػرؼ م ػػزوره ي ػػزعـ في ػػا أف يم ػػؾ األيو ػػاب لممح ػػامى
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ي أ ػػا يص ػػدر الش ػػيكات برس ػػـ

المي ـ با يفاؽ موا مما أضر برمواؿ الشركا " ٓ

ولػػـ يشػػر المحكمػػا يحصػػيؿ ش ػ ادة الشػػاهد محمػػد رمػػزش الشػػاعر عمػػى حػػو مسػػي،ؿ ،

وا م ػػا كيف ػػت ب،ول ػػا ػػا شػ ػ د باليح،ي ،ػػات وبجمس ػػا المحاكم ػػا بمض ػػموف م ػػا شػ ػ د ب ػػا الش ػػاهد

السابؽ ( محمود حافظ فا ـ ) ٓ

وبػػالرجوع لػػى أ ػواؿ الشػػاهد محمػػد رمػػزش الشػػاعر س ػواء باليح،ي،ػػات ( ص ) ٔٚ٘ /
وما بودها أو بمحاضر الجمسات ( ص  ) ٙٗ /وما بودها  ،ػ ييبػيف أ ػا خاليػا يمامػاي مػف أف

الطػػاعف ك ػػاف يو ػػد و ػػا ؽ يحص ػػؿ بموجب ػػا عمػػى أمػ ػواؿ الش ػػركا دوف ح ػػؽ  ،أو أ ػػا ص ػػط ع
محاضر سب ا عمى خىؼ الح،ي،ا لمج ا ال،ا و يا  ،ػ كمػا خمػت أ والػا كػذلؾ مػف أف الطػاعف
يحايػػؿ فػػى ي فيػػذ المواف،ػػا عمػػى ال ،ػرار بصػػرؼ ٕٓ ألػػؼ دو ر لمػػدكيور /

ايوابػػا عػػف

مباشرة دعوش ليماس عػادة ال ظػر  ،ومبمػغ أخػر ػدره ٕ٘ ألػؼ دو ر لممحػامى المػذكور و ػاـ
بالصرؼ لممي ـ الخامس بدوف وجا حؽ بالمخالفػا ل،ػرار مجمػس ا دارة ػ أو أف الطػاعف سػب

لمج ػػا ال،ا و يػػا بغيػػر حػػؽ عيمػػاد يمػػؾ المبػػالغ  ،أو أف الطػػاعف كػػرر الصػػرؼ مػرة أخػػرش عػػف
ذات الدعوش لممحامى

رفـ اف األخير ليست لا صما بالشركا ولـ ي،ػـ بومػؿ ضػا ى

أو ػػا و ى ب ػػا  ،كم ػػا ل ػػـ يػػذكر الش ػػاهد الم ػػذكور ( محم ػػد رمػػزش الش ػػاعر ) أف الط ػػاعف أم ػػر
بإصدار شيكات برسماء محاميف لـ يو د لي ـ الشركا بريا أعماؿ يسيح،وف ع ا هذه المبػالغ
ػ كمػا لػػـ يػذكر أف الطػػاعف أصػدر أوامػره لػإلدارة الماليػا صػػدار شػيكات يكػػوف المسػيفيد في ػػا

المي ـ الرابع رفـ عدـ صميا ب،ضػايا الشػركا وبموجػب أوراؽ صػرؼ مػزورة يػزعـ في ػا أف يمػؾ
األيوػػاب لممحػػامى

ي أ ػػا يصػػدر الشػػيكات برسػػـ المػػي ـ با يف ػاؽ

موا مما أضر برمواؿ الشركا  ،وبذلؾ يكوف المحكما و د حصمت أ ػواؿ الشػاهد محمػد رمػزش
الشاعر عمى فير ما يادش لي ا مف وم ا الواض وعباراي ا الصريحا ٓ

*

ٚوً ِب ذوسٖ ف٘ ٝرا اٌظدد ل: ٌٗٛ

األصػػؿ أف ر ػػيس مجمػػس ا دارة كػػاف مفوض ػاي فػػى يحديػػد األيوػػاب وفػػى كيفيػػا صػػرف ا

وباليالى لـ يكف بحاجا لى عادة عرضػ ا عمػى المج ػا ال،ا و يػا عيمادهػا لوػدـ وجػود
دور لمج ػػا بوػػد الصػػرؼ ػ ولكػػف ه ػػاؾ بوػػض حػػا ت اليػػى عػػرض في ػػا عمػػى المج ػػا
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ي،دير بوض األيواب بؿ الصرؼ ٓ

بمبمػػغ ٕٓٓ ألػػؼ دو ر عػػف المج ػػودات

* وطمػػب الطػػاعف يحديػػد أيوػػاب ال ػػدكيور

اليػػى يبػػذؿ فػػى ال،ضػػايا الخاصػػا بالشػػركا وا ي ػػى ال ػرأش بشػػر ا بالمواف،ػػا وواف،ػػت مػػع
الدكيور محمود حافظ فا ـ وو و ا عمى المذكرة الم،دما مف ر يس مجمػس ا دارة واليػى
ٓ

ييضمف صرؼ هذا المبمغ لمدكيور

س  :ع ػػؿ عمم ػػت أف ه ػػاؾ مب ػػالغ صػ ػرفت م ػػف الش ػػركا ب ػػؿ يم ػػؾ المواف ،ػػا لحس ػػاب مكي ػػب
؟

الدكيور

ج  :مػا أعممػػا هػػو مػا يػػـ يػػو يوى عمػػى مػذكرة ي،ػػديره كوضػػو فػػى المج ػا ال،ا و يػػا مػػع بػػا ى
األعضاء ٓ

س  :وهؿ باشر المحاموف

و

و

ج  :لـ أسمع ب ذه األسماء مف بؿ ٓ
س  :هؿ حصؿ الدكيور
ج  :المج ػ ػػا

عمى مبمغ ٕ٘ ألؼ دو ر ٓ

ييوام ػ ػػؿ ي م ػ ػػع ال ػ ػػدكيور

وبالي ػ ػػالى فم ػ ػػـ يك ػ ػػف حاج ػ ػػا ل ػ ػػذكر أس ػ ػػما

بالمذكرة ٓ

س  :هؿ حصؿ الدكيور
ج :

و

أيا ضايا لمشركا ؟

عمى ذلؾ المبمغ ؟

عمػػـ لػػى حيػػث أف ذلػػؾ يػػيـ بمورفػػا ر ػػيس مجمػػس ا دارة والج ػػاز المػػالى المخػػيص
بذلؾ ٓ

س  :م ػػا ول ػػؾ و ػػد ي ػػـ ص ػػدار ش ػػيؾ بمبم ػػغ ٕ٘ أل ػػؼ دو ر لحس ػػف محم ػػد يوس ػػؼ م،اب ػػؿ
مصاريؼ واجراءات ضيا ليماس عادة ال ظر سي اداي لى المذكرة المو وا مػف المج ػا

ال،ا و يا ؟

ج  :لػـ أسػمع ب ػذا الشػيؾ بػؿ ذلػؾ و عمػـ لػى بكيفيػا صػرؼ المبمػغ ده ػ واذا كػاف الشػيؾ
المػذكور ػد صػرؼ بػدوف مواف،ػا الػدكيور

وخروجاي عميا ويسرؿ عف هذا مف اـ بالصرؼ ٓ
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فػإف ذلػؾ يويبػر مخالفػاي ل،ػرار المج ػػا

وهك ػػذا ج ػػرت أ ػ ػواؿ ه ػػذا الش ػػاهد بر ػػا

الػػدكيور /

يوم ػػـ ش ػػي اي ع ػػف الش ػػيكات الي ػػى ص ػػرفت لغي ػػر

ولػػـ يػػي ـ الطػػاعف بػػاليواطا أو ا يفػػاؽ مػػع مػػف ػػاموا بالصػػرؼ لمحصػػوؿ

عم ػ ػػى أمػ ػ ػواؿ الش ػ ػػركا دوف ح ػ ػػؽ

ػ وب ػ ػػذا ف ،ػ ػػد ج ػ ػػرت شػ ػ ػ اديا سػ ػ ػواء بمحض ػ ػػر الجمس ػ ػػا

أو باليح،ي،ات عمى حو يخالؼ كميا أل واؿ الشاهد محمود حافظ فا ـ ٓ

ذ لػػـ يػػذكر الشػػاهد  ،محمػػد رمػػزش الشػػاعر  ،أف ه ػػاؾ مػػا ج ػ ار ـ مػػف يزوي ػػر أو
سييىء عمى أمواؿ الشركا بالباطؿ أو ا ضرار برموال ا عػف عمػد  ،ولػـ ي سػب ا لمطػاعف كمػا

ذكر محمود فا ـ حػافظ  ،وازاء هػذا ا خػيىؼ الجػوهرش بػيف أ ػواؿ الشػاهديف المػذكوريف فإ ػا
كػاف ييوػيف عمػى المحكمػا يحصػيؿ كػؿ شػ ادة م مػا عمػى حػده  ،ػ و يحيػؿ فػى بيػاف شػ ادة

محمد رمزش الشاعر لػى مػا سػبؽ أف حصػميا مػف أ ػواؿ الشػاهد محمػود فػا ـ حػافظ  ،مػا داـ
كػػؿ م مػػا ػػد شػ د عمػػى حػػو يخػػالؼ مػػا شػ د بػػا ا خػػر  ،أل ػػا ذا جػػاز لممحكمػػا أف يحيػػؿ

فى بياف مادة ش ادة أحد الش ود لى مػا حصػميا مػف أ ػواؿ شػاهد دخػر فػإف م ػاط ذلػؾ بداهػا
أف يكػػوف الش ػ ادياف ميف،يػػيف فػػى ع اصػػرها الجوهريػػا وأج از ػػا ال امػػا  ،أمػػا ذا ػػاـ الخػػىؼ
بي مػػا فإ ػػا ييوػػيف يحصػػيؿ ش ػ ادة كػػؿ شػػاهد عمػػى حػػدة لمػػا ي طػػوش عميػػا ا حالػػا عمػػى عيػػب

الخطػػر فػػى ا س ػ اد ومخالفػػا ال ابػػت بػػاألوراؽ  ،وهػػو الويػػب الػػذش يػػردش فيػػا الحكػػـ المطوػػوف
عميا  ،ول ذا أضحى واجبػاي ،ضػا وا حالػا  ،ولػو يسػا دت المحكمػا فػى ال،ضػاء با دا ػا لػى
أدلا أخرش أل ا فى المػواد الج ا يػا وم ػا مجيموػا ييكػوف ع،يػدي ا بحيػث ذا سػ،ط حػداها أو

أسيبود يوذر اليورؼ عمى مبمغ األ ر الذش كاف لمدليؿ الباطؿ فى الرأش الذش ي ت ليا ٓ
* ،ض  ٜٔٛ٘/٘/ٔٙـ س  ٖٙـ ر ـ ٕٓٔ ـ ص  ٙٚٚـ طوف ٖٗ ٘ٗ/ٕٚؽ
* ،ض ٕٕ ٜٔٛٙ/ٔ/ـ س  ٖٚـ ر ـ ٕ٘ ـ ص ٗٔٔ ـ طوف ٘٘٘/ٜٗٛؽ

* ٚلضذ ورٌه حمىّخ إٌمض :

" برف الحكـ يكػوف مويبػاي بالخطػر فػى ا سػ اد ومخالفػا ال ابػت بػاألوراؽ ذا سػي د لػى ػوؿ

لمشاهد يخالؼ ما هو ابت باليح،ي،ػات ػ وأف األحكػاـ الج ا يػا مػا يب ػى عمػى أسػس صػحيحا
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م ػػف أوراؽ ال ػػدعوش والمس ػػي دات الم،دم ػػا في ػػا وا ي ك ػػاف الحك ػػـ مش ػػوباي ب ػػالووار بي ا ػػا عم ػػى

أساس فاسد " ٓ

* ،ض  ٜٔٛ٘/٘/ٔٙـ س  ٖٙـ ر ـٕٓٔ ـ ص ٙٚٚـ طوف ٖٗ٘ٗ/ٕٚؽ
* ،ض  ٜٜٔٓ/ٚ/ٚـ س ٔٗ ـ ٓٗٔ ـ  ٛٓٙـ طوف ٜٔ٘/ٕٙٙٛؽ

ا
ثبٌثب  :اٌمظٛز ف ٝاٌزعجيت ٚاإلخالي حبك اٌدفبع :

ذلػػؾ أف محكمػػا الموضػػوع ع ػػد ضػػا ا بإدا ػػا الطػػاعف و فػػت ع ػػد مػػا أ بيػػا ي،ريػػر سػػـ

أبحاث اليزييؼ واليزوير فى شرف بح ػا لميظ يػرات المظ ػر ب ػا الشػيكات اليػى يػـ صػرف ا مػف
أمػواؿ الشػركا المج ػى عمي ػا  ،ػ واليػى بػت يزويرهػا ب سػبي ا زو اير ألصػحاب ا  ،ػ وخمصػػت
المحكمػا لػػى أ ػػا مصػػط وا و يخػػالؼ الح،ي،ػػا  ،ػ وأف الطػػاعف سػػيولى عمػػى يمي ػػا ل فسػػا

دوف حؽ  ،ػ وبدعوش أف يمي ا سممت ليا بود صرف ا مف الب ؾ المسحوب عميا ٓ

وكػاف أسػػاس ي ػػاع المحكمػػا ب بػػوت هػػذا اليزويػػر ويمػػؾ المخالفػػا لمح،ي،ػػا  ،هػػو مػػا جػػاء

بػػالي،رير الف ػػى السػػالؼ الػػذكر  ،والصػػادر مػػف سػػـ أبحػػاث اليزييػػؼ واليزويػػر بمصػػمحا الطػػب

الشػػرعى  ،ػمايداي بػػذلؾ م ػزاعـ أصػػحاب يمػػؾ اليو يوػػات بر ػػا لػػـ يصػػدر مػػف أيػػدي ـ  ،ػ و ػػد
حمم ا بوت ذلؾ اليزوير ويمؾ المخالفا لمح،ي،ا عمى ال ،ػا بػر واؿ جميػع مػف أ كػروا يو يوػاي ـ
وذهبوا لى أ ا مزوره عمي ـ ٓ

بمو ػ ػػى أف المحكمػ ػػا سيخمصػ ػػت مػ ػػف عػ ػػدـ يو يػ ػػع هػ ػػا ء المظ ػ ػريف عمػ ػػى الشػ ػػيكات

الخاصػا ب ػػـ ػ بػوت يزويرهػػا وباليػػالى صػػحا المػزاعـ بػر ـ لػػـ ييسػػمموا يمي ػػا أو لػػـ ييسػػمم ا

مػػف سػػخرهـ سػػيىم ا ػ ولػػـ يفطػػف المحكمػػا لػػى دفػػاع الطػػاعف ال،ػػا ـ أساسػاي عمػػى أف هػػا ء
المسػيفيديف ػ الػذش ي ػى الخبيػر لػى بػوت يزويػر يو يوػاي ـ عمػى يمػؾ الشػيكات ػ ف هػـ فػى
الػػذش أمػػر الشػػركا بإسػػيخراج يمػػؾ الشػػيكات

الح،ي،ػػا ي سػػيار يخفػػى وراءه الػػدكيور /

برسماء ها ء األشخاص الذيف حددهـ بمورفيا لغرض فى فسا وطواه فى ضميره ٓ
وعمى ذلؾ يبػدو يمػؾ الشػيكات فػى ظاهرهػا و ػد حػررت وصػرفت ألشػخاص

عى ػا

لا ب ـ  ،وهـ فى الح،ي،ا والوا ع مسخروف مف بما لكى يصدر الشيكات المػذكورة برسػما ـ ،
ػ ويسػػمـ لػػا فػػى ال ايػػا يمي ػػا  ،ػ واف لػػـ ي،وم ػوا بيظ يرهػػا ولػػـ ي،وم ػوا بصػػرف ا  ،ولػػـ يمػػا ع
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والمكايػب

الطاعف فى يخاذ هذه الوسا ؿ كما جرش عميا الومؿ مع مكيب الػدكيور /

األخػرش سػواء بػؿ ي،مػده م صػبا كػر يس لمجمػس دارة الشػركا أو بوػده ػ خاصػا وأف المحػامى

المذكور لا مركز كبير وهو عميد سابؽ لكميا الح،وؽ ٓ

ول ذا لـ ييردد الطاعف فى المواف،ا عمى صدار الشيكات سالفا الذكر عمى هػذا ال حػو

وأف ييـ صرف ا ب ذه الطري،ا  ،ػ وهى أمور مشروعا وصػحيحا و يوػد يزويػ اير و شػيراكاي فػى
اليزويػر ػ مػا دامػت يطػابؽ الح،ي،ػا والوا ػع  ،ػ ألف اليزويػر هػو فػى ح،ي،يػا كػذب مكيػوب فػى
محػػرر  ،ػ فػػإذا يفػػى يغييػػر الح،ي،ػػا يفػػى اليزويػػر  ،ػ كػػذلؾ ذ

يػػاـ لجريمػػا بغيػػر فوػػؿ

جرامى ػ فإذا كاف ما أ بت بالمحرر مطاب،اي لمح،ي،ا فى ي،وـ بذلؾ يزوير ٓ

ولما كا ت يمؾ الشيكات محؿ اليداعى ػ رفـ أ ا محررة برسماء دخريف وعمي ا يظ يػرات

ليسػت ألصػحاب ا ػ

أ ػا يم ػؿ الح،ي،ػا و مخالفػا في ػا لموا ػع ومػف ػـ ذف فػى جريمػا  ،ػ

بمو ى أ ا لما كاف يحريرها ػد يػـ ب ػاء عمػى يفػاؽ يػـ بػيف الػدكيور /

والطػاعف وبيمػؾ

األسماء اليى وجدت مدو ػا ب ػا  ،ػ وبمواف،ػا أصػحاب ا  ،ػ وباليػالى فػى جريمػا ذف  ،ػ

وػداـ

الركف المادش فى اليزوير وهو ركف يغيير الح،ي،ا  ،ػ خاصا وأف يمػؾ المحػررات جميو ػا هػى

بطبيوي ا مف المحررات الورفيا  ،ػ واف كاف ال،ا وف يوا ب عمى يزويرهػا بو،وبػا الج ايػا ػ ألف
الو،وب ػػا وجس ػػامي ا ل ػػيس م ػػف ش ػػر ا أف يغي ػػر أو يب ػػدؿ خص ػػا ص الجريم ػػا وطبيوي ػػا  ،وألف

محرري ػػا وأف اعيب ػروا فػػى حكػػـ المػػوظفيف الوم ػومييف طب،ػػا لممػػادة  ٜٔٔع،وبػػات ،
ليسػوا أصػى مػف عػداد هػا ء المػوظفيف  ،ػ ول ػذا

أ ػػـ

يوػد محػرراي ـ مػف المحػررات الرسػميا ،

وا مػ ػا يظ ػػؿ محيفظ ػػا بطابو ػػا الورف ػػى  ،ولك ػػف يوا ػػب مريك ػػب اليزوي ػػر في ػػا أو ص ػػط اع ا
بطريؽ اليزوير بو،وبا الج ايا الم صوص عمي ا فى المادة ٕٗٔ مكر ار ع،وبات ٓ

واذ ا يفػى يغييػر الح،ي،ػا فػى المحػررات المػذكورة ػ وهػو جػوهر اليزويػر ػ فػى جريمػا
ذف و ع،اب ماداـ مضمو ا مطاب،اي لموا ع  ،موبػ اير عػف مشػي ا جميػع األطػ ارؼ  ،ػ بمػا ي يفػى

موا اليزوير  ،ولو كا ت اليو يوات عمي ا وكذلؾ اليظ يرات بالشػيكات اليػى يػـ صػرف ا ليسػت

ألصػػحاب ا  ،مػػا دامػػت ػػد حػػررت بركمم ػػا وبمػػا يحممػػا مػػف يو يوػػات فػػى حػػدود اليوبيػػر لػػذوش
الشرف ٓ
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وألف الوبػ ػرة ف ػػى اليزوي ػػر بالح،ي ،ػػا المطم ،ػػا  ،وليس ػػت الظ ػػاهرة ،

ػ ف ػػذه الش ػػيكات

وأوامر صرف ا ػ محؿ اليداعى ػ يبدو فى ظاهرها مزورة وفير مطاب،ػا لمح،ي،ػا  ،ػ ولػـ يصػدر
اليو يوات عمي ا مف أصحاب ا  ،ػ ولك ا فى الح،ي،ػا المطم،ػا يطػابؽ الوا ػع و يخالفػا  ،ػ و ػد

حػررت عمػػى هػذا ال حػػو ب ػػاء عمػى طمػػب الػدكيور /

وأصػػحاب ا  ،ػ و ػد طمػػب الجميػػع

يحريرهػا بالشػكؿ والبيا ػات واألسػماء الظػاهرة  ،ػ ويظ يرهػا عمػى ال حػو الػذش هػى عميػا  ،ػ
باعيبارها يم ؿ أيواباي لمكيبا كمحامى لمشركا  ،ػ

وهذه هى الح،ي،ا المطم،ػا ومػف

ـ فى جريما فى األمر و يود ه اؾ مجا ليوافر ركف اليزوير المادش ٓ

* ٚلد أخرد حمىّخ إٌمض ثٙرا املجدأ ػٕدِب لضذ ثأٔٗ :

" ذا يفى ا س اد الكاذب فى المحرر يصق ال،ػوؿ بو ػوع اليزويػر ـ فػإذا كػاف المحػرر

عرفيػػا وكػػاف مضػػمو ا مطاب،ػػا رادة مػػف سػػب ليػػا موب ػ ار عػػف مشػػي يا ا يفػػى اليزويػػر برركا ػػا
وم ا ركػف الضػرر ػ ولػو كػاف هػو لػـ يو ػع عمػى المحػرر  ،ػ مػاداـ اليو يػع حاصػى فػى حػدود
اليوبير عف راديا ػ سواء كاف هذا اليوبير جميا أو مضم ار مفيرضا يدؿ عميا شواهد الحاؿ ٓ
* ،ض ٕٓ ٜٜٔٙ/ٔٓ/ػ س ٕٓ ػ ر ـ ٖٕٕ ػ صٖٖٔٔػ الطوف ٖٜ /ٖٜٔٛؽ
* ٚلضذ ورٌه ثأٔٗ :
"

ذا حرر الزوج ع،د بيع لزوجيا يوـ زواجا ليكوف يرمي ػاي لم رهػا  ،ػ الػذش يحػرر بػا

سػ د عمػى حػده  ،ػ ػـ دفػع الم ػر وأخػذ ع ػا مخالصػا  ،ػ ولكػف الزوجػا لػـ ي،بػؿ بيػع األطيػاف
ليا ا يا  ،ػ فحرر ع،د بيع م ا ليا ػ فى يكوف مريكباي لجريما اليزوير ا و اي ٓ
* ،ض ٗ ٜٕٖٔ/ٕٔ/ػ المحاماه ػ الس ا ٖ ػ  ٜٔػ ٓٔٙ

وم ػػادش ذل ػػؾ جميوػ ػاي ،

ػ أف ال ػػدفاع ع ػػف الط ػػاعف يمس ػػؾ ف ػػى دفاع ػػا أم ػػاـ محكم ػػا

الموضوع برف أوامر الصرؼ وكذلؾ الشيكات محػؿ اليػداعى محػرر جميو ػا برسػماء أشػخاص
ميفػؽ عمي ػا بػيف جميػع األطػراؼ  ،ػ وبح،ي،ػا سػ ادها لتشػخاص الموي ػا ب ػا و يمي ػا وكيفيػا

صػرف ا بيمػؾ األسػماء المسػيوارة ػ وهػذه الصػوريا
فػى هػذه الحالػا

ي طػوش عمػى جريمػا مػا  ،ػ ألف الصػوريا

يويبػر يزويػ اير  ،ػ طالمػا أف جميػع األطػراؼ ػد يف،ػوا عمػى أف يكػوف الشػكؿ
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الظاهر ليمؾ المحررات عمى هذا ال حو الذش ألبسوها با والذش يراءش ل ـ ٓ

ولمػػا كػػاف الشػػارع يحمػػى الح،ي،ػػا الباط ػػا اليػػى أرادهػػا أصػػحاب الشػػرف ويػػـ باي ػػا فػػى

المحػػرر  ،فػػى ي طػػوش هػػذا الفوػػؿ عمػػى جريمػػا  ،ػ ولػػو كا ػػت يخػػالؼ الظػػاهر الػوارد بػػا  ،ػ
طالما أف يغييرها و ع ي فيذا لما يح،ؽ مصالح ـ الخاصا ٓ

و د سػاؽ الػدفاع عمػى ذلػؾ الوديػد مػف ال،ػ ار ف واألدلػا ال،اطوػا  ،واليػى يػدؿ عمػى أف

أوامػر الصػرؼ والشػيكات المػذكورة ػد صػدرت وصػرفت عمػى ال حػو الػذش حػدث بمواف،ػا كافػػا
األطراؼ  ،وبإيفا ـ  ،بما ي يفى موا جريما اليزوير فى رك ا المادش  ،با ضافا لى بػا ى
أركا ػػا وس ػػاؽ األدل ػػا عم ػػى ال ح ػػو الي ػػالى  ،حي ػػث ػػدـ ال ػػدفاع أ ػػاء المحاكم ػػا ع ػػدة حػ ػوافظ

مسي دات م بػت ي،ػديم ا فػى محاضػر الجمسػات ي بػت وياكػد أف المػي ـ /

 ،لػـ يصػدر

ول ػػـ يو ػػع عم ػػى ش ػػيكات لص ػػرؼ المص ػػروفات لتعم ػػاؿ ال،ا و ي ػػا الخاص ػػا بالش ػػركا وأيو ػػاب

اء عمى يفويض مف مجمس دارة الشػركا وبمواف،ػا المج ػا ال،ا و يػا
المحاميف ال،ا ميف ب ا ي ب ي
المسيش ػ ػػار ال ،ػ ػػا و ى
الم ب  ،ػ ػػا ع ػ ػػف مجم ػ ػػس دارة الش ػ ػػركا والمكو ػ ػػا م ػ ػػف ال ػ ػػدكيور /

لممصرؼ الوربى الػدولى وعضػو مجمػس دارة

وعضػو المج ػا ال،ا و يػا ب ػا  ،والػدكيور

 /رمػػزش الشػػاعر ر ػػيس جاموػػا الز ػػازيؽ السػػابؽ وأسػػياذ ال،ػػا وف وعضػػو مجمػػس دارة

والمج ا ال،ا و يا أيضاي  ،كما أ ا لـ ي بت برش مرحما مػف م ارحػؿ اليح،يػؽ أف المػي ـ /

د ي،اضى أياي مف المبالغ الم صرفا ب ػذه الشػيكات  ،وأف ال ابػت أف هػذه الشػيكات ػد صػرفت

لمػػف صػػدرت لػػا ومو ػػع بإسػػيىم ا م ػػا  ،بػػؿ أف ال ابػػت بمسػػي دات هػػذه الحافظػػا يػػاـ مجمػػس
دارة الش ػ ػػركا بيوجي ػ ػػا الش ػ ػػكر ل ػ ػػر يس مجم ػ ػػس دارة الش ػ ػػركا الم ػ ػػي ـ /

عم ػ ػػى ج ػ ػػوده

المخمصا فى دارة الشركا  ،بػؿ وصػرؼ مكافػرة لػا ػدرها ٓٓٓ ٓ٘ ج يػا عمػى مػا بذلػا مػف
ج د ويفاف فى دارة الشركا  ،والذش كاف مف ييجيػا زيػادة أربػاح الشػركا فػى سػ وات داريػا
ل ػػا  ،وك ػػذا يخم ػػص الش ػػركا م ػػف المش ػػاكؿ الي ػػى يو ػػوؽ طى ػػا بحس ػػـ ال،ض ػػايا الي ػػى كا ػػت
مرفوعا ضدها ٓ

كما ي بت مسي دات الحافظا ر ـ  ٔ/أف اجيماعػات المج ػا ال،ا و يػا بشػركا الجزيػرة
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لمف ػػادؽ والس ػػياحا  ،كا ػػت يض ػػـ با ض ػػافا ال ػػى الم ػػي ـ (ٔ) بص ػػفيا ر ػػيس مجم ػػس ا دارة

ور يس المج ػا  ،ػ كػى مػف الػدكيور /

عضػو مجمػس ا دارة وعضػو المج ػا  ،والػدكيور

 /رمزش الشاعر عضو مجمس ا دارة وعضػو المج ػا  ،با ضػافا الػى األسػياذ  /حػايـ وهػداف
مػػدير عػػاـ الشػػركا  ،وا سػػياذ /عبػػداهلل عبػػد الوظػػيـ المػػدير المػػالى بالشػػركا كمػػا كػػاف يحضػػر

ا جيماعات الدكيور /

المسيشار ال،ا و ى لمشركا ٓ

كما أف األسياذ  /عبد اهلل عبد الوظيـ  ،كػاف هػو المسػ وؿ عػف يحريػر كافػا محاضػر
المج ا ال،ا و يا وعميا يدوي ا وعرض ا لتعيماد ف إ جيماع المج ا اليالي ٓ

وكمػػا ه ػػو واض ػػق أيض ػػا بالمسػػي دات اف المج ػػا كا ػػت يويم ػػد مػػا ي ػػرد بم ػػذكرات ر ػػيس

مجمس ا دارة ( المي ـ  )ٔ/مف مصروفات وايواب خاصا ب،ضايا الشركا ٓ
كما ي بت مسي دات يمػؾ الحافظػا ( ر ػـ  ) ٔ/وياكػد عمػـ الػدكيور/

ال،ػػا و ى لش ػػركا

المسيشػار

بكافػػا م ػػا يصػػرؼ م ػػف الشػػركا م ػػف أيوػػاب ا و ي ػػا س ػواء لمكيب ػػا أو

لمكايب أخرش  ،كما أ ػا عمػى عمػـ كامػؿ بكافػا مػا يصػرؼ مػف ال ف،ػات والمصػاريؼ الخاصػا

ب،ضايا الشركا ٓ

وهذا الومـ ابت بكافا المسي دات اليى يحيوي ا هػذه الحافظػا وذلػؾ بيواجػده مػع أعضػاء

المج ػػا ال،ا و يػػا وحضػػوره جيماعاي ػػا بصػػفا م يظمػػا ولوػػدة س ػ وات  ،وهػػذا ي فػػى ا كػػار عممػػا
بال ف،ػػات والمصػػاريؼ سػػالفا الذكر ػ يسػػا د مو ػػا المسػػي دات الم،دمػػا ببػػا ى الحػوافظ اليػػى زادت
عمى عشر حوافظ  :ػ
ٔػ

٘ٚرٖ املعزٕداد وبآلر : ٝـ

صورة محضر اجيماع المج ا ال،ا و يا ر ـ ( )ٜفى  ٜٜٖٔ/ٚ/ٙوكػاف األجيمػاع لبحػث
مو ػػؼ ال،ضػػايا الميداولػػا اليػػى يباشػػر مػػف خػػىؿ مكيػػب المرحػػوـ دٓحسػػف األب ارشػػى ،
و يجاد بديؿ كمسيشار ا و ى لمشركا بود وفايا لى رحما اهلل ٓ

وف ػ ػػى ه ػ ػػذا ا جيم ػ ػػاع ص ٕ ا ي ػ ػػرح ال ػ ػػدكيور /رم ػ ػػزش الش ػ ػػاعر اس ػ ػػـ دٓ

المحامى كمسيشار لمشركا ٓ
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ٕػ صورة محضر اجيماع المج ا ال،ا و يا ر ـ (ٓٔ) فػى ٕٓ ، ٜٜٖٔ/ٔٓ/وفػى بدايػا هػذا
ا جيمػػاع أحػػاط ر ػػيس المج ػػا ( المػػي ـ ) ٔ/ا عضػػاء بالمصػػروفات واأليوػػاب الفوميػػا

لميحك ػػيـ و ػػدرها ٖٓٔ  ٘ٙج ػػـ  ٔٔٔ ٓٓٓ ،دو ر أمريك ػػى  ،كم ػػا أح ػػيط ا عض ػػاء
عممػػا بالمواز ػػا الي،ديري ػػا لمص ػػروفات وأيوػػاب اليحك ػػيـ لو ػػاـ ٗ ٜٜٔو ػػدرها ٓ٘ الػػؼ

ج يػػا  ٔٓٓ ،ألػػؼ دو ر امريكػػى  ،حيػػث ا ػػر ا عضػػاء هػػذه المبػػالغ يم يػػدا لورض ػ ا
عمػػى مجمػػس ا دارة فػػى اجيماعػػا ال،ػػادـ ع ػػد م ا شػػا المواز ػػا الي،ديريػػا لمصػػروفات

الشركا لواـ ٗ ٜٜٔوالمصروفات الفوميا لواـ ٖ ٜٜٔلإلعيماد ٓ

ٖػ ػ صػػورة محضػػر اجيمػػاع المج ػػا ال،ا و يػػا ر ػػـ (ٔٔ) فػػى  ٜٜٔٗ/ٙ/ٕٜوكػػاف ا جيمػػاع
لم ا شػا موضػوع شػركا اييكػػو مػع ب ػؾ

لمي ميػػا ولػـ يحضػر الػػدكيور /

( المي ـ )ٔ/حيث اسي ى مف الحضور أل ا يم ؿ الب ؾ والشركا فى دف واحد ٓ

ٗ ػ ػ صػ ػػورة محض ػػر اجيمػ ػػاع المج ػ ػػا ال،ا و ي ػػا ر ػ ػػـ (ٕٔ) ف ػػى ٖٔ ، ٜٜٔٗ/ٛ/و ابػ ػػت أ ػػػا
با ضػ ػػافا الػ ػػى اعضػ ػػاء المج ػ ػػا ػ ػػد حضػ ػػر ا جيمػ ػػاع الػ ػػدكيور /

المسيشػ ػػار

ال،ا و ى لمشركا ٓ

و د ا شت المج ا مديو يا السيد /رضا المرصفى بؿ الف دؽ ٓ

٘ ػ صػػورة محضػػر اجيمػػاع المج ػػا ال،ا و يػػا ر ػػـ ٕٔ/مكػػرر فػػى ٕٕ ٜٜٔٗ/ٔٔ/وفػػى بدايػػا
عمؿ المج ا احاط ر يس المج ا المي ـ ٔ/ا عضاء بمو ؼ ضايا اليحكيـ ٓ

ػػـ احػػاط ـ عممػػا بالمصػػروفات وا يوػػاب الفوميػػا لميحكػػيـ حيػػى ياريخػػا و ػػدرها
٘ ٜٚٚٛجـ  ٚٓ ،الؼ دو ر امريكى ٓ

كمػا احػيط ا عضػاء عممػا بالمواز ػا الي،ديريػا لمصػروفات وايوػاب اليحكػيـ لوػاـ

٘ ٜٜٔو ػػدرها ٓ٘ الػػؼ ج يػػا  ٘ٓ ،الػػؼ دو ر امريكػػى حيػػث أ ػػر السػػادة ا عضػػاء
هذه المبالغ يم يدا لورض ا عمى المجمس لتعيماد ٓ
كما ررت المج ػا ا سػيوا ا بخػدمات ا سػياذ /

المحػامى بب ػؾ

لمي ميػػا فػػى مباش ػرة دعػػوييف  ٜٗ/ٖٛٚ ، ٖٛٙيجػػارش ج ػػوب ال،ػػاهرة  ،وكػػذا الػػدعوش
ٕٓ ٜٗ/ٙيجارش الجيزة الم،اما مػف شػركا عػىـ سػيم ييش  ،وكػذلؾ مباشػرة اجػراءات
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الطو ػػف با س ػػي اؼ عم ػػى األحك ػػاـ الص ػػادرة ض ػػد الش ػػركا ف ػػى ال ػػدعاوش ٕ٘ٔ، ٛٚ/

٘٘ ٜٛ/ٖٜٕ ، ٛٚ/ٕٙ ، ٛٚ/ٔٙيجارش ج وب ال،اهرة ٓ

ٙػ ػ ػ صػ ػػورة محضػ ػػر اجيمػ ػػاع المج ػ ػػا ال،ا و يػ ػػا ر ػ ػػـ ( ٖٔ) فػ ػػى ٔٔ ، ٜٜٔٗ/ٕٔ/و ابػ ػػت
المسيش ػ ػػار ال ،ػ ػػا و ى لمش ػ ػػركا  ،و ػ ػػد اسيورض ػ ػػت المج ػ ػػا

حض ػ ػػور ال ػ ػػدكيور /

موضػػوع الخطػػاب ال ػوارد مػػف شػػركا ا دارة المػػارخ  ٜٜٔٗ/ٔٔ/ٕٛبخصػػوص أيوػػاب
ٚػ

شركا ا دارة لواـ ٖٓ ٜٜٔ

صورة محضػر اجيمػاع المج ػا ال،ا و يػا ر ػـ (ٗٔ) فػى ٘ ٜٜٔ٘/ٙ/وفػى هػذا ا جيمػاع
اسيورض ػػت المج ػػا ال،ض ػػايا الي ػػى يباش ػػرها األس ػػياذ /

ايواب لا درها ٓٓٓ٘جـ يخصـ م ا الض ار ب المسيح،ا ٓ

و ػػرر ا عض ػػاء ص ػػرؼ

 ٛػ ػ ػ ػ ص ػ ػ ػػورة محض ػ ػ ػػر اجيم ػ ػ ػػاع المج ػ ػ ػػا ال،ا و ي ػ ػ ػػا ر ػ ػ ػػـ ( ٘ٔ ) و اب ػ ػ ػػت في ػ ػ ػػا حضػ ػ ػ ػػور
الػػدكيور/

المسيشػػار ال،ػػا و ى لمشػػركا  ،و ػػد ا ي ػػت المج ػػا الػػى أ ػػا

داعػػى

لػ ػ ،ض الحك ػػـ الص ػػادر ض ػػد الشػ ػػركا بي ػػاري ٗٔ ٜٜٔ٘/ٙ/ف ػػى ا س ػػي اؼ ( يحكػػػيـ
الش ػػركا الوربي ػػا الوام ػػا لمم ،ػػاو ت ) والمواف ،ػػا عم ػػى س ػػداد مبم ػػغ ٕ٘ ال ػػؼ ج ي ػػا ب ػػا ى

ايواب المحكميف ٓ

ٜػ صورة محضر اجيماع المج ا ال،ا و يا ر ـ ( )ٔٚفى  ٜٜٔ٘/ٚ/ٜٔوال ابت فيػا حضػور
ك ػ ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػ ػػف ال ػ ػ ػ ػػدكيور /

المح ػ ػػامى بب ػ ػػؾ
والػػدكيور /

المسيش ػ ػ ػ ػػار ال ،ػ ػ ػ ػػا و ى لمش ػ ػ ػ ػػركا واألس ػ ػ ػ ػػياذ /

لمي مي ػ ػػا و ػ ػػد ا ي ػ ػػت المج ػ ػػا ال ػ ػػى يكمي ػ ػػؼ ا س ػ ػػياذ /
باعػػداد مػػذكرييف لي،ػػديم ما فػػى الػػدعوش ٔٔٓ/ٙٓٚٛؽ عمػػى اف

يػػيـ م ا شػػا المػػذكرييف فػػى اجيمػػاع المج ػػا الم،بػػؿ  ،وكػػذا يوػػديؿ ػرار المج ػػا ال،ا و يػػا
السابؽ بجمسا ٘ ٜٜٔ٘/ٙ/بخصػوص ايوػاب ا سػياذ/

المحػامى ليصػبق مبمػغ

ٓٓٓ ٓٔ جـ بد مػف ٓٓٓ٘ جػـ عمػى أف يكػوف هػذه ا يوػاب يحػت الحسػاب وي ظػر
فى ي،دير با ى ايوابا ٓ

وبالب ػػد ام ػػا مػػف هػػذا المحضػػر ػػررت المج ػػا صػػرؼ أيوػػاب اسيشػػاريا لتسػػياذ/
 ،وا س ػ ػػياذ /

ػ ػػدرها ٓٓٓ ٖٓ دو ر امريك ػ ػػى ع ػ ػػف مباشػ ػ ػرة ض ػ ػػايا
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الشػػركا مػػع الشػػركا الميحػػدة لت شػػاءات بصػػرؼ م ػػا ٓٓٓ ٘ٔ دو ر م،ػػدما والبػػا ى

يصرؼ فى ي اير ٓ ٜٜٔٙ
ٓٔ ػ

صػػورة محضػػر اجيمػاع المج ػػا ال،ا و يػػا بالشػركا ر ػػـ(ٕٓ) فػػى ٗ ٜٜٔٙ/ٖ/وبحضػػور

أعضػ ػػاء المج ػ ػػا جميوػ ػػا  ،وذل ػ ػػؾ لم ا ش ػ ػػا الحك ػ ػػـ الص ػ ػػادر ف ػ ػػى ا س ػ ػػي اؼ الم ،ػ ػػاـ م ػ ػػف
الش ػػركاالوربيا الوام ػػا لمم ،ػػاو ت ب ػػبطىف الحك ػػـ ف ػػى ال ػػدعوش  ٜٓ/ٜٗٔٚم ػػد ى كم ػػى

ج ػػوب ال،ػػاهرة والخػػاص بطمػػب بطػػىف حكػػـ هي ػػا اليحكػػيـ الصػػادر فػػى ٜٜٔٓ/ٔ/ٕٚ
والػػذش ضػػى بالغػػاء الحكػػـ المسػػير ؼ ورفػػض الػػدعوش و ػػد ا ي ػػت المج ػػا الػػى يكميػػؼ

الػػدكيور  /فيحػػى والػػى برفػػع الطوػػف بػػال ،ض  ،وعمػػى أف ي،ػػوـ ا سػػياذ /

طوف سريع فو ار ميضم ا ش،ا مسيوجى بو ؼ الي فيذ ٓ
ٔٔػ صورة ضو يا مف كياب موجا مف الدكيور /

بومػػؿ

والدكيور  /محمػود حػافظ فػا ـ ،

والػػدكيور  /رمػػزش الشػػاعر عضػػوش مجمػػس ا دارة والمج ػػا ال،ا و يػػا مػػارخ ٜٜٔٚ/ٔ/ٛ

بطمب سيخراج شيؾ بمبمغ ٕ٘ ألػؼ دو ر أمريكػى يحػت حسػاب ليمػاس عػادة ال ظػر
فى اليحكيـ مع الشركا الوربيا لمم،ػاو ت  ،وبػذلؾ يكػوف مػا ػد يػـ دفوػا مبمػغ ٘ٗ ألػؼ
دو ر أمريكى ػ  ،ومو ع عمى الخطاب مف أعضاء المج ا ال،ا و يا ٓ

ومرفػػؽ صػػورة ضػػو يا مػػف ص  ٖ/مػػف محضػػر جيمػػاع مجمػػس دارة الشػػركا

ر ـ ٔٔٔ فى ٖ ٜٜٔٙ/ٔٔ/ػرر المجمػس عيمػاد أيوػاب عػف اليحكػيـ ييم ػؿ فػى مبمػغ
٘٘ أل ػػؼ دو ر أمريك ػػى أيو ػػاب ع ػػف ليم ػػاس ع ػػادة ال ظ ػػر ي ػػدفع بو ػػد ص ػػدور الحك ػػـ
لصالق الشركا ( يىحظ أف المدفوع مبمغ ٓٓٓ٘ٗ دو ر ف،ط )

ومرفؽ كذلؾ ػ صورة ضو يا مف يصاؿ صادر عف مكيػب

المحػامى (

مي ـ ٛ ) ٘/شارع الجػيش ػ الويبػا ػ هي،ػر فيػا بإسػيىـ مبمػغ ٕ٘ ألػؼ دو ر أمريكػى مػف
م،ابؿ مصاريؼ واجراءات ضيا ليمػاس عػادة ال ظػر المرفوعػا ضػد الشػركا
الوربيا الواما لمم،او ت أماـ محكما ج وب ٓ

ٕٔ ػ ػ محض ػػر اجيم ػػاع المج ػػا ال،ا و ي ػػا ر ػػـ (ٖٕ) ف ػػى  ٜٜٔٚ/ٔ/ٛو اب ػػت في ػػا حض ػػور
اعضػػاء المج ػػا وكػػذا الػػدكيور/

المسيشػػار ال،ػػا و ى لمشػػركا و ػػد واف،ػػت المج ػػا
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عمػػى اعيمػػاد مبمػػغ ٓٓٓ ٕٔ جػػـ يمػػا مصػػروفات ورسػػوـ ضػػا يا  ،واعيمػػاد صػػرؼ

مبمغ ٕٓ٘ٔ جـ م،ابؿ مصروفات ورسوـ واكراميات لرفع دعاوش جديدة ٓ

كم ػػا واف ،ػػت المج ػػا عم ػػى اعيم ػػاد وص ػػرؼ مبم ػػغ ٓٓٓ ٕ٘ دو ر امريك ػػى يح ػػت
حساب اليماس اعادة ال ظر فى اليحكيـ مع الشركا الوربيا الواما لمم،او ت ٓ
ٖٔ ػ ػ

ص ػػورة ض ػػو يا م ػػف كي ػػاب م ػػارخ ٕٔ ٜٜٔٚ/ٔ/موج ػػا م ػػف ال ػػدكيور /

ل ػػى

األسياذ  /عبد اهلل عبد الوظيـ بشػرف رسػوـ ومصػروفات يصػوير ودمغػات مسػيح،ا عػف
ضػايا الشػػركا الخاصػا بػػاليحكيـ مػع شػػركا عػىـ سيم ييشػػف بطمػب سػػيخراج شػػيكيف ،
ا
عجمب ٌٍجيبْ اٌزبىل  :ـ
بإسـ السيد /

*

ش ػػيؾ بمبم ػػغ ٓٓٓٗٔ ج ي ػػا مص ػػرش يم ػػا رس ػػوـ مس ػػيح،ا عم ػػى ض ػػايا الش ػػركا طب،ػ ػاي

*

شػػيؾ بمبم ػػغ ٓٓ ٖٜج ي ػػا مص ػػرش يم ػػا مص ػػروفات يص ػػوير ودمغ ػػات خاص ػػا ب ػػإ يى

*

لإليصاؿ المرفؽ ر ـ ٖٖ٘ٔ ٖٚبياري ٕٔٓ ٜٜٔٙ/ٔ/
عشرة ضيا  ،واصدار ش ادات رسميا بال،ضايا ٓ

ـ وكػذا

صورة ضو يا مف يصاؿ سيىـ مبمغ ٓٓ ٖٜج يػا مو ػع مػف السػيد /

فػػايورة بمبمػػغ ٓٓ ٔٙجػػـ يمػػا يػػذكرة طػػا رة ( ال،ػػاهرة ػ جػػدة ػ ال،ػػاهرة ) بإسػػـ
كم ارفػػؽ لمسػػيد المسيشػػار طب ،ػاي لميرشػػيرة الموجػػودة عمػػى الفػػايورة ػ ومرف ػؽ أيض ػاي صػػورة
يصاؿ سيىـ ٓٓ ٔٙجـ ٓ

ٗٔ ػ ػ

ص ػػورة ض ػػو يا م ػػف يص ػػاؿ س ػػيىـ م ػػارخ ٕٗ ٜٜٔٚ/ٕ/بمبم ػػغ خمس ػػا د ؼ دو ر

٘ٔػ ػ

بش ػػرف ص ػػرؼ

مو ع مف السيد /

المحامى ٓ

ص ػػورة ضػػو يا م ػػف م ػػذكرة مارخػػا ٕ٘ ٜٜٔٚ/ٕ/ص ػػادرة مػػف

أيوػػاب ا و يػػا ابػػت في ػػا أ ػػا ي،ػػرر صػػرؼ أيوػػاب ا و يػػا عػػف ال،ضػػيا ٕٜٜٔٚ/ٕٙ
بطمػػب لغػػاء األمػػر الصػػادر مػػف الشػػركا الوربيػػا لمم،ػػاو ت بػػر ـ  ٜٜٔٙ/ٜ٘ٗبوضػػع
الصػ ػػيغا الي فيذيػ ػػا عمػ ػػى حكػ ػػـ اليحكػ ػػيـ وذلػ ػػؾ لمسػ ػػيد /

بمبمػ ػػغ ٓٓٓ ٓٔ دو ر

أمريكػػى م ػػا ٓٓٓ٘ دو ر أمريكػػى يهػػدفع م،ػػدماي والبػػا ى بوػػد الحكػػـ لصػػالق الشػػركا ،
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ومو ػػع عمػػى ه ػذه المػػذكرة مػػف ر ػػيس مجمػػس ا دارة ( المػػي ـ  ) ٔ/وعضػػوش المجمػػس
ه
 ،والدكيور  /رمزش الشاعر ٓ
( والمج ا ال،ا و يا ) الدكيور /
لػػى األسػػياذ  /عػػز ( حسػػابات ) مارخػػا

 ٔٙػ صػػورة ضػػو يا مػػف مػػذكرة الػػدكيور /

 ٜٜٔٚ/ٗ/ٚبطمػػب صػػدار شػػيكات بإسػػـ األسػػياذ /

المحػػامى بمبمػػغ ٓٓٓٓٔ

دو ر ػ بػػا ى أيوػػاب واسيشػػارات ا و يػػا خاصػػا ب،ضػػيا ليمػػاس عػػادة ال ظػػر  ،مبمػػغ
ٓٓٓ٘ دو ر بػػا ى أيوػػاب واسيشػػارات خاصػػا بػػاليظمـ مػػف عػػدـ المواف،ػػا عمػػى صػػدار
أمر جديد بوضػع الصػيغا الي فيذيػا عمػى حكػـ المحكمػيف ( الشػركا الوربيػا لمم،ػاو ت )

 ٘ٓٓٓ ،دو ر يحت حساب ضيا ا سي اؼ الخػاص بػالحكـ بػبطىف وضػع الصػيغا
الي فيذيا عمى حكـ المحكميف فى ضيا الشركا الوربيا لمم،او ت ٓ

و ابػ ػػت ب اي ػ ػػا الم ػ ػػذكرة أف لج ػ ػػا ا دارة ػ ػػد عيم ػ ػػدت بجمس ػ ػػي ا ر ػ ػػـ ٖٔ فػ ػػى

ٗٔ ٜٜٔٚ/٘/ص ػػرؼ مبم ػػغ ٓٓٓ٘ دو ر المبي ػػا بالب ػػد ال ال ػػث يح ػػت حس ػػاب ض ػػيا

ا سي اؼ ٓ

ومرفػػؽ صػػورة ضػػو يا مػػف يصػػاؿ سػػيىـ

ٓ ٜٜٔٚ/ٗ/ٚ

لمبمػػغ ٓٓٓ ٕٓ دو ر فػػى

ومرفػػؽ ص ٙ/م ػػف محض ػػر جيم ػػاع المج ػػا ال،ا و ي ػػا ف ػػى  ، ٜٜٔٚ/ٚ/ٛوفػػى

الب ػ ػ ػػد السػ ػ ػػابع عيمػ ػ ػػدت المج ػ ػ ػػا ال،ا و يػ ػ ػػا المبػ ػ ػػالغ ال ى ػ ػ ػػا سػ ػ ػػالفا الػ ػ ػػذكر  ،فض ػ ػ ػىي
عػػف ٓٓٓ ٓٗ دو ر أخػػرش يمػػا أيوػػاب واسيشػػارات ا و يػػا خاصػػا ب،ضػػيا ليمػػاس
عادة ال ظر ٓ

وف ػ ػ ػػى ع ػ ػ ػػف البي ػ ػ ػػاف أف ا دع ػ ػ ػػاء بيزوي ػ ػ ػػر محض ػ ػ ػػر جيم ػ ػ ػػاع المج ػ ػ ػػا ال،ا و ي ػ ػ ػػا

ٜٜٔٚ/ٚ/ٛـ دعػػاء كػػاذب ومي افػػت  ،حيػػث يهوػػرض المحاضػػر يباعػاي فػػى كػػؿ جمسػػا
ياليا وجميو ا فى مي اوؿ ا دارييف وأعضاء المج ػا ال،ا و يػا الػذيف كػا وا يصػاد وف فػى
بدايا كؿ جيماع ا
ياؿ عمى محاضر ا جيماعات الساب،ا ٓ

 ٔٚػ ػ ػ ػ ص ػ ػ ػػورة ض ػ ػ ػػو يا م ػ ػ ػػف م ػ ػ ػػذكرة مارخ ػ ػ ػػا ٓٔ ٜٚ/ٗ/مو و ػ ػ ػػا م ػ ػ ػػف ال ػ ػ ػػدكيور

لػ ػ ػػى األسػ ػ ػػياذ  /عػ ػ ػػز الػ ػ ػػديف فيحػ ػ ػػى بطمػ ػ ػػب اسػ ػ ػػيخراج شػ ػ ػػيؾ بمبمػ ػ ػػغ ٓٓٓٓٔ دو ر

باسػػـ األسػػياذ /

المحػػامى يمػػا أيوػػاب ا و يػػا خاصػػا ب،ضػػيا الخب ػراء ال ايجػػا
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عػػف الحكػػـ الخػػاص ب،ضػػيا ليمػػاس عػػادة ال ظػػر عمػػى أف يػػيـ الوػػرض عمػػى المج ػػا

ال،ا و يا فى اوؿ جيماع ادـ لإلعيماد ٓ
و د اعيمدت لج ا ا دارة بجمسػي ا ر ػـ ٖٔ فػى ٗٔ ٜٚ/٘/صػرؼ المبمػغ المػذكور
اعىه ٓ
ومرف ػػؽ ص ٙ/مػ ػػف محضػ ػػر جيمػ ػػاع المج ػ ػػا ال،ا و يػ ػػا فػ ػػى  ٜٜٔٚ/ٚ/ٛوفيػػػا
عيمدت صرؼ هذا المبمغ ضمف مبالغ أخرش عيمدي ا  ،وأيضاي صػورة يصػاؿ اسػيىـ
ومو ع عميا مف المذكور ٓ

المبمغ مف

وف ػ ػػى ع ػ ػػف البي ػ ػػاف أف ا دع ػ ػػاء بيزوي ػ ػػر محض ػ ػػر جيم ػ ػػاع المج ػ ػػا ال،ا و ي ػ ػػا

 ٜٜٔٚ/ٚ/ٛػ دعػاء كػػاذب ومي افػت  ،حيػث يهوػػرض المحاضػر يباعػاي فػػى كػؿ جمسػػا

ٔٛػ

ياليا وجميو ا فى مي اوؿ ا دارييف وأعضاء المج ػا ال،ا و يػا الػذيف كػا وا يصػاد وف فػى
بدايا كؿ جيماع ا
ياؿ عمى محاضر ا جيماعات الساب،ا ٓ
مارخػا ٘ٔ ٜٜٔٚ/٘/لػى األسػياذ  /عبػد

صورة ضو يا مف مذكرة الػدكيور /

اهلل عبػد الوظػيـ ػ المػدير الوػاـ المسػاعد ػ خاصػا بموضػوع اليحكػيـ مػع الشػركا الوربيػا
الوامػ ػػا لمم،ػ ػػاو ت  ،بطمػ ػػب سػ ػػيخراج شػ ػػيؾ بمبمػ ػػغ أربوػ ػػيف ألػ ػػؼ دو ر يمػ ػػا أيوػ ػػاب

واسيشارات ا و يا خاصا ب،ضػيا ليمػاس عػادة ال ظػر وعمػى أف يسػيخرج الشػيؾ بإسػـ
األسياذ

المحػامى ( المػي ـ  ) ٘/وذلػؾ طب،ػاي ل،ػرار لج ػا دارة الشػركا بجمسػي ا

ٗٔٓ ٜٜٔٚ/٘/

ومرفػػؽ ص ٙ/مػػف محضػػر جيمػػاع المج ػػا ال،ا و يػػا بجمسػػا ٜٜٔٚ/ٚ/ٛ

ػ

و ابت فيػا أف المج ػا عيمػدت أيوابػاي اليحكػيـ ٓٓٓ ٓٗ دو ر  ،ػ ومرفػؽ أيضػاي يصػاؿ

يسػػميـ الشػػيؾ و ػػدره ٓٓٓ ٓٗ دو ر لػػى

المحػػامى ( المػػي ـ ) ٘/وعميػػا يو يػػع

سياديا با سيىـ ػ وهو ما أ ر با سياديا ولـ هي كره ٓ
وف ػ ػػى ع ػ ػػف البي ػ ػػاف أف ا دع ػ ػػاء بيزوي ػ ػػر محض ػ ػػر جيم ػ ػػاع المج ػ ػػا ال،ا و ي ػ ػػا
 ٜٜٔٚ/ٚ/ٛػ دعػاء كػػاذب ومي افػت  ،حيػث يهوػػرض المحاضػر يباعػاي فػػى كػؿ جمسػػا
يالي ػػا وجميو ػػا ف ػػى مي ػػاوؿ ا داري ػػيف بالش ػػركا وأعض ػػاء المج ػػا ال،ا و ي ػػا ال ػػذيف ك ػػا وا
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يصػػاد وف فػػى بدايػػا كػػؿ جيمػػاع يػ ا
ػاؿ عمػػى محاضػػر ا جيماعػػات السػػاب،ا  ،هػػذا فضػىي
د أ ر بالوا وا وبا سيىـ ػ فمماذا اليزوير (؟!!!) ٓ

عف أف األسياذ

 ٜٔػ ػ ص ػػورة ض ػػو يا م ػػف م ػػذكرة مارخ ػػا ٕٕ ٜٚ/ٚ/م ػػف ال ػػدكيور
عبداهلل عبد الوظيـ المدير الواـ المساعد لمشركا ابت ب ا :

ل ػػى األس ػػياذ /

" با شػ ػػارة لػ ػػى جيمػ ػػاع المج ػ ػػا ال،ا و يػ ػػا الم و،ػ ػػدة فػ ػػى ٕٓ ٜٚ /ٚ/بحضػ ػػوره
وحضػ ػػور الػ ػػدكيور /
الػ ػػدكيور /

 ،والػ ػػدكيور  /رمػ ػػزش الشػ ػػاعر  ،لم ا شػ ػػا ايوػ ػػاب مكيػ ػػب

عػ ػػف ال،ضػ ػػايا الميداولػ ػػا مػ ػػع الشػ ػػركاالميحدة لإل شػ ػػاءات ومحافظػ ػػا

ال،اهرة  ،وكذا ايواب األسياذ /

المحامى ٓ

) ف ػػى يحدي ػػد وس ػػداد كاف ػػا األيو ػػاب

و ػػد ي ،ػػرر يف ػػويض ر ػػيس المجم ػػس (

واألسػياذ /

الميوم،ا بال،ضايا الموم،ػا م ػذ فيػرة لمػدكيور /

باسي اء ال،ضايا الخاصا بالشركا الوربيا لمم،او ت ٓ
و ابػػت بالمػػذكرة ا ػػا يػػـ يو يػػع كػػؿ مػػف الػػدكيور

وحيػى ياريخػا

والػػدكيور  /رمػػزش الشػػاعر

عمى هذا المضموف ٓ

و ابت بالمذكرة طمب اصدار ىث شيكات ب ػاء عم ػذا اليفػويض بمبمػغ ٓٓٓ٘ٔ جػـ ،
ٕٓٓٓٓ دو ر  ٛ٘ٓٓٓ ،ج ػػـ وعم ػػى أف يص ػػدر الش ػػيكات باس ػػـ األس ػػياذ /
ٓ

كطمب الدكيور /

ومرفؽ صػورة ايصػاؿ محػرر عمػى ورؽ مكيػب الػدكيور

باسػيىـ

لممبمػػغ األوؿ وكػػذلؾ صػػورة مػػف ايصػػاؿ صػػادر عمػػى ورؽ مكيػػب الػػدكيور /

يفيد اسيىـ

لمبمغ ٕٓٓٓٓ د ر ومو ع م ا با سيىـ ٓ

مارخا ٗٔ ٜٜٔٚ/ٛ/لػى األسػياذ  /عبػد

ٕٓػ صػػورة ضو يا مف مذكرة الدكيور /

اهلل عبد الوظيـ المدير الواـ المسػاعد لمشػركا بطمػب صػرؼ مبمػغ ٓٓٓ ٓٔ جػـ بإسػـ
السػػيد /

ػ ب ػػؾ

ػ يمػػا رسػػوـ ومصػػروفات سػػيخراج أحكػػاـ ي فيذيػػا

خاصا بيسييؿ خطابات ضماف شركا عىـ سيم ييشف ٓ
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ومرفؽ صورة لمصحيفا  ٙ/مػف محضػر جيمػاع المج ػا ال،ا و يػا بجمسػي ا الم و،ػدة

فى ٕٕ ٜٜٔٚ/ٜ/ابت في ػا رارهػا با عيمػاد  ،ومرفػؽ أيضػاي الصػورة الضػو يا لمشػيؾ
عميا يو يع سياديا بإسيىـ أصؿ الشيؾ ػ وهو مالـ هي كره سياديا ط
وف ػ ػ ػػى عػ ػ ػػف البيػ ػ ػػاف أف ا دعػ ػ ػػاء بيزويػ ػ ػػر محضػ ػ ػػر جيمػ ػ ػػاع المج ػ ػ ػػا ال،ا و يػ ػ ػػا

ٕٕ ٜٜٔٚ/ٜ/ػ دعاء كاذب ومي افت  ،حيػث يهوػرض المحاضػر يباعػاي فػى كػؿ جمسػا
ياليا وجميو ا فى مي اوؿ ا دارييف وأعضاء المج ػا ال،ا و يػا الػذيف كػا وا يصػاد وف فػى
بدايا كؿ جيماع ا
ياؿ عمى محاضر ا جيماعات الساب،ا  ،هذا فضىي عػف أف األسػياذ
فسا د أ ر بالوا وا وبإسيىما المبمغ ػ فمماذا اليزوير ؟!!!

ٕٔػ ػ ص ػػورة ض ػػو يا م ػػف م ػػذكرة مارخ ػػا  ٜٜٔٚ/ٛ/ٕٚمو و ػػا م ػػف ال ػػدكيور /

ل ػػى

األسياذ  /عبد اهلل عبد الوظيـ المدير الواـ المساعد لمشركا ابت ب ا  :ػ

ب ػػاء عمػػى ػرار لج ػػا ا دارة بجمسػػي ا ر ػػـ ٕٕ الم و،ػػدة فػػى  ٜٚ/ٙ/ٕٜبيفػػويض
بمباش ػرة ضػػيا اسػػيرداد ض ػريبا الدمغػػا

المسيشػػار ال،ػػا و ى لمشػػركا الػػدكيور /
ال سبيا عمى رأس ماؿ الشركا ٓ

يص ػػرؼ مبم ػػغ ٓٓٓ٘٘ ج ػػـ وذل ػػؾ يح ػػت حس ػػاب ايو ػػاب الم ػػذكور ع ػػف مباشػ ػرة

ال،ضػػيا المػػذكورة  ،وعمػػى أف يصػػدر الشػػيؾ باسػػـ األسػػياذ /

ب اء عمى طمب الدكيور /

وف،اي لإليصاؿ المرفؽ ٓ

المحػػامى وذلػػؾ

ومرفؽ بالمذكرة صػورة ضػو يا مػف يصػاؿ صػادر عمػى مطبوعػات أوراؽ مكيػب
ال ػ ػػدكيور /

المذكور

باسػ ػ ػػيىـ

( الم ػ ػػي ـ  )ٗ/المو ػ ػ ػػع عم ػ ػػى ا يصػ ػ ػػاؿ لممبمػػ ػػغ

ٕٕ ػ ػ ػ صػ ػػورة ضػ ػػو يا مػ ػػف مػ ػػذكرة مارخػ ػػا ٕ ٜٜٔٚ/ٜ/مػ ػػف مػ ػػذكرة الػ ػػدكيور

لػ ػػى

األس ػػياذ  /عب ػػد اهلل عب ػػد الوظ ػػيـ الم ػػدير المس ػػاعد لمش ػػركا بطم ػػب ص ػػدار ش ػػيؾ بمبم ػػغ
ٓٓٓ ٖٜج ػػـ لمكي ػػب ال ػػدكيور

ظي ػػر سيش ػػارات ا و ي ػػا ومص ػػروفات وأيو ػػاب

خاصػػا بال،ضػػايا ٘ ٜٛٛ ، ٘ٚالمرفوعػػا مػػف الشػػركا ضػػد الشػػركا الميحػػدة لإل شػػاءات
وكػذلؾ ال،ضػايا ٗ ٜٓ/ٜٔٗ ، ٔٛضػد م،ػاوليف مػف البػاطف وعمػى أف يصػدر الشػػيؾ
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بإسػ ػػـ األس ػ ػػياذ /

المرفؽ ٓ

المحػ ػػامى كطم ػ ػػب الػ ػػدكيور /

وطب،ػ ػ ػاي لإليص ػ ػػاؿ

ومرفػؽ ص ٙ/مػف محضػر جيمػاع المج ػا ال،ا و يػا الم و،ػدة فػى ٕٕ ٜٜٔٚ/ٜ/ػ

وفي ػػا عيمػػدت المج ػػا صػػرؼ هػػذا المبمػػغ  ،ومرفػػؽ صػػورة ضػػو يا مػػف يصػػاؿ سػػيىـ
المبم ػػغ مو ػػع م ػػف

المح ػػامى ( الم ػػي ـ ) ٗ/وك ػػذا ص ػػورة ض ػػو يا م ػػف الش ػػيؾ

الم صرؼ لا ويو يع سياديا بإسيىـ أصؿ الشيؾ ٓ

وف ى عف البياف أف ا دعاء بيزوير محضػر جيمػاع المج ػا ال،ا و يػا  ٜٜٔٚ/ٚ/ٛػ

دعػػاء كػػاذب ومي افػػت  ،حيػػث يهوػػرض المحاضػػر يباعػاي فػػى كػػؿ جمسػػا ياليػػا وجميو ػػا
فػػى مي ػػاوؿ ا داريػػيف وأعضػػاء المج ػػا ال،ا و يػػا الػػذيف كػػا وا يصػػاد وف فػػى بدايػػا كػػؿ
جيماع ا
ياؿ عمى محاضر ا جيماعات الساب،ا ٓ

ر ػػيس مجم ػػس ا دارة ل ػػى

ٖٕ ػ ػ ص ػػورة ض ػػو يا م ػػف م ػػذكرة مح ػػررة م ػػف ال ػػدكيور /

األسياذ  /عبد اهلل عبد الوظيـ ػ المدير الواـ المسػاعد ػ بيػاري  ٜٜٔٚ/ٜ/ٔٙابػت فيػا
طمػػب صػػدار شػػيؾ بمبم ػغ ٓٓٓ ٕٓ دو ر بإسػػـ األسػػياذ /
وطب،اي لإليصاؿ المرفؽ ٓ

ٕٗ ػ صػػورة ضػػو يا مػػف شػػيؾ مسػػحوب عمػػى ب ػػؾ

كطمػػب الػػدكيور /

لمي ميػػا ػ مػػدفوع ألمػػر السػػيد /

س ػػيح،اؽ  ٜٜٔٚ/ٜ/ٔٙبمبم ػػغ ٓٓٓ ٕٓ دو ر أمريك ػػى م ػػذيؿ ص ػػورة الش ػػيؾ

بيو يػػع

يفيػػد سػػيىما لتصػػؿ وعميػػا صػػورة البطا ػػا الشخصػػيا لمسػػيد /

( المي ـ ٓ ) ٗ/

ٕ٘ػ ػ صػػورة محضػػر اجيمػػاع المج ػػا ال،ا و يػػا ر ػػـ ٕٜ/فػػى ٕٕ ٜٜٔٚ/ٜ/ابػػت بػػا حضػػور
الدكيور /

 ،األسياذ  /عبداهلل عبد الوظيـ مع اعضاء المج ا ٓ

و ػ ػػد اعيم ػ ػػدت المج ػ ػػا أيو ػ ػػاب ومص ػ ػػروفات اليحك ػ ػػيـ ٓٓٓ ٓٓٓٓٔ ج ػ ػػـ رس ػ ػػوـ
ومص ػػروفات اس ػػيخراج احك ػػاـ ي فيذي ػػا خاص ػػا بيسس ػػيؿ خط ػػاب ض ػػماف ش ػػركا عػػػىـ
( مذكرة ر يس المجمس ٗٔٓ ) ٜٜٔٚ/ٛ/

ػػ

ٓٓٓٚجػػـ رسػػوـ ومصػػروفات اسػػيخراج احكػػاـ ي فيذيػػا خاصػػا بيسػػييؿ خطابػػات
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الضماف شركا عىـ ( طب،ا لمذكرة ر يس المجمس فى ٕ٘ٓ ) ٜٜٔٚ/ٛ/

ػػػ

ٓٓٓ ٖٜج ػ ػػـ ظي ػ ػػر اسيش ػ ػػارات ا و ياومص ػ ػػروفات وايو ػ ػػاب خاص ػ ػػا بال،ض ػ ػػيا

٘ ، ٜٛ/ٕ٘ٚوك ػ ػػذلؾ ال،ض ػ ػػايا ار ػ ػػاـ ٗ ( ٜٓ/ٜٔٗ ، ٜٓ/ٔٛطب ،ػ ػػا لم ػ ػػذكرة ر ػ ػػيس

المجمس فىٕ) ٜٜٔٚ/ٜ/
ػػػ

ٕٓٓٓٓ دو ر امريك ػ ػػى ظي ػ ػػر اسيش ػ ػػارات ا و ي ػ ػػا وأيو ػ ػػاب خاص ػ ػػا با ش ػ ػػكاؿ

ر ـٕ ( ٜٚ/ٖٛٚطب،ا لمذكرة ر يس المجمس فى ٓ ) ٜٜٔٚ/ٔٔ/ٕٙ

 ٕٙػ ػ ص ػػورة ض ػػو يا لمص ػػحيفا ٙ/

ػ م ػػف محض ػػر جيم ػػاع المج ػػا ال،ا و ي ػػا ل ػ ػ

ف ػػى

ٕٕ ٜٜٔٚ/ٜ/عيم ػػدت في ػػا مبم ػػغ ٓٓٓ ٕٓ دو ر أمريك ػػى ظي ػػر سيش ػػارات ا و ي ػػا

وأيواب خاصا با شكاؿ ر ػـ ٕ ٖٛٚلسػ ا  ٜٜٔٚطب،ػاي لمػذكرة األسػياذ الػدكيور ر ػيس

مجمس ا دارة بياري ٓ ٜٜٔٚ/ٜ/ٔٙ

وف ى عف البياف أف ا دعاء بيزوير هذا المحضػر دعػاء كػاذب ومي افػت حيػث

يهوػػرض المحاضػػر يباع ػاي فػػى كػػؿ جمسػػا ياليػػا وجميو ػػا فػػى مي ػػاوؿ ا داريػػيف بالشػػركا
وأعضاء المج ا ال،ا و يا الػذيف يصػاد وف فػى بدايػا كػؿ جيمػاع ي ا
ػاؿ عمػى ا جيماعػات

الساب،ا ٓ

 ٕٚػ ػ ػ ص ػ ػػورة ض ػ ػػو يا م ػ ػػف محض ػ ػػر مجم ػ ػػس دارة ش ػ ػػركا

ر ػ ػػـ ٘ٔٔ الم و ،ػ ػػد ف ػ ػػى

ٕٓ ٜٜٔٚ/ٔٓ/وال ابػ ػػت فيػ ػػا حضػ ػػور الػ ػػدكيور محمػ ػػود فػ ػػا ـ  ،و ػ ػػد بػ ػػت بالصػ ػػفحا
الواشػ ػرة م ػػا أ ػػا ف ػػى خي ػػاـ ا س ػػيوراض ليف ػػاوض دارة الش ػػركا م ػػع المحافظ ػػا ليس ػػويا

ال زاع ال،ا ـ يـ يخاذ ال،ػرار بإحاطػا السػادة األعضػاء عممػاي بيفاصػيؿ اليفػاوض  ،وب ػذا
الصػػدد يوجػػا السػػادة األعضػػاء بجزيػػؿ الشػػكر لممج ػػود الػػذش بذلػػا السػػيد الػػدكيور ر ػػيس

المجمػس ( المػػي ـ  ) ٔ/وال جػػاح الػػذش أحػػرزه سػياديا فػػى يسػػويا الم ازعػػات ال،ا مػػا بػػيف
الشػػركا ومحافظػػا ال،ػػاهرة بشػػكؿ هم ْرضػػى ميم ػػيف أف هيكمػػؿ هػػذا ال جػػاح بػػاليو يع عمػػى
مشروع ا يفاؽ ٓ
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كمػػا يوضػػق بالب ػػد ام ػاي مػػف المحضػػر المػػذكور عيمػػاد السػػادة األعضػػاء المواز ػػا

الي،ديريػػا لمصػػروفات الشػػركا لوػػاـ  ، ٜٜٔٛومػػا ورد ب ػػا مػػف األسػػس وكػػذلؾ األر ػػاـ

الفوميا لمصروفات عاـ ٓ ٜٜٔٚ

وفػ ػػى المواز ػ ػػا الي،ديريػ ػػا لممصػ ػػروفات الوموميػ ػػا واألصػ ػػوؿ ال ابيػ ػػا لوػ ػػاـ ٜٜٔٛ

يوضػق بالب ػد ا يػاي مكافػ ت وأيوػاب مسمسػؿ  ٖ /ػ أيوػاب ومصػروفات ا و يػا ويوضػق
أمام ػػا أف الم صػػرؼ الفومػػى عػػاـ ٜٜٔٚ

ػ بإجمػػالى ٘ ٖٔٚٛدو ر  ،كمػػا يوضػػق

بالب ػػد خامس ػاي لي ازمػػات أخػػرش مسمسػػؿ  ٖ /مصػػروفات يحكػػيـ ػ فومػػى عػػاـ  ٜٜٔٚػ
بإجمالى ٕٗ٘ٗٗٔ دو ر ٓ

ٕٛػ صورة ضػو يا مػف شػيؾ محػرر ألمػر السػيد /

مسػحوب عمػى ب ػؾ

فػرع

ع ػػدلى بي ػػاري  ٜٜٔٚ/ٔٔ/ٕٙبمبم ػػغ ٓٓٓ٘ٔ دو ر والص ػػورة مذيم ػػا بيو ي ػػع الس ػػيد /
( المي ـ  ) ٗ/بإسيىما أصؿ الشيؾ بالمبمغ موضوع المسي ديف الساب،يف ٓ

 ٕٜػ ػ ص ػػورة ض ػػو يا م ػػف مػ ػػذكرة مارخ ػػا  ٜٜٔٚ/ٔٔ/ٕٙمح ػػررة م ػػف ر ػػيس مجمػ ػػس دارة
( الم ػػي ـ  ، ) ٔ/وموج ػػا ل ػػى األس ػػياذ  /عب ػػد اهلل عب ػػد الوظ ػػيـ الم ػػدير الو ػػاـ

المس ػػاعد بطم ػػب ص ػػدار ش ػػيؾ بمبم ػػغ ٓٓٓ٘ٔ دو ر بإس ػػـ األس ػػياذ /

ال ػػدكيور

كطم ػػب

طب،ػ ػاي لإليص ػػاؿ المرف ػػؽ وذل ػػؾ ظي ػػر سيش ػػارات ا و ي ػػا ومص ػػروفات

خاصا با شكاؿ ر ـ ٕ ٖٛٚلس ا ٓ ٜٜٔٚ

ٖٓػ صورة ضو يا لمصحيفا  ٕ/ػ مف محضر ا جيماع الم و،د فػى ٕٕ ، ٜٜٔٛ/ٕ/ػ وفيػا
عيمدت المج ا ال،ا و يا المبالغ ا ييا وم ا  :ػ

* مبمػ ػ ػ ػػغ ٓٓٓ٘ٔ دو ر لمكيػ ػ ػ ػػب الػ ػ ػ ػػدكيور /

ظيػ ػ ػ ػػر سيشػ ػ ػ ػػارات ا و يػ ػ ػ ػػا

ومصروفات خاصا با شكاؿ ر ـ ٕ ٖٛٚلس ا  ٜٜٔٚطب،اي لمذكرة الدكيور ر ػيس

المج ا بياري ٓ ٜٔٚٚ/ٔٔ/ٕٙ

وف ى عف البياف أف ا دعاء بيزوير هذا المحضػر دعػاء كػاذب ومي افػت حيػث

يهوػػرض المحاضػػر يباع ػاي فػػى كػػؿ جمسػػا ياليػػا وجميو ػػا فػػى مي ػػاوؿ ا داريػػيف بالشػػركا
وأعضػػاء المج ػػا ال،ا و يػػا الػػذيف يصػػاد وف فػػى بدايػػا كػػؿ جيمػػاع يػ ا
ػاؿ عمػػى محاضػػر
ا جيماعات الساب،ا ٓ
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ٖٔػ ػ ص ػػورة ضػػو يا م ػػف محضػػر مجم ػػس دارة شػػركا
الم و،د فى ٓٔ ، ٜٜٔٛ/ٖ/بحضور الدكيور
رمػػزش الشػػاعر  ،وكػػذا ػ بحضػػور الػػدكيور

لمف ػػادؽ والسػػياحا ر ػػـ ٔٔٚ

عف فسػا ومفوضػاي عػف الػدكيور

المسيشػػارال،ا و ى لمشػػركا وال ابػػت

بالب ػػد ال ػ ػاي م ػػا ف ػػادة ر ػػيس المجم ػػس أ ػػا فيم ػػا ييوم ػػؽ ب ػػاليحكيـ م ػػع الش ػػركا الوربي ػػا
لمم ،ػػاو ت  ،فإ ػػا ػػد ي ػػـ اليو ي ػػع عم ػػى ا يف ػػاؽ ال ػػا ى م ػػع الش ػػركا الوربي ػػا الوام ػػا

لمم،او ت طب،اي ليفويض المجمس لسياديا بالجمسا الساب،ا باليو يع عمى ا يفاؽ ٓ

و ػػد يوضػػق أيضػاي أ ػػا يمػػت مواف،ػػا الشػػركا الوربيػػا عمػػى خصػػـ مبمػػغ ٓٓٓ ٓٓ٘

دو ر أمريكى مف يما الحكـ أش ب سبا حوالى ٘ٔ %مف ال،يما المحكوـ ب ا ٓ

وص ػػدر ػ ػرار المجم ػػس بر ػػا أهح ػػيط عممػ ػاي بم ػػا س ػػبؽ ويوج ػػا بالش ػػكر لمس ػػادة ال ػػذيف

ساهموا فى جاح المفاوضات بفضؿ ما بذلوه مف مج ود هكمؿ بال جاح ٓ

ه ػػذا و ػػد ف ػػوض مجم ػػس ا دارة الس ػػيد ال ػػدكيور ر ػػيس المجم ػػس ( الم ػػي ـ ) ٔ/

والدكيور /

فى يحديد أيواب المحاميف  ،با ضافا لى كؿ مػف سػاهـ فيػا وفػى

ضوء المج ود الذش هبذؿ ٓ
ٕٖػ ػ صػػورة ضػػو يا مػػف محضػػر مجمػػس دارة

لمف ػػادؽ والسػػياحا ر ػػـ  ٔٔٛالم و،ػػد
والػػدكيور رمػػزش الشػػاعر فػػيمف حضػػروا ،

فػػى  ٜٜٔٛ/ٖ/ٕٙوبحضػػور الػػدكيور

وال ابت با عيماد المجمس لمحضرش المجمس  ٔٔٚ ، ٔٔٙويػـ اليصػديؽ عمي مػا  ،كمػا
ػاء كافػا الخىفػات بػيف الشػركا والمحافظػا

بت با حاطا المجمس بيو يع الشركا ع،ػد

بيػاري ٕٗ ٜٜٔٛ/ٖ/ويوجيػا الشػػكر لمسػيد ر ػػيس المجمػس

لمػا بػػذلوه مػف مج ػػود

هكمؿ بال جاح وأدش لػى يخفػيض المطالبػا مػف ٓ٘ٔ مميػوف ج يػا لػى ٕ ٕ٘ مميػوف ج يػا
 ،ووضع أهسس سميما لمب ود المخيمؼ عمػى يفسػيرها فػى الو،ػد يػيـ الومػؿ بم،يضػاها حيػى
ايا مدة اليوا د ٓ
كمػػا وافػػؽ المجمػػس عمػػى مػ ق السػػيد الػػدكيور ر ػػيس المجمػػس مكافػػرة رمزيػػا بوا ػػع ٓٓٓ

ٓ٘ ج يا صافى واف كا ت هذه المكافػرة

ير ػى ػ بػ ص يوبيػر ػرار المجمػس لػى الج ػد

الوافر الذش بذلا سياديا ٓ
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بيو يوػػا وبخايمػػا ػ لػػى السػػيد

ٖٖػ ػ صػػورة ضػػو يا لخطػػاب موجػػا مػػف دكيػػور /

( المي ـ  ، ) ٔ/هيشػير فيػا الػدكيور/
األسياذ الدكيور  /ر يس مجمس دارة شركا
لى أ ا بم اسبا ي اء ال،ضايا مع الشػركا المصػريا لمم،ػاو ت  ،وابػراـ الصػمق ،
فػػإف أيوػػاب المكيػػب والمسيشػػاريف الخػػارجييف (؟!!) والمحػػاميف بالمكيػػب (؟!!) وكػػؿ مػػف
يوػ ػػاوف فػ ػػى هػ ػػذه ال،ضػ ػػايا (؟!!) با ضػ ػػافا لػ ػػى المصػ ػػروفات (؟!!!)  ،هػ ػػذه األيوػ ػػاب
واليو ػ ػػاوف والمص ػ ػػروفات ي ،ػ ػػدر بمبم ػ ػػغ ٓٓٓ ٕٓٓ دو ر  ،و ػ ػػد أرف ػ ػػؽ بالخط ػ ػػاب ػ ػػىث
يصا ت مف محاميف عامميف بالمكيب هى عمى اليوالى :
(ٔ )

وعميا صورة بطا يا ال ،ابيا ٓ

يصاؿ مو ع مف المحامى /

(ٕ )

يصاؿ مو ع مف المحامى /

ػ وعميا صورة بطا يا ال ،ابيا ٓ

(ٖ)

يصاؿ مو ع مف المحامى /

وعميا صورة بطا يا ال ،ابيا ٓ

وهػػذه ا يصػػا ت يصػػا ت صػػحيحا وفيػػر مػػزورة كمػػا ي،ػػوؿ ا ي ػػاـ حيػػث وردت

فوىي مف األسياذ الدكيور /

ب ذه اليو يوات وعمى كؿ م ا صورة بطا ػا المحامػاه

لممحامى المو ع عمى ا يصاؿ ور ـ يده بجداوؿ ،ابػا المحػاميف ػ ووا وػا رسػاؿ وم اولػا

ه ػػذه ا يص ػػا ت ال ى ػػا وا و ػػا ابي ػػا يجو ػػؿ مسػ ػ وليي ا ص ػػحيحا أو فيرص ػػحيحا ييوم ػػؽ
بمف أرسم ا لى دارة الشركا عمى هذه الحالا !!

ٖٗػ ػ صػػورة ضػػو يا مػػف مػػذكرة ر ػػيس مجمػػس دارة

لػ ػ مارخػػا  ٜٜٔٛ/ٖ/ٕٜموج ػػا

لػػى األسػػياذ  /عبػػد اهلل عبػػد الوظػػيـ ومو و ػػا " أيوػػاب مكيػػب الػػدكيور /

" ابػػت

في ا أ ا با شارة لػى يفػويض مجمػس ا دارة لػا ولمػدكيور  /محمػود فػا ـ ليحديػد وصػرؼ

األيوػػاب ال،ا و يػػا والمصػػروفات فػػى ضػػوء ا ي ػػاء مػػف ضػػايا الشػػركا الوربيػػا لمم،ػػاو ت
ويو يع ع،د الصمق مو ـ  ،وا ضػماـ الػدكيور  /رمػزش الشػاعر مو مػا فػى ي،ػدير األيوػاب
والمػػو ويف عمػػى المػػذكرة بالمواف،ػػا و ػػد ي،ػػرر صػػرؼ ٓٓٓ ٕٓٓ دو ر كمبمػػغ م،طػػوع
م،ابؿ ما بذؿ مف ج د فػى ال،ضػايا مػف ب ْػؿ مكيػب سػياديا المسيشػاريف الخػارجييف وكػؿ
مف يواوف فى هذه ال،ضايا با ضافا لى ما صرؼ مف مصروفات ٓ
ٖ٘ػ ػ صػػورة ضػػو يا مػػف الشػػيؾ ر ػػـ  ٕٕٚٗٚٚصػػادر عػػف
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والمسػػحوب عمػػى ب ػػؾ

لمي ميػ ػػا  ،لحامم ػ ػػا بمبم ػ ػػغ ٓٓٓ ٕٓٓ دو ر أمريك ػ ػػى س ػ ػػيح،اؽ ، ٜٜٔٛ/ٖ/ٕٜ

و ابػػت برسػػفما يو يػػع الػػدكيور /

با سػػيىـ

ػ وجػػدير بالػػذكر أ ػػا أ ػػر بػػرف هػػذا

اليو يع يو يوا واعيذر سياديا بوذر محؿ ظر وفير م،بوؿ ع،ىي ٓ

 ٖٙػ ػ ػ صػ ػػورة ضػ ػػو يا مػ ػػف محضػ ػػر جيمػ ػػاع الجمويػ ػػا الوموميػ ػػا الواديػ ػػا ؿ

لمف ػ ػػادؽ

والسياحا الم و،ػدة فػى  ٜٜٔٛ/٘/ٚبحضػور الػدكيور محمػد رمػزش الشػاعر وكػذا الػدكيور
المسيشػػار ال،ػػا و ى لمشػػركا فػػيمف حضػػروا ػ و ابػػت فيػػا عػػرض ر ػػيس الجمويػػا

شػػاط الشػػركا خػػىؿ عػػاـ  ٜٜٔٚوأف الشػػركا ح،،ػػت أرباحػاي لموػػاـ السػػادس عمػػى اليػوالى
ابما لميوزيع ٓ

و ابت أيضاي أ ا فيما ييومؽ باليحكيـ مػع الشػركا الوربيػا الوامػا لمم،ػاو ت ف،ػد امػت

الش ػػركا بي ػػاري ٖ ٜٜٔٛ/ٖ/ب ػػاليو يع عم ػػى ع ،ػػد الص ػػمق م ػػع الش ػػركا الوربي ػػا لمم ،ػػاو ت
م،ابػػؿ ي ازل ػػا عػػف صػػؼ مميػػوف دو ر أمريكػػى مػػف حكػػـ اليحكػػيـ الصػػادر لصػػالح ا كمػػا
جحػػت الشػػركا فػػى يػػرخير ي فيػػذ حكػػـ اليحكػػيـ الصػػادر فػػى  ٜٜٔٓ/ٔ/ٕٚحيػػى ي ػػاري
يو يع ع،د الصمق لمصمحا الشركا  ،ويـ فىؽ الممؼ ا ياي ٓ

وعػػرض مش ػػكما مطالبػػا المحافظ ػػا بفػػروؽ بمغ ػػت ح ػوالى  ٜٔٗممي ػػوف ج يػػا أمك ػػف

خىؿ المفاوضات يخفيض ا لى ٗ ٗ ٜمميوف ج يا ـ لى ٕ٘ مميوف ج يا ٓ

وبالب ػػد خامس ػاي مػػف محضػػر جيمػػاع الجمويػػا الوموميػػا ي،ػػرر خػػىء طػػرؼ السػػادة

ر ػػيس وأعضػػاء مجمػػس ا دارة عػػف الس ػ ا الماليػػا الم ي يػػا فػػى ٖٔ ٜٜٔٚ/ٕٔ/ويحديػػد
بد ت أعضاء مجمس ا دارة عف عاـ ٓ ٜٜٔٛ

وبالب ػد سػػابواي ػررت الجمويػػا الوموميػا يفػػويض السػيد ر ػػيس مجمػس ا دارة بإيخػػاذ

كافا ا جراءات ال،ا و يا سيرداد المبالغ السابؽ سدادها مػف الشػركا عػف ضػريبا الدمغػا
ال سبيا اليى حكـ بودـ دسيوريي ا ولسياديا أف يوكؿ المحاميف فى هذا الخصوص ٓ
 ٖٚػ ػ ػ صػ ػػورة ضػ ػػو يا مػ ػػف مػ ػػذكرة مارخػ ػػا ٔ ٜٜٔٛ/ٙ/مو وػ ػػا مػ ػػف الػ ػػدكيور

لػ ػػى

األسياذ /عبد اهلل عبد الوظػيـ ػ المػدير الوػاـ المسػاعد لمشػركا ػ بطمػب صػدار شػيؾ بمبمػغ

ٓٓٓ ٜدو ر يمػػا أيوػػاب مباش ػرة ي فيػػذ حكػػـ خطابػػات الضػػماف الصػػادرة لصػػالق الشػػركا

152

عمػ ػػى حسػ ػػاب الشػ ػػركا الميحػ ػػدة لإل شػ ػػاءات  ،عمػ ػػى أف يصػ ػػدر الشػ ػػيؾ بإسػ ػػـ األسػ ػػياذ /
المحامى ٓ

ومرفػػؽ ص ٗ/مػػف محضػػر جيمػػاع المج ػػا ال،ا و يػػا وفيػػا عيمػػدت صػػرؼ المبمػػغ

المذكور ٓ

ومرفػػؽ صػػورة يصػػاؿ سػػيىـ المبمػػغ مػػف
األسػػياذ

عمػػى مطبوعػػات أوراؽ مكيػػب

 ،ػومرفؽ كػػذلؾ صػػورة ضػػو يا مػػف الشػػيؾ الم صػػرؼ لػػا ويو يػػع سػػياديا

عمى الصورة بإسيىـ أصؿ الشيؾ

ٖٛػ صورة محضر اجيماع المج ا ال،ا و يا ر ػـ ٕٖ فػى  ٜٜٔٛ/ٙ/ٔٚابػت بػا بالصػفحا
ٗ ب د ٘ اعيماد المج ا صرؼ مبمغ ٓٓٓ ٜدو ر أمريكػى لمكيػب الػدكيور/

يمػا

ايو ػػاب ع ػػف مباشػ ػرة ي في ػػذ حك ػػـ خطاب ػػات الض ػػماف ( طب ،ػػا لم ػػذكرة ر ػػيس المجم ػػس ف ػػى

ٔٓ ) ٜٜٔٛ/ٙ/

 ٖٜػ صػػورة ضػػو يا مػػف خطػػاب مػػارخ ٗ ٜٜٔٛ/ٛ/صػػادر مػػف األسػػياذ /
وموجا لى السػيد األسػياذ الػدكيور  /ر ػيس مجمػس دارة شػركا

بيو يوػػا
 ،بطمػب المواف،ػا

عمػػى صػػرؼ أيوػػاب المكيػػب ( المسيشػػاريف الخػػارجييف (؟!) والمحػػاميف بالمكيػػب ) وكػػؿ
مػػف يوػػاوف (؟!) فػػى هػػذه ال،ضػػايا وي،ػػدر بمبمػػغ ٓٓٓ ٓ٘ دو ر وذلػػؾ بم اسػػبا ي ػػاء

المفاوضػػات مػػع محافظػػا ال،ػػاهرة الخاصػػا بمشػػكىت ي فيػػذ ع ،ػد ا يفػػاع بػػيف المحافظػػا
والشػػركا والوصػػوؿ لػػى يػػا ج ح،،ػػت مصػػالق الشػػركا  ،و ػػد أرفػػؽ بالخطػػاب يصػػاؿ مػػف
أحػػد المحػػاميف الوػػامميف بالمكيػػب ػ

يو يوات ألعضاء المج ا ال،ا و يا بالمواف،ا ٓ

المحػػامى  ،ػ ومو ػػع عمػػى الطمػػب ب ػ ىث

هػ ػػذا ومرفػ ػػؽ بالطمػ ػػب طمػ ػػب فػ ػػى ذات الخصػ ػػوص مػ ػػارخ ٗ ٜٜٔٛ/ٛ/مو ػ ػػع مػ ػػف
المحامى /

لصرؼ المبمغ ٓ

ٓٗػ ػ طمػػب صػػدار الشػػيؾ بمبمػػغ ٓٓٓ ٓ٘ دو ر يمػػا أيوػػاب مكيػػب الػػدكيور /
وعمػ ػػى أف يصػ ػػدر الشػ ػػيؾ بإسػ ػػـ

المحػ ػػامى طب ،ػ ػاي لطمػ ػػب الػ ػػدكيور /
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،
،

ومش ػػار في ػػا لػ ػى الطم ػػب الم ،ػػدـ م ػػف ال ػػدكيور /
وماش ػػر عم ػػى الطم ػػب بالمواف ،ػػا ه
والمو ع عميا مف أعضاء المج ا ال،ا و يا ٓ
ٔٗػ ػ ػ صػ ػػورة مػ ػػف الشػ ػػيؾ ر ػ ػػـ  ٖٜٚٚٙٔالمسػ ػػحوب عمػ ػػى ب ػ ػػؾ
 ٜٜٔٛ/ٜ/ٕٜبمبمػ ػ ػػغ ٓٓٓ ٓ٘ جػ ػ ػػـ لحسػ ػ ػػاب السػ ػ ػػيد /

الدكيور /

)ٓ

لمي ميػ ػػا سػ ػػيح،اؽ

ػاء عمػ ػ ػػى طمػ ػ ػػب
( ب ػػػ ي

وف ػػى عػف البيػػاف  ،ػ أف اليحريػػات ػػد أ ػػرت بصػػحا هػػذه الوا وػػا المطاب،ػػا يمامػاي

لوا وا الما يى ألؼ دو ر ٓ

ٕٗػ صورة محضراجيماع المج ا ال،ا و يا ر ـ  ٖٖ/فى ٗٔ ٜٜٔٛ/ٔٓ/و ابػت بالصػفحا ٗ
الب د ال ا

اما فيما يخيص بطمب الػدكيور /

عػف ايوػاب مباشػرة ضػيا

الدمغا ال سبيا أكد السػادة ا عضػاء ماسػبؽ أف رريػا المج ػا ال،ا و يػا فػى ٜٜٔٛ/ٙ/ٔٚ
مف حيث ال ظر فى ايواب سياديا بود ا ي ػاء مػف ال،ضػيا يمامػا وحصػوؿ الشػركا عمػى

المبالغ المحكوـ ب ا ٓ
ٖٗػ صورة ضو يا مػف محضػر مجمػس دارة

ر ػـ ٕٓٔ الم و،ػدة فػى ٜٜ٘ٔٛ/ٔٔ/

بحضور الدكيور محمود فا ـ والػدكيور رمػزش الشػاعر فػيمف حضػروا ػ ابػت فيػا عيمػاد

المجمػػس المواز ػػا الي،ديريػػا لممصػػروفات الوموميػػا واألصػػوؿ ال ابيػػا لمشػػركا لوػػاـ ٜٜٜٔ

وكذلؾ األر اـ الفوميا لواـ ٜٜٔٛ

و د بت بكشؼ المواز ا الي،ديريا لواـ  ٜٜٜٔعيماد أيواب ومصػروفات ا و يػا
لواـ  ٜٜٜٔوالفومى لواـ ٓ ٜٜٔٛ

كم ػػا ب ػػت بالب ػػد خامسػ ػاي لي ازم ػػات أخ ػػرش عيم ػػاد مص ػػروفات يحك ػػيـ فوم ػػى لو ػػاـ

 ٜٜٔٛمبمغ  ٖٚٔ ٜٗٗدو ر ٓ

ٗٗ ػ ػ ص ػػورة ض ػػو يا م ػػف محض ػػر جيم ػػاع الجموي ػػا الوام ػػا الوادي ػػا لش ػػركا

بي ػػاري

 ٜٜٜٔ/ٗ/ٔٛبحضور الدكيور محمود حافظ فا ـ فيمف حضروا ٚ ،ثبثذ فيٗ  :ـ
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* أف الشركا د ح،،ت أرباحاي لمواـ السابع عمى اليوالى ٓ

* أ ػ ػ ػػا يػ ػ ػػيـ ي فيػ ػ ػػذ األحكػ ػ ػػاـ الصػ ػ ػػادرة فػ ػ ػػى ا سػ ػ ػػي افيف ر مػ ػ ػػى ٖٗٗٔٔٓٛ/ؽ ،

ٔٔٓ/ٖ٘ٚٚؽ ب ػػيف الش ػػركا وش ػػركا ع ػػىـ سيم ييش ػػف ويس ػػييؿ خطاب ػػات الض ػػماف ،
أسفر عف حصوؿ الشركا عمى مبمغ  ٔ ٜٚٛ ٖ٘ٙج يا ٓ

* فيم ػػا ييوم ػػؽ بموض ػػوع الخ ػػىؼ م ػػع المحافظ ػػا وا يف ػػاؽ ال ػػذش ي ػػيـ فإ ػػا هيص ػػبق

المسػػيحؽ لممحافظػػا مبمػػغ ٔ ٔٛ ٜٓٔ ٕٛج يػػا عػػف م،ابػػؿ ا يفػػاع بػػاألرض حيػػى

ٖٔٓ ٜٜٔٚ/ٕٔ/

* أ ا بحسـ هذه ال،ضايا يخمصت الشركا مف المشاكؿ اليى يووؽ طى ا ٓ

* و ػػد واف،ػػت الجمويػػا الوموميػػا عمػػى خػػىء طػػرؼ السػػادة ر ػػيس وأعضػػاء مجمػػس
ا دارة عف الس ا الماليا الم ي يا فى ٖٔٓ ٜٜٔٛ/ٕٔ/

٘ٗ ػ ػ ص ػػورة ض ػػو يا م ػػف يص ػػاؿ س ػػيىـ مح ػػرر عم ػػى مطبوع ػػات ورؽ مكي ػػب ال ػػدكيور /
ػ ابػػت فيػػا سػػيىـ األسػػياذ /

( المػػي ـ  ) ٗ/مػػف

ٓٓٓ ٕٓ دو ر وا يص ػػاؿ م ػػذيؿ بيو ي ػػع الس ػػيد /

( الم ػػي ـ ) ٗ/

بيميف أسفما صدار الشيؾ بإسـ هذا األخير كطمب الدكيور /

 ٗٙػ ػ

مبمػػغ و ػػدره
ٓ

ػ وماش ػػر

ص ػػورة ض ػػو يا م ػػف يص ػػاؿ س ػػيىـ مح ػػرر عم ػػى مطبوع ػػات أوراؽ مكي ػػب ال ػػدكيور/
اب ػػت في ػػا أف الس ػػيد /

ػػد س ػػيمـ ذات المبم ػػغ موض ػػوع المس ػػي د الس ػػابؽ

ظير األعماؿ سالفا الذكر وا يصاؿ مذيؿ بيو يع السيد /
ٗٚػ صػورة محضػر جيمػاع مجمػس ا دارة لشػركا
األسياذ الدكيور

الم و،ػد فػى ٔ ٜٔٛٛ/ٖ/بر اسػا

( مي ـ  ) ٔ/وبحضور كؿ مف  :ػ

األسياذ الدكيور /
األسياذ الدكيور  /رمزش الشاعر
األسياذ  /حايـ وهداف ػ المدير الواـ

األسياذ  /عبد اهلل عبد الوظيـ ػ المدير المالى
األسياذ الدكيور  /حسف األبراشى ػ المسيشار ال،ا و ى لمشركا
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( المي ـ ٓ ) ٗ/

وفػػى هػػذا ا جيمػػاع يفػػؽ األعضػػاء عمػػى خييػػار محكػػـ وحيػػد فػػى ال ػزاع ال،ػػا ـ بػػيف

الش ػػركا والشػ ػ ركا الوربي ػػا الوام ػػا لمم ،ػػاو ت وواف ػػؽ األعض ػػاء عم ػػى يش ػػكيؿ لج ػػا ِىٔٛــــخ
ِٓ  :ـ

السيد الدكيور /

ر يس مجمس ا دارة

السيد الدكيور /

ػ عضو مجمس ا دارة

السيد الدكيور  /رمزش الشاعر ػ عضو مجمس ا دارة

وذلؾ لم ظر فى كؿ ما ييومؽ بش وف اليحكيـ وال،ضايا المرفوعػا مػف أو ضػد الشػركا

ػاء عمػػى دعػػوة ر ػػيس المجمػػس  ،ولمج ػػا أف يسػػيويف بمػػف ي ػراه مػػف الموػػاو يف فػػى
وذلػػؾ ب ػ ي
أعماؿ اليحكيـ سواء مف ال،ا و ييف أو الم دسيف ٓ
 ٗٛػ ػ

المح ػػامى ال ػػى الس ػػيد /ر ػػيس مجم ػػس ادارة

ص ػػورة خط ػػاب ا س ػػياذ /

مػػارخ ٖٔ ٜٜٕٔ/ٛ/ابػػت بػػا مواف،ػػا ا سػػياذ/

ضايا الشركا وميابوي ا حيى اسيصدار ا حكاـ في ا

المحػػامى عمػػى ال،يػػاـ بمباش ػرة

و اب ػػت أيض ػػا ا ػػا بال س ػػبا لممب ػػالغ الي ػػى يس ػػيحؽ م،اب ػػؿ الم ػػاـ المو ػػودة الي ػػا فإ ػػا

يطمب اف ييـ اصدار الشيكات الخاصا ب ذه المبػالغ باسػـ ا سػياذ /
 ،أو ا س ػ ػ ػػياذ /

المح ػ ػ ػػامى أو ا س ػ ػ ػػياذ /

المحػامى

المح ػ ػ ػػامى وأ ػ ػ ػػا مرف ػ ػ ػػؽ

بالخطاب صورة ش ادة ا عفاء الضريبى الصادرة لكؿ م ـ مف ،ابا المحاميف
وماشػػر برسػػفؿ الخطػػاب مػػف ر ػػيس مجمػػس ادارة

الى كؿ مف األسياذ /

ع د الي فيذ

 ،وا سياذ  /عبداهلل عبد الوظيـ لتخػذ فػى ا عيبػار

ٜٗػ صورة محضر اجيماع المج ػا ال،ا و يػا ر ػـ ( )ٚل ػ
ثٗ :

لػ ػ  ،باحالػػا الخطػػاب

حضور كؿ مف ٔ ػ الدكيور/

بيػاري ٕ ٜٜٕٔ/ٛ/ثبثـذ
ر يس

ٕ ػ الدكيور/

ٖ ػ الدكيور /رمزش الشاعر
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عضوا

عضوا

كم ػػا حض ػػر ا جيم ػػاع أيض ػػا ك ػػؿ م ػػف الس ػػيد/حايـ وه ػػداف م ػػدير ع ػػاـ الش ػػركا ،

والسيد /عبداهلل عبد الوظيـ المدير المالى لمشركا

وواضػػق بالمحضػػر اف ر ػيس المج ػػا ػػد عػػرض كالوػػادة عمػػى المج ػػا عػػددا كبي ػ ار مػػف

ال،ضايا واألحكاـ ومسارها والمطموب في ا

و ػػد ػػررت المج ػػا يف ػػويض الس ػػيد ال ػػدكيور

م ص ػػور ر ػػيس المج ػػا ف ػػى

ا سػػيوا ا بمكيػػب ا سػػياذ /عبػػد الوهػػاب رجػػب المحػػامى ومػػف ي ػراه لىسػػيوا ا ب ػػـ فػػى

مباشرة هذه الدعاوش

ٓ٘ ػ ػ ص ػػورة محض ػػر اجيم ػػاع المج ػػا ال،ا و ي ػػا ر ػػـ ( )ٛل ػ ػ
ثبثذ ثٗ :

حضور كؿ مف ٔ ػ الدكيور/

بي ػػاري ٜٜٕٔ/ٔٔ/ٜ
ر يس

عضوا

ٕ ػ الدكيور/
ٖ ػ الدكيور /رمزش الشاعر

عضوا

كما حضر ا جيماع أيضا كؿ مف السيد/حايـ وهداف مػدير عػاـ الشػركا  ،والسػيد/
عبد اهلل عبد الوظيـ المدير المالى لمشركا
و د احػاط السػيد ر ػيس المج ػا ا عضػاء عممػا بالخطػاب الػذش ارسػما الػى األسػياذ /

عبد الوهاب رجب المحامى فى  ٜٜٕٔ/ٛ/ٜليكميفا بمباشػرة ضػايا الشػركا المخيمفػا
ويحديد ايوابا يبوا لظروؼ كؿ ضيا وما ييـ في ا مف يم ج لصالق الشركا

وأحػػيط ا عضػػاء أيضػػا باجمػػالى مصػػروفات وايوػػاب اليحكػػيـ اليػػى يػػـ صػػرف ا خػػىؿ

عاـ ٕ ٜٜٔو درها ٘ ٜٙ ٜ٘جـ و ٓ٘ الؼ دو ر أمريكى
و ػػد ػػرر ا عضػػاء اعيمػػاد مبمػػغ ي،ػػديرش لمصػػروفات وايوػػاب اليحكػػيـ لوػػاـ ٖٜٜٔ
بوا ع ٕٓٓألؼ ج يا  ٘ٓ ،الؼ دو ر أمريكى

ٔ٘ػ صورة محضر جيمػاع المج ػا ال،ا و يػا بشػركا

ابت با جيماع المج ػا ال،ا و يػا مػف كػؿ مػف الػدكيور
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ر ػـ  ٔٚبيػاري ٜٜٔ٘/ٚ/ٜٔ
ر يسػاي وعضػويا كػؿ مػف

الػػدكيور /

ال،ا و ى لمشركا ٓ

المسيشػػار

والػػدكيور  /رمػػزش الشػػاعر وبحضػػور الػػدكيور/

و ػػد ػػررت المج ػػا فػػى هػػذا ا جيمػػاع صػػرؼ أيوػػاب سيشػػاريا لتسػػياذ /

واألسػػياذ /

ػػدرها ٓٓٓ ٖٓ دو ر أمريكػػى  ،عػػف مباش ػرة ضػػايا الشػػركا مػػع

الش ػػركا الميح ػػدة لإل ش ػػاءات  ،هيص ػػرؼ م ػػا ٓٓٓ ٘ٔ دو ر أمريك ػػى م ،ػػدماي والب ػػا ى

و دره ٓٓٓ ٘ٔ دو ر أمريكى يهصرؼ فى ي اير ٓ ٜٜٔٙ
ٕ٘ ػ ػ ص ػػورة ض ػػو يا م ػػف كي ػػاب م ػػارخ ٕٔ ٜٜٔٚ/ٔ/موج ػػا م ػػف ال ػػدكيور /

ل ػػى

األسياذ  /عبد اهلل عبد الوظيـ بشػرف رسػوـ ومصػروفات يصػوير ودمغػات مسػيح،ا عػف
ضػايا الشػػركا الخاصػا بػػاليحكيـ مػع شػػركا عػىـ سيم ييشػػف بطمػب سػػيخراج شػػيكيف ،

بإسـ السيد /

طب،اي لمبياف اليالى  :ػ

* شػػيؾ بمبمػػغ ٓٓٓٗٔ ج يػػا مصػػرش يمػػا رسػػوـ مسػػيح،ا عمػػى ضػػايا الشػػركا طب ،ػاي
لإليصاؿ المرفؽ ر ـ ٖٖ٘ٔ ٖٚبياري ٕٔٓ ٜٜٔٙ/ٔ/

* شيؾ بمبمغ ٓٓ ٖٜج يػا مصػرش يمػا مصػروفات يصػوير ودمغػات خاصػا بػإ يى
عشرة ضيا  ،واصدار ش ادات رسميا بال،ضايا ٓ

* صػػورة ضػػو يا مػػف يصػػاؿ سػػيىـ مبمػػغ ٓٓ ٖٜج يػػا مو ػػع مػػف السػػيد /
وك ػ ػػذا ف ػ ػػايورة بمبمػ ػ ػغ ٓٓ ٔٙج ػ ػػـ يم ػ ػػا ي ػ ػػذكرة ط ػ ػػا رة ( ال ،ػ ػػاهرة
ال ،ػػاهرة ) بإس ػػـ

ػ ج ػ ػػدة

ػ

ػ

كم ارف ػػؽ لمس ػػيد المسيش ػػار طب،ػ ػاي لميرش ػػيرة الموج ػػودة عم ػػى

الفايورة ػ ومرفؽ أيضاي صورة يصاؿ سيىـ ٓٓ ٔٙجـ ٓ

يابػػا

و ػػدـ الػػدفاع كػػذلؾ مسػػي دات بخصػػوص مػػا بضػػا أو ويػ ْػع ب،بضػػا
يدؿ عمى أف األخير كاف يسخر األوؿ فى سيىـ و ػبض مبػالغ
عف الدكيور /

ػاء عمػى أمػره وباليػالى فػى يجػوز لمػدكيور حمػدش أف
لحسابا مف الشركا ويسمم ا ليا ب ي
يدعى بود ذلؾ أف يمؾ المبالغ لـ يصما :ػ
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ٔ ػ صػورة ضػو يا لصػفحا  ٕٕٜيح،ي،ػات ػ مػف ممػؼ الػدعوش ييضػمف سػااؿ
المحامى وجرت صاي كما يمى  :ػ

س  /م ػػا ول ػػؾ ف ػػى يص ػػاؿ س ػػيىـ مبم ػػغ ٘ٔ أل ػػؼ دو ر المو ػػع بإس ػػمؾ عم ػػى مطبوع ػػات

يم ػ ػػا الش ػ ػػيؾ الص ػ ػػادر ب ػ ػػا ذف الص ػ ػػرؼ ر ػ ػػـ  ٔٔٛف ػ ػػى

مكي ػ ػػب ال ػ ػػدكيور /

ٕٔ ٜٜٔ٘/ٔ/والمرفػػؽ مو ػػا صػػورة م ػػف الكر ي ػػا الخػػاص ب ػػؾ وش ػ ادة عف ػػاء ضػ ػريبى
والموروضػػيف عميػػؾ ا ف ك،يمػػا أيوػػاب سيشػػاريا الخاصػػا ب،ضػػيا خطابػػات الضػػماف
والمسير فا بر ـ  ٖ٘ٚٚلس ا  ٔٓٛكما هو موروض عميؾ ا ف ؟

ج  /هػ ػػذا اليو يػ ػػع هػ ػػو يػ ػػو يوى وعمػ ػػى ورؽ مكيػ ػػب الػ ػػدكيور /
بإسػػيىم ا لصػػالق الػػدكيور /

وطبوػ ػاي ال ػػدكيور

وأكيػ ػػد أ ػ ػػا و وػ ػػت

وا عفػػاء الض ػريبى عمشػػاف مييخصػػمش ض ػ ار ب

ك ػػاف بي ػػوزع م ػػف المب ػػالغ لم ػػى بيحص ػػؿ عمي ػػا مكافػ ػ ت لك ػػؿ

المكيب لكف المبمغ لـ أسيمما ،داي فى يدش وأ ا مضيت عمشاف هامش الض ار ب ٓ

س  /وهؿ اليو يع المذيؿ با أيصاؿ سيىـ مبمغ الخمسػا عشػر ألػؼ دو ر يمػا الشػيؾ ر ػـ
 ٖٜٙٛٗٙالصادر با ا ذف  ٔٔٛهو يو يوؾ ؟

ج  /وـ هو يو يوى ٓ

س  /ما سبب سيىمؾ لذلؾ المبمغ ؟ وأيف مت بإسيىما ؟

ج  /أكيػػد الور ػػا دش أ ػػا مضػػيي ا فػػى مكيػػب الػػدكيور

وكػػاف فالبػاي كريوػػاب لممكيػػب

لمدكيور وأ ا سيمميا أل ى لى عفاء مف الض ار ب عىوة عمى أف المبمغ بيكوف لممكيػب
كمػػا لمػػدكيور

با سيىـ ف،ط ٓ

ليػػوزع م ػػا عمػػى المحػػاميف بالمكيػػب وأ ػػا دورش ف،ػػط هػػو اليو يػػع

س  /ومف الذش ي،وـ بصرؼ الشيؾ وهو صادر بإسمؾ بالمبمغ المذكور ؟
ج  /أ ػػا لػػـ أذهػػب لصػػرؼ أش شػػيكات مػػف الب ػػؾ ا يػاي ألف ا يصػػاؿ عمػػى مػػا أيػػذكر كػػاف
فى المكيب وو وت با سيىـ ف،ط دوف أف أرش الشيؾ أو أش مبالغ ٓ

س  /ولماذا و وت با سيىـ ذف ؟

ج  /أ ػػا مػػش ميػػذكر وفالب ػاي بسػػبب أ ػػى لػػى عفػػاء ض ػريبى خاصػػا وأ ػػا خاصػػا بالمكيػػب
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بيوزع جزء كبير م ا عمي ا ٓ

والدكيور

ور ػػـ ٔٔٔ الم و ،ػػد ف ػػى ٖ ٜٜٔٙ/ٔٔ/ابػ ػت ب ػػا

ٕ ػ ػ ص ػػورة محض ػػر مجم ػػس دارة

المسيشػػار ال،ػػا و ى

و،ػػاد المجمػػس بحضػػور أعضػػا ا ػ وبحضػػور الػػدكيور /

لمشركا ٓ

و ػ ػػد عيمػ ػػد مجمػ ػػس ا دارة أيوػ ػػاب عػ ػػف اليحكػ ػػيـ ييم ػ ػػؿ فػ ػػى مبمػ ػػغ ٘ٗ ألػ ػػؼ دو ر
أمريكػػى أيوػػاب عػػف ضػػيا الػػيظمـ فػػى األمػػر الػػو يى والػػذش صػػدر في ػػا الحكػػـ لصػػالق

الشركا  ،وكذا مبمغ ٘٘ ألؼ دو ر أمريكى عف ليماس عادة ال ظػر يػدفع بوػد صػدور
الحكـ لصالق الشركا ٓ

و ابت بالمسي د اليالى أف هذا المبمغ د صرؼ لػ
ر ػػيس مجمػػس دارة

ٖ ػ صػػورة مػػذكرة الػػدكيور /

لػػى األسػػياذ  /عبػػد اهلل عبػػد

الوظيـ ػ المدير الواـ المساعد ػ بشرف أيواب سيشاريا عف ضػايا اليحكػيـ مػع الشػركا
الوربي ػػا لمم ،ػػاو ت  ،س ػػيخراج ش ػػيؾ بمبم ػػغ ٓٓٓ٘ٗ دو ر أمريك ػػى لص ػػالق األس ػػياذ/
) يمػ ػػا أيوػ ػػاب سيشػ ػػاريا عػ ػػف الػ ػػيظمـ مػ ػػف األمػ ػػر الػ ػػو يى ر ػ ػػـ

(

 ٜٜٔٔ/ٔٔٙبوضػػع الصػػيغا الي فيذيػػا عمػػى حكػػـ اليحك ػيـ  ،طب ،ػاي ل ،ػرار مجمػػس دارة

الشركا ر ـ ٔٔٔ بياري ٖٓ ٜٜٔٙ/ٔٔ/

ومرفؽ صورة يصاؿ سيىـ المبمغ المذكور مف األسياذ

ٗػ ػ ص ػػورة م ػػذكرة المج ػػا ال،ا و ي ػػا بشػػركا

(

)ٓ

 ،بش ػػرف ص ػػرؼ أيو ػػاب ا و ي ػػا بي ػػاري

ٕ ٜٜٔٚ/ٔ/ابػػت ب ػػا أف المج ػػا يوافػػؽ عمػػى صػػرؼ مبمػػغ عش ػرة د ؼ دو ر أمريكػػى

لمسيد /

(

) المحامى ٓ

ومو ع مف أعضاء المج ا ال،ا و يا ٓ
ومرفػػؽ يصػػاؿ سػػيىـ المبمػػغ مػػف األسػػياذ /
٘ػ

واسيشارات خاصا ب،ضيا األمر الو يى ٓ
صػػورة مػػذكرة مػػف الػػدكيور /

( الصػػويدش ) يمػػا أيوػػاب

ر ػػيس مجمػػس دارة شػػركا

لػػى األسػػياذ /

عبػد اهلل عبػد الوظػيـ ػ المػدير الوػاـ المسػاعد ػ المارخػا ٕٕ ٜٜٔٙ/ٔ/سػيخراج شػيؾ
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بمبمػ ػ ػػغ ٓٓٓ ٘ٔ دو ر أمريكػ ػ ػػى بإسػ ػ ػػـ األسػ ػ ػػياذ /

) يمػ ػ ػػا أيوػ ػ ػػاب

(

سيشاريا عف ال،ضايا واليحكيـ مع الشركا الميحدة لإل شاءات
و د يو ع مف أعضاء المج ا ال،ا و يا ٓ

ومرفؽ يصاؿ بإسيىـ المبمغ مف األسياذ /

)ٓ

(

ومرفؽ صورة كار يا ،ابا المحاميف الخاص با ٓ
ٙػ ػ صػػورة مػػذكرة مػػف الػػدكيور

عضو مجمس ا دارة ٓ

ر ػػيس مجمػػس دارة

با شػػيراؾ مػػع الػػدكيور /

لى األسياذ  /عبد اهلل عبد الوظيـ ػ المدير الوػاـ المسػاعد ػ بشػرف أيوػاب سيشػاريا

عف ضايا اليحكيـ مع الشركا الوربيا لمم،او ت ٓ

سيخراج شيؾ بمبمػغ ٓٓٓ ٕٓ دو ر أمريكػى يحػت حسػاب ليمػاس عػادة ال ظػر

ف ػ ػ ػػى اليحك ػ ػ ػػيـ م ػ ػ ػػع الش ػ ػ ػػركا الوربيػ ػ ػ ػػا لمم ،ػ ػ ػػاو ت وذل ػ ػ ػػؾ بإس ػ ػ ػػـ األسػ ػ ػ ػػياذ /
) المحامى ٓ

(

و د واف،ت المج ا ال،ا و يا عمى هذه المذكرة ٓ

ومرفؽ صورة يصاؿ بإسيىـ المبمغ المذكور ٓ
 ٚػ صػػورة محضػػر جيمػاع المج ػػا ال،ا و يػػا بشػركا

ابت با جيماع المج ػا ال،ا و يػا مػف كػؿ مػف الػدكيور

الػػدكيور /

ر ػػـ  ٔٚبيػػاري ٜٜٔ٘/ٚ/ٜٔ
ر يسػاي وعضػويا كػؿ مػف

والػػدكيور  /رمػػزش الشػػاعر وبحضػػور الػػدكيور /

المسيشػػار

ال،ا و ى لمشركا ٓ

و ػػد ػػررت المج ػػا فػػى هػػذا ا جيمػػاع صػػرؼ أيوػػاب سيشػػاريا لتسػػياذ /

واألسػػياذ /

ػػدرها ٓٓٓ ٖٓ دو ر أمريكػػى  ،عػػف مباش ػرة ضػػايا الشػػركا مػػع

الش ػػركا الميح ػػدة لإل ش ػػاءات  ،هيص ػػرؼ م ػػا ٓٓٓ ٘ٔ دو ر أمريك ػػى م ،ػػدماي والب ػػا ى

و دره ٓٓٓ ٘ٔ دو ر أمريكى يهصرؼ فى ي اير ٓ ٜٜٔٙ
 ٛػ خطػػاب صػػادر عػػف ر ػػيس مجمػس ا دارة والوضػػو الم يػػدب لب ػػؾ

لمي ميػػا مػػارخ

ٕٓ ٕٕٓٓ/ٖ/بر ـ صادر ٕٔ٘ ٔ/ٔٙوذلػؾ رداي عمػى خطػاب رجػا ى عطيػا المحػامى
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وكي ػػؿ الم ػػي ـ األوؿ ب ػػذات الي ػػاري بطم ػػب عطا ػػا م ػػا يفي ػػد الخص ػػوما ب ػػيف ال ػػدكيور /
والسيد /

ابػت بخطػاب الب ػؾ ػ أ ػا وف،ػا لمػا هػو ابػت بػروراؽ الب ػؾ فإ ػا لػدش عػرض مػذكرة

ب يا ج اليفييش عمػى فػرع الب ػؾ بف ػدؽ شػيرايوف الجزيػرة  ،عمػى السػيد األسػياذ /

عضػػو مجمػػس ا دارة الم يػػدب فػػى ذلػػؾ الو ػػت  ،يرشػػر م ػػا بػػإجراء يح،يػػؽ بشػػرف وا وػػا
اليزوير وا خيىس اليى يضم ا ي،رير اليفييش وذلؾ مع السػيد /

السيد ر يس مجمس دارة الب ؾ عمى ذلؾ

ودخػر ووافػؽ

وب ػػاء عمػػى مػػا ا ي ػػى ليػػا اليح،يػػؽ  ،يػػـ بػػىغ دارة مباحػػث األمػػواؿ الوامػػا بػػو ازرة

الداخميا فى  ٕٓٓٓ/ٗ/ٛاليى أحالت الموضػوع لػى يابػا صػر ال يػؿ حيػث يػد بػر ـ
 ٕٓٓٓ / ٕٜٜٚدارش ػػـ بػػر ـ  ٕٓٓٓ / ٖٔٓ٘ٙج ايػػات صػػر ال يػػؿ ضػػد السػػيد /
ودخر

كم ػ ػػا ػ ػػدـ مس ػ ػػي دات ي ب ػ ػػت وياك ػ ػػد الخص ػ ػػوما الشخص ػ ػػيا ب ػ ػػيف
و

ب ػػؾ

الم ػ ػػي ـ ٔ/

شػػاهد ا بػػات  ٔٓ/فػػى هػػذه ال،ضػػيا  ،ػ وذلػػؾ أ ػػاء يػػولى المػػي ـ  ٔ/ر اسػػا
بش ػػيرايوف الجزيػ ػرة  ،وه ػػذا واض ػػق ك ػػؿ الوض ػػوح فػ ػى ش ػػكواه ل ػػى بو ػػض

المس وليف فى الدولا واليى يضم ت يج ياي واضحاي ضد المي ـ األوؿ ٓ
٘ٚرٖ املعزٕداد ٘ : ٝـ

مػػدير الش ػ وف ال،ا و يػػا ب ػ

 ٜػ صػػورة الخطػػاب الصػػادر مػػف السػػيد /

ـ شػػاهد

ا بات  ٔٓ/فى هذه ال،ضيا لى السيد  /ر يس مجموعا اليفييش بالر ابا عمػى الب ػوؾ

المارخ  ٕٓٓٓ/ٚ/ٕٚوالمرسؿ صورة م ا لػى كػؿ مػف السػيد  /محػافظ الب ػؾ المركػزش
لمي ميػػا  ،والسػػيد  /مػػدير عػػاـ الر ابػػا عمػػى

 ،والسػػيد  /ر ػػيس مجمػػس دارة ب ػػؾ

الب وؾ والسيد  /ر يس ال،طػاع ا يصػادش ب ي ػا الر ابػا ا داريػا ػ أشػار فيػا ػ ف حكايػا ػ
ص ٔ/لى اف الموضوع الذش يـ فحصا ليس موضوع خيىس خزي ػا الب ػؾ ف،ػط (؟!)
ولكػف يشػمؿ ى ػا جػ ار ـ ػ األولػى ػ مي مػيف ر يسػييف مم مػيف فػى الوػامميف بفػرع الب ػؾ
بش ػػيرايوف الجزيػ ػرة  ،وال ا ي ػػا عممي ػػا ص ػػب محكم ػػا بالفو ػػؿ وال ،ػػوؿ ش ػػارؾ في ػػا كب ػػار
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المس وليف بالب ؾ أحدهـ (؟!) كاف مصدر ،ا لا بحكـ م صػبا السػابؽ كػر يس لمجمػس

دارة الشػػركا (؟!) اليػػى يومػػؿ ب ػػا لمػػدة يزيػػد عمػػى أ ػػى عشػػر عام ػاي با ضػػافا لػػى ا ػػا
(؟!) وال ال ػػا هػػى يسػػير المس ػ وليف بالب ػػؾ

فػػى أعمػػى الم اصػػب ا داريػػا لب ػػؾ

عف عجز الخزي ا (؟!) وأضاؼ ص ٘/ػ ب ػد  ٛ/مػف الشػكوش أف ه ػاؾ يسػير مػف دارة
اليفيػػيش عمػػى هػػذا الوجػػز بومػػـ السػػيد  /ر ػػيس مجمػػس دارة الب ػػؾ (؟!) وعػػدـ يػػاـ هػػذه
ا دارة بمراجوػا يسػويا الوجػز ي بوػد ي،ػديـ الشػكوش (؟!) وأضػاؼ ص ٚ/بالب ػد : ٖ/
يػـ يحريرهػا

" ي،دمت بشكوش كيابيا مارخا  ٕٓٓٓ/ٖ/ٙبود م،ابميى لتسػياذ /

بمكيبػػا وب ػػاء عمػػى طمبػػا (؟!)  ،كمػػا أضػػاؼ ص ٚ/بالب ػػؾ  " ٗ/حيػػث أف خصػػوميى
ليست مو ـ ( الوػامميف بفػرع الب ػؾ بالف ػدؽ ) بصػفي ـ ولك ػا مػع ب ػؾ

(؟!) ٓ

لمي ميػا

و د ي ى فى يشػكيا لػى طمػب الحفػاظ عمػى ح،ػا بػؿ ب ػؾ

لمي ميػا بإعيبػارة

مسػ و ي عػػف الضػػرر اليػػى يحد ػػا يابوػػا (؟!) بوممػػا فيػػر المشػػروع

كمػػا يحػػيفظ بح،ػػا

ضد كؿ مف ورد أسػما ـ بػاليواطا واليسػ يؿ لممي مػيف فػى ا سػييىء عمػى اموالػا اليػى

هى ضمف امواؿ المودعيف واليى يويبر مف ضمف األمواؿ الواما ٓ
ٓٔ ػ

شػػاهد ا بػػات  ٔٓ/فػػى هػػذه ال،ضػػيا لػػى

صػػورة خطػػاب صػػادر مػػف السػػيد /

السػيد  /وزيػر ا يصػاد واليجػارة الخارجيػا مػارخ ٕٔ ٕٓٓٓ/ٗ/ػ وخطابػات أخػرش لػى
دخريف ييضمف فس المو ى ػ ابت با أ ا يرفع شكواه لما حدث موا مف عمميػا صػب
يحت رعايا السادة المس وليف بب ؾ

ٔٔ ػ صػػورة شػػكوش السػػيد /

لمي ميا ٓ

شػػاهد ا بػػات  ٔٓ/فػػى هػػذه ال،ضػػيا لػػى السػػيد األسػػياذ

الدكيور  /صػىح حامػد ا ػب ر ػيس الػوزراء ور ػيس مجمػس دارة ب ػؾ

المارخػا

٘ ٕٓٓٓ/ٗ/اب ػػت ب ػػا ص ٕ/ب ػػد  ٚم ػػا ص ػػا  " :وعم ػػى ض ػػوء وع ػػد ال ػػدكيور موي ػػز
بإيػػداع المبمػػغ ويسػػويا هػػذه المشػػكما وعمػػى ضػػوء الزمالػػا ال،ديمػػا بػػيف الوػػامميف بالب ػػؾ

و

 ،والضػ غوط المو ويػػا مػػف كػػؿ ا يجاهػػات ميضػػم ا الي ديػػد بم،ولػػا أ ػػا يمكػػف
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ي امى باليواطا مع السيد /

لإلسييىء عمى أمواؿ الب ؾ فيما لو لػـ أي ػازؿ عػف

الشػػكوش "  ،ػ و ابػػت ص ٗ/بالب ػػؾ ٖ مػػا صػػا  " :أف عمميػػا يصػػحيق الوضػػع مػػف
جا ب الب ؾ واليى يويبر مف جا بى عمميا صػب مدروسػا م،ػدماي  ،يمػت يحػت شػراؼ
بوػػض السػػادة المسػ وليف الػػذيف هػػـ عمػػى درجػػا عاليػػا مػػف المسػ وليا ويم مػػوف مصػػرفكـ

أماـ الجميع " ٓ
شػاهد ا بػات  ٔٓ/فػى

ٕٔػ صورة مف حافظا مسي دات مرف،ا مف الشاكى السػيد /

هذه ال،ضػيا ابػت ب ػا يحػت ر ػـ مسمسػؿ  ٕ/بوػدد ٘ بيػاري ِٗٔ ٕٓٓٓ/ٗ/ـب ٔظـٗ

مف فيراءات ؟!!!  :ػ

" صػػورة ضػػو يا مػػف المػػذكرة اليػػى أعػػدها كػػؿ مػػف السػػيد /

ف ػػى محاولػ ػػا لميسػ ػػيرعمى الوا و ػػا محػ ػػؿ الشػ ػػكوش بركاذيػ ػػب
ٖٔ ػ ػ ػ

والسػػيد /

أس ػػاس ل ػ ػػا مػ ػػف الصػػػحا

ولطمس الح،ا ؽ ؟!!!!!!ٓ

ص ػ ػػورة م ػ ػػف الم ػ ػػذكرة المش ػ ػػار لي ػ ػػا بالمس ػ ػػي د الس ػ ػػابؽ م ػ ػػف ه ػ ػػذه الحافظ ػ ػػا مارخ ػ ػػا

 ٕٓٓٓ/ٗ/ٔٛابػت ب ػا ص ٕ/ب ػد ٔ/ػ " طمب ػا م ػا ي،ػديـ شػكوش كيابيػا بكافػا الو ػا ع

اليى سردها شػف ياي  ،حيػث ػاـ بالفوػؿ بكيابػا شػكواه برسػـ السػيد  /ر ػيس مجمػس ا دارة
والوضػػو الم يػػدب "  ،ػ وب ػػد " : ٖ/ولػػـ يصػػدر م ػػا

أش وعػػد لسػػياديا سػػوش أ ػػا

س ػػييـ بح ػػث الش ػػكوش وال ػػرد عمي ػػا وعم ػػى خ ػػىؼ م ػػا ج ػػاء بش ػػكواه أف الس ػػيد ال ػػدكيور /
:

الوضو الم يدب د اؿ لا هدأ يا محمد الب ػؾ هيػديؾ فموسػؾ "  ،ػ والب ػد رابوػاي

" يػػـ سػػيدعاء السػػيد /

فػػى اليػػوـ اليػػالى  ٕٓٓٓ/ٖ/ٚػ و ػػرر أ ػػا ػػاـ

بخط ػػر في ػػر م،ص ػػود ومجامم ػػا م ػػا لمومي ػػؿ (

) بإعطا ػػا ص ػػورة م ػػف يص ػػاؿ

ا يػػداع ب ػ فس اليػػاري ويػػـ يمزيػػؽ األصػػؿ وذلػػؾ بسػػبب الصػػدا ا الشخصػػيا والمورفػػا

الػػذش يربطػػا بالوميػػؿ م ػػذ أك ػػر مػػف ٕٔ س ػ ا وكػػذلؾ الموػػامىت اليجاريػػا بي مػػا فػػى

الفيرة الساب،ا ٓ
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" وأض ػػاؼ أ ػػا بم ػػغ عمم ػػا أف ه ػػذه محاول ػػا م ػػف الومي ػػؿ (

) لمض ػػغط عمي ػػا

ػػاء هػػذه الموػػامىت بموجػػب هػػذا ا يصػػاؿ والي ديػػد المسػػيمر بوػػد ذلػػؾ  ،وأ ػػا ػػاـ

بومػػؿ يسػػويا ل ػػذه الموػػامىت ويػػـ دفػػع مبمػػغ ٓٓ ٛألػػؼ ج يػػا فػػى في ػرة ال ػ ىث ش ػ ور

الساب،ا وبا ى مبمغ ٓٓ ٛألؼ ح يا لموميؿ المذكور يم ؿ أصؿ الديف والفوا د " ٓ
" وأضػػاؼ أف الوميػػؿ

ي،ػػوـ بالضػػغط عميػػا بموجػػب هػػذا ا يصػػاؿ وكػػذلؾ

بالشيكات اليى فى حوزيا  ،ودخر هذه المحاو ت الشكوش الم،دما م ا " ٓ

بالب د سادساي  " :حضر الوميؿ يوـ  ٕٓٓٓ/ٖ/ٚلإلسيفسار عمػا يػـ فػى الموضػوع
بوجػود موػامىت يجاريػا بي مػا حيػث فػى

ويمت مواج يا بمػا أفػاد بػا السػيد /

ذلؾ " ٓ

ا
ثبٌجٕـــد ظـــبثؼب  " :ي ػػـ اليرشػػير م ػػف ر ػػيس مجمػػس ا دارة ل ػػى السػػيد المسيشػػار

ال،ا و ى  " :برجاء اليح،يؽ فى هذا الموضػوع ومحاولػا سػيجىء بوػض الح،ػا ؽ ومػدش
مع رجاء سرعا يماـ اليح،يؽ " ٓ

يورط بوض الموظفيف والوميؿ
ا
ثبٌجٕد ػبشسا  " :ي ػى اليح،يػؽ الػذش باشػريا الشػ وف ال،ا و يػا بالب ػؾ ويػـ ا يفػاؽ
عمى بىغ مباحث األمواؿ الواما بالوا وا " ٓ

ٚثبٌجٕد إثىن ػشس  ":بوػد يػاـ الوميػؿ (

) بيسػميـ يصػاؿ ا يػداع محػؿ

شػكواه الماشػػر عميػػا با لغػػاء و يامػػا بي،ػػديـ طمػػب بي ازلػا عػػف شػػكواه " ـ يصػػبق عمميػػا
ا يػػداع اليػػى دعاهػػا فيػػا  ،وييب،ػػى عمميػػا السػػحب اليػػى و ػػع عمي ػػا وأ ػػر ب ػػا ا مػػا

وم يجا

ارها ٓ

رؼٍيك :

أي ػػف ه ػػذا كم ػػا وم ػػا يخ ػػذ م ػػف جػ ػراءات مم ػػا أ بي ػػا الومي ػػؿ الم ػػذكور ف ػػى حافظ ػػا

مسي دايا بخصوص هذه المذكرة مف ا ا محاولػا لميسػير عمػى الوا وػا محػؿ الشػكوش بركاذيػب
أساس ل ا مف الصحا ولطمس الح،ا ؽ ٓ

ف ػػؿ يكميػػؼ الش ػ وف ال،ا و يػػا لميح،يػػؽ طمػػس لمح،ػػا ؽ ؟!!  ،وهػػؿ بػػىغ مباحػػث
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األمواؿ الواما طمس لمح،ا ؽ ؟!!

ٗٔ ػ صػػورة خطػػاب الب ػػؾ المركػػزش المصػػرش ػ الر ابػػا عمػػى الب ػػوؾ ػ لػػى السػػيد /
شػػاهد ا بػػات  ، ٔٓ/فيمػػا يخػػيص بشػػكواه د فػػا الػػذكر يخطػره الب ػػؾ بػػرف الموضػػوع محػػؿ
يح،يؽ مف بؿ يابا صػر ال يػؿ فػى ال،ضػيا ر ػـ  ٕٓٓٓ/ٕٜٜٚدارش صػر ال يػؿ وأ ػا
يػـ يشػكيؿ لج ػا مػف بػؿ الر ابػا عمػى الب ػوؾ ب ػاء عمػى طمػب ال يابػا المػذكورة ػ ف ػؿ هػذا
طمس لمح،ا ؽ ؟!! ٓ
رؼميت :

سػػيي،رت أحكػػاـ محكمػػا الػ ،ض عمػػى أف الشػ ادة ذات حجيػػا ميوػػددة ألف مػػا ي بػػت

ب ا ألحد الخصوـ يود ابياي بال سبا لمخصـ ا خر وذلؾ عيبا اير بػرف مػف صػدرت م ػا الشػ ادة
لشػ ػػخص عػ ػػدؿ

ي،صػ ػػد ب ػ ػػا يح،يػ ػػؽ مصػ ػػمحا حػ ػػد أو مضػ ػػاريا  ،ول ػ ػػذا األ ػ ػػر لمش ػ ػ ادة

واعيب ػػارات الودال ػػا فإ ػػا يج ػػب أ ي ي ،ػػوـ بالش ػػاهد م ػػا ع م ػػف موا و ػػا م ػػف ش ػػر ا أف ي ػػدع لممي ػػؿ

بشػ اديا لخصػـ عمػى دخػر سػبيىي  ،ومػف هػػذا ال،بيػؿ أف يكػوف بػيف الشػاهد والخصػـ والمشػ ود
عميا خصوما  ،ف،د ورد فى الحديث الشريؼ "

ي،بؿ ش ادة خصػـ و ظ ػيف و ذش ح ػا "

ٓ
واذ خمت مواد ا وف ا بات الم ظما بش ادة الش ود مف ص يوالج أ ر وجػود خصػوما

بػػيف الشػػاهد والخصػػـ المش ػ ود عميػػا فمػػيس أمػػاـ ال،اضػػى مػػف سػػبيؿ ي أف يميجػػئ لػػى مبػػادم

الشػ ػريوا ا س ػػىميا الي ػػى ي،ض ػػى ب ػػرف ي ػػاـ ه ػػذه الخص ػػوما يو ػػد ما وػ ػاي لمشػ ػ ادة بإعيب ػػار ه ػػذه
المبادم المصدر الر يسى لميشريع بػ ص المػادة ال ا يػا مػف الدسػيور والمرجػع األصػيؿ لم،ضػاء

ع ػػد فيػػاب ال ػ ص وعػػدـ وجػػود الوػػرؼ طب ،ػاي ل ػ ص المػػادة األولػػى مػػف ال،ػػا وف المػػد ى وي بغػػى
عمػػى ذلػػؾ أ ػػا ذا مػػا طو ػػف الخصػػـ عم ػػى أ ػواؿ الشػػاهد بوج ػػود خصػػوما بي م ػػا ما وػػا م ػػف

ا د ء بر والا دوف ميؿ وأ اـ الدليؿ عمى ذلؾ يويف عمى المحكمػا أف يمحػص دفاعػا ويح،،ػا
بػػؿ أف يحكػػـ فػػى الػػدعوش فػػإف هػػى لػػـ يفوػػؿ واسػػي دت لػػى أ ػواؿ هػػذا الشػػاهد رفػػـ الطوػػف

بفسادها و ع الحكـ باطىي ٓ

* ،ض مد ى ٜٜٔٙ/ٔ/ٕٛػ طوف ٖٗ ٙٔ/ٕٛؽ
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٘ٔ ػ ػ

ص ػػورة ض ػػو يا ع ػػف بي ػػاف يفص ػػيمى م ػػارخ  ٕٓٓٓ/ٚ/ٜٔص ػػادر ع ػػف ب ػػؾ

ومخيػػوـ بخايمػػا  ،بالشػػيكات الصػػادرة لصػػالق المسػػيفيديف  ،واليػػى يػػـ صػػرف ا مػػف ب ػػؾ
لمي ميػػا خصػػما عمػػى حسػػاب

ٓٔ  ،عدد ٖٕ شيكا لػـ يصػدر بيو يػع
مدير عاـ سابؽ بػ

 ،ابػػت بصػػفحايا أر ػػاـ ٕ، ٘ ،ٗ ،ٖ ،
( المػي ـ  )ٔ /بػؿ بيو يػع حػايـ وهػداف

 ،وكذا يو يع عبػد اهلل عبػد الوظػيـ المػدير المػالى بالشػركا ،

وهذه الشيكات م صرفا بمبالغ لى كؿ مف  :ػ
أٚال :

 .......ـ ػدد  1/شيه 0
ياري الشيؾ

يما الشيؾ

المو ع عمى الشيؾ

ٜٜٖٔ/ٖ/ٕٚ

ٓٓٓٗ دو ر

ػ وعبد اهلل عبد الوظيـ

ثبٔيب *:

 ........ـ ػدد  10/شيىبد 0

ٕٜٜٕٔ/ٔٔ/

ٓٓ٘ٔ دو ر

ػ وعبد اهلل عبد الوظيـ

ٕٕٜٜٖٔ/ٖ//

ٓٓٓٔ دو ر

ػ ػ وعب ػػد اهلل عب ػػد الوظ ػػيـ

ٜٜٖ٘ٔٔ/ٗ/

ٕٓٓٓ دو ر

ػ ػ وعب ػػد اهلل عب ػػد الوظػ ػيـ

ٕٓٓٓٓ دو ر

ػ ػ وعب ػػد اهلل عب ػػد الوظ ػػيـ

ٜٜٖٔٔٔ/٘/

ٓٓٓ٘ٔ دو ر

ػ ػ وعب ػػد اهلل عب ػػد الوظ ػػيـ

ٕٜٜٖٗٔ/ٙ/

ٓٓٓ٘ٔ دو ر

ػ ػ وعب ػػد اهلل عب ػػد الوظ ػػيـ

ٓٓٓ ٙدو ر

ػ ػ وعب ػػد اهلل عب ػػد الوظ ػػيـ

ٜٜٖٔ/ٔٓ/ٔٚ

ٓٓٓٓٔ دو ر

ػ وعبد اهلل عبد الوظيـ

ٕٜٜٖ٘ٔ/ٔٓ/

ٓٓ ٗٛدو ر

ػ ػ ػ وعبػ ػػد اهلل عبػ ػػد الوظػ ػػيـ

ٜٜٖٔ/ٔٔ/ٕٜ

ٓٓ ٜ٘دو ر

ػ وعبد اهلل عبد الوظيـ

ٜٜٖٔٔٔ/٘/

ٖٜٜٖٔ/ٛ/
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ثبٌثب  :ػدد  4 /شيىبد ثزٛليغ ِٕفسد ِٓ ػجداهلل ػجد اٌؼظيُ ٌٍّعـزفيد ......
ِديس إدازح اٌشئ ْٛاٌمبٔٔٛيخ ثبٌجٕه ٓ
ٜٜٔٚ/ٕٔ/ٔٛ

ٕٓٓٓ دو ر
ٖٓٓٓ دو ر

عبد اهلل عبد الوظيـ

ٖٜٜٔٚ/ٕ/

ٜٜٔٙ/ٕ/ٕٛ

ٓٓٓ٘ دو ر

عبد اهلل عبد الوظيـ

ٜٜٗٔٔٙ/ٔٔ/

ٕٓٓٓ دو ر

عبد اهلل عبد الوظيـ

عبد اهلل عبد الوظيـ

وع،ػػب الػػدفاع عمػػى ذلػػؾ بػػرف هػػذه المسػػي دات ي بػػت عكػػس مػػا دعػػاه الػػبوض

بػ ػػا فراد

(مػ ػػي ـ  )ٔ/بإصػ ػػدار الشػ ػػيكات  ،بػ ػػؿ ف الشػ ػػيكات الموضػ ػػحا ب ػ ػػذه

الحافظػػا ػػد صػرفت بيو يػػع دخػريف همػػا :

و

لػػذات المحػػاميف الػػذيف

يدعوف بودـ مورفي ـ ب ا وأ ـ لـ ي،وموا برش أعماؿ لمشركا ٓ
 ٔٙػ ػ

ص ػػورة م ػػف

ح ػػا ال ظ ػػاـ ال ػػداخمى ل ػ ػ

 ،و ػػد ص ػػت الم ػػادة ٙٗ/م ػػا عم ػػى

خيصاصات ر ػيس مجمػس ا دارة و ػد ػص الب ػد ٙ/مػف هػذه ا خيصاصػات عمػى أ ػا
يكػوف لػر يس مجمػس ا دارة  ،ػ حػؽ اليو يػع م فػرداي عػف الشػركا فيمػا
مىييف ج يا أو ما يوادل ا بالومىت الحرة بال سبا لميوا دات ٓ

ييجػاوز خمسػا

ويضػػمف ب ػػد  ٛ /مػػف هػػذه ا خيصاصػػات  ،ػ عمػػى أف يكػػوف لػػر يس مجمػػس

ا دارة المواف،ا عمى يوييف مسيشاريف بو،ود ما يا ألداء عمؿ مويف مع يحديد المكافػرة
الشػػامما والمػػدة و ػػوع الومػػؿ ذ لػػـ ييجػػاوز يمػػا المكافػػرة ٓٓٓٓ٘جػػـ فػػى الس ػ ا أو مػػا
يوادل ا بالومىت الحرة ٓ

ٔٚػ ػ صػػورة ضػػو يا مػػف م،ػػاؿ بو ػواف " ضػػيا عمػػى بػػاب ر ػػيس الػػوزراء " والم شػػور بجريػػدة
أخبار اليوـ بياري  ٜٜٔٚ/٘/ٔٚب،مػـ دكيػور  /شػو ى السػيد المحػامى  ،والم،ػاؿ يشػير

لػػى مماطمػػا حػػدش الشػػركات طػػاع خػػاص فػػى سػػداد مػػديو ياي ا ويبمػػغ ٕٓ مميػػوف ج يػػا لػػى

شػركا طػاع عػػاـ  ،أكػدها حكػـ صػػادر فػى يحكػػيـ عػاـ  ٜٜٔٛوالم،صػػود بالشػركا ال،طػػاع
واليػى كػاف عمػى رأس مجمػس داري ػا المويػر

الخاص ه ا وفى هػذا الم،ػاؿ هػى

ب ػػاهلل م ص ػػور ( الم ػػي ـ  ) ٔ/والش ػػركا األخ ػػرش ه ػػى الش ػػركا الوربي ػػا لمم ،ػػاو ت وأش ػػار
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الم،اؿ لى أف

يمي ع عف ي فيذ حكـ يحكيـ صادر م ذ ي اير ٓٓ ٜٜٔ

كمػػا أشػػار الم،ػػاؿ " لػػى أ ػػا مػػف الغريػػب أف المديو يػػا مويػػرؼ ب ػػا فػػى المي از يػػا

ومخصص ل ا ٕٓ مميوف ج يا  ،ومع ذلؾ يرفض الشركا بإصرار ولدد فى الخصػوما
سداد مديو يا ال،طاع الواـ ال ابيا بحكـ اليحكيـ ٓ

واسػ ػػيطرد الم،ػ ػػاؿ  ،وم ػ ػػع أ ػ ػػا حك ػ ػػـ ػ ػػا ى  ،ذهبػ ػػت الش ػ ػػركا ال،طػ ػػاع الخ ػ ػػاص
) لػ ػػى محكمػ ػػا ال ػ ػ ،ض بوػ ػػدد ها ػ ػػؿ مػ ػػف ال،ضػ ػػايا بمغػ ػػت ٖٕ ضػ ػػيا م ػ ػػا

(

ا شكا ت  ،وا سيرداد  ،وا سي افات والبطىف

والغريب يواطا ب ػؾ كبيػر مسػاهـ فػى أرسػمال ا ( الم،صػود هػو ب ػؾ

والذش يرأسا أيضاي

" المي ـ ٓ ) " ٔ/

لمي ميػا

رؼميت  :ـ

أليس هذا دليىي (؟!) عمى مػا بذلػا المسػ ولوف بالشػركا مػف سػبؿ لممحافظػا عمػى

أمواؿ الشركا رفـ ا يا الحكـ  ،فمـ ييركوا أش سبيؿ ي وايبوػوه وكػاف عػدـ سيسػىـ

لي فيػػذ هػػذا الحكػػـ بػػالمبمغ الضػػخـ  ،والػػذش سػػيمر س ػ يف طويمػػا عػػاد بفا ػػدة ماليػػا كبي ػرة عمػػى
الشركا  ،وأدش لى ع،ػد يفػاؽ ػا ى بي ػا وبػيف الشػركا الوربيػا لمم،ػاو ت بالي ػازؿ عمػا يزيػد

عمى ٕٓ %مف يما الحكـ ٓ

و ػػد ػػاـ مجمػػس دارة

لمف ػػادؽ والسػػياحا بجمسػػيا ر ػػـ  ٔٔٚالم و،ػػدة فػػى

ٓٔ ٜٜٔٛ/ٖ/س ػػيوراض الم ػػذكرة بخص ػػوص ا يف ػػاؽ ال ػػا ى ب ػػيف الش ػػركا والش ػػركا الوربي ػػا
لمم،او ت والمو ع عميا مف

( مي ـ ) ٔ/بيفويض المجمس لػا فػى ذلػؾ وأف ا يفػاؽ ػد

يضمف الحصوؿ عمى خصـ فى حدود ٕٓ %مف يما الحكـ ٓ
كما أف ه ػاؾ فا ػدة أخػرش عػادت عمػى

فػإف يػرخر الشػركا فػى ي فيػذ الحكػـ

أدش لى يح،يؽ وفر ي،در بمبمغ ٓٓٓ ٔٗٔ دو ر أش ب سبا حوالى ٗ %مف يما الحكـ ٓ
كما أف ه اؾ فا دة ال ػا وهػى عػدـ يحمػؿ

رسػوـ صػدار الصػيغا الي فيذيػا

واليى يميزـ ب ػا ا و ػاي واليػى يبمػغ ٓٓٓ ٓ ٔٙج يػا أش ب سػبا ٘ ٔ %مػف يمػا الحكػـ ويكػوف

بذلؾ ما حصمت عميا

ر اسا المي ـ  ٔ/ما يمى  :ػ
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٘ٔ %الخصـ عمى جمالى يما الحكـ

ٗ%

الوفر ييجا عدـ سداد ال،يما حيى ياري ا يفاؽ

٘ ٔ %الوفر ييجا عدـ يحمؿ الشركا رسوـ صيغا الي فيذ
ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمالى ال سب مف يما الحكـ
٘ ٕٓ%
وب فس الجمسا أصدر مجمس ا دارة ارره بر ا د أحيط عمماي بما سبؽ ويوجػا بالشػكر

لمسػػادة الػػذيف سػػاهموا فػػى جػػاح المفاوضػػات بفضػػؿ مػػا بػػذلوه مػػف مج ػػود كمػػؿ بال جػػاح  ،و ػػد
فػػوض مجم ػػس ا دارة السػػيد ال ػػدكيور ر ػػيس المجم ػػس ( مػػي ـ )ٔ/وال ػػدكيور محمػػود ف ػػا ـ فػػى

يحديد أيواب المحاميف با ضافا لى كؿ مف ساهـ فيا وفى ضوء المج ود الذش هبذؿ ٓ
المسيش ػػار
كم ػػا ػػدـ ال ػػدفاع ع ػػدة مس ػػي دات ي ب ػػت وياك ػػد عم ػػـ ال ػػدكيور /
ال،ػ ػػا و ى لشػ ػػركا

بكافػػػا مػػػا يصػػػرؼ مػػػف الشػػػركا مػػػف ايوػػػاب ا و يػػػا سػ ػواء لمكيبػ ػػا

أو مكاي ػػب اخ ػػرش  ،كم ػػا أ ػػا عم ػػى عم ػػـ كام ػػؿ بكاف ػػا م ػػا يص ػػرؼ م ػػف ال ف ،ػػات والمص ػػاريؼ

الخاصػػا ب،ضػػايا الشػػركا  ،وهػػذا الومػػـ ابػػت بكافػػا المسػػي دات اليػػى يحيوي ػػا هػػذه الحافظػػا ،
وذلؾ بيواجده مع اعضاء المج ا ال،ا و يا وحضوره جيماعاي ا بصفا م يظمػا ولوػدة سػ وات ،

وهذا ي فى مف كار عمما بال ف،ات والمصاربؼ سالفا الذكر ٓ

ػ

ٚثيبْ املعزٕداد املروٛزح وبٌزبىل  :ـ

صورة محضر اجيماع المج ا ال،ا و يا ر ـ  ٔٚبجمسػا  ، ٜٜٔ٘/ٚ/ٜٔابػت بػا حضػور
الدكيور /

المسيشار ال،ا و ى لشركا

وبوػػد اسػػيوراض اعمػػاؿ المج ػػا  ،ػ ػػررت ص ٘ ػ صػػرؼ ايوػػاب اسيشػػاريا
لتسػ ػ ػ ػ ػ ػػياذ/

ػ ػ ػ ػ ػ ػػدرها ٓٓٓ ٖٓ دو ر امريكػ ػ ػ ػ ػ ػػى عػ ػ ػ ػ ػ ػػف

 ،وا سػ ػ ػ ػ ػ ػػياذ/

مباشرة ضايا الشركا مع الشركا الميحدة لإل شاءات ٓ

ٕػ صورة محضر اجيماع المج ػا ال،ا و يػا ر ػـ (  ) ٜٔبجمسػا ٕٗ ، ٜٜٔ٘/ٔٓ/ػ ابػت بػا

171

المسيشارال،ا و ى لشركا

حضور الدكيور /

وبوػ ػػد اسػ ػػيوراض اعمػ ػػاؿ المج ػ ػػا ،

ٓ

ػ اعيمػ ػػدت المج ػ ػػا ص  ٙايوػ ػػاب اليحكػ ػػيـ

كا يى :

* ٓٓٓ٘ دو ر امريكى يحػت حسػاب ضػيا ا سػي اؼ الخاصػا بػالحكـ بػبطى ف
الص ػ ػػيغا الي فيذي ػ ػػا عم ػ ػػى حك ػ ػػـ المحكم ػ ػػيف ف ػ ػػى ض ػ ػػيا الش ػ ػػركا الوربي ػ ػػا
لمم،او ت ٓ

* ٓٓٓ ٓٔ دو ر امريكػػى

يمػػا ايوػػاب ا و يػػا خاصػػا ب،ضػػيا الخب ػراء ال ايجػػا عػػف

الحكـ ب،ضيا اليماس اعادة ال ظر ٓ

* ٓٓٓ ٓٗ دو ر امريك ػػى يم ػػا ايو ػػاب واسيش ػػارات ا و ي ػػا خاص ػػا ب،ض ػػيا اليم ػػاس
اعادة ال ظر ٓ

ٖ ػ صػػورة محضػػر جيمػػاع المج ػػا ال،ا و يػػا ر ػػـ لشػػركا (ٖٕ) بجمسػػا  ٜٜٔٚ/ٔ/ٛابػػت بػػا
المسيشػػار ال،ػػا وش لشػػركا

حضػػور الػػدكيور /

 ،وبوػػد اسػػيوراض اعمػػاؿ

المج ػػا واف،ػػت المج ػػا ص ٕ/عمػػى اعيمػػاد مبمػػغ ٓٓٓ ٕٔ ج ي ػػا يمػػا مصػػروفات ورسػػوـ
ض ػ ػػا يا با ض ػ ػػافا ال ػ ػػى المواف ،ػ ػػا عم ػ ػػى اعيم ػ ػػاد ص ػ ػػرؼ مبم ػ ػػغ ٕٓ٘ٔ ج ي ػ ػػا م،اب ػ ػػؿ

مصػػروفات ورسػػوـ واكراميػػات لرفػػع دعػػاوش جديػػدة  ،ػ كمػػا واف،ػػت المج ػػا عمػػى اعيمػػاد

صرؼ مبمغ ٓٓٓ ٕ٘ دو ر امريكى يحت حساب اليماس اعادة ال ظػر فػى اليحكػيـ مػع
الشركا الوربيا لمم،او ت ٓ
ػ صػػورة محضػػر اجيمػػاع المج ػػا ال،ا و يػػا ر ػػـ ( )ٕٜبجمسػػا ٕٕ ٜٜٔٚ/ٜ/ابػػت بػػا حضػػور
الدكيور /

 ،وبود اسػيوراض أعمػاؿ المج ػا اعيمػدت

المسيشار ال،ا و ى لػ

المج ا ص  ٙايواب ومصروفات اليحكيـ كا يى :
* ٓٓٓ ٓٔج يا يما رسوـ ومصروفات اسػيخراج احكػاـ ي فيذيػا خاصػا بيسػييؿ خطػاب
ضماف شركا عىـ ٓ
* ٓٓٓ  ٚج يػػا

يمػػا رسػػوـ ومصػػروفات اسػػيخراج احكػػاـ ي فيذيػػا خاصػػا بيسػػييؿ
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* ٓٓٓ  ٖٜج يػ ػ ػ ػ ػػا

خطابات ضماف شركا عىـ ٓ

ظيػ ػ ػ ػ ػػر اسيشػ ػ ػ ػ ػػارات ا و يػ ػ ػ ػ ػػا ومصػ ػ ػ ػ ػػروفات وايوػ ػ ػ ػ ػػاب خاصػ ػ ػ ػ ػػا

بال،ضػػيا ٘ ٜٛ / ٖ٘ٚوكػػذلؾ ال،ضػػايا ٜٗٓ/ٜٔٗ ، ٜٓ /ٔٛ
ضد م،اولى الباطف ٓ

*ٓٓٓ ٕٓ دو رامريكػ ػ ػػى ظيػ ػ ػػر اسيشػ ػ ػػارات ا و يػ ػ ػػا وايوػ ػ ػػاب خاصػ ػ ػػا با شػ ػ ػػكاؿ ر ػ ػ ػػـ
ٕٓ ٜٚ/ٖٛٚ

ػ صورة محضر اجيماع المج ػا ال،ا و يػا ر ػـ (  ٕٜمكػرر ) بجمسػا ٕٕ ٜٜٔٛ/ٕ/ابػت بػا
حضػػور الػػدكيور /

المسيشػػار ال،ػػا و ى لشػػركا

المج ا  ،اعيمدت المج ا ص ٕ صرؼ المبالغ ا ييا :
* ٓٓٓ ٘ٔ دو ر امريك ػ ػػى لمكيػ ػ ػػب الػ ػ ػػدكيور /

ومصروفات خاصا باألشكاؿٕٓ ٜٚ/ٖٛٚ

 ،وبوػػد سػػيوراض اعمػػاؿ
ظي ػ ػػر اسيشػ ػ ػػارات ا و يػػ ػػا

* ٓٓٓ ٓٔ دو ر أمريكى بخصوص دعوش حجز ب در الجيزة بػالحجز عمػى مبمػغ
مميػ ػ ػ ػ ػػوف دو ر لصػ ػ ػ ػ ػػالق شػ ػ ػ ػ ػػركا عػ ػ ػ ػ ػػىـ عػ ػ ػ ػ ػػف مسػ ػ ػ ػ ػػيح،اي ا طػ ػ ػ ػ ػػرؼ
الشركا ٓ

كمػػا ػػدـ الػػدفاع مسػػي دات ميوػػددة يوضػػق الكػػـ الكبيػػر مػػف ال،ضػػايا الخاصػػا بػ ػ
وم ػػا ف ،ػػط ع ػػدد ٕٖ ض ػػيا ض ػػد الش ػػركا الوربي ػػا الوام ػػا لمم ،ػػاو ت  ،وأف

ال،ضػػايا الم ظػػورة والمرفوعػػا ضػػد الشػػركا و ػػد حوي ػػا الجػػداوؿ بالمسػػي دات المرف،ػػا
وهى  :ػ

ػ ػ ص ػػورة كش ػػؼ يوض ػػق ال ػػدعاوش المرفوع ػػا ض ػػد الش ػػركا المصػ ػريا الوام ػػا لمم ،ػػاو ت وه ػػى
الدعاوش  :ػ
ٔ ػ الدعوش  ٜٗٔٚلس ا ٓ ٜٜٔمد ى كمى ج وب ػ بطىف يحكيـ ٓ
ٕ ػ الدعوش  ٜٗٔٚلس ا ٓ ٜٜٔمد ى كمى ج وب ػ ليماس عادة ظر ٓ
ٖ ػ األمر  ٔٔٙلس ا ٓ ٜٜٔج وب ٓ
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ٗ

ػ ال ػ ػػدعوش  ٖ٘ٛلسػ ػ ػ ا ٓ ٜٜٔمس ػ ػػيوجؿ ال ،ػ ػػاهرة
المحكما ٓ

ػ ش ػ ػػكاؿ ي في ػ ػػذ حك ػ ػػـ

٘ ػ الدعوش ٕ٘ٔٔ لس ا ٓ ٜٜٔمسير ؼ مسيوجؿ ٓ

 ٙػ الػدعوش ٓ ٜٔٔلسػ ا ٓ ٜٜٔمسػير ؼ مسػيوجؿ ػ سػي اؼ حكػـ ا شػكاؿ ال،اضػى
بود ا خيصاص
 ٚػ  ٔٙٙ٘ٛلس ا ٖٔٔ ؽ ال،اهرة اسي اؼ الحكـ الصادر فى الػيظمـ ٓ ٖٖٜلسػ ا
 ٜٜٔٙيظممات

 ٛػ الػػدعوش ٓ ٖٖٜلسػ ا  ٜٜٔٙيظممػػات ج ػػوب ػ يظمػػـ مػػف األمػػر الػػو يى ٔٔٙ
لس ا ٜٜٓٔ

 ٜػ الػدعوش  ٖٓٛٙلسػ ا  ٜٜٔٙمسػيوجؿ ال،ػػاهرة ػ شػكاؿ فػى األمػر الػػو يىٕ٘ٗ
لس ا  ٜٜٔٙلوضع أخياـ ٓ

ٓٔ ػ الػػدعوش ٔ ٕٜٔلسػ ا  ٜٜٔٙمسػػيوجؿ ال،ػاهرة ػ شػػكاؿ فػى ي فيػػذ الحكػػـ ٙٓٚٛ
لس ا ٔٓٔ ؽ

ٔٔ ػ الدعوش ٖٔٗ لس ا  ٜٜٔٙب در الجيزة ػ رفع حجز
ٕٔ ػ الدعوش  ٔٙ٘ٚلس ا  ٜٜٔٙصر ال يؿ ػ سيرداد محجوزات ٓ

ٖٔ ػ الدعوش  ٙٓٚٛلس ا ٓٔٔ ؽ ليماس فى الحكـ ا سي افى ٓ
ٗٔ ػ الدعوش ٔ ٕٔٛلس ا  ٜٜٔٙشكاؿ فى األمر  ٔٔٙلس ا ٓ ٜٜٔج وب ٓ
٘ٔ ػ

الدعوش ٔ ٕٔٛلس ا  ٜٜٔٛمسيوجؿ ال،اهرة ػ بطىف حجز

 ٔٚػ

الدعوش ٓٗ ٗٙلس ا  ٜٜٔٛمد ى ج وب

 ٔٙػ

الدعوش  ٜٔ٘٘ٛلس ا  ٜٔٛٛمد ى ج وب ػ حجز

 ٔٛػ الدعوش  ٜٔٗٛلس ا  ٜٜٔٙمسيوجؿ ػ عدـ عيداد بالحجز
 ٜٔػ الدعوش  ٕٔ٘ٚٚلس ا  ٜٜٔٙمد ى ج وب ػ عدـ أح،يا فى صدار أمر
ٕٓ ػ ػ ػ ال ػ ػػدعوش  ٜٚٙٓلسػ ػ ػ ا  ٜٜٔٙم ػ ػػد ى ج ػ ػػوب
صورة ي فيذيا
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ػ يظم ػ ػػـ م ػ ػػف ػ ػ ػرار يس ػ ػػميـ

ٕٔ ػ الدعوش ٖٔ ٜٔلس ا  ٜٜٔٙمسيوجؿ ال،اهرة ػ عدـ ا عيداد
ٕٕ
ٖٕ

ػ ال ػ ػػدعوش  ٖٕٜ٘لسػ ػ ػ ا  ٜٜٔٙم ػ ػػد ى كم ػ ػػى

ػ و ػ ػػت ظ ػ ػػر الطم ػ ػػب

ر ـ  ٜ٘ٗلس ا  ٜٜٔٙأوامر ج وب

ػ ال ػ ػػدعوش ٕٕٗ لسػ ػ ػ ا  ٜٜٔٙج ػ ػػوب طم ػ ػػب رف ػ ػػض ص ػ ػػدار أم ػ ػػر جدي ػ ػػد

وو ؼ يومي،ى
ٕٗ ػ الػػدعوش ٕ ٕٙلسػ ا  ٜٜٔٚمػػد ى كمػػى ج ػػوب ػ يظمػػـ مػػف ػرار رفػػض وضػػع
الصيغا الي فيذيا  ٜ٘ٗلس ا ٜٜٔٙ

ٕ٘ ػ سي اؼ الشؽ المسيوجؿ مف حكـ ا سي اؼ بإي،اؼ حكـ المحكميف

 ٕٙػ الدعوش ٖ ٕٜٔلس ا  ٜٜٔٙمسػيوجؿ ال،ػاهرة ػ شػكاؿ فػى ي فيػذ الحكػـ الصػادر
مف المحكما فى حكـ اليحكيـ

 ٕٚػ ػ ال ػػدعوش  ٖٗٙٛلسػ ػ ا  ٜٜٔٙؽ  ،ػػض

ػ طو ػػف عم ػػى الحك ػػـ ا س ػػي افى ر ػػـ

 ٙٓٚٛلس ا ٖٜٜٔ
 ٕٛػ الدعوش ٖٓٓٗ لس ا  ٜٜٔٙؽ ،ض

 ٕٜػ األمر  ٜ٘ٗلس ا  ٜٜٔٙأمر و يى ج وب ػ بطمب وضع صيغا ي فيذيا ا يا
ٖٓ ػ الػدعوش ٖ ٕٔٙلسػ ا  ٜٜٔٙمسػيوجؿ ال،ػاهرة ػ شػكاؿ لو ػؼ ي فيػذ الحكػـ ر ػـ
 ٙٓٚٛلس ا ٔٔٔؽ

ٖٔ ػ األمر  ٜٔٛلس ا  ٜٜٔٙأمر و يى ػ ضبط حكـ المحكميف
ٕٖ

ػ ال ػ ػػدعوش ٓٓ ٜٗلسػ ػ ػ ا  ٜٜٔٙمس ػ ػػيوجؿ
ر ـ ٓ ٖٖٜلس ا  ٜٜٔٙج وب

ػ ش ػ ػػكاؿ ف ػ ػػى ي في ػ ػػذ الحك ػ ػػـ

ػ كما يوضق الجداوؿ المرف،ا الدعاوش الم ظورة والميداولا بيف الشػركا وفيرهػا مػف الج ػات
كما يمى  :ػ
ٔػ

طوف بال ،ض ر ـ  ٙٚ / ٗٛٛؽ مف الشركا ضد الشػركا الميحػدة لإل شػاءات عػىـ
لمي ميا ٓ

سيم ييشف  ،ب ؾ مصر الدولى  ،ب ؾ

ٕػ طوف بال ،ض ر ـ  ٙٚ / ٗٛٚؽ مف شركا عىـ ضد
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ٓ

ٖػ ػ ػ طوػ ػػف بػ ػػال ،ض ر ػ ػػـ  ٙٚ / ٗٛٙؽ ب ػ ػػاء عمػ ػػى طمػ ػػب الشػ ػػركا الميحػ ػػدة لإل شػ ػػاءات
" عىـ سيم ييشف "

ٗػ ػ ػ الػ ػػدعوش ر ػ ػػـ  ٖٛٙلس ػ ػ ا  ٔٔٙؽ يجػ ػػارش س ع ب ػ ػػاء عمػ ػػى طمػ ػػب الشػ ػػركا الميحػ ػػدة
لإل شاءات " عىـ سيم ييشف "

٘ ػ الػػدعوش ر ػػـ  ٚٔٙلسػ ا ٕٔٔ ؽ د ٘ٓ /يجػػارش س ع ب ػاء عمػػى طمػػب الشػػركا الميحػػدة
لإل شاءات ٓ

ٙػ الدعوش ر ـ ٕ ٗٛلس ا  ٜٚػ د ٔٚ/يجارش كمى جيزة ب اء عمى طمب

ٓ

ٚػ ػ الػػدعوش ر ػػـ  ٜٚٚلس ػ ا  ٔٔٙؽ ػ د  ٘ٓ/يجػػارش س ع ب ػػاء عمػػى طمػػب ب ػػؾ مصػػر
أمريكا الدولى ٓ

ٛػ طوف بال ،ض ر ـ ٕٓٓ ٙلس ا ٗ ٙؽ ب اء عمى طمب
ٜػ الدعوش ر ـ  ٔٓٚلس ا  ٔٛؽ دسيوريا عميا

ٓ

ٓ

ٓٔ ػ ػ ال ػػدعوش ر ػػـ  ٛٔٛلسػ ػ ا  ٔٔٙؽ د ٘ٓ/م ػػد ى س ع ب ػػاء عم ػػى طم ػػب مح ػػافظ ال ،ػػاهرة
بصفيا الر يس األعمى لإلدارة الواما لإليرادات ػ دارة ضريبا المىهى ٓ

ٔٔ ػ الػدعوش ر ػـ  ٜٗ٘لسػ ا ٘ ٜٔٛػ د ٖٓ /فػىس شػماؿ ػ يفميسػا شػركا اييكػو ويػـ دراج
مديو يا لػ

ضمف روكيا اليفميسا  ٕٕٕ٘ٛٔٙجـ  ٖٖ٘ٛٓٚ ،دو ر ٓ

ٕٔػ ػ الػػدعوش ر ػػـ ٖ ٜٜلس ػ ا ٗ ٜٜٔػ د ٕٙ/مػػد ى ج ػػوب الجي ػزة ا بيدا يػػا م،امػػا مػػف
الشركا الميحدة لإل شاءات ػ يوجيؿ الدعوش ٖ ٜلس ا ٜٗ

ٓ

ٖٔ ػ طوف بال ،ض م،يد بر ـ ٘ٗ لس ا  ٜٙؽ ب اء عمى طمب :
ٔ ػ وزير الماليا بصفيا ٓ

ٕ ػ ر يس مصمحا الض ار ب بصفيا ٓ
ٖ ػ مدير مرموريا ض ار ب ا سي مار بصفيا ضد
ٗٔػ ػ

ٓ

الػػدعوش ر ػػـ  ٜٖٙلس ػ ا ٘ ٜػ ض ػ ار ب ج ػػوب ال،ػػاهرة الم،امػػا ب ػػاء عمػػى طمػػب
لمف ػ ػػادؽ والس ػ ػػياحا ض ػ ػػد وزي ػ ػػر المالي ػ ػػا بص ػ ػػفيا  ،وم ػ ػػدير ع ػ ػػاـ ضػ ػ ػ ار ب

ا سي مار بصفيا ٓ
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٘ٔػ ػ

ٔٙػ ػ

الػػدعوش ر ػػـ  ٔٚٔٙلس ػ ا  ٜٚػ د ٔٙ/ض ػ ار ب ج ػػوب ال،ػػاهرة ب ػػاء عمػػى طمػػب
لمف ػػادؽ والس ػػياحا ض ػػد وزي ػػر المالي ػػا بص ػػفيا ال ػػر يس األعم ػػى لمص ػػمحا

الض ار ب  ،ومدير عاـ ض ار ب ا سي مار بصفيا ٓ

الػػدعوش ر ػػـ ٓ ٜٔ٘لس ػ ا  ٜٛػ د ٖٕ /ض ػ ار ب ج ػػوب ال،ػػاهرة ب ػػاء عمػػى طمػػب
 ،ضد وزير الماليا بصفيا الر يس األعمػى لمصػمحا الضػ ار ب ومػدير عػاـ
ض ار ب ا سي مار بصفيا ٓ
* إمجبىل اٌمضبيب  48 = 16 + 32لضيخ

ورفػػـ أهميػػا أوج ػا الػػدفاع السػػالؼ بيا ػػا وجوهريي ػػا  ،ويرييػػدها بالمسػػي دات  ،ػ فػػإف
المحكمػػا لػػـ يوػػف بيحصػػيم ا والػػرد عمي ػػا بػػرد سػػا غ وم،بػػوؿ  ،ػ واكيفػػت بالحػػديث عػػف أركػػاف
الجػ ػ ار ـ المسػ ػ دة لمط ػػاعف م ػػف ال احي ػػا ال،ا و ي ػػا وخمص ػػت ل ػػى ب ػػوت يوافره ػػا ض ػػده م ػػف ه ػػذه

ال احيػا  ،ػ دوف أف يػيفطف لدفاعػا الجػوهرش السػالؼ الػذكر  ،ػ والػذش ي فػى كافػا يمػؾ األركػاف
فى جا با  ،وم ا يفاد جريما ا سييىء عمى أمواؿ الشركا اليى كػاف يػرأس الطػاعف مجمػس
داري ػػا  ،أو يغيي ػػر الح،ي ،ػػا ف ػػى المح ػػررات الم س ػػوب لي ػػا يزويره ػػا  ،واس ػػيومال ا م ػػع الوم ػػـ
بيزويرها سواء ب فسا أو با شػيراؾ مػع دخػريف  ،ػ كمػا خمػت مػدو ات أسػباب الحكػـ مػف مجػرد
رصد هذا الػدفاع ومضػمو ا والمسػي دات اليػى ػدم ا الػدفاع يرييػدا لوج ػا ظػره اليػى يػادش لػو

صحت ػ وهى صحيحا ػ لى ال،ضاء ببراءيػا ممػا أسػ د ليػا  ،واكيفػت ب،ول ػا أ ػا فيػر ممزمػا
بيو،ػػب الػػدفاع فػػى سػػا ر أوجػػا دفاعػػا الموضػػوعيا المخيمفػػا  ،ػ والػػرد عمػػى كػػؿ جز يػػا م ػػا

برسباب مسػي،ما  ،ػ وهػو رد اصػر ومويػب لفسػاده  ،و يواجػا دفػاع الطػاعف السػالؼ الػذكر ،
والػػذش يسػػـ بالجديػػا اليامػػا ػ وهػػو مػػا يػػدؿ وي،طػػع بػػرف المحكمػػا لػػـ يطمػػع عمػػى المسػػي دات
المػذكورة  ،ولػػـ يمػػـ ب ػػا  ،بػػؿ فابػت ع ػػا يمامػاي  ،ولػػـ ي،ػػـ بواجب ػا فػى ي،صػػى الح،ي،ػػا اليػػى
يمك ا مف الفصؿ فى الدعوش عف بصر ياـ وبصػيرة شػامما  ،ػ وي كبػت الطريػؽ السػوش الػذش
ي،وـ عميا المحاكمات الج ا يا  ،ػ واليى يحمى حؽ المػي ـ فػى الػدفاع عػف فسػا ويف يػد األدلػا

اليػػى يسػػو ا سػػمطا ا ي ػػاـ ضػػده وابػػداء مػػا يحػػؽ لػػا مػػف دفػػاع وأوجػػا دفػػوع لكػػى ي بػػت ب ػراءة
ساحيا  ،وهذه البراءة أصؿ عاـ فى ا ساف ذ ولد مبر اي مػف الخطي ػا والػد س  ،ومػا الجريمػا
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ي عارض واسي اء عمى هذا األصؿ  ،والػذش ييوػيف أف ي،ػيـ يمػؾ السػمطا األدلػا عمػى سػ،وط

الجػػا ى ويد يػػا ع ػػد ريكاب ػػا  ،وي،ابػػؿ ذلػػؾ حػػؽ المػػي ـ فػػى الػػدفاع عػػف فس ػا بشػػيى الوسػػا ؿ
ومخيمػػؼ الطػػرؽ  ،ولػػو كا ػػت بوسػػا ؿ فيػػر مشػػروعا بإعيبػػاره الجا ػػب الضػػويؼ فػػى مواج ػػا
يمػػؾ السػػمطا  ،واليػػى ييميػػع ب،ػػوة م ح ػػا ياهػػا ال،ػػا وف لمحفػػاظ عمػػى المجيمػػع وحمايػػا أعضػػا ا

وال اس كافا ٓ
ـ ي،وؿ المحكما بود محاكما عادلا كممي ا األخيرة سػواء بال،ضػاء بػالبراءة أو ا دا ػا

 ،ول ذا أصبق لزاماي عمي ا أف يمػـ بكافػا ع اصػر الػدفاع  ،خاصػا مػا كػاف م ػا جوهريػاي ومػا اير
فى م طػؽ الحكػـ ال،ضػا ى وصػحا سػيد لا وباليػالى سػىما ال يػا ج اليػى ي ي ػى لي ػا  ،ذ

ييريى لممحكما بموغ هذه الغايا وهى الح،ي،ا المجردة اليى ي شدها ال،اضى الج ػا ى فػى حكمػا

ػ ي ذا كا ت د أحاطت بكافا ع اصر األدلا المطروحا عمي ا سواء ل فى الػي ـ المسػ دة لػى

المي ـ باي ا ضده ٓ

ولك ػا فػػى الػػدعوش الما مػػا لػػـ يحػػط بػدفاع الطػػاعف المايػػد والمػػدعـ بالمسػػي دات سػػالفا
البيػػاف  ،وهػػى ميوػػددة  ،ومي وعػػا  ،و اطوػػا فػػى الد لػػا عمػػى فسػػاد أدلػػا ا ي ػػاـ  ،بػػؿ وكػػذب
أ ػواؿ شػ ػ ود ا ب ػػات  ،وص ػػحا دف ػػاع الط ػػاعف  ،وه ػػو م ػػا ك ػػاف يس ػػيمزـ م ػػف المحكم ػػا أف

يورض لدفاعا المشار ليا يراداي لا ورداي عميا ٓ

ولك ػػا حجبػػت فس ػ ا عػػف ال ظػػر فػػى يمػػؾ المسػػي دات  ،وأصػػمت أذا ػػا عػػف سػػماع

دفاع الطاعف  ،الذش سيغرؽ عدة جمسػات مييابوػا يوػرض في ػا لكػؿ دليػؿ مػف أدلػا ال وبػت ،
وكػؿ ػػوؿ مػػف أ ػواؿ شػ ود ا بػػات وأظ ػر فسػػاده وبطى ػػا ،

بمجػػرد ال،ػػوؿ المرسػػؿ الخػػالى

م ػػف دليم ػػا  ،ب ػػؿ م ػػدعماي ومو ػػز ايز بالمس ػػي دات ال،اطو ػػا الي ػػى ي ب ػػت س ػػىما مو ػػؼ الط ػػاعف ،
ويكشؼ عف الح،ا ؽ المطم،ا اليى

يشكؿ جريما مػا فػى مسػمكا  ،واكيفػت المحكمػا بظػاهر

األدلػػا الم،دمػػا مػػف سػػمطا ا ي ػػاـ  ،ولػػـ ييومػػؽ فػػى بحػػث ح،ا  ،ػػا  ،وأشػػاحت بوج ػػا عػػف
س ػػماع م ػػا د ػػاره ال ػػدفاع بش ػػر ا  ،بم ػػا ي ب ػػت أ ػػا

با دا ا ي با سي اد لي ا ٓ

يط ػػابؽ الح ،ػػا ؽ  ،ال ػػذش

ي ،ػػوـ الحك ػػـ

وأخذت المحكمػا بحكػـ الظػاهر فػى الػدليؿ الج ػا ى  ،ػ وأ امػت ضػا ا با سػي اد لػى
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ظاهر ال،وؿ  ،ػ واألوراؽ الم،دما مػف سػمطا ا ي ػاـ  ،ػ ومػف خصػوـ الطػاعف  ،ػ وهػو مػا هيوػد

خطر م ا فى ممارسا سمطي ا واخى ي م ا فى ال،ياـ بواجب ا ٓ

ذ ي بغػػى أف يكػػوف ال،اضػػى الج ػػا ى حػػذ اير فايػػا الحػػذر  ،ػ بػػاذ ي أ صػػى الج ػػد فػػى

ي،صى الح،ي،ا  ،ػ والكشؼ ع ا  ،ول ذا ي،ػع عميػا ليػزاـ جػوهرش هػو أف ي،ػوـ بػدوره ا يجػابى
فػػى البحػػث واليومػػؽ  ،و يحػػوؿ دوف ذلػػؾ أش مػػا ع  ،ولػػيس هػػذا ح،ػػا فحسػػب  ،بػػؿ واجبػػا
األساسى واليزاما ال اـ الذش يظؿ مىزماي لا  ،وعميا أف ييحمؿ أعبػاءه ال ،ػاؿ ومياعبػا الجمػا
والوعرة  ،طالما أف هذه طبيوا عممػا الػذش بػؿ حمػؿ أما ي ػا عمػى كاهمػا ويصػدش ل ػا م مػا
كمفيا مف يوب وج د ٓ

ولكف المحكما حجبت فس ا عف يمحيص دفاع الطاعف السػالؼ الػذكر  ،واعيصػمت

بح ،ػػا وسػػمطي ا فػػى ي،ػػدير الػػدليؿ  ،وفاي ػػا أف سػػمطي ا هػػذه يفػػرض عمي ػػا واجػػب بحػػث األدلػػا
وي،ميب كافا وج ػات ال ظػر فػى شػر ا بمػا في ػا دفػاع الطػاعف والمسػي دات ال امػا اليػى ػدم ا

يرييداي لدفاعا ٓ

بمو ػػى أف سػػيوماؿ السػػمطا الي،ديريػػا اليػػى أسػػبغ ا وأعطاهػػا ال،ػػا وف لم،اضػػى يفػػرض

عميا بداءة ا حاطا بو اصر الدعوش كامما  ،ػ ودفاع الطاعف خاصا  ،ػ والمسػي دات الم،دمػا
يرييػػداي لدفاعػػا  ،وهػػى مسػػي دات كمػػا يبػػيف م ػػا لموهمػػا األولػػى ػ أ ػػا جوهريػػا ييغيػػر ب ػػا وجػػا
الرأش فى الدعوش ٓ

ول ذا كاف فض ال ظر ع ا وامساؾ محكما الموضوع حيػى عػف يحصػيم ا ورصػدها
فػػى حكم ػػا الطوػػيف خطػػر جسػػيماي يػػدؿ عمػػى أ ػػا أخمػػت بواجب ػػا وأطاحػػت بحػػؽ الطػػاعف فػػى
الدفاع خاصا وأف الحوافظ اليى دم ا الدفاع  ،ػ وما سطره عمي ا  ،ػ والمسي دات اليػى طويػت
عمي ا  ،يود جميو ا مكمما لدفاعا الشفوش المبدش بجمسػا المحاكمػا  ،وعمي ػا أف ي،سػطا ح،ػا
فػػى البحػػث واليمحػػيص والػػرد عميػػا بمػػا يسػػوغ ط ارحػػا ف شػػاءت ا ليفػػات ع ػػا  ،ػ وهػػو مػػا
أخطريا المحكما فى حكم ا ول ذا كاف مويباي واجب ال ،ض وا حالا ٓ

و ضاء محكمػا الػ ،ض مسػي،ر وميػواير سػي ،ار ار ويػواي اير يغ يػاف عػف ا سيشػ اد  ،ذ

جػػرش عمػػى أ ػػا لػ ف كػػاف لممحكمػػا أف

يميػػزـ بميابوػػا المػػي ـ فػػى م ػػاحى دفاعػػا المخيم،ػػا ي
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أ ػػا ييوػػيف عمي ػػا أف يػػورد فػػى حكم ػػا مػػا يػػدؿ عمػػى أ ػػا واج ػػت ع اصػػر الػػدعوش وألمػػت ب ػػا
عمى وجا يفصق أ ا فط ت لي ا وواز ت بي ا ٓ

أمػا و ػد ليفيػت كميػا عػف اليوػرض لػدفاع الطػاعف وأسػ،طيا جممػا  ،ػ ولػـ يػورده عمػى

حو يكشؼ عف أ ا طموت عميا وأ سطيا ح،ا فإف حكم ا يكوف اص اير ٓ

* ،ض ٓٔ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ـ س  ٖٙـ ر ـ ٜٔٗـ صٓٗ ٛـ طوف ٕ٘٘٘/ٔٚؽ

ٚلد لضذ حمىّخ إٌمض ف ٝاٌؼديد ِٓ أدىبِٙب ثأٔٗ :

" مػػف الم،ػػرر أف الػػدفاع المكيػػوب ػ مػػذكرات كػػاف أو ح ػوافظ مسػػي دات ػ هػػو ييمػػا

لمدفاع الشفوش  ،ويميزـ المحكما برف يورض لا يػراداي ورداي وا كػاف حكم ػا مويبػاي بال،صػور
وا خىؿ بحؽ

الدفاع "

ٓ

* ،ض ٖ ٜٔٛٗ/ٗ/ػ س ٖ٘ ػ ر ـٕ ٛػ ص  ٖٚٛػ الطوف
* ،ض ٔٔ ٜٔٚٛ/ٙ/ػ س  ٕٜػ ر ـٓٔٔ ػ ص ٜ٘ٚ
* ،ض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٔٙػ س  ٕٛػ ٖٔ ػ ٖٙ
* ،ض  ٜٔٚٙ/ٔ/ٕٙػ س  ٕٚػ ٕٗ ػ ٖٔٔ
* ،ض  ٜٖٔٚ/ٕٔ/ٔٙػ س ٕٗ ػ  ٕٜٗػ ٕٕٔٛ

* ،ض  ٜٜٔٙ/ٕٔ/ٛػ س ٕٓ ػ ٔ ٕٛػ ٖٔٚٛ
* ،ض ٖٓ ٜٖٔٚ/ٕٔ/ػ سٕٗ ػ ٓ ٕٙػ ٓ ٕٔٛػ طوف ٖ٘ ٖٗ/ٚؽ

* ،ض  ٜٜٔٔ/ٔ/ٜٔػ سٕٗ ػ ٕٗ ػ ٔ ٜٔػ طوف ٖٖٔ ٜ٘/ؽ

كػػذلؾ المسػػي دات ف ػػى بػػدورها جػػزء ييج ػ أز مػػف الػػدفاع المكيػػوب  ،بػػؿ هػػى عمػػاده
وسػ ده وعمػوده الف،ػرش  ،ومػػع أف دفػاع الطػاعف كػاف مايػػدا بوشػرات المسػي دات اليػى أحػػاؿ

الي االدفاع ويمسػؾ ب ػا  ،ا أف الحكػـ لػـ يوػرض ل ػا بيايػا ايػرادا و ردا ػ وهػذا صػور
واخىؿ جسيـ بحؽ الدفاع ٓ
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*  ٚلد دىّذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ :

" وأف كػػاف ال ابػػت مػػف المسػػي دات اليػػى يويمػػد عمي ػػا الطػػاعف فػػى ا بػػات دفاعػػا ػػد

دمت م ا بود حجز ال،ضيا لمحكـ ولـ يكػف مرخصػا لػا مػف المحكمػا فػى ي،ػديم ا  ،فػذلؾ

ممايسػػوغ لممحكمػػا ا ليفػػات ع ػػا  ،ولكػػف اذا كػػاف الطػػاعف ػػد يمسػػؾ ب ػػذا الػػدفاع أمػػاـ
المحكما وكاف دفاعا جوهريػا ػد يريػب عميػا لوصػق يغييػر وجػا الػرأش فػى الػدعوش وكا ػت

المحكمػا لػـ يوػػف بيح،يػؽ هػذا الػػدفاع أو يػرد عميػا فػػاف حكم ػا يكػوف اصػ ار صػو ار يويبػػا

بمايسيوجب ،ضا "

* ،ض ٕٓ  ٕ٘ /٘ /ػ س ٖ ػ ٗ ٖٙػ ٜٚٚ

* ٚدىّذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ :

" يمسؾ الطاعف بد لا مسي دات م،دما م ا فى فػى ركػف الخطػر ع ػا يوػد دفاعػا

هاما فى الدعوش وما ار فى مصيره واذا لـ يمؽ المحكما با الى هذا الدفاع فػى جػوهره ولػـ
يواج ػػا عمػػى ح،ي،يػػا ولػػـ يفطػػف الػػى فح ػواه ولػػـ ي،سػػطا ح،ػػا ويو ػػى بيمحيصػػا بموفػػا الػػى
فايػػا األمػػر فيػػا بػػؿ سػػكيت ع ػػا اي ػرادا لػػا وردا عميػػا ولػػـ ييحػػدث عػػف يمػػؾ المسػػي دات مػػع
مػػايكوف ل ػا مػػف د لػػا فػػى فػػى ع صػػر الخطػػر ولػػو أ ػػا ع يػػت ببح ػػا لجػػاز أف ييغيػػر وجػػا
الرأش فى الدعوش فاف حكم ا يكوف مويبا بال،صور " ٓ

* ،ض ٔٔ ٖٚ /ٕ /ػ س ٕٗ ػ ٖٓ ػ ٔٗٙ
* ٚدىّذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ :

" الػػدفاع الم بػػت فػػى صػػفحات حافظػػا المسػػي دات الم،دمػػا لممحكمػػا ا سػػي افيا

بوػػدـ اسػػييفاء الشػػيؾ محػػؿ ا ي ػػاـ ش ػ ار طا ال،ا و يػػا سػػكوت الحكػػـ ع ػػا اي ػرادا وردا عميػػا
يصما بال،صور المبطؿ لػػا " ٓ
* ،ض ٔٔ ٖٚ /ٕ /ػ س ٕٗ ػ ٕٖ ػ ٔ٘ٔ
* رمٛي حمىّخ إٌمض  :ـ

" لما كاف ذلؾ  ،وكاف الحكـ المطووف فيػا ػد عي ػؽ أسػباب الحكػـ المسػير ؼ الػذش
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أففػػؿ ا شػػارة لػػى دفػػاع الطاع ػػا  ،ولػػـ يػػورد مضػػموف المسػػي دات الم،دمػػا م ػػا باي ػاي ل ػػذا

الػدفاع بمػا يبػػيف م ػا أف المحكمػا واج ػػت ع اصػر الػدعوش وألمػػت ب ػا عمػى وجػػا هيفصػق عػػف
أ ػػا فط ػػت لي ػػا وواز ػػت بي ػػا وأ ػػا أطرحػػت هػػذا الػػدفاع وهػػى عمػػى بي ػػا مػػف أم ػره وبوػػد أف

امػػت بمػػا ي بغػػى عمي ػػا مػػف يػػد يؽ البحػػث ليوػػرؼ وجػػا الح،ي،ػػا ػ األمػػر الػػذش يصػ ْػـ الحكػػـ
ويوجػػز محكمػػا ال ػ ،ض عػػف عمػػاؿ ر ابي ػػا عمػػى الوجػػا
المطوػػوف فيػػا بال،صػػور فػػى البيػػاف ه
الصحيق  ،ومف يـ ييويف ،ضا وا عادة دوف حاجا لى بحث با ى أوجا الطوف " ٓ
* ،ض ٗ ٜٔٛٛ/ٔ/ػ س  ٖٜػ ٖ ػ ٙٙ
* ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـ

" وأ ػػا ولػ ػ ف ك ػػاف األص ػػؿ أف المحكم ػػا

يمي ػػزـ بميابو ػػا الم ػػي ـ ف ػػى م ػػاحى دفاع ػػا

المخيمفا ي أ ا ييوػيف عمي ػا أف يػورد فػى حكم ػا مػا يػدؿ عمػى أ ػا واج ػت ع اصػر الػدعوش
وألمػػت ب ػػا عمػػى حػػو يفصػػق مػػف أ ػػا فط ػػت لي ػػا وواز ػػت بي ػػا ػ وعمي ػػا أف يوػػرض لػػدفاع

الطاعف يراداي لا ورداي عميا ما داـ ميصىي بوا وا الػدعوش وميوم،ػاي بموضػوع ا وبيح،يػؽ الػدليؿ
في ػػا ػ فػػإذا صػػرت فػػى بح ػػا ويمحيصػػا وفحػػص المسػػي دات اليػػى ريكػػز عمي ػػا بموف ػاي لغايػػا
األمر فيا وأس،طيا فى جمميا ولـ يورده عمى حو يكشػؼ عػف أ ػا أحاطػت بػا وأ سػطيا ح،ػا

فإف حكم ا يكوف مشوباي بال،صور بما يبطما "

* ،ض  ٜٔٛ٘/ٙ/ٙػ س  ٖٙػ ٖٗٔ ػ ٕ ٚٙػ طوف ٖ ٘ٗ/ٗٙٛؽ

* رمٛي حمىّخ إٌمض  :ـ

" لما كاف ذلؾ  ،وكاف الحكـ المطووف فيػا ػد عي ػؽ أسػباب الحكػـ المسػير ؼ الػذش

أففػػؿ ا شػػارة لػػى دفػػاع الطاع ػا  ،ولػػـ يػػورد مضػػموف المسػػي دات الم،دمػػا م ػػا باي ػاي ل ػػذا

الدفاع بما يبيف م ا أف المحكما واج ت ع اصر الدعوش وألمػت ب ػا عمػى وجػا هيفصػق عػف
أ ػػا فط ػػت لي ػػا وواز ػػت بي ػػا وأ ػػا أطرحػػت هػػذا الػػدفاع وهػػى عمػػى بي ػػا مػػف أم ػره وبوػػد أف

امػػت بمػػا ي بغػػى عمي ػػا مػػف يػػد يؽ البحػػث ليوػػرؼ وجػػا الح،ي،ػػا ػ األمػػر الػػذش يصػ ْػـ الحكػػـ
ويوجػػز محكمػػا ال ػ ،ض عػػف عمػػاؿ ر ابي ػػا عمػػى الوجػػا
المطوػػوف فيػػا بال،صػػور فػػى البيػػاف ه
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الصحيق  ،ومف يـ ييويف ،ضا وا عادة دوف حاجا لى بحث با ى أوجا الطوف " ٓ
* ،ض ٗ ٜٔٛٛ/ٔ/ػ س  ٖٜػ ٖ ػ ٙٙ
* ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـ

" وأ ػػا ولػ ػ ف ك ػػاف األص ػػؿ أف المحكم ػػا

يمي ػػزـ بميابو ػػا الم ػػي ـ ف ػػى م ػػاحى دفاع ػػا

المخيمفا ي أ ا ييوػيف عمي ػا أف يػورد فػى حكم ػا مػا يػدؿ عمػى أ ػا واج ػت ع اصػر الػدعوش
وألمػػت ب ػػا عمػػى حػػو يفصػػق مػػف أ ػػا فط ػػت لي ػػا وواز ػػت بي ػػا ػ وعمي ػػا أف يوػػرض لػػدفاع

الطاعف يراداي لا ورداي عميا ما داـ ميصىي بوا وا الػدعوش وميوم،ػاي بموضػوع ا وبيح،يػؽ الػدليؿ
في ػػا ػ فػػإذا صػػرت فػػى بح ػػا ويمحيصػػا وفحػػص المسػػي دات اليػػى ريكػػز عمي ػػا بموف ػاي لغايػػا
األمر فيا وأس،طيا فى جمميا ولـ يورده عمى حو يكشػؼ عػف أ ػا أحاطػت بػا وأ سػطيا ح،ػا

فإف حكم ا يكوف مشوباي بال،صور بما يبطما "

* ،ض  ٜٔٛ٘/ٙ/ٙػ س  ٖٙػ ٖٗٔ ػ ٕ ٚٙػ طوف ٖ ٘ٗ/ٗٙٛؽ

* وّب لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـ

" ولػ ف كػػاف األصػػؿ أف المحكمػػا يميػػزـ بميابوػػا المػػي ـ فػػى م ػػاحى دفاعػػا المخيمفػػا

لمػرد عمػػى كػػؿ شػػب ا ي يرهػػا عمػػى اسػػي،ىؿ ػ ا أ ػػا ييوػػيف عمي ػػا أف يػػورد فػػى حكم ػػا مايػػدؿ
عمػػى أ ػػا واج ػػت ع اصػػر الػػدعوش وأدلي ػػا وألمػػت ب ػػا عمػػى وجػػا يفصػػق عػػف أ ػػا فط ػػت

الي ا وواز ت بي ما عف بصر وبصيرة  ،وأ ػا اذا اليفيػت عػف دفػاع المػي ـ كميػا وأسػ،طيا
جممػا ولػػـ يػػورده عمػػى حػػو يكشػػؼ عػػف أ ػػا أطموػػت عميػػا وأ سػػطيا ح،ػػا فػػاف حكم ػػا يكػػوف
اص ار " ٓ
* ،ض ٓٔ ٜٔٛ٘/ٔٓ /ػ س  ٖٙػ  ٜٔٗػ ٓٗٛ

* ،ض ٖ ٜٔٛٔ/ٕٔ /ػ س ٕٖ ػ ٔ ٔٛػ س ٕٖ ػ ٔ ٔٛػ ٖٖٓٔ
* ،ض ٕ٘ ٜٔٛٔ/ ٖ /ػ س ٕٖ ػ  ٗٚػ ٕ٘ٚ
* ،ض ٘ ٜٜٔٚ/ٔٔ /ػ س ٖٓ ػ  ٔٙٚػ ٜٚٛ
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* ،ض  ٜٜٔٚ/ ٖ /ٕٜػ س ٖٓ ػ ٕ ٛػ ٖٜٙ
* ،ض  ٜٜٔٚ/ ٖ /ٕٙػ س ٖٓ ػ ٔ ٛػ ٖٜٗ
* ،ض ٕٗ ٜٔٚٛ/ ٗ /ػ س  ٕٜػ ٗ ٛػ ٕٗٗ
ا
زاثؼب  :لظٛز آخس ف ٝاٌزعجيت

ذلػػؾ أف محكمػػا الموضػػوع ذهبػػت فػػى حكم ػػا  ،ػ س ػواء فػػى م،ػػاـ يصػػويرها لوا وػػا

الػدعوش أو فيمػا سيخمصػيا مػف أ ػواؿ شػ ود ا بػات  ،ػ لػى أف الطػاعف سػيولى عمػى أمػواؿ

الشػػركا اليػػى يػػولى ر اسػػا مجمػػس داري ػػا دوف حػػؽ وبطريػػؽ يزويػػر مسػػي داي ا واسػػيومالا ليمػػؾ
المحػررات مػع عممػا بيزويرهػا  ،ػ فضػىي عػف ا ضػرار الومػدش بػرمواؿ يمػؾ الشػركا  ،ػ واليػى
ػاء عمػى ذلػؾ ا يفػاؽ  ،ػ دوف أف يبػيف
يوػد فػى حكػـ المػاؿ الوػاـ  ،ػ و ػد و وػت يمػؾ الجػ ار ـ ب ي
المحكمػا فػى مػدو ات أسػباب حكم ػا األدلػا وال،ػ ار ف اليػى سيخمصػت م ػا يمػؾ المسػاهما  ،ػ
وجاء حدي ا فػى هػذا الشػرف عامػاي يشػوبا ا جمػاؿ  ،ػ و يسػيخمص م ػا أف رادة هػا ء سػواء
كاف حس ى ال يا أو بسوء يا ػد يطاب،ػت مػع رادة الطػاعف  ،ػ وايج ػت فػى ذات ا يجػاه لػى
و ػػوع الج ػ ار ـ المػػذكورة  ،ػ بحيػػث يمكػػف ال،ػػوؿ أ ػا و وػػت بػػاليواطا وا عػػداد المسػػبؽ عمػػى
و وع ػا  ،ػ وافيرضػت بػذلؾ هػذا اليواطػا عمػى فيػر أسػاس وا وػى صػا ب  ،ػ وهػو مػا
وأصوؿ ا سيد ؿ السديد ع د ال،ضاء با دا ا ٓ

ييفػؽ

ولػػـ ييومػػؽ المحكمػػا فػػى األدلػػا وال ،ػ ار ف اليػػى سػػا ي ا سػػمطا ا ي ػػاـ  ،ػ بػػؿ أخػػذت

بظاهرهػا أذ

يسػرؿ الطػاعف ي عػف فومػا الشخصػى الميومػد  ،ػ ولػـ يفطػف المحكمػا لػى مػا

جرش عميا الومؿ فى الشػركا فػى شػرف صػرؼ مسػيح،ات أيوػاب المحػاميف ألرباب ػا وأصػحاب
الحؽ في ا  ،ػ وأف الورؼ السا د فى الشركا سيمر  ،ػ وعمى مػدش عػدة سػ وات  ،ػ بػرف يحػرر

مسي دات الصرؼ والشيكات اليى يم ؿ الم،ابؿ ليمػؾ األيوػاب برسػماء مخيمفػا وميوػددة  ،ػ ولػو
ػاء عم ػػى طم ػػب
ل ػػـ يك ػػف ل ػػا ش ػػرف ف ػػى مباشػ ػرة دع ػػاوش الش ػػركا لميمي ػػع با عف ػػاء الضػ ػريبى ب ػ ي
المحامى ٓ
المحاميف أصحاب الشرف وم ـ الدكيور /
ولػػـ يكػػف هػػذا الومػػؿ بيمػػؾ الطري،ػػا اصػ اير عمػػى الطػػاعف وحػػده  ،ػ بػػؿ يبػػع مػػع فيػره
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فرضػػحى عرفػاي مسػػي ،اير يم ػػؿ الح،ي،ػػا الوا ويػػا المطم،ػػا  ،ػ واليػػى ي يفػػى مو ػػا اليزويػػر والكػػذب
وهػػو جػػوهر يمػػؾ الجريمػػا والػػذش يػػدور موػػا وجػػوداي وعػػدماي  ،ػ ولػػـ يبػػيف المحكمػػا فػػى حكم ػػا
كذلؾ ما يدؿ عمى أف الطػاعف يومػد يغييػر الح،ي،ػا و صػد طمسػ ا واخفا ػا ب يػا سػي ا و صػد
د ـ  ،ػ وهػذا ال،صػد ع صػر جػوهرش كػذلؾ لم،ضػاء بمسػاءليا سػواء عػف جريمػا سػييى ا عمػى

بوض أمواؿ الشركا اليى يومؿ ب ا أو ج ار ـ اليزوير اليى ديف ع ا والمريبطػا ب ػا ريباطػاي
ي،بؿ اليجز ا ٓ

ولـ يفطف المحكمػا لػى أف الومػؿ جػرش داخػؿ الشػركا واسػيمر عمػى هػذا ال حػو الػذش

يبػػدو فػػى ظػػاهره مخالف ػاي لمح،ي،ػػا  ،ػ ولك ػػا فػػى الوا ػػع يم ػػؿ وا وػػا فومي ػاي

ي طػػوش عمػػى أش

عدواف أصاب الماؿ الواـ أو يزوير  ،ػ يجوؿ الو ا ع المزورة فى صػورة الو ػا ع الصػحيحا  ،ػ
ورصدها بيمؾ المحررات عف صد سئ و يا ما ما لإلضرار برمواؿ الشركا المج ى عمي ا ٓ

ول ػػـ ي ػػدرؾ المحكم ػػا ب ػػرف الط ػػاعف ل ػػـ ي،ص ػػد الي ػػداخؿ وا سػ ػ اـ ف ػػى الجػ ػ ار ـ الم ػػدعى

بو وع ػا  ،ػ وأ ػا كػاف حسػف ال يػا  ،ػ بد لػا ال،ػ ار ف الوديػدة السػالؼ بيا ػا  ،ػ ولػـ ييجػا ييػا
ذلػػؾ ا يجػػاه الم حػػرؼ الػػذش ذهبػػت ليػػا عمػػى فيػػر سػ د جػػدش مػػف الوا ػػع الػػذش حجبػػت فسػ ا

عػف بح ػا  ،ػ وأف كػؿ مػا يمكػف أف ي سػب ليػا ػ فرضػاي ػ يشػكؿ أخطػاء داريػا يحاسػب ع ػا
داري ػاي ويرديبي ػاي  ،ػ وي حسػػر بػػذلؾ مس ػ ولييا الج ا يػػا اليػػى يسػػيمزـ ي ػوافر ال،صػػد الج ػػا ى لػػدش

الجا ى وايجاه ييا لى ريكاب الفوؿ الموا ب عميا ٓ

وهو أمر فير ػا ـ بال سػبا لمطػاعف فػى الػدعوش الما مػا المطروحػا وفػؽ مػا هػو ابػت
مػف المسػي دات الوديػدة اليػى ػدم ا سػالفا البيػاف  ،ػ واليػى يجػزـ بحسػف ييػا وبػراءة سػاحيا  ،ػ
و يمكف بحاؿ سيخىص هذا ال،صد مف خػىؿ مػا ي بػئ ع ػا ظػاهر مػا سػا يا المحكمػا مػف

أدلػا و ػ ار ف ضػد هػذا الطػاعف  ،ػ ذ

يػادش فػى ح،ي،ي ػا لػى هػذا المو ػى  ،ػ و يسػيخمص

م ػػا ذلػػؾ المف ػػوـ عمػػى حػػو م ط،ػػى ي بػػت ال،صػػد الج ػػا ى فػػى جا بػػا عمػػى حػػو سػػديد  ،ػ
خاصػػا لمػػا هػػو م،ػػرر بػػرف الوب ػرة فػػى المحاكمػػات الج ا يػػا واألدلػػا اليػػى يمكػػف عمي ػػا ضػػاء

با دا ا بالح،ي،ا وبالموا ى
فالمحكما

باأللفاظ والمبا ى ٓ

يرخذ بظاهر الدليؿ ال،ولى ولو كاف عيرافاي أو ار اير بإريكاب الجريما ٓ
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كما

يرخذ بظاهر الدليؿ المكيوب ولو كاف فى محرر رسمى ٓ

ول ػػذا ضػػت محكمػػا ال ػ ،ض بر ػػا

يصػػق دا ػػا مػػي ـ بجريمػػا خيا ػػا األما ػػا ي ذا

ي ػػع ال،اض ػػى بر ػػا يس ػػمـ الم ػػاؿ بو ،ػػد م ػػف ع ،ػػود ا يم ػػاف الػ ػواردة عم ػػى س ػػبيؿ الحص ػػر ف ػػى

المادة  ٖٗٔ /ع،وبات وال،وؿ فى بوت ع،د مف هذه الو،ػود هػو بػالوا ع بحيػث

اء عمى عيرافا بمسا ا أو بكيابيا ميى كاف ذلؾ مخالفاي لمح،ي،ا ٓ
ساف ولو ب ي
* ،ض  ٜٔٛٔ/ٖ/ٜٔػ س ٕٖ ػ ٘ٗ ػ ٕٙٛ
* ،ػ ػ ػػض  ٜٕٔٙ/ٕٔ/ٔٛـ

س ٖٔ ـ

ر ػ ػ ػػـ  ٕٓٛـ

صٖ ٛٙـ

يصػق يػر يـ

طوػ ػ ػػف ر ػ ػ ػػـ

ٖٕٔ/ٜٔٙٚؽ

* ،ض  ٜٜٔٙ/ٔٓ/ٕٚـ س ٕٓ ـ ر ـ ٕٖٕ ـ ص ٔٔٚٙـ طوف ٖ٘ٗٔ ٖٜ /ؽ
* ،ض ٖٔ ٜٕٔٚ/ٕ/ػ س ٖٕ ػ ر ـ ٖ٘ ػ صٖٓٔػ طوف ر ـ ٘ ٗٔ / ٔٗٚؽ

* ،ض  ٜٔٚ٘/ٙ/ٛـ س  ٕٙـ ر ـ  ٔٔٙـ ص ٜٗٚـ الطوف ٔٗ٘ / ٛٙؽ
* ،ض ٔ ٜٔٚٙ/ٔٔ/ـ س  ٕٚـ ر ـ ٓ ٜٔـ صٖ٘ ٛـ الطوف ٕ٘ٗٙ/ ٙؽ

رأت أ ا

وأف لممحكما أ ي يرخذ بالدليؿ المكيوب ولػو كػاف محػر اير فػى ور ػا رسػميا ػ طالمػا أ ػا
يمي ـ بالح،ي،ا اليى ي وت ب ا واطمر ت لي ا ٓ

* ،ض  ٜٔٚٙ/٘/ٔٚػ س  ٕٚػ ر ـ ٕٔٔ ػ ص ٔٓ٘

ذلػػؾ اف ػواـ ال،ضػػاء الج ػػا ى هػػو ح،ي،ػػا الوا ػػع  ،فػػى يب ػػى ا حكػػاـ الج ا يػػا ا عمػػى

الوا ػػع الفومػػى ال ابػػت عمػػى وجػػا الجػػزـ والي،ػػيف  ،فػػاذا كػػاف ال،اضػػى المػػد ى م،يػػد فػػى المسػػا ؿ
المد يا ب،واعد

يسمق في ا

بطرؽ محددة فى ا بات وي يج عػف ذلػؾ حيمػاؿ أ ييطػابؽ

الخْم ػػؼ بي م ػػا ولك ػػف يب ػػرره عيب ػػار
الح،ي،ػػا ال،ض ػػا يا م ػػع الح،ي ،ػػا الوا وي ػػا ب ػػؿ ي فػػرج مسػ ػافا ه
اسي،رار اليوامؿ  ،بي ما ييميع ال،اضى ػ فى المسا ؿ الج ا يا ػ بحريا مطم،ا فػى يممػس وسػا ؿ
ا

اع مف أش دليؿ ي،دـ ليا يوصػى الػى الودالػا المطم،ػا

ب،ػدر ا مكػاف لمػا ييريػب عمػى

ا حكػػاـ الج ا يػػا مػػف د ػػار خطيػره ييومػػؽ بالحريػػا والحيػػاه ( الوسػػيط فػػى شػػرح ال،ػػا وف المػػد ى

لمػدكيور  /عبػد الػرزاؽ السػ ورش ػ جػزء ( ٕ/ا بػات) ط ٗ ٜٔٙػ ص ٘ٔ ػ  ) ٕٜػ ٚيمـٛي

االظزبذ اٌعٕٛٙز " : ٜرأي ا فيما ي،دـ أف الح،ي،ا ال،ضا يا ػد يبيوػد عػف الح،ي،ػا الوا ويػا ،
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بؿ د ييوارض مو ا ورأي ا أف السبب فػى ذلػؾ أف الح،ي،ػا ال،ضػا يا

ي بػت

مػف طريػؽ

ضا ى رسػما ال،ػا وف و ػد يكػوف ال،اضػى مػف أشػد المػو يف بالح،ي،ػا الوا ويػا  ،و ػد يورف ػا

ب فسا مورفا

ييطرؽ لي ا الشؾ  ،ولكف ي وػدـ أمامػا الطريػؽ ال،ػا و ى

باي ػا فػى يجػد بػداي

مػػف هػػدارها واألخػػذ بسػػبؿ ال،ػػا وف فػػى ا بػػات  ،ومػػف ػػـ ػػد ييوػػارض الح،ي،ػػا ال،ضػػا يا مػػع

الح،ي،ػ ػػا الوا ويػ ػػا "

ي أف ال،اضػ ػػى ال،اضػ ػػى الج ػ ػػا ى ييميػ ػػع بحريػ ػػا مطم،ػ ػػا ألف لتحكػ ػػاـ

الج ا ي ػػا د ػػا اير خطيػ ػرة ييوم ػػؽ بالحري ػػا والحي ػػدة ( المرج ػػع الس ػػابؽ ر ػػـ  ٕٓ/ص ) ٕٚ

ولذلؾ فإف لممحكما ػ فى الػدعوش الج ا يػا ه ػا ػ مطمػؽ الحريػا فػى أف يحكػـ عمػى م،يضػى مػا

ي،ي ػع هػى بػا ػ دوف أف يي،يػد بػرش حكػـ لسػواها حيػى واف ي ػا ض حكم ػا مػع الحكػـ الصػادر
فى دعوش أخرش مد يا أو ج ا يا

*** فال دجيخ أِبَ اٌمبض ٝاجلٕبئٝ

ٌألدىبَ اٌظبدزح ِٓ احملبوُ املدٔيخ

ف،د صت المػادة  ٗ٘ٚ /أ ج عمػى أ ػا " :

يكػوف لىحكػاـ الصػادرة مػف المحػاكـ

المد يا وة الشىء المحكػوـ بػا أمػاـ المحػاكـ الج ا يػا فيمػا ييومػؽ بو ػوع الجريمػا و سػبي ا الػى

فاعم ا "

ٚثرٌه لضذ حمىّخ إٌمض ف ٝاٌؼديد ِٓ أدىبِٙب فمبٌذ  :ـ
" مف الم،رر وف،ا لممادة  ٗ٘ٚجراءات ج ا يا أف

يكػوف لتحكػاـ الصػادرة مػف

المحاكـ المد يا وة الشىء المحكوـ فيا فيما ييومؽ بو وع الجريمػا و سػبي ا الػى فاعم ػا ذلػؾ
أف األصػػؿ أف المحكمػػا الج ا يػػا مخيصػػا بموجػػب المػػادة ٕٕٔ مػػف ذلػػؾ ال،ػػا وف بالفصػػؿ فػػى
جميع المسا ؿ اليى ييو ؼ عمي ا الحكـ فى الدعوش الج ا يا أمام ا مػا لػـ ي،ػض ال،ػا وف عمػى
خػػىؼ ذلػػؾ

وهػػى فػػى محاكمػػا المي مػػيف عػػف الج ػ ار ـ اليػػى يوػػرض عمي ػػا الفصػػؿ في ػػا

يمكػػف أف يي،يػػد بػػرش حكػػـ صػػادر مػػف أيػػا ج ػػا أخػػرش م مػػا كا ػػت وذلػػؾ لػػيس ف،ػػط عمػػى
أس ػػاس أف م ػػؿ ه ػػذا الحك ػػـ

يك ػػوف ل ػػا ػػوة الش ػػىء المحك ػػوـ في ػػا بال س ػػبا لم ػػدعوش الج ا ي ػػا
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وداـ الوحدة فى الخصوـ أو السػبب أو الموضػوع بػؿ ألف وظيفػا المحػاكـ الج ا يػا والسػمطا

الواسػػوا اليػػى خول ػػا ال،ػػا وف أياهػػا لم،يػػاـ ب ػػذه الوظيفػػا بمػػا يكفػػؿ ل ػػا اكيشػػاؼ الوا وػػا عمػػى
ح،ي،ي ػػا كػػى

يوا ػػب بػػرشء أو يفمػػت مجػػرـ ذلػػؾ ي،يضػػى أ يكػػوف م،يػػدة فػػى أداء وظيفي ػػا

برش يد لـ يرد با ص فى ال،ا وف "

* ،ض ٕٔ ٜٔٛٗ/ٔٔ/ػ س ٖ٘ ػ ٓ ٔٛػ ٕٓٛ
* ،ض ٕٓ ٜٕٔٚ/ٖ/ػ س ٖٕ ػ ٗ ٜػ ٕٖٗ
* ،ض  ٜٔٚٔ/ٔ/ٔٛػ س ٕٕ ػ  ٜٔػ ٚٛ
* ،ض  ٜٜٔٙ/ٔ/ٙػ س ٕٓ ػ  ٜػ ٖٛ

* ،ض ٗ ٜٔ٘ٙ/ٙ/ػ س  ٚػ  ٕٕٛػ ٕٗٛ
وّب لضذ ثأٔٗ  :ـ

" مف الم،ػرر وفػؽ المػادييف ٕٕٔ و  ٗ٘ٚمػف ػا وف ا جػراءات الج ا يػا أف الحكػـ

الصػػادر فػػى دعػػوش مد يػػا

يػػر ير لػػا عمػػى الػػدعوش الج ا يػػا و ي،يػػد ال،اضػػى الج ػػا ى ع ػػد

ظر الدعوش "
* ،ض ٔٔ ٜٜٔٚ/ٔ/ػ س ٖٓ ػ  ٜػ ٓٙ
* ،ض  ٜٔٗٓ/ٕٔ/ٔٙـ مج ال،واعد ال،ا و يا ـ عمر ـ ج٘ ـ  ٔٙٛـ ٖٔٔ
وّب لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـ

" أف المحكما الج ا يا وهى يحاكـ المي مػيف عػف الجػ ار ـ الموروضػا عمي ػا

يمكػف

اف يي،يد برش حكـ صادر مف أيا ج ػا أخػرش م مػا كا ػت وذلػؾ لػيس ف،ػط عمػى أسػاس أف
م ػؿ هػذا الحكػـ

يكػوف لػا ػوة الشػػىء المحكػوـ فيػا بال سػبا لمػدعوش الج ا يػا

وػداـ الوحػػدة

فى الخصوـ أو السبب أو الموضوع بؿ وألف وظيفا المحاكـ الج ا يا والسمطا الواسػوا اليػى
خول ػػا ال،ػػا وف اياهػػا لم،يػػاـ ب ػػذه الوظيفػػا بمػػا يكفػػؿ ل ػػا كشػػؼ الوا وػػا عمػػى ح،ي،ي ػػا كػػى

يوا ب برم أو يفمت مجرـ ذلؾ ي،يضى أ يكػوف هػذه المحػاكـ م،يػدة فػى أداء وظيفي ػا بػرش
يد لـ يرد با ص فى ال،ا وف مما يمزـ ع ػا أ يكػوف لمحكػـ الصػادر مػف المحػاكـ المد يػا أو
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فيرهػػا مػػف الج ػػات األخػػرش أش شػػرف فػػى الحػػد مػػف سػػمطا المحػػاكـ الج ا يػػا الي ػى مرموريي ػػا
السػػوى لمكشػػؼ عػػف الح،ػػا ؽ كمػػا هػػى فػػى الوا ػػع

ال،ا وف المد ى أو المرافوات مف يود

كمػػا ي،ػػرره يمػػؾ الج ػػات م،يػػدة بمػػا فػػى

يورف ا ا وف يح،يػؽ الج ايػات ومميزمػا حػدود طمبػات

الخصوـ وأ وال ـ فى يكييف ـ هـ لمو ا ع المي ازع عمي ا بي ـ وهػـ دوف فيػرهـ أصػحاب الشػرف
في ا "
* ،ض  ٜٔٗٓ/ٕٔ/ٔٙـ مجموعا ال،واعد ال،ا و يا ـ ج ٘ ـ  ٔٙٛـ ٖٔٔ
*** بػػؿ ف ال،اضػػى الج ػػا ى

يي،يػػد بحكػػـ و ب ػرأش ػػاض ج ػػا ى دخػػر  ،ػ ولػػا مطمػػؽ

الحريػػا فػػى أف يحكػػـ بمػػا ي ديػػا ليػػا ع،يديػػا ،

ػ مس ػػي،ى فػػى يحصػػيؿ هػػذه الو،يػػدة ب فسػػا

يشػػاركا في ػػا فيػره  ،و يب ػػى ع،يديػػا عمػػى حكػػـ دخػػر لسػواه ػ ٚثــرٌه لضــذ حمىّــخ

إٌمض ف ٝاٌؼديد ِٓ أدىبِٙب فمبٌذ  :ـ

( ٔ ) " مف الم،رر أف ال،اضى وهو يحاكـ مي ما يجب أف يكوف مطمؽ الحريػا فػى هػذه
المحاكمػا فيػر م،يػػد بشػىء ممػا يضػػم ا حكػـ صػادر فػػى ذات الوا وػا عمػى مػػي ـ
دخر و مباؿ برف يكوف مف وراء ضا ا عمى م،يضػى الو،يػدة اليػى يكو ػت لديػا
يػػاـ ي ػػا ض بػػيف حكمػػا والحكػػـ السػػابؽ صػػدوره عمػػى م،يضػػى الو،يػػدة اليػػى يكو ػػت

لدش ال،اضى ا خر " ٓ

* ،ض ٕٛ/٘/ٜػ س ٖٖ ػ ٖ ٔٙػ ٔ٘ٙ
( ٕ ) " أف األحكاـ يجب أف يب ى عمى األدلا اليى ي،ي ع م ػا ال،اضػى بردا ػا المػي ـ أو
ببراءيا صػاد ار فػى ذلػؾ عػف ع،يػدة يحصػم ا هػو بمػا يجريػا مػف اليح،يػؽ مسػي،ى
فػػى يحصػػيؿ هػػذه الو،يػػدة ب فسػػا

يشػػاركا في ػػا فيػره و يصػػق فػػى ال،ػػا وف أف

ي ػػدخؿ ف ػػى يك ػػويف ع،يدي ػػا بص ػػحا الوا و ػػا الي ػػى أ ػػاـ ض ػػااه عمي ػػا أو بو ػػدـ

صحي ا حكما لسواه "
* ،ض ٓٔ ٛٗ/ٗ/ػ س ٖ٘ ػ  ٛٛػ ٗٓٗ

( ٖ ) " مػف الم،ػرر أف ال،اضػػى وهػو يحػاكـ مي مػػا يجػب أف يكػوف مطمػػؽ الحريػا فػى هػػذه
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المحاكما  ،فير م،يػد بشػىء ممػا يضػم ا حكػـ صػادر فػى وا وػا أخػرش عمػى ذات
المػػي ـ " و مبػػاؿ بػػرف يكػػوف مػػف وراء ضػػا ا عمػػى م،يضػػى الو،يػػدة اليػػى يكو ػػت

لديػػا ي ػػاـ ي ػػا ض ب ػػيف حكمػػا والحك ػػـ الس ػػابؽ ص ػػدوره عمػػى م،يض ػػى الو،ي ػػدة اليػػى
يكو ت لدش ال،اضى ا خر " ٓ

* ،ض  ٛٗ/٘/ٛػ س ٖ٘ ػ  ٔٓٛػ ٜٔٗ
( ٗ ) " مػف الم،ػرر أف ال،اضػػى وهػو يحػاكـ مي مػػا يجػب أف يكػوف مطمػػؽ الحريػا فػى هػػذه
المحاكما  ،فير م،يد بشىء ممػا يضػم ا حكػـ صػادر فػى ذات الوا وػا عمػى مػي ـ
دخػػر  ،و مبػػاؿ بػػرف يكػػوف مػػف وراء ضػػا ا عمػػى م،يضػػى الو،يػػدة اليػػى يكو ػػت
لديػػا ي ػػاـ ي ػػا ض ب ػػيف حكمػػا والحك ػػـ الس ػػابؽ ص ػػدوره عمػػى م،يض ػػى الو،ي ػػدة اليػػى

يكو ت لدش ال،اضى ا خر " ٓ

* ،ض ٖٕ ٕٙ/ٔٓ/ػ س ٖٔ ػ  ٔٙٙػ ٕٙٚ

( ٘ ) " ي،ػػدير الػػدليؿ فػػى دعػػوش يحػػوز ػػوة الشػػىء الم،ضػػى فػػى دعػػوش أخػػرش  ،اذ أف
لممحكمػػا فػػى الم ػواد الج ا يػػا أف ييصػػدش وهػػى يح،ػػؽ الػػدعوش المرفوعػػا الي ػػا ويحػػدد

مسػ وليا المػػي ـ في ػػا ػ الػػى أيػػا وا وػػا أخػػرش  ،ولػػو كو ػػت جريمػػا وي،ػػوؿ كممي ػػا
في ػػا فػػى خصػػوص مػػاييومؽ بػػا الػػدعوش الم،امػػا أمام ػػا ويكػػوف ول ػػا صػحيحا فػػى

هذا الخصوص  ،دوف أف يكوف ممزما لممحكما اليى يرفع أمام ػا الػدعوش بالي مػا
موضوع يمؾ الوا وا " ٓ
* ،ض  ٙٔ/ٔٔ/ٚػ س ٕٔ ػ  ٔٚٚػ ٛٛٛ

(  " ) ٙوجوب أسػي اد ال،اضػى فػى المػواد الج ا يػا فػى بػوت الح،ػا ؽ ال،ا و يػا الػى الػدليؿ
الذش ي،ي ع با وحده و يجوز لا أف ياسس حكما عمى رأش فيره " ٓ
* ،ض  ٙٙ/ٖ/ٚػ س  ٔٚػ ٘ٗ ػ ٖٖٕ
()ٚ

بؿ اف ضاء محكما ال ،ض فى الدعوش ،

ي،يد محكما الموضوع فػى ا عػادة

 ،ػ ف،ضت محكما ال ،ض مػ ار ار بػرف محكمػا ا عػادة

يي،يػد بوج ػا ظػر محكمػا

ال ،ض فى ال،ضيا فس ا ول ػا أف يخػالؼ عػف ضػا ا دوف أف ييخػذ ذلػؾ وج ػا

189

لمطوف ا اذا كاف محؿ المخالفا المدعاة يصػمق فػى ذايػا ألف يكػوف وج ػا لمطوػف

عمى الحكـ الجديد

* ،ض  ٗ٘/ٔٓ/ٛـ مج ال،واعد ال،ا و يا ـ عمر ـ ج  ٙـ ٕٔ ٙـ ص ٚ٘ٚ
* ،ض ٘ٔ ٗٙ/ٗ/ـ مج ال،واعد ال،ا و يا ـ عمر ـ ج  ٚـ ٗٗٔ ـ ص ٕٔٚ

* ،ض ٕٗ ٘ٛ/ٕ/ػ س  ٜػ  ٘ٙػ ص ٜٗٔ
* ،ض  ٜٔٙٚ/٘/ٛػ س  ٔٛػ  ٔٔٙػ ص ٘ٓٙ
* ،ض ٔ ٙٛ/ٗ/ػ س  ٜٔػ ص ٖٖٛ

* ،ض ٕ ٜٙ/ٙ/ػ س ٕٓ ػ ٓ ٔٙػ ص ٕٓٛ
* ،ض ٗ ٚٓ/٘/ػ س ٕٔ ػ ٘٘ٔ ػ ٘٘ٙ
* ،ض ٓٔ ٜٔٚٛ/ٕٔ/ػ س  ٕٜػ ٜٓٔ

فاألحكػػاـ الج ا يػػا يجػػب أف يب ػػى عمػػى الجػػزـ والي،ػػيف مػػف الوا ػػع الػػذش ي بيػػا الػػدليؿ
المويبػ ػػر  ،و ياسػ ػػس عمػ ػػى الظػ ػػف وا حيمػ ػػاؿ مػ ػػف الفػ ػػروض وا عيبػ ػػارات المجػ ػػردة وا دلػ ػػا
ا حيماليا ٓ

* ،ض ٕٗ ٜٔٚٚ/ٔ/ػ س  ٕٛػ  ٕٛػ ٕٖٔ
* ،ض  ٜٔٚٚ/ٕ/ٙس ٕٛػ  ٖٜػ ٓٔٛ

* ،ض  ٜٖٔٚ/ٔ/ٕٜػ س ٕٗ ػ  ٕٚػ ٗٔٔ

* ،ض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٔٔ/ػ س ٖٕ ػ  ٕٙٛػ ٗٔٔٛ
* ،ض  ٜٔٙٛ/ٔ/ٕٜػ س  ٜٔػ ٕٕ ػ ٕٓٔ

* ،ض ٕ ٜٖٔٚ/ٕٔ/ػ س ٕٗ ػ  ٕٕٛػ ٕٔٔٔ
* وّب لضذ حمىّخ إٌمض ثأْ :
" المحكمػػا

ي،يـ ضػاءها عمػى أمػور

يب ػػى حكم ػػا ا عمػػى الو ػػا ع ال ابيػػا فػػى الػػدعوش  ،ولػػيس ل ػػا أف
سػ د ل ػا مػف األوراؽ المطروحػا عمي ػا " ٓ وأف األحكػاـ يجػب أف

يب ػػى عمػػى أسػػس صػػحيحا مػػف أوراؽ الػػدعوش فػػإذا اسػػي د الحكػػـ الػػى روايػػا أو وا وػػا
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أصػػؿ

ل ا فى اليح،ي،ات فإ ا يكوف مويباي بي ا ا عمى أساس فاسد " ٓ
* ،ض ٘ٔ ٜٔٛٗ/ٔ/ػ س ٖ٘ ػ  ٛػ ٓ٘

* ،ض ٖٕ ٜٕٔٛ/ٖ/ػ س ٖٖ ػ ٓ ٛػ ٖٜٚ
* ،ض ٕٗ ٜٔٚ٘/ٕ/ػ س  ٕٙػ ٕٗ ػ ٔٛٛ
* ،ض ٕٔ ٜٜٔٚ/ٕ/ػ س ٖٓ ػ  ٗٛػ ٕٓٗ
* ،ض ٖ ٜٕٔٚ/ٔ/ػ س ٖٕ ػ ٘ ػ ٔٚ

ومػف الم،ػرر فػى هػذا الصػدد أف المسػ وليا الج ا يػا

ي،ػاـ

عمػى األدلػا ال،اطوػا

الم ْويبػػر و ياسػػس بػػالظف وا حيمػػاؿ عمػػى الفػػروض وا حيمػػا ت
الجازمػػا اليػػى ي بي ػػا الػػدليؿ ه
وا عيبارات المجردة ٓ
* ،ض ٕٗ ٜٔٚٚ/ٔ/الس ا  ٕٛر ـ  ٕٛص ٕٖٔ ػ طوف  ٗٙ / ٔٓٛٚؽ

* ،ض  ٜٔٛ٘/ٔٓ/ٔٚالس ا  ٖٙر ـ  ٔ٘ٛص  ٛٚٛطوف ٘ٔ ٘٘ / ٙؽ
ومػػف الم،ػػرر لػػذلؾ أف الشػػارع الج ػػا ى

يويػػرؼ ب ،ػ ار ف الخطػػر  ،وخطيػػا فػػى ذلػػؾ

مخيمفا عػف خطػا الشػارع المػد ى  ،ويسػي د خطػا الشػارع الج ػا ى الػى مبػدأ شخصػيا السػ وليا

الج ا يا ويطبي،ا لذلؾ ،

يفيػرض خطػر مػف ريكػب فوػىي ٓبػؿ ييوػيف ا بػات ذلػؾ الخطػر ،

والمكمؼ با بات هو سمطا ا ي اـ  ،فاف لـ ي بت خطر المي ـ يويػيف عمػى ال،اضػى أف يبر ػا

 ،دوف أف يكمفا با بات أ ا لـ يرت خطر ٓ

* شرح الو،وبات ـ ال،سـ الخاص ـ لمدكيور جيب حس ى ـ ط  ٔٚٛٙـ ص ٗٔٗ
* ،ض ٖٕٜٖٔٔ/ٗ/ـ مج ال،واعد ال،ا و يا ـ عمر ـ ج ٕ ـ ر ـ  ٕٗٛـ ص ٖٓٓ
* ،ض ٖٓ ٜٜٔٙ/ٙ/ػ س ٕٓ ػ ٗ ٜٔػ ٖٜٜ
ا
خبِعب  :لظٛز آخس ف ٝاٌزعجيت

ف،د يمسؾ الدفاع عف الطاعف بودـ جديا اليحريات اليى زعـ الو،يػد  ،ػ محمػد محسػف

ػاء عمي ػا ا ذف بالضػبط واليفيػيش
اليما ى  ،ػ عضو الر ابا ا داريا  ،ػ أ ا اـ ب ا وصدرت ب ي
 ،ػ وأسػػفرت عػػف كافػػا األدلػػا اليػػى أ امػػت عمي ػػا سػػمطا ا ي ػػاـ الػػي ـ اليػػى أس ػ دي ا لمطػػاعف
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واليى ضى الحكـ بإدا يا عمي ا ٓ

و د فييحت هذه اليحريات المزعوما بما سب لمطاعف بر ػا سػيولى عمػى شػيؾ بمبمػغ

ٕٓٓ ألػػؼ دو ر بمسػػي دات صػػرؼ مي ا ضػػا  ،ػ حيػػث أ بػػت بيمػػؾ المسػػي دات أ ػػا أيوػػاب
لممح ػػامى /

أح ػػد المسش ػػاريف ال ،ػػا و يف لش ػػركا

،

ػ وأرف ػػؽ ػػىث يص ػػا ت

بإسػػيىـ هػػذا المبمػػغ بإسػػـ ى ػػا محػػاميف  ،ػ وأ ػػا يػػـ يزويػػر المبػػالغ ال ػواردة ب ػػا ليغطيػػا يمػػا
الشيؾ المذكور (؟!) ـ كمؼ سريف ع ماف رفوت واليى يومؿ يحػت ر اسػيا بصػرؼ الشػيؾ ،
ف،امت بي فيذ أوامره وصرفت يميا وسممي ا ليا ( لمطاعف ) ٕٓٓ ألؼ دو ر ٓ

و د بت كذب يمؾ اليحريات وعػدـ صػحي ا كميػاي  ،بوػد أف ي ػى ي،ريػر سػـ أبحػاث

اليزييؼ واليزوير بمصمحا الطب الشرعى لػى أف الػدكيور /

هػو المو ػع عمػى يصػاؿ

سػػيىـ ذلػػؾ الشػػيؾ  ،كمػػا بػػت مػػف مػػدو ات أسػػباب الحكػػـ الطوػػيف ذايػػا أف دعػػاء المحػػامى

المذكور برف الطاعف سيو وا عمى يصاؿ سيىـ ذلؾ الشيؾ فى ففما م ا  ،أمر يي ػافى مػع
حكـ الو،ؿ والم طؽ السميـ  ،ذ

يسيساغ م ا وهو عميد سابؽ بكميا الح،وؽ وأسػياذ لم،ػا وف

المد ى ب ا ومف كبار المحاميف أف يدعى أف الطػاعف دس لػا صػورة الشػيؾ بمبمػغ ٕٓٓ ألػؼ

دو ر حيف سيو وا عمى صورة شػيؾ دخػر بمبمػغ ٓٓ٘ٔ دو ر ذ أف دعػاءه لػيس م،بػو ي فػى

الو،ػػؿ والم طػػؽ  ،ذ يس ػيحيؿ عمػػى مػػف كػػاف فػػى م ػػؿ ،افيػػا ال،ا و يػػا أ ي يطمػػع عمػػى صػػورة

الشػػيؾ ب ػػذا المبمػػغ الكبيػػر  ،وهػػو يومػػـ بر ػػا سػػبؽ أف ي،ػػدـ بطمػػب لصػػرؼ هػػذا المبمػػغ  ،وممػػا
ياكػػد هػػذا ال ظػػر ويدعمػػا مػػا ش ػ د بػػا  /عػػز الػػديف فيحػػى فالػػب ػ ا ػػب مػػدير ا دارة الماليػػا
بشػػركا

دو ر لػ

والػػذش طػػع بي،ػػيف بر ػػا هػػو الػػذش ػػاـ بيسػػميـ الشػػيؾ الػػذش يميػػا ٕٓٓ ألػػؼ
وو ع أماما بإسيىما عمى صورة هذا الشيؾ ٓ

وأ ػػا بوػػد ذلػػؾ بفيػرة وجي ػزة  ،طمػػب مػػف المػػي ـ األوؿ يحريػػر شػػيؾ دخػػر بمبمػػغ ٓٓ٘ٔ
دو ر مكافػػرة لمحػػامى المكيػػب  ،ػ فحػػرره وو ػػع عميػػا الطػػاعف  ،ػػـ سػػمما لػ ػ

 ،وكػػاف

ه اؾ فاصؿ زم ى بيف اليو يع عمى الشيكيف المذكوريف ٓ

وبذلؾ سطرت المحكما فى حكم ا  ،ػ ما ياكد صحا مػا د ػاره الػدفاع عػف عػدـ جديػا

اليحريػات اليػى أج ارهػا الو،يػد المػذكور  ،ػ واليػى بػت عػدـ جػديي ا بػؿ وػداـ صػحي ا كميػاي  ،ػ
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وهػو مػا يكفػػى لطرح ػا جا بػاي  ،ػ وعػػدـ اليوويػؿ عمي ػػا  ،ػ ويكػػوف المحكمػا بػػذلؾ ػد وصػػمت

اليحريات المذكورة بما يكذب ا  ،ػ وا ودام ا كمياي  ،ػ وليس بما ي،طع بودـ جديي ا فحسب ٓ

وباليػػالى فمػػا كػػاف ل ػػا أف يطػػرح دفػػاع الطػػاعف فػػى هػػذا الصػػدد  ،ػ ويي كػػر لمػػا ورد

برسػػباب حكم ػػا مػػف يػػا ج خمصػػت لي ػػا  ،ػ ويوػػود وي،ػػرر بر ػػا طمر ػػت لػػى اليحريػػات اليػػى
جمو ا عضو هي ا الر ابا ا داريا المذكور  ،ػ وأف ل ا مطمؽ الحريا فػى ي،ػدير يمػؾ الجديػا ،
ػ ذ يشكؿ ذلؾ يوارضاي بيف بوض أجزاء الحكػـ وبوضػ ا ا خػر بمػا يسيوصػى عمػى المواءمػا
واليوفيؽ  ،ػ ذ

يمكف الجمع بيف ي،ديريف مي ا ضيف لذات اليحريات فى و ت واحد ٓ

ذ يػ ػػارة يػ ػػذهب المحكمػ ػػا فػ ػػى بوػ ػػض أج ػ ػزاء الحكػ ػػـ لػ ػػى أف يحريػ ػػات عضػ ػػو الر ابػ ػػا
المذكور جادة  ،ػ ويارة أخرش يوود ويصم ا بودـ الجديا بؿ بكذب ا ومخالفي ا لموا ع ٓ

و محػػؿ لم،ػػوؿ فػػى هػػذا الصػػدد أف محكمػػا الموضػػوع يممػػؾ يجز ػػا الػػدليؿ  ،ػ ويرخػػذ

ببوض م ػا ويطػرح الػبوض ا خػر واألمػر فػى ال ايػا مرجوػا لػى سػمطي ا الي،ديريػا فػى وز ػا
واسي باط موي،دها م ا  ،ػ ألف هػذه الحريػا مشػروطا بداهػاي بػرف يكػوف اليجز ػا فػى دليػؿ يمكػف
يجز يػػا  ،ػ وأف يجػػرش دوف بيػػر فحػػوش الػػدليؿ والخػػروج بػػا عػػف مو ػػى

ي صرؼ ليا ب ييا واراديا ٓ

وواضػػق أف يحريػػات عضػػو الر ابػػا المػػذكور كػػؿ

ي،صػػده صػػاحبا ولػػـ

ي،بػػؿ اليجز ػػا ،

ػ وأف يجز ي ػػا

يخرج ػا عػف صػده ومف ومػا  ،ػ ومػف يػـ كػاف الحكػـ مويبػاي لي ا ضػا وفسػاد سػيد لا ويوسػؼ
سي ياجا بما يسيوجب ،ضا ٓ
ولػػـ ي،ػػؼ صػػور اليحريػػات ع ػػد هػػذا الحػػد بػػؿ ذهبػػت لػػى حػػد ال،ػػوؿ بػػرف يجز ػػا يمػػا

الشػػيؾ المػػذكورة ب،يمػػا ػػدرها ٕٓٓ ألػػؼ دو ر برسػػماء ى ػػا محػػاميف صػػوريا ومخالفػػا لموا ػػع
(؟!) وف ػػات جامو ػػا أف

المح ػػامى ب فس ػػا س ػػمـ

ػ بر وال ػػا

ػ بص ػػحا ص ػػدور ه ػػذه

ا يصا ت ال ى ا مف محاميف بمكيبا وأرفؽ ب ا ا عفاءات الض ار بيا اليى ييميووف ب ا ٓ
س :

ٚوشف اٌدفبع لظٛز حتسيبد ػض ٛاٌسلبثخ حمعٓ اٌيّبٔ ٝػٕدِب ظئً :

ه ػػؿ مي ػػدت يحرياي ػػؾ ل ػػى حيم ػػاؿ أف يك ػػوف ه ػػذه المب ػػالغ أو الش ػػيكات ػػد ص ػػرفت
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كريو ػػاب ومكافػ ػػرة لمػ ػػدكيور /

باليح،ي،ات )

م ػػف خػ ػػىؿ األشػ ػػخاص ا خ ػ ػريف ٓ ( ص ٕ٘
ػ فػػى حػػيف أف ال ابػػت

ج  :يحريػػايى طو ػت أف هػػذه المبػػالغ لػػـ يصػػرؼ لمػػدكيور

بػػاألوراؽ أف األخيػػر صػػرؼ يمػػا الشػػيؾ بمبمػػغ ٕٓٓ ألػػؼ دو ر  ،كمػػا أ ػػر أيض ػاي
بإعيباره أيواباي لا ٓ

بر ا صرؼ الشيؾ األخر بمبمغ ٓٓ٘ٔ دو ر بإسـ

وهو ما يدؿ عمى أف جامع اليحريات المذكورة لػـ يوػف بي،صػى ح،ي،ي ػا  ،ػ واسػيطىع
صحا يو يع كؿ مػف المػو ويف عمػى ا يصػا ت ال ى ػا المرف،ػا بطمػب سيصػداره ذلػؾ الشػيؾ

كريوػاب لػا  ،ػ مبي ػاي ب ػا بيا ػػات كػؿ محػػاـ وا عفػاء الضػريبى  ،ػ وعى يػا بالػػدكيور

بإعيبػ ػػاره مػ ػػف الوػ ػػامميف بمكيبػ ػػا  ،و ػ ػػد فضػ ػػق كػ ػػؿ مػ ػػف المحػ ػػاميف ال ى ػ ػػا
و

أكاذيػب الػدكيور /

و

 ،ػ وفسػاد اليحريػات المزعومػا  ،ػ ع ػدما أ ػروا صػراحاي

بصحا يو يواي ـ عمى يمؾ ا يصا ت وأ ػـ لػـ يحصػمو مػف يمػا ذلػؾ الشػيؾ ي مبمػغ ٓٓ٘
جػػـ لكػػؿ م ػ ـ  ،كمػػا أخف،ػػت اليحريػػات المػػذكورة فػػى عػػدـ ا سػػيد ؿ عمػػى بوػػض محاضػػر
يمػػؾ المج ػػا  ،واليػػى ي،ػػرر في ػػا

جمسػػات لمج ػػا ال،ا و يػػا  ،ابػػت ب ػػا حضػػور الػػدكيور

صػػرؼ مبػػالغ لػػا يحػػت ع ػواف مصػػروفات ورسػػوـ واكراميػػات لمػػدعاوش اليػػى يباشػػرها  ،ػ وأف
المج ػػا ال،ا و يػػا عيمػػدت فػػى جيماع ػػا يػػوـ  ٜٜٔٚ/ٚ/ٛصػػرؼ المبػػالغ ال ى ػػا اليػػى يشػػكؿ

مجموع ا الما يى ألؼ دو اير لػ

المحامى  ،و د ش د بذلؾ

وزعمػػت اليحريػػات كػػذلؾ  ،بػػرف المحػػامى

أماـ المحكما ٓ

أ ػػر بػػرف المبػػالغ اليػػى صػػرف ا كػػاف

يس ػػمم ا لمط ػػاعف  ،بي م ػػا ػػرر المح ػػامى الم ػػذكور بالجمس ػػا أم ػػاـ المحكم ػػا  ،أف المب ػػالغ الي ػػى
صرف ا أعطاها لمدكيور /
وهػى أف

 ،ػ كما أخف،ت اليحريػات فػى اليوصػؿ لػى ح،ي،ػا أخػرش ،

المػي ـ األخيػر ػد و ػع بإسػيىـ مػا بضػا مػف مبػالغ  ،ػ وأف المي مػيف ال ػا ى

وال ال ػػا ػػد امػػا بيحويػػؿ مػػا حصػػى عميػػا مػػف المبػػالغ حصػػيما الشػػيكات اليػػى امػػت بصػػرف ا

األخيػرة لػى حسػاب ا الشخصػى بالب ػؾ  ،ػ وعػاب الػدفاع عمػى اليحريػات صػورها فػى اليوصػؿ
لى مورفا أف ه اؾ ٖٕ شػيكاي لػـ يصػدر بيو يػع الطػاعف  ،ػ

194

وا مػا بيو يػع عبػد

اهلل عبد الوظيـ وبمواف،ا حايـ وهداف ٓ

ول ػػو ك ػػاف الط ػػاعف يري ػػد فيي ػػاؿ أمػ ػواؿ الش ػػركا ب فس ػػا وا ػ ػراء في ػػر المش ػػروع عم ػػى

حسػ ػػاب ا  ،ألصػ ػػدر يمػ ػػؾ الشػ ػػيكات كػ ػػذلؾ ولػ ػػـ ييػ ػػرؾ عبػ ػػد اهلل عبػ ػػد الوظػ ػػيـ ليصػ ػػدرها ويو ػ ػػع
عمي ا ٓ

وهػػذه جميو ػػا ع اصػػر جديػػا ي ػػاؿ مػػف فاعميػػا اليحريػػات المزعومػػا  ،ػ وي،طػػع بوػػدـ
كفايي ػا  ،ػ وا وػداـ جػديي ا  ،ػ لػـ يوػرض ل ػا المحكمػا ولػـ ي،ػؿ كممي ػا في ػا  ،ػ وهػو مػا يػدؿ

عمى أف رد المحكما كاف شكمياي خاوياي مف المضموف  ،ويوػد الحكػـ فػى ح،ي،يػا و ػد خػى كميػا
مف اليصدش بالرد عمى هذا الدفع الجوهرش  ،ألف الوبرة فى الرد أف يكػوف عمػى حػو يسيسػاغ
م ػػا اليو ػػرؼ عم ػػى ح،ي ،ػػا رأش المحكمػػا ف ػػى ك ػػؿ م ػػا أ ي ػػر حػػوؿ اليحري ػػات م ػػف مط ػػاعف بوػػد

يمحيص ا وبح ا مف المحكما  ،و يح،ؽ م طؽ المحكمػا السػابؽ بيا ػا هػذه الغايػا  ،ػ واليػى
ص ػػد م ػػا الش ػػارع حماي ػػا ح ،ػػوؽ الم ػػي ـ  ،ال ػػذش ص ػػبت عمي ػػا اليحري ػػات  ،وص ػػدرت ضػػده

ا جراءات اليى يخذي ا سمطا اليح،يؽ  ،ػ واليػى كشػفت عػف األدلػا اليػى عمػى أساسػ ا سػبت
ليػػا م،ارفػػا الج ػ ار ـ اليػػى أس ػ دي ا ليػػا سػػمطا ا ي ػػاـ ،

ػ ولمحفػػاظ عمػػى حرمػػات المسػػاكف

وحريػػات المػواط يف الشخصػػيا وحسػػاباي ـ بػػالب وؾ واليػػى حماهػػا الدسػػيور وصػػا ا ال،ػػا وف مػػف
الوبث واليىعب ٓ

و د أطرحت المحكما ذلؾ الدفع ب،ول ػا  ،أ ػا يطمػ ف لػى مػا ورد بمحضػر اليحريػات

الػػذش حػػرره الشػػاهد األوؿ  ،ػ والػػى أ والػػا باليح،ي،ػػات وبجمسػػا المحاكمػػا (؟!) ألف يحريايػػا
جػػاءت جديػػا (؟!) ومحػػددة ألشػػخاص المي مػػيف والجػ ار ـ المسػ دة لػػى كػػؿ مػ ـ (؟!) ومػػف ػ يػـ
يكػػوف شػ اديا ويحريايػػا مبػرأة مػػف الػػا الػػبطىف أو عػػدـ الصػػحا (؟!) ويضػػحى الػػدفع المبػػدش
فى هذا الشرف عمى فير س د مف الوا ع أو ال،ا وف خمي،اي بالرفض (؟!!) ٓ
ومػػا أورديػػا المحكمػػا فيمػػا ي،ػػدـ

يصػػمق رداي عمػػى ذلػػؾ الػػدفع الجػػوهرش ل،صػػوره  ،ػ

فض ػىي عػػف فسػػاد سػػيد لا  ،ػ ألف اليحريػػات اليػػى طمر ػػت لي ػػا المحكمػػا وو ،ػػت ب ػػا هػػى

بػذاي ا الم وػى عمي ػا بال،صػور وعػدـ الجديػا  ،ػ ومػف ػـ فػى يصػمق

يخاذهػا سػ داي لإلليفػات

عػػف ذلػػؾ الػػدفع  ،ػ وعػػدـ اليوويػػؿ عميػػا  ،ػ لمػػا ي طػػوش عميػػا هػػذا الػػرد مػػف مصػػادرة عمػػى
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المطمػوب  ،ػ كمػا أف مجػرد يحديػد أسػماء المي مػيف والو ػا ع المسػ دة لػي ـ
أش ػػدر م ػػف الجدي ػػا ،

يػدؿ بحػاؿ عمػى

ػ خاص ػػا وأف ا ي ام ػػات المسػ ػ دة لمط ػػاعف والو ػػا ع الي ػػى ي اولي ػػا

اليحريات واسيخمصػت م ػا بوي ػا ضػده جػاءت فػى الغالػب األعػـ فيػر صػحيحا و سػ د ل ػا
مػػف الوا ػػع  ،ػ و ػػد ركػػزت يحريػػات عضػػو الر ابػػا ا داريػػا المػػذكور عمػػى سػػيوماؿ الطػػاعف
وسػ ػ ػ ػػا ؿ اليزويػ ػ ػ ػػر وا حييػ ػ ػ ػػاؿ لمحصػ ػ ػ ػػوؿ عمػ ػ ػ ػػى مبمػ ػ ػ ػػغ ٕٓٓ ألػ ػ ػ ػػؼ دو ر م،ػ ػ ػ ػػرر صػ ػ ػ ػػرف ا
لمػػدكيور /

كم،ابػػؿ أليوابػػا فػػى حػػدش ال،ضػػايا اليػػى باشػػرها لمشػػركا  ،ػ و بػػت مػػف

اليح،يػؽ ومػف حكػـ المحكمػا ذاي ػػا أف هػذه الوا وػا اليػى جومي ػػا اليحريػات المػذكورة محػو اير ل ػػا
وركيزة جوهريا يمت عمي ا ػ عمى فير أساس مف الصحا بؿ كاذبا برمي ا  ،ػ با ضافا لػى
أوجػػا ال،صػػور األخػػرش اليػػى سػػا ا الػػدفاع فػػى مرافويػػا ومػػا سػػجما عمػػى يمػػؾ اليحريػػات مػػف

أكاذيب وادعاءات مسي،اه مف خصوـ الطاعف ورافبى الكيد لا وا ي،ػاـ  ،ػ وهػو مػا يػدؿ عمػى
أف مجػرش اليحريػات المػذكورة ػد سػاؽ وراء هػذه ا دعػاءات الفارفػا  ،ػ ولػـ يجػر أو ييحػرش

بجديػػا  ،ػ ول ػػذا جػػاء رد المحكمػػا عمػػى ذلػػؾ الػػدفع مشػػوباي بال،صػػور فض ػىي عػػف الفسػػاد فػػى
ا سػػيد ؿ  ،ػ بمػػا يسػػيوجب ،ػػض الحكػػـ المطوػػوف فيػػا  ،ػ والػػذش يخػػذ مػػف يحريػػات عضػػو

الر ابا محسف اليما ى دعاما مف دعا ما وس داي لم،ضاء بإدا ا الطاعف  ،ػ ولتدلا اليػى يريػب
عمي ػا ول ػذا كػاف صػور الحكػـ فػى هػذا الصػدد مػا اير وم يجػاي فػى صػحا م ط،ػا ال،ضػا ى  ،ػ

بما يسيوجب ،ضا وا حالا ٓ

و د جرش ضاء محكما ال ،ض  ،ػ أ ا يشيرط لصحا ا ذف الصادر بومؿ مػف أعمػاؿ
اليح،يؽ  ،أف يسػب،ا يحريػات جديػا سػاب،ا عمػى ا ذف
ٓ

ح،ػا عميػا  ،وا كػاف ا ذف بػاطىي

ويواير ضػاء محكمػا الػ ،ض عمػى أف الوبػرة فػى ا جػراء هػو بم،دمايػا
وأ ػا

ب يا جػا  ،ػ

يجػػوز ا سػػيد ؿ بالومػؿ الىحػػؽ و بالضػػبط الىحػؽ لم،ػػوؿ بجديػػا اليحريػات ذلػػؾ أ ػػا

ذا لػـ يرصػد اليحريػات الوا ػع السػابؽ الواجػب رصػده  ،ػ فػإف ذلػؾ ياكػد عػدـ جػديي ا ومػف يػـ
اء عمي ا ٓ
بطىف أش ذف يصدر ب ي
* ،ض  ٜٔٙٛ/ٖ/ٔٛػ س  ٜٔػ ٕ ٙػ ٖٖٗ

196

* ،ض ٔٔ ٜٔٛٚ/ٔٔ/ػ س  ٖٛػ ٖ ٔٚػ ٖٜٗ
* ،ض ٖ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ  ٙٙػ ٖٓ٘

ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثزأييد دىُ حمىّخ املٛضٛع ببطىف ا ذف لوػدـ جديػا

اليحريػػات لخموهػػا مػػف بيػػاف محػػؿ امػػا المػػي ـ وعممػػا الػػذش يمارسػػا مػػع أ ػػا يػػاجر أخشػػاب
ويباشر شاطا فى محؿ مػرخص بػا ولػا بطا ػا ضػريبيا  ،ػ ( ،ػض ٖ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ س ٕٜ

ػ  ٙٙػ ٖٓ٘ )  ،ػ و ضت بصػحا مػا ذهبػت ليػا محكمػا الموضػوع اليػى أبطمػت ذف اليفيػيش

يرسيساي عمى عدـ جديا اليحريات لما يبي يػا مػف أف الضػابط الػذش سيصػدره لػو كػاف ػد جػد
فى يحريا عف المي ـ لورؼ ح،ي،ا سما  ،ػ كما ضت بذلؾ أيضا

عمػى سػ د أف الضػابط

لو كاف د جد فى يحريا ليوصؿ لى ع واف المي ـ وسك ا  ،ػ أما و د ج مػا

وخػى محضػره

مػػف ا شػػارة لػػى عممػػا ويحديػػد س ػ ا ل،صػػوره فػػى اليحػػرش ممػػا يبطػػؿ األمػػر الػػذش سيصػػدره

وي در الدليؿ الذش كشؼ ع ا ي فيذه " ( ،ض ٗ ٜٔٚٚ/ٕٔ/ػ س ٕٛػ  ٕٓٙػ ) ٔٓٓٛ
ا
أيضب  :ـ
* ،ض  ٜٔٛ٘/ٗ/ٜػ س  ٖٙػ ٘ ٜػ ٘٘٘

* ،ض ٖ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ  ٙٙػ ٖٓ٘

* ،ض  ٜٔٚٚ/ٔٔ/ٙػ س  ٕٛػ ٓ ٜٔػ ٗٔ ٜػ طوف ٓٗ ٗٚ/ٙؽ

* ،ض ٗ ٚٚ/ٕٔ/ػ س  ٕٛػ  ٕٓٙػ ٔٓٓٛ
* ،ض ٖ ٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ  ٙٙػ ٖٓ٘

* ،ض  ٚٛ/ٔٔ/ٕٙػ س  ٕٜػ ٓ ٔٚػ ٖٓٛ
* ،ض  ٜٔٚٚ/ٔٔ/ٙػ س  ٕٛػ ٓ ٜٔػ ٕٗٔ
* ،ض  ٜٔٙٛ/ٖ/ٔٛػ س  ٜٔػ ٔ ٙػ ٖٖٔ
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* ٚإظزمس لضبء إٌمض ػٍ ٝأْ  :ـ

" الدفع ببطىف ا ذف باليفييش لودـ جديا اليحريات اليى ب ػى عمي ػا جػوهرش وييوػيف

عمػػى المحكمػػا اف يوػػرض ل ػػذا الػػدفع وي،ػػوؿ كممي ػػا فيػػا برسػػباب سػػا غا و يصػػمق ط ارحػػا

الوبػػارة ال،اص ػرة اليػػى

يسػػيطاع مو ػػا الو ػػوؼ عمػػى مسػػوفات مػػا ضػػى بػػا الحكػػـ فػػى هػػذا

الشػػرف ذ لػػـ يبػػد المحكمػػا رأي ػػا فػػى ع اصػػر اليحريػػات السػػاب،ا عمػػى ا ذف بػػاليفييش أو ي،ػػؿ
كممي ا فى كفايي ػا ليسػويغ صػداره مػف سػمطا اليح،يػؽ مػع

ػا أ امػت ضػاءها با دا ػا عمػى

الػػدليؿ المسػػيمد ممػػا أسػػفر ع ػػا ي فيػػذ هػػذا ا ذف ومػػف ػػـ يكػػوف الحكػػـ مويبػاي بال،صػػور والفسػػاد
فى ا سيد ؿ بما يسيوجب ،ضا " ٓ
*
*

،ض ٗ ٜٔٛٓ/ٕ/ػ س ٖٔ ػ  ٖٚػ ٕٔٛ
،ض ٖ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ  ٙٙػ ٖٓ٘ ػ طوف ٓ ٗٚ / ٔٙٙؽ

وبط ػػىف ا ذف الص ػػادر بالض ػػبط أواليفي ػػيش أو اليس ػػجيؿ أو ب ػػرش عم ػػؿ م ػػف أعم ػػاؿ
اليح،يؽ  ،يبطؿ باليالى كافػا األدلػا الميريبػا عمػى ي فيػذ ذلػؾ ا ذف مػا دامػت و ي،ػا الصػما بػا
ما كا ت ليوجد لو ه ٓ
* ،ض ٗ ٚٚ/ٕٔ/ػ س  ٕٛػ  ٕٓٙػ ٔٓٓٛ
* ،ض ٖ ٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ  ٙٙػ ٖٓ٘

* ،ض  ٚٛ/ٔٔ/ٕٙػ س  ٕٜػ ٓ ٔٚػ ٖٓٛ
* ،ض  ٜٔٚٚ/ٔٔ/ٙػ س  ٕٛػ ٓ ٜٔػ ٜٗٔ
* ،ض  ٜٔٙٛ/ٖ/ٔٛػ س  ٜٔػ ٔ ٙػ ٖٖٔ

فبطىف ا جراء لبطىف ماب ى عميا اعدة اج ار يػا عامػا بم،يضػى ػا وف ا جػراءات
الج ا يػػا وأحكػػاـ محكمػػا ال ػ ،ض ٓ ػ فالمػػادة  ٖٖٔ /أٓج ي ػ ص عمػػى أف  :ػ " الػػبطىف
ييريػػب عمػػى عػػدـ م ارعػػاة أحكػػاـ ال،ػػا وف الميوم ،ػا بػػرش اج ػراء جػػوهرش ٓ و ضػػت المػػادة /

ٖٖٙأٓج عمػى أ ػا  :ػ اذا ي،ػرر بطػىف اجػراء فا ػا يي ػاوؿ جميػع ا ػار اليػى ييريػب عميػا
مباشره  ،ولزـ اعاديا ميى أمكف ذلؾ " ٓ
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* ٚلضذ حمىّخ إٌمض ِسازا ثأْ  :ـ

" ال،اعدة أف ما هب ى عمى باطؿ ف و باطؿ "
* ،ض  ٜٖٔٚ /ٗ /ٜػ س ٕٗ ػ ٘ٓٔ ػ ٘ٓٙ

* ،ض  ٖٚ / ٗ / ٕٜػ س ٕٗ ػ ٔٔٙػ ٘ٙٛ

ا
ظبدظب  :اخلغأ ف ٝرغجيك اٌمبٔٚ ْٛرأٚيٍٗ

ف،ػػد يمسػػؾ الػػدفاع كػػذلؾ فػػى دفاعػػا أمػػاـ محكمػػا الموضػػوع بػػدفع جػػوهرش كػػذلؾ  ،ػ

مػػاداه أف أم ػواؿ

يوػػد أم ػوا ي خاصػػا ،

ػ ألف الشػػركا المػػذكورة مػػف الشػػركات اليػػى

أ ش ػ ت طب ،ػاي لم،ػػا وف ر ػػـ ٖٕٓ لس ػ ا  ٜٜٔٛالخػػاص با سػػي مار و حيػػا الي فيذيػػا وال ،ػوا يف
السػػاب،ا عميػػا ويسػػرش عمي ػػا ال،ػػا وف المػػذكور ػ ذ جػػاء ػػص المػػادة السػػابوا مػػف ذلػػؾ ال،ػػا وف

عمى عيبار المشروعات ػ أياي كػاف شػكم ا ال،ػا و ى ػ مػف مشػروعات ال،طػاع الخػاص وذلػؾ أيػاي
كا ػػت الطبيوػػا ال،ا و يػػا لتم ػواؿ المص ػريا المسػػاهما في ػػا و يسػػرش عمي ػػا ال ،ػوا يف والم ػوا ق

الخاصا بال،طاع الواـ أو الوامميف با ٓ
وكػػاف ال،ػػا وف ر ػػـ ٖٗ لس ػ ا ٗ ٜٔٚب ظػػاـ ا سػػي مار ػ السػػابؽ ػ ي ػ ص فػػى ماديػػا

الياسوا كذلؾ عمى عيبار الشركات الم يفوا برحكاـ هذا ال،ا وف مػف شػركات ال،طػاع الخػاص
أيػ ػاي كا ػػت الطبيو ػػا ال،ا و ي ػػا لتمػ ػواؿ الوط ي ػػا المس ػػاهما في ػػا و يس ػػرش اليشػ ػريوات والمػ ػوا ق
والي ظيمات الخاصا بال،طاع الواـ أو الوامميف با ٓ

وهػػذا ال ػ ص السػػابؽ وال ػ ص المطبػػؽ حالي ػاي يػػد ف بوضػػوح

يكي ف ػا أش فمػػوض أو

ي ػػاـ عمػػى أف الشػػركات الخاضػػوا ل،ػػا وف ا سػػي مار يويبػػر مػػف شػػركات ال،طػػاع الخػػاص أي ػاي

كا ػػت األم ػواؿ المسػػاهما في ػػا وطبيوي ػػا ال،ا و يػػا  ،ػ بمػػا يو ػػى أف يمػػؾ الشػػركات يوػػد مػػف

الشركات الخاصا ولو كا ت الدولا يساهـ فى أرسػمال ا ب صػيب وكػذلؾ الج ػات اليابوػا ل ػا ،
ذ جػاء الػ ص عامػاي فػى هػذا الشػرف و ػد أكػػد الشػارع هػذا المو ػى برلفػاظ اطوػا ما وػا مػػف أش
سي اء أو لبس ٓ

ومف الم،رر فى هذا الصدد أف ال صوص الواما ياخذ عمى عموميي ا مػالـ يخصػص
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بػدليؿ  ،وأف الػ ص الواضػق

يجػوز يفسػيره  ،ػ ألف الواضػق

يفسػر  ،ػ فػإذا يػـ يف يػده فػإف

ذلػػؾ يكػػوف مػػف بيػػؿ الخطػػر فػػى ال،ػػا وف ويرويمػػا و ػػد صػػت عمػػى ذلػػؾ المػػادة ٓ٘ٔ مػػد ى
وجرش ص ا عمى أ ا " ذا كا ت عبارة الو،د واضحا فى يجوز يفسيرها وا حراؼ ع ا "ٓ

ومادش ذلؾ أ ػا ذا كا ػت عبػارة الو،ػد واضػحا فػى يجػوز ا حػراؼ ع ػا عػف طريػؽ

يفسػػيرها ذ يجػػب عيبارهػػا يوبي ػ اير صػػاد ا عػػف رادي مػػا المشػػيركا وذلػػؾ رعايػػا لمبػػدأ سػػمطاف

ا رادة ويح،ي،اي سي،رار الموامىت

* ،ض مد ى  ٜٜٔٚ/ٕ/ٔٚـ س ٖٓـ ر ـ ٗٓٔـ ص  ٘ٗٛـ طوف ر ـ ٗٙ/ٜٗٚؽ

* ،ض  ٜٔٚٛ/ٕٔٙـ س ٕٜـ ر ـ ٓ ٕٜـ ٘ٓ٘ٔـ طوف ٓٗٗ/٘ٚؽ
و يج ػ ػػوز اليفس ػ ػػير ي ذا شػ ػ ػ ابت الوب ػ ػػارة فم ػ ػػوض أو ب ػ ػػاـ

يكش ػ ػػؼ ع ػ ػػف رادة

الميوا ديف ٓ

واذا كػػاف هػػذا المبػػدأ مطب ،ػاي بال سػػبا ل،واعػػد ال،ػػا وف الخػػاص المػػد ى  ،ػ فإ ػػا أولػػى

ب ػػاليطبيؽ بال س ػػبا لم ص ػػوص الج ا ي ػػا والي ػػى يخض ػػع ل،اع ػػدة اليفس ػػير الض ػػيؽ س ػػي اداي ل،اع ػػدة
شرعيا الج ار ـ والو،وبات ٓ

هػػذا لػػى أف ػػص ػػا وف ا سػػي مار ورد ح ،ػاي ل،ػػا وف الو،وبػػات  ،ول ػػذا فػػإف األخيػػر

و صوصا

يسرش عمى المشروعات اليى ي شر والخاضوا لم،ا وف األوؿ ٓ

وألف صػد الشػارع مػف وضػع ذلػؾ الػ ص فػى ػا وف ا سػي مار كػاف ل ػدؼ خػاص  ،ػ
هػػو الومػػؿ عمػػى جػػذب األمػواؿ سػواء كا ػػت محميػا أو أج بيػػا لإلسػػي مار فػػى مصػػر  ،ػ فػػرراد
يحريرها مف ال،يود الموضوعا وحيى

يكوف الو،وبػات المغمظػا الم صػوص عمي ػا فػى ػا وف

الو،وبات عامىي طارداي ل ذه األمواؿ  ،بما يضر بالمصمحا الواما وا يصاد ال،ومى ٓ

ويكػوف سػمطا ا ي ػاـ و ػد أخطػرت فػى يطبيػؽ ال،ػا وف ػ ومػف بوػدها المحكمػا ػ ع ػدما

سػػبت لمطػػاعف ي مػػا ا سػػييىء بغيػػر حػػؽ عمػػى أم ػواؿ عامػػا واليزويػػر فػػى محػػررات رسػػميا

واسيومال ا مع الومـ بيزويرها وا ضرار الومدش بالماؿ الواـ  ،ػ ليخمؼ المفيرض ال،ا و ى فػى
هذه الج ار ـ جميو ا ميى كا ت الشركا المج ى عمي ا مف الشركات الخاصا ٓ
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ولػػـ يرخػػذ المحكمػػا ب ػػذا الػػدفع  ،ػ وأطرحيػػا ب،ول ػػا أف ػػص م ػواد ػػا وف الو،وبػػات

جاءت عاما فى حمايا الماؿ الواـ ولو كاف مساهماي فى شركا خاصا (؟!) ولما كا ػت أمػواؿ

الشركا المج ى عمي ا ييضػمف المسػاهما بػرمواؿ عامػا فػى رأس مال ػا ومػف يػـ طب،ػت عمي ػا
أحكػػاـ ػػا وف الو،وبػػات (؟!) وا حسػػرت ع ػػا صػػوص ال،ػػا وف ٖٕٓ لس ػ ا  ٜٜٔٛفػػى شػػرف
األسػي مار (؟!) ػ وهػو رد خػاطئ فػى ال،ػا وف  ،ػ ألف ػص ال،ػا وف األخيػر جػاء ح،ػاي لم،ػا وف

األوؿ  ،ػ وخاصػاي بشػركات ا سػي مار  ،ػ ومػف يػـ ف ػو الواجػب اليطبيػؽ كمػا سػمؼ البيػاف  ،ػ
ولإلعيبػػارات األخػػرش السػػالؼ بيا ػػا  ،ػ واليػػى لػػـ يفطػػف لي ػػا المحكمػػا  ،ػ ولػػـ يػػدخم ا فػػى

عيبارهػػا  ،ػ ولػػـ يضػػمف حكم ػػا رداي صػػحيحاي وم،بػػو ي يبػػرر الخػػروج عمػػى اليطبيػػؽ ال،ػػا و ى

الصحيق عمى الوا وا المطروحػا  ،ػ و ػد أدش هػذا الخطػر ال،ػا و ى الػذش يػردش فيػا الحكػـ لػى
خطر ال يا ج اليى خمصت لي ا  ،ػ ول ذا كاف مويباي واجب ال ،ض وا حالا ٓ
كمػػا ش ػػاب س ػػيد ؿ المحكم ػػا عم ػػى صػػحا عي ارف ػػات الم ػػي ـ ال ارب ػػع الم ػػي ـ /
س ػواء ضػػده فسػػا أو ضػػد المػػي ـ األوؿ ( الطػػاعف ) ييجػػا ا ك ػراه األدبػػى الوا ػػع عميػػا مػػف

الػدكيور /

ػ ال،صػور  ،ػ كػذلؾ أل ػا لػـ يػذكر طيمػا اليح،ي،ػات اليػى أجري ػا سػمطا

اليح،يؽ ع د سيجوابا أف كراهاي و ع عميا مف المحامى المذكور (؟!) كما أف األخير لػـ يكػف
يطم ػ ف لػػى صػػحا

حاض ػ اير أ ػػاء ج ػراء يمػػؾ اليح،ي،ػػات موػػا (؟!) ومػػف ػ يػـ فػػإف المحكمػػا
دفاعا برف كراهاي ما و ع عميا (؟!) ع دما أدلى بإي امايػا الموج ػا لمطػاعف بر ػا كػاف يحصػؿ

عمى المبالغ اليى يحصم ا أو يسمم ا لم دوبا وأ ا لـ يكف يحصؿ ي عمى أيوػاب ييػرواح بػيف

ٖٓٓ ج يا  ٗٓٓ ،ج يا شػ رياي (؟!) وأ ػا و ػع الشػيكات الم سػوبا ليػا الحصػوؿ عمػى يمي ػا
عي،اداي م ا أ ا أيواب لمدكيور /

با عفاء الضريبى ٓ

و د و ع عمي ا و اـ بصػرف ا يسػ يىي لمومػؿ وليميوػا

وخمص ػػت المحكمػ ػػا بػ ػػرف عي ػ ػراؼ المػ ػػي ـ ال ارب ػػع بإيفا ػ ػػا مػ ػػع الطػ ػػاعف عمػ ػػى صػ ػػدار

الشػػيكات بإسػػما ولي،ػػوـ بصػػرف ا ويسػػميـ يمي ػػا ليػػا مػػع عممػػا بر ػػا فيػػر مسػػيح،ا لػػا ػ هػػو
عيراؼ صحيق وصادر عف راديػا الحػرة المخيػارة (؟!) ول ػذا ضػت بػرفض ذلػؾ الػدفع سػواء
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المبػػدش م ػػا أو مػػف المػػي ـ األوؿ ( الطػػاعف ) ومػػا أورديػػا المحكمػػا فيمػػا ي،ػػدـ مشػػوب ب،صػػور

ظػػاهر (؟!)  ،ػ ومػػف ػ يػـ فػػى يجػػوز يخػػاذه بذايػػا سػ داي طػراح الػػدفع ببطى ػػا لصػػدوره يحػػت
ير ير ا كراه ٓ
وأل ػػا

يوجػػد مػػا يحػػوؿ دوف و ػػوع المػػي ـ يحػػت يػػر ير ا ك ػراه أ ػػاء سػػيجوابا أمػػاـ

سػمطا اليح،يػؽ  ،ػ ولػو فػى صػورة ا كػراه المو ػوش وهػو الي ديػد أو الوعػد والوعيػد  ،ػ كمػا أف
ا عيراؼ يبطؿ ولو كاف مطاب،اي لمح،ي،ا والوا ع ما داـ المي ـ مكرهاي عميا ٓ

وألف شػػرط ا عي ػراؼ الػػذش يوػػوؿ عميػػا ويمكػػف يخػػاذه دلػػيىي ضػػد المػػي ـ المويػػرؼ أو

ضد فيره مف المي ميف ييويف أف يكوف فوؽ صػد ا ومطاب،يػا لموا ػع  ،ػ صػاد اير عػف رادة حػرة
ومخيارة  ،فإذا صدرت يحت ير ير ا كراه أو الي ديػد أيػاي كػاف ػدره فإ ػا يكػوف بػاطىي ولػو كػاف

صاد اي ٓ

وعمػػى ذلػػؾ فميسػػت الوبػرة فػػى ا عيػراؼ هػػو بمطاب،يػػا لموا ػػع  ،ػ بػؿ ييوػػيف أف يكػػوف
فػػوؽ ذلػػؾ صػػاد اير عػػف رادة ح ػرة ومخيػػارة ػ هػػذا لػػى أف الي ديػػد ػريف ا ك ػراه وكػػذلؾ الوعػػد
والوعيد ػ كؿ م ما يبطؿ ا عيراؼ ٓ
حيث

يكوف المي ـ ػاد اير عمػى اليوبيػر عػف راديػا بحريػا  ،ػ كمػا أف عػدـ البػوح بػرف

المي ـ كاف مكرهاي أ اء سيجوابا باليح،ي،ات

يصمق رداي عمى اليمسؾ ب ذا الدفع ٓ

ول ػػذا ك ػػاف س ػػيد ؿ المحكم ػػا وعم ػػى ال ح ػػو الس ػػالؼ بيا ػػا مش ػػوباي بال،ص ػػور المبط ػػؿ

والموجػػب لم ػ ،ض طالمػػا يخػػذت المحكمػػا مػػف عي ارفػػات المػػي ـ ال اربػػع باليح،ي،ػػات دلػػيىي ضػػد

اء عميا ولو يسا دت فى حكم ا لى أدلا أخرش لمػا بي ػا مػف يسػا د
الطاعف و ضت بإدا يا ب ي
كما سمؼ البياف ٓ

هػػذا و يشػػيرط فػػى ا ك ػراه المبطػػؿ لإلعي ػراؼ أف يكػػوف جسػػيماي بحيػػث ييػػرؾ أ ػ اير بجسػػـ

المي ـ المويرؼ يدؿ عميا وي بئ ع ػا بػؿ أف مجػرد الي ديػد وحػده يكفػى لػبطىف ا عيػراؼ بمػا

يحد ػػا مػػف رهبػػا وخػػوؼ فػػى فػػس المػػي ـ المويػػرؼ بمػػا يدفوػػا لػػى ا عي ػراؼ ب ػػاء عمػػى رادة
فير حرة او مخيارة ٓ
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* ،ض ٖٔ ٜٖٔٚ/ٔٔ/ػ س ٕٗ ػ  ٕٓٛػ ٜٜٜ
* ،ض ٖٕ ٜٔٚ٘/ٔٔ/ػ س ٕ٘ ػ ٓ ٔٙػ ٕٚٙ
* ،ض ٖٕ ٜٖٔٛ/ٕ/ػ س ٖٗ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٚ
* ،ض  ٜٖٔٛ/ٕ/ٔٙػ س ٖٗ ػ  ٗٙػ ٕٗٗ
* ٚلضذ حمىّخإٌمض ثأْ  :ـ

" الوع ػػد أو ا فػ ػ راء ػ ػريف ا كػ ػراه والي دي ػػد ألف ل ػػا ي ػػر ير عم ػػى حري ػػا الم ػػي ـ ب ػػيف

ا كػػار وا عي ػراؼ ويػػادش لػػى حممػػا عمػػى ا عي،ػػاد بر ػػا يخشػػى مػػف وراء ا عي ػراؼ فا ػػدة أو
ييج ػػب ضػػر اير ممػػا كػػاف ييوػػيف موػػا عمػػى المحكمػػا و ػػد دفػػع أمام ػػا بػػرف عي ػراؼ المػػي ـ كػػاف
ييجػػا الوعػػد وا فػراء أف ييػػولى هػػى يح،يػػؽ هػػذا الػػدفاع ويبحػػث الصػػما بػػيف ا عيػراؼ وسػػببا

وعى ػا الوعػػد بػا ػ فػإف هػػى كمػػت عػف ذلػػؾ ولػـ يوػػرض البيػػا ل ػذا الػػدفاع الجػوهرش ولػػـ ي،ػػؿ
كممي ا فيا فإف حكم ا يكػوف مويبػاي بفسػاد اليػدليؿ فضػىي عػف ال،صػور بمػا يسػيوجب ،ضػا مػا

اء عميا ٓ
دامت د يخذت مف هذا ا عيراؼ دليىي ضد الطاعف و ضت بإدا يا ب ي
* ،ض ٕ ٜٖٔٛ/ٙ/ػ س ٖٗ ػ ر ـ  ٔٗٙػ ص ٖٓ ٚػ طوف ٔ٘ ٖ٘ / ٜؽ

* ،ض ٖٕ ٜٖٔٛ/ٕ/ػ س ٖٗ ػ ر ـ ٖ٘ ػ ص ٗ ٕٚػ طوف ٖ٘ٗ ٕ٘ / ٙؽ

* ،ض ٘ ٜٕٔٚ/ٕٔ/ػ س ٖٕ ػ ٖٖٓ ػ ٕٔٗٚ

* ،ض ٘ٔ ٜٕٔٚ/ٔٓ/ػ س ٖٕ ػ ٗ ٕٚػ ٜٔٓٗ

" مػػف الم،ػػرر أف الػػدفع بػػبطىف ا عيػراؼ هػػو دفػػع جػػوهرش وعمػػى محكمػػا الموضػػوع
م ا شػػيا والػػرد عميػػا رداي سػػا غاي يسػػيوش فػػى ذلػػؾ اف يكػػوف المػػي ـ الم،ػػر هػػو الػػذش و ػػع عميػػا
ا كراه او اف يكوف د و ع عمى فيره مف المي ميف ما داـ الحكـ د عوؿ فػى ضػا ا با دا ػا

عمى هذا ا عيراؼ ٓ

واف ا عي ػراؼ الػػذش يويػػد بػػا يجػػب أف يكػػوف خيياري ػاي و يويبػػر كػػذلؾ ػ ولػػو كػػاف

صػاد اي ػ ذا حصػؿ يحػت يػر ير ا كػراه او الي ديػد او الخػوؼ ال اشػ يف عػف امػر فيػر مشػروع
كا اي ما كاف در هذا الي ديد أو ذلؾ ا كراه " ٓ
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* ،ض ٖٕ ٜٔٚ٘/ٔٔ/ػ س  ٕٙػ ٓ ٔٙػ  ٕٚٙػ طوف ٖ ٗ٘/ٜٔٔؽ
* ،ض ٖٔ ٜٖٔٚ/ٔٔ/ػ س ٕٗ ػ  ٕٓٛػ  ٜٜٜػ طوف ٖٗ/ٜٗٛؽ
* لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ :
" با ػ ػػا

يصػ ػػق فػ ػػى م طػ ػػؽ الو،ػ ػػؿ وبالبداهػ ػػا اف يػ ػػرد الحكػ ػػـ عمػ ػػى الػ ػػدفع بػ ػػبطىف

ا عيراؼ الحاصؿ اماـ ج ا مػف ج ػات اليح،يػؽ أل ػا كػاف وليػد ا كػراه ػ بإطم ا ػا لػى هػذا
ا عيراؼ لحصولا أماـ يمؾ الج ا أو لودـ ذكر مف سػبت ليػا ا عيػراؼ أمام ػا او ا ػا كػاف

مكرهػاي عميػػا او ا ػػا اظريػػا فمػػـ يمحػظ بػػا أ ػػا اير يفيػػد اليح،يػػؽ مػا داـ أ ػػا ي ػػازع فػػى صػػحا ذلػػؾ
ا عيراؼ اماـ يمؾ الج ا ػ كما أف سكوت المػي ـ ع ػد ا فضػاء بوا وػا ا كػراه فػى ديػا مرحمػا

مف مراحؿ اليح،يؽ ليس مف شر ا أف ي فى حيماي و وع ا كراه فى ديا صػورة مػف صػورة ماديػا

كا ت أو أدبيا " ٓ

* ،ض ٖٕ ٜٖٔٛ/ٕ/ػ س ٖٗ ػ ٖ٘ ػ ٗ ٕٚػ طوف ٖٕ٘ٗ٘/ٙؽ
ومػػف ذلػػؾ يبػػيف أف الحكػػـ المطوػػوف فيػػا ػػد شػػابا ال،صػػور وفسػػاد ا سػػيد ؿ  ،فض ػىي

عف ا خىؿ بحؽ الػدفاع والي ػا ض  ،والخطػر فػى ا سػ اد ومخالفػا ال ابػت بػاألوراؽ  ،والخطػر
فى يطبيؽ ال،ا وف  ،األمر الذش يويبا بما يسيوجب ،ضا ٓ
ٚػٓ عٍت ٚلف اٌزٕفير
ــــــــــــــــــــــــــ

فإ ػػا لمػػا كػػاف ا سػػيمرار فػػى ي فيػػذ الحكػػـ المطوػػوف فيػػا ضػػد الطػػاعف مػػف شػػر ا أف
يريب لا أض ار اير جسػيما
فى هذا الطوف ٓ

يمكػف مػدراكي ا بمػا يحػؽ لػا طمػب و ػؼ ي فيػذه ما يػاي ري مػا يفصػؿ
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فٍٙرٖ األظجـــــبة

ـــــــــــــــــــــــــ

يمػػيمس الطػػاعف مػػف محكمػػا ال ػ ،ض األمػػر بو ػػؼ ي فيػػذ الحكػػـ المطوػػوف فيػػا ما ي ػاي

ري ما يفصؿ فى هذا الطوف ٓ

كما يطمب الطاعف ضـ المفردات لمزوم ا ليح،يؽ أوجا الطوف ٓ
ٚا ىــــُ  :ـ
ا
أٚال  :ب،بوؿ الطوف شكىي ٓ
ا
ثبٔيب  :وفى الموضوع ب ،ض الحكـ المطووف فيا وا حالا ٓ

احملبِ / ٝزجبئ ٝػغيخ
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لرف ثغسيك إٌشس
لظٛز ف ٝاٌزعجيت ـ خغأ ف ٝرغجيك اٌمبْٔٛ
ـــــــــــ
ف ٝاٌمضيخ  2000/6283جٕخ ثٛالق
اٌغؼٓ ثبٌٕمض زلُ  69/27549ق
ــــــــــــــــــ
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حمىّخ إٌمض
ـــــــــــــــ
ِروــــــسح
ــــــ

ثأظجبة اٌغؼٓ ثبٌٕمض
ـــــــــــــــ

املمـدَ ِـٓ :

الػدكيور /

شػي األزهػر ػ مػدعى بػالح،وؽ المد يػا وموط ػا

المخي ػػار مكي ػػب األس ػػياذ /محم ػػد رج ػػا ى عطي ػػا

ػ وشػ ػ ريا رج ػػا ى عطي ػػا

المحامى بال ،ض٘ٗ شارع طموت حرب  ٕٙ ،شػارع شػريؼ باشػا ػ ال،ػاهرة
ػ ٓ

ضـــــــــد  :الدكيور /

مدعى عميا بالح،وؽ المد يا

ف ٝا ىـُ  :الصػادر فػى ال،ضػيا ر ػـ ٖ ٕٓٓٓ / ٕٙٛجػ ق بػو ؽ وال،اضػى حضػورياي
بجمسا ٖٔ ٕٓٓٔ/ٖ/ببراءة الدكيور /

مما سب ليا ورفػض الػدعوش

المد يا الم،اما مف المدعى المد ى مع لزاما بالمصروفات ٓ
اٌٛلبئــــــــــغ
ــــــــــــــ

أ ام ػػت ال ياب ػػا الوام ػػا ال ػػدعوش الج ا ي ػػا ض ػػد الم ػػي ـ ال ػػدكيور /
بياري  ٕٓٓٓ/ٖ/ٔٚبدا رة سـ بو ؽ ػ محافظا ال،اهرة ٓ
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بوص ػػؼ أ ػػا

شػػي األزهػػر بطريػػؽ ال شػػر وكػػاف ذلػػؾ بسػػبب أداء

ػػذؼ فػػى حػػؽ الػػدكيور /

م ػػاـ وظيفيػػا بػػرف حػػرر م،ػػا ي شػػر فػػى جريػػدة الشػػوب بوػػددها الصػػادر بيػػاري ٕٓٓٓ/ٖ/ٔٚ

أسػ د لػػى المج ػػى عميػػا وهػػو يم ػػؿ األزهػػر الشػريؼ فيػػا و ػػا ع لوصػػحت ألوجبػػت حي،ػػاره ع ػػد
أهؿ وط ا ٓ

األمر الموا ب عميا بالمواد ٕٖٓ  ٔٚٔ ، ٖٓٙ ،ع،وبات ٓ
ض ػػد الم ػػي ـ م ػػد ياي طالبػ ػاي ل ازم ػػا بيو ػػويض

وادع ػػى فض ػػيما الش ػػي ال ػػدكيور /

ما ػػت ػػدره ٕٔٓٓ ج ي ػاي عػػف األض ػرار الماديػػا واألدبيػػا اليػػى لح،يػػا والمصػػروفات وم،ابػػؿ
أيوػ ػػاب المحامػ ػػاة وبجمسػ ػػا ٖٔ ٕٓٓٔ/ٖ/ضػ ػػت محكمػ ػػا الج ايػ ػػات بب ػ ػراءة المػ ػػي ـ المػ ػػذكور
وبرفض الدعوش المد يا الم،اما ضده مف المدعى المد ى مع لزاما بمصروفاي ا ٓ

ولمػػا كػػاف هػػذا الحكػػـ ػػد صػػدر مويب ػاي وبػػاطىي ف،ػػد طوػػف عميػػا فضػػيما المػػدعى بػػالحؽ

المػ ػػد ى بطريػ ػػؽ ال ػ ػ ،ض بيوكيػ ػػؿ ع ػ ػػا مرفػ ػػؽ يبػ ػػيق لػ ػػا حػ ػػؽ الطوػ ػػف بػ ػػال ،ض وذلػ ػػؾ بيػ ػػاري
 ٕٓٓٔ/ٖ/ٔٛو يد الطوف يحت ر ـ ٗٔٔ ييابع يابا بو ؽ ٓ
و اـ كذلؾ بسداد الكفالا الم،رر و ورد فيما يمى أسباب الطوف بال ،ض ٓ
أظجبة اٌغؼٓ
ــــــــــ

ا
أٚال  :اٌمظٛز ف ٝاٌزعجيت ٚاخلغأ ف ٝرغجيك اٌمبٔ: ْٛ

ف،ػػد اوضػػق الطػػاعف فػػى بىفػػا الم،ػػدـ لمسػػيد ال ا ػػب الوػػاـ مػػا يفيػػد أف جريػػدة الشػػوب

شػػرت بوػػددها الصػػادر بيػػاري  ٕٓٓٓ/ٖ/ٔٚم،ػػا ي لممطوػػوف ضػػده الػػدكيور /

أسػػياذ

الحػػديث وعمومػػا بكميػػا أصػػوؿ الػػديف بال،ػػاهرة بجاموػػا األزهػػر بال،ػػاهرة يحػػت ع ػواف ( الخمػػع
المصػػرش ص ػ اعا أمريكيػػا ) صػػد بػػا ا سػػاءة لػػى األزهػػر والػػى مجمػػع البحػػوث ا سػػىميا
واشيمؿ عمى عدة عبارات جارحا وأسػاءات بالغػا وسػباب ورمػى بالكػذب والخديوػا واليػدليس ،

ٚثيبْ ذٌه  :ـ
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ا
أٚال :

ا
ثبٔيـــب :

يخػػذ الكايػػب مػػف ع ػواف الح ػوار اليػػى اجريػػا الكايبػػا الصػػحيفا س ػ اء السػػويد مػػع

شػػي األزهػػر يحػػت ع ػواف ( بػػدوف ريػػوش ) مػػادة لمسػػخريا بشػػي األزهػػر واعيبػػر
هذا الو واف دليىي عمى سي ا ا الشي بمكا يا الرسميا ٓ
حػػرؼ الكايػػب بسػػوء صػػد كممػػا ( ريػػوش ) وسػػماها لطػػوش ومو اهػػا المغػػوش "
صػػفوا أو لطمػػا " وصػػار ييحػػدث عػػف المطشػػا األولػػى والمطشػػا ال ا يػػا والمطشػػا
ال ال ػػا والمطشػػا الرابوػػا مي كم ػاي ومسػػي ز اي ومسػػي ي اي ب ػػذا اليوبيػػر لػػى رمػػز مػػف

ثبٌثب :

رموز ا سىـ فى مصر والوالـ ا سىمى ٓ

ساؽ الكايب حدي اي م شو اير لوزريف هما وزير البيػروؿ ووزيػر الك ربػاء يحػت ع ػواف
( الجػػات م ػػؿ الخمػػع ) بمجمػػا صػػؼ الػػد يا بوػػددها الصػػادر فػػى الخػػامس عشػػر

مػ ػػف ذش ال،وػ ػػدة لس ػ ػ ا ٕٓٗٔهػ ػ ػ رداي عمػ ػػى س ػ ػااؿ وجػ ػػا لي مػ ػػا عػ ػػف اليحػ ػػو ت
ا يصاديا وعف الخمع مف أف الجات م ؿ الخمع  ،و د ع،ػب الػدكيور /

عمػػى ه ػػذا الكػػىـ يح ػػت ع ػواف المطش ػػا ال ال ػػا بم،الػػا س ػػالؼ الػػذكر ب ػػرف ه ػػذيف
الوزيريف عمػى م ػؿ الدرجػا الوظيفيػا لشػي األزهػر فكػاف ي بغػى لشػي األزهػر أف
يي با ل ذا الحديث حيى

يسػ،ط مػا ب،ػى ل ػا مػف عيبػار عمػى المسػيوش الرسػمى

هذا الس،وط المدوش ٓ

و ػػد فػػاب عػػف الػػدكيور /

الد يا

أف مػػا صػػرح بػػا الػػوزيراف لمجمػػا صػػؼ

عى ا لا بموضوع الخمع وما يريبط بػا مػف أحكػاـ الف،ػا ا سػىمى وأ ػا

لػزاـ عمػػى شػػي األزهػػر أف ي يبػػا لرأي مػا فػػى موضػػوع لػػيس مػػف خيصاصػ ما

حيى ولو كا ا عمػى م ػؿ درجيػا الوظيفيػا وأف فػراد شػي األزهػر بػالحكـ الف ،ػى
المػرخوذ مػػف أدليػا الشػػرعيا كػاف عمػػا ي لمصػىحيات المخولػػا لػا بم،يضػػى ػػص

المػػادة  ٗ/مػػف ػػا وف عػػادة ي ظػػيـ األزهػػر ر ػػـ ٖٓٔ لسػ ا ٔ ٜٔٙواليػػى ي،ضػػى
برف شي األزهر هو

وصػاحب الػرأش فػى كػؿ مػا ييصػؿ بالشػ وف الدي يػا

والمشيغميف بال،ردف الكريـ وعموما والوموـ ا سىميا ػ وأف عػدـ أخػذ شػي األزهػر

ب ػرأش الػػوزيريف

يسػػ،ط مػػا ب،ػػى لتزهػػر واألزه ػرييف مػػف عيبػػار عمػػى المسػػيوش
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الرسػػمى كمػػا ي،ػػوؿ صػػاحب الم،ػػاؿ وباليػػالى فػػإف مػػا أ ػػاره الػػدكيور /

فػػى

هذا الشرف ال،صد مػف و ار ػا اليشػ ير والي كيػؿ واليجػريق لرمػز مػف رمػوز ا سػىـ

ا
زاثؼب :

!!!
،ػؿ الػدكيور /

بم،الػا الم شػور بجريػدة الشػوب ( موضػوع الػبىغ ) م،ػا ي

لتسػػياذ  /حسػ يف كػػرـ بصػػحيفا األسػػبوع بوػػددها الصػػادر بيػاري ٕٕٔٓٓٓ/ٔ/
يحت ع ػواف ( عػزؿ شػي األزهػر ) يوػرض فيػا لػى ي ػاـ شػي األزهػر بمخالفػا

الش ػريوا ا سػػىميا واف الحكومػػا ي ميػػا عم ػاي بػػذلؾ وأ ػػا أعطػػى مومومػػات فيػػر
ح،ي،يػػا لػػى السػػيد  /ر ػػيس الجم وريػػا والػػى أعضػػاء مجمػػس الشػػوب والحكومػػا
ك ػػادت ي ػػدفو ـ ل ػػى مخالف ػػا الشػ ػريوا والدس ػػيور ال ػػذش يػ ػ ص عم ػػى أف الشػ ػريوا

ا سػىميا المصػػدر الر يسػى لميشػريع واسػيمر الكايػػب فػى اليشػ ير بشػي األزهػػر
بر ػػا ضػػمؿ الحكومػػا ومجمػػس الشػػوب حيػػى فط ػػت الحكومػػا لػػى ص ػواب األمػػر

وأعمف السيد  /كماؿ الشاذلى أف الحكوما سيغ ت عمى المػادة  ٕٙ/مػف مشػروع
ػػا وف جػراءات الي،اضػػى فػػى مسػػا ؿ األحػواؿ الشخصػػيا الخاصػػا بسػػفر الزوجػػا

واكيف ػػت بالم ػػادة األول ػػى م ػػف المش ػػروع الي ػػى ي ،ػػوؿ أ ػػا ( ذا ح ػػدث خ ػػىؼ ب ػػيف
الزوجيف فى مسرلا السػفر ففػى هػذه الحالػا عمػى الميضػرر أف يمجػر لػى ال،ضػاء
ليفص ػ ػػؿ ف ػ ػػى ه ػ ػػذا الخ ػ ػػىؼ ) واس ػ ػػي يج ال ػ ػػدكيور /

بم،ال ػ ػػا م ػ ػػف ع ػ ػػدوؿ

الحكوما عف هذه المادة أف الحكوما د فط ت لػى مخالفي ػا لمشػريوا ا سػىميا
بي مػػا شػػي األزهػػر كػػاف ػػد فػػرر ب ػػا وأعطػػى ل ػػا مومومػػات فيػػر صػػحيحا حػػيف

صػرح بػرف ػا وف األحػواؿ الشخصػيا مطػابؽ لمشػريوا ا سػىميا ووصػؿ الكايػب
فى ايا م،الا بود يفسيره ويحريفػا لمػا الػا السػيد  /كمػاؿ الشػاذلى وزيػر شػ وف
مجمسػػى الشػػوب والشػػورش لػػى أف شػػي األزهػػر يسػػيحؽ الوػػزؿ مػػف م صػػبا ذ لػػـ

يبؽ لا عيبار بود الكذب عمى الحكوما وعمى ر يس الدولا !!!
كمػػا ،ػػؿ الػػدكيور /

بم،الػػا ( موضػػوع الػػبىغ ) م،ػػا ي م سػػوباي لػػى
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الصػ ػػحفى محمػ ػػود عطيػ ػػا بصػ ػػحيفا ( دفػ ػػاؽ عربيػ ػػا ) بوػ ػػددها الصػ ػػادر بيػ ػػاري

ٖ ٕٓٓٓ/ٕ/جػػاء فيػػا أف شػػي األزهػػر لػػـ يوػػد م اسػػباي ل ػػذا المو ػػع

شخص ػاي

عمم ػاي و

و صػػيحا مػػف أخيػػؾ األصػػغر كفػػى هػػذا حيػػى األف أسػػي،يؿ يرحمػػؾ

اهلل !!!

عػ ػػف الكايػ ػػب

ورداي عمػ ػػى ذلػ ػػؾ فػ ػػإف مػ ػػا ،مػ ػػا وردده الػ ػػدكيور /

حس يف كػروـ يحػت ع ػواف ( عػزؿ شػي األزهػر ) وعػف الصػحفى محمػود عطيػا
ػػوؿ عػػار مػػف الصػػحا ال،صػػد مػػف وراءه اليش ػ ير والي كيػػؿ بشػػي األزهػػر وهػػى

أمػػور يوا ػػب عمي ػػا ج ا ي ػاي لكو ػػا ػػد أس ػ د لػػى

شػػي األزهػػر أمػػو اير لػػو

كا ػػت صػػاد ا ألوجبػػت حي،ػػاره ع ػػد أهػػؿ وط ػػا بػػؿ وشػػووب األمػػا ا سػػىميا

حي ػ ػ ػػث يسػػ ػ ػػيوش أف يكػػ ػ ػػوف عبػػ ػ ػػارات ال ،ػ ػ ػػذؼ والسػػ ػ ػػب اليػػ ػ ػػى أ ارهػػ ػ ػػا وأذاع ػػ ػ ػػا

ال ػػدكيور /

ش ػػا ا ه ػػو

بجري ػػدة الش ػػوب موض ػػوع ال ػػبىغ م ،ول ػػا ع ػػف الغي ػػر أو م ػػف

ػ ف ،ػػد س ػػي،ر ض ػػاء محكم ػػا الػ ػ ،ض بجمس ػػي ا الم و ،ػػدة بي ػػاري

ٕٔ ٜٔٙٓ/ٕٔ/مػج المكيػب الف ػى ػ س ٔٔر ػـ ٔ ٔٛػ ص  ٜٕٜعمػى  " :أف
،ؿ الكيابا اليػى ييضػمف جريمػا و شػرها يويبػر فػى حكػـ ال،ػا وف كال شػر الجديػد

سواء بسواء و ي،بؿ مف أحد لإلفتت مف المسػ وليا الج ا يػا أف ييػذرع بػرف يمػؾ
الكيابا مػا ،مػت مػف صػحيفا أخػرش  ،ذ الواجػب ي،يضػى عمػى مػف ي ،ػؿ كيابػا

سبؽ شرها أف ييح،ؽ بؿ داما عمى ال شر و يمؾ الكيابا

ي طػوش عمػى اش

مخالفا لم،ا وف كمف وـ ص المادة  ٜٔٚمف ا وف الو،وبات " ٓ
واف مػ ػػا د ػ ػػاره و ،م ػ ػػا الػ ػػدكيور /

مػ ػػف أف لغ ػ ػػاء المػ ػػادة  ٕٙ/مػ ػػف

مشػروع ال،ػا وف الخاصػا بسػفر الزوجػا كا ػت بسػبب مخالفػا هػذه المػادة لمشػريوا
ا سػػىميا وعمػػى خػػىؼ مػػا أكػػده شػػي األزهػػر  ،ػػوؿ فيػػر صػػحيق ألف شػػي
األزهػ ػػر ػ ػػاؿ أمػ ػػاـ مجمػ ػػس الشػ ػػوب بجمسػ ػػيا ال ا يػ ػػا والوش ػ ػريف الم و،ػ ػػدة بيػ ػػاري

 ٕٓٓٓ/ٔ/ٔٙعمػػى ال حػػو ال ػوارد بمضػػبطا الجمسػػا ( المرف،ػػا ) مػػا صػػا ( ف،ػػد
ع ػ ػػرض عمي ػ ػػا مش ػ ػػروع ه ػ ػػذا ال ،ػ ػػا وف وحض ػ ػػر مو ػ ػػا م ػ ػػف حض ػ ػػر م ػ ػػف األخ ػ ػػوة
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الميخصصػػيف فػػى الش ػ وف ال،ا و يػػا بػػو ازرة الوػػدؿ  ،و ا ش ػ اه فػػى مجمػػع البحػػوث

ا سػ ػػىميا وأف المجمػ ػػع ييكػ ػػوف مػ ػػف أربوػ ػػيف عالم ػ ػاي مػ ػػف بي ػ ػ ـ فضػ ػػيما المفيػ ػػى

وفضػػيما الػػدكيور  /وزيػػر األو ػػاؼ وفضػػيما الػػدكيور  /ر ػػيس جاموػػا األزهػػر أش

أربوػػوف عالم ػاي مػػف الوممػػاء الػػذيف يخيػػاروف با يخػػاب وأ ػػا فيمػػا ييومػػؽ بمسػػرلا
سػػفر الزوجػػا فر ػػا ػػيكمـ عػػف مسػػرلا محػػددة  ،فإسػػي ذاف الم ػرأة مػػف زوج ػػا أمػػر
واجػػب واجػػب واجػػب ومػػا ػػاؿ عا ػػؿ فيػػر ذلػػؾ ذ يجػػب أف يسػػيرذف وهػػذه أمػػور
ميفؽ عمي ا و حف كىم ا فى ،طا محددة هى اليوسػؼ فػى سػيوماؿ الحػؽ كمػا

ي،ػػوؿ ال،ػػا و يوف وأ ػػا

م ػا ع مػػف أف يي،ػػدـ الزوجػػا أو الػػزوج بوريضػػا فػػى هػػذا

الشرف لى ال،اضى ع د شوء أش زاع بي ما فى مسرلا السفر ٓ

وبالجمسا السادسا والوشريف الم و،دة بيػاري ٕ٘ ٕٓٓٓ/ٔ/ػاؿ السػيد /

كماؿ الشاذلى وزير الدولا لش وف مجمسى الشػوب والشػورش أمػاـ مجمػس الشػوب
حسػػبما جػػاء بمضػػبطا الجمسػػا ( ف السػػيد /ر ػػيس الجم وريػػا ػػد ع،ػػد جيماع ػاي

حض ػره أٓد  /عػػاطؼ عبيػػد ر ػػيس مجمػػس الػػوزراء وأٓد  /فيحػػى سػػرور ر ػػيس
مجمػػس الشػػوب وأٓد  /مصػػطفى كمػػاؿ حممػػى ر ػػيس مجمػػس الشػػورش و

ش ػػي األزه ػػر وأٓد  /يوس ػػؼ وال ػػى ا ػػب ر ػػيس مجم ػػس ال ػػوزراء ووزي ػػر الز ارع ػػا
واسيصػػىح األ ارضػػى والسػػيد المسيشػػار  /وزيػػر الوػػدؿ والسػػيد  /كمػػاؿ الشػػاذلى
وزي ػػر الدول ػػا لشػ ػ وف مجم ػػس الش ػػوب والش ػػورش والس ػػيدة أ ٓد  /وزي ػػر اليرمي ػػات
والشػ وف ا جيماعيػػا وكػػاف السػااؿ الوحيػػد الػػذش سػػرلا سػػيادة الػػر يس هػػو أف هػػذا

المشػػروع ػػد جػػاء ليػػا مػػف الحكومػػا بػػؿ أف يو وػػا وارسػػالا لػػى مجمػػس الشػػوب
ويريد جابا عمى سااؿ واحد هػؿ هػذا المشػروع مطػابؽ لمشػريوا ا سػىميا أـ
وفيح ػػت الم ا ش ػػا واس ػػيغر ت ع ػػدة س ػػاعات ش ػػارؾ في ػػا جمي ػػع الحاضػ ػريف وف ػػى
ال ايػػا ي ػػى ال ػرأش لػػى أ ػػا مطػػابؽ لمشػػريوا ا سػػىميا ومػػف ه ػػا و وػػا السػػيد
ر ػػيس الجم وري ػػا وه ػػذا ه ػػو الج ػػزء األوؿ والش ػػؽ ا خ ػػر ال ػػذش أك ػػد عمي ػػا الس ػػيد
ر ػػيس الجم وريػػا أ ػػا ػػاؿ ل ػػا كحكومػػا أ ػػا أ ػػاء الم ا شػػات فػػى مجمػػس الشػػوب
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طوػ ػاي األعض ػػاء يك ػػوف ل ػػـ يص ػػورات موي ػػا أل ػػـ ػ ػواب األم ػػا ال ػػذيف يورف ػػوف

الشوب ويورفوف حساسا ويورفوف يوج ايا ومشاكما ولدي ـ حموؿ ك يرة ٓ

وأضاؼ السيد كماؿ الشػاذلى بالجمسػا أ ػا لمػا كا ػت م ازعػات األحػواؿ

الشخصيا يورض في ا صور ي،يضى يخاذ جراءات عاجما

يسػوؼ في ػا لػى

ظاـ األوامر عمى ع ار ض م ؿ حا ت الم ع مف السفر لػذا فػإف الحكومػا ي،يػرح
ضػػافا ف ،ػرة جديػػدة لػػى المػػادة األولػػى مػػف م ػواد ا صػػدار بإدخػػاؿ حػػا ت الم ػػع

مف السفر ضمف الحا ت اليى يجوز في ا ل،اضػى األمػور الو ييػا صػدار أوامػر
عمػػى ع ػ ار ض حيػػى يمكػػف مجاب ػػا حػػا ت الضػػرورة وا سػػيوجاؿ ) ػ هػػذا و ػػد

وافؽ المجمس بذات الجمسا عمى هذا ا يراح ٓ

وفػػى جيمػػاع مجمػػس الشػػوب بجمسػػيا الياسػػوا والوشػريف الم و،ػػدة بيػػاري

 ٕٓٓٓ/ٔ/ٕٙػػاؿ الس ػػيد كم ػػاؿ الش ػػاذلى أم ػػاـ مجم ػػس الش ػػوب م ػػا ص ػػا ( ل ،ػػد
يفضؿ مجمسكـ المػو ر بػاألمس بالمواف،ػا عمػى ضػافا ف،ػرة جديػدة لممػادة األولػى
م ػػف مػ ػواد ص ػػدار ه ػػذا ال ،ػػا وف وه ػػى الف،ػ ػرة الي ػػى س ػػدت ف ارفػ ػاي يشػ ػريوياي ميوم،ػ ػاي
بإخيص ػػاص اض ػػى األم ػػور الو يي ػػا بإص ػػداره أوام ػػر عم ػػى عػ ػ ار ض ف ػػى بو ػػض

المسػػا ؿ اليػػى ي،يضػػي ا طبيوػػا األمػػور فػػى حػػا ت الضػػرورة وا سػػيوجاؿ وكػػاف
مف بيف هذه المسا ؿ اليى صت عمي ا المادة األولػى اليػى واف،ػيـ عمػى ضػافي ا

بػػاألمس الم ازعػػات حػػوؿ السػػفر فػػى الخػػارج وباليػػالى سػػمحوا لػػى أي ػػا األخػػوة
ي فيذاي لما واف،يـ عميا باألمس أف أعمف أماـ حضرايكـ حػذؼ المػادة (  ) ٕٙمػف

مشروع هذا ال،ا وف  ،وموم اي لحضرايكـ أف هذا الحذؼ لف ييريػب عميػا أش فػراغ
يشػريوى ألف الف،ػرة المضػػافا لػػى المػػادة األولػػى مػػف مشػػروع ال،ػػا وف بػػاألمس ػػد

أجابت عف هذا الفراغ )
وييضػػق ممػػا سػػبؽ أف ا سػػيغ اء عػػف المػػادة (  ) ٕٙمػػف المشػػروع لػػيس

أل ػػا مخالفػػا لمش ػريوا ا سػػىميا والدسػػيور كمػػا يػػدعى الػػدكيور /

الػػذش

ريب عمى هذا المخالفػا يرييػد عػزؿ شػي األزهػر عػف م صػبا ػ وا مػا كػاف حػذف ا
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مػف بيػػؿ يفػادش اليكػرار بي ػا وبػػيف ػص الف،ػرة (٘) مػف المػػادة األولػى مػػف مػواد
صدار هذا ال،ا وف اليى خصت اضى األمور الو ييػا بالمحكمػا ا بيدا يػا دوف

فيػ ػره بإص ػػدار أم ػػر عم ػػى عريض ػػا ف ػػى مس ػػا ؿ األحػ ػواؿ الشخص ػػيا وم ػػف بي ػػا

الم ازعات حوؿ السفر لى الخارج بود سماع ذوش الشرف ٓ
وب ػ ػػذا يظ ػ ػػر أف هػ ػػذه الوبػ ػػارات مػ ػػف الػ ػػدكيور /

بم،الػ ػػا الم شػ ػػور

بجريػػدة الشػػوب ( موضػػوع الػػبىغ ) أمىهػػا صػػد سػػيئ لميش ػ ير بشػػي األزهػػر
ورمػػى لػػا بالكػػذب والخػػداع ومخالفػػا أوامػػر الشػػرع ممػػا يشػػكؿ سػػاءة كاممػػا لػػى

شخصػػا ودي ػػا ووظيفيػػا الرسػػميا فػػى أمػػور لوصػػحت ألوجبػػت حي،ػػاره بػػيف أهػػؿ

وط ا وشووب األما ا سىميا ٓ

ا
خبِعـــب  :ي ػػاوؿ ال ػػدكيور /

بم،الػػا الم ش ػػور بجري ػػدة الش ػػوب ( موض ػػوع ال ػػبىغ )

مػػا صػػرح بػػا شػػي األزهػػر أ ػػا

خػػىؼ بي ػػا وفضػػيما المفيػػى وييسػػا ؿ الػػدكيور

( ذا كػػاف األمػػر كمػػا ػػاؿ الػػدكيور

فػػبـ فسػػر مػػا جػػاء عمػػى

لساف فضيما األسياذ الدكيور صر فريد واصؿ وهو المفيى فػى صػحيفا الميػداف

بوػػددها الصػػادر بيػػاري ٘ٔ ٕٓٓٓ/ٕ/مػػف اف دار ا فيػػاء المصػريا بػػادرت لػػى
وضػػع صػػيغا شػػرعيا ل،ػػا وف األحػواؿ الشخصػػيا وفػػؽ يصػػورها الف ،ػػى والشػػرعى
ل،ض ػػايا الط ػػىؽ والخمػ ػػع وي ،ػػدمت ب ػ ػػذه الص ػػيغا الش ػػرعيا لم،ػ ػػا وف ل ػػى مجمػػػع

البحػػوث ا سػػىميا م ػػذ عػػاميف لبح ػػا وم ا شػػيا  ،ولكػػف ألسػػباب

يومم ػػا  ،لػػـ

ي ػ ػػا ش المجمػ ػػع ال،ػ ػػا وف حيػ ػػى ا ف حيػ ػػى فػ ػػوجئ بمشػ ػػروع ال،ػ ػػا وف األخيػ ػػر ،

وأضاؼ عمى لساف فضيما المفيى بجريدة الميداف أ ا يويب عمى بوػض الػزمىء
األفاضؿ بمجمع البحػوث ا سػىميا الػذيف بػادروا بالمواف،ػا عمػى ال،ػا وف والػدفاع
ع ػ ػػا دوف أف يػ ػػيـ الد ارسػ ػػا واليمحػ ػػيص والبحػ ػػث فػ ػػى ال،ػ ػػا وف فورض ػ ػوا سػ ػػموي ا

وسموا األزهر لميجريق وضوؼ ال ،ا ٓ
و ػػد أراد ال ػػدكيور /

فيما الا مف أ ا

ب ػػذا ال  ،ػػؿ أف يك ػػذب ش ػػي األزه ػػر

خىؼ بي ا وبيف فضيما المفيى  ،وهو يكذيب ظ ػر بطى ػا
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فيمػػا صػػرح بػػا فضػػيما المفيػػى فػػى جريػػدة صػػوت األزهػػر بوػػددها الصػػادر بيػػاري

ٔٔ ( ٕٓٓٓ/ٕ/أ ػػا شػػارؾ م ػػذ البدايػػا فػػى م ا شػػات مجمػػع البحػػوث ا سػػىميا
ح ػػوؿ ػػا وف األحػ ػواؿ الشخص ػػيا الجدي ػػد  ،و ػػد أب ػػدش ك ػػؿ عض ػػو م ػػف أعض ػػاء
مجمع البحوث ا سىميا مىحظايا فى بوػض الجوا ػب الف ،يػا وأخػذ ال،ػرار فػى

ال ايػ ػػا باألفمبيػ ػػا وأف الحكومػ ػػا ػ ػػد سػ ػػيجابت لػ ػػى المىحظػ ػػات اليػ ػػى أبػ ػػداها
األعضاء  ،و د جاء ال،ا وف مي اس،اي وميكامىي فى جوا با الشرعيا ) ٓ

وهػػذا اليصػريق مػػف فضػػيما المفيػػى شػػر فػػى صػػحيفا صػػوت األزهػػر بيػػاري

ٔٔ ٕٓٓٓ/ٕ/ب ػ ػػؿ أف ي ش ػ ػػر ال ػ ػػدكيور /

م،ال ػ ػػا ف ػ ػػى ص ػ ػػحيفا

الشػػوب بيػػاري  ٕٓٓٓ/ٖ/ٔٚممػػا يػػدؿ عمػػى أ ػػا ػػد يومػػد أف يس ػ د لػػى فضػػيما
المفيى ما لـ ي،ما صداي م ا ا ساءة لى شي األزهر ورميا بالكذب ٓ

ومػف جا ػػب أخػػر ف،ػػد أصػػدر فضػػيما األسػػياذ الػػدكيور  /صػػر فريػػد واصػػؿ

مفيى الديار المصريا بيا اي بياري  ( ٕٓٓٓ/ٖ/ٕٙمرفؽ صػوريا ) رداي عمػى مػا
ال ػػا ال ػػدكيور /

و شػ ػره ف ػػى جري ػػدة الش ػػوب بي ػػاري  ٕٓٓٓ/ٖ/ٔٚيح ػػت

ع ػواف ( الخمػػع المصػػرش صػ اعا أمريكيػػا ) م سػػوباي ليػػا بػػرف ذلػػؾ فيػػر صػػحيق
حيػػث لػػـ يصػػرح بػػا ولػػـ يصػػدر ع ػػا ذلػػؾ ألحػػد مػػف م ػػدوبى جدريػػدة الميػػداف و

لغيرهػػا  ،وأف هػػذا يمفي ػػؽ مس ػ داي ليػػا

يواف ػػؽ عميػػا جممػػا ويفص ػػيىي وكػػاف م ػػف

الى ػػؽ عم ػػى الكاي ػػب ب ػػؿ أف ي س ػػب لي ػػا أم ػػو اير ش ػػرعيا أف يرج ػػع لي ػػا مباشػ ػرة

لميو يػػؽ واليح،ػػؽ بػػؿ ال شػػر م و ػاي لمبمبمػػا والخػػىؼ وال ػزاع بػػيف ال ػػاس وحرص ػاي
عمى وحدة المسمميف ٓ

ا
ظبدظب  :أف ما يدؿ عمى سوء صد الكايب

فػى اليشػ ير برمػز مػف رمػوز

ا سػ ػ ػػىـ وعمما ػ ػ ػػا مػ ػ ػػا ذك ػ ػ ػره ع وا ػ ػ ػاي لم،الػ ػ ػػا حيػ ػ ػػث جومػ ػ ػػا بػ ػ ػػالب ط الو ػ ػ ػريض
( الخمع المصرش ص اعا أمريكيػا ) و ػد أسػاء فػى هػذا الو ػواف لػى وط ػا حيػث

جوؿ الخمع أمريكيػاي ولػيس سػىمياي كمػا أسػاء لػى رمػوز ا سػىـ فػى مصػر ممػا
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يوحى بػر ـ خػالفوا شػريوا ا سػىـ وأسػاء لػى الدولػا كم ػا بر ػا يسػيورد وا ي ػا
الميوم،ػػا برمورهػػا الشػػرعيا وا جيماعيػػا مػػف خػػارج حػػدودها وأ ػػا خاضػػوا لغيرهػػا

فػػى ذلػػؾ

ػ ولػػـ ي،ػػدـ الكايػػب دلػػيىي واحػػداي عمػػى أف مصػػر سػػيوردت هػػذا الخمػػع

المصػػرش مػػف أمريكػػا ولك ػػا الرفبػػا الميمك ػػا فػػى فسػػا مػػف اليج ػريق وا سػػاءة

لشي األزهر ٓ
و د فػاب عػف الكايػب أف مػا يصػدر مػف األزهػر مػف أراء وفيػاوش ويوجيػا

يودو فى كؿ األحواؿ أف يكوف رأياي ف ،ياي يبديا فى مجػاؿ الػدعوش وا رشػاد وفػى
ك ػػؿ م ػػا ييوم ػػؽ بش ػػرف الشػ ػ وف ا س ػػىميا وه ػػذا م م ػػا ف ي ػػا وعممي ػػا وف ،ي ػػا م ػػف
طى ات هي ات األزهر ي،ػوـ ب ػا وي ي ػى في ػا لػى رأش بوػد الرجػوع لػى الوممػاء

الميخصصػػيف فػػى الومػػوـ الوربيػػا وا سػػىميا بإعيبػػارهـ أ ػػدر مػػف فيػػرهـ عمػػى

الوصوؿ لى صحيق حكـ الشرع ا سىمى وف ى عف البياف أف م ؿ هػذا الومػؿ
الفكػػرش

سػػبيؿ لػػى ا عي ػراض عميػػا ي بومػػؿ فكػػرش مما ػػؿ يكػػوف لكػػؿ مسػػمـ

وصاحب رأش أو جي اد أف يدلى بدلوه فى المواف،ا أو الػرفض أو اليو،يػب فبػاب

ا جي اد والومؿ الفكػرش فػى هػذا الشػرف مفيػوح لكػؿ مسػمـ دوف يػد يحػدده ي أف
يجػػئ عم ػىي خالص ػاي لوجػػا الػػديف والش ػريوا ي ػػا ش الحجػػا بالحجػػا ويويػػرض فػػى
حدود األصوؿ وال،واعد وأدب الحوار دوف يجريق او يش ير أو ي كيؿ ٓ

* حكػػـ المحكمػػا ا داريػػا الوميػػا بيػػاري ٔ ٜٜٔٓ/ٕٔ/فػػى
الطوف ر ـ ٖٓ/ٖٓٙٛؽ عميا  ٖٔ/ ٕٔٓٗ ،ؽ عميا
وييضػػق ممػػا سػػبؽ أف مػػا سػػبا الػػدكيور /

بم،الػػا الم شػػور بجدريػػا

الشوب مف و ا ع شا ا لى شي األزهػر هيوػد ػذفاي فػى ح،ػا ألف هػذه الو ػا ع لػو
بيت ألوجبت حي،ار الم،ذوؼ مف أهؿ وط ا وشووب األما ا سػىميا بإعيبػاره
رم ايز مف رموز ا سىـ فى مصر والوالـ ا سىمى ٓ

ورفـ ذلؾ ف،د ضت محكما الموضوع ببراءة المشػكو فػى ح،ػا ممػا أسػ د
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ليا ورفض الدعوش المد يا ضده و م ا ما صا :
"

ػػا فيمػػا ييومػػؽ بكممػػا لطشػػا واليػػى أعيبرهػػا المػػدعى المػػد ى لطمػػا أو

صفوا فإ ا باسي،راء م،اؿ الكايب فى هذا الشػرف ييبػيف أ ػا ع ػواف صػدره بكممػا

ػػـ جػػاء بوػػدها بكممػػا " لطشػػا "

( ريشػػا ) وهػػى مػػرخوذه مػػف كممػػا ريػػوش

والد لػا لكممػا " ريشػا

ف ى موطوفا عمى الكمما الساب،ا فيرخذ فػس المو ػى

" ٓٓٓ والكممػػا يرخػػذ أك ػػر مػػف مو ػػى حسػػب الحػػديث الػػذش يسػػاؽ فيػػا ٓٓٓٓ
فكممػا " لطشػا " ل ػا أك ػر مػف مو ػى ػ ف،ػد يرخػذ د لػا ومو ػى " الممسػا " أو

الخبطػا ( أو ال،ذفػا ) أو ( المىح،ػا )

ػ وفػى سػياؽ حػديث الكايػب ػد يكػوف

المىحظا األولى أو الممسا األولى أو الخبطا األولى ٓٓ ومف جا ب دخػر فػإف
المو ػػى الػػذش سػػا ا وكيػػؿ المػػدعى المػػد ى فػػى المو ػػى المغػػوش ل ػػذا المفػػظ كػػاف

بمو ى " الممس " وليس المطـ أو الصفع وبػذلؾ يخمػص المحكمػا أف يمػؾ الكممػا
"ٓ

ي طوش عمى ذؼ أو سب يااخذ عمي كايب الم،اؿ

ومػػا أورده الحكػػـ المطوػػوف فيػػا فيمػػا ي،ػػدـ ي طػػوش و شػػؾ عمػػى صػػور

يخف ػػى ف ػػى اليس ػػبيب وفس ػػاد ظ ػػاهر ف ػػى ا س ػػيد ؿ فض ػػى ع ػػف اليوس ػػؼ ف ػػى
ا سػػي باط  ،ػ ألف الواضػػق مػػف م ػػاحى الم،ػػاؿ المشػػار ليػػا والمحػػرر بمورفػػا
المػػدعى المػػد ى وماداهػػا أ ػػا يكشػػؼ فػػى عباراي ػػا عػػف رمػػى فضػػيما المػػدعى

المػػد ى الػػذش أبػػدش أريػػا ومواف،يػػا عمػػى ػػا وف الخمػػع
والخروج عمى أحكاما وا طاحا بكؿ دعا ما وأركا ػا

األسرة والمجيمع برسره

ػ بمخالفػػا واعػػد الػػديف
بمػا يػادش لػى

ويسييبع ذلؾ بداها يح،ير فضيميا واها يآ

يػار

ولػػـ يضػػع محكمػػا الموضػػوع فػػى اعيبارهػػا مػػا لفضػػيما شػػي األزهػػر م ػػف
مكا ػػا رفيوػػا فػػى فػػوس المسػػمميف اطبػػا وهػػذه المكا ػػا يومػػو فػػوؽ كػػؿ اعيبػػار
أل ا ليس موظفا عاديا أو مسيخدما عاما

وشخصػػيا عامػػا ل ػػا اعيبارهػػا ومكا ي ػػا

ولك ا رمػز مػف رمػوز ا سػىـ

و يكػػوف ي ػػاوؿ دراءه وموا فػػا

بمػ ػ ػوازيف د ي ،ػ ػػا ف ػ ػػى الح ػ ػػديث ودداب موي ػ ػػا ف ػ ػػى اليوبي ػ ػػر
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و يج ػ ػػوز بح ػ ػػاؿ

اسػػيوماؿ األلفػػاظ اليػػى ي طػػوش عمػػى المػػداورة واليخفػػى وراءهػػا ب،صػػد ال يػػؿ م ػ ـ

والحط مف شر ا ٓٓٓ ألف هذا الم حى الذش سمكا المدعى عميا

يحيمػؿ شػكا

أو يرويى فى أ ا صد اليش ير والي كيؿ با ويح،يره ٓ

وهذه الموػا ى واضػحا الد لػا ظػاهرة المو ػى يكشػؼ عػف هػذا ال،صػد دوف

أد ػػى مك ػػابرة

و عبػ ػره بو ػػد ذل ػػؾ بالحي ػػؿ المغوي ػػا الي ػػى صػ ػ وت ب ػػا بو ػػض

األلفػػاظ ال ػواردة بػػا والسػػالؼ بيا ػػا م ػػؿ كممػػا " ريػػوش "و " لطػػوش " ولطشػػا

ويشبيا الخمع بالجات
مػػف مو ػػى

ف ذه األلفاظ الػواردة بصػيغا مسػييرة واليػى يحمػؿ أك ػر

يف ػػـ م ػػا فػػى سػػياؽ الحػػديث ومف ػػوـ الم،ػػاـ الػػذش وردت فيػػا

مو ػػى واحػػد هػػو اليح،يػػر وا ها ػػا  ،ػ وي ػ ـ كػػذلؾ عمػػى أ ػػا لػػـ يػػرد بالم،ػػاؿ

ب،صد اليوبي والحط مف الكراما  ،ػ و شػؾ أف المػداورة والمراوفػا فػى األسػموب
واسػػيغىؿ األلفػػاظ ومػػا يحيممػػا مػػف موػػا ى ميوػػدده يمكػػف أف يكػػوف عو ػػا

لممطو ػػوف ض ػػده لإلف ػػىت م ػػف حك ػػـ ال ،ػػا وف

ويج ػػب الو ،ػػاب

مادام ػػت

ا ها ػػا ييػراءش ل،ػػارم الم،ػػاؿ خمػػؼ سػػيارها م مػػا بػػذؿ المطوػػوف ضػػده مػػف ج ػػد
خفاء صده السئ و ييا الخبي ا

وفػ ػػات عػ ػػف المحك مػ ػػا أف هػ ػػذه المػ ػػداورة

ومحاولػ ػػا اليخفػ ػػى وراء بوػ ػػض

موا ى المفظ الذش يحيمؿ أك ر مف مو ى فيا ال،بػيق
أخى ي ػػا

بالغ ػػا الش ػػر واض ػػحا ا ػػـ

والبػرم

يوػد مخب ػا

ب ػػؿ ف ش ػػرها أو ػػع وأبم ػػغ م ػػف ا ػػر

المصارحا والمكاشفا

كمػا أف هػػذه األلفػػاظ واألسػػاليب المميويػػا فػػى اليوبيػػر عػػف ا ها ػػا واليح،يػػر

أحػ ػ ػ ػ ػػرش بػ ػ ػ ػ ػػرف يكػ ػ ػ ػ ػػوف مح ػ ػ ػ ػ ػىي لميج ػ ػ ػ ػ ػريـ والو،ػ ػ ػ ػ ػػاب مػ ػ ػ ػ ػػف الوبػ ػ ػ ػ ػػارة الص ػ ػ ػ ػ ػريحا
والمفظ الواضق ٓ

و ػػد خفػػى عػػف محكمػػا الموضػػوع ػ ذلػػؾ ال،صػػد السػػئ لػػدش المطوػػوف ضػػده الػػذش
اسيطاع ب،دريا الفا ،ا عمى اليىعب باأللفاظ أف يظ ر فير مػا يػبطف وييفػ ف بم،دريػا المغويػا
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ي،اء األلفاظ اليى رصدها بم،الػا محػؿ اليػداعى واليػى يبػدو فػى ظاهرهػا مجػردة عػف

فى

ا ػػـ والو ػػدواف

ولك ػػا ف ػػى الح،ي ،ػػا س ػػي،ت ف ػػى ذل ػػؾ الم ،ػػاؿ ليحم ػػؿ أش ػػد أ ػ ػواع ا ها ػػا

وأ سػاها عمػػى الػ فس

ب،صػػد اليشػكيؾ فػػى يمسػؾ الطػػاعف برحكػاـ الػػديف ا سػىمى الح يػػؼ
وهػػو مػػا يػػدؿ بي،ػػيف

ويواليمػػا الخالػػدة اليػػى بوػػت مػػف اهلل سػػبحا ا ويوػػالى و رد ػػا الكػريـ

عمى أف المطووف ضده ما صد مف م،الا اليش ير بفضيما الطاعف بمػا يحػرج شػرفا ويػاذش
عيباره ٓ

وفاب عف المحكما أف هذه الوسا ؿ الممو ا فى اليخفػى ليج ػب المسػ وليا ٓٓ واليػى

يحمؿ مو ى اليحايؿ عمى أحكاـ ال،ا وف ي طوش و شؾ عمى أخطار داهما عمػى ك ارمػا ال ػاس
وطمػػر يي ـ ويشػػجيوا لميطػػاوؿ عمػػى ذوش الم،ػػاـ الرفيػػع والمكا ػػا الدي يػػا السػػاميا وعمػػى أرس ػ ـ

الطػػاعف شػػي األزهػػر

والػػذش ييربػػع عمػػى مػػا الومػػـ والػػديف وبمػػا يػػدؿ كػػذلؾ عمػػى مػػدش

ا سػػيخفاؼ بم زليػػا ويح،ي ػ ار مػػف شػػر ا وهػػو مػػا ييػوافر بػػا أركػػاف جريميػػى السػػب وال،ػػذؼ كمػػا
همػا مورفيػػاف بػػا فػػى ال،ػػا وف  ،ػ هػػذا لػى أ ػػا لػػيس

فػػى هػػذا األسػػموب المموػػف فػػى ا ها ػػا

واليح،ير ما يمكف أف يكوف ال،صد م ا ال ،د البرم الذش ي دؼ لػى بػداء الػرأش الحػر ال ػادش

لمصواب

وهذا الػرأش ويمػؾ ال دايػا

ييح،ػؽ بايبػاع وسػا ؿ اليشػ ير

الص ػػورة الميخفي ػػا ٓ و يك ػػوف ال  ،ػػد أو أب ػػداء الػ ػرأش المب ػػاح
الحوار وصدؽ المحاورة والمساجما ٓ

ولػو فػى هػذه

ب ػػال،وؿ الكػ ػريـ الممي ػػزـ بػ ػ داب

و د خفيت هذه المفاهيـ وأصػوؿ ال ،ػد المبػاح جميو ػا عػف محكمػا الموضػوع ومػا ورد

بحكم ػػا المطوػػوف فيػػا وجػػاءت مػػدو ات الحكػػـ ميسػػما بإرهػػاؽ ألفػػاظ الم،ػػاؿ محػػؿ اليػػداعى
رها ا ظاه ار ب،صد صرف ا لى موا ى أخرش ييفؽ وسياؽ الم،اؿ ميمشيا فى ذلؾ مع دفػاع
المطوػػوف ضػػده وسػػايريا فػػى عػػذاره واليمسػػت لػػا طريػػؽ ال جػػاة مػػف الو،ػػاب بحجػػا اسػػيومالا
لح،ػا فػى ال ،ػػد المبػاح ومسػيوي ا فػػى ذلػؾ بموػػا ى أللفػاظ الم،ػاؿ

بػػا واليشػػبي ات اليػػى أوردهػػا واليػػى

يسػػيخمص م ػػا

وال،ذؼ فى ح،ا ػ وهو ما يخرج عف ال ،د المباح ٓ
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ي اسػػب الم،ػاـ الػػذش وردت

مو ػػى واحػػد هػػو أها ػػا شػػي األزهػػر

واذ خػػالؼ الحكػػـ المطوػػوف فيػػا هػػذا ال ظػػر فإ ػػا يكػػوف مويبػػا ل،صػػور يسػػبيبا وفسػػاد

اسيد لا بما يسيوجب ،ضا  ،ػ و يود ذلػؾ يػدخؿ مػف محكمػا الػ ،ض فػى أمػور موضػوعيا
ي رش بطبيوي ا عف أف يميد لي ا و يي ا واخيصاص ا عمى ي،دير بػرف محكمػا الموضػوع يممػؾ
سمطا واسوا ومطم،ا

فى ي،دير و ا ع الػدعوش ووز ػا ويكػويف ع،يػدي ا في ػا و يخضػع فػى

ذلػؾ ّ لسػمطاف ضػميرها ووجػدا ا بػى مو،ػب عمي ػا فيمػا يػراه ػ ألف ي،ػدير م ارمػى الوبػارات
اليى يحاكـ عمي ا اشر الم،اؿ وما شاب ا مف ج وح واعوجاج يصؿ لػى حػد اليشػ ير وا ها ػا
ويخػرج عػف ال ،ػد المبػاح ػ ممػا ي،يضػى يػدخؿ محكمػا الػ ،ض ويبسػط عميػا ر ابي ػا و ،ػد مػاهو
ابت بالحكـ ٓ

ومػػا دامػػت الوبػػارات الم شػػوره هػػى بوي ػػا ال ابيػػا بػػالحكـ صػػق لمحكمػػا ال ػ ،ض ي،ػػدير

عى ي ا بال،ا وف مف حيث وجود جريما في ا أو عدـ وجودها ػ وذلؾ يكػوف أ يبػيف م احي ػا

واسيظ ار مرامي ا ػ وميى كا ت الوبارات اليى شرها المي ـ هى يشػ ير بػالمج ى عميػا واها ػا
لػػا فييوػػيف مسػػاءليا عػػف فومػػا بغػػض ال ظػػر عػػف بحػػث الوسػػا ؿ اليػػى ايخػػذها خفػػاء مراميػػا
السي ا وما أحد يا مف أ ر فى أذهاف جم ور ال،راء ٓ
*

،ض ٗٔ ٜٖٖٔ /ٖ /ػ طوف ر ـ  ٙٙلس ا ٖ ؽ

* ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأْ :

" اليورؼ عمػى ح،ي،ػا ألفػاظ السػب وال،ػذؼ ولػ ف كػاف مػف أطى ػات اضػى الموضػوع فػى

يحصػػيما لف ػػـ الػػدعوش ػ ّ أف شػػرط ذلػػؾ أ يخطػػئ فػػى اليطبيػػؽ ال،ػػا و ى عمػػى الوا وػػا أو

يمس د لا األلفػاظ ف ػذا مػف اليكييػؼ ال،ػا و ى الػذش يخضػع لر ابػا محكمػا الػ ،ض باعيبارهػا

الج ا اليى ي يمف عمى ا سيخىص الم ط،ى الذش ييردش ليا الحكـ مػف م،دمايػا المسػمما "

ٓ

* ،ض ٕٗ ٜٔٚٙ/٘/ػ س  ٕٚػ ٕٓٔ ػ ٕٗ٘ ػ طوف ٗٙ/ٕٕٛؽ
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*  ِٓٚجبٔت آخس :

" فػػإف محكمػػا الموضػػوع اسػػي دت فػػى ضػػا ا ببػراءة المطوػػوف ضػػده ورفػػض الػػدعوش

المد ي ػػا ل ػػى أف كمم ػػا ( لطش ػػا ) يحيم ػػؿ أك ػػر م ػػف مو ػػى وأ ػػا يو ػػى المىحظ ػػا أو الممس ػػا
األولػػى ولػػيس المطػػـ أو الصػػفع وأ ػػا يخمػػص مػػف ذلػػؾ لػػى أف الكممػػا المػػذكورة

ي طػػوش

عمى ذؼ وسب يااخذ عميا كايب الم،اؿ "ٓ

و ػػد أخطػػرت المحكمػػا فػػى يفسػػير الم،ػػاؿ محػػؿ اليػػداعى وو فػػت ع ػػد المو ػػى الحرفػػى

لمفظ السالؼ الذكر و ظ ار أل ا يحيمؿ أك ر مػف مو ػى واحػد ف،ػد صػرفيا لػى مو ػى لػـ ي،صػده
كايب الم،اؿ ولـ ي صرؼ ليا ييا

وأجػػرت يفسػػير المفػػظ المػػذكور بويػػدا عػػف سػػياؽ الم،ػػاؿ بركممػػا والػػذش ييوػػيف أف يكػػوف
يفسير المفظ مف خىلا لميورؼ عمى ح،ي،ا المو ػى الػذش صػده م ػا المطوػوف ضػده ػ وعمػا
ذا ك ػػاف ػػد ص ػػد المو ػػى الب ػػرم الػ ػذش

يم ػػس الك ارم ػػا و يخ ػػدش الش ػػرؼ وا عيب ػػار أوأ ػػا

المو ى الذش ييضمف ا ها ا واليح،يرٓ
وهػػذا

ييػػريى ّ ذا ف ػػـ المو ػػى الم،صػػود مػػف سػػياؽ الم،ػػاؿ بركممػػا دوف بيػػر المفػػظ

المذكور بمفرده وبذايا واخراجا مف مو وػا فػى الم،ػاؿ واخييػار المحكمػا لمو ػى يحيممػا ولػـ
ي،صػده المطوػػوف ضػده مػػف مضػموف الم،ػػاؿ برميػػا وال ػدؼ الػػذش سػوى ليػػا مػف اخييػػار هػػذا
المفظ بذايا لكى يػدبج بػا م،الػا ويحشػره فيػا حشػ ار و يحمػؿ ذلػؾ

عمػى مو ػى واحػد و صػد

ماكػػد وهػػو صػػد اليوػػرض لشػػخص الطػػاعف والمسػػاس بشخصػػا والحػػط مػػف شػػر ا بمػػا يخػػرج

عػػف ال ،ػػد المبػػاح ويكفػػى ل،يػػاـ جريمػػا السػػب ػ هػػذا لػػى مجػػاوزة ذلػػؾ ألدب الكيابػػا والم ػػاظرة
واليوبير المرلوؼ ع د الخىؼ فى الرأش وي طػوش عمػى الغػض مػف اعيبارالطػاعف وشػرفا عمػى
وجا يجرما ال،ا وف ٓ

و ػػد ك ػػاف عم ػػى محكم ػػا الموض ػػوع أف يمي ػػزـ ب ػػالمو ى ال ػػذش يب ػػادر ل ػػى ذه ػػف ال ،ػػارم

الوادش ع د مطالويا لمفػظ الػذش وضػع فػى الم،ػاؿ السػالؼ الػذكر ( لطشػا ( لطسػا ) ومو اهػا
الػدارج فػى الواميػػا وهػو المطػش ػ وماكػاف ل ػا أف يفسػػرها بيحميم ػا مو ػى دخػػر

ييحممػا فػػى

سػػياؽ الم،ػػاؿ الػػذش وضػػوت فيػػا ػ ومػػا كػػاف ل ػػا ا ح ػراؼ عػػف هػػذا المو ػػى الواضػػق والػػذش
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أجموػػت عميػػا موػػاجـ " لسػػاف الوػػرب " و " الم جػػد فػػى المغػػا الوربيػػا " و " ال،ػػاموس المحػػيط "
و " موجمى الوسيط والوجيز لمجمع المغا الوربيا " ػ

واليى دم ا الػدفاع بحافظػا مسػي دات

 ،مػا كػاف لمحكػـ ا حػراؼ عػف هػذا المو ػى الواضػق ػ ا حػراؼ ع ػا عػف طريػؽ اليفسػير أو
اليرويػػؿ أل ػػا ميػػى كػػاف المو ػػى واضػػحا جميػػا اطوػػا ف ػى الد لػػا عمػػى الم ػراد م ػػا وهػػو مو ػػى
ا ها ا و صد ا ساءة لمطاعف فإ ػا ييوػيف ليػزاـ المحكمػا بػا وعػدـ يجػاوزه والخػروج ع ػا لػى
مو ى دخر ييفؽ وسياؽ الم،اؿ و صد المطووف ضده ٓ

واذ خالؼ الحكـ المطووف فيا هذا ال ظر كاف مويبا واجب ال ،ض وا حالا ٓ

ثبٔيب  :لظٛز آخس ف ٝاٌزعجيت ٚخغأ آخس ف ٝرغجيك اٌمبٔ0 ْٛ

ف،ػد سػػاؽ المطوػوف ضػػده حػدي ا م شػػو ار لػػوزيريف همػا وزيػػر البيػروؿ ووزيػػر الك ربػػاء

يحػػت ع ػواف ( الجػػات م ػػؿ الخمػػع ) بمجمػػا صػػؼ الػػد يا بوػػددها الصػػادر فػػى ٘ٔ م ػػف ذش
ال،ودة لسػ ا ٕٓٗٔ ه ػ ردا عمػى سػااؿ وجػا لي مػا عػف اليحػو ت ا يصػاديا وعػف الخمػع مػف
أف الجات م ؿ الخمع ٓ
وع،ػػب المطوػػوف ضػػده عمػػى هػػذا الكػػىـ يحػػت ع ػواف المطشػػا ال ال ػػا بم،الػػا سػػالؼ
الذكر برف هذيف الوزيريف عمى م ؿ الدرجا الوظيفيا لشي األزهر فكاف ي بغى عميػا أف يي بػا

ل ذا الحديث حيى

يس،ط ما ب،ى ل ا مف اعيبار عمى المسيوش الرسػمى هػذا السػ،وط المػدوش

!!!!
وذهبػػت محكمػػا الموضػػوع فػػى حكم ػػا الطوػػيف لػػى أ ػػا فيمػػا ييومػػؽ بوبػػارة " الخمػػع
صػ اعا أمريكيػػا " فػػإف كايػػب الم،ػػاؿ المطوػػوف ضػػده ػػد ايخػػذ هػػذا ع وا ػػا لم،الػػا ف،ػػد يكػػوف

لإل ػػارة وشػػد ا يبػػاه مػػف ال ،ػراء لحدي ػػا ولػػا الحريػػا فػػى ذلػػؾ !!! هػػذا فض ػىي عػػف أف المػػدعى
المػ ػػد ى هػ ػػو الػ ػػذش ي ػ ػػاوؿ هػ ػػذا الو ػ ػواف باليحميػ ػػؿ واليرويػ ػػؿ وأضػ ػػفى عميػ ػػا السياسػ ػػا وا مػ ػػىء

األمريكى عمى هذا ال،ػا وف وهػو مػالـ يصػدر عػف كايػب الم،ػاؿ  ،وهػو اسػيد ؿ مويػب كػذلؾ
لفساده ويوسفا ألف المطووف ضده خيار هذه الوبارة ع وا ػا لم،الػا رفػـ أ ػا ي ضػق بالسػخريا
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وا سػػي زاء بفضػػيما الطػػاعف والػػذش ربػػط بي ػػا وبػػيف الوبػػارة المػػذكورة لإلي،ػػاع بػػا واها يػػا بػػرف
سػ ػػب ليػ ػػا الغفمػ ػػا عمػ ػػا دار بػ ػػيف الػ ػػوزيريف مػ ػػف حػ ػػديث واليوميػ ػػؽ عميػ ػػا لمحفػ ػػاظ عمػ ػػى الػ ػػديف

ا سىمى وحيى

يس،ط هذا الس،وط المدوش ٓ

و يف ـ مف هذا الم،ػاؿ ّ مو ػى واحػد هػو أف فضػيما الطػاعف يي،ػاعس ويمسػؾ عػف

حمايا الديف فضى عف صور هميا ػ وفيور فوالػا ويخاذلػا عػف صػرة الػديف واليصػدش لكػؿ
يجد ل ا صدش فى يصرفات الطػاعف وأحادي ػا

مف يحاوؿ المساس با وهى صفات ميد يا

ود ار ا ٓ واليى ييسـ بالصراحا والوضوح والصدؽ وا خىص والجرأة فى الحؽ و يرخػذه فػى
اهلل سبحا ا ويوالى والديف ا سػىمى الح يػؼ ويواليمػا وأحكامػا ػ لومػا

فى ا

ػـ ٓ يسػيومؿ ويػا

اع واعىء كمماالحؽ فى الدفاع عف الديف بي،ظا وا يباه ػ ودوف عدواف و ظمػـ وايػذاء

ػ فػػى همػػا عاليػػا وعزيمػػا

يبػػارش و يحػػدها حػػدود ػ

و ي،يػػدها يػػود ابوػػا عػػف مػػب

مفوـ با يمػاف ويفػيض حرصػا وفيػره بمػا يػد أر عػف الػديف الح يػؼ محػاو ت اليشػكيؾ وا زدراء

ويخرصات وارهاصات الميشككيف والمي مريف مف أعدا ا ٓ
ولػـ يفطػف محكمػا الموضػوع لػى كافػا هػذه الموػا ى المذريػا اليػى مػت ب ػا المطوػػوف

ض ػػده م،ال ػػا الم ػػذكور وم ػػا يض ػػم ا م ػػف عب ػػارات
بالطاعف لمحط مف شر ا واها يا ػ هذا لى أ ا

يف ػػـ م ػػا ّ مو ػػى اليح،ي ػػر واليشػ ػ ير

شرف لمطاعف باليوميؽ عمى حػديث دار بػيف

وزي ػريف ولػػيس فػػى امي اعػػا عػػف اليوميػػؽ عمػػى هػػذا الحػػديث ومػػا يػػدعو المػػي ـ لػػى ال يػػؿ م ػػا

عمػػى هػػذا ال حػػو الشػػا ف بيمػػؾ الوبػػارات اليػػى ي طػػوش عمػػى اليح،يػػر وا ها ػػا  ،وهػػو مػػا ي بػػئ
عػف أف المحكمػا لػػـ يمحػص الوا وػا المطروحػػا عمي ػا اليمحػيص الكامػػؿ والشػامؿ الػذش ي يػػئ

ل ػػا فرصػػا اليوػػرؼ عمػػى صػػد المطوػػوف ضػػده السػػئ و وايػػاه الشػريرة وأ ػػا مػػا أراد صػػدا بري ػػا

و سػػي دؼ الصػػالق الوػػاـ كمػػا يػػدعى ػ وا مػػا صػػد يشػ ي ار بالطػػاعف وهػػو رمػػز مػػف رمػػوز
المسػػمميف و طػػب مػػف أ طػػاب عممػػا ـ شػػي األزهػػر الش ػريؼ وامػػاـ المسػػمميف األكبػػر ٓ كمػػا
أخطػػر الحكػػـ المطوػػوف فيػػا ع ػػدما خمػػص لػػى أف المطوػػوف ضػػده كػػاف حسػػف ال يػػا فػػى م،الػػا

وأ ػػا ي ػػاوؿ فيػػا ضػػيا عامػػا ي ػػـ المجيمػػع واألس ػرة ا سػػىميا  ،ػ ألف الم،ػػاؿ الم شػػور محػػؿ
اليػػداعى واف كػػاف ػػد ي ػػاوؿ موض ػػوعا عامػػا وهػػو الخمػػع ي ػػـ المصػػمحا الوامػػا فػػإف محكم ػػا
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الموضوع لـ يوازف بد ا بيف صد اليشػ ير بالطػاعف وبػيف ال،صػد الػذش يخفػى وراءه المطوػوف

ضده وهو صد ا ساءة لمطاعف والحط مف كراميػا واعيبػاره  ،ػ و ػد جػاء يغميب ػا لحسػف يػا
المي ـ مشوبا بالفساد المبطؿ ٓ

وأخػػذا بم طػػؽ الحكػػـ الطوػػيف ف،ػػد اسػػيطاع المطوػػوف ضػػده يحػػت سػػيار الػػدفاع ظاهريػػا

عف مصمحا عاما مزعوما ػ أف ي اؿ مف كراما فضيما الطاعف دوف أف ي الا ال،ا وف بالو،ػاب
ٓٓٓ بود أف فاصت محكما الموضوع فى فس المي ـ ووصمت لى أعما ا ٓٓٓ وا يزعػت
م ػػا حسػػف ييػػا وب ػراءة صػػده وشػػرؼ فاييػػا مخالفػػا بػػذلؾ واعػػد ال،ػػا وف الصػػحيحا وركػػا زه

السديده ػ واليى ي،ضى برف حسف ال يا المشيرط فى المادة  ٖٕٓ /ع،وبػات لػيس مو ػى باط يػا
يضمره المي ـ فى فسا ػ ب،در مػاهو مو ػؼ أو حالػا يوجػد في ػا الشػخص ييجػا ظػروؼ يشػوه
حكما عمى األمور رفػـ ي،ػديره ل ػا ي،ػدي ار كافيػا واعيمػاده فػى يصػرفا في ػا عمػى أسػباب م،بولػا

ٓٓ

كمػػا أف ال،ػػا وف فػػى المػػادة  ٖٜٓ /ع،وبػػات يشػػيرط لوػػدـ الو،ػػاب عمػػى ال،ػػذؼ الموجػػا
لى الموظؼ أو مف فى حكما يوافر شرطيف هما حسف ال يػا وا بػات صػحا كػؿ و ػا ع ال،ػذؼ

ػ ول ما كاف المطووف ضده لـ يسػيطع ي،ػديـ صػحا دعاءايػا عػف الو ػا ع سػالفا البيػاف اليػى
أس دها لمطاعف فإف الحكـ المطووف فيا يكوف و د أخطػر فػى يطبيػؽ ال،ػا وف واجبػا ،ضػا  ،ػ
خاص ػػا وأف الوب ػػارات الي ػػى م ػػت ب ػػا الم ػػي ـ م،ال ػػا

مو ػػى لحمم ػػا

عم ػػى ص ػػد اليشػ ػ ير

وا سػػاءة أل ػػا شػػا ا بػػذاي ا ممػػا كػػاف ييوػػيف محاسػػبيا ع ػػا و ػػد يح،ػػؽ ال،صػػد الج ػػا ى لديػػا
وفى خصوص هذه الوا وا ماداـ د أ دـ عمى س اد يمؾ الوبػارات لمطػاعف وهػو عػالـ بمو اهػا
ػ وكػػاف عمػػى محكمػػا الموضػػوع أف يجػػرش فػػى حكم ػػا عمػػى أف الوا وػػا ػػذؼ فػػى حػػؽ موظػػؼ

عمػػومى عػػف عمػػد وسػػوء صػػد بوػػد أف أخفػػؽ فػػى اليػػدليؿ عمػػى سػػىما ييػػا ولػػـ ي،ػػدـ عمػػى
كؿ وا وا مف الو ا ع اليى أ اـ عمي ا ع،يديا بات صحا ما أس ده ليا ٓ
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ثبٌثب  :لظٛز آخس ف ٝاٌزعجيت ٚفعبد آخس ف ٝاإلظزدالي

ف،ػػد ذهػػب الحكػػـ المطوػػوف فيػػا بمدو ايػػا لػػى ال،ػػوؿ ع ػػدما يصػػدش لمػػا ،مػػا المطوػػوف

ضػػده لمػػا جػػاء بم،ػػاؿ " حسػػيف كػػروـ " بجريػػدة األسػػبوع والكايػػب محمػػود عطيػػا بجريػػدة دفػػاؽ
الوربيا عف عزؿ شي األزهر وما ي طوش عميا هذا ال ،ؿ مف جريميػى ال،ػذؼ والسػب فػى حػؽ
الطػػاعف " لػػى هػػذا ال ،ػػؿ كػػاف ب،صػػد يػػدعيـ وج ػػا ظ ػره فػػى ضػػيا الخمػػع وعػػدـ مطاب،ي ػػا

لمشريوا ا سىميا وذلؾ ب راء الكياب ا خريف ل ػذه ال،ضػيا وي ػاول ـ لممػدعى المػد ى بال ،ػد
وأف ال ،ػػؿ لػػـ يكػػف ب،صػػد اليش ػ ير وال يػػؿ مػػف شخصػػا ٓ ولك ػػا موجػػا لخدمػػا ضػػيا عامػػا

شغمت المجيمع

حيى وصؿ األمػر لػى ال ،ػد الػىذع

وكػاف المػي ـ حسػف ال يػا

ولػـ

يفصػػق األوراؽ عػػف أ ػػا ولي ػػدة ضػػغا ف وأح،ػػاد شخصػػيا (؟!!!) وا م ػػا ج ػاءت بغيػػا الص ػػالق
الوػػاـ

المػػد ى

و ػػد اسػػيخدـ ح،ػػا فػػى ال ،ػػد المبػػاح و ػػد جػػاءت الوبػػارات بويػػدة عػػف شػػخص المػػدعى
وليفػػادش ضػػرر يحيمػػؿ أف ي ػػاؿ بػػالمجيمع

مػػف الضػػغا ف واألح،ػػاد جريمػػا فيػػا

وال ،ػػد فػػى طػػاره الصػػحيق الخػػالى

" وهػػو اسػػيد ؿ مويػػب ك ػذلؾ لفسػػاده ويوسػػفا ٓ ألف

المطو ػػوف ض ػػده ل ػػـ يك ػػف بحاج ػػا ل ػػى يردي ػػد م ػػا كيب ػػا الكاي ػػب حسػ ػ يف ك ػػروـ بجري ػػدة األس ػػبوع
والكايب محمود عطيا بجريدة دفاؽ عربيا عف عزؿ شي األزهر ٓ
ال ،ؿ بذات األلفاظ والمضموف

و يفيد يومػده هػذا

أ ا صد عادة يريددها موا ػا فػى الي كيػؿ بفضػيما الطػاعف

واهدار كراميا والحط م ا ٓ وكا ت يكفيا ا شارة لى أف ه اؾ مف يايده فػى وج ػا ظػره ذا
كػػاف يبغػػى  ،ػىي ب،صػػد ال ،ػػؿ وا صػػىح واظ ػػا ار لوج ػػا ظ ػره ويح،ي،ػػا لمصػػالق الوػػاـ ٓ ولك ػػا
صد مف ال ،ؿ عادة شر يمؾ الوبارات اليى حواها كؿ مػف الم،ػاليف الم شػوريف سػالفى الػذكر

بما يفيد اسيحسا ا ل ما ومواف،يا عمي ا مف أف الوبارات الم ،ولا ممو ا فى ا ها ػا
فى اليش ير والسب

ويكوف المحكمػا

فار ػا

ذ اسيخمصػت رفػـ ذلػؾ عػدـ يػوافر صػد

ا ساءة واليح،ير وا ها ا لدش المطووف ضده و د أخطرت فى يفسير يمؾ الوبارات فػى الم،ػاـ
الػػذش وردت بػػا وحممي ػػا عمػػى فيػػر ماداهػػا الصػػحيق ومضػػمو ا الواضػػق ٓوي كػػرت لم،صػػد

السػئ مػف ال ،ػػؿ ليمػؾ الوبػارات الشػػا ا بػذاي ا ( عػزؿ

واحد هو الكيد وا زدراء واليح،ير لشخص الطاعف ٓ

225

) واليػػى

يسػيخمص

صػػد

وواضق كذلؾ أف الم،دمات اليى سا ا الحكػـ الطوػيف وعمػى ال حػو السػالؼ بيا ػا واليػى

خم ػػص م ػػا ل ػػى س ػػىما ي ػػا المطو ػػوف ض ػػده
واسػيد ؿ سػػميـ وم،بػػوؿ

ي ػػادش ل ػػى يم ػػؾ ال ييج ػػا ف ػػى م ط ػػؽ س ػػا غ

ػ بػػؿ ويجاهػػؿ الحكػػـ الطوػػيف ح،ػػا ؽ ابيػػا هم،دمػػا ليػػا بردلػػا رسػػميا

وبحكػػـ سػػالؼ لمحكمػػا الج ايػػات دا ػػت فيػػا المطوػػوف ضػػده سػػاب،اي عمػػى " سػػبا و ذفػػا فػػى حػػؽ
بسػوء يػا لضػغي ا أهخػذت عميػا وايػاه ػ لمػا عي،ػده مػف أف

الجمويا " المسماه بجب ا عمماء األزهر !!!

بػػؿ جػػاء س ػػيد ؿ الحكػػـ مجافيػ ػاي يمام ػاي لممػػرلوؼ وطب ػػا ع األمػػور

وراء حػؿ مجمػس "
ذ

ييص ػػور أف

يكوف المطووف ضده كايب الم،اؿ محػؿ اليػداعى والحػاؿ كػذلؾ ػ حسػف ال يػا ػ شػريؼ ال،صػد ػ
ي دؼ ي لمصالق الواـ كما اؿ الحكـ ٓ

خاصػ ػاي وأف يريي ػػد ه ػػذيف الك ػػايبيف ل أري ػػا

السابؽ شرها م ما ٓ

يس ػػيمزـ بالض ػػرورة  ،ػػؿ الوب ػػارات الجارح ػػا

وكاف جدي اير با لو حس ت ييا كما ذهب لػى ذلػؾ الحكػـ بمدو ايػا الخاط ػا ػ أف يميػزـ

حػػدود ال ،ػػد البػػرم الػػذش

يي ػػاوؿ شػػخص الطػػاعف بسػػوء باسػػطاي أريػػا ومػػا يسػػا ده ويػاازره مػػف

دراء أخرش دوف ،ؿ ما يسئ لى الطاعف ويحط مف شر ا ويح،ره ٓ

ولك ا لـ يميزـ بحدود ال ،د البرم وال ،ػؿ فيػر المػا ـ ولجػر لػى أ ػذع األلفػاظ والوبػارات

الي ػػى ي ط ػػوش عم ػػى ا ها ػػا واليشػ ػ ير فيوم ػػد ،م ػػا وص ػػب ا ف ػػى م،ال ػػا دوف مس ػػوغ أو ض ػػرورة
م،بولػػا وهػػو مػػا

يمكػػف يفسػػيره ي بر ػػا صػػد يح،يػػر الطػػاعف واها يػػا وهػػو مػػا يي ػوافر بػػا

الج ار ـ المس دة ليا برمر ا حالا ٓ

واذ خ ػػالؼ الحك ػػـ المطو ػػوف في ػػا ه ػػذا ال ظ ػػر فإ ػػا يك ػػوف مويبػ ػاي واجبػ ػاي ،ض ػػا لفس ػػاد

سيد لا و صور يسبيبا ٓ

* ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأْ :

" أس ػػباب الحك ػػـ يك ػػوف مش ػػوبا بالفس ػػاد ف ػػى ا س ػػيد ؿ ذا ط ػػوت عم ػػى عي ػػب يم ػػس

سىما ا سي باط وييح،ؽ ذلػؾ ذا سػي دت المحكمػا فػى ي اع ػا لػى أدلػا فيػر صػالحا مػف
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ال احيػا الموضػػوعيا لإل ي ػػاع ب ػػا أو لػى عػػدـ ف ػػـ الوا وػػا اليػػى بيػت لػػدي ا أو فػػى حالػػا عػػدـ

اء عمى يمؾ الو اصر بيت لدي ا " ٓ
المزوـ الو،مى والم ط،ى لم ييجا اليى ي ت لي ا ب ي
* ،ض ٕٗ ٜٔٚٚ/ٔ/ػ س  ٕٛػ  ٕٛػ ٕٖٔ
* ،ض  ٜٔٛ٘/ٔٓ/ٔٚػ س  ٖٙػ  ٔ٘ٛػ ٛٚٛ

هػ ػػذا لػ ػػى أف محكمػ ػػا الموضػ ػػوع لػ ػػـ يضػ ػػع ف ػ ػى ي،ػ ػػديرها لو ػ ػػا ع الػ ػػدعوش ع ػ ػػد وز ػ ػػا
لو اصػػرها ع ػػد الفصػػؿ في ػػا ػ وع ػػد بػػداء رأي ػػا فيمػػا ذا كا ػػت عبػػارات الم،ػػاؿ ي طػػوش عمػػى
السػػب وال،ػػذؼ فػػى حػػؽ الطػػاعف مػػف عدمػػا ػ مكا ػػا الطػػاعف وم زليػػا الدي يػػا الرفيوػػا والواليػػا

بإعيباره مف رموز ا سىـ وشي الجامع األزهر و

عمى در كبير مف اليبجيؿ وا حيراـ ٓ

وأف الحديث ع ا ييوػيف أف يكػوف

وأف ،ػػد د ار ػػا ويف يػػد حججػػا فػػى موضػػوع الخمػػع وفي ػره ي بغػػى أف ي ارعػػى فيػػا اليحػػرز

وا حييػاط لػى أبوػد مػدش ػ وأف عمػى المػي ـ وفيػره مػف ال ا ػديف خييػار مػف الوبػارات واأللفػاظ
أحس ا وأر اها وأك ر جما ي بحيث يكوف بويدة كؿ البود عف موا ى اليح،ير واليشػ ير و يوػد
ذلػػؾ مػػف بيػػؿ اليفر ػػا بػػيف فضػػيما الطػػاعف وفي ػره مػػف الم ػواط يف ف ػػو أو في ػره مػػف الوممػػاء

والميف ،ػػيف فػػى أصػػوؿ الػػديف مػػف البشػػر ال،ابػػؿ لمصػواب والخطػػر

و يوجػػد مػػا يحػػوؿ شػػرعاي

أو ا و اي مف ،د د ار ا ويف يد وج ات ظره فى األمور الدي يا كالخمع وفيره ٓ

ػاء فػػى ػػوب شػػيب وأسػػموب ييرفػػع عػػف األوصػػاؼ
بيػػد أف هػػذا ال ،ػػد ييوػػيف أف يكػػوف ب ػ ي
ولكػؿ حػديث ضػوابطا وددابػا كمػا
الميد يا والصفات فير الحميدة ػ ألف لكػؿ م،ػاـ م،ػاؿ

أف ػراء الصػػحؼ ليس ػوا مػػف عممػػاء المغػػا وأسػػاطيف عم ػـ الكػػىـ

حيػػى يكو ػوا عمػػى دراؾ

برحػد الموػا ى البري ػا اليػػى يػدؿ عمي ػا لفػػظ " المطشػا " والػذش يخذيػػا محكمػا الموضػوع سػ داي
ل بوت يا المطووف ضده وأ امت عميا ضاءها بالبراءة ورفض الدعوش المد يا ٓ
وال ،ػػؿ عػػف الغيػػر  ،ػ أو عمػػا سػػبؽ ش ػره  ،ػ

مواودة شر السب وال،ذؼ ٓ
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يوفػػى ال،ػػاذؼ و يشػػفع لػػا فػػى

ا
* ٚلد لضِ ٝسازا ثأٔٗ  :ـ

يوفى ال،ػاذؼ مػف الو،ػاب لكو ػا ،ػؿ األخبػار اليػى ذكرهػا عػف فيػره مػف ال ػاس

"

أو مف الج ار د  ،ويكفى بيا اي

بات الوم يا أف يذكر محكما الموضوع فػى حكم ػا اف ال،ػذؼ

حصػػؿ فػػى جريػػدة ألف المف ػػوـ بداهػػا أف الج ار ػػد موػػدة لمبيػػع واليوزيػػع ومػػف شػػر ا أف يطمػػع
الجم ور عمي ا " ٓ
*

حكـ  ٜٔٔٗ/ٕٔ / ٜٔػ الش ار ع ػ س ٕ ػ ص ٗٔٔ

* ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـ

" ميى كا ت الوبارة الم شورة  ،كما يكشؼ ع وا ػا وألفاظ ػا  ،دالػا عمػى أف ال اشػر

ما رمى لى س اد و ا ع م ي ا لى المدعى بػالحؽ المػد ى هػى أ ػا يشػيغؿ بالجاسوسػيا فػإف

يراد هذه الوبارة بما شيممت عميا مف و ا ع ييضمف بذاي ا الػدليؿ عمػى يػوافر ال،صػد الج ػا ى
 ،و يوفػػى المػػي ـ أف يك ػػوف هػػذه الوبػػارة م ،ول ػػا عػػف جري ػػدة أخػػرش اج بيػػا ف ػػإف ا س ػ اد فػػى
ال،ذؼ هيح،ؽ ولو كػاف بصػفا يشػكيكيا ميػى كػاف مػف شػر ا أف يم،ػى فػى األذهػاف ع،يػدة ولػو
و ييا أو ظ اي أو حيما ي ولو و يييف فى صحا األمور المدعاة " ٓ
* ،ض  ٜٔٙٔ/ٔ/ٔٚػ س ٕٔ ػ ٘ٔ ػ ٗ ٜطوف ر ـ  ٖٓ/ٕٔٓٛؽ

* وّب لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـ

" يسػػيوش أف يكػػوف عبػػارات ال،ػػذؼ أو السػػب اليػػى أذاع ػػا الجػػا ى م ،ولػػا عػػف الغيػػر

أو مف شا ا هو  ،ذلػؾ أف ،ػؿ الكيابػا اليػى ييضػمف جريمػا و شػرها يويبػر فػى حكػـ ال،ػا وف
كال شر الجديد سواء بسواء  ،و ي،بػؿ مػف أحػد لإلفػىت مػف المسػ وليا الج ا يػا أف ييػذرع بػرف
يمؾ الكيابا ما ،مت عف صحيفا أخرش ػ ذ الواجب ي،ضى عمى مف ي ،ؿ كيابػا سػبؽ شػرها
برف ييح،ؽ بؿ دامػا عمػى ال شػر مػف أف يمػؾ الكيابػا

ٓ

ي طػوش عمػى ديػا مخالفػا لم،ػا وف "

* ،ض ٕٓ ٜٔٙٓ/ٕٔ/ػ س ٔٔ ػ ٔ ٔٛػ  ٜٕٜالطوف ر ـ  ٖٓ/ٕٔٓٚؽ
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كما أف عادة شر مػا سػبؽ أف شػره الكايبػاف المػذكوراف فػى الجريػدييف سػالفيى الػذكر

ي بغى أف يكوف اص اير عمى مػا حػواه ال شػر السػابؽ مػف رأش يسػا د ويايػد رأش المطوػوف ضػده
دوف  ،ػػؿ الوب ػػارات واأللف ػػاظ الش ػػا ا والم ي ػػا بمكا ػػا الط ػػاعف وشخص ػػا

وال ،ػػا وف ي ػػا ـ

األ ػواؿ اليػػى يػػدؿ بظاهرهػػا عمػػى ا ها ػػا و يرخػػذ أو هيوػػوؿ عمػػى بوػػض الموػػا ى الخفيػػا اليػػى
يس ػػيخرج م ػػف المو ػػاجـ ويكف ػػى ف ػػى ه ػػذا أف يك ػػوف المف ػػظ والوب ػػارة ي ػػد ف عم ػػى مو ػػى اليح،ي ػػر
بظاهرهما عمى حد ف ـ الشخص الوادش وفؽ المػرلوؼ والمجػرش الوػادش لتمػور ولػو كػاف ل ػا

مو ى دخر خفياي

ي طوش عمى جريما ما

ولما كاف الم،اؿ المذكور محؿ اليداعى سػواء فيمػا جػاء بػا أو فيمػا ،مػا عػف فيػره ػد

حوش عبارات شا ا بطبيوي ا وألفاظ جارحا عمى حػو ظػاهر

وكا ػت محكمػا الموضػوع ػد

أخػػذت بموػػا ى مويسػػفا فيػػر الظػػاهرة ل ػػذه األلفػػاظ ويمػػؾ الوبػػارات ػ رفػػـ أف مو اهػػا الظػػاهر
ومف وم ػػا الواضػػق مموػػف فػػى ا ها ػػا وفػػارؽ فػػى السػػب واليح،يػػر بشػػخص المج ػػى عميػػا فػػرف
محكمػػا الموضػػوع يكػػوف ػػد أخطػػرت فػػى اليفسػػير

وأشػػيطت فػػى اليرويػػؿ وحرفػػت المو ػػى

الظاهر لموبارات المذكورة وألفاظا والذش صده المطووف ضده ورمى ليا مف صػياف ا و ،م ػا
عمػػى هػػذا ال حػػو لػػى موػػا ى مويسػػفا

يػػدرك ا الشػػخص المويػػاد مػػف ال ،ػراء لمم،ػػاؿ الم ش ػور

وفضت ال ظر بى مبرر سا غ عف ظروؼ الوا وا والمىبسات المحيطا ب ا ٓ
ولػػـ يضػػع فػػى عيبارهػػا الخصػػوما الشخصػػيا ال ابيػػا بػػيف الطػػاعف والمطوػػوف ضػػده
والػػذش سػػبؽ الحكػػـ ضػػده با دا ػػا مػػف محكمػػا الج ايػػات فػػى جريمػػا ػػذؼ وسػػب سػػاب،ا كػػاف

الطػػاعف ضػػحيي ا فػػى الج حػػا ر ػػـ ٕ ٕٜٜٔلسػ ا  ٜٜٔٛجػ ق حػػدا ؽ ال،بػػا بمػػا ي،طػػع بػػرف
ال ،ػػد لػػـ يكػػف بري ػاي وأف ال،صػػد م ػػا لػػـ يكػػف ي ب يػػا اليش ػ ير بػػا ويح،ي ػره وال يػػؿ مػػف مرك ػزه

السامى ومكا يا الواليا ػ وهػو مػا أخطػرت محكمػا الموضػوع فػى ي،ػديره خطػري مػا اير فػى م طػؽ

حكم ا الطويف بما أفسده واسيوجب لذلؾ ،ضا ٓ
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ا
زاثؼب  :خغأ آخس ف ٝاٌمبٔٚ ْٛلظٛز آخس ف ٝاٌزعجيت

ف،ػد ،ػؿ المطوػوف ضػده فػى م،الػا عػػف الطػاعف كػذلؾ مػا شػره األسػياذ حسػ يف كػػروـ
" يو ػػرض في ػػا لفض ػػيما الط ػػاعف بمخالف ػػا

بص ػػحيفا األس ػػبوع يح ػػت ع ػ ػواف " ع ػػزؿ

الشريوا ا سىميا وأف الحكومػا ي ميػا عم ػاي بػذلؾ وبر ػا أعطػى مومومػات فيػر ح،ي،يػا لمسػيد

ر ػػيس الجم وريػػا والػػى أعضػػاء مجمػػس الشػػوب وأ ػػا بػػذلؾ ضػػمم ا وفػػرر ب ػػا وأف وزيػػر الدولػػا
لش وف مجمس الشوب صرح بر ا يسيحؽ الوزؿ مف م صبا بود بوت كذبا !!!!!!!!!!

ورف ػػـ صػ ػراحا ه ػػذه الوب ػػارات ف ػػى مو اه ػػا الواض ػػق باليشػ ػ ير بالط ػػاعف ويح،يػ ػره ف ػػإف

المحكمػػا أطرحػػت هػػذه األوحػػاؿ الميد يػػا جا بػاي ولػػـ يحفػػؿ ب ػػا و بػػد لي ا عمػػى يمػػؾ الموػػا ى
الي ػػى ي ،ػػع يح ػػت طا م ػػا الو ،ػػاب ب،ول ػػا  " :أف ذل ػػؾ مج ػػرد خ ػػىؼ ف ػػى الػ ػرأش وأف ه ػػاؾ دراء
مخيمفػػا عػػف هػػذا الموضػػوع يوػػدد شػػرها فػػى الصػػحؼ وهػػذا ا خػػيىؼ ضػػرورش ع ػػد م ا شػػا

ال،ضايا اليى ي ـ المجيمع "
وهػػذه األس ػػباب

يواجػػا ال ػػدليؿ المطػػروح عم ػػى المحكمػػا بس ػػوء يػػا المطو ػػوف ضػػده

و بػػوت ذفػػا فػػى حػػؽ فضػػيما الطػػاعف بإس ػ اد و ػػا ع فيػػر صػػحيحا ليػػا لػػو صػػحت ألوجبػػت
ع،ابػػا واحي،ػػاره لػػدش الم ػواط يف ألف الخبػػر الم شػػور واف كػػاف م ،ػػو ي عػػف دخػػر ي أ ػػا ي طػػوش

عمػى ي ػػاـ صػريق لمطػػاعف بالكػذب واليضػػميؿ وهػػى صػػفات ميد يػا
فضػػيما الطػػاعف شػػي األزهػػر و

ييفػػؽ مػػع مكا ػػا وم زلػػا

وي بػػئ شػػر هػػذه الصػػفات عى يػػا وب ػػذه الصػػورة عػػف

سوء صد ال اشر وال ا ؿ و ييا المبييا لم يؿ مف فضيميا ويح،يره وا ساءة ليا ٓ

و هيود هذا سموكاي طبيوياي ع د ال ،د بؿ هو صػط اع لمو ػا ع الكاذبػا ومحاولػا يصػويرها
ووصف ا لم،ارم عمى أ ا ح،ا ؽ صحيحا رفـ عمـ الطاعف بكذب ا وعدـ مطاب،ي ا لموا ع ٓ
عمم ػاي بر ػػا يػػـ ا سػػيغ اء عػػف المػػادة  ٕٙ /مػػف مشػػروع ال،ػػا وف الخػػاص بسػػفر الزوجػػا

واباحيػا ولػو دوف مواف،ػا زوج ػا ػ لػيس أل ػا مخالفػا لمشػريوا ا سػىميا والدسػيور كمػا يػدعى
المطو ػػوف ض ػػده وا م ػػا ك ػػاف ه ػػدف ا ليف ػػادش اليكػ ػرار بي ػػا وب ػػيف ػػص الف،ػ ػرة األول ػػى م ػػف مػ ػواد
صػػدار ال،ػػا وف اليػػى خصػػت اضػػى األمػػور الو ييػػا بالمحكمػػا ا بيدا يػػا دوف في ػره بإصػػدار

أمػػر عم ػػى عريضػػا ف ػػى مسػػا ؿ األحػ ػواؿ الشخصػػيا وم ػػف بي ػػا الم ازع ػػات حػػوؿ الس ػػفر لػػى
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الخارج بود سماع ذوش الشرف وذلؾ يداركاي لسوء سيوماؿ الحؽ مف جا ػب الػزوج وباليػالى فػى
ما ع مف لجوء الزوجا لى ال،اضى ع د شوء ش زاع بي ما فى مسرلا السفر ليػرمر بمػا يػراه

م اسباي ٓ

وعمى ذلؾ فمـ ي بت أف فضيما الطاعف ػد ريكػب مػاي أو يضػميىي أو كػذباي عمػى حػو

ما أراد المطووف ضده أف يصوره فى م،الا الم شور و ،ىي عف م،اؿ م شور خر !!!!

وهػػو مػػا ي،طػػع بسػػا يػػا المطوػػوف ضػػده  ،و هيوػػد ذلػػؾ مػػف بيػػؿ الخػػىؼ فػػى ال ػرأش
عمػػى حػػد مػػا جػػرش بػػا الحكػػـ الطوػػيف فػػى بوػػض ال،ضػػايا اليػػى ي ػػـ المجيمػػع أو أ ػػا مػػف بيػػؿ

المبػاح أو الػذش ييسػـ بالشػدة ػ أل ػا ذا كػاف لم ا ػد أف يشػيد فػى ،ػد رأش خػر فػإف ذلػؾ
ال ،ػد ه
المبػػاح فػػإذا خػػرج لػػى حػػد اليج ػريق والطوػػف ف،ػػد ح،ػػت عميػػا كممػػا
يجػػب أ ي ييوػػدش حػػؽ ال ،ػػد ه
ال،ا وف ٓ

* ٚال حمً ٌٍمٛي ثأْ  :ـ " حسف ال يا همفيرض ويجب أف هي،دـ فى كػؿ األحػواؿ عمػى مػا
عػػداه  ،وا ي ألسػػيطاع ال ا ػػد يحػػت سػػيار الػػدفاع ظاهريػاي عػػف مصػػمحا عامػػا مزعومػػا أف ي ػػاؿ
مف كراما الموظؼ الومومى ما شاء دوف أف ي الا ال،ا وف بالو،اب " ٓ

* ،ض ٗ ٜٖٕٔ/ٔ/ػ طوف ر ـ ٖ٘  ٕ /ؽ ػ مػج ال،واعػد ال،ا و يػا ػ عمػر ػ ج ٕ ػ
ٖٔٔ ػ ٖٜٚ

كمػػا أخطػػر الحكػػـ المطوػػوف فيػػا كػػذلؾ ع ػػدما خمػػص لػػى حسػػف يػػا المطوػػوف ضػػده

وعػػدـ يػوافر سػػوء ال،صػػد فػػى جا بػػا وكػػاف سيخىصػػا ل ػػذه ال يػػا ج مشػػوباي بال،صػػور واليوسػػؼ
ػاء ب ػػرف س ػػا ال،ص ػػد الج ػػا ى ف ػػى جػ ػ ار ـ ال ،ػػذؼ والس ػػب
وفاي ػػا م ػػا ه ػػو ميف ػػؽ عمي ػػا ف ،ػ ػاي و ض ػ ي
وا ها ػػا ييح،ػػؽ ميػػى كا ػػت األلفػػاظ الموج ػػا لممج ػػى عميػػا شػػا ا بػػذاي ا و حاجػػا فػػى هػػذه
الحالا لى ا سيد ؿ عميا برك ر مف ذلؾ ٓ
وواضػػق أف ي ػػاـ الطػػاعف مػػف بػػؿ المطوػػوف ضػػده بالكػػذب عمػػى الحكومػػا ويضػػميم ا

هو لحاؽ ي اـ شا ف با وبذايا و يحياج بيا ا لى دليؿ دخر ٓ

واذ أخفػػؽ المػػي ـ ع ػػد امػػا الػػدليؿ عمػػى صػػدؽ مػػا ش ػره  ،ػىي عػػف في ػره فإ ػػا يكػػوف

مريكبػاي لجريمػػا ال،ػذؼ الموا ػػب عمي ػػا ا و ػاي طب،ػاي لممػػادة ٕٖٓ ٕ/ع،وبػات و ييميػػع با عفػػاء
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الم صػػوص عميػػا فػػى الف ،ػرة ال ا يػػا مػػف يمػػؾ المػػادة لوػػدـ سػػيطاعا المػػي ـ بػػات حسػػف ييػػا

وصحا وح،ي،ا األفواؿ اليى أس دها لمطاعف ٓ

بيػد أف المحكمػػا خمطػت فػػى مػػدو ات حكم ػا المطوػػوف عميػا بػػيف أمػريف ػ أٚهلّــب :

ال،صد الج ا ى وهو الركف األدبى الواجب يوافره فى الج ار ـ الومديا عامػاي وم ػا جػ ار ـ ال،ػذؼ
والسب وا ها ا

و ا ي ما  :الركف الخاص بسوء ال يػا أو سػىمي ا وهػو مػا يكػوف لمخػوض

فيا محؿ ي ع دما يكوف الطوػف موج ػا لػى موظػؼ عػاـ ويريػد المػي ـ أف يحيمػى وراء الف،ػرة

ال ا يا مف المادة  ٖٕٓ /ع،وبات اليى ي ص عمى حكـ ا عفاء حيث يكػوف واجبػاي بػرفـ يػوفر
ال،صد الج ا ى لدش مريكب ال،ػذؼ أو السػب ذ أفمػق

فػى ي ػاع المحكمػا بسػىما ييػا

برف كاف يبغى مف طو ا الدفاع عف المصمحا الواما واسػيطاع فػوؽ ذلػؾ

أف ي بػت ح،ي،ػا

كؿ فوػؿ أسػ ده لػى المج ػى عميػا فػإذا يػوافر الشػرطاف وجػب عمػى المحكمػا أف يحكػـ بػالبراءة

برفـ بوت ال،صد الج ا ى ٓ

ويكوف الو،اب واجباي ميى سيباف لممحكما سوء يػا المػي ـ أش أ ػا كػاف ي،صػد بطو ػا

مجػػرد اليشػ ير واليجػريق ولػػو كػػاف فػػى سػػيطاعيا بػػات ح،ي،ػػا مػػا أسػ ده لػػى المج ػػى عميػػا
فالفرؽ بيف سوء ال يا وال،صد الج ا ى فى مسا ؿ ال،ذؼ والسب كبير ٓ
*

،ػض ٗ ٜٖٕٔ/ٔ/ػ مػج ال،واعػد ال،ا و يػا ػ عمػر ػ جٕ ػ ٖٔٔ ػ  ٖٜٚػ فػى الطوػف

ٖٕ٘/ؽ

وف ػػى الوا و ػػا المطروح ػػا ف ػػإف المطو ػػوف ضػ ػده يوم ػػـ جي ػػداي و طوػ ػاي أف ا ي ػػاـ الموج ػػا

لمطاعف يوجب ع،ابا واحي،اره وي ،ص مف شرفا وكراميا ٓ

ويمكف أف يسيفاد ذلؾ الومـ مػف كػوف األلفػاظ والوبػارات المسػيومما شػا ا بػذاي ا وهػى

" الكذب واليضميؿ " ف ا فإف األلفاظ والوبارات واألوصاؼ شا ا بطبيوي ا و موجػب لإلييػاف
بدليؿ دخر ٓ

كمػػا أف المطوػػوف ضػػده جػػاء خػػاوش الوف ػػاض ولػػـ ي،ػػدـ لممحكمػػا دلػػيىي عمػػى ص ػػحا
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مزاعما وبذلؾ ح،ت مساءليا وموا بيا عما سب ليا ٓ

بيد أف الحكـ المطووف فيا خمص لى ييجا مخالفا والى م طؽ فاسد ف،ضػى ببراءيػا

ورفض الدعوش المد يا ضده وهو ما عابا واسيوجب كذلؾ ،ضا ٓ
*

،ض  ٜٖٔٔ/ٗ/ٔٙػ مػج ال،واعػد ال،ا و يػا ػ عمػر ػ جٕ ػ  ٕٖٚػ  ٕٜٛطوػف

ر ـ  ٗٛ / ٚ٘ٙؽ
*

،ض ٗ ٜٖٕٔ/ٔ/ػ مج ال،واعد ال،ا و يا ػ عمػر ػ جٕ ػ ٖٔٔ ػ  ٖٜٚػ طوػف

ٕ٘  ٕ /ؽ

* ٚلضذ ورٌه حمىّخ إٌمض ثأٔٗ :

" لػيس لم ا ػد الخػروج عػف دا ػرة ال ،ػد الػذش يبيحػا ال،ػا وف م مػػا أفمػظ ال ا ػد فيػا ػ لػػى

دا رة ال،ذؼ ال،ا ـ عمى س اد و ا ع شا ا مويبا والذش أوجب ال،ا وف الو،اب عميا ٓ
*

،ض ٓٔ ٜٖٔٓ/ٗ/ػ مػج ال،واعػد ال،ا و يػا ػ عمػر ػ جٕ ػ ٕٓ ػ  ٜػ طوػف ٕٙٙ
ٗٚ ،ؽ

و محػػؿ لم،ػػوؿ فػػى هػػذا الصػػدد بػػرف س ػىما ال يػػا مػػف أمػػور الوا ػػع اليػػى

يخضػػع

لر ابا محكما ال ،ض ألف الشارع رسـ ل ا اعدة يريكز عمي ا وهى أف يكوف ال ا ػد موي،ػداي فػى
ضميره صحا ما أس ده لمموجا ليا ال ،د ٓ

وأف يكوف د در األمور اليى سب ا لمموظؼ الوػاـ ي،ػدي اير كافيػاي ويركػد مػف صػحي ا ػ

وأف يكػػوف ي،ػػاده لممصػػمحا الوامػػا وبوبػػارات مى مػػا

لسػػوء صػػده وعمػػى اضػػى الموضػػوع

ع ػػد بح ػػا فػػى ي ػوافر هػػذا الشػػرط أو عػػدـ ي ػوافره أف يف مػػا عمػػى ذلػػؾ المو ػػى فػػإف ف مػػا عمػػى

مو ى دخر كاف حكما وا واي يحت ر ابا محكما ال ،ض لخط ا فى يرويؿ ال،ا وف ويفسيره وهػو

الخطر الذش يردش فيا الحكـ الطويف بما سيوجب ،ضا ٓ

* ،ض ٕٗ ٜٜٖٔ/ٔٓ/ػ س ٗٗ ػ ٖٖٔ ػ ٖ ٛٙػ طوف ٕٜ / ٕٔٛٓٛؽ
* ،ض  ٜٜٔٗ/ٔٔ/ٕٜػ طوف  ٘ٛ / ٕ٘ٚؽ
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ول ػػـ يفط ػػف محكم ػػا الموض ػػوع ك ػػذلؾ ل ػػى م ػػا يمس ػػؾ ب ػػا دف ػػاع الط ػػاعف ف ػػى مرافوي ػػا

الشفويا والمكيوبا بمذكرايا برف المطووف ضده دأب عمى ها ا الطاعف ويح،يره ٓ
ولـ يكف الوا وا الما ما هى األولى اليى ييورض في ا الدكيور

الش يع فى حؽ فضيما

بالسػب وال،ػذؼ

وأ ا ي اصبا الوداء فى لجاجا واسراؼ فى الخصوما ٓ

و ػػد سػػبؽ ي امػػا وحػػوكـ وعو ػػب مػػف محكمػػا الج ايػػات عمػػى سػػبا و ذفػػا فػػى ال،ضػػيا
ر ػػـ ٕ ٕٜٜٔلسػ ػ ا  ٜٜٔٛجػ ػ ق ح ػػدا ؽ ال،ب ػػا ( ٗ٘ ٜٜٔٛ/ٛكم ػػى ف ػػرب ال ،ػػاهرة ) وفي ػػا

صػػدر الحكػػـ بيػػاري  ٜٜٜٔ / ٚ / ٔٚاضػػياي بإدا يػػا وموا بيػػا بيغريمػػا عش ػرة د ؼ ج يػػا
عف جريما ال،ذؼ والسب فى حؽ الطاعف ٓ

وهػو مػا يػدؿ وي،طػع بسػا يػا المطوػػوف ضػده المػذكور وأ ػا لػـ يبػغ صػىحاي لممجيمػػع

ولتس ػرة ع ػػدما ي،ػػد فػػى م،الػػا الما ػػؿ دراء وموا ػػؼ الطػػاعف مػػف ػػا وف الخمػػع وسػػفر الزوجػػا

لمخارج ٓ

ويكرار ال شر الم يف والحشو بالوبػارات الخادشػا والم ي ػا لمك ارمػا والشػرؼ
عمى أف المطوػوف ضػده سػئ ال،صػد خبيػث ال يػا

يػدؿ ي

ي مػا فػى الم،ػاـ األوؿ ي الحػط مػف ػدر

فضميا الطاعف واليش ير با واها يا وأف الحكـ السابؽ زاده ح،داي عمػى ح،ػده فرضػمر الضػغي ا
وبيػػت ال يػػا ول ػػذا كػػاف م،الػػا الما ػػؿ فػػى الػػدعوش المطروحػػا موبػ اير عػػف صػػد ا ها ػػا ويح،يػػر

الطاعف ٓ

ولػػـ يػػدخؿ محكمػػا الموضػػوع يمػػؾ الوا وػػا السػػاب،ا واليػػى أهديػػف ع ػا المػػي ـ وأسػػ،طي ا
كمي ػاي رفػػـ مػػا ل ػػا مػػف أ ػػر فػػى اليوػػرؼ عمػػى مغػػزش مػػا ورد بػػذلؾ الم،ػػاؿ مػػف عبػػارات شػػا ا
وم ي ا ياكد وي،طع بسا ييا بما ييػوفر بػا صػد ا سػاءة واليشػ ير وا ها ػا الػىزـ يػوافره فػى

ج ار ـ السب وال،ذؼ الموا ب عمي ا ا و ا ٓ
وهذا ال،صور الذش يػردش فيػا الحكػـ الطوػيف ي بػئ و شػؾ عػف أف محكمػا الموضػوع

لـ يهحط بو اصر الدعوش حاطا ياما ولـ ي،سط ا ح ،ا بالبحث واليمحػيص الكػافييف بمػا ي ػئ
ل ا الفرصا لمفصؿ في ا عف بصر كامؿ وبصيرة شامما وهو مػا هيويػب الحكػـ المطوػوف فيػا
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ويسػػيوجب ،ضػػا لمػػا هػػو م،ػػرر بػػرف محكمػػا الموضػػوع واف كػػاف ل ػػا أف ي،ضػػى بػػالبراءة ميػػى

يشػػككت فػػى صػػحا س ػ اد الي مػػا لػػى المػػي ـ أو لوػػدـ كفايػػا األدلػػا لم بػػوت ألف مػػىؾ األمػػر
يرجع لى وجداف ال،اضى وما يطم ف ليا ػ فيػر أف ذلػؾ مشػروط بػرف يشػيمؿ الحكػـ عمػى مػا

يفيد أف المحكما محصت الػدعوش وأحاطػت بظروف ػا وبردلػا ال بػوت اليػى ػاـ عمي ػا ا ي ػاـ
عف بصر وبصيرة وأف يكػوف األسػباب اليػى يسػي د لي ػا فػى ضػا ا مػف شػر ا أف يػادش لػى
ما ريبيا عمي ا ٓ

* ،ض ٖٔ ٜٔٚٚ/ٙ/ػ س  ٕٛػ ٓ ٔٙػٔ ٚٚػ طوف ر ـ ٗٚ/ٕٗٙؽ

* ٚملب ِ٘ ٛمسز ورٌه ثأْ :

" محكمػػا الموضػػوع واف كػػاف ل ػػا أف ي،ضػػى بػػالبراءة ميػػى يشػػككت فػى صػػحا سػ اد

الي ما لى المي ـ أو لودـ كفايا أدلا ال بػوت عميػا ػ فيػر أف ذلػؾ مشػروط بػرف يشػيمؿ حكم ػا
عمى ما يفيد أ ا محصػت الػدعوش وأحاطػت بظروف ػا وأدلػا ال بػوت عمي ػا عػف بصػر وبصػيرة
وخى حكم ا مف الخطر فى ال،ا وف ومف عيوب اليسبيب " ٓ
* ،ض ٓٔ ٜٔٚٙ/٘/ػ س  ٕٚػ ر ـ  ٔٓٙػ ص ٕ ٗٛػ طوف ٗٙ / ٜٔ٘ؽ
ا
خبِعب  :اٌمظٛز ف ٝاٌزعجيت ٚاإلخالي حبك اٌدفبع

ف،ػد ي،ػدـ الػدفاع عػف الطػاعف بمػذكرييف بدفاعػا ( ٗ ، ) ٕٓٓٔ/ٕ/ٗ ، ٕٓٓٓ/ٕٔ/ػ

مايػػدييف بخمػػس ح ػوافظ مسػػي دات  ،طويػػت عمػػى الحكػػـ السػػابؽ صػػدوره ضػػد المطوػػوف ضػػده
عف سبا و ذفا فى حؽ

والصػادرمف محكمػا الج ايػات فػى الػدعوش ٕ ٜٛ / ٕٜٜٔج

حدا ؽ ال،با ( ٗ٘ ٜٛ/ٛؾ فرب ال،اهرة  ،ػ وعمى ما ورد بمواجـ " لسػاف الوػرب " و "
الم جد "  " ،وال،اموس المحػيط "  ،ػ و " الوسػيط " والػوجيز لمجمػع المغػا الوربيػا ػ وموجػـ

األلفػػاظ الواميػػا المص ػريا ػ فػػى مػػادة " لطػػش " و " لطػػس " ومو اهػػا فػػى المغػػا الفصػػحى
والواميػا ػ وكػػذا مسػي دات الخصػػوما حػوؿ الجمويػػا المسػماة بجب ػػا عممػاء األزهػػر اليػى حػػؿ
محػػافظ ال،ػػاهرة مجمػػس داري ػػا واعي ،ػػد المطوػػوف ضػػده أف شػػي األزه ػػر وراء هػػذا الحػػؿ
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ػ

ويضػػم ت مػػذكريا دفػػاع الطػػاعف سػػالفيا الػػذكر أوجػػا دفاعػػا الموضػػوعيا وال،ا و يػػا اليػػى ياكػػد
بػوت الي مػا ضػد المػي ـ بكافػا أركا ػا ال،ا و يػا وأح،يػا الطػاعف فػى اليوػويض المطالػب بػا ػ

بيػػد أف محكمػػا الموضػػوع أففمػػت يي ػػؾ المػػذكرييف ففػػا ي يامػػا رفػػـ أ مػػا مكميػػاف لدفاعػػا

الشفوش أمام ا ف لـ يكو ا بديىي ع ا ما داميا د دميا لممحكما
ٚلد ٚزد فيّب ٚزد مبروسر ٝدفبع اٌغبػٓ  :ـ

" ليسػػت هػػذه هػػى الم ػرة األولػػى اليػػى ييوػػرض في ػػا الػػدكيور

الش يع فى حؽ

ػ ف و ي اصبا الوداء م اصػبا في ػا لجاجػا واسػراؼ فػى الخصػوما ػ

ييحػرؾ في ػػا بظ ػػوف وأوهػػاـ أ ػػا المالػػؾ لمفػاييق ا سػػىـ  ،وأف
؟!!! ػ يفػػرط في ػػا (؟!!!)  ،و ػػد سػػبؽ لمسػػيد الػػدكيور
و ػػذؼ ب ػػيق ف ػػى ح ػػؽ

بالسػػب وال،ػػذؼ

ف ػػى ال،ض ػػيا ٕٜٜٔٛ/ٕٜٜٔ

ػ هكػػذا يػػدعى سػػياديا
أف حػػوكـ وعو ػػب عمػػى سػػب
ػ جػ ػ ق ح ػػدا ؽ ال،ب ػػا ،

ػ

ٗ٘ ٜٜٔٛ/ٛكمػى فػرب ال،ػاهرة  ،ػ وفي ػا صػدر حكػـ محكمػا الج ايػات فػػى ٜٜٜٔ/ٚ/ٔٚ
اضيا بإدا يا وموا بيا بيغريما عشرة د ؼ ج يػا عػف جريمػا السػب وال،ػذؼ فػى حػؽ
مع لزاما بالمصروفات الج ا يا ٓ
فى هذه الوا وػا ػ السػاب،ا ػ اليػى كا ػت محػى لإلدا ػا والو،وبػا  ،ػ فيوػؿ السػيد الػدكيور
سػببا ل،ذفػا ػ " فيممػا " أج بيػا موروضػا بال،ػاهرة عى ػا ؿ

بػا  ،ػ كيمػا يػدلى

بحػػديث لجريػػدة األحػرار ػ ي،ػػوؿ فيػػا ص ٖ يحػػت ع ػواف " فػػيمـ يػػروج لمكفػػر الصػريق " ػ (
حميؼ الشيطاف ) ػ األمريكى  ،ييطاوؿ عمى الذات األل يا فى بمد األزهر ٓ
وفػى حممػا ال جػوـ عمػى هػذا الفػيمـ الػذش

عيػراض ؿ

عمي ػا  ،ػ أورد محػرر

الجريدة ػ المي ـ األوؿ ػ لممي ـ ال ا ى الدكيور يحيى سماعيؿ  ،ػ اليصريحات ا ييا  :ػ

ٔ ػ أف الر ابػػا عمػػى المص ػ فات الف يػػا أم ػػت عمػػى فس ػ ا جا ػػب األزهػػر الرسػػمى ألف شػػي

األزهػػر مشػػغوؿ بمطارديػػا لم اصػػحيف والغيػػوريف عميػػا وعمػػى م ميػػا ووضػػوا ومكا يػػا

والر ابا عمى م ؿ هذه المشاهد وا عيراض عمي ا والمطالبا بحذف ا مػف م ػاـ األزهػر
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الشريؼ فريف األزهر الشريؼ ؟ وأيف شيخا ؟ وشػي األزهػر بكػؿ أسػؼ مشػغوؿ ا ف
بيػػدمير األزهػػر ول ػػذا حػػؽ لمر ابػػا أف ييغافػػؿ عػػف م ػػؿ هػػذه المشػػاهد اليػػى يسػػئ لػػى

ٕ

مشاعر المام يف بكؿ األدياف وليس لممسمميف ف،ط ٓ

ػ أف الوسػػيما الوحيػػدة لوػػىج م ػػؿ هػػذا اليسػػيب مػػف وج ػػا ظػػر الػػدكيور
محاكما

هػػى

ٓ

ٖ ػ أف شي األزهر مت الد يا ضجيجاي وعويىي مدعيا أف ضـ الجب ػا مػف شػر ا عػىء شػرف
األزهر فماذا فوؿ وما مو فا مف هذه الجريما وهو لتسؼ
كؿ ال،ضايا لى الجحيـ ٓ

ي ظر ي لذايػا ويػذهب

واليج ػى فيمػا هشػر  ،ػ والرفبػا الجارفػا فػى ا سػاءة والسػب وال،ػذؼ  ،ػ واضػحا جميػا
فػى عبػػارات السػػب الم،ػػذع الم ي،ػاة ي،ػػاء م،صػػوداي وفريبػاي عػف ي،اليػػد ودداب رجػػاؿ الػػديف وعػػف
دداب ال ،ػػد والخطػػاب  ،ػ ف سػػب ػ بغيػػر حػػؽ و س ػ د ػ ؿ

أ ػػا مشػػغوؿ عػػف واجبايػػا

بمطػػاردة ال اصػػحيف لػػا والغيػػوريف عمػػى م ميػػا  ،ووضػػوا ومكا يػػا  ،ػ وأ ػػا مشػػغوؿ بيػػدمير
األزهػػر (؟!) وأ ػػا ييوػػيف " محاكمػػا شػػي األزهػػر (؟!) الػػذش يمػػت الػػد يا ضػػجيجاي وعػػويىي (؟!)
وم ش ػػغؿ ع ػػف الجػ ػ ار ـ المريكب ػػا ف ػػى ح ػػؽ ال ػػديف أل ػػا

ي ظ ػػر ي لذاي ػػا (؟!)  ،وه ػػى ب ػػذلؾ

وبص ػريق ألفاظ ػػا الممي ػػا بال،ػػذؼ والسػػباب ػػد شػػفت عػػف أف مررب ػػا الوحيػػد هػػو اليج ػػى عمػػى
وخدش عيباره بالسب وال،ذؼ وعمى فير أساس و س د ٓ

و ػػد بمػػغ مػػف جمػػوح عبػػارات السػػب وال،ػػذؼ  ،أف سػػبت لإلمػػاـ األكبػػر أ ػػا " مشػػغوؿ
بيػدمير األزهػر " ػ الجاموػا ا سػىميا الكبػرش ال،ا مػا عمػى شػ وف ا سػىـ ع،يػدة وشػريوا ،
األمر الذش ي طوش عمى ي اـ صريق ؿ

ب دـ ال،يـ الدي يا وي،ويض ا سػىـ مػف خػىؿ

يدمير األزهرالشريؼ ػ أكبر الماسسات ا سىميا فى الوالـ كما ٓ
عرضػت هػذه الو ػا ع الماسػفا  ،ػ عمػى محكمػا ج ايػات ال،ػاهرة  ،ػ فرصػدرت حكم ػا
عمػػى مػػا ي،ػػدـ ذكػره ػ فػػى  ٜٜٜٔ/ٚ/ٔٚػ بإدا ػػا وموا بػػا الػػدكيور

عػػف سػػب و ػػذؼ

بيغريمػػا عش ػرة د ؼ ج يػػا والمصػػروفات الج ا يػػا  ،ػ لسػػديد األسػػباب اليػػى حيػػؿ

عمي ا بالحكـ المرفؽ

بحافظي آ ٔ/
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هػػذه م،دمػػا واجبػػا  ،ػ لبيػػاف الرفبػػا اليػػى يمك ػػت مػػف الػػدكيور

فػى الػي جـ يباعػا وبإصػرار عمػى

وسػػيطرت عميػػا

ػ فػذلؾ كاشػؼ لسػوء ال،صػد  ،ػ ويومػد األها ػا الػذش

ي ضق ب ا عبارات وا وا الدعوش الما ما ٓ
( ٚالؼخ اٌدػ ٜٛا بٌيخ )

ِب أظٕدٖ اٌدوزٛز .......
ي.......

يٕغ ٜٛػٍ ٝوبفخ أزوبْ اٌعت ٚاٌمرف
املؤثُ لبٔٔٛب

ف،د يضم ت الوبارات موضوع الػدعوش الحاليػا " سػباي واضػحا " ػ بيوجيػا ألفػاظ جارحػا

خادشا بذاي ا  ،ػ ـ هى يضم ت فضىي عف ذلؾ س اد و ا ع لػى

فير صحيحا ػ ألوجبت حي،اره ع د أهؿ وط ا  ،ػ بؿ ألوجبت ع،ابا
فالوب ػػارات أسػ ػ دت فيم ػػا أسػ ػ ديا ج ػػو ار وافي اي ػػا

ػ ال ػػى

ػ لػو صػحت وهػى

ػ مخالفي ػػا لمشػ ػريوا

األس ػػىميا  ،وأ ػػا زاد عم ػػى األدل ػػا الش ػػرعيا دل ػػيى جدي ػػدا  ،وه ػػو م ػػا اس ػػماه ال ػػدكيور

الخم ػ ػ ػػع المص ػ ػ ػػرش صػ ػ ػ ػ اعا أمريكي ػ ػ ػػا
س ػ ػ ػػخريا واس ػ ػ ػػي زاء  ،وب،ص ػ ػ ػػد يوم ػ ػ ػػد ا س ػ ػ ػػاءة  " ،ه
" ( ؟!!! ) " المواف ،ػػا الرس ػػميا م ػػف ص ػػاحب الم ص ػػب " !! ٓٓ اص ػػداي ا س ػػاءة لرم ػػز م ػػف
رمػوز ا سػىـ  ،بمػا مػف شػر ا ػ لػو صػق وهػو فيػر صػحيق ػ يح،يػره بػيف ب ػى الػوطف واألهػؿ

والوشيرة وبيف أب اء األما ا سىميا برسرها !!!!

بالسػخريا بجريػدة الشػوب بوػددها  ، ٕٓٓٓ/ٖ/ٔٚػ ييجاهػؿ فيػا
فيحػت ع ػواف يْ ضػق ه
أصػوؿ " الخمػع فػى ال،ػردف الحكػيـ والسػ ا المط ػرة " ػ ٓٓ يحػت هػذا الو ػواف
الػدكيور
الػدكيور

الخمع المصرش ص اعا أمريكيا " ؟!! ػ أخذ سػياديا ي،ػذؼ فػى حػؽ
الساخر " ه
شي الجامع ا زهر  ،ػ برف أس د اليا أمو ار لو صحت ػ وهى فير صػحيحا ػ ألوجبػت
ع،ابػا واحي،ػاره ع ػد أهػؿ وط ػا وفػى األمػا ا سػىميا برسػرها  ،ػ بػرف اي مػا بمخالفػا الشػريوا

ا سىميا واليحريض عمى يمؾ المخالفا حػاؿ م ا شػا مشػروع ػا وف األحػواؿ الشخصػيا ػ بػرف
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ػ عمػػى حػػد زعػػـ الػػدكيور

أمػ يػد " أش
الشوب ػ بمومومات فير صحيحا مػف ال احيػا الشػرعيا  ،ػ وادعػى أ ػا يوجػد خػىؼ فػى الػرأش
بػػيف مػػا ادعػػاه

ػ ر ػػيس الجم وريػػا والحكومػػا ومجم ػس

وبػػيف رأش فضػػيما مفيػػى الجم وريػػا حػػوؿ مشػػروع ػػا وف الخمػػع الػػذش

أطمػػؽ عميػػا سػػياديا  ،سػػاخ ار مسػػي ز ا أ ػػا  " :ص ػ اعا أمريكيػػا ؟!!! واسػػيخفا ال جػػوـ ػ بػػؿ

الي جـ عمى

 ،ػ فاسيخدـ عبارات ممي ا بالسب والسخريا وا سػي زاء وا ها ػا واليح،يػر

 ،ب،صػػد اليشػ ير والي كيػػؿ  ،ػ " فرخػػذ ي ،ػػؿ مػػف ه ػػا ومػػف ه ػػاؾ مػػف ػػا ت أصػػحاب الغػػرض

وال ػوش عبػارات يمػس ػ بغيػر حػؽ ػ

 ،ػ والػذش أخػذ يػي جـ عميػا بمفػظ جػامق وم ػيف

ومسػػىء اسػػي واه فحػ يػرؼ لفػػظ " ريػػوش " وسػػماه " لطػػوش " وأخػػذ يصػػؼ كػػؿ مػػا يوج ػػا مػػف
ه
بر ا  :ػ " لطشا "  ،ػ " المطشا " األولػى  ،ػ ػـ " المطشػا " ال ا يػا  ،ػ ػـ
اساءات الى
" المطشػا " ال ال ػا  ،ػـ " المطشػا " الرابوػا  ،ػ ومو ػى " المطشػا "

وهو مو ى

يغيب عػف عمػـ الػدكيور

فػى المغػا ومواجم ػا ػ

ػ بػؿ و يغيػب عػف أش يمميػذ أو طالػب عمػـ  ،ػ

هو مو ى همسىء وم يف  ،و ػد أوردت موػاجـ المغػا الوربيػا اليػى أرف ،ػا مػا ورد ب ػا بحافظي ػا
 ٕ /ػ أف لطش بالواميا = لطس بالفصحى  ،ػ والمو ػى الػدارج " لمطػس " فػى الواميػا هػو "

لطػػش "  ،ػ وهػػو المو ػػى الػػدارج الػػذش ييبػػادر الػػى ذهػػف كػػؿ ػػارشء  ،ػ عالمػػا كػػاف أو مػػف
البسػطاء  ،ػ فػالمفظ الفصػيق والػدارج  ،ػ كىهمػا يو ػى " الضػرب " و" المطػـ " و " الػدؽ " و "

الػػوطء الشػػديد " و " اليمطػػي " و " الصػػفع " ػ أش " الضػػرب اليػػد "  ،ػ والغريػػب أف السػػيد
لػـ يجػد حرجػا فػى أف هيْ كػر ػ فػى أ والػا بجمسػا يح،يػؽ ٕٕ ، ٕٓٓٓ/ٗ/ػ أش
الػدكيور
 ،ػ وادعػى أف كىمػا كمػا موجػا الػى الصػػحفيا
سػب أو ػذؼ أو اسػاءة م ػا فػى حػؽ
وأ ا لـ ي،صد م ا ػ هكذا ي،وؿ ؟!!!
هػػى

ي بيا السيدة اليى أجرت الحديث الػى مػا ففمػت ع ػا ػ

هػػو ػ مػػف رعايػػا حرمػػا ومكا ػػا شػػي األزهػػر ٓ ػ و ػػد كػاف هػػذا خمي،ػػا بإزجػػاء الشػػكر

والورفاف ليا لو صادؼ الح،ي،ػا  ،ػ

أ ػا لتسػؼ لػـ يصػادف ا  ،فالمسػاس بحرمػا ومكا ػا

شي األزهر جاء مف سياديا هو شخصياي

مػف الصػحفيا  ،ػ وهػو مػا كػاد يواجػا بمػا

يضػػم ا م،الػػا بجريػػدة الشػػوب بوػػددها  ٕٓٓٓ/ٖ/ٔٚػ ي عػػاد ف ػػا ض مػػا يح ػدث بػػا عػػف "
حرمػػا " و " مكا ػػا " شػػي األزهػػر  ،ػ وطمػػب " أجػػى " حضػػار المسػػي دات المايػػدة لمػػا
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يضم ا م،الا المذكور واألسيوداد لمرد " ػ فبماذا رد ؟!!
بجمسا يح،ي،ا  ٕٓٓٓ/ٗ/ٕٜدعى أ ا

سػخريا و سػي زاء فػى لفػظ " الريػوش " و

" المطشػػات " ػ ووصػػؼ هػػذا بر ػػا " ف ػػـ خػػاص لمشػػاكى " !!! ػ ػػـ دعػػى سػػياديا وهػػو الوػػالـ

المحيط بالمغا ومواجم ا ػ أ ا

يوجد فى المغا الوربيا م ػذ خم ،ػا اهلل حيػى ا ف ػ هكػذا ػاؿ

سػياديا ص  ٔٙبػاليح،يؽ ػ مػادة " لطػش " ػ و ػدـ سػياديا صػػورة ممػا جػاء فػػى كيػاب لسػػاف
الورب الذش هو ػ عمى حد يوبيره ػ عمدة فى مفردات المغا " ٓ

و ورؼ عىـ يويمد فى موجـ لساف الورب ػ فما أورده موجـ لساف الوػرب هيدي ػا و
هي جده  ،و ورؼ أش لغا يو ى سياديا  ،ػ فالمغا الوربيا ها ما المفػردات  ،ػ م ػا الفصػحى ،
ػ وم ا الوامى  ،ػ م ا الحبيس بالمواجـ  ،ػ وم ا الدارج عمى لساف ال اس شػفاها وكيابػا ػ
وهو األ ػرب لػى أذهػاف الوامػا وجم ػور ال،ػراء والميم،ػيف ٓ ف لفػظ " دا " ػ يو ػى " هػذا "  ،ػ
ولفػظ " دش " يو ػى " هػذه "  ،ػ وفيرهمػا د ؼ المفػردات والكممػات ييبػادر مو اهػا ػ الػدارج ػ
لى ذهػف الميم،ػى بػى ع ػاء و ج ػد  ،ػ ومػا ييجاهمػا السػيد الػدكيور

 ،ػ ظا ػا أف أحػدا

لف يراجوا  ،ػ " أف لفظ " لطس " = " لطش " ٓٓ وكىهما بمو ػى واحػد  ،ػ و ػد د ػر سػياديا

المسػػىء "الػػذش يػػروـ ػ الػػى
الم ػػيف "" ه
أف يسػػيخدـ المفػػظ " الػػدارج " ليضػػمف وصػػوؿ المو ػػى " ه
أذهػػاف وأف ػػاـ ال ػػاس ػ كػػؿ ال ػػاس ٓ فموػػؿ المو ػػى " السػػيىء " الػػذش يريػػد ها ػػا ا مػػاـ بػػا
يصػؿ الػى بوػض ال ػاس مػف لفػظ " لطػس " ػ فػ ر أف يسػيخدـ المفػظ الػدارج " لطػش " حيػى
يخطىء أحد ف ـ ا ها ا اليى ي،صدها ويوج ا لفضيما ا ماـ !!
فػػى موجػػـ " الم جػػد فػػى المغػػا "  ،ػ ط ٖٓ  ،ػ وهػػو مػػف أكبػػر وأدؽ الموػػاجـ والػػذش

ض ػػت عمي ػػا لج ػػا م ػػف ى ػػيف " م ػػف أكب ػػر عمم ػػاء المغ ػػا ،

ػ ورد ص ٕٕ ٚأف " لط ػػش "

بالواميػا الدارجػا = " لطػس "  ،ػ وأف " لطػش ٓ لطشػا " ػ ضػربا بيػده ويحػت مػادة " لطػس
لطسػاي " أصػؿ " لطػش لطشػاي " ،ػ أ ػا بمو ػى " لطمػا  ،ضػربا بشػىء عػريض ػ الشػىء  :د ػا
د ػا شػػديدا  ،ووط ػػا شػػديدا ٓ و " و طػس مىطسػػا " ػ أش " لطػ ويمطػ "  ،ػ وفػػى الواميػػا
ذات المو ى أيضا  " ،لطش ٓ لطشا ٓ ضربا بيده " ٓ

واذ أرف ،ا مػا ورد بموجػـ الم جػد فػى المغػا الوربيػا  ،ػ يحػت ر ػـ  ٕ /ػ بحافظي ػا  ٕ /ػ
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ف،ػػد أرف ،ػػا أيضػػا مػػا ورد عػػف هػػذا المفػػظ بموجػػـ لسػػاف الوػػرب  ،وموجػػـ ال،ػػاموس المحػػيط ،

وموجـ " الوسيط " لمجمع المغا الوربيا  ،ػ و" الموجـ الوجيز " لمجمع المغػا الوربيػا أيضػا  ،ػ
ٚفيٙب ٚزد  :ـ

(ٔ) موجـ لساف الورب ٓ ص ٖٗٓٗ
ابػػت فيػػا مشػػي،ات ومو ػػى كممػػا " لطػػس "  :وهػػى " الضػػرب لمشػػئ بالشػػئ الو ػريض " ،

والمطس " أيضا بمو ى " المطـ " ػ وضربا بممطاس أش بالصخرة الوظيما
" المطس " أيضاي بمو ى " الدؽ " و " والوطء " الشديد ٓ
(ٕ) موجـ الم جد فى المغا الوربيا ٓ ص ٕٕٚ

يحػت مػادة " لطػس " ػ " لطسػاي " بمو ػى  :لطمػا  ،ضػربا بشػئ عػريض
شديداي "  ،ووطي ا شديداي ٓ

الشػئ  :د ّػا

" و طس مىطسا " ػ أش " لط ويمط " ٓ
وفى الواميا ذات المو ى أيضاي  :ػ

" لطش لطشا ػ ضربا بيده ( عاميا )

(ٖ) موجـ ال،اموس المحيط ٓ ص ٖٗٚ

فى مادة " المطس " ٓ

" المطػ ػػس "  :ضػ ػػرب الشػ ػػئ بالشػ ػػئ الو ػ ػريض

والمطـ " والضرب بالحجر "ٓ

والرمػ ػػى بػ ػػالحجر و حػ ػػوه

(ٗ) الموجـ الوسيط ٓ ص ٜٛ٘
فى مادة " لطس " ػ ػ

" لطسا " ػ لطساي " ػ أش ضربا بشئ عريض ولطما ٓ
و " طسا " أش يمط با ٓ

(٘) الموجـ الوجيز ٓ ص ٘٘ٚ

فى مادة " لطس " ذات الموا ى المذكورة فى الموجـ الوسيط ٓ
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"

وييضق مما ي،دـ أف مو ى الكمما فى الفصحى وفػى الواميػا يفيػد الضػرب والمطػـ

بشدة والوطء واليمطػي

لػى دخػر الموػا ى ال،بيحػا اليػى يشػير لي ػا " الكممػا " واليػى سػيخدم ا

المػػي ـ وأسػػرؼ وأعػػاد وكػػرر فػػى سػػيخدام ا وهػػو مػػف الوممػػاء ويومػػـ مو ػػى الكممػػا وايماءاي ػػا
وايحاءاي ا الم ي ا ود لي ا الصريحا عمى الضرب والمطـ والوطء والصفع الم يفٓ
كػاف أحػرش بالسػيد الػدكيور
ي كره هذا ا كار الساذج الذش
يوج ػػا ال ػػى

أف يػدافع عمػا فوػؿ ػ ف كػاف لديػا دفػاع ػ

أف

ي طمػى عمػى أحػد ػ ٓٓ فسػياديا لػـ ي،يصػر عمػى وصػؼ مػا

بر ػػا " لطش ػػات " ٓٓ فيص ػػؼ " م ػػا ص ػػدرعف ا م ػػاـ " بر ػػا " مخالف ػػا

صارخا لما عرؼ بػا الخمػع ع ػد أ مػا المسػمميف جمػيو ـ " !!! ٓٓ ػـ أضػاؼ يحػت ع ػواف "

المطشػا " ال ا يػا ػ أضػاؼ سػاخ ار مسػي ز ا أف ا مػاـ ػ ػاؿ
اسيورض ما ،ما بسوء يا عف

فػض فػوه ؟!!  ،ػ ٓٓ ػـ بوػد أف

ػ ع،ػب ػا ى بحصػر المفػظ بػرف

ال ى ا حيى يكوف الخمع المصرش خموػا اسػىميا ( أش أ ػا فيػر اسػىمى و

" خػيـ مطالبػا
يسػبغ عميػا

أ ػػا اسػػىمى بغيػػر حػػؽ ) ػ مػػف يمػػؾ المػػادة الموي ػػا (؟!!!) ليكػػوف لمػػزوج فػػى حالػػا الخمػػع مػػف
طرؽ الطوف فى الحكـ الصادر ضده فس ما لمزوج فػى حالػا الطػىؽ  ،ػ ل،ػد كػاف مػف الػىزـ

ػ والكػػىـ لمػػدكيور

ػ لحرمػػا الم صػػب م ارعػػاة د لػػا هػػذا البيػػاف الصػػادر مػػف رجػػؿ لػػا

مكا يػ ػػا ؟!!!) بصػ ػػحيفا ل ػ ػػا مكا ػ ػػا  ،فييج ػ ػػب مػ ػػف األس ػ ػ ما مػ ػػا عسػ ػػاه يكػ ػػوف فاضػ ػػحا (؟!!)

ومضوضوا (؟!!!) فإف لممشيخا حرما ؟!!! ٓٓٓ ويحت ع واف " المطشػا " ال ال ػا  ،ػ ذلػؾ
اليوبيػر الم ػيف الػذش اسػي وش األسػياذ الػدكيور  ،ػ عمػؽ ي،ػوؿ  " :فكػاف ي بغػى و ػد صػدر هػذا
الحديث لشي األزهر بؿ حديث الوزيريف

" أف با لا وأف با عميػا حيػى

ب،ى ل ا مف اعيبار عمى المسيوش الرسمى هذا الس،وط المدوش " !!!  ،ػ

يسػ،ط مػا

ػػـ أضػ ػػاؼ سػ ػػياديا ميصػ ػػو ار أف ال ،ػ ػػؿ عػ ػػف الغيػ ػػر يوفيػ ػػا ؟!! ٓٓ أضػ ػػاؼ ي،ػ ػػوؿ أف
صحيفا ا سبوع بوددها ٕٔ ، ٕٓٓٓ/ٔ/شرت م،ػا لتسػياذ  /حسػ يف كػروـ يحػت ع ػواف "
عزؿ شي األزهر ؟!!!

اؿ فيا :ػ هكذا أورد الدكيور

 :ػ " هػؿ يمكػف أف يظػؿ شػي

األزه ػػر ف ػػى م ص ػػبا بو ػػد أف اي مي ػػا الحكوم ػػا عم ػػا وبطري ،ػػا في ػػر مباشػ ػرة بمخالف ػػا الشػ ػريوا
ا س ػػىميا (؟!!!)  ،واعط ػػاء موموم ػػات في ػػر ح،ي،ي ػػا ل ػػر يس الجم وري ػػا (؟!!!)  ،وألعض ػػاء
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مجمس الشوب (؟!!!)  ،ولمحكوما (؟!!!) كادت يدفو ـ الػى مخالفػا احكػاـ الشػريوا والدسػيور

؟!!! ػ " وأف شػػي األزهػػر أعمػػى م صػػب ومرجوي ػا اسػػىميا ػ ي،ص ػد رسػػميا ( هػػذا الػػيحفظ
الذش يربى

لمدكيور

يح،ير شي األزهػر !!! ) ػ فػى بىد ػا أعطػى ر ػيس الجم وريػا

مومومػػات خاط ػػا يورطػػا ويػػورط ال ظػػاـ كمػػا فػػى مشػػاكؿ

مخػػرج م ػا  ،ويشػػجع الحكومػػا

أيضا عمى السير فى طريؽ يخػالؼ الشريوػ ػػا ا سػىميا (؟!!!) والدسػيور بػد مػف أف يوضػق
ل ا ج م ا وضىل ا المبيف  ،هذا اذا كا ت حس ا ال يا ولػـ يكػف يوػرؼ أف هػذه المػادة مخالفػا

لشرع اهلل " ؟!!!

ػ لإلماـ األكبػر فػى " المطشػا " الرابوػا  ،ػ مػا

ـ سب سياديا ػ سيادة الدكيور

ماداه أف فضيميا كذب ؟!! ػ هكذا ػ حي ما اؿ ا

خىؼ بيف شي األزهػر وفضػيما المفيػى

ػ وهػذا ف،ػط لبيػاف سػوء ال،صػد وال يػا ػ أف

ػت الػدكيور
!!! وفػى هػذه " المطشػا " لػـ يفه ْ
خاليػػا مػػف أش لفػػظ مػػف ألفػػاظ اليكػػريـ اليػػى جػػرت ب ػػا أع ػراؼ الوممػػاء فػػى
يػػردد اسػػـ
" " شي األزهر "  ،فشػاء سػياديا ػ سي ػػادة الػدكيور

الحديث عف " فضيما "

،ػ

أف ييجاهؿ كؿ هذه اليوبيرات  ،ػ و يسيخدـ ا عبارات مف حػو  " :ػاؿ دٓ ط طػاوش " ػ أو

" اؿ الشي الدكيور " ػ بي ما

يورد سياديا ػ سيادة الدكيور

ػ اسػـ المفيػى و وظيفيػا

ا بوبػارات اليكػريـ ك،ولػا  " :فضػيما المفيػى " ػ " عمػى لسػاف فضػيما األسػياذ المفيػى " ػ وهػو

يكػريـ واجػػب و شػػؾ لفضػيما المفيػػى  ،ػ وهػػو واجػػب أيضػػا ع ػد الحػػديث عػػف "
األزهر "  ،لذلؾ فإف الم،ار ا فى لغا الػدكيور

شػػي

كاشػفا بػذاي ا ػ فضػى عمػا كالػا لػا مػف

سب و ذؼ  ،ػ عف سوء ال،صد ويومد ا ساءة واليح،ير وا ها ا ؟!!!

 ،ػ أ ػػا بمػػرمف حػػيف ي ،ػػؿ " م،ػػو ت " سػػب

و ػػد يصػػور ػ أو يػػوهـ الػػدكيور

و ذؼ عػف كايػب دخػر  ،وفايػا أف يكػرار الشػيـ شػيـ  ،ػ وأف يكػرار السػب سػب  ،ػ وأف يكػرار
ال،ػذؼ ػذؼ  ،ػ

وأف ضػاء محكمػا الػ ،ض ػد جػرش بػاطراد عمػى يػر يـ السػب والشػيـ

وال،ذؼ ولو كاف ،ى عف عبارات م شورة لمغير ٓ
وفضى عف أف ما جدؼ با الػدكيور

مػف سػب و ػذؼ فػى حػؽ

بم،الػا

سػػالؼ الػػذكر والبيػػاف هػػو محػػض ادعػػاءات عاريػػا يمامػػا م ػف الصػػحا  ،وي طػػوش فػػى مادي ػػا
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وموضػػوع ا عمػػى افي ػػات ويج ػػى ومخالفػػا لمح،ي،ػػا ويحريػػؼ م،صػػود ليسػػي،يـ لم،ػػاذؼ الموػػا ى
وحافظػػا

المغموطػػا اليػػى أرادهػػا  ،ػ وهػػو مػػا كيفػػى فػػى بيا ػػا با حالػػا عمػػى شػػكوش

المسي دات المرف،ا ب ا  ،ػ اكيفاء مرده الى أف الدعوش ليست م اظرة فػى ا راء وا جي ػادات ،
فػػذلؾ مفيػػوح  ،وا مػػا هػػى عػػف سػػب وشػػيـ و ػػذؼ واها ػػا ويح،يػػر

يشػػفع لػػا رأش و فيػػوش و

اجي اد !!
ا
* ٚلد لضِ ٝسازا ثأٔٗ  :ـ

يوفى ال،ػاذؼ مػف الو،ػاب لكو ػا ،ػؿ األخبػار اليػى ذكرهػا عػف فيػره مػف ال ػاس

"

أو مف الج ار د  ،ويكفى بيا اي

بات الوم يا أف يذكر محكما الموضوع فػى حكم ػا اف ال،ػذؼ

حصػػؿ فػػى جريػػدة ألف المف ػػوـ بداهػػا أف الج ار ػػد موػػدة لمبيػػع واليوزيػػع ومػػف شػػر ا أف يطمػػع

الجم ور عمي ا " ٓ
*

حكـ  ٜٔٔٗ/ٕٔ / ٜٔػ الش ار ع ػ س ٕ ػ ص ٗٔٔ

* ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـ

" ميى كا ت الوبارة الم شورة  ،كما يكشؼ ع وا ػا وألفاظ ػا  ،دالػا عمػى أف ال اشػر

ما رمى لى س اد و ا ع م ي ا لى المدعى بػالحؽ المػد ى هػى أ ػا يشػيغؿ بالجاسوسػيا فػإف

يراد هذه الوبارة بما شيممت عميا مف و ا ع ييضمف بذاي ا الػدليؿ عمػى يػوافر ال،صػد الج ػا ى
 ،و يوفػػى المػػي ـ أف يكػػوف هػػذه الوبػػارة م ،ول ػا عػػف جريػػدة أخػػرش اج بيػػا فػػإف ا س ػ اد فػػى
ال،ػػذؼ هيح،ػػؽ ولػػو كػػاف بصػػفا يشػػكيكيا ميػػى كػػاف مػػف شػػر ا أف يم،ػػى
ع،يدة ولو و ييا أو ظ اي أو حيما ي ولو و يييف فى صحا األمور المدعاة " ٓ

فػػى األذهػػاف

* ،ض  ٜٔٙٔ/ٔ/ٔٚػ س ٕٔ ػ ٘ٔ ػ ٗ ٜطوف ر ـ  ٖٓ/ٕٔٓٛؽ

* وّب لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـ

" يسػػيوش أف يكػػوف عبػػارات ال،ػػذؼ أو السػػب اليػػى أذاع ػػا الجػػا ى م ،ولػػا عػػف الغيػػر

أو مف شا ا هو  ،ذلػؾ أف ،ػؿ الكيابػا اليػى ييضػمف جريمػا و شػرها يويبػر فػى حكػـ ال،ػا وف
كال شر الجديد سواء بسواء  ،و ي،بػؿ مػف أحػد لإلفػىت مػف المسػ وليا الج ا يػا أف ييػذرع بػرف

يمؾ الكيابا ما ،مت عف صحيفا أخرش ػ ذ الواجب ي،ضى عمى مف ي ،ؿ كيابػا سػبؽ شػرها
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برف ييح،ؽ بؿ دامػا عمػى ال شػر مػف أف يمػؾ الكيابػا

ٓ

ي طػوش عمػى ديػا مخالفػا لم،ػا وف "

* ،ض ٕٓ ٜٔٙٓ/ٕٔ/ػ س ٔٔ ػ ٔ ٔٛػ  ٜٕٜالطوف ر ـ  ٖٓ/ٕٔٓٚؽ
ف مػػا سػػبا الػػدكيور

وأس ػ ده الػػى

 ،ػ هػػو أشػػد وأ ،ػػؿ وأفمػػظ أ ػواع

ودرجات السب وال،ذؼ لمف هو فى مكا ػا شػي ا زهػر فيػي ـ بر ػا يخػالؼ الشػريوا ا سػىميا
 ،ػ ويحػػض ال ظػػاـ ويحرضػػا عمػػى مخالفي ػػا  ،ػ وي ػزيف هػػذه المخالفػػا بالكػػذب واليضػػميؿ

واليحريض عمى ر يس الدولا  ،ػ والحكوما  ،ػ والبرلماف !!!!
م ػػا أسػ ػ ده ال ػػدكيور

لإلم ػػاـ األكب ػػر ،

ػ ييض ػػمف اي ام ػػا لفض ػػيميا باليو ػػدش

الم،صػود عمػى الػديف ا سػػىمى وعمػى الشػريوا ا سػىميا  ،ػ واليوػػدش عمػى الػديف ا سػػىمى
والشريوا ا سىميا الذش أس ده الدكيور

لإلماـ األكبػر فػى م،الػا سػالؼ الػذكر والبيػاف

 ،ػ يكػوف ػ لػو صػق ػ جريمػا ما مػا ا و ػاي  ،فالمػادة  ٔٙٓ /ع،وبػات يوا ػب عمػى اليشػويش
عمى شوا ر األدياف  ،ػ اهيؾ بمخالفا الشػريوا واليوػدش عمي ػا واليحػريض عمػى مخالفي ػا  ،ػ

والمػػادة  ٔٙٔ /ع،وبػػات  ،ػ يوا ػػب عمػػى أش يوػػدش ي،ػػع عمػػى أحػػد األديػػاف بػػرش طريػػؽ مػػف

الطػػرؽ المبي ػػا بالمػػادة  ٔٚٔ /ع،وبػػات  ،ػ ويػػا ـ ػػا وف ال،ػػيـ ٘ ٜلسػ ا ٓ ( ٜٔٛفػػى ماديػػا
ال ال ػػا ) ػ أش دعػػوة ي طػػوش عمػػى كػػار لمش ػ ار ع السػػماويا أو مػػا يي ػػافى مػػع أحكام ػػا بإحػػدش

الطػػرؽ الم صػػوص عمي ػػا فػػى المػػادة  ٔٚٔ /ع،وبػػات  ،ػ أو اليح ػريض عمػػى ا ح ػراؼ عػػف
طريؽ الدعوه أو اليحمؿ مف ال،يـ الدي يا  ،ػ ويوا ب المػادة الرابوػا مػف هػذا ال،ػا وف عمػى يمػؾ
األفو ػػاؿ الما م ػػا في ػػا

وي ػػا ـ الم ػػادة ال ال ػػا م ػػف ػػا وف حماي ػػا الجب ػػا الداخمي ػػا والس ػػىـ

ا جيمػػاعى الػػر يـ ٖٖ لس ػ ا  ، ٜٔٚٛػ

يػػا ـ ػ ويحػػرـ مػػف عضػػويا المجػػالس ال يابيػػا

والمحميا والجمويات اليواو يػا ومجػالس ال ،ابػات الم يػا والوماليػا أو يحاداي ػا أو ال ي ػات أو
مجػػالس دارة الشػػركات المسػػاهما أو الماسسػػات الصػػحفيا ػ كػػؿ مػػف يػػدعو أو يشػػيرؾ فػػى
الدعوة لى ما ي طوش عمى كار لمش ار ع السماويا أو يي افى مع أحكام ا ٓ

ب ػ ؿ ف وطػػرة اليح،يػػر بػػيف ب ػػى الػػوطف واألهػػؿ والوشػػيرة مػػف ا ي ػػاـ ( الكػػاذب ) ػ

باليوػدش عمػى الشػريوا األسػىميا ومخالفي ػا واليحػريض عمػى مخالفي ػا  ،ػ أشػد ضػر اير وأوجػػع
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يىماي مف ع،وبات ال،وا يف  ،سيما ذا اصاب شي األزهر !!! ػ األمر الذش ي بػت أف مػا

و ع مف المي ـ فى حػؽ المج ػى عميػا مػا ي طػوش عمػى سػ اد مػا يسػيوجب الو،ػاب ػ لػو صػق
وهػػو فيػػر صػػحيق ػ ويػػادش لػػى يح،يػػر المج ػػى عميػػا بػػيف ب ػػى وط ػػا وفػػى األمػػا األسػػىميا

برسرها ٓ

وال،ػػذؼ ي،ػػوـ ا و ػاي  ،ػ بكافػػا أركا ػػا وع اصػره  ،ػ ولػػو كػػاف بصػػيغا يشػػكيكيا  ،ػ
لػػى المج ػػى عميػػا مػػا يسػػيوجب ع،ابػػا أو حي،ػػاره  ،فال،ػػذؼ ي،ػػوـ ا و ػاي س ػواء

مػػاداـ يس ػ د

كاف ا س اد مكو اي لجريما

أـ

طالما يسيوجب ا حي،ار !!

* ٚلدٔظذ املبح  302ػٍ ٝأٗ  :ـ

" يود اذفاي كؿ مف أس د لغيره بواسطا حػدش الطػرؽ المبي ػا بالمػادة  ٔٚٔ /مػف

هذا ال،ا وف أمو اير لو كا ت صاد ا ألوجبت ع،اب مف أسػ د ليػا بالو،وبػا الم،ػررة لػذلؾ ا و ػاي
أو أوجبت حي،اره ع د أهؿ وط ا " ٓ

* ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأْ  :ـ

" مف الم،رر أف ال،ذؼ الػذش يسػيوجب الو،ػاب ا و ػاي هػو الػذش ييضػمف أسػ اد فوػؿ يوػد

جريما ي،رر ل ا ال،ا وف ع،وبا ج ا يا أو يوجب حي،ار المس د ليا ع د أهؿ وط ا "
* ،ض  ٜٔٙٙ/ٕ/ٛػ س  ٔٚػ  ٜٔػ ٓ ٔٓٙ

* وّب لضذ حمىّخ إٌمض ثأْ  :ـ

" ا سػ اد فػػى ال،ػػذؼ ييح،ػػؽ و لػػو كػػاف بصػػيغا يشػػكيكيا ميػػى كػػاف مػػف شػػا ا أف يم،ػػى

فى األذهاف ع،يدة ولو و ييا أو خطر و حيما ي ولو و يييف فى صحا األمور المدعاة "

* ،ض  ٜٔٙٔ/ٔ/ٔٚػ س ٕٔ ػ ٘ٔ ػ ٗٓ ٜ
ا
* ٚلضذ حمىّخ إٌمض أيضب ثأْ  :ـ

" ا س اد فى ال،ذؼ ييح،ؽ أيضاي بالصػيغا اليشػكيكيا ميػى كػاف مػف شػر ا أف يم،ػى فػى

ال ػ ػػروع ع،ي ػ ػػدة أو ظ ػ ػ ػاي أو حيم ػ ػػا ي أو وهمػ ػ ػاي ولػ ػ ػػو ع ػ ػػاجىي ف ػ ػػى ص ػ ػػحا الوا و ػ ػػا أو الو ػ ػ ػػا ع

المدعاة " ٓ

* ،ض ٖ ٜٜٔٗ/ٗ/مج ال،واعد ال،ا و يا ج  ٙػ ؽ ٕٖٗ ػ ص ٗٗٗ ٓ
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* ٚلضذ حمىّخ إٌمض أيضب ثبآلر : ٝـ

" أف ال،ػػا وف ذ ضػػى فػػى جريم ػػا ال،ػػذؼ عمػػى أف يكػػوف الوا و ػػا المس ػ دة ممػػا يوج ػػب

ع،ػػاب مػػف أس ػ دت ليػػا أو حي،ػػاره ع ػػد اهػػؿ وط ػػا فإ ػػا لػػـ يحػػيـ أف يكػػوف الوا وػػا جريمػػا

موا ػب عمي ػػا  ،بػػؿ ل،ػد كيفػػى بػػرف يكػػوف مػف شػػر ا حي،ػػار المج ػػى عميػا ع ػػد اهػػؿ وط ػػا ،

فػإذا سػػب المػػي ـ لػػى المج ػػى عميػػا ( وهػػو م ػدس بإحػػدش البمػػديات ) أ ػػا سػػي مؾ ػػو اير بغيػػر
عمػػـ البمديػػا مػػدة ى ػػا ش ػ ور وأف يح،ي ،ػاي أجػػرش موػػا فػػى ذلػػؾ  ،ف ػػذا ػػذؼ  ،س ػواء أكػػاف

ا س اد مكو اي لجريما أو ي ٓ

* ،ض ٕٕ ٜٖٔٗ/ٖ/مج ال،واعد ال،ا و يا ج  ٙػ ٕٗٔ ػ ٕ٘ٓ
ف ٝثجٛد اٌمظد اجلٕبئٝ
ٚرؼّد اإلظبءح

وذلػػؾ مسػػيفاد مػػف ذات الوبػػارات الػواردة بالم،ػػاؿ موضػػوع الوا وػػا الما مػػا والػػذش شػره
بجريدة الشوب  ،ػ والمو ى الصػريق الواضػق ل ػذه الوبػارات والػذش يحيمػؿ

الدكيور

لبسػاي و يػػرويى  ،ػ وهػػو خػػادش بصػريق لفظػػا  ،ػ بػػدليؿ يومػػده اسػػيخداـ كممػػا " المطشػػا "
ومو اهػا فػى الفصػحى وفػى الواميػا ػ كمػا ورد فػى الموجػـ المغويػا يفيػد الضػرب والمطػـ بشػدة

والوطء واليمطي

لى دخر الموا ى ال،بيحا اليى يشػير لي ػا الكممػا واليػى اسػيخدم ا الػدكيور

وأسػػرؼ فػػى سػػيخدام ا وهػػو مػػف الوممػػاء ويومػػـ مو ػػى الكممػػا وايماءاي ػػا وايحاءاي ػػا

الم ي ا ود لي ا الصػريحا عمػى الضػرب والمطػـ والػوطء والصػفع الم ػيف ػ ( حافظي ػا ر ػـ ٕ )
 ،كمػا يومػػد الػػدكيور

سػػيخداـ " أوصػػاؼ محػددة فػػى الوبػػارات الجاموػػا اليػػى ويػػت

شي األزهر واي ميا بإي امػات خطيػرة م ػا المخالفػا الصػارخا لمشػريوا ا سػىميا واليحػريض
عمى يمؾ المخالفا وخداعا لمدولا و لر يس الجم وريا ولمحكوما ولمجمػس الشػوب بمومومػات

فيػػر صػػحيحا صػػد ب ػػا ػ فيمػػا زعػػـ الػػدكيور
األسىميا ٓ
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ػ يحريض ػ ـ عمػػى مخالفػػا الش ػريوا

و د جرش ضاء محكمػا الػ ،ض عمػى أف ال،صػد الج ػا ى ييح،ػؽ ب شػر ال،ػاذؼ األمػور

الميضم ا لم،ذؼ وهو عالـ أ ا لو كا ت صاد ا ألوجبت ع،اب الم،ذوؼ فػى ح،ػا أو حي،ػاره
 ،وهذا الومػـ مفيػرض

ذا كا ػت الوبػارات موضػوع ال،ػذؼ شػا ا بػذاي ا وميػى يح،ػؽ هػذا

ال،صد فى يكوف ه اؾ محؿ لميحدث عف سىما ال يا "ٓ
* ،ض  ٜٕٔٙ/ٔ/ٔٙس ٖٔ ػ ٖٔ ػ ٓ ٗٚ
* ،ض ٕٗ ٜٜٔ٘/ٖ/س ٓٔ ػ  ٚٛػ ٓ ٖٗٛ

لذلؾ فإف فػى ال،صػد الج ػا ى مػا ي،ػع عب ػا عمػى عػايؽ المػي ـ فػى جػ ار ـ ال،ػذؼ  ،ػ

وبذلؾ ضت محكمػا الػ ،ض ف،الػت  :ػ " ف ال،صػد الج ػا ى فػى جػ ار ـ ال،ػذؼ والسػب والويػب

مػػف شػػرف محكمػػا الموضػػوع ي،ػػدير بويػػا فػػى كػػؿ دعػػوش  ،ول ػػا أف يسػػيخمص ي ػوافره مػػف ذات

عبارات ال،ذؼ والسب والويب ػ وعمى المي ـ فى هذه الحالا عبء ال فػى ولػيس عمػى المحكمػا
أف ييحدث صراحا عف ياـ هذا الركف "
*

،ض  ٜٕٔٗ/ٕٔ/ٚػ مجموعا ال،واعد ال،ا و يا ػ ج  ٙػ ٖٓ ػ ٔٗ

* اٌمظد اجلٕبئ ٝف ٝاٌعت ٚاٌمرف  ،ـ لظد ػبَ الخبص  :ـ

و مػػف الميػواير فػػى ضػػاء محكمػػا الػ ،ض  ،ػ أف ال،صػػد الج ػػا ى فػػى جريمػػا ال،ػػذؼ

والسػب  ،صػد عػاـ

خػاص  ،ػ وبػذلؾ ضػت محكمػا الػ ،ض ف،الػت  :ػ " أف ال،ػا وف

ييطمب فػى جريمػا ال،ػذؼ صػداي ج ا يػاي خاصػاي  ،بػؿ يكيفػى بيػوافر ال،صػد الج ػا ى الوػاـ الػذش
ييح،ػػؽ في ػػا ميػػى شػػر ال،ػػاذؼ أو أذاع األمػػور الميضػػم ا ال،ػػذؼ وهػػو عػػالـ أ ػػا لػػو كا ػػت

صػػاد ا ألوجبػػت ع،ػػاب الم،ػػذوؼ فػػى ح،ػػا أو أحي،ػػاره ع ػػد ال ػػاس ٓ و يػػا ر فػػى ي ػوافر هػػذا
ال،صػػد أف يكػػوف ال،ػػاذؼ حسػػف ال يػػا أش موي،ػػداي صػػحا مػػا رمػػى بػػا المج ػػى عميػػا مػػف و ػػا ع

ال،ذؼ "

* ،ض ٕٕ ٜٖٜٔ/٘/ػ مج ال،واعد ال،ا و يا ػ ج ٗ ػ  ٖٜٛػ ٘٘ٚ
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* إظزظٙبز اٌمظد  :ـ

* " سػػيظ ار ال،صػػد الج ػػا ى فػػى جريمػػا ال،ػػذؼ والسػػب عم ػاي مػػف أخيصػػاص محكمػػا

الموضوع يسيخمصا مف و ا ع الدعوش وظروف ا دوف مو،ب عمي ا فى ذلؾ "
* ،ض ٖٓ ٜٖٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٗ ػ ٕ٘ٓ ػ ٘ٔٓٔ
* ،ض ٕٔ ٜٔٚٚ/ٙ/ػ س  ٕٛػ ٘٘ٔ ػ ٕٗٚ

* " أف ال،صػػد الج ػػا ى فػػى ج ػ ار ـ ال،ػػذؼ والسػػب والويػػب مػػف شػػرف محكمػػا الموضػػوع
ي،دير بويا فى كؿ دعوش  ،ول ا أف يسيخمص يوافره مػف ذات عبػارات ال،ػذؼ والسػب والويػب

 ،وعمػػى المػػي ـ فػػى هػػذه الحالػػا عػػبء ال فػػى  ،ولػػيس عمػػى المحكمػػا أف ييحػػدث فػػى الحكػػـ
صراحا عف ياـ الركف "
ٓ ،ض  ٜٕٔٗ/ٕٔ/ٚػ مج ال،واعد ال،ا و يا ػ ج  ٙػ ٖٓ ػ ٔٗ
* ِب يزذمك ثٗ اٌمظد  :ـ

* " وال،صد الج ا ى ييح،ؽ ب شر ال،اذؼ األمور الميضػم ا لم،ػذؼ وهػو عػالـ أ ػا لػو

كا ػػت ص ػػاد ا ألوجب ػػت ع ،ػػاب الم ،ػػذوؼ ف ػػى ح ،ػػا أو أحي ،ػػاره وه ػػذا الوم ػػـ مفي ػػرض ذا كا ػػت
الوبارات موضوع ال،ذؼ شا ا بذاي ا "

* ،ض  ٜٕٔٙ/ٔ/ٔٙػ س ٖٔ ػ ٖٔ ػ ٗٚ
* ،ض ٕٗ ٜٜٔ٘/ٖ/ػ س ٓٔ ػ  ٚٛػ ٖٗٛ
* ،ض ٗ ٜٜٔٗ/ٔ/ػ مج ال،واعد ال،ا و يا ػ ج  ٚػ ٗ ٚٚػ ٕٚٙ

* اٌمظد لد يعزفبد ِٓ ػجبزارٗ ذارٙب  :ـ

ض ػػت محكم ػػا الػ ػ ،ض ف ػػى الودي ػػد م ػػف أحكام ػػا ب ػػرف س ػػوء ال،ص ػػد يس ػػيفاد م ػػف ذات

عبػػارات ال،ػػذؼ أو السػػب ذا كا ػػت شػػا ا بػػذاي ا أو مػػف الص ػراحا والوضػػوح بحيػػث يكػػوف مػػف
المفروض عمـ ال،اذؼ بمدلول ا وبر ا يمس المج ى عميا فى سمويا أو يسيمزـ ع،ابا ٓ
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*

ٚف ٝذٌه لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـ

" ف ال،صد الج ا ى فى ج ار ـ ال،ذؼ ليس ي عمـ ال،ػاذؼ بػرف مػا أسػ ده لمم،ػذوؼ مػف

شر ا لو صق أف يمحؽ ب ذا األخير ضر اير مادياي أو أدبياي ٓ وهػذا الػركف واف كػاف يجػب عمػى

ال يابا طب،اي لم،واعد الواما أف ي بت يوافره لدش ال،اذؼ  ،ي أف عبارات ال،ػذؼ ذاي ػا ػد يكػوف
مف الصراحا والوضوح بحيث بكوف مف المفػروض عمػـ ال،ػاذؼ بمػدلول ا وبر ػا يمػس المج ػى

عميػا فػى سػمويا أو يسػيمزـ ع،ابػػا ٓ وع د ػذ يكػوف مب ػى هػػذه الوبػارات حػامىي ب فسػا الػػدليؿ

الكافى عمى ال،صد الج ا ى "

* ،ض ٔٔ ٜٖٔٗ/ٙ/ػ مج ال،واعد ال،ا و يا ػ جٖ ػ ٓ ٕٚػ ٖ٘ٛ
* ،ض ٕٗ ٜٔٚٙ/٘/ػ س  ٕٚػ ٕٓٔ ػ ٕٗ٘
* ،ض ٔٔ ٜٔٚٓ/٘/ػ س ٕٔ ػ ٖ ٔٙػ ٜٗٙ
* ،ض ٕٕ ٜٔٙٔ/٘/ػ س ٕٔ ػ ٕٔٔ ػ ٜٓ٘
ال حمً

عٓ إٌيخ

ٚال ٌإلػزراز ثبٌٕمد املجبح

ِىت وبٔذ ػجبزاد اٌعت أ ٚاٌمرف
ٚاضذخ اإلظبءح ٚاال٘بٔخ ثرارٙب

الوبػػارات اليػػى أسػ دها الػػدكيور

ؿ

واضػػحا ا سػػاءة بػػذاي ا شػػا ا خادشػػا

بطبيوي ا وبصريق ألفاظ ا  ،ػ ف ى يصوره بوبارات شا ا " أ ا يخالؼ الشريوا ا سػىميا ،
مخالفا صارخا  ،كما أ ا يحرض عمى يمؾ المخالفا " وحيف ي سػب الػى

 ،صػاحب

الػ أرش فػػى كػػؿ مػػا ييصػؿ بالشػ وف الدي يػػا  ،يمػػؾ الفريػا الشػػا ا ويوجػػا ليػػا " المطشػػات " أش
الض ػربات والصػػفوات واليمطيخػػات وبوبػػارات جامحػػا  ،يطمػػب " عػػزؿ شػػي األزهػػر " ويي مػػا
بخػػداع الدولػػا وخػػداع ر ػػيس الجم وريػػا والحكومػػا وأعضػػاء مجمػػس الشػػوب بمومومػػات كاذبػػا

بغ ػػرض دفو ػػـ لمخالف ػػا الشػ ػريوا ا س ػػىميا والدس ػػيور وف ػػى عب ػػارات أخ ػػرش ش ػػا ا واض ػػحا
ا ساءة يصؼ شي األزهر بر ا لـ ي هو ْد م اسباي ل ذا المو ع

251

عممػا و شخصػا  ،ػ وا ػا ييوػيف

عزلا !!!! لحضا الدولا ويحريض ا عمى مخالفا الشريوا ا سىميا ػ شريوا اهلل !!!

فغ ػػى عػػف البيػػاف أف " مىءمػػا الوبػػارة " شػػرط أساسػػى باحػػا ال ،ػػد الوػػاـ  ،ػ فػػى

يجػػوز أف ييخػػذ ال ،ػػد الوػػاـ يك ػػا أو يومػػا أو ذريوػػا لخػػدش عيبػػار عبػػاد اهلل بوبػػارات جارحػػا

شا ا بذاي ا ل ذه الوبارات اليى أسمف اها ٓ

* ٚلد لضذ حمىّخ إٌمض ثرٌه فمبٌذ  :ـ

" مػ ػػف الم،ػ ػػرر أف ال،صػ ػػد الج ػ ػػا ى فػ ػػى جريمػ ػػا السػ ػػب أو ال،ػ ػػذؼ ييػ ػػوفر ذا كا ػ ػػت

المط ػػاعف الص ػػادرة

م ػػف الس ػػاب أو ال ،ػػاذؼ محش ػػوة بالوب ػػارات الخادش ػػا بالش ػػرؼ واأللف ػػاظ

الماسا با عيبار فيكوف عمما ع د ذ مفيرضاي  ،وميى يح،ؽ ال،صد فى يكػوف ه ػاؾ مػا محػؿ
لميحػػدث عػػف ال ،ػػد المبػػاح الػػذش هػػو مجػػرد بػػداء ال ػرأش فػػى أمػػر أو عمػػؿ دوف اف يكػػوف فيػػا
مسػػاس بشػػخص صػػاحب األمػػر أو الومػػؿ بغيػػا اليش ػ ير بػػا أو الحػػط مػػف كراميػػا  ،فػػإذا مػػا

يجاوز ال ،د

هذا الحد وجب الو،اب عميا بإعيباره مكو اي لجريما السب أو ال،ذؼ "

* ،ض  ٜٔٙٗ/ٔٔ/ٔٚػ س ٘ٔ ػ  ٖٔٙػ ٙٚٛ
* ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـ

" ميى كا ت الوبػارة الم شػورة  ،كمػا يكشػؼ ع وا ػا وألفاظ ػا  ،دالػا عمػى أف ال اشػر

ما رمى لى س اد و ا ع م ي ا لى المدعى بػالحؽ المػد ى هػى أ ػا يشػيغؿ بالجاسوسػيا فػإف
يراد هذه الوبارة بما شيممت عميا مف و ا ع ييضمف بذاي ا الػدليؿ عمػى يػوافر ال،صػد الج ػا ى

 ،و يوفػػى المػػي ـ أف يك ػػوف هػػذه الوبػػارة م ،ول ػػا عػػف جري ػػدة أخػػرش اج بيػػا ف ػػإف ا س ػ اد فػػى
ال،ػذؼ هيح،ػػؽ ولػػو كػػاف بصػػفا يشػػكيكيا ميػػى كػػاف مػػف شػػر ا أف يم،ػػى فػػى األذهػػاف ع،يػػدة ولػػو
و ييا أو ظ اي أو حيما ي ولو و يييف فى صحا األمور المدعاة " ٓ
* ،ض  ٜٔٙٔ/ٔ/ٔٚػ س ٕٔ ػ ٘ٔ ػ ٗ ٜطوف ر ـ  ٖٓ/ٕٔٓٛؽ

* وّب لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـ

" يسػػيوش أف يكػػوف عبػػارات ال،ػػذؼ أو السػػب اليػػى أذاع ػػا الجػػا ى م ،ولػػا عػػف الغيػػر

أو مف شا ا هو  ،ذلػؾ أف ،ػؿ الكيابػا اليػى ييضػمف جريمػا و شػرها يويبػر فػى حكػـ ال،ػا وف
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كال شر الجديد سواء بسواء  ،و ي،بػؿ مػف أحػد لإلفػىت مػف المسػ وليا الج ا يػا أف ييػذرع بػرف

يمؾ الكيابا ما ،مت عف صحيفا أخرش ػ ذ الواجب ي،ضى عمى مف ي ،ؿ كيابػا سػبؽ شػرها
برف ييح،ؽ بؿ دامػا عمػى ال شػر مػف أف يمػؾ الكيابػا

ٓ

ي طػوش عمػى ديػا مخالفػا لم،ػا وف "

* ،ض ٕٓ ٜٔٙٓ/ٕٔ/ػ س ٔٔ ػ ٔ ٔٛػ  ٜٕٜالطوف ر ـ  ٖٓ/ٕٔٓٚؽ
* اٌمظد اجلٕبئ ٝف ٝاٌعت ٚاٌمرف  ،ـ لظد ػبَ ال خبص  :ـ

و مػػف الميػواير فػػى ضػػاء محكمػػا الػ ،ض  ،ػ أف ال،صػػد الج ػػا ى فػػى جريمػػا ال،ػػذؼ

والسػب  ،صػد عػاـ

خػاص  ،ػ وبػذلؾ ضػت محكمػا الػ ،ض ف،الػت  :ػ " أف ال،ػا وف

ييطمب فػى جريمػا ال،ػذؼ صػداي ج ا يػاي خاصػاي  ،بػؿ يكيفػى بيػوافر ال،صػد الج ػا ى الوػاـ الػذش
ييح،ػػؽ في ػػا ميػػى شػػر ال،ػػاذؼ أو أذاع األمػػور الميضػػم ا ال،ػػذؼ وهػػو عػػالـ أ ػػا لػػو كا ػػت

صػػاد ا ألوجبػػت ع،ػػاب الم،ػػذوؼ فػػى ح،ػػا أو أحي،ػػاره ع ػػد ال ػػاس ٓ و يػػا ر فػػى ي ػوافر هػػذا
ال،صػػد أف يكػػوف ال،ػػاذؼ حسػػف ال يػػا أش موي،ػػداي صػػحا مػػا رمػػى بػػا المج ػػى عميػػا مػػف و ػػا ع

ال،ذؼ "

* ،ض ٕٕ ٜٖٜٔ/٘/ػ مج ال،واعد ال،ا و يا ػ ج ٗ ػ  ٖٜٛػ ٘٘ٚ
* ِب يزذمك ثٗ اٌمظد  :ـ

* " وال،صد الج ا ى ييح،ؽ ب شر ال،اذؼ األمور الميضػم ا لم،ػذؼ وهػو عػالـ أ ػا لػو

كا ػػت ص ػػاد ا ألوجب ػػت ع ،ػػاب الم ،ػػذوؼ ف ػػى ح ،ػػا أو أحي ،ػػاره وه ػػذا الوم ػػـ مفي ػػرض ذا كا ػػت
الوبارات موضوع ال،ذؼ شا ا بذاي ا "
* ،ض  ٜٕٔٙ/ٔ/ٔٙػ س ٖٔ ػ ٖٔ ػ ٗٚ

* ،ض ٕٗ ٜٜٔ٘/ٖ/ػ س ٓٔ ػ  ٚٛػ ٖٗٛ

* ،ض ٗ ٜٜٔٗ/ٔ/ػ مج ال،واعد ال،ا و يا ػ ج  ٚػ ٗ ٚٚػ ٕٚٙ
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* اٌمظد لد يعزفبد ِٓ ػجبزارٗ ذارٙب  :ـ

* ضػػت محكمػػا الػ ،ض فػػى الوديػػد مػػف أحكام ػػا بػػرف سػػوء ال،صػػد يسػػيفاد مػػف ذات عبػػارات
ال،ذؼ أو السب ذا كا ت شا ا بذاي ا أو مف الصراحا والوضػوح بحيػث يكػوف مػف المفػروض
عمـ ال،اذؼ بمدلول ا وبر ا يمس المج ى عميا فى سمويا أو يسيمزـ ع،ابا ٓ

*

ٚف ٝذٌه لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـ

* " ف ال،صد الج ا ى فى ج ار ـ ال،ذؼ ليس ي عمـ ال،اذؼ برف ما أسػ ده لمم،ػذوؼ مػف

شر ا لو صق أف يمحؽ ب ذا األخير ضر اير مادياي أو أدبياي ٓ وهػذا الػركف واف كػاف يجػب عمػى
ال يابا طب،اي لم،واعد الواما أف ي بت يوافره لدش ال،اذؼ  ،ي أف عبارات ال،ػذؼ ذاي ػا ػد يكػوف
مف الصراحا والوضوح بحيث بكوف مف المفػروض عمػـ ال،ػاذؼ بمػدلول ا وبر ػا يمػس المج ػى

عميػا فػى سػمويا أو يسػيمزـ ع،ابػػا ٓ وع د ػذ يكػوف مب ػى هػػذه الوبػارات حػامىي ب فسػا الػػدليؿ

الكافى عمى ال،صد الج ا ى "

* ،ض ٔٔ ٜٖٔٗ/ٙ/ػ مج ال،واعد ال،ا و يا ػ جٖ ػ ٓ ٕٚػ ٖ٘ٛ
* ،ض ٕٗ ٜٔٚٙ/٘/ػ س  ٕٚػ ٕٓٔ ػ ٕٗ٘
* ،ض ٔٔ ٜٔٚٓ/٘/ػ س ٕٔ ػ ٖ ٔٙػ ٜٗٙ
* ،ض ٕٕ ٜٔٙٔ/٘/ػ س ٕٔ ػ ٕٔٔ ػ ٜٓ٘
الوبارات اليى أسػ دها الػدكيور

ؿ

واضػحا ا سػاءة بػذاي ا شػا ا خادشػا

بطبيوي ا وبصريق ألفاظ ا  ،ػ ف ى يصوره بوبارات شا ا " أ ا يخالؼ الشريوا ا سػىميا ،
مخالفا صارخا  ،كما أ ا يحرض عمى يمؾ المخالفا " وحيف ي سػب الػى

 ،صػاحب

الػرأش فػػى كػػؿ مػػا ييصػؿ بالشػ وف الدي يػػا  ،يمػػؾ الفريػا الشػػا ا ويوجػػا ليػػا " المطشػػات " أش
الض ػربات والصػػفوات واليمطيخػػات وبوبػػارات جامحػػا  ،يطمػػب " عػػزؿ شػػي األزهػػر " ويي مػػا

بخ ػداع الدولػػا وخػػداع ر ػػيس الجم وريػػا والحكومػػا وأعضػػاء مجمػػس الشػػوب بمومومػػات كاذبػػا
بغ ػػرض دفو ػػـ لمخالف ػػا الشػ ػريوا ا س ػػىميا والدس ػػيور وف ػػى عب ػػارات أخ ػػرش ش ػػا ا واض ػػحا
ا ساءة يصؼ شي األزهر بر ا لـ ي هو ْد م اسباي ل ذا المو ع
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عممػا و شخصػا  ،ػ وا ػا ييوػيف

عزلا !!!! لحضا الدولا ويحريض ا عمى مخالفا الشريوا ا سىميا ػ شريوا اهلل !!!

فغ ػػى عػػف البيػػاف أف " مىءمػػا الوبػػارة " شػػرط أساسػػى باحػػا ال ،ػػد الوػػاـ  ،ػ فػػى

يجػػوز أف ييخػػذ ال ،ػػد الوػػاـ يك ػػا أو يومػػا أو ذريوػػا لخػػدش عيبػػار عبػػاد اهلل بوبػػارات جارحػػا

شا ا بذاي ا ل ذه الوبارات اليى أسمف اها ٓ

* ٚلد لضذ حمىّخ إٌمض ثرٌه فمبٌذ  :ـ

" مػ ػػف الم،ػ ػػرر أف ال،صػ ػػد الج ػ ػػا ى فػ ػػى جريمػ ػػا السػ ػػب أو ال،ػ ػػذؼ ييػ ػػوفر ذا كا ػ ػػت

المط ػػاعف الص ػػادرة

م ػػف الس ػػاب أو ال ،ػػاذؼ محش ػػوة بالوب ػػارات الخادش ػػا بالش ػػرؼ واأللف ػػاظ

الماسا با عيبار فيكوف عمما ع د ذ مفيرضاي  ،وميى يح،ؽ ال،صد فى يكػوف ه ػاؾ مػا محػؿ
لميحػػدث عػػف ال ،ػػد المبػػاح الػػذش هػػو مجػػرد بػػداء ال ػرأش فػػى أمػػر أو عمػػؿ دوف اف يكػػوف فيػػا
مسػػاس بشػػخص صػػاحب األمػػر أو الومػػؿ بغيػػا اليش ػ ير بػػا أو الحػػط مػػف كراميػػا  ،فػػإذا مػػا

يجاوز ال ،د

هذا الحد وجب الو،اب عميا بإعيباره مكو اي لجريما السب أو ال،ذؼ "

* ،ض  ٜٔٙٗ/ٔٔ/ٔٚػ س ٘ٔ ػ  ٖٔٙػ ٙٚٛ

ملب رمــــــــدَ
* ولما أورد اه بالمرافوا الشفويا ٓ

ـــــــــــــ

* ولما هو ابت باليح،ي،ات وحوافظ المسي دات  ،ػ
يطمب المج ى عميا المدعى بالحؽ المد ى :
بوػػد يو يػػع الو،وبػػا الم،ػػررة ا و ػػا ػ ل ػزاـ المػػي ـ المػػدعى عميػػا بػػرف يػػادش ليػػا مبمػػغ
ٕٔٓٓ جػـ الفػيف وواحػد ج يػا مصػػرش عمػى سػبيؿ اليوػويض الما ػػت عمػا أصػابا مػف أضػرار
ماديا وأدبيا والمصروفات وم،ابؿ أيواب المحاماه ٓ "

( ي ػ ػ ػػى مػ ػ ػػا ،م ػ ػ ػػاه عػ ػ ػػف بوػ ػ ػػض مػ ػ ػػا ورد بمػ ػ ػػذكريى دفػ ػ ػػاع فضػ ػ ػػيما الطػ ػ ػػاف المػ ػ ػػارخييف

ٗ) ٕٓٓٔ/ٕ/ٗ ، ٕٓٓٓ/ٕٔ/
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وما سبؽ جميوا ييبيف أف الطاعف أ ػار دفاعػاي جوهريػا ييغيػر بػا حيمػاي وجػا الػرأش فػى

الػػدعوش موػػز ايز ب ،ػ ار ف وأدلػػا اطوػػا ولػػـ يحفػػؿ بػػا محكمػػا الموضػػوع ولػػـ يويػػد بيحصػػيما والػػرد
عمي ػػا وه ػػو م ػػا يوي ػػب حكم ػػا المطو ػػوف في ػػا ويس ػػيوجب ،ض ػػا

المسػػطور بمذكرييػػا وبح ػوافظ مسػػي دايا الخمسػػا

لم ػػا ه ػػو م ،ػػرر أف ال ػػدفاع

يويبػػر مكم ػىي لمػػدفاع الشػػفوش المبػػدش أمػػاـ

المحكمػػا ف لػػـ يكػػف بػػديىي ع ػػا وعمي ػػا أف يحصػػما وييصػػدش لػػا يػػرداي ورداي ميػػى كػػاف جوهريػاي
يمكف أف ييغير با وجا الرأش فى الدعوش وا ي كػاف الحكػـ مويبػاي ل،صػوره واخىلػا بحػؽ الػدفاع

ٓ

* ،ض  ٜٜٔٔ/ٔ/ٕٜػ س ٕٗ ػ ر ـ ٕٗ ػ ص ٔ ٜٔػ طوف ر ـ ٖٖٔ ٜ٘/ؽ

* ،ض ٖٓ ٜٖٔٚ/ٕٔ/ػ س ٕٗ ػ ر ـ ٕٓٔ ػ ص ٓ ٕٔٛػ طوف ٕٖ٘ٗ / ٚؽ

ٚلد لضذ حمىّخ إٌمض ف ٝاٌؼديد ِٓ أدىبِٙب ثأٔٗ :
"

مػف الم،ػػرر أف الػػدفاع المكيػػوب ػ مػػذكرات كػػاف أو حػوافظ مسػي دات ػ هػػو ييمػػا

لمػػدفاع الش ػػفوش ،

ػ ويمي ػػزـ المحكم ػػا ب ػػرف يوػػرض ل ػػا يػ ػراداي ورداي وا ك ػػاف حكم ػػا مويبػ ػاي

بال،صور وا خىؿ بحؽ

الدفاع "

ٓ

*

،ض ٖ ٜٔٛٗ/ٗ/ػ س ٖ٘ ػ ٕ ٛػ ٖٚٛ

*

،ض ٔٔ ٜٔٚٛ/ٙ/ػ س  ٕٜػ ٓٔٔ ػ ٜ٘ٚ

*

،ض  ٜٔٚٙ/ٔ/ٕٙػ س  ٕٚػ ٕٗ ػ ٖٔٔ

*

،ض  ٜٜٔٙ/ٕٔ/ٛػ س ٕٓ ػ ٔ ٕٛػ ٖٔٚٛ

*

،ض ٖٓ ٜٖٔٚ/ٕٔ/ػ سٕٗ ػ ٓ ٕٙػ ٓ ٕٔٛػ طوف ٖ٘ ٖٗ/ٚؽ

*

،ض  ٜٜٔٔ/ٔ/ٜٔػ سٕٗ ػ ٕٗ ػ ٔ ٜٔػ طوف ٖٖٔ ٜ٘/ؽ

*
*

،ض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٔٙػ س  ٕٛػ ٖٔ ػ ٖٙ

،ض  ٜٖٔٚ/ٕٔ/ٔٙػ س ٕٗ ػ  ٕٜٗػ ٕٕٔٛ

كذلؾ المسي دات ف ى بدورها جزء ييج أز مف الدفاع المكيوب  ،بؿ هػى عمػاده

وس ده وعموده الف،رش  ،ػ ومع أف دفاع الطػاعف كػاف مايػدا بوشػرات المسػي دات اليػى أحػاؿ
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الي ػػا الػػدفاع ويمسػػؾ ب ػػا  ،ػ ا أف الحكػػـ لػػـ يو ػرض ل ػػا بيايػػا ايػرادا و ردا  ،وهػػذا
صور واخىؿ جسيـ بحؽ الدفاع ٓ

 ٚلد دىّذ حمىّخ إٌمض ثأٔـٗ  " :وأف كػاف ال ابػت مػف المسػي دات اليػى

يويمد عمي ا الطػاعف فػى ا بػات دفاعػا ػد ػدمت م ػا بوػد حجػز ال،ضػيا لمحكػـ ولػـ يكػف

مرخصا لا مػف المحكمػا فػى ي،ػديم ا  ،فػذلؾ ممايسػوغ لممحكمػا ا ليفػات ع ػا  ،ولكػف
اذا كاف الطاعف د يمسؾ ب ػذا الػدفاع أمػاـ المحكمػا وكػاف دفاعػا جوهريػا ػد يريػب عميػا
لوصق يغيير وجا الرأش فى الدعوش وكا ت المحكمػا لػـ يوػف بيح،يػؽ هػذا الػدفاع أو يػرد

عميا فاف حكم ا يكوف اص ار صو ار يويبا بمايسيوجب ،ضا "
* ،ض ٕٓ  ٕ٘ /٘ /ػ س ٖ ػ ٗ ٖٙػ ٜٚٚ
ٚدىّذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ :

" يمسػؾ الطػاعف بد لػا مسػي دات م،دمػا

م ا فى فى ركف الخطر ع ا يود دفاعػا هامػا فػى الػدعوش ومػا ار فػى مصػيره واذا لػـ
يمػػؽ المحكمػػا بػػا الػػى هػػذا الػػدفاع فػػى جػػوهره ولػػـ يواج ػػا عمػػى ح،ي،يػػا ولػػـ يفطػػف الػػى
فحواه ولـ ي،سطا ح،ا ويو ى بيمحيصا بموفا الى فايا األمر فيا بؿ سكيت ع ػا ايػرادا
لػػا وردا عميػػا ولػػـ ييحػػدث عػػف يمػػؾ المسػػي دات مػػع مػػايكوف ل ػػا مػػف د لػػا فػػى فػػى ع صػػر
الخطػػر ولػػو أ ػػا ع يػػت ببح ػػا لجػػاز أف ييغيػػر وجػػا ال ػرأش فػػى الػػدعوش فػػاف حكم ػػا يكػػوف

مويبا بال،صور " ٓ
* ،ض ٔٔ ٖٚ /ٕ /ػ س ٕٗ ػ ٖٓ ػ ٔٗٙ
ٚدىّــذ حمىّــخ اٌــٕمض ثأٔــٗ  " :الػػدفاع الم بػػت فػػى صػػفحات حافظػػا

المسػػي دات الم،دمػػا لممحكمػػا ا سػػي افيا بوػػدـ اسػػييفاء الشػػيؾ محػػؿ ا ي ػػاـ ش ػ ار طا

ال،ا و يا سكوت الحكـ ع ا ايرادا وردا عميا يصما بال،صور المبطؿ لػػا " ٓ
* ،ض ٔٔ ٖٚ /ٕ /ػ س ٕٗ ػ ٕٖ ػ ٔ٘ٔ
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* رمٛي حمىّخ إٌمض  :ـ

" لما كاف ذلؾ  ،وكاف الحكـ المطووف فيػا ػد عي ػؽ أسػباب الحكػـ المسػير ؼ الػذش

أففػػؿ ا شػػارة لػػى دفػػاع الطاع ػػا  ،ولػػـ يػػورد مضػػموف المسػػي دات الم،دمػػا م ػػا باي ػاي ل ػػذا
الػدفاع بمػا يبػػيف م ػا أف المحكمػا واج ػػت ع اصػر الػدعوش وألمػػت ب ػا عمػى وجػػا هيفصػق عػػف
أ ػػا فط ػػت لي ػػا وواز ػػت بي ػػا وأ ػػا أطرحػػت هػػذا الػػدفاع وهػػى عمػػى بي ػػا مػػف أم ػره وبوػػد أف

امػػت بمػػا ي بغػػى عمي ػػا مػػف يػػد يؽ البحػػث ليوػػرؼ وجػػا الح،ي،ػػا ػ األمػػر الػػذش يصػ ْػـ الحكػػـ
ويوجػػز محكمػػا ال ػ ،ض عػػف عمػػاؿ ر ابي ػػا عمػػى الوجػػا
المطوػػوف فيػػا بال،صػػور فػػى البيػػاف ه
دوف حاجا لى بحث با ى أوجا الطوف " ٓ

الصحيق  ،ومف يـ ييويف ،ضا وا عادة
* ،ض ٗ ٜٔٛٛ/ٔ/ػ س  ٖٜػ ٖ ػ ٙٙ
* ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـ

" وأ ػػا ول ػ ف كػػاف األصػػؿ أف المحكمػػا

يميػػزـ بميابوػػا الطػػاعف فػػى م ػػاحى دفاعػػا

المخيمفا ي أ ا ييوػيف عمي ػا أف يػورد فػى حكم ػا مػا يػدؿ عمػى أ ػا واج ػت ع اصػر الػدعوش
وألمػػت ب ػػا عمػػى حػػو يفصػػق مػػف أ ػػا فط ػػت لي ػػا وواز ػػت بي ػػا ػ وعمي ػػا أف يوػػرض لػػدفاع

الطاعف يراداي لا ورداي عميا ما داـ ميصىي بوا وا الػدعوش وميوم،ػاي بموضػوع ا وبيح،يػؽ الػدليؿ
في ػػا ػ فػػإذا صػػرت فػػى بح ػػا ويمحيصػػا وفحػػص المسػػي دات اليػػى ريكػػز عمي ػػا بموف ػاي لغايػػا
األمر فيا وأس،طيا فى جمميا ولـ يورده عمى حو يكشػؼ عػف أ ػا أحاطػت بػا وأ سػطيا ح،ػا

فإف حكم ا يكوف مشوباي بال،صور بما يبطما "

* ،ض  ٜٔٛ٘/ٙ/ٙػ س  ٖٙػ ٖٗٔ ػ ٕ ٚٙػ طوف ٖ ٘ٗ/ٗٙٛؽ
وحي ػػث أ ػػا لم ػػا ي ،ػػدـ جميو ػػا ف ػػإف الحك ػػـ المطو ػػوف في ػػا يك ػػوف و ػػد راف عمي ػػا عػ ػوار

البطىف بما يسيوجب ،ضا وا عادة فى خصوص الدعوش المد يا ٓ
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فٍٙـــرٖ األظجـــــبة
ــــــــــــــــ

يميمس الطاعف مف محكما ال ،ض الحكـ  :ػ
ا
ب،بوؿ الطوف شكىي ٓ
أٚال :
ا
ثبٔيــب  :وفػػى الموضػػوع ب ػ ،ض الحكػػـ المطوػػوف فيػػا فيمػػا ضػػى بال سػػبا لمػػدعوش المد يػػا

واحالي ػػا لػػى محكمػػا ج ايػػات ال،ػػاهرة مشػػكما ب ي ػػا أخػػرش لمفصػػؿ في ػػا مجػػدداي مػػع
ل ػ ػ ػ ػ ػزاـ المطوػ ػ ػ ػ ػػوف ضػ ػ ػ ػ ػػده بالمصػ ػ ػ ػ ػػروفات عػ ػ ػ ػ ػػف الػ ػ ػ ػ ػػدرجات ال ػ ػ ػ ػ ػ ىث وم،ابػ ػ ػ ػ ػػؿ

أيواب المحاماه ٓ

احملبِ / ٝزجبئ ٝػغيخ
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رعٙيً اظزيالء ـ رسثخ ـ إضساز ـ اشرتان
ــــــــــــــــــ

ف ٝاٌمضيخ زلُ  1997/897جٕبيبد لظس إٌيً
ٚزلُ  1997/8وٍٚ ٝظظ اٌمب٘سح

اٌغؼٓ ثبٌٕمض زلُ  73/60554ق
ـــــــــــــــــــــ
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حمىّخ إٌمض
ـــــــــــــــ

اٌدائسح اجلٕبئيخ
ــــــــــــــ

ِروــــــسح
ــــــ

ثأظجبة اٌغؼٓ ثبٌٕمض
ـــــــــــــــ

املمدَ ِٓ

:

حمى َٛضدٖ ( عبػٓ )

مي ـ ٗ /

وموط ػػا المخيػػار مكيػػب األسػػياذ /محمػػد رجػػا ى عطيػػا ػ وش ػ ريا رجػػا ى

عطيػا المحػامى بػال ،ض ٘ٗ شػارع طموػت حػرب  ٕٙ ،شػارع شػريؼ باشػا ػ
ال،اهرة ػ ٓ
فــ ٝا ىـُ  :الصػادر فػى ٕٗ  ٕٖٓٓ /ٗ/مػػف محكمػا أمػػف الدولػا الوميػا فػػى ال،ضػيا ر ػػـ
 ٜٜٔٚ/ٜٛٚج ايػ ػػات صػ ػػر ال يػ ػػؿ (  ٛلس ػ ػ ا  ٜٜٔٚكمػ ػػى وسػ ػػط ال،ػ ػػاهرة )
وال،اضى حضػورياي بموا بػا المػي ـ

باألشػغاؿ الشػا ا لمػدة سػبع سػ وات

ويغريم ػػا مبم ػػغ ٖٗ٘ ٕ ٗٛ ٓٙٓ ٕٜج ي ػػا ( ما ي ػػا وأربو ػػوف ممي ػػوف ج ي ػػا
وسيوف ألفا وما ييف وأ ػيف ويسػووف ج ي ػا وخمسػما ا وأربوػا و ى ػوف مميمػا )

وال ازمػػا بػػرد م ػػؿ هػػذا المبمػػغ مػػع المحكػػوـ ضػػدها الخامسػػا بطريػػؽ اليضػػامف

وبوزلا مف وظيفيا
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اٌٛلبئــــــــغ
ـــــــــــ

أحاؿ المحامى الواـ ل يابا األمواؿ الواما الوميا المي ميف :
ٔػ

ٕػ

ٖػ

ٗػ

٘ػ

( اٌغبػٓ )

لػ ػػى محكمػ ػػا أمػ ػػف الدولػ ػػا الوميػ ػػا بوصػ ػػؼ أ ػ ػػـ فػ ػػى خػ ػػىؿ الفي ػ ػرة مػ ػػف أوؿ ػ ػػوفمبر
س ا ٘ ٜٜٔحيى ٓٔ ٜٜٔٙ/ٖ/بدا رة سـ صر ال يؿ ػ محافظا ال،اهرة ٓ
 1ـ املز ّْٛٙاخلّعخ :

شيركوا فى يفاؽ ج ا ى الغرض م ػا ريكػاب ج ايػات يسػ يؿ ا سػييىء عمػى أمػواؿ

شركا ال صر لميصدير وا سييراد واليربق واألضرار الومدش برمواؿ الشركا سالفا الذكر ٓ
 2ـ املز ِٓ ّْٛٙاألٚي دىت اٌثبٌث :

بص ػػفي ـ م ػػوظفيف عم ػػومييف األوؿ ر ػػيس ال،ط ػػاع الم ػػالى وال ػػا ى م ػػدير الحس ػػابات

الخاصػػا بػػالب وؾ وال الػػث مػػدير دارة ا سػػييراد بشػػركا ال صػػر لميصػػدير وا سػػييراد ػ س ػ موا
لممي م ػػا الخامس ػػا ا س ػػييىء بغي ػػر ح ػػؽ وب ي ػػا اليمم ػػؾ عم ػػى أمػ ػواؿ ش ػػركا ال ص ػػر لميص ػػدير

وا سػػييراد والمخصصػػا ل ػػا مػػف الب ػػؾ األهمػػى فػػرع ال صػػر ليسػ يىت يما يػػا يحػػت يػػد الب ػػؾ

والبػ ػ ػ ػػالغ يمي ػ ػ ػ ػػا ٓٓٓ ٗٚ ،ٚ٘ٓ ،ج ي ػ ػ ػ ػػا بػ ػ ػ ػػرف هحػ ػ ػ ػػرر ل ػ ػ ػ ػػا خطابػ ػ ػ ػػات مارخػ ػ ػ ػػا ٔ ، ٕ ،

 ٜٜٔٗ/ٔٔ/ٔٙأهرسمت لب كى ال،اهرة فرع روت واألهمى المصػرش فػرع ال ص أرصػدر بموجب ػا
يفويضات مما مكف المي ما الخامسا مف ا سييىء عمى يمؾ المبالغ ٓ
 3ـ ( أ ) املز ّْٛٙاألٚي ٚاٌثبٔٚ ٝاٌساثغ :

األوؿ وال ػػا ى بص ػػفي ما س ػػالفا ال ػػذكر وال ارب ػػع ر ػػيس ط ػػاع اس ػػييراد الس ػػمع الغذا ي ػػا

حصموا لممي ما الخامسا بدوف حػؽ عمػى م فوػا مػف عمػؿ مػف أعمػاؿ وظيفػي ـ هػى ي ارضػ ا
لمبمػ ػػغ  ٕٛ ٕٔٓ ٗ٘ٚج ي ػ ػػا بػ ػػرف ػ ػػاموا دوف مبػ ػػرر مػ ػػف يوامػ ػػؿ بػ ػػيف شػ ػػركي ـ والمي مػ ػػا
المذكورة بربط وديوا مػف أمػواؿ شػركا ال صػر بمبمػغ ٓٗ ٖٕ٘  ٖٔ ٕٜٓج ي ػا لمػدة ي،ػارب
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أربوػا أشػ ر بالب ػػؾ األهمػى المصػػرش فػرع ال صػر لصػػالق يػراض المي مػػا الخامسػا بضػػما ا

مف الب ؾ المذكور المبمغ السالؼ الذكر رفـ مديو يا شركا ال صر لمب وؾ ٓ
( ة ) ثظفز ُٙظبٌفخ اٌروس

أضػػروا عمػػداي بػػرمواؿ ومصػػالق الج ػػا اليػػى يوممػػوف ب ػػا بػػرف ػػاموا ب ػربط وديػػوا بمبمػػغ

ٓٗ ٖٕ٘  ٖٔ ٕٜٓج ي ػػا بالب ػػؾ األهم ػػى ف ػػرع ال ص ػػر لم ػػدة ي ،ػػارب أربو ػػا أشػ ػ ر لممي م ػػا

الخامسػػا يحصػػمت عمػػى ػرض بضػػما ا ممػػا يريػػب عميػػا حبسػاي ل ػػذا ال،ػػدر مػػف أمػواؿ شػػركا
ال صػ ػػر رفػ ػػـ مػ ػػديو يي ا لمب ػ ػػوؾ بالسػ ػػحب عمػ ػػى المكشػ ػػوؼ ممػ ػػا أضػ ػػاع عمػ ػػى الشػ ػػركا مبمػ ػػغ

ٖٖ ٕ ٖٔٓ ٕٜج ي ػػا هػػو يمػػا الفػػارؽ بػػيف سػػور الفا ػػدة عمػػى الوديوػػا وسػػور الفا ػػدة ييجػػا
السحب عمى المكشوؼ ٓ
 4ـ املزّٙخ اخلبِعخ :

شػػيركت بطريػػؽ ا يفػػاؽ مػػع المي مػػيف مػػف األوؿ حيػػى ال اربػػع فػػى ريكػػاب الج ايػػات

موضػػوع الي مػػا ال ا يػػا وال ال ػػا بػػرف يف،ػػت مو ػػـ عمػػى ريكاب ػػا ويحصػػمت ييجػػا ل ػػذا ا يفػػاؽ
عمػػى خطابػػات لب كػػى ال،ػػاهرة فػػرع ػػروت واألهمػػى المصػػرش ػ فػػرع ال صػػر سػػيولت بموجب ػػا
عم ػػى مبم ػػغ ٓٓٓ ٘ ٗٚ ٚج ي ػػا كم ػػا يحص ػػمت عم ػػى ػػرض بض ػػماف الوديو ػػا الي ػػى ربط ػػت
لصالح ا فيمت الجريما ب اء عمى هذا ا يفاؽ ٓ

األمػػر الموا ػػب عميػػا بػػالمواد ٓٗ  ٔٔٙ ، ٔٔ٘ ، ٔ/ٖٔٔ ، ٗٔ ،مكػػر ار ، ٔٔٛ ،
 ٜٔٔمكر ار ع،وبات ٓ

وبجمسا ٕٔ ٜٜٜٔ/ٙ/ضت محكما أمف الدولا الوميا بال،اهرة حضورياي  :ػ

أٚال  :بال سبا لممي ـ األوؿ

ثبٔيــب  :بموا بػػا المي مػػيف ال ػػا ى

بإ ،ضاء الدعوش الج ا يا لوفايا ٓ
وال اربػػع

والخامسػػا

باألشػػغاؿ الشػػا ا

لمدة عشر س وات لكؿ وبيغريم ـ ميضام يف مبمغ ٖٗ٘ ٕ ٗٛ ٓٙٓ ٕٜج ي ا عمػا

أهس ػ د لػػي ـ وال ػزام ـ وور ػػا المػػي ـ األوؿ بػػرد مبمػػغ مسػ ا
ػاو لمبمػػغ الغ ارمػػا الم،ضػػى ب ػػا
وذلؾ عمى سبيؿ اليضامف وعمػى أف ي فػذ الحكػـ بػالرد بال سػبا ل ػا ء الور ػا ب،ػدر مػا

دؿ الي ـ مف ماؿ مف يركا مور ـ ٓ
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ثبٌثب  :بوزؿ المي ميف ال ا ى والرابع مف وظيفي ما ٓ
زاثؼب :بموا بػا المػي ـ ال الػث

بػالحبس مػع الشػغؿ لمػدة سػ ييف عػف الي مػا المسػ دة

ريف ر ـ (ٕ) مف أمر ا حالا بوصؼ ا ضرار الجسيـ فير الومدش وببراءيا ممػا

عداها مف ي ـ همس دة ٓ
و ضت محكما الػ ،ض فػى ٔٔ ٕٕٓٓ/ٕ /بػ ،ض هػذا الحكػـ مػع ا حالػا لمحكػـ فػى
الدعوش مجدداي مف دا رة أخرش ٓ

وبجمسا ٕٗ  ٕٖٓٓ/ٗ/ضت محكما أمف الدولا الوميا بال،اهرة حضورياي  :ػ

أٚال  :بال سبا لممي ـ األوؿ

بإ ،ضاء الدعوش الج ا يا لوفايا وبرفض طمػب الػرد فػى

مواج ا ور يا

ثبٔيــب  :بموا بػػا المػػي ـ ال اربػػع
الخامس ػػا

باألشػػغاؿ الشػػا ا لمػػدة سػػبع سػ وات وبموا بػػا المي مػػا

باألش ػػغاؿ الش ػػا ا لم ػػدة عش ػػر سػ ػ وات وبيغريم ػػا ميض ػػام ا مبم ػػغ

ٖٗ٘ ٕٜٕٗٛٓٙٓ ،ج ي ػػا وبإلزام ػػا ب ػػرد مبم ػػغ مس ػ ا
ػاو لمبم ػػغ يم ػػؾ الغ ارم ػػا وبو ػػزؿ
المي ـ الرابع مف وظيفيا ٓ

ثبٌثب  :بموا با المي ـ ال ا ى

بالحبس مع الشغؿ لمدة ىث س وات عمػا أسػ د ليػا

فى الي مييف الواردييف برمر ا حالا وبراءيا مما أس د ليا فيما عدا ذلؾ ٓ

زاثؼب  :بموا با المي ـ ال الث

بالحبس مع الشغؿ لمدة سػ ييف عمػا سػ د ليػا بػرمر

ا حالا فى الي ما ( ب ) مف الب د ٖ ( المودلا ) وبراءيػا ممػا أسػ د ليػا فيمػا عػدا

ذلؾ ٓ

ولمػػا كػػاف الحكػػـ السػػالؼ الػػذكر ال،اضػػى بإدا ػػا الطػػاعف عػػف الج ػ ار ـ المس ػ دة اليػػا ػػد
شػػابا ع ػوار الػػبطىف ف،ػػد طوػػف عميػػا بطريػػؽ ال ػ ،ض بشخصػػا مػػف السػػجف لممػرة ال ا يػػا وذلػػؾ
بياري  ٕٖٓٓ /٘/ٚو يد طو ا يحت ر ـ ٕٔ ييابع سجف طرة الومومى ٓ
ٛٔٚزد فيّب يٍ ٝأظجبة اٌغؼٓ ثبٌٕمض  :ـ
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أظجبة اٌغؼٓ

ــــــــــــــــــ

ا
أٚال  :اإلخالي حبك اٌدفبع ٚاخلغأ ف ٝاٌزغجيك :

ذلؾ أ ا وعمى ما يبػيف مػف أمػر ا حالػا اليػى أحيمػت بػا الػدعوش لػى المحكمػا فػإف

سمطا ا ي اـ أس دت لممي ميف األوؿ وال ا ى وال الث الي ما ا يى ص ا  :ػ
بصػ ػػفي ـ مػ ػػوظفيف عمػ ػػومييف األوؿ ر ػ ػػيس ال،طػ ػػاع المػ ػػالى وال ػ ػػا ى مػ ػػدير الحسػ ػػابات
لمب وؾ وال الث مػدير دارة ا سػييراد لشػركا

حػػؽ وب يػػا اليممػػؾ عمػػى أمػواؿ شػػركا

سػ موا لممي مػا الخامسػا ا سػييىء بغيػر

والمخصصػػا ل ػػا مػػف الب ػػؾ األهمػػى المصػػرش

فػػرع ال صػػر كيس ػ يىت يما يػػا يحػػت يػػد الب ػػؾ والبػػالغ يمي ػػا ٓ٘ ٗٚ ،ٚمميػػوف ج يػػا بػػرف
حرروا ل ا خطابات مارخا ٔ  ٜٜٔ٘/ٔٔ/ ٔٙ ، ٕ ،أرسمت لب ػؾ ال،ػاهرة فػرع ػروت والب ػؾ
األهم ػػى المص ػػرش ف ػػرع ال ص ػػر ص ػػد ار بموجب ػػا يفويض ػػات مم ػػا مك ػػف المي م ػػا الخامس ػػا م ػػف

ا سييىء عمى المبمغ المذكور ٓ

ول ػػـ ي س ػػب س ػػمطا ا ي ػػاـ لمم ػػي ـ ال ارب ػػع ( الط ػػاعف ) ا سػ ػ اـ ف ػػى يم ػػؾ الجريم ػػا أو
صدار اليفويضات سػالفا الػذكر بػؿ صػرت ا ي ػاـ عػف يمػؾ المي مػا لممي مػيف ال ى ػا األوؿ

واليى بموجب ػا يمك ػت المي مػا الخامسػا مػف اليػربق دوف حػؽ عمػى المبمػغ المػذكور ب ػاء عمػى
مػػا ػػاـ بػػا المي مػػوف ال ى ػػا المػػذكوروف مػػف يس ػ يؿ يربح ػػا مػػف ذلػػؾ المبمػػغ بمورفي ػػا واليػػى

شاركي ـ فى جريمي ـ ٓ وبذلؾ أصبق الطاعف ( المي ـ الرابع ) خػارج دا ػرة ا ي ػاـ عػف يمػؾ
الي م ػػا والي ػػى ح ػػددت س ػػمطا ا ي ػػاـ المي م ػػيف في ػػا وه ػػـ المي م ػػوف ال ى ػػا األوؿ بمش ػػاركا
المي ما الخامسا كما جاء برمر ا حالا ٓ ومع ذلؾ فإف محكما الموضوع ي ػت فػى حكم ػا
لى ال،ضاء بإدا ا الطاعف عف جريما اليربق مػف مػاؿ شػركا ال صػر سػالفا الػذكر وذكػرت مػا
صػػا أ ػػا شػػارؾ المػػي ـ األوؿ با يفػػاؽ والمسػػاعدة فػػى جريمػػا الي ػربق اليػػى ريكب ػػا بػػرف يفػػؽ

مو ػػا عم ػػى يظفي ػػر المي م ػػا الخامس ػػا ب ػػا ي ارض بض ػػماف يفويض ػػات الخص ػػـ المش ػػار لي ػػا
وس ػػاعده عم ػػى ذل ػػؾ ب ػػاليو يع مو ػػا بالمواف ،ػػا عم ػػى د ارس ػػا ع ،ػػد س ػػييراد ال،م ػػق ليك ػػوف فط ػػاء

صداره هذه اليفويضات كما كمؼ مراوسػا المػي ـ ال الػث بػاليو يع بػد ي م ػا عمػى اليفويضػيف
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المػ ػػارخيف ٔ ٜٜٔ٘/ٔٔ/ ٕ ،والمػ ػػذيف سػ ػػاهما مػ ػػع ب ػ ػػا ى اليفويضػ ػػات فػ ػػى يمكػ ػػيف المي مػ ػػا
الخامسػػا مػػف الحصػػوؿ بضػػما ي ا مػػف الب ػػؾ األهمػػى المصػػرش فػػرع ال صػػر عمػػى حػػد يس ػ يؿ
يميػا

٘ ٙمميػػوف ج يػػا سػػحبت م ػػا المي مػػا ٓ٘ ٗٚ ،ٚمميػػوف ج يػػا ػػاـ الب ػػؾ فػػى يػػاري

سيح،ا ا بخصم ا مػع بػا ى فوا ػده مػف حسػاب الشػركا لديػا لوػدـ سػداد المي مػا لػا ويجميػد
با ى يما اليفويضات لحيف الفصؿ فى الدعوش فيمت الجريما ب اء عمى ذلؾ
وبذلؾ يكوف المحكما د ضت بموا با الطاعف ( المي ـ الرابع ) عػف جريمػا اليػربق

س ػػالفا ال ػػذكر بالمس ػػاهما ف ػػى ص ػػدار يفويض ػػيف م ػػف اليفويض ػػات األربو ػػا والي ػػى يب ػػى الحك ػػـ
الطويف أف المي ما الخامسا يمك ت مف الحصوؿ ب اء عمي ػا عمػى ذلػؾ المبمػغ دوف حػؽ وهػو
ممم ػػوؾ لش ػػركا ال ص ػػر لإلس ػػييراد واليص ػػدير ب ػػرف أم ػػر الم ػػي ـ ال ال ػػث ب ػػاليو يع عمي ػػا فيم ػػت
) ـ رفػـ أف يمػؾ الجريمػا لػـ

اء عمػى ذلػؾ بالمسػاهما مػع المػي ـ األوؿ (
الجريما ب ي
يرد برمر ا حالا ولـ يكف مف بيف الي ـ اليى شمم ا األمر الصادر مف سمطا ا ي اـ ٓ

ػاء عمي ػػا و ػػد
ويكػػوف المحكمػػا و ػػد فصػػمت فػػى يمػػؾ الي مػػا و ضػػت بإدا ػػا الطػػاعف ب ػ ي
امػت بػػرمر محظػػور عمي ػػا ال،يػاـ بػػا بػػؿ م ػػى ع ػا بموجػػب المػػادة  ٖٓٚ /جػراءات ج ا يػػا

واليػػى صػػت عمػػى ضػػرورة أف ي،يصػػر المحكمػػا فػػى موا بي ػػا لممػػي ـ عمػػى الو ػػا ع الػواردة فػػى
أمػر ا حالػػا أو بور ػػا اليكميػػؼ بالحضػػور دوف فيرهػػا مػف الو ػػا ع األخػػرش واليػػى

يجػػوز ل ػػا

موا بيػػا ع ػػا مػػف يم،ػػاء فسػ ا ولػػو كا ػػت واردة باليح،ي،ػػات ألف ال يابػػا الوامػػا هػػى صػػاحبا

السػػمطا والو ي ػػا ف ػػى طمػػب يغيي ػػر أس ػػاس ا ي ػػاـ ف ػػى ال ػػدعوش أو زيػػادة الجػ ػ ار ـ المسػ ػ دة لػػى
المػي ـ وأف يكػػوف يمػػؾ الزيػػادة أمػاـ المحكمػػا وفػػى مواج ػػا المػػي ـ أو بوػد عى ػػا ب ػػا فػػى مػواد

الج ق وبطريؽ اليصدش طب،اي لممادة  ٔٔ/جراءات ج ا يا ٓ

ولما كاف ال ابت مما ي،دـ أف جريمػا يسػ يؿ يػربق المي مػا الخامسػا مػف مبػالغ لشػركا
والم سػوبا لمطػاعف بإصػداره امػ ار لممػي ـ ال الػث بػاليو يع عمػى يفويضػيف بم،يضػػاهما

يػيـ صػرؼ يمي مػػا لممي مػا الخامسػا دوف يػػد أو شػرط وهمػػا فيػر ػابميف لإللغػػاء مػف أمػواؿ

الشركا المذكورة ػ هذه الي ما لـ يشمم ا أمر ا حالػا ولػـ يحرك ػا ال يابػا الوامػا ضػد الطػاعف
لمحاكميا ع ا ػ ومف ـ فمػا كػاف لمحكمػا الموضػوع اليصػدش ل ػا وموا بيػا ع ػا أل ػا بػذلؾ
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يك ػػوف و ػػد ام ػػت ب ػػإجراء يخ ػػيص ب ػػا و ي ػػدخؿ ف ػػى و يي ػػا خاص ػػا وأف الجريم ػػا الم ػػذكورة

يخيمػػؼ كميػػا عػػف بػػا ى الج ػ ار ـ المس ػ د لمطػػاعف ريكاب ػػا بػػاألمر المػػذكور ويوػػد مسػػي،ما ع ػػا
ومسي،ما كذلؾ بكافا أركا ا ال،ا و يا والوا ويا عف يمؾ الج ار ـ ٓ

و ػػد رأت ال يابػػا الوامػػا وبحػػؽ عػػدـ يحريػػؾ الػػدعوش الج ا يػػا ضػػد الطػػاعف عػػف جريمػػا

يس يؿ اليربق سالفا الذكر بود أف يبيف لسمطا اليح،يػؽ أف الطػاعف لػـ يػرمر المػي ـ ال الػث
بإصػػدار يفويضػػيف م ػريبطيف بومميػػات سػػييراد األ مػػاح فػػاذا لو،ػػد م،ػػدـ م ػػا وهمػػا يفويضػػاف
مخيمف ػػاف ع ػػف اليفويض ػػيف مح ػػؿ الي ػػداعى في ػػر المش ػػروطيف وفي ػػر ال ،ػػابميف لإللغ ػػاء  ،ويك ػػوف

المحكما بذلؾ و د أخطرت أل ا عا بت الطاعف عف وا وا لـ يرفع ب ا الدعوش عميػا أمام ػا ػ
وأل ػا واف كا ػت يممػؾ يوػػديؿ وصػؼ األفوػاؿ المسػ دة لممػػي ـ طب،ػاي لممػادة  ٖٓٛ /جػراءات

ج ا يػػا ّ أ ػػا

يممػػؾ يغييػػر هػػذه األفوػػاؿ واي امػػا بي مػػا جديػػدة لمػػا فػػى ذلػػؾ مػػف مخالفػػا

لممػػادة  ٖٓٚ /جػراءات ج ا يػػا سػػالفا البيػػاف وهػػذا اليجػػاوز الػػذش و ػػع مػػف محكمػػا الموضػػوع
عمػػى هػػذا ال حػػو والػػذش أدش لػػى دا ػػا الطػػاعف عػػف جريمػػا لػػـ يرفػػع ب ػػا الػػدعوش مػػف سػػمطا
ا ي اـ وهى ال يابا الواما يبطؿ جراءات المحاكما اليى يمت ويبطؿ باليالى الحكػـ المطوػوف
عميا ألف المحكما يكوف بذلؾ و د جموت بال سبا لموا وػا المػذكورة بػيف سػمطا ا ي ػاـ والحكػـ

وهو أمر محظور عمي ا كما سمؼ البياف ذ ي،ضى المادة  ٔٔ /جػراءات ج ا يػا اليػى م حػت

محكمػا الج ايػات حػؽ اليصػدش لمو ػا ع األخػرش اليػى لػـ يسػ د لممػي ـ بػرمر ا حالػا ػ بوجػوب
حالي ا لم يابا الواما ليح،ي ،ا واليصػرؼ في ػا فػإذا صػدر رارهػا بإحالي ػا لػى المحاكمػا وجػب
حالي ا لى محكما أخرش خىؼ المحكما اليى اسيوممت حؽ اليصدش ٓ

و يرفػػع هػػذا الو ػوار عػػف الحكػػـ الطوػػيف أف يكػػوف الػػدفاع عػػف الطػػاعف ػػد ي ارفػػع فػػى

الدعوش برمي ا وشممت مرافويا كافا يمؾ الو ا ع دوف عيراض م ا ألف ما امت بػا المحكمػا
ػ عمى ما سمؼ ذكره ػ و ػع مخالفػاي لم ظػاـ الوػاـ ليوم،ػا برصػؿ مػف أصػوؿ المحاكمػات الج ا يػا
عيبارات ساميا ييصؿ بيوزيع الودالا عمى ما ي،ضى با ال،ا وف ٓ

* ،ض ٕ ٜٜٔ٘/ٖ/س ٓٔ ػ  ٘ٙػ  ٕ٘ٚػ
* ،ض ٖ ٜٕٔٙ/ٗ/ػ س ٖٔ ػ  ٚٚػ ٖٜٓ
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هػػذا لػػى أ ػػا عمػػى فػػرض جػػد

ػ ال،ػػوؿ بػػرف المحكمػػا أجػػرت يوػػديؿ وصػػؼ الي مػػا

المس ػ دة لمطػػاعف وال ػواردة بػػرمر ا حالػػا فإ ػػا كػػاف ييوػػيف عمي ػػا ج ػراء هػػذا اليوػػديؿ بالجمسػػا
أ ػػاء المحاكمػػا وي ب ػػا لػػى هػػذا الوصػػؼ الجديػػد ويم حػػا أج ػىي ذا أراد حيػػى يسػػيطيع مػػف
خىلا أف يود دفاعا ب اء عميا طالما ا ا لـ يومف ب ذا الوصؼ ولػـ يػرد بػرمر ا حالػا ػ وبػذلؾ
يكػػوف المحكمػػا و ػػد فاجػػرت الطػػاعف ب ػػذه الي مػػا بوصػػف ا الجديػػد والػػذش أدخميػػا في ػػا كمػػي ـ
بالمساهما مع المي ـ األوؿ رفـ أ ا لـ يكف موج ا ليا أصىي برمر ا حالا كما سػمؼ البيػاف

ٓ

كمػػا يك ػػوف المحكمػػا و ػػد أخذيػػا عم ػػى فػ ػرة وسػػاءليا ع ػػف يمػػؾ الجريم ػػا دوف أف يوػػد

دفاعا ع ا وهػو مػا يبطػؿ جػراءات المحاكمػا والحكػـ المطوػوف فيػا الصػادر ب ػاء عمػى يمػؾ
ا جراءات المشوبا بػالبطىف بمػا يسػيوجب ،ضػا  ،ألف المػادة  ٖٓٛ /جػراءات ج ا يػا واف
كا ت د أعطت المحكما سمطا يغيير الوصؼ ال،ا و ى لمفوؿ المس د لممي ـ ولػو لػـ يكػف هػذا

الوصؼ وارداي برمر ا حالا ّ أ ا ييويف عمي ا أف ي بػا المػي ـ لػى هػذا اليغييػر ويم حػا أجػىي

اء عمى هذا الوصؼ الجديد ذا طمب ذلؾ  ،وعمى ذلػؾ فػإف حػؽ المحكمػا
ليحضير دفاعا ب ي
فى يوػديؿ وصػؼ الي مػا المسػ دة لممػي ـ والػواردة بػرمر ا حالػا ػ ي،ابمػا واجب ػا فػى ي بي ػا لػى

ػاء عم ػػى الوص ػػؼ المو ػػدؿ ذا طم ػػب ذل ػػؾ ٓ
ذل ػػؾ اليو ػػديؿ وم ح ػػا أجػ ػىي ليحض ػػير دفاع ػػا ب ػ ي
باعيبػػار أ ػػا يي،يػػد بالوصػػؼ ال،ػػا و ى الػػذش يسػػبغا ال يابػػا الوامػػا عمػػى الفوػػؿ المس ػ د لػػى
المػػي ـ ومػػف واجب ػػا يمحػػيص الوا وػػا المطروحػػا عمي ػػا بجميػػع كيوف ػػا وأوصػػاف ا وأف يطبػػؽ
عمي ػػا صػػوص ال،ػػا وف يطبي،ػاي صػػحيحاي فيػػر م،يػػدة بالوا وػػا فػػى طا ػػا الضػػيؽ المرسػػوـ فػػى
وصػػؼ الي مػػا المحالػػا لي ػػا ػ

أف يبػػيف الي مػػا الجديػدة لممػػي ـ حيػػى ييػػاح لػػا فرصػػا ي،ػػديـ

دفاعا كامىي عمى أساس مويف مف الو ا ع وم حا أجىي لذلؾ ذا طمبا ٓ

بيد أف المحكما لـ يفوؿ ذلؾ ولـ ي با الطاعف ودفاعا لػى مػا أدخميػا مػف يوػديؿ عمػى

وصػػؼ الي مػػا المػػذكورة والػػذش يوػػد مغػػاي اير لو اصػػر الوا وػػا كمػػا وردت بػػرمر ا حالػػا ويمػػس
كيا ا المادش وبيا ا ال،ا و ى ممػا كػاف ي،يضػى مػف المحكمػا ي بيػا الطػاعف لػى هػذا اليوػديؿ

الجوهرش الذش أجريا المحكما فى الي ما ذاي ا واليى أس دت في ا لمطاعف وا وا أخرش لػـ يػرد
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فػػى أمػػر ا حالػػا حيػػى يكػػوف عمػػى عمػػـ وبي ػػا مػػف أمرهػػا وبػػرف المحاكمػػا يجػػرش عمػػى أساس ػ ا

وهػ ػ ػػو مػ ػ ػػا لػ ػ ػػـ يفومػ ػ ػػا المحكمػ ػ ػػا ول ػ ػ ػػذا كػ ػ ػػاف حكم ػ ػ ػػا مويب ػ ػ ػاي واجػ ػ ػػب ال ػ ػ ػ ،ض كمػ ػ ػػا سػ ػ ػػمؼ

البياف ٓ

ول،د ضت محكما ال ،ض برف  " :ال،ا وف

يخػوؿ المحكمػا عمػى أسػاس وا وػا شػممي ا

اليح،ي،ات لـ يكف مرفوعا ب ا الدعوش عميا دوف أف يمفت ظر الدفاع ع ا لى ذلؾ " ٓ
* ،ض ٕ٘ ٜٔٙٛ/ٔٔ/ػ س  ٜٔػ  ٕٓٛػ ٕٔٓٚ
* ،ض  ٜٔٙٛ/ٕٔ/ٔٙػ س  ٜٔػ ٕٕٗ ػ ٓٔٓٛ
* ،ض ٖ ٜٕٔٚ/ٔ/ػ س ٖٕ ػ  ٙػ ٕٓ

* ،ض  ٜٔٚٔ/ٕٔ/ٕٙػ سٕٕ ػ ٗ ٜٔػٛٓٛ
* ،ض ٘ ٜٜٔٚ/ٙ/ـ مج ال،واعد ال،ا و يا ـ عمر ـ جٗ ـ ٘ٓٗ ـ ٗٗٚ
و ي،دح فى ذلؾ ما أورديػا المحكمػا فػى حكم ػا ص  ٘ٚبػرف عمػى الػدفاع أف يي ارفػع
عمى أساس جميع مػا يمكػف أف يوصػؼ بػا الوا وػا فػى ال،ػا وف أذ أف ال ابػت بػرمر ا حالػا أف

ال يابا الواما وج ت لممي ميف جميوػاي جريمػا ا شػيراؾ فػى يفػاؽ ج ػا ى الغػرض م ػا ريكػاب
ج ايات يس يؿ ا سييىء عمى أمواؿ شركا ال صر واليربق وا ضرار الومدش برموال ا ومػف ػـ
فإف وا وا ا يفاؽ عمى ريكاب الجػ ار ـ المشػار لي ػا ػ يكػوف مطروحػا عمػى المحكمػا لمفصػؿ

في ا بما يشػكما مػف جػ ار ـ اخػرش فيػر جريمػا ا يفػاؽ الج ػا ى المحكػوـ بوػدـ دسػيوريي ا ػ ألف
وصػػؼ ا يفػػاؽ الج ػػا ى عمػػى ريكػػاب يمػػؾ الج ػ ار ـ وأف جػػاء عام ػاي مطم ،ػاي ف،ػػد أع،بػػا يحديػػد

ويخص ػيص ي ػػـ موي ػػا ومي مػػيف موي ػػيف مس ػ دة لػػي ـ وهػػذا اليحديػػد وذلػػؾ اليخصػػيص يبػػيف

الو اصػػر المكو ػػا لكػػؿ ي مػػا والمي مػػيف في ػػا يحديػػداي خاص ػاي محػػدداي ػ هػػو الػػذش جػػرت عميػػا
المحكمػػا ولػػيس الوصػػؼ الوػػاـ المطمػػؽ ال ػوارد عػػف جريمػػا ا يفػػاؽ الج ػػا ى المسػػيبودة لوػػدـ

دسػػيوريي ا ػ ومػػف الم،ػػرر فػػى هػػذا الصػػدد أف الخػػاص ي،يػػد الوػػاـ ولػػيس الوكػػس وعمػػى ذلػػؾ
مرافوػػا المػػدافع عػػف المػػي ـ ال اربػػع

يمكػػف أف ي صػػرؼ ي عػػف الي مػػا المحػػددة اليػػى بػػرمر
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ا حالا بوصف ا المػادش والمو ػوش وال،ػا و ى المبػيف لػذلؾ وألمػر ومػف فيػر األوصػاؼ األخػرش

اليى لـ يرد بتمر ا حالا السالفا واليى جرت المحاكما عميا وحده ٓ

وطالم ػػا أف س ػػمطا ا ي ػػاـ ػػد ح ػػددت ب ػػرمر ا حال ػػا ص ػػورة ا يف ػػاؽ ال ػػذش ي ػػـ ب ػػيف

المي مػػيف واسػػ،طت الطػػاعف مػػف بػػيف المسػػاهميف فػػى جريمػػا الي ػربق اليػػى حصػػمت بموجب ػػا
المي ما الخامسػا عمػى مبمػغ ٘ ٗٚ ٚمميو ػاي مػف الج ي ػات لشػركا ال صػر المج ػى عمي ػا ب ػا يء
عمػى يفويضػػات صػدرها الػ ىث مي مػػيف األوؿ ولػيس مػػف بيػ ـ الطػػاعف الػػذش لػـ يشػػارؾ فػػى

صػػدارها س ػواء با يفػػاؽ أو المسػػاعدة ومػػف ػػـ فػػى يمكػػف ال،ػػوؿ بػػرف الطػػاعف يوػػد مريكب ػاي

ومسػػاهما فػػى و ػػوع يمػػؾ الجريمػػا لمجػػرد يوجيػػا ي مػػا ا يفػػاؽ الج ػػا ى ليػػا عمػػى حػػو عػػاـ

ومطمؽ ٓ

و ش ػػؾ أف ا ي ػػاـ المح ػػدد بو اص ػػر وو ػػا ع وأفو ػػاؿ مادي ػػا موي ػػا يك ػػوف ه ػػو ال ػػذش
دارت عميا المحاكما والذش أعد الطاعف دفاعا عمى أساسا ػ وليس مف الم،بوؿ ع،ىي وم ط،ػاي
أف يطالب الطاعف بالدفاع عػف فسػا عػف كافػا الو ػا ع اليػى شػممي ا اليح،ي،ػات طالمػا أ ػا لػـ

يحدد برمر ا حالا الذش حدد الي ـ اليى يجرش محاكما الطاعف ع ا يحديداي د ي،ػاي ومػا لػـ يػرد

بذلؾ األمر الصادر مف سػمطا ا ي ػاـ فإ ػا يكػوف مطروحػاي عمػى المحكمػا وعمي ػا ذا أرادت
ػاء عميػػا أف يحػػيط الطػػاعف عممػػا ب ػػذا اليوػػديؿ حيػػى يكػػوف
طرحػػا ويوػػديؿ وصػػؼ الي مػػا ب ػ ي
عمى بي ا مف أمره ويياح لا فرصا يمحيصا وبح ا ولي،وؿ كمميػا فيػا وحيػى يمكػف ال،ػوؿ بر ػا
حوكـ محاكما جديا يوافرت في ا ح،وؽ الدفاع كامما وفؽ ما يوجبا الدسيور ٓ

و يغيػر مػف ذلػؾ ػوؿ المحكمػا أف الػدفاع عػػف الطػاعف ي ارفػع ع ػا افيػاي كميػاي وجػػود

يفاؽ ج ا ى أو س اـ مف جا با مػع بػا ى المي مػيف ػ ألف هػذا ال فػى

يو ػى حيمػاي أ ػا كػاف

عمى عمـ باليوػديؿ الػذش أجريػا المحكمػا عمػى وصػؼ يمػؾ الي مػا اليػى سػ دي ا ليػا واليػى لػـ

يومػػـ ب ػػا ّ بوػػد صػػدور الحكػػـ الطوػػيف وأطىعػػا عمػػى أسػػبابا ومػػف ػػـ ف،ػػد فػػوجئ بػػا ويكػػوف

بذلؾ و د حكـ ضده عف جريما لـ هيحط ب ا عمماي ولـ يود دفاعػا مسػب،اي ع ػا ولػـ ي،ػؿ كمميػا
في ا بوػد يف يػدها ويمحػيص كافػا ع اصػرها بالبحػث الػد يؽ والشػامؿ والكػافى والػذش ييح،ػؽ بػا
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كفال ػػا ح ،ػػوؽ ال ػػدفاع عم ػػى ح ػػو ص ػػحيق وص ػػا ب وه ػػذه الح ،ػػوؽ ييص ػػؿ برص ػػوؿ المحاكم ػػات

الج ا يا وحسف سير الودالا ٓ

و يخف ػػى أف كفال ػػا حري ػػا ال ػػدفاع وح،و ػػا يو ػػد م ػػف أه ػػـ الض ػػما ات ليح،ي ػػؽ الودال ػػا

وحمايا ح،وؽ ا ساف وحريايا األساسيا و د صػت المػادة  ٙٙ /مػف الدسػيور عمػى أف حػؽ
الدفاع مكفوؿ لممي ـ وييواظـ دور هذا الحؽ فى مرحما المحاكما فى أ ؿ مػف أف هيحػاط عممػا
بالي ما اليى يجرش المحكما محاكميا ع ا بكافا ع اصػرها وم،وماي ػا الماديػا والمو ويػا وهػو
مػػالـ ييح،ػػؽ بال سػػبا لمطػػاعف وبال سػػبا لمجريمػػا اليػػى ديػػف ع ػػا واليػػى لػػـ يػػرد بػػرمر ا حالػػا

والسػػالؼ بيا ػػا

ػ واذ كػػاف مػػا ي،ػػدـ فػػإف الحكػػـ المطوػػوف فيػػا يكػػوف و ػػد أخػػؿ بػػدفاع الطػػاعف

فضىي عما شاب جراءات محاكميا مف بطىف مما يويبا ويسيوجب ،ضا ٓ

يضػػاؼ لػػى مػػا ي،ػػدـ أف الػػدفاع عػػف الطػػاعف يمسػػؾ فػػى مرافويػػا أف ال يابػػا الوامػػا

أصدرت أم اير ضم يا بوػدـ وجػود وجػا

امػا الػدعوش الج ا يػا بال سػبا ليػا بوػد سػيبواده مػف

ا ي اـ بالمشاركا مػع بػا ى المي مػيف فػى صػدار اليوويضػات اليػى بموجب ػا يمك ػت المي مػا

الخامسػا مػػف الحصػػوؿ عمػى المبمػػغ ٓ٘ ٗٚ ، ٚمميػػوف ج ي ػػا مػف أمػواؿ الشػػركا دوف حػػؽ ٓ
حيث يصر أمر ا حالا الم،دـ مف ال يابػا الوامػا عمػى سػ اد وا وػا صػدار يمػؾ اليفويضػات
لػػى المي مػػيف ال ى ػػا األوؿ با شػػيراؾ م ػػع المي مػػا الخامس ػػا وباليػػالى ف ػػى يجػػوز لممحكمػػا

محاكميا عػف يمػؾ الوا وػا وهػى المشػاركا فػى صػدار اليفويضػات المػذكورة ولػو يحػت وصػؼ
دخر وهو المشاركا فى يظفيػر المي مػا الخامسػا بػربق

يسػيح،ا ييجػا صػرف ا مبمػغ ٓ٘،ٚ

 ٗٚمميػػوف ج يػػا بوػػد صػػدار اليفويضػػات المػػذكورة لصػػالح ا عمػػى ب كػػى ال،ػػاهرة فػػرع ػػروت
واألهمى فرع ال صر ٓ ألف المي ـ ال اربػع ( الطػاعف ) كػاف مسػيبوداي أصػىي مػف ال يابػا الوامػا
عػػف المشػػاركا فػػى صػػدار اليفويضػػات المشػػار لي ػػا بوػػد أف ا ي وػػت سػػمطا اليح،يػػؽ بر ػػا لػػـ

يكم ػػؼ الم ػػي ـ ال ال ػػث ّ ب ػػاليو يع عم ػػى خط ػػابيف ص ػػدار يفويضػ ػيف م ػػا مش ػػروطيف بو ،ػػود
سييراد أ ماح مف الخارج وبضرورة فيق عيمادات مسي ديا بخىؼ اليوويض محؿ ا ي اـ ٓ

وهػػذا ال ،ػرار الضػػم ى الصػػادر مػػف سػػمطا اليح،يػػؽ بال سػػبا لممػػي ـ ال اربػػع ( الطػػاعف )

عػف يمػؾ الوا وػا لػا ػوة األحكػاـ ال ا يػا طالمػا ظػؿ ا مػا ولػـ يمػغ بمػا يجػوز موػا محاكميػػا
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عػػف وا وػػا صػػدار اليفويضػػيف المػػذكوريف أو المشػػاركا فػػى صػػدارهما ب،صػػد ريكػػاب جريمػػا

الي ػربق لصػػالق المي مػػا الخامسػػا ٓ ألف ذلػػؾ ال ،ػرار لػػا حجييػػا الما وػػا مػػف يحريػػؾ الػػدعوش
الج ا يػػا بال سػػبا لموا وػػا المػػذكورة ولػػو يحػػت أش وصػػؼ دخػػر سػواء كػػاف المشػػاركا فػػى جريمػػا

يسػ ػ يؿ ا س ػػييىء عم ػػى الم ػػاؿ الو ػػاـ أو المش ػػاركا ف ػػى جريم ػػا اليػ ػربق م ػػف حص ػػوؿ المي م ػػا
الخامسا عمى ربق يسيح،ا مف سيغىؿ ماؿ الشركا المج ى عمي ا وهػو مػف األمػواؿ الوامػا
ٓ

وعمػػى ذل ػػؾ ف ػػإف محاكمػػا الم ػػي ـ ال ارب ػػع عػػف جريم ػػا المس ػػاهما فػػى يظفي ػػر المي مػػا

الخامسا بربق
وجا

يسيح،ا با شيراؾ مع المي ـ األوؿ يكوف فير جا زة لسبؽ صػدور ػرار بػر ّ

اما الدعوش الج ا يا بال سبا ليا عف هذه الوا وا وحيت أش وصؼ دخػر يوصػؼ بػا ػ

طالمػػا أف سػػمطا اليح،يػػؽ رأت وبحػػؽ أ ػػا لػػـ يس ػ ـ فػػى صػػدار اليفويضػػات المػػذكورة وا يصػػر
شػػاطا عمػػى المشػػاركا فػػى ربػػط الوديوػػا بالب ػػؾ األهمػػى فػػرع ال صػػر لصػػالق المي مػػا الخامسػػا

واليى حصمت م ا عمى ربق وم فوا

يسيح ،ا وبغير حؽ ٓ

ورفػػـ ذلػػؾ فػػإف محكمػػا الموضػػوع لػػـ يوبػػر هػػذا الػػدفاع وخمصػػت فػػى حكم ػػا لػػى أف

الطػػاعف شػػارؾ فػػى صػػدار يفويضػػيف مػػف يمػػؾ اليفويضػػات األربوػػا بػػرف أمػػر المػػي ـ ال الػػث
باليو يع عمى خطابيف لب كػى ال،ػاهرة واألهمػى صػدارهما بسػوء يػا وب،صػد سػىء ودوف حػؽ
ػاء عمي ػػا دوف ح ػػؽ ٓ ويك ػػوف الحك ػػـ
لييػ ػربق المي م ػػا الخامس ػػا م ػػف المبم ػػغ ال ػػذش ص ػػرؼ ب ػ ي
المطوػػوف فيػػا و ػػد أخطػػر فػػى يطبيػػؽ ال،ػػا وف أل ػػا ضػػى بموا بػػا الطػػاعف عػػف وا وػػا سػػبؽ
صدور أمػر ػا ى وبػات مػف سػمطا اليح،يػؽ بوػدـ وجػود وجػا

امػا الػدعوش الج ا يػا ع ػا ػ

با ضػػافا لػػى خػػىؿ المحكمػػا اليػػى أصػػدريا بحػػؽ دفػػاع الطػػاعف ففال ػػا الػػرد عمػػى دفاعػػا
الجػوهرش السػالؼ الػذكر والػذش يمكػف أف يييغيػر بػا لػو صػق ػ وهػو صػحيق ػ وجػا رأي ػا فػى

الدعوش ٓ وهو ما يويب الحكـ بما يسيوجب ،ضا ٓ
و ش ػػؾ أف لمط ػػاعف مص ػػمحا ف ػػى اليمس ػػؾ ب ػػذا ال ػػدفع ول ػػو أ ػػا عو ػػب ع ػػف الجػ ػ ار ـ

األخرش اليى ديف ع ا مع يمؾ الجريما الصادر بشػر ا ػرار سػابؽ بوػدـ وجػود وجػا

امي ػا

بال سػبا ليػا ػ و ضػى ضػده بو،وبػا واحػدة مبػررة ظػ اير لإلريبػاط ال،ػا ـ بػيف يمػؾ الجػ ار ـ ػ أل ػا
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ي ازع فى صورة الوا وا برمي ا ومف الم،رر فى هذا الصػدد أ ػا محػؿ ليطبيػؽ ظريػا الو،وبػا
المبررة ع د ياـ هذه الم ازعا ٓ

با ضافا لى أف الطػاعف حكػـ ضػده بػرد مبمػغ ٓ٘ ٗٚ ،ٚمميػوف ج ي ػا ميضػام ا

م ػػع المي م ػػا الخامس ػػا وه ػػو المبم ػػغ ال ػػذش يحص ػػمت عمي ػػا ييج ػػا مش ػػاركيا ف ػػى ص ػػدار يم ػػؾ
ال يفويضػػات واليػػى سػػيبود فػػى أمػػر ا حالػػا مػػف المشػػاركا فػػى صػػدارها

ػ ومػػف ػػـ ييح،ػػؽ

مصػػمحيا المباشػرة فػػى اليمسػػؾ ب ػػذا الوجػػا مػػف أسػػباب الطوػػف بطمػػب ،ػػض الحكػػـ المطوػػوف

فيا ٓ

كمػػا أخطػػر الحكػػـ المطوػػوف فيػػا فػػى يطبيػػؽ ال،ػػا وف ذ ضػػى بيغ ػريـ الطػػاعف مبمػػغ

ٓ٘ ٗٚ ،ٚمميػػوف ج ي ػػا وال ازمػػا بػػرده ميضػػام ا مػػع المي مػػا الخامسػػا

رفػػـ أف ال ابػػت

بمػػدو ات أسػػباب الحكػػـ أ ػػا لػػـ يشػػارؾ ّ فػػى صػػدار يفويضػػيف مػػف يمػػؾ اليفويضػػات ف،ػػط
يمي ػػا  ٖٙمميػػوف ج يػػا (  ٔٛمميػػوف ج يػػا لكػػؿ يفػػويض م ػػا ) ول ػػذا ف،ػػد كػػاف ييوػػيف عمػػى

المحكما ػ عمى المحكما ػ عمى فرض صحا ػ أف ي،ضى بيغريمػا المبمػغ األخيػر وحػده وال ازمػا
بػػرده باليضػػامف مػػع المي مػػا الخامسػػا ٓ ألف م،ػػدار مبمػػغ الغ ارمػػا ال سػػبيا وكػػذلؾ المبمػػغ الػػذش
يمػػزـ الطػػاعف بػػرده م ػريبط بػػالمبمغ الػػذش حصػػمت عميػػا المي مػػا الخامسػػا ليي ػربق م ػػا بواسػػطا

الطػاعف ػ ولمػا كػاف الطػاعف لػـ يسػ ـ ّ فػى صػدار يفويضػيف مػف اليفويضػيف األربوػا وكػؿ
م مػػا بمبمػػغ  ٔٛمميػػوف ج ي ػػا ومػػف ػػـ فػػإف المبمػػغ الػػذش ي،ضػػى بيغريمػػا يكػػوف  ٖٙمميػػوف

ج ي ا و يمزـ كذلؾ ّ برد م ػؿ ذلػؾ المبمػغ ميضػام ا مػع المي مػا الخامسػا واذ خػالؼ الحكػـ
المطووف فيا هذا ال ظر فإ ا ييويف ،ضا لخط ا فى يطبيؽ ال،ا وف ٓ

* ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأْ :
" األمر بر ّ وجا

اما الدعوش الج ا يا د يسػيفاد سػي ياجاي مػف أش يصػرؼ أو جػراء

دخر ذا كاف هذا اليصرؼ أو ا جراء ييريب عميا حيما وبطريؽ المزوـ الفومػى ػ ذلػؾ األمػر
"

* ،ض ٕٔ ٜٜٔٚ/ٙ/ػ س ٖٓ ػ ٔ٘ٔ ػ ٕٔٚ
* ،ض  ٜٕٔٚ/ٔٔ/ٜٔػ س ٖٕ ػ ٕ ٕٚػ ٕٔٓٚ
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وخىصا ما ي،دـ ػ أف ال يابػا الوامػا كا ػت ػد أصػدرت أمػ اير بػا ّ وجػا

امػا الػدعوش

بال سػػبا لمطػػاعف ( الم ػػي ـ ال اربػػع ) ع ػػدما س ػػيبوديا مػػف بػػيف المي م ػػيف بإصػػدار اليفويض ػػات

األربوا اليى يمك ت المي ما الخامسا مف الحصػوؿ بواسػطي ا عمػى ربػق دوف حػؽ بمػغ ٓ٘،ٚ

 ٗٚممي ػػوف ج ي ػػا م ػػف أمػ ػواؿ ش ػػركا ال ص ػػر وه ػػى م ػػف األمػ ػواؿ الوام ػػا ٓ وم ػػف ػػـ ف ػػإف ك ػػاف

لممحكما محاكمػا الطػاعف عػف جريمػا صػدار يفويضػيف م مػا ألف األمػر بػر ّ وجػا المػذكور
زاؿ ا مػا م يجػاي

ػاره ال،ا و يػػا وهػى عػدـ جػواز يحريػؾ الػدعوش الج ا يػػا ضػد الطػاعف عػػف

ذات الجريمػػا ٓ و ػػد دفػػع المػػدافع ع ػػا ب ػػذا الػػدفع الجػػوهرش ولػػـ يػػرد عميػػا المحكمػػا كمػػا أف
مدو ات أسباب الحكـ الطويف يدؿ عميا لموهمػا األولػى دوف حاجػا لػى يح،يػؽ موضػوعى بوػد

الرجوع لػى أمػر ا حالػا ال ابػت بصػدر الحكػـ والجػ ار ـ اليػى ديػف ع ػا الطػاعف وم ػا جريمػا
المساهما فى صدار يفويض مف اليفويضات سالفا الػذكر رفػـ صػدور ػرار بػر ّ وجػا
الدعوش الج ا يا ع ما بال سبا لمطاعف ٓ

امػا

كمػػا خالفػػت المحكمػػا ػػص ال،ػػا وف ع ػػدما ضػػت بإدا ػػا الطػػاعف بغ ارمػػا سػػبيا ػػدرها
ٓ٘ ٗٚ ،ٚمميػػوف ج يػػا وبإل ازمػػا بػػرد م ػػؿ هػػذا المبمػػغ الػػذش يوػػادؿ جممػػا يمػػا اليفويضػػات

األربوا المذكورة رفـ أ ا لـ يس ـ ّ فى صػدار يفويضػيف فحسػب م مػا يمي مػا  ٖٙمميػوف

ج يا ٓ كؿ ذلؾ مما يويب الحكـ ويسيوجب ،ضا ٓ

ولما كاف هذا الخطر الذش يردش فيا الحكـ ي بػىء عػف خػيىؿ صػورة الوا وػا فػى ذهػف

المحكما وعدـ ف م ا عمى الوجا الصحيق ومف ـ فى يكفػى فػى هػذا الم،ػاـ أف ي،ػوـ محكمػا
الػ ،ض بيصػحيق الخطػر المػػذكور عمػىي بالمػادة  ٖٜ /مػف ال،ػػا وف  ٘ٚلسػ ا  ٜٜٔ٘فػى شػػرف

حا الطوف بػال ،ض ػ بػؿ ي بغػى عػادة بحػث الػدعوش برمي مػا والفصػؿ مجػدداي فػى موضػوع ا
لي،وؿ كممي ما فى كافا األمور اليى أ ارها الطاعف فى دفاعا المريبط ببوضا ريباطػاي

اليجز ا ٓ
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ي،بػؿ

ا
ثبٔيب  :لظٛز آخس ف ٝاٌزعجيت ٚإخالي حبك اٌدفبع

ف،د يمسؾ الدفاع عف الطاعف فػى دفاعػا الشػفوش بجمسػا المحاكمػا وبدفاعػا المكيػوب

أماـ محكما الموضوع بدفاع جوهرش ماداه ما يريى :

ٔ ػ أف الطػػاعف لػػـ يكمػػؼ المػي ـ ال الػث بػػاليو يع عمػػى خطػػابى ٔ  ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٕ ،بطمػػب
صػػدار أربػػع يفويضػػات لصػػالق ماسسػػا الشػػرؽ األ صػػى ػ ولػػـ يكػػف يو يوػػا هػػو

السػػبب فػػى صػػدار اليفويضػػات المػػذكورة مػػف الب ػػؾ واليػػى لػػـ يكػػف مشػػروطا وفيػػر
ابمػ ػ ػػا لإللغػ ػ ػػاء وا مػ ػ ػػا كػ ػ ػػاف الخطػ ػ ػػاب األوؿ مو و ػ ػ ػاي عميػ ػ ػػا مػ ػ ػػف المػ ػ ػػي ـ ال الػ ػ ػػث
(

) ب ػػاء عمػػى طمػػب الطػػاعف و ػػص فيػػا ص ػراحا عمػػى أ ػػا ييومػػؽ بومميػػا

س ػػييراد أ م ػػاح وم ػػا يش ػػمما ذل ػػؾ م ػػف ض ػػما ات وو ػػع عمي ػػا الم ػػي ـ األوؿ
ر يس ال،طاع المالى بشركا ال صر ٓ

والخط ػ ػػاب ال ػ ػػا ى الم ػ ػػارخ ٕٜٜٔ٘/ٔٔ/

يخ ػ ػػرج ف ػ ػػى مض ػ ػػمو ا ع ػ ػػف ػ ػػص

ومضػموف الخطػػاب السػػابؽ ػ وعمػػى ذلػػؾ فمػػـ يكػػف أي مػػا هػػو السػػبب الػػذش أدش لػػى
صػػدور اليفويضػػات فيػػر المشػػروطا وفيػػر ال،ابمػػا لإللغػػاء واليػػى

رجػػوع في ػػا واليػػى

ػاء عمي ػػا يمػػؾ المبػػالغ اليػػى بمغػػت ٓ٘ ٗٚ ،ٚمميػػوف
يػػـ الصػػرؼ لممي مػػا الخامسػػا ب ػ ي
ػاء عمػى خطابػات أخػرش لػـ يو ػع عمي ػا الطػاعف
ج ي ا و د يـ صرؼ يمػؾ المبػالغ ب ي

ػاء عمي ػا اليفويضػػات فيػر المشػػروطا ٓ وم ػا خطػػاب
و المػي ـ ال الػث وصػدرت ب ػ ي
ػاء عمػى يصػا ت هايفيػا بػيف مسػ ولى ب ػؾ ال،ػاهرة ػ
دخػر مػارخ ٕ ٜٜٔ٘/ٔٔ/ػ ب ي
روت وكؿ مف السيد يف عػزت امػاف الصػيرفى والمػي ـ األوؿ

ػ والػذش و وػا

األخير والمي ـ ال ا ى وكذلؾ اليفػويض المػارخ  ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٔٙوالمو ػع عميػا كػذلؾ
مف المي ميف األوؿ وال ا ى

ٓ

وعمػػى ذلػػؾ ف ػػاؾ فػػارؽ واضػػق بػػيف الخطػػابيف األوؿ وال ػػا ى المػػارخيف ٔ، ٔٔ/

ٕ ٜٜٔ٘/ٔٔ/المػ ػػذيف و ػ ػػع عمي مػ ػػا المػ ػػي ـ ال الػ ػػث (

) ب ػ ػػاء عمػ ػػى طمػ ػػب

الطػاعف والمػي ـ األوؿ ػ والػذش كػاف مريبطػاي بومميػا يجاريػا هػى سػييراد األ مػاح مػف
المصادر األوربيا واألمريكيا والذش لـ ييريب عميا أش أ ر ٓ
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وك ػ ػػذلؾ الخط ػ ػػاب الص ػ ػػادر بي ػ ػػاري ٕ ٜٜٔ٘/ٔٔ/والمش ػ ػػار في ػ ػػا ك ػ ػػذلؾ ل ػ ػػى

الخطػ ػػاب األوؿ الميضػ ػػمف ذات الومميػ ػػا المريبطػ ػػا بإصػ ػػدار اليفويضػ ػػات

ػ وبػ ػػيف

الخطابات األخرش الياليا واليى صدرت مف الشػركا واليػى يػـ الصػرؼ بموجب ػا أل ػا
خطاب ػػات بطم ػػب يفويض ػػات في ػػر مش ػػروطا وفي ػػر ابم ػػا لإللغ ػػاء والي ػػى و ػػع عمي ػػا

المي ماف األوؿ وال ا ى
والط ػػاعف

ٓ

و

ش ػػرف ل ػػا برعم ػػاؿ الب ػػوؾ والخط ػػابيف الم ػػذيف كم ػػؼ الم ػػي ـ ال ال ػػث

ب ػػا ليو يع عمي م ػػا مفادهم ػػا حص ػػوؿ المي م ػػا الخامس ػػا عم ػػى ػػروض س ػػييراد أ م ػػاح
لوى ا بي ا وبيف الب وؾ ٓ

وش دت بذلؾ وفػاء يحيػى ابوشػ با ر ػيس ال،طػاع ال،ػا و ى لمشػركا والسػيد محمػود

فريػػد الشػ اوش ر ػػيس ال،طػػاع المػػالى الحػػالى أمػػاـ المحكمػػا بػػاف المحاكمػػا السػػاب،ا ٓ

وهػ ػػو مػ ػػا

يمكػ ػػف موػ ػػا ال،ػ ػػوؿ بػ ػػرف الطػ ػػاعف ضػ ػػالع با يفػ ػػاؽ مػ ػػع المي مػ ػػيف األوؿ

والخامسا ليس يؿ سييىء األخيرة عمى أمواؿ الشركا بالباطؿ واليػربق عمػى حسػاب
ٕ ػ

مصالح ا الماليا ٓ

كمػػا يمسػػؾ الػػدفاع عػػف الطػػاعف بإ وػػداـ ال،صػػد الج ػػا ى لديػػا ويسػػيمزـ ذلػػؾ ال،صػػد أف
يكػػوف ػػد كمػػؼ المػػي ـ ال الػػث بػػاليو يع عمػػى الخطػػابيف ٔ ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٕ ، ٔٔ/وهػػو
يومػ ػػـ أ ػ ػػا يسػ ػػي دؼ يس ػ ػ يؿ ا سػ ػػييىء أو الحصػ ػػوؿ عمػ ػػى فيػ ػػر المسػ ػػيحؽ بمورفػ ػػا

المي ما الخامسػا  ،وال ابػت أ ػا لػـ يسػ ـ فػى أش دور صػدرت ب ػاء عميػا اليفويضػات
فير المشروطا وفير ال،ابما لإللغاء واليى يـ الصرؼ لممي مػا الخامسػا ب ػاء عمي ػا ػ
ولػػذلؾ لػػـ يي مػػا ال يابػػا الوامػػا ب فسػػا فػػى ا ي ػػاـ الخػػاص باليفويضػػات بػػؿ جػػاء أمػػر

ا حالػ ػػا خالي ػ ػاي مػ ػػف هػ ػػذا ا ي ػ ػػاـ كمػ ػػا سػ ػػمؼ البيػ ػػاف  ،وذلػ ػػؾ بوػ ػػد أف رأت السػ ػػمطا
المخيصا أف الطاعف

شرف لا بيمؾ اليفويضات ولـ يو ػع أو يػرمر بػاليو يع عمي ػا ػ

ألف أم ػره كػػاف خاص ػاي بطمػػب صػػدار يفويضػػات مشػػروطا ومريبطػػا بومميػػات سػػييراد
أ مػػاح ولػػـ يكػػف صػػدار يفويضػػات فيػػر مشػػروطا و ا يػػا وفيػػر ابمػػا لإللغػػاء و
رجوع في ا وهى يمؾ اليى يـ الصرؼ لممي ما الخامسا ب اء عمي ا ٓ
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* ٚلد ظئً ػٓ ذٌه  .......ص  96ثبٌزذميمبد :
س  :مف الذش اـ باليو يع عمى خطابات اليفويض ؟
جػ  :مدير حسابات الب وؾ
س  :ألـ ي،ـ

ٓ

باليو يع عمى خطاب بشرف هذه اليفويضات ؟

جػ  :و ع عمى الخطابات الموج ا لػى الب ػوؾ ليركيػد عمميػا أف اليفويضػات خاصػا
بإس ػ ػ ػ ػ ػػييراد أ م ػ ػ ػ ػ ػػاح ياب ػ ػ ػ ػ ػػا ع ػ ػ ػ ػ ػػف ر ػ ػ ػ ػ ػػيس ط ػ ػ ػ ػ ػػاع ا س ػ ػ ػ ػ ػػييراد الغ ػ ػ ػ ػ ػػذا ى

ٖ ػ

( الطاعف ) ألف يو يوا لـ يكف د أبمغ بود لمب ؾ ٓ

ف ػرار الطػاعف بر ػا كمػؼ المػي ـ ال الػث (

) بػاليو يع يػدؿ وعمػى حػو ػاطع

عمػػى حسػػف ييػػا ولػػو كػػاف سػػيئ ال يػػا أل كػػر هػػذا اليكميػػؼ الشػػفوش وهػػو مػػا

يمكػػف

ال،وؿ موا بيوافر ال،صد الج ا ى لديا  ،والدليؿ ال،اطع عمى ذلؾ هػو وجػود خطابػات
يفػػويض أخػػرش مو ػػع عمي ػػا مػػف المي مػػيف األوؿ وال ػػا ى وحػػدهما هػػى اليػػى صػػدرت
ب ػػاء عمي ػػا اليفويضػػات فيػػر ال،ابمػػا لإللغػػاء وفيػػر المشػػروطا واليػػى

رجػػوع في ػػا

ودوف أف يػ ػريبط بوممي ػػا يجاري ػػا والي ػػى يم ػػزـ اليو ي ػػع عمي ػػا م ػػف أ ػػيف م ػػف الو ػػامميف
بػا دارة الماليػػا والطػػاعف يومػػؿ ب،طػاع دخػػر
ب،ط ػػاع س ػػييراد الس ػػمع الغذا ي ػػا

عى ػػا لػػا بػا دارة الماليػػا وا مػػا يومػػؿ

ػ و ػػد شػ ػ د ب ػػذلؾ مم ػػدوح ف ػػالى م ار ػػب الوممي ػػات

الخارجيػا بب ػؾ ال،ػاهرة ػ ػروت باليح،ي،ػات ( ص  ٔٛٙومػا بوػدها ) و ػد أوضػق مػا
جػػ :

صا :

عم ػػى م ػػا أذك ػػر عم ػػى وج ػػا اليحدي ػػد

ج ػػرش ح ػػديث يميف ػػو ى م ػػع

بإعيباره صاحب حؽ اليو يع المويرؼ با ع د ا عف طبيوا صدار اليفويضػات ف،ػرر
عػػزت أمػػاف الصػػيرفى وطمػػب صػػدار اليفويضػػات ا يػػا وفيػػر ابمػػا لإللغػػاء وأرسػػموا

ل ا خطاباي ييضمف صدار يفويضات

رجوع في ا و ا يػا وفيػر مبػيف ب ػا أش شػرط

ٓ
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وهػػذا ياكػػد ،طػػاع صػػما المػػي ـ ال اربػػع ( الطػػاعف ) باليفويضػػات وخطاباي ػػا

واليى يـ الصرؼ لممي ما الخامسا ب اء عمي ا و د سممت سمطا اليح،يػؽ فسػ ا بػذلؾ
فمـ ي سب لمطاعف أش ي اـ بشرف يمؾ اليفويضات ٓ

وميى كاف ما ي،ػدـ و ػد بػت أف الطػاعف ػد كمػؼ المػي ـ ال الػث بػاليو يع عمػى

خطابى ٔ  ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٕ ،بحسػف يػا و جػاز الومػؿ وكا ػا خطابػاف بطمػب صػدار
يفويضػػات مشػػروطا ومريبطػػا بومميػػات سػػييراد أ مػػاح مػػف الخػػارج لصػػالق المي مػػا

الخامسا ػ وكاف ذلؾ بحسف يا

جػاز الومػؿ و يومػـ بوجػود أش فػرض سػيئ مػف

اليو ي ػػع عمي ػ ػػا كمػ ػػا لػ ػػـ ييريػ ػػب عمي ػ ػػا صػ ػػدار الخطابػ ػػات بطمػ ػػب اليفويضػ ػػات فيػ ػػر

المشػػروطا وفيػػر ال،ابمػػا لإللغػػاء ػ وميػػى يفػػى عممػػا وايجػػاه راديػػا بوجػػود أش يجػػاه
ج ارمػى فػى هػذا الشػرف فػى جريمػا ذف يمكػف أف ي سػب ليػا و ع،ػاب ػ خاصػا و ػد

كاف حديث الو د بالومؿ بالشركا لوصولا لمبىد مػف حػو شػ ر بوػد خدمػا خارج ػا
ولػػـ يكػػف يو يوػػا المويمػػد ػػد أبمػػغ بوػػد لمب ػػوؾ بوػػد فيػػاب داـ أك ػػر مػػف عشػػر سػ وات
لمومؿ بفروع الشركا بالخارج ٓ

ٗ ػ أف الوديوا اليى سب لمطاعف مع المي مػيف األوؿ والخامسػا ربط ػا مػف الشػركا بمبمػغ
ٖٕٗ٘ ٖٕٜٔٓج ي ػػا لم ػػدة أربو ػػا أشػ ػ ر ل ػػدش الب ػػؾ األهم ػػى ف ػػرع ال ص ػػر لص ػػالق
المي مػػا المػػذكورة واليػػى يمك ػػت بضػػما ا مػػف ي ػراض مبمػػغ  ٕٕٛٔٓٗ٘ٚجػػـ ممػػا

ح،ػػؽ ل ػػا م فوػػا ماليػػا ػػدرها ٕ ٖٕٜٔٓجػػـ هػػو يمػػا الفػػارؽ بػػيف سػػور الفا ػػدة عمػػى
الوديوػػا وسػػور الفا ػػدة ييجػػا السػػحب عمػػى المكشػػوؼ ػ لػػـ يكػػف مػػف أم ػواؿ شػػركا

ال صػر المج ػى عمي ػا وا مػا كا ػت مػف أمػواؿ المي مػا المػذكور ػ بمػا

ييصػور موػا

أف يكوف الطاعف أو فيره د س ؿ ل ا يح،يؽ م فوا عمى حساب الضػرر الػذش لحػؽ
بالش ػػركا المج ػػى عمي ػػا ييج ػػا الف ػػرؽ ب ػػيف س ػػور الفا ػػدة عم ػػى يم ػػؾ الوديو ػػا وفا ػػدة
السحب عمى المكشوؼ الذش ييحمما خزي ا الشركا ٓ

و ػػدـ الػػدفاع عػػف الطػػاعف دلػػيىي عمػػى ذلػػؾ كياب ػاي صػػاد اير مػػف المي مػػا الخامسػػا مارخ ػاي

ٕٔ ٜٜٔ٘/ٔٔ/موج ػاي لموضػػو الم يػػدب لشػػركا ال صػػر ييضػػمف يام ػػا ب ػربط الوديوػػا بيػػاري
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ٕٔ ٜٜٔ٘/ٔٔ/لحسػػاب شػػركا ال صػػر بمبمػػغ ٕ ٖٖٕٜٔ٘ٛجػػـ لػػدش الب ػػؾ األهمػػى المصػػرش
فػػرع ال صػػر ػ م،ابػػؿ الشػػيؾ الصػػادر مػػف عميم ػػا عبػػد الفيػػاح عبػػد الوزيػػز بػػذات ال،يمػػا حيػػى

 ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٛوالمظ ػػر م ػػا لمشػػركا وأ ػػا ظ ػ اير ألف ذلػػؾ الشػػيؾ لػػـ يحصػػؿ حيػػى ا ف مػػف
ذلػػؾ الوميػػؿ ف،ػػد رأت المي مػػا ربػػط الوديوػػا سػػالفا الػػذكر برسػػـ الشػػركا لحػػيف يحصػػيؿ يمػػا

الشػػيؾ المػػذكور وباليػػالى يػػيـ دفػػع مبمػػغ الشػػيؾ بمورفي ػػا لمشػػركا وي،ػػوـ األخي ػرة بػػا فراج عػػف
الوديوا لصالح ا ٓ

ومػػادش هػػذا الخطػػاب أف الشػػركا كػػاف يحػػت يػػدها أحػػد الشػػيكات اليػػى سػػحب ا الوميػػؿ

عبػػد الفيػػاح عبػػد الوزيػػز م،ابػػؿ مػػف أ مػػاح شػػيراها مػػف المي مػػا الخامسػػا ومظ ػػر م ػػا ألمػػر

شػػركا ال صػػر ػ ولمػػا يو ػػؼ عػػف سػػداده امػػت المي مػػا بإيػػداع يمػػا الشػػيؾ المػػذكور بالب ػػؾ
األهمػى فػػرع ال صػػر لحسػػاب الشػػركا المظ ػػر لي ػػا الشػيؾ ما يػاي لحػػيف يحصػػيؿ يميػػا ػ وع ػػد
ذلػػؾ ي ػػيـ ا ف ػراج ع ػػف الوديو ػػا لصػػالح ا أش لممي م ػػا الخامسػػا  ،وعم ػػى ذل ػػؾ فػػإف يم ػػا هػػذه

الوديوػػا يكػػوف مػػف أم ػواؿ المي مػػا الخامسػػا ضػػما اي ليحصػػيؿ يمػػا الشػػيؾ الػػذش ظػػؿ يحػػت يػػد
الشركا ولـ ي،ـ بإعاديا لي ا ليحصػؿ عمػى يميػا مػف ذلػؾ الوميػؿ السػاحب  ،و ػد يرشػر عمػى

ذل ػػؾ الكي ػػاب م ػػف ر ػػيس مجم ػػس ا دارة وعض ػػو الش ػػركا الم ي ػػدب بالمواف ،ػػا واحال ػػا لمج ػػات
المخيصا يخاذ الىزـ بشر ا ٓ

ويكػػوف المحكمػػا بػػذلؾ و ػػد عي،ػػدت خطػػر أف الشػػيؾ المػػذكور مػػف أم ػواؿ شػػركا ال صػػر

وأف المي ما الخامسا حصمت عمى م فوا ماليا باليواطا مع موظفي ا ييجا ربط ا هى الفػرؽ
بػػيف سػػور الفا ػػدة كوديوػػا وسػػور فا ػػدة السػػحب عمػػى المكشػػوؼ الػػذش ييحممػػا شػػركا ال صػػر
ييجػػا ارض ػ ا مػػف الب ػػؾ بمػػا ي،ػػدر ب حػػو ٖ ، %ألف المي مػػا المػػذكورة لػػـ ييخػػؿ عػػف ممكيػػا

ذلؾ المبمغ ا ياي وا ما ظؿ فى ممك ػا ولك ػا م،ػدـ م ػا كضػماف سػداد يمػا ذلػؾ الشػيؾ الػذش
لػػـ يكػػف ػػد يػػـ يحصػػيما بوػػد مػػف صػػاحبا ولحػػيف سػػداده وباليػػالى فػػإف الفا ػػدة يحسػػب لممي مػػا

المذكورة وليس لمشركا الذش ظػؿ الشػيؾ م،ابػؿ الوديوػا يحػت يػدها ويسػيطيع أف يحصػؿ عمػى
يميا فى أش و ت مف الساحب ٓ
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كما وج ت المي ما الخامسػا كيابػاي دخػر بػذات المو ػى واليػاري لموضػو الم يػدب يخطػره

فيا بر ا امت بربط وديوا لحساب شركا ال صر بمبمغ ٕٔ ٕٕٔٚ٘ٛجـ لػدش الب ػؾ األهمػى
فػػرع ال صػػر ػ م،ابػػؿ الشػػيؾ الصػػادر مػػف الوميػػؿ عبػػد الفيػػاح عبػػد الوزيػػز بػػذات ال،يمػػا حػػؽ

 ٜٜٔ٘/ٕٔ/ٚوالمظ ػػر م ػػا لمشػػركا بػػال ظر حيمػػاؿ عػػدـ يحصػػيما كػػذلؾ ولحػػيف يحصػػيؿ
يميا وع ػد ذلػؾ يػيـ ا فػراج عػف الوديوػا لصػالح ا وخمػص الػدفاع مػف ذلػؾ لػى وػداـ شػب ا
اليػربق أو يسػ يؿ حصػوؿ المي مػػا الخامسػا لم فوػػا ماليػػا عمػى حسػػاب مصػالق شػػركا ال صػػر

بواسػػطا المي مػػيف األوؿ وال اربػػع ( الطػػاعف ) الػػذيف واف ،ػوا عمػػى ربػػط الوديوػػا بإجمػػالى يمػػا
الشيكيف المػذكوريف والبػالغ ٖ٘ٗ ٖٕٜٔٓجػـ أش يمػا يوػادؿ يمامػاي مبمػغ الوديوػا المشػار لي ػا
بػػؿ أف ربػػط الوديوػػا ح،ػػؽ مصػػمحا ماليػػا حيميػػا لمشػػركا فرصػػبحت الوديوػػا يضػػمف ح ،ػػا فػػى

الشيكيف سالفى الذكر فى حالا فشؿ جراءات الي،اضػى المو،ػدة واليػى ػد ييريػب عمي ػا ضػياع
ح،وؽ الشركا فػى المبمػغ الػوارد بالشػيكيف المػذكوريف ممػا ػد يسػبب ل ػا خسػارة بالغػا  ،ويرشػر

عمػػى الكيػػاب األخيػػر كػػذلؾ بيرشػػيرة ر ػػيس مجمػػس دارة الشػػركا وعضػػوها الم يػػدب بمػػا يفيػػد
المواف،ا وا حالا لمج ات المخيصا بالشركا لي فيذه ٓ

و ػػدـ ال ػػدفاع ك ػػذلؾ الكي ػػابيف المرس ػػميف لم ػػدير ع ػػاـ الب ػػؾ األهم ػػى ف ػػرع ال ص ػػر ب ػػذات

المو ى وافادة الب ؾ المودع لديا أف عا د الوديوا ييـ يومييػا عمػى أصػم ا فػى يػاري
وأ ا ييجدد يم،ا ياي و زالت ساريا ٓ

سػيح،ا ا

ف السػػيد ر ػػيس مجمػػس ا دارة والوضػػو الم يػػدب لمشػػركا ( المرحػػوـ  /كمػػاؿ ال ىلػػى )

وافؽ عمى ربط الوديوا وذلؾ بيرشيريا عمى الكياب المرسؿ مف الب ؾ األهمى فػرع ال صػر لػى

الشركا بياري ٓٔ ٜٜٔٙ/ٖ/والذش يخطرها فيا بربط الوديوا كما ظ رت الوديوا فػى مي از يػا
الشػػركا حيػػى ٖٓ ٜٜٔٚ/ٙ/مضػػافاي لي ػػا مميػػوف ج يػػا أخػػرش ػػـ ظمػػت يجػػدد فػػى ظػػؿ ا دارة
الجدي ػػدة لمش ػػركا ول ػػتف طب،ػ ػاي لم اب ػػت بمي از ي ػػات الش ػػركا حي ػػى المي از ي ػػا األخيػ ػرة والي ػػى ػػدم ا
الػدفاع ػ ممػا يػدؿ عمػى أف أسػموب ربػط الودا ػع ميبػع لشػركا ال صػر ػ عمػى الػرفـ مػف أ ػا

زالت ي،وـ بالسحب عمى المكشوؼ  ،بما يضحى موا مػزاعـ بوػض المسػ وليف لشػركا ال صػر

بر ا

يجوز ربط وديوا مع السحب عمى المكشوؼ عمى فيػر أسػاس  ،وكػاف جػدي اير بالشػاهد
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محمود فريد الش اوش ر يس طاع الش وف الماليا بالشػركا أف ي،ػوـ بفػؾ الوديوػا لػو كا ػت مػف

أصوؿ الشركا ويمحؽ ضر اير ب ا ٓ

وهػو مػا ي،طػع بػرف ربػط الوديوػا ظػاـ ميبػع بالشػركا وجػرش عميػا الومػؿ ب ػا ػ وأف هػذه

الوديوػػا بػػذاي ا مػػف أمػواؿ المي مػػا الخامسػػا وا ي ل،ػػاـ بفك ػػا واضػػافي ا لػػى أمػواؿ الشػػركا م وػاي
سػػيمرار األض ػرار الميىح،ػػا بالشػػركا واليػػى ييحمػػؿ فػػرؽ الفا ػػدة بػػيف الوديوػػا وفوا ػػد السػػحب

عمى المشكوؼ حفاظاي عمى أموال ا ٓ

ورفػ ػػـ جديػ ػػا وجوهريػ ػػا هػ ػػذه األوجػ ػػا مػ ػػف دفػ ػػاع الطػ ػػاعف وجوهريي ػ ػػا واليػ ػػى يظاهرهػ ػػا

المس ػػي دات الم،دم ػػا م ػػا وخاص ػػا الخط ػػابيف الم ػػارخيف ٕ ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٔ،والمو ػػع عمي ػػا م ػػف
المػػي ـ ال الػػث ب ػػاء عمػػى أ ػواؿ الطػػاعف والشػ ود والمػػي ـ األوؿ ػ وال،ػ ار ف ال،اطوػػا اليػػى ي بػػت

حسػف ييػا وا ،طػػاع صػميا بالخطابػػات الصػادرة مػف الشػػركا لمب ػوؾ صػػدار اليفويضػات فيػػر

المشػروطا اليػػى يػـ الصػػرؼ لممػي ـ الخامسػػا ب ػاء عمي ػػا ػ فػإف محكمػػا الموضػوع لػػـ يمحػػص
هذا الدفاع الحاسـ فى يحديد مو ػؼ الطػاعف وح،ي،ػا ظ ػار جا ػب الحػؽ فيػا وكػذلؾ مػا د ػاره
فػػى شػػرف الوديوػػا سػػالفا البيػػاف  ،بػػؿ فػػاب هػػذا الػػدفاع عػػف المحكمػػا كميػػا ولػػـ ي،سػػطا ح،ػػا

يحصيىي لا أو رداي عميا بما يسوغ طراحا ول ػذا كػاف مويبػاي ميوػيف الػ ،ض لمػا هػو م،ػرر بػرف
الحكػػـ يكػػوف اص ػ اير ذا كا ػػت المحكمػػا لػػـ يحػػط حاطػػا يامػػا بػػدفاع المػػي ـ وكافػػا ع اص ػره

الموروضا عمى بساط البحث أمام ا ولـ ي،سطا ح،ا يراداي وبح اي ويح،ي،اي ٓ
* ،ض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٙ/ػ س ٖٕ ػ ٕٗٓ ػ ٓٔ ٜػ طوف ٕٓٗٗٗ/ؽ

ا
ثبٌثب  :اٌمظٛز ف ٝاٌزعجيت :

ذل ػػؾ أف محكم ػػا الموض ػػوع ذهب ػػت ف ػػى م ،ػػاـ يص ػػويرها لوا و ػػا ال ػػدعوش الي ػػى ض ػػت

بإدا ػػا الط ػػاعف ع ػػا ل ػػى ال ،ػػوؿ بم ػػا م ػػاداه أف المي م ػػا الخامس ػػا

بوص ػػف ا المالك ػػا

والمػديرة المسػ ولا عػف ماسسػا مصػر الشػرؽ األ صػى ػ يوا ػدت مػع شػركا ال صػر لميصػدير
وا سػ ػػييراد وهػ ػػى حػ ػػدش الشػ ػػركات الممموكػ ػػا لمشػ ػػركا ال،ابضػ ػػا لميجػ ػػارة بالو،ػ ػػديف المػ ػػارخيف

 ٜٔٛٗ/ٜ/ٛ ، ٜٔٛٗ/ٖ/ٜوذلػ ػػؾ ليػ ػػوفير أ مػ ػػاح عػ ػػف طريػ ػػؽ ا سػ ػػييراد أو الش ػ ػراء محميػ ػػا
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لحسػػاب الشػػركييف ال،ابضػػييف لمص ػ اعات الغذا يػػا ولممضػػارب والمطػػاحف وشػػركاي ا عمػػى أف

ي،وـ فيا شركا ال صػر بالمشػاركا باليمويػؿ وفػيق ا عيمػادات المسػي ديا الىزمػا ظيػر الي ػازؿ
ع ػػف البض ػػاعا ومس ػػي داي ا وي ،ػػديـ ش ػػيكات دجم ػػا ب،يم ػػا البض ػػاعا وأف ي ،ػػوـ ماسس ػػا الش ػػرؽ

األ صػػى ببيػػع ال،مػػق وم يجػػات طح ػػا وايػػداع الحصػػيما فػػى حسػػاب يخصصػػا شػػركا ال صػػر
لإلسييراد لذلؾ ـ ي،يسـ الشركياف األرباح ب سب موي ػا ػص عمي ػا يفصػيىي فػى الو،ػديف ػ

أف المي مػػا لػػـ يػػورد مػػف جػػزء مػػف ال،مػػق المبيػػع حيػػى بمػػغ الم،يػػد ديو ػػا بػػدفاير شػػركا ال صػػر

مبمػػغ ٔ ٜٛٓٛٔج ي ػػا فض ػىي عػػف أوراؽ ػػبض ( شػػيكات دجمػػا ) ميخمفػػا عػػف الو،ػػد ال ػػا ى
يمي ػػا ٗ ٖٖ٘ٚٚٛٚٙ ،ج ي ػػا مسػػيح،ا األداء فػػى مواعيػػد مخيمفػػا بحيػػث أصػػبق المسػػيحؽ

لمشػػركا طرف ػػا  ٙ٘ٛٔ٘ٛٙٙج ي ػػا سػػددت م ػػا المي مػػا الخامسػػا عشػرة مىيػػيف ج ي ػػا فػػى
ٔ ٜٜٔ٘/ٛ/ولمػػا عمػػـ ر ػػيس مجمػػس ا دارة الم يػػدب ب ػػذه الػػديوف طالػػب المي مػػا بسػػدادها ػ

ورفبا مف المي ميف األوؿ بصفيا ر يس ال،طاع المالى بالشػركا وال اربػع ( الطػاعف ) بصػفيا
ر ػػيس طػػاع ا سػػييراد الغػػذا ى ودخ ػريف مػػف المخيصػػيف بالشػػركا فػػى يػػوفير السػػيولا الماليػػا
الىزمػػا ليمكػػيف المي مػػا الخامسػػا مػػف سػػداد ديو ػػا ف،ػػد يف،ػػت مو ػػا عمػػى أف يػػوف ار ل ػػا مبػػالغ

سػا ما ليسػيطيع مػف خىل ػا الوفػاء صػوريا بػديو ا لمشػركا وال،يػاـ بػبوض مشػروعاي ا الخاصػا
وذلؾ بإصدار يفويضات بالخصـ لضماف المي ما فى الب ػوؾ

جديد سييراد أ ماح أيضا ٓ

ارضػ ا فػى ظػؿ ع،ػد صػورش

وي فيػ ػػذا ل ػ ػػذا ا يفػ ػػاؽ ػ ػػدمت المي مػ ػػا الخامسػ ػػا لمشػ ػػركا فػ ػػى  ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٔٙخطاب ػ ػاي

عرضت فيا يجديد اليوا د سييراد كميا مف ال،مق يصؿ يمي ا لػى ى ػيف مميػوف ج يػا مػع

سػػداد يمػػا المسػػيحؽ عمي ػػا بالكامػػؿ بػػؿ البػػدء فػػى ج ػراءات ا سػػييراد لمكميػػات الجديػػدة

ػ

وواف ػػؽ المي م ػػاف األوؿ وال ارب ػػع ( الط ػػاعف ) ض ػػمف المج ػػا الي ػػى ش ػػكم ا ر ػػيس مجم ػػس ا دارة
لدراسا هذا الورض بياري  ٜٜٔ٘/ٔٓ/ٕٛو بػؿ بػراـ الو،ػد المحػدد لي ازمػات الطػرفيف ورفػـ
أف الوػػرض ػػد شػػيرط سػػداد المسػػيحؽ بالكامػػؿ لمشػػركا عمػػى المي مػػا الخامسػػا بػػؿ البػػدء فػػى
جػ ػراءات ا س ػػييراد ودوف أف ي ػػرد ب ػػا ليػ ػزاـ عم ػػى الش ػػركا بإص ػػدار يفويض ػػات ب ػػؿ ص ػػدار

عيمػػادات مسػػي ديا ػ ورفػػـ عػػدـ دخػػوؿ الو،ػػد حيػػز الي فيػػذ وي فيػػذاي لمػػا يفػػؽ عميػػا المي مػػاف
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المذكوراف مع المي ما الخامسا ف،د أصد ار ىث خطابات ي،ويض بالخصـ لػى ب ػؾ ال،ػاهرة
روت بيواي ٔ ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٕ ، ٔٔ/ػ و و ا المي ـ األوؿ ولوػدـ بػىغ الشػركا بيو يػع المػي ـ

الرابع ( الطاعف ) ف،ػد سػيدعيا المػي ـ ال الػث بصػفيا ر ػيس سػـ البػذور والزي ػا بالشػركا ولػا

حؽ اليو يع ع ا بالب وؾ وكمفػاه بػاليو يع عمػى الخطػابيف األولػيف ػ كمػا سػيدعيا المػي ـ ال ػا ى
بصػػفيا ر ػػيس حسػػابات الب ػػوؾ ولػػا الحػػؽ فػػى اليو يػػع ع ػػا عمػػى الخطػػاب ال الػػث ٓ ويطمػػب
هذه الخطابات أف يصدر هذا الب ؾ يفويضات أربوا بالخصػـ لصػالق المي مػا الخامسػا وعمػى

ب وك ػػا فرصػػدر ب ػػؾ ال،ػػاهرة " ػػروت " يو ػػديف بالخصػػـ لصػػالق المي مػػا الخامسػػا مػػارخيف
 ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٜ ، ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٚل ػ ػ ػػى الب ػ ػ ػػؾ األهم ػ ػ ػػى ف ػ ػ ػػرع ال ص ػ ػ ػػر ح ػ ػ ػػؽ ٘ٔ، ٜٜٔٙ/ٚ/

ٕٓ ٜٜٔٙ/ٚ/ػ كمػػا أصػػدر يو ػػداي ال ػػا لػػى الب ػػؾ الػػوط ى لمي ميػػا لك ػػا لػػـ يسػػيخدـ ولػػـ
يصػػدر اليو ػػد بالخصػػـ ال اربػػع لوػػدـ كفايػػا حػػد اليس ػ يؿ المم ػػوح لشػػركا ال صػػر واذ لػػـ ي فػػذ
اليفويضػػاف ال الػػث وال اربػػع السػػاب،يف ػػاـ المػػي ـ األوؿ بإصػػدار يف ػويض بػػد م ػػا لػػى الب ػػؾ
األهمػ ػػى ( ال صػ ػػر ) مػ ػػارخيف  ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٔٙحػ ػػؽ ٕٓ ٜٜٔٙ/ٚ/ٕ٘ ، ٜٜٔٙ/ٚ/اسػ ػػيو ع
موا في ا المي ـ ال ا ى دوف أف ييحرش أصوؿ الومؿ بالشركا فرصبق لػدش الب ػؾ األهمػى فػرع

ال صر أربوا يفويضات بالخصـ لصالق ماسسا مصر واليى يممك ػا المي مػا الخامسػا ػ

ػاف

عمى حساب ا بب ؾ ال،ػاهرة ػروت ( شػركا ال صػر ) وا ػاف عمػى حسػاب ا بالب ػؾ األهمػى فػرع

ال صػر كػؿ بخصػـ  ٔٛمميػوف ج يػا ػ وبضػماف هػذه اليفويضػات وافػؽ الب ػؾ األهمػى المصػرش
بي ػػاري ٗ ٜٔٙٙ/ٔ/عم ػػى طم ػػب المي مػ ػا الخامس ػػا الم ػػارخ ٖ ٜٜٔٙ/ٔ/م ح ػػا ح ػػد يسػ ػ يؿ
يم ػػا ى ػػدره خمس ػػا وس ػػييف ممي ػػوف ج ي ػػا ام ػػت المي م ػػا الخامس ػػا بم،يض ػػاه بس ػػحب مبم ػػغ

ٓٓٓٓ٘ ٗٚٚج ي ا خىؿ ش ر ي اير س ا ٜٜٔٙ

ولما لـ ي،ـ المي ما بسداد هذا اليس يؿ فى موعده اـ الب ؾ األهمى باسػي دا ا مػع بػا ى
الفوا ػػد المسػػيح،ا عميػػا مػػف حسػػاب الشػػركا لديػػا ولػػدش ب ػػؾ ال،ػػاهرة ػػروت واسػػيم ار اير مػػف
المي مػػيف األوؿ وال اربػػع

ػ (الطػػاعف) فػػى ي فيػػذ ا يفػػاؽ مػػع المي مػػا الخامسػػا يوج ػػا مو ػػا

بياري ٕٔ ٜٜٔ٘/ٔٔ/لى الب ػؾ وربطػا وديوػا دوف مبػرر ودوف مصػمحا لمشػركا مػف ربط ػا
ولم ػػدة ى ػػا شػ ػ ور و ابم ػػا لميجدي ػػد بمبم ػػغ ٖٕ٘ ٖٕٜٔٓج ي ػػا م ػػف أمػ ػواؿ الش ػػركا كا ػػت
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المي مػػا الخامسػػا ػػد سػػددي ا بشػػيكيف لػػدش الب ػػؾ األهمػػى فػػرع ال صػػر ب،صػػد جوم ػػا ضػػما اي
ارض ػ ا واض ػ ار اير بػػرمواؿ الشػػركا وكمفػػا المػػي ـ ال ػػا ى بػػاليو يع مػػع المػػي ـ األوؿ عمػػى طمػػب

رب ػػط ه ػػذه الوديو ػػا بو ػػد يحص ػػيؿ الش ػػيكيف بالخط ػػاب الم ػػارخ ٖٔ ٜٜٔ٘/ٔٔ/فو و ػػا الم ػػي ـ

ال ػ ػ ػػا ى دوف حييػ ػ ػػاط و امػ ػ ػػت المي مػ ػ ػػا الخامسػ ػ ػػا بضػ ػ ػػماف هػ ػ ػػذه الوديوػ ػ ػػا بػ ػ ػػا يراض مبمػ ػ ػػغ

 ٕٕٛٔٓٗ٘ٚج ي ا سدديا لمشركا مع فوا ده مما يسبب فى يحميؿ الشركا الفػرؽ بػيف الفا ػدة
الميريبػػا لمسػػحب عمػػى المكشػػوؼ الػػذش ي،ػػوـ بػػا الشػػركا وبػػيف الفا ػػدة الدا ػػا عػػف هػػذه الوديوػػا

وهو مبمغ ٕ ٖٕٜٔٓج ي ا خىؿ فيرة ال،رض وهى أربوا ش ور ٓ

وخمص ػػت المحكم ػػا م ػػف الو ػػا ع الس ػػاب،ا ل ػػى أف الط ػػاعف ش ػػيرؾ م ػػع الم ػػي ـ األوؿ

با يفػػاؽ والمسػػاعدة فػػى جريمػػا الي ػربق اليػػى ريكب ػػا األخيػػر بػػاف مكػػف المي مػػا الخامسػػا مػػف
الحصػػوؿ عمػػى مبمػػغ ٓٓٓٓ٘ ٗٚٚج ي ػػا مػػف أم ػواؿ شػػركا ال صػػر ػ بػػرف يفػػؽ موػػا عمػػى
يظفير المي ما الخامسا با راض بضماف يفويضات خصـ أربوا وساعدة عمػى ذلػؾ بػاليو يع
موػا بالمواف،ػػا عمػى د ارسػػا ع،ػػد سػييراد ال،مػػق ليكػوف فطػػاء صػػدار هػذه اليفويضػػات  ،كمػػا
كمؼ مرءوسا المي ـ ال الث بػاليو يع بػد م ػا عمػى اليفويضػيف المارخي ػػف ٔ ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٕ ،
والمذيف ساهما مع با ى اليفويضات فى يمكيف المي مػا الخامسػا مػف الحصػوؿ بضػما ا عمػى

حد يس يؿ ٘ ٙمميوف ج يا سػحبت م ػا ٓٓٓٓ٘ ٗٚٚج ي ػا ػاـ الب ػؾ بخصػم ا مػع الفوا ػد
مف حساب الشركا لديا لودـ سداد المي ما لممبمغ المذكور ٓ

وأف الطػػاعف والمػػي ـ األوؿ حصػػى لممي مػػا الخامسػػا بغيػػر حػػؽ عمػػى م فوػػا بػػرف امػػا
بػ ػربط وديو ػػا م ػػف م ػػاؿ ش ػػركا

بمبم ػػغ ٖٕ٘ ٖٕٜٔٓج ي ػػا لم ػػدة ى ػػا شػ ػ ور وي ػػـ

يجديدها لدش الب ؾ األهمػى فػرع ال صػر لصػالق ػراض المي مػا الخامسػا بضػما ا فا يرضػت

مػػف الب ػػؾ المػػذكور مبمػػغ  ٕٕٛٔٓٗ٘ٚج ي ػػا مم ػا عػػاد بػػال فع عمي ػػا بمبمػػغ ٖٕٜٕٗ٘ٔٓ ،
ج ي ػػا وأف الط ػػاعف والم ػػي ـ األوؿ أضػ ػ ار عم ػػداي ب ػػرمواؿ الج ػػا الي ػػى يوم ػػىف ب ػػا بػ ػربط يم ػػؾ
الوديوا لصػالق المي مػا الخامسػا ويم ػؿ هػذا الضػرر فػى مػد سػور الفا ػدة عمػى الوديوػا ويمػؾ

الفا ػػدة لمسػػحب عمػػى المكشػػوؼ وأف المي مػػا الخامسػػا اشػػيركت مػػع المي مػػيف األوؿ والطػػاعف
فى ريكاب الج ار ـ سالفا الذكر بطريؽ ا يفاؽ مو ما فو وت ب اء عمى ذلؾ ٓ
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ومف هذه الم،دمات اليى أوردها الحكـ وال يا ج اليى خمػص لي ػا يبػيف أف المحكمػا لػـ

يورد بمدو ات يمؾ األسباب كيفيا سيخىصػ ا ليمػؾ ال يػا ج وهػى أف رادة الطػاعف ػد يج ػت
با يفاؽ مع المي ميف األوؿ والخامسا مع دخريف لـ يشػمم ـ ػرار ا ي ػاـ ػ رفػـ اليح،يػؽ الػذش
كشػػؼ ع ػ ـ ػ ػػد لي،ػػت ويطاب،ػػت عمػػى ريكػػاب الج ػ ار ـ سػػالفا الػػذكر ب،صػػد ا سػػييىء عمػػى
أمواؿ الشركا المج ى عمي ا واليربق عمى حسػاب وظػا ؼ هػا ء الوػامميف ب ػا وبػالب وؾ ومػ ـ
الطػػاعف ػ كمػػا لػػـ يبػػيف األدلػػا وال ،ػ ار ف اليػػى سػػي بطت م ػػا هػػذا ا سػػيخىص ويمػػؾ ال يػػا ج

واكيفػػت ب،ول ػػا أ ػػـ يف ،ػوا فيمػػا بي ػ ـ عمػػى ريكػػاب الج ػ ار ـ المشػػار لي ػػا فػػى صػػيغا عامػػا
ومج ما

يسيطع م ا الو وؼ عمى م،ومات وع اصر ما ضى با الحكـ ٓ

بؿ شاب بيا ا اليج يؿ الياـ والغموض المطمؽ وهو ما

ييفؽ مػع مػا أوجبيػا المػادة

ٖٓٔ جراءات ج ا يا مف ضرورة شيماؿ كؿ حكـ صادر با دا ا عمى بياف مفصػؿ وواضػق
لوا وػػا الػػدعوش اليػػى ضػػت المحكمػػا بإدا ػػا المي مػػيف ب ػػاء عمي ػػا با ضػػافا لػػى بيػػاف دخػػر

لمضموف ومادش كؿ دليؿ مف أدلا ال بوت اليى يسا دت لي ا المحكمػا فػى ضػا ا

يشػوبا

اليج يؿ أو اليوميـ والغموض وا ب اـ وذلػؾ حيػى يسػيطيع محكمػا الػ ،ض بسػط ر ابي ػا عمػى

الحكـ لبياف مدش صػحا يطبيػؽ ال،ػا وف ػ وهػو أمػر يسػيحيؿ عمي ػا مباشػريا ذا مػا جػاء بيا ػا
لوا وػ ػػا الػ ػػدعوش وأدلي ػ ػػا مشػ ػػوباي بال،صػ ػػور والغمػ ػػوض وا جمػ ػػاؿ كم ػ ػا هػ ػػو الحػ ػػاؿ فػ ػػى الحكػ ػػـ
المطووف فيا بما يويبا ٓ

ولػػـ يحػػدد دور الطػػاعف مػػف خػػىؿ أسػػباب الحكػػـ سػػالفا الػػذكر ومػػا حصػػما مػػف أ ػواؿ
ش ػ ود ا بػػات و المسػػي دات الم،دمػػا فػػى الػػدعوش مػػا يمكػػف أف يسػػيخمص م ػػا هػػذا ا يفػػاؽ

المزعوـ بيف المي ميف األوؿ والطاعف والخامسا واكيفت المحكما بي،رير ال يػا ج اليػى يوصػمت
لي ػا والسػابؽ بيا ػا دوف م،ػػدمات يحمم ػا ويػادش لي ػػا فػى م طػؽ سػػا غ واسػيد ؿ م،بػوؿ ولػػـ
يوضق المحكما فى مدو ات أسباب الحكـ يمؾ الو اصر الدالػا عمػى أف ا يفػاؽ ػد و،ػد بػيف
المي مػػيف ال ى ػػا المػػذكوريف عمػػى ريكػػاب الجػ ار ـ المػػذكورة أو أف يفا ػاي ػػد جمو ػػـ ووحػػد بػػيف
راداي ػػـ لبمػػوغ يمػػؾ ال يػػا ج ويح،ي ،ػػا عمػػى حػػو مػػا ـ ومخالف ػاي لم،ػػا وف  ،أو أف الطػػاعف مػػع

المػػي ـ ا وؿ يومػػد سػػيغىؿ وظيفيػػا لخدمػػا المي مػػا الخامسػػا ويظفيرهػػا بػػالربق الح ػراـ والمػػاؿ
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ا ـ  ،وفاي ا أف مجػرد يو يػع الطػاعف عمػى خطػابى اليفػويض سػواء ب فسػا أو بيكميػؼ المػي ـ
ال الػػث بػػاليو يع عمػػى بوض ػ ا ومواف،يػػا عمػػى ربػػط الوديوػػا لصػػالق المي مػػا الخامسػػا

يو ػػى

بالضػػرورة ولزوم ػاي وع ،ػىي أ ػػا ضػػالع مػػع المي مػػا الخامسػػا والمػػي ـ األوؿ ومسػػاهـ مو مػػا فػػى
ريكاب يمؾ الج ار ـ أو أ ا و وت ب اء عمى صد سيئ م ا وب يا خبي ا مف جا با ٓ
خاصػا وأ ػػا يومػػؿ فػى شػػركا

وهػػى مػف الشػػركات اليجاريػػا اليػى يسػػوى لػػى

يح،يػػؽ الػربق وي،ػػوـ مػػع فيػره مػػف موظفي ػػا بي فيػػذ ػ اررات عضػػو مجمػػس ا دارة الم يػػدب الػػذش

جمػػع بػػيف سػػمطات مجمػػس ا دارة والوضػػو ال،ػػا ـ عمػػى دارة الشػػركا فػػى يػػده وهػػو الػػذش ي،ػػوـ
بيسػػير امورهػػا فػػى كافػػا المجػػا ت واأل شػػطا المخيمفػػا اليػػى يباشػػرها وفػػؽ ظام ػػا األساسػػى

ولوا ح ػػا وييميػػع الوضػػو المػػذكور بسػػمطات واسػػوا ي،ػػوـ أساسػاي عمػػى ع اصػػر ي،ديريػػا يحمك ػػا

ظروؼ السوؽ واحيياجايا وي،مبايا فى مرو ا ييسع ل ػا لػوا ق الشػركا والػ ظـ المومػوؿ ب ػا فػى
ض ػػوء مص ػػمحي ا والظ ػػروؼ وا عيب ػػارات والووام ػػؿ ال،ا م ػػا ومحك ػػوـ ك ػػذلؾ بم ػػا يممي ػػا واع ػػد
اليجػػارة والوػػرؼ اليجػػارش وظػػروؼ الشػػركا والسػػوؽ واليسػػويؽ بال سػػبا لمسػػموا الميوا ػػد عمي ػػا
وي،مبات أسوارها صووداي وهبوطاي ػ كما فات محكما الموضوع كذلؾ أف يضػع فػى عيبارهػا أف

الم ػػي ـ ال ارب ػػع يوم ػػؿ موظفػ ػاي بالش ػػركا الم ػػذكورة و ي ،ػػوـ ب ػػرش عم ػػؿ أو جػ ػراء ي ب ػػاء عم ػػى
يوميمػػات وأوامػػر عضػػو مجمػػس ا دارة الم يػػدب المػػذكور خاصػػا فػػى األمػػور الجسػػيما م ػػؿ مػػا
ػاـ بػا مػف جػراءات  ،وأ ػا

يمكػف أف ي فػرد أو يسػي،ؿ بػإجراء م ػا ػ ذ يحػاط ذلػؾ الوضػو

الم يػػدب أو ي بػػروؿ بجميػػع الخطػوات اليػػى ييخػػذ فػػى م ػػؿ هػذه األمػػور يصػػال ا الو يػػؽ ب شػػاط
الشػػركا وأموال ػػا وهػػى مػػف األمػواؿ الوامػػا ػ وبػػذلؾ يكػػوف المحكمػػا ػػد فيرضػػت ذلػػؾ ا يفػػاؽ
المزعوـ بيف الطاعف والمي ميف األوؿ والخامسػا عمػى فيػر أسػاس وا وػى وصػا ب وهػو مػا

ييفػؽ وأصػوؿ ا سػػيد ؿ السػديد ع ػد ال،ضػػاء با دا ػا ذ يسػيمزـ أف يكػػوف األدلػا الماديػا ليمػػؾ
ال يػػا ج الموجبػػا لممس ػ وليا الج ا يػػا ويوجػػب موا بػػا الطػػاعف دالػػا بػػذاي ا عمػػى أ ػػا شػػارؾ فػػى
الجػ ار ـ المػػذكورة ب،صػػد يظفيػػر المي مػػا الخامسػػا ويمكي ػػا مػػف الحصػػوؿ عمػػى ربػػق مػػف أمػواؿ

الشركا اليى يومؿ ب ا دوف حؽ ويسخير وظيفيا لمحصوؿ عمى فع ل ا بالباطؿ ٓ
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كمػػا يكػػوف المحكمػػا و ػػد ج مػػت دور الطػػاعف وشػػاب سػػيد ل ا بػػوت يورطػػا فػػى ذلػػؾ

ا يفاؽ المزعوـ جماؿ ياـ وفموض مطمػؽ ػ ذ لػـ يحػدد المحكمػا الػدور الفوػاؿ المػادش الػذش
سيخمصت م ا ذلؾ اليواطػا والػداؿ عمػى مشػاركيا مػع المي مػيف ا خػريف فػى ريكػاب الجػ ار ـ

سالفا الذكر يحديداي واضحاي أو أ ا ساهـ في ا ب،در محدد وواضػق كمػا لػـ ي،ػدـ المحكمػا كػذلؾ
ما يدؿ عمى أف ال يا ج اليى حد ت كا ت ييجا حيميا ليػداخؿ الطػاعف عػف سػوء صػد وب يػا

سػػي ا بحيػػث مػػا كا ػػت لي،ػػع لػػو شػػاطا المػػا ـ ػ ألف ا شػػيراؾ فػػى الج ػ ار ـ

يي ػوافر ي ذا

يحػدت رادة الطػاعف مػػع بػا ى المي مػػيف وايج ػت يجاهػاي واحػػداي ريكاب ػا مػػع بػوت صػراؼ
صده لى المشاركا في ا ػ وهذه الو اصر أمر ضرورش وجوهرش حيى ييكوف الجريمػا برك ي ػا

المػػادش والمو ػػوش ػ فػػإذا لػػـ يكػػف ه ػػاؾ ذلػػؾ اليطػػابؽ ويمػػؾ الو اصػػر الدالػػا عمػػى ا يفػػاؽ و

ال ،ػ ار ف اليػػى يسػػيخمص م ػػا سػػوء ال،صػػد والومػػـ بالجريمػػا وارادة اليػػدخؿ في ػػا فػػى محػػؿ ذف

لمساءلا الطاعف عف الج ار ـ اليى حد ت ذ يود م ،طوا الصما ب ػا و يمكػف عيبػاره مسػاهماي
في ا سواء كفاعؿ أصمى أو شريؾ فى ريكاب ػا وفػات محكمػا الموضػوع أف يػدخؿ فػى ي،ػديرها

ما ذكره الدفاع عف الطاعف بر ا لـ يومؿ فى الخفاء ولـ ييواطر مػع المي مػيف األوؿ والخامسػا

كمػػا صػػوريا سػػمطا ا ي ػػاـ وا مػػا ػػاـ بوممػػا فػػى وضػػوح يػػاـ ورايػػا ظػػاهرة با ضػػافا لػػى أف
حسػػابات الشػػركا فػػى الب ػػوؾ وحركػػا رصػػيدها ب ػػا وديو ػػا ومػػا هػػو مسػػيحؽ ل ػػا بػػؿ الغيػػر

ويومػػؿ ع ػػا ي،ػػارير يوميػػا وأسػػبوعيا وش ػ ريا
يحكمػػا ضػوابط محكمػػا ويباشػره ج ػػات ميوػػددة ه
يورض عمى المخيصيف وم ار بى الحسابات وباليالى فى يمكف أف يخفػى عػف الوضػو الم يػدب
والمس وليف بالشركا ال،ابضا اليى ييبو ا شركا ال صر وهو ما يسيحيؿ موا ال،وؿ بوجػود ذلػؾ
ا يفػػاؽ المزعػػوـ بػػيف الطػػاعف والمي مػػيف األوؿ والخامسػػا ريكػػاب الج ػ ار ـ المػػذكورة بػػؿ كػػاف
ا م ػاي عمػػى ي فيػػذ أوامػػر المس ػ وليف بالشػػركا فػػى ضػػوء الظػػروؼ والمىبسػػات المحيطػػا األمػػر

الذش يسيحيؿ موا كذلؾ ال،وؿ برف الطاعف اـ بدور يجابى أسػ ـ بػا مػع فيػره مػف المي مػيف
فػػى ي فيػػذ المخطػػط ا ج ارمػػى المزعػػوـ السػػابؽ ا يفػػاؽ عميػػا فيمػػا بي ػ ـ ذ لػػـ ي بػػت المحكمػػا

باألدلا ال،اطوا وال ،ار ف الجازما أ ػا يػداخؿ فػى أيػا أفوػاؿ أو شػاط مػا ـ مػع ا خػريف اصػداي
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يح،ي ػػؽ ال ي ػػا ج الي ػػى و و ػػت والي ػػى ل ػػـ يك ػػف لي ،ػػع ل ػػو يدخم ػػا ا يج ػػابى في ػػا ع ػػف عم ػػـ و صػػد

ما ـ ٓ

و مح ػػؿ لم ،ػػوؿ ف ػػى ه ػػذا الص ػػدد ب ػػرف المحكم ػػا أوردت ف ػػى حكم ػػا م ػػا يفي ػػد أف الجػ ػ ار ـ

المذكورة و وت ب اء عمى يفاؽ الطاعف مػع المي مػيف األوؿ والخامسػا وأ ػا و وػت ب ػاء عمػى
ذلػؾ ػ ألف يمػؾ ال يػا ج هػى المػراد سػيظ ارها والكشػؼ ع ػا بػإيراد األدلػا وال،ػ ار ف اليػى ي بي ػا
وياكد حدو ا مف وا ع الدعوش وظروف ا فى سيد ؿ سا غ وم،بػوؿ وهػو مػا صػرت المحكمػا

فى بيا ا وهو ما عاب الحكـ المطووف فيا بما يسيوجب ،ضا ٓ
* ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ :

" ذا كا ػػت المحكمػػا ػػد دا ػػت المػػي ـ بجريمػػا ا شػػيراؾ فػػى الجريمػػا فػػإف عمي ػػا أف

يس ػػيظ ر ع اص ػػر ه ػػذا ا ش ػػيراؾ وطري،ي ػػا وأف يب ػػيف األدل ػػا الدال ػػا عم ػػى ذل ػػؾ بيا ػ ػاي يوض ػػح ا
ويكشؼ عف يام ا وذلؾ مف وا ع الدعوش وظروف ا وا ي كاف الحكـ مويباي ل،صوره " ٓ
* ،ض ٔٔ ٜٜٔٗ/ٔٓ/ػ س ٘ٗ ػ ٕٖٔ ػ  ٖٛٚػ طوف ٖٕٗٙ/ٕٓٚؽ
* ،ض  ٜٔٛٚ/ٔ/ٔٛػ س  ٖٛػ ٖٔ ػ ٔٓٚ
* ،ض ٘ٔ ٜٖٔٛ/ٙ/ػ س ٖٗ ػ ٖ٘ٔ ػ ٚٚٛ

* ،ض ٔٔ ٜٔٛٛ/ٕٔ/ػ س  ٖٜػ  ٜٔٛػ ٖٖٓٔ
* ،ض  ٜٖٔٛ/ٖ/ٔٙػ س ٖٗ ػ ٘ ٚػ ٖٔٚ

* ،ض  ٜٔٙٗ/ٔٓ/ٕٙػ س ٘ٔ ػ ٕٕٔ ػ ٜٙٔ
كمػػا صػػرت المحكمػػا كػػذلؾ فػػى بيػػاف الػػركف المو ػػوش ويػوافره لػػدش الطػػاعف سػواء فػػى
شرف ا يفاؽ المرعزـ المدعى بإ و،اده بي ػا وبػيف المي مػيف األوؿ والخامسػا أو شػيراكا مو مػا

فى ريكاب يمؾ الج ار ـ ولػو يوضػق الػدور ا يجػابى الػذش ػاـ بػا عػف صػد سػيئ ب،صػد ي فيػذ
المخطط ا جرامى السابؽ ا يفاؽ عميا بي ـ ٓ
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ولػػـ يبػػيف المحكمػػا باألدلػػا وال،ػ ار ف ال،اطوػػا مػػا يفيػػد أ ػػا صػػد مػػف أفوالػػا الماديػػا اليػػى

ػاـ ب ػػا ا سػ اـ في ػػا ويح،يػؽ يمػػؾ ال يػػا ج الما مػػا اليػى و وػػت واليػػى لػػـ يكػف لي،ػػع لػػو يدخمػػا
عػػف عم ػـ وارادة بمػػا يكفػػى ليح،يػػؽ و وع ػػا وا يص ػػرت عمػػى مجػػرد ال،ػػوؿ بػػرف الطػػاعف كم ػػؼ
المػػي ـ ال الػػث وهػػو مراسػػا بػػاليو يع عمػػى بوػػض اليفويضػػات األربوػػا سػػالفا الػػذكر بمػػا يبػػيق

لممي م ػػا الخامس ػػا س ػػحب مب ػػالغ م ػػف أمػ ػواؿ الش ػػركا خص ػػماي م ػػف حس ػػاب ا ل ػػدش الب ػػؾ بمغ ػػت
ٓ٘ ٗٚ ٚمميػػوف جػػـ  ،كمػػا أس ػ ـ كػػذلؾ ف ػى ربػػط وديوػػا مػػف مػػاؿ الشػػركا بػػذات الب ػػؾ بمبمػػغ

ٕ٘ ٖ ٕٔٓ ٜجػػـ بفا ػػدة ي،ػػؿ عػػف فا ػػدة السػػحب عمػػى المكشػػوؼ لمصػػمحا المي مػػا الخامسػػا
المذكورة ػ فى حيف أف هذه األفواؿ

يدؿ بذاي ا عمى أف الطاعف يػداخؿ وسػاهـ فػى ج ار م ػا

وهو عالـ ب ا اصداي يح،يؽ أهداف ا عمى فرض أ ا أهداؼ جراميا ٓ
وسواء كا ت أفواؿ الطاعف خطر أو صواباي فإ ا

يود بػذاي ا سػ اماي م ػا فػى الجػ ار ـ

المذكورة و ييوافر ب ا ا شيراؾ في ا ػ كما لـ يفصق المحكمػا كػذلؾ عػف عى ػا السػببيا بػيف

يداخؿ الطاعف المزعوـ برفوالا الماديا سالفا الذكر ويمػؾ ال يػا ج اليػى شػكمت الجػ ار ـ المػدعى
ب ا والواردة برمر ا حالا ػ واليى لـ ي بت أ ا مرة ل ػا و ييجػا مباشػرة ل شػاطا ويداخمػا في ػا ،

وهذه الوى ا ع صر جوهرش مف الو اصر الىزما ليػوافر مسػ ولييا عػف األفوػاؿ اليػى ػاـ ب ػا
فيره وييريب عمى عدـ يوافرها يفاء مس ولييا ع ا ٓ
كمػا أف يامػػا بيمػػؾ األفوػػاؿ

يفيػػد حيمػاي أ ػػا سػػوى لػػى الجػ ار ـ المػػذكورة وسػػاهـ في ػػا

عػػف عمػػـ و صػػد مػػع المي مػػيف األوؿ والخامسػػا ويجػػاوب مو مػػا حػػدا ا و يكفػػى فػػى هػػذا
الصػػدد أف يشػػكؿ يمػػؾ األفوػػاؿ خطػػر فػػى جا ػػب الطػػاعف أدش لػػى ضػػرر بالشػػركا اليػػى يومػػؿ

ب ػػا وأموال ػػا ػ ذ

يوػػد الطػػاعف مس ػ و ي ي ذا كػػاف فومػػا ميومػػداي اصػػداي ا ض ػرار بػػرمواؿ

الش ػػركا ويظفي ػػر المي م ػػا الخامس ػػا بػ ػربق

يس ػػيح،ا حي ػػى يمك ػػف مس ػػاءليا ع ػػف الجػ ػ ار ـ اليػػى

ضت المحكما بإدا يا ع ا ٓ
أمػػا الخطػػر والرعو ػػا وا همػػاؿ م مػػا بمغػػت جسػػامي ا وجسػػاما األضػرار الميريبػػا ع ػػا

فػػى ير ػػى لػػى المس ػ وليا عػػف الج ػ ار ـ الومديػػا اليػػى ديػػف ع ػػا ػ كمػػا أف المخالفػػات ا داريػػا
لم ػ ظـ والم ػوا ق المومػػوؿ ب ػػا عمػػى فػػرض بويػػا
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يػػوفر يمػػؾ المس ػ وليا اليػػى ييوػػيف أف يكػػوف

بوي ػػا فػػى جا ػػب الطػػاعف ا م ػاي بكافػػا ع اصػػرها وم،وماي ػػا خاصػػا ع صػػر ال،صػػد الج ػػا ى

بشػ،يا الوػاـ والخػػاص ػ وهػو مػػا صػرت المحكمػا فػػى بيا ػا ول ػػذا كػاف حكم ػػا مويبػاي ل،صػػوره
ميويف ال ،ض ٓ

* ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأْ :
" ا شػػيراؾ فػػى الج ػ ار ـ

ييح،ػػؽ ي ذ بػػت أف الش ػريؾ صػػد ا شػػيراؾ في ػػا وهػػو عػػالـ

ب ا برف يكوف لديا يا اليدخؿ مع الفاعؿ يدخىي م،صوداي ييجاوب صداه مع فوما " ٓ
* ،ض ٗٔ ٜٔٙٙ/ٙ/ػ س  ٔٚػ ٗ٘ٔ ػ ٛٔٓٛ

* ،ض ٖٔ ٜٜٔٙ/ٔ/ػ س ٕٓ ػ ٕٗ ػ ٔٓٛ

و يكف ػػى ف ػػى ه ػػذا الص ػػدد م ػػا أوردي ػػا المحكم ػػا ف ػػى حكم ػػا ص ٘ ٙوم ػػا بو ػػدها ب ػػرف
ا شيراؾ بطريؽ ا يفاؽ ا ـ فى حؽ الطاعف عمى ال حو الوارد بػرمر ا حالػا ظػ اير لمسػاهميا
فػػى ي فيػػذ هػػذه اليفويضػػات واصػػداره األمػػر لممػػي ـ ال الػػث لميو يػػع عمي ػػا بػػد ي م ػػا ظ ػ اير لوػػدمـ
عيمػػاد يو يوػػا بػػالب وؾ و ػػت صػػدارها ػػـ مشػػاركيا فػػى عمػػاؿ ربػػط الوديوػػا وضػػما ا بػػؿ

وا ي،الػا مػع األوؿ والخامسػا لػى م،ػر الب ػؾ لم ا شػا ذلػؾ واعػداد المسػي دات الخاصػا ب ػا فػى
ديواف الب ؾ فسا ٓ
وم ػا جػػاء بمػػدو ات أسػػباب الحكػػـ ص  ٙٚبػػرف الطػػاعف ر ػػيس طػػاع ا سػػييراد الغػػذا ى

يخػػيص مػػع الم ػػي ـ األوؿ بػػاليو يع لػػدش الب ػػوؾ و ػػد امػػا ف ػػى ٕٔ ٜٜٔ٘/ٔٔ/با ي،ػػاؿ مػػع
المي مػػا الخامسػػا لػػى الب ػػؾ األهمػػى فػػرع ال صػػر وو وػػا عمػػى خػػاطبيف با يػػداع ألجػػؿ ضػػما ا

لح ػػد اليسػ ػ يىت المم وح ػػا لممي ػػا الخامس ػػا واليصػ ػريق بخص ػػـ م ػػا ػػد يس ػػيحؽ م ػػا م ػػف ه ػػذه
الوديوػػا كمػػا ػػاـ المي مػػاف األوؿ والطػػاعف ب ػربط الوديوػػا مػػف أم ػواؿ شػػركا ال صػػر لميصػػدير
وا سػػييراد اليػػى يومػػىف ب ػػا لصػػالق ػراض المي مػػا الخامسػػا واليػػى حصػػمت عمػػى ال،ػػرض

وسػػدديا و ػػد أضػػر ذلػػؾ بػػرمواؿ شػػركا ال صػػر ضػػر اير جسػػيما بػػرف حمم ػػا بػػإليزاـ فيػػر واجػػب
عمي ا هو حاصؿ الفرؽ بيف سور الفا دة الدا ا اليػى حصػمت عمي ػا الشػركا مػف الوديوػا ع ػد
ربط ا لصالق المي ما المذكورة وبيف سور الفا دة المدي ػا لمسػحب عمػى المكشػوؼ لػذات المػدة

( أربوػػا ش ػ ور ) وم،ػػداره ٕ ٖٕٜٔٓج ي ػػا فض ػىي عػػف يجميػػد مبمػػغ الوديوػػا عػػف ذات الفي ػرة

289

وع ػػدـ مك ػػاف الش ػػركا اس ػػيخداما ف ػػى مص ػػالح ا وه ػػو م ػػا يومم ػػا المي م ػػاف وي ػػدؿ عم ػػى يج ػػاه
رادي ما لى فادة المي ما الخامسا بغير حؽ وعمػى حسػاب مصػمحا الشػركا ممػا ي،ػدـ بػا فػى

ح ػػؽ المي م ػػيف األوؿ وال ارب ػػع جريم ػػا با ضػ ػرار الوم ػػدش ب ػػرمواؿ الش ػػركا وبمش ػػاركا المي م ػػا

الخامسا فى ذلؾ ٓ

يكف ػػى ك ػػؿ ذل ػػؾ ألف محكم ػػا الموض ػػوع عي ػػدت بال ي ػػا ج الي ػػى أوردي ػػا ف ػػى حكم ػػا
وأ امػت عمي ػا الم،ػدمات ػ وهػو مػ ج فيػر م ط،ػى واسػي باط فيػر سػديد م ػا ػ ألف الم،ػدمات
ييوػػيف بوي ػػا م ػػذ البدايػػا وبسػػط ا بوض ػػوح فػػى أسػػباب الحك ػػـ ػػـ يػػريى بو ػػد ذلػػؾ ا س ػػي باط

وا سػػيخىص الميريػػب عمي ػػا طب،ػاي ألصػػوؿ الم طػػؽ واليفكيػػر السػػميـ والمجػػرش الوػػادش لتمػػور
والمرلوؼ م ا دوف شطط أو يوسؼ أو فساد مبطؿ ٓ

و د خمت مػدو ات الحكػـ كميػا مػف يمػؾ الم،ػدمات اليػى يػريبط بال يػا ج اليػى أوردي ػا

المحكما فى حكم ا وهى ضياع الماؿ عمى الشركا ويس يؿ ا سييىء عميا لممي ما الخامسػا
بواسػػطا المي مػػيف األوؿ والطػػاعف با ضػػافا لػػى جريمػػا الي ػربق وا ض ػرار بالمػػاؿ الوػػاـ اليػػى
س دت المحكما لمطاعف جريما المشاركا في ا ٓ

ويمؾ ال يا ج اليى أوردي ا المحكما بالحكـ ػ جػاءت دوف م،ػدمات سػا غا يكشػؼ ع ػا

ويػػدؿ عمي ػػا وي،طػػع ب بوي ػػا فػػى جا ػػب الطػػاعف بػػؿ جػػاء ول ػػا فػػى هػػذا الصػػدد مرسػػى وفػػى

عبارات عاما مطم،ا يشوب ا اليوميـ وا جماؿ فضىي عف الغموض الياـ وا ب اـ المطمؽ ٓ

كما لػـ ي،ػدـ المحكمػا مػف خػىؿ أسػباب ا السػاب،ا مػا يػدؿ عمػى كيفيػا سػيد ل ا عمػى

بػوت صػراؼ يػػا الطػػاعف وايجػاه صػػده لػػى يسػ يؿ مسػاعدة لممي مػػا الخامسػػا اليػربق مػػف

أمواؿ الشركا عمى حساب ا بواسطيا وخمطت المحكما بيف شاط المي ـ األوؿ والخامسػا ومػا
ػػد يوصػػؼ بػػا مػػف سػػوء يي مػػا وبػػيف مو ػػؼ الطػػاعف و شػػاطا ولػػـ يػػدخؿ فػػى عيبارهػػا مػػدش
مي الا لمواف،ات وأوامر ر يس مجمس ا دارة الوضو الم يدب وسمطايا المطم،ا فى هػذا الشػرف
وضػػرورة خض ػػوعا كمػػراوس ل ػػا لمػػا يص ػػدره مػػف أوام ػػر خاصػػا ف ػػى ظػػروؼ ش ػػركات طػػاع

األعمػػاؿ الوػػاـ اليجاريػػا والم ػػاخ ا يصػػادش السػػا د الػػذش ي ي جػػا الدولػػا فيػػا ليحريػره مػػف يػػود
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الموا ق وال ظـ الموو ا لمسيري ا ويخطى كؿ الصووبات اليػى ي،ػؼ فػى طري ،ػا ليح،يػؽ الػربق

بما ي وكس بال فع الواـ عمى ا يصاد ال،ومى والدخؿ الواـ لمدولا ٓ

ولـ يدخؿ المحكما كذلؾ فػى عيبارهػا األخطػاء فيػر الم،صػودة اليػى يمكػف أف يكػوف

الطاعف د و ع في ا عمى حو ما يمسؾ بػا المػدافع ع ػا بالجمسػا أ ػاء مرافويػا ػ عمػى فػرض
أ ػا أخطػر خطػر فيػر م،صػود ػ وج مػا بػاألفراض الشػريرة لنخػريف ػ ف كا ػت ػ وعػدـ عممػا
بػػالموا ق وال ػ ظـ الميبو ػػا وخط ػػا فػػى ف م ػػا أو ا حاطػػا ب ػػا مػػع بوػػده ع ػػف الومػػؿ بالش ػػركا

لفي ػرات بويػػدة بمغػػت حػػو عشػػر س ػ وات كػػاف فػػى خىل ػػا يومػػؿ فػػى فروع ػػا الخارجيػػا بػػبوض
الػػدوؿ ا فري،يػػا وأف هػػذا الج ػػؿ ممػػا يويػػد ب ػا أل ػػا هيوػػد مػػف بيػػؿ الغمػػط فػػى الوا ػػع ولػػيس مػػف
بيؿ الج ؿ بال،ا وف الذش هيوذر فيا المي ـ و أ ػر لػا فػى مسػ ولييا الج ا يػا أو الومػـ بال،ػا وف

وأحكاما مفيرض فى الكافا ٓ

ومػف الم،ػرر فػى هػذا الصػدد أف الج ػؿ بال،ػا وف الو،ػابى هػو الػذش يويػد بػا ػ و يصػق

عيباره عذ اير ي فى المس وليا الج ا يا أما الج ؿ بغيره مف ال،ػوا يف أو المػوا ق والػ ظـ المومػوؿ

ب ػا فإ ػا يوػػد مػف بيػػؿ الج ػؿ بػػالوا ع الػذش ي فػى ال،صػػد الج ػا ى فػػى الجػ ار ـ الومديػػا وهػو مػػا

سػػي،ر عميػػا ضػػاء ال ػ ،ض ذ ضػػى بػػرف الج ػػؿ ب،اعػػدة م،ػػررة فػػى ػػا وف األح ػواؿ الشخصػػيا

ي فى ال،صد الج ا ى ػ وأف الغمػط فػى واعػد الي فيػذ المد يػا ي فػى ال،صػد الج ػا ى كػذلؾ وأحكػاـ
ا وف الومؿ وال،ا وف المد ى ٓ

ومف باب أولى فإف الغمط فى الموا ق وال ظـ ا داريػا هيويػد بػا أيضػا ألف ال،ػا وف أعػى
فى مرايب اليشريع مف الى حا فإذا كاف الج ػؿ بال،ػا وف فيػر الو،ػابى جػا ايز ف ػو يجػوز كػذلؾ

ويويد با ميى كاف الجا ى جاهىي برحكاـ الى حا أو ال ظاـ الداخمى لمشركا

* ،ض ٕٔ ٜٖٔٚ/ٔ/ػ س ٕٗ ػ  ٔٛػ ٚٛ
* ،ض  ٜٜٔٙ/ٖ/ٕٛػ س  ٚ٘ ، ٔٚػ ٖٚٛ
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* ٚلد لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـ

* " ا عي ،ػػاد ف ػػى يفس ػػير خ ػػاطىء لم،ػ ػوا يف الميوم ،ػػا باعا ػػا ف ػػىء المويش ػػا ي ف ػػى ال،ص ػػد

الج ا ى الىزـ ليوافر جريما عدـ الوفاء ب ذه ا عا ا "

* ،ض ٘ ٙٚ/ٙ/ػ س  ٔٛػ  ٜٔٗػ ٗٗٚ

* " ج ػػؿ المالػػؾ بيكييػػؼ اليوػػديؿ الػػذش يجػػرش فػػى الب ػػاء وهػػؿ ير ػػى ا و ػػا اـ

ا شاء مب ى جديد فى مب ى ديـ

ير ػػى الػػى

يخضع ل،يػود ػا وف ا يجػارات هػو ج ػؿ مركػب مػف ج ػؿ

بال،ا وف والو ا ع يود فى جمميا ج ى بالوا ع ي فى ال،صد الج ا ى "
* ،ض ٔ ٙٙ/ٕ/ػ س  ٔٚػ ٘ٔ ػ ٛٙ

* " ج ؿ رب الومؿ بالطبيوا ال،ا و يا ل،ػرار الفصػؿ ومػدش الػزاـ ػرار المج ػا ال ى يػا باعػادة
الوامؿ المفصوؿ ود اره ي فى يوافر ال،صد الج ا ى لديا "
* ،ض  ٙٙ/ٖ/ٕٛػ س  ٔٚػ ٘ ٚػ ٖٚٛ

* ،ض ٘ٔ ٙٓ/ٖ/ػ س ٔٔ ػ ٖ٘ ػ ٕٓٚ
* " الغمط فى اعدة م،ررة فى ال،ا وف المد ى ي فى ال،صد الج ا ى "
* ،ض ٘ ٜٔٙٚ/ٙ/ػ س  ٔٛػ  ٜٔٗػ ٗٗ ٚسالؼ الذكر
* ،ض ٕٔ ٜٖٔٚ/ٔ/ػ س ٕٗ ػ  ٔٛػ ٚٛ

* " الج ؿ ب،واعد ال،ا وف ا دارش يجوؿ الفوؿ فيػر مػا ـ و يطالػب المػي ـ بػرف ي ػا ش هػذه
المسا ؿ م ا شا ف ،يا "

* ،ض ٕ٘ ٜٔ٘ٙ/ٕٔ/ػ س  ٚػ ٘ ٖٙػ ٖٖٔٔ

* " الغم ػ ػػط ف ػ ػػى اع ػ ػػدة ػ ػػا وف ا حػ ػ ػواؿ الشخص ػ ػػيا يحػ ػ ػريـ الجم ػ ػػع ب ػ ػػيف المح ػ ػػارـ ( المػ ػ ػرأه
وخالي ا ) ي فى ال،صد الج ا ى فى جريما اليزوير "

* ،ض ٕ ٜٜٔ٘/ٔٔ/ػ س ٓٔ ػ ٓ ٔٛػ ٗٗٛ

* ،ض ٓٔ ٜٖٔٗ/٘/ـ مجموعا ال،واعد ال،ا و يا ـ محمود عمر ـ ج ٙـ ٔ ٔٛـ ٕٗٚ

هػػذا لػػى اف حصػػوؿ المػػي ـ األوؿ (

) عمػػى شػػيكات بالمبػػالغ اليػػى سػػحبي ا

المي م ػػا الخامس ػػا بموج ػػب اليفويض ػػات واحيفاظ ػػا ب ػػا م ػػع شخص ػػا دوف أف يودع ػػا خزي ػػا
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الشػركا واطىعػا المػي ـ ال ػا ى عمػى يمػؾ الشػيكات ع ػد طمبػا اليو يػع عمػى اليفويضػات ػ واف
كػاف يصػمق أف يكػػوف ري ػا ضػػد المػي ـ األوؿ المػػذكور

أف هػذه الو ػػا ع بفػرض صػػحي ا

ي ض دليى أو ري ا ضد الطاعف و يدؿ بحاؿ عمى اف يكوف د صػد ا شػيراؾ مػع المػي ـ
المػػذكور أو المي مػػا الخامسػػا فػػى ا س ػ اـ مو مػػا فػػى اريكػػاب ج ػ ار ـ يس ػ يؿ ا سػػييىء عمػػى
الم ػػاؿ الو ػػاـ أو اليػ ػربق أو ا ضػ ػرار الوم ػػدش ب ػػرمواؿ الش ػػركا المج ػػى عمي ػػا ب ػػؿ يرش ػػق ع ،ػػى
وم ط،ا لى أف الطػاعف كػاف حسػف ال يػا ولػـ يكػف يومػـ بػاليخطيط ف وجػد و بمػا ا و،ػد عميػا
عػزـ ا خػريف ف كا ػػت يػػي ـ ػػد و،ػػدت عمػى الوبػػث بمػػاؿ الشػػركا وافييالػػا ويمكػػيف المي مػػا

الخامسا مف الظفر با دوف حؽ

كمػػا أف مػػا حصػػميا المحكمػػا مػػف أ ػواؿ ش ػ ود ا بػػات اليػػى أوردي ػػا بمػػدو ات الحكػػـ

يكفػػى لم،طػػع ب بػػوت سػػوء يػػا الطػػاعف وا ص ػراؼ ييػػا و صػػده لػػى المسػػاهما مػػع المي مػػيف

األوؿ والخامسػػا فػػى ريكػػاب الجػ ار ـ اليػػى ضػػت المحكمػػا با دا ػػا ب ػػاء عمي ػػا ػ و يب،ػػى

يحريات محمد كمػاؿ السػيد عضػو الر ابػا ا داريػا والشػاهد ال ػا ى محمػد أرفػت سػامى المفػيش
بالمباحث الواما واليى أخذت ب ا المحكما وعولت عمي ػا وهػى وحػدها يصػمق ايخاذهػا دلػيى

أو ري ػػا ييس ػػا د لي ػػا الحك ػػـ با دا ػػا مادام ػػت مج م ػػا المص ػػدر أل ػػا

يوب ػػر

ع ػػف رأش

جامو ا خاصا فى بوت ركف ال،صد الومدش و يا ا ضػرار بالمػاؿ الوػاـ ػ وال،اضػى يػدخؿ

فػػى ع،يديػػا أريػػا دخػػر لس ػواه وا مػػا يويمػػد فػػى ضػػا ا عمػػى أريػػا الشخصػػى وا ي اعػػا الخػػاص ،
كمػػا يكػػوف المحكمػػا بػػذلؾ و ػػد جموػػت بػػيف مس ػ وليا الطػػاعف عػػف الج ػ ار ـ المس ػ دة ليػػا وبػػيف
مس وليا المي ميف األوؿ والخامسا دوف أف ي،يـ ضاءها عمى أسباب سػا غا وم،ػدمات م،بولػا

ي ػػادش ل ػػى ال ييج ػػا الي ػػى خمص ػػت لي ػػا ب ػػؿ ج ػػاء حكم ػػا مب ي ػػا عم ػػى مج ػػرد ف ػػروض وهمي ػػا
واعيبػػارات ظ يػػا يسػػودها الشػػؾ ويحػػيط ب ػػا ا حيمػػاؿ والم،ػػرر أف المسػ وليا الج ا يػػا شخصػػيا
و ييحمػػؿ الجػػا ى

المس ػ وليا عػػف أخطا ػػا الشخصػػيا و صػػده الخػػاص و محػػؿ لمسػػاءليا

عف أخطاء فيره وأفوالا الومديا الما ما ٓ
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وما داـ ال،صد الج ا ى ركف مف أركاف كافا الج ار ـ اليى ديف ع ا الطػاعف ومػف ػـ

ػاء عمػػى المفػػروض وا حيمػػا ت
ييوػػيف أف يكػػوف بويػػا طويػػا وجازم ػاي و يصػػق أف يب ػػى ب ػ ي
الظ يا المجردة ٓ
واألحكػػاـ الج ا يػػا يجػػب أف يب ػػى عمػػى الجػػزـ والي،ػػيف مػػف الوا ػػع الػػذش ي بيػػا الػػدليؿ

المويبػ ػػر  ،و ياسػ ػػس عمػ ػػى الظػ ػػف وا حيمػ ػػاؿ مػ ػػف الفػ ػػروض وا عيبػ ػػارات المجػ ػػردة وا دلػ ػػا
ا حيماليا ٓ

* ،ض ٕٗ ٜٔٚٚ/ٔ/ػ س  ٕٛػ  ٕٛػ ٕٖٔ
* ،ض  ٜٔٚٚ/ٕ/ٙس ٕٛػ  ٖٜػ ٓٔٛ

* ،ض  ٜٖٔٚ/ٔ/ٕٜػ س ٕٗ ػ  ٕٚػ ٗٔٔ
* ،ض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٔٔ/ػ س ٖٕ ػ  ٕٙٛػ ٗٔٔٛ
* ،ض  ٜٔٙٛ/ٔ/ٕٜػ س  ٜٔػ ٕٕ ػ ٕٓٔ

* ،ض ٕ ٜٖٔٚ/ٕٔ/ػ س ٕٗ ػ  ٕٕٛػ ٕٔٔٔ
* وّب لضذ حمىّخ إٌمض ثأْ :
" المحكمػػا

يب ػػى حكم ػػا ا عمػػى الو ػػا ع ال ابيػػا فػػى الػػدعوش  ،ولػػيس ل ػػا أف

ي،يـ ضػاءها عمػى أمػور

سػ د ل ػا مػف األوراؽ المطروحػا عمي ػا " ٓ وأف األحكػاـ يجػب أف

يب ػػى عمػػى أسػػس صػػحيحا مػػف أوراؽ الػػدعوش فػػإذا اسػػي د الحكػػـ الػػى روايػػا أو وا وػػا

ل ا فى اليح،ي،ات فإ ا يكوف مويباي بي ا ا عمى أساس فاسد " ٓ

* ،ض ٘ٔ ٜٔٛٗ/ٔ/ػ س ٖ٘ ػ  ٛػ ٓ٘
* ،ض ٖٕ ٜٕٔٛ/ٖ/ػ س ٖٖ ػ ٓ ٛػ ٖٜٚ
* ،ض ٕٗ ٜٔٚ٘/ٕ/ػ س  ٕٙػ ٕٗ ػ ٔٛٛ
* ،ض ٕٔ ٜٜٔٚ/ٕ/ػ س ٖٓ ػ  ٗٛػ ٕٓٗ
* ،ض ٖ ٜٕٔٚ/ٔ/ػ س ٖٕ ػ ٘ ػ ٔٚ
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أصػػؿ

ومػف الم،ػرر فػى هػذا الصػدد أف المسػ وليا الج ا يػا

ي،ػاـ

عمػى األدلػا ال،اطوػا

الم ْويبػػر و ياسػػس بػػالظف وا حيمػػاؿ عمػػى الفػػروض وا حيمػػا ت
الجازمػػا اليػػى ي بي ػػا الػػدليؿ ه
وا عيبارات المجردة ٓ
* ،ض ٕٗ ٜٔٚٚ/ٔ/ـ س  ٕٛـ ر ـ  ٕٛـ ص ٕٖٔ ـ طوف  ٗٙ / ٔٓٛٚؽ
* ،ض  ٜٔٛ٘/ٔٓ/ٔٚالس ا  ٖٙر ـ  ٔ٘ٛص  ٛٚٛطوف ٘ٔ ٘٘ / ٙؽ
ومف الم،رر لذلؾ أف الشارع الج ػا ى

يويػرؼ ب،ػ ار ف الخطػر  ،وخطيػا فػى ذلػؾ مخيمفػا

عف خطا الشارع المد ى  ،ويسػي د خطػا الشػارع الج ػا ى الػى مبػدأ شخصػيا السػ وليا الج ا يػا
ويطبي،ا لذلؾ ،

يفيرض خطر مف ريكب فوىي ٓ بؿ ييويف ا بات ذلػؾ الخطػر ،والمكمػؼ

با بػات هػو سػمطا ا ي ػاـ  ،فػاف لػـ ي بػػت خطػر المػي ـ يويػيف عمػى ال،اضػى أف يبر ػػا  ،دوف
أف يكمفا با بات أ ا لـ يرت خطر ٓ

* شرح الو،وبات ـ ال،سـ الخاص ـ لمدكيور جيب حس ى ـ ط  ٔٚٛٙـ ص ٗٔٗ
* ،ض ٖٕٜٖٔٔ/ٗ/ـ مج ال،واعد ال،ا و يا ـ عمر ـ ج ٕ ـ ر ـ  ٕٗٛـ ص ٖٓٓ

* ،ض ٖٓ ٜٜٔٙ/ٙ/ػ س ٕٓ ػ ٗ ٜٔػ ٖٜٜ

وممػػا ي،ػػدـ جميوػػا يبػػيف أف محكمػػا الموضػػوع لػػـ يوضػػق فػػى حكم ػػا األدلػػا وال ،ػ ار ف

اليػػى سيخصػػمت م ػػا بػػوت يفػػاؽ الطػػاعف مػػع بػػا ى المي مػػيف عمػػى ريكػػاب الج ػ ار ـ اليػػى
ضػػت بػػإدا ي ـ ع ػػا ػ وجػػاء بيا ػػا فػػى هػػذا الشػػرف مرس ػىي

واسػػي دت فػػى ضػػا ا لػػى أدلػػا

يسػػيخمص م ػػا يمػػؾ ال يػػا ج

يػػادش لي ػػا س ػواء مػػا حصػػميا مػػف أ ػواؿ الش ػ ود أو ي،ريػػر

لج ػػا الفحػػص أو ػ اررات المي مػػيف أ فس ػ ـ بمػػا فػػي ـ الطػػاعف والػػذش أ ػػر فيػػا بيكميػػؼ المػػي ـ

ال الػػث بػػاليو يع عمػػى خطػػاب الشػػركا المػػارخ ٔ ٜٜٔ٘/ٔٔ/والميضػػمف طمػػب صػػدار أربػػع
يفويضػػات ك ػػؿ بمبمػػغ  ٔٛممي ػػوف ج يػػا وذل ػػؾ لص ػػالق ماسسػػا الش ػػرؽ األ صػػى ب ػػاء عمػػى
طمب المي ـ األوؿ بؿ اليو يع عمى الو،د المارخ  ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٜبيف الشركا والماسسػا والػذش
وافػؽ عميػا ب ػاء عمػى يوجيػا مػف ر ػيس مجمػس ا دارة والوضػو الم يػدب وا ػ ارره بػرف الػػوديوييف
وأف ك ػػاف ػػد واف ػػؽ عمي م ػػا

أ ػػا ل ػػـ يك ػػف يوم ػػـ بربط م ػػا لص ػػالق الماسس ػػا لك ػػى ي،ي ػػرض

بض ػػما ا أو أف ش ػػركا ال ص ػػر يس ػػحب عم ػػى المكش ػػوؼ م ػػف الب ػػوؾ ومدي ػػا ل ػػا و ػػت رب ػػط
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الوديوػػا ممػػا يكمػػؼ الشػػركا فػػارؽ سػػور الفا ػػدة بمػػا يوػػود عمي ػػا بالضػػرر أو ػ ارره كػػذلؾ بوػػدـ

جػواز صػدور يفويضػات فيػر مشػروطا وفيػر مصػاحبا لفػيق عيمػادات مسػي ديا ػ ذ أف هػذه
ا ػ اررات جميو ػػا يمكػػف أف يسػػيخمص م ػػا حيمػػا وجزمػػا أف الطػػاعف ضػػالع مػػع المي مػػيف

األوؿ والخامسا فى ريكاب الج ار ـ سالفا الذكر

أو أ ػا سػػاهـ فػى اريكاب ػػا وهػو عػػالـ ب ػػا اصػداي اليػػداخؿ فػى يح،يػػؽ يا ج ػا وا ػػا مػػا

كا ػػت ليحػػدث لػػو يدخمػػا المػػا ـ عػػف عمػػـ وارادة و صػػد مبيػػت و يػػا ما مػػا سػػاب،ا ٓ وكػػؿ مػػا
يمكف أف يسيخمص م ا ا ا كاف ضحيا اليغرير با واسيغىؿ حدا ا عمما بالشػركا بوػد فيبػا
دامت عدة س وات وج ما وحسف ييا لمحصػوؿ عمػى يو يوايػا عمػى يمػؾ المسػي دات اليػى و ػع

عمي ا وكمؼ المي ـ ال الث باليو يع عمي ػا وهػو عمػى ج ػؿ يػاـ بمػا يكمػف أف ييح،ػؽ مػف يػا ج
ميريبا عمي ا وهػو مػا ي فػى ع ػا ركػف ال،صػد الج ػا ى الوػاـ والخػاص الػىزـ بويػا حيػى يمكػف

ال،ضػػاء بإدا يػػا عػػف الج ػ ار ـ المػػذكورة ومػػف جا ػػب دخػػر فػػإف وضػػع الطػػاعف

يخيمػػؼ عػػف

مركز المي ميف ال ا ى وال الػث واليػى ي ػت المحكمػا لػى اعيبارهمػا مخط ػيف فػى أداء عمم ػا
وفػػى ي فيػػذ واجباي مػػا الوظيفيػػا وأ مػػا لػػـ يميزمػػا واجػػب الحيطػػا والحػػذر فػػى سػػموك ما الػػوظيفى

واذ خالؼ الحكـ المطووف فيا هذا ال ظر الذش بسطا دفاعا الشػفوش والمسػطور بػاألوراؽ فإ ػا
يضػػحى مويبػػا واجػػب ال ػ ،ض ػ وكػػاف عمػػى المحكمػػا حيػػى يسػػمـ ضػػاءها مػػف هػػذا الو ػوار
وال،صور بياف األدلا الكافيػا وال،ػ ار ف ال،اطوػا اليػى يػادش لػى اسػيخىص ال يػا ج اليػى ي ػت
لي ػػا وريبػػت عمي ػػا مس ػ وليا الطػػاعف عػػف الج ػ ار ـ اليػػى ضػػت بإدا يػػا ع ػػا فػػى ضػػوء حدا ػػا

ع ػػده بالومػػؿ بالشػػركا وفػػى ضػػوء سػػمطات ر ػػيس مجمػػس ا دارة والوضػػو الم يػػدب المطم،ػػا
وفى ظؿ الظروؼ والمىبسات اليى أحاطت بالوا وا خاصا وأ ا لػـ ي فػرد بػاليو يع عمػى يمػؾ
المحػػررات أو يكمػػؼ في ػره بػػاليو يع عمي ػػا مػػف يم،ػػاء فسػػا بػػؿ كػػاف ذلػػؾ ي فيػػذا ألوامػػر عضػػو
مجمس ا دارة المذكور المرحوـ كماؿ هىلى وبود دراسات مسيفيضا امت ب ػا أ سػاـ الشػركا

المخيصػا الميوػػددة وفػػؽ موػػايير د ي،ػػا و ظػره مسػػي،بميا يسػػي،ؿ بي،ػػديرها الوضػػو الم يػػدب وحػػده
و ييصور والحاؿ كذلؾ أف ي فرد الطاعف أو يشارؾ فيره فػى أش سػموؾ م حػرؼ خاصػا وأف
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الومؿ داخؿ الشركا أو خارج ا يخضع لج ات ر ابيػا ميوػددة و يخفػى عمي ػا أش حػراؼ أو

ي ػػاوف فػػى مصػػالح ا وأموال ػػا كمػػا ي ار ػػب الشػػركا ال،ابضػػا وم ار بػػى الحسػػابات يمػػؾ األعمػػاؿ
وميابوي ػػا بي ،ػػارير شػ ػ ريا يو ػػرض عم ػػى مجم ػػس دراي ػػا يوض ػػق م ػػا ي ،ػػوـ ب ػػا م ػػف جػ ػراءات

وصف،ات ويفويضات المشروطا بفيق ا عيمادات المسػي ديا أو فيػر المشػروطا وربػط الودا ػع
اليى جرش الورؼ عمى الومؿ ب ا داخؿ الشركا ولـ يكف مسيحد ا ٓ
ويكوف المحكما بذلؾ و د جا ب ػا الصػواب فػى ي،ػديرها ووز ػا لمو ػا ع المطروحػا عمػى

بساط البحث أمام ا كما لـ يفطف لى ما ردده الدفاع عف الطػاعف فػى دفاعػا وذهبػت لػى أف
الطػػاعف يواطػػر مػػع المي مػػيف األوؿ والخامسػػا ليظفيرهػػا بػػرمواؿ لمشػػركا دوف حػػؽ ب ػػاء عمػػى

الظف وا فيراض وحده ول ذا كاف حكم ا مويباي واجب ال ،ض ٓ
* ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأْ :

" أسباب الحكـ يكوف مشػوبا بالفسػاد فػى ا سػيد ؿ ذا طػوت عمػى عيػب يمػس سػىما

ا سي باط وييح،ؽ ذلؾ ذا سي دت المحكما فى ضا ا وا ي اع ػا لػى أدلػا فيػر صػالحا مػف
ال احيا الموضوعيا لإل ي اع ب ا أو لػى عػدـ ف ػـ الو اصػر اليػى ي بػت لػدي ا أو و ػوع ي ػا ض
بيف هذه الو اصر كما فى حالا عػدـ المػزوـ الم ط،ػى لم ييجػا اليػى ي ػت لي ػا المحكمػا ب ػاء

عمى يمؾ الو اصر اليى بيت لدي ا " ٓ

* ،ض مد ى ٕ٘ ٜٔٛٔ/ٙ/ػ س ٕٖ ػ ٕٖ٘ ػ ٜٗٗٔ
* ٚلضذ ورٌه ثأٔٗ :

" مف الىزـ فى أصوؿ ا سيد ؿ أف يكوف الدليؿ الػذش يوػوؿ عميػا الحكػـ ماديػاي لػى مػا

ريبػػا مػػف يػػا ج مػػف فيػػر يوسػػؼ فػػى ا سػػي ياج و ي ػػافر مػػع حكػػـ الو،ػػؿ والم طػػؽ واألحكػػاـ
الج ا يا يجب أف يب ى بالجزـ والي،يف عمى الوا ع الذش ي بيػا الػدليؿ المويبػر و ياسػس بػالظف
وا حيماؿ عمى الغموض وا عيبارات المجردة " ٓ

* ،ض ٕٗ ٜٔٚٚ/ٔ/ػ س  ٕٛػ  ٕٛػ ٕٖٔ ػ طوف ٖٗٙ/ٔٓٛؽ
* ،ض  ٜٔٛ٘/ٔٓ/ٔٚػ س  ٖٙػ  ٔ٘ٛػ  ٛٚٛػ طوف ٘ٔ٘٘/ٙؽ
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ا
زاثؼب  :لظٛز آخس ف ٝاٌزعجيت :

ذلػػؾ أف الػػدفاع أورد فػػى جميػػع مراحمػػا أف أعمػػاؿ ي،ريػػر المج ػػا المشػػكما بمورفػػا

الشػػركا ال،ابض ػػا وال ييج ػػا اليػػى ي ػػى لي ػػا جػػاءت مش ػػوبا ب ػػالبطىف سػػي اداي ل ػػى أف ه ػػاؾ
خصػوما ا مػػا بػػيف ر ػػيس الشػركا ال،ابضػػا الػػذش شػػكؿ المج ػا وبػػيف المي مػػا الخامسػػا وكػػذلؾ

المي مػػيف جميو ػاي يمػػؾ الخصػػوما الميم مػػا فػػى الػػبىغ الػػذش دمػػا ضػػدها لممػػدعى ا شػػيراكى
وأس د لي ا ا ي اـ مسػب،ا بمػا هػو مطمػوب مػف المج ػا اليػى شػكم ا أف يبح ػا ويفحصػا ٓ وهػو

ما يو ى أ ا صب مف فسا خصما وحكماي فى ذات الو ػت وهػو أمػر فيػر جػا ز هػذا لػى أف
المج ا المػذكورة اليػى شػكم ا سػياديا يكو ػت مػف مرءوسػيا ويابويػا والوػامميف بالشػركات اليابوػا

لا وهو ما ياكد بى شؾ أ ـ م حازوف وا صاعوا لى يوجي ايا ٓ

و شػػؾ أف يمػػؾ الخصػػوما يضػػـ المج ػػا وأعضػػا ا وي،ريرهػػا لػػيس ف،ػػط بػػالبطىف بػػؿ

بوػػدـ الصػػىحيا أص ػىي لمباش ػرة المرموريػػا ػ بمػػافى ذلػػؾ أ ػوال ـ س ػواء بال يابػػا الوامػػا أو أمػػاـ
المحكم ػػا في ،ػػادهـ الحي ػػدة اليام ػػا وليح ػػامم ـ ض ػػد المي م ػػيف جميوػ ػاي

ػ وه ػػو م ػػا يي ػػافى م ػػع

صىحيي ـ ليكو وا أعضاء ليمؾ المج ا ٓ

كمػا جػاءت أ ػوال ـ باليح،ي،ػػات مطاب،ػا لبوضػ ا بالوبػارة والمفػػظ ممػا يػدؿ عمػى يم،يػ ـ

ليمػػؾ األ ػواؿ كمػػا أ ػػـ لػػـ يسػػيدعوا أي ػاي مػػف المي مػػيف ودفػػاع ـ ولػػـ يسػػمووا يضػػاحاي ـ ولػػـ
يطموػوا عمػى المسػي دات الم،دمػػا مػ ـ وهػو مػػا ياكػد حيػازهـ وعػػدـ حيػدي ـ ٓ وأ بػت الػػدفاع
أ ػػـ حصػػموا عمػػى مكاف ػ ت كبي ػرة ظيػػر اشػػيراك ـ فػػى يمػػؾ المج ػػا مػػف الشػػركا ال،ابضػػا ممػػا
ي طػػوش عمػػى شػػب ات ويػػا عمػػى ي،ريػػرهـ وي بػػئ عػػف عػػدـ حيػػادهـ وا حيػػازهـ ضػػد المي مػػيف
وأشار الدفاع كذلؾ لى أ ـ فير ميخصصيف و ف ييف وليست ل ـ درايا أو خبػرة فػى أعمػاؿ
اليجارة الدوليا و أعماؿ الب وؾ وفير ماهميف ألداء المرموريا اليى كمفوا ب ػآ ومػ ـ السػيد /
مػاهر عبػد اهلل الػػذش يومػؿ بشػػركا سػيجاؿ وهػػى شػركا ي حصػػر عمم ػا فػػى السػوؽ المحمػػى و

ش ػػرف ل ػػا ف ػػى اليج ػػارة الدولي ػػا وأعم ػػاؿ الب ػػوؾ ٓ وال ػػا ى ع ػػدلى ص ػػابر مرس ػػى وه ػػو مح ػػامى
بالش ػػركا ال،ابض ػػا لم،ط ػػف و خبػ ػرة ل ػػا ك ػػذلؾ ف ػػى أعم ػػاؿ اليج ػػارة الدولي ػػا والب ػػوؾ ٓ وال ال ػػث

298

مصطفى اليما ى ويومؿ بشركا مصر لحميج األ طاف و يومـ أش م ـ شػي اي عػف اليفويضػات
المشروطا وفير المشروطا و الوديوا وشروط ربط ا ٓ

ول ػػذا طمػػب الػػدفاع ػػدب لج ػػا ف يػػا ميخصصػػا ومحايػػدة ي،ػػوـ بػػرداء المرموريػػا وبحػػث

وبيػػاف الح،ي،ػػا وال ػرأش الص ػػحيق فػػى شػػرف اليفويضػػات س ػػالفا الػػذكر ومػػدش صػػحي ا وج ػػديي ا
وج ػواز صػػدارها ومػػا جػػرش الومػػؿ فػػى شػػر ا بشػػركا ال صػػر لإلسػػييراد واليصػػديرٓ وهػػؿ هػػى
ممزمػػا لمب ػػؾ مػػف عدمػػا خاصػػا ماكػػاف م ػػا فيػػر ابػػؿ لإللغػػاء و يجػػوز الرجػػوع في ػػآوهػػؿ

يسػيطيع الب ػػؾ الصػػادر لػػا اليفػػويض عػػدـ ا سػيجابا ليػػا ورفضػػآ والد ارسػػات ي،ػػوـ ب ػػا الب ػػؾ
بؿ ا ليزاـ بما جاء بيمؾ اليفويضات واليػى يػ جـ ع ػا ف وجػدت والج ػا المضػرورة وم،ػدار

الضرر ػ وهى أمور كم ا ب كيػا ومصػرفيا

يخػيص ب ػا

الخبػراء المخيصػيف مػف الوػامميف

فى طاع المصارؼ و يسيطيع أحد خىؼ ها ء الخبراء بداء الرأش فى هذه األمػور الب كيػا
الخالصا وهو طمب جوهرش زـ لمفصػؿ فػى الػدعوش وظػاهر اليومػؽ ب ػا وم ػيج و شػؾ في ػا

و د يفسر رأش ها ء الخبراء المخيصيف فى يحديد مس وليا المي ميف وخاصا الطاعف ٓ
وأوضػق الػدفاع كػذلؾ فػى دفاعػا أمػاـ المحكمػا أف لج ػا الخبػراء ال ى ػا فيػر المخيصػا

ببحث األمور المصرفيا اليى يمزـ مورفي ا جيداي حيى ييمكف مػف بػداء الػرأش الم اسػب والػىزـ
لكشػػؼ الح،ي،ػػا با ضػػافا لػػى أ ػػا لػػـ يػػاد عمم ػػا عمػػى ال حػػو األكمػػؿ والصػػحيق ب ػؿ شػػابت
جراءاي ػػا ال،صػػور الظػػاهر وا خػػىؿ الواضػػق بح،ػػوؽ الػػدفاع خاصػػا وأ ػػا لػػـ يطمػػع بكامػػؿ

أعضا ا عمى المسػي دات الم،دمػا مػف الشػركا أو الب ػوؾ ٓ وهػو مػا يسػيمزـ ػدب لج ػا اخػرش
مػػف الخب ػراء الميخصصػػيف بحيػػث يضػػـ خب ػراء مصػػرفيف لمباش ػرة المرموريػػا المكمفػػا ب ػػا مػػف

المحكما ٓ

وأشػػار الػػدفاع فػػى مرافويػػا لػػى أف الشػػاهد عمػػى صػػابر مرسػػى عضػػو المج ػػا المػػذكورة
أوضق بمحضر جمسا المحاكما الساب،ا ص ٖٔٔ أ ا لـ يطمع عمى بوض الخطابات ال امػا
والجوهريا الىزما لكشؼ الح،ي،ا خىفا لما دعاه ماهر محمد عبد اهلل عضو المج ػا المػذكورة

وال،ا ـ عمى دراسي ا حيث سرليا هي ا المحكما الساب،ا بالجمسا  :ػ
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س  :هػػؿ طموػػت عمػػى الخطػػاب الصػػادر مػػف شػػركا ال صػػر المػػارخ ٜٜٔٙ/ٔ/ٔٚ
أم ار ويوجي ا مف الشركا لى الب ؾ لي فيذ الومميا ؟

ج :

س  :هػؿ طموػػت عمػػى الخطػػاب الصػػادر مػػف ماسسػػا مصػػر المػػارخ ٜٜٔٔٔٙ/ٖ/
لشركا ال صر بشرف يفاؽ الماسسا مع شركا مب اش األج بيا ؟ٓ

ج :

لـ أطمع

س  :ه ػػؿ طمو ػػت المج ػػا عم ػػى الخط ػػاب الص ػػادر م ػػف ماسس ػػا مص ػػر ل ػػى ش ػػركا
ال صػػر المػػارخ  ٜٜٔٙ/٘/ٜٔلحػ ـ عمػػى فػػيق عيمػػادات مسػػي ديا ي فيػػذاي لمو،ػػد

ال الث ؟ ٓ
ج :

س  :هػػؿ طموػػت المج ػػا عمػػى الطمػػب الم،ػػدـ مػػف المي مػػا الخامسػػا لشػػركا ال صػػر
بيخارج ا مف الو،د واحىؿ الب ؾ األهمى محؿ الشركا فى ا ليزامات ؟ ٓ

ج :

س  :هؿ يـ أ اء مباشرة الشركا مرموريي ا مواج ػا المي مػا الخامسػا وم ا شػي ا فػى
ج :

المسي دات الموجودة لدش شركا ال صر بشرف الو،ود ال ى ا ؟ ٓ

ل ػػـ يوا ج ػػا المي م ػػا بش ػػئ م ػػا ه ػػاؾ ي،ري ػػر م ،ػػدـ م ػػف الماسس ػػا لمم ػػدعى

ا شيراكى بوجود خىؼ حوؿ المديو يا ٓ
وبذلؾ يكوف الشاهد المذكور ( عمى صابر مرسى ) ػد أفصػق بالجمسػا المػذكورة عػف

أ ػػا لػػـ يطمػػع عمػػى المسػػي دات الىزمػػا لكشػػؼ الح،ي،ػػا والمرف،ػػا بػػروراؽ الػػدعوش وأف أعمػػاؿ
المج ا د شاب ا ال،صػور وأ ػا لػـ يػاد المرموريػا المكمفػا ب ػا عمػى الوجػا الصػحيق فضػىي عػف
عدـ حيدي ا وا حيازها الكامؿ لمشػركا المج ػى عمي ػا والشػركا ال،ابضػا اليػى ييبو ػا أعضػااها
كمػػا سػػمؼ البيػػاف كمػػا حصػػموا عمػػى مكاف ػ ت و ػػدـ الػػدفاع األدلػػا عمػػى هػػذه الوا وػػا ػ وهػػو مػػا

يػػدعو لػػى عػػدـ ال ،ػػا فػػى عمػػؿ يمػػؾ المج ػػا وعػػدـ ا طم ػػاف لػػى ال يػػا ج اليػػى ا ي ػػت لي ػػا
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با ض ػػافا ل ػػى ع ػػدـ خبػ ػرة أعض ػػا ا ب ػػاألمور والمس ػػا ؿ المص ػػرفيا والب كي ػػا الىزم ػػا لكش ػػؼ

الح،ي،ا

ػا يطمػ ف لػى ي،ريػر المج ػا المػذكورة

وأطرحت محكما الموضوع هذا الطمػب ب،ول ػا

وحيػػدة أعضػػا ا وذلػػؾ فػػى حػػدود سػػمطي ا الي،ديريػػا وأ ػػا فيػػر ممزمػػا با سػػيجابا لػػى طمػػب
الدفاع يشكيؿ لج ػا أخػرش بوػد أف وضػحت الوا وػا لػدي ا خاصػا وأف أعضػاء المج ػا المػذكورة
يي،مدوف م اصب عميا وليس ه اؾ ما يحوؿ دوف أدا ـ أعمال ـ بغير حمػؼ يمػيف ودوف دعػوة

المي مػيف لمم ػوؿ أمػام ـ ومػف ػـ فػى بطػػىف يصػـ أعمػال ـ خاصػا وأف ي،ريػر أعمػاؿ الخبػراء
يخضػػع لمحكمػػا الموضػػوع اليػػى ل ػػا كامػػؿ الحريػػا فػػى ي،ػػدير ال،ػػوة اليدليميػػا ل ػػا كغيرهػػا مػػف

األدلا و ي اؿ مف ذلػؾ حصػوؿ أعضػاء المج ػا عمػى مكافػ ت عػف عمم ػـ مػا دامػت المحكمػا
د اطمر ت لى يمؾ األعماؿ و يا ج ا ٓ
وما أورديا المحكما فيما ي،دـ

يصمق س داي لػرفض الطمػب السػالؼ الػذكر ألف الػدفاع

عػػف الطػػاعف وبػػا ى المي مػػيف لػػـ ي ػػازع فػػى سػػمطا محكمػػا الموضػػوع فػػى وزف وي،ػػدير ي،ػػارير
الخبراء وبرف يمؾ المحكما ل ا مطمؽ الحريا فى األخذ بما أ ي ى ليا ي،ػارير الخبػرة أو طػراح

ال يا ج اليى ي ي ى ليا فح ،ا فى ذلػؾ مكفػوؿ وم،ػرر دوف م ازعػا مػف أحػد كمػا أف حصػول ـ
عمى ش ادات عاليا ي،رر كفػاءي ـ وخبػري ـ كػؿ ذلػؾ أمػر فيػر م كػور ولػـ يصػدر مػف الػدفاع

ما ي اؿ م ـ أو ي،مؿ مف كفاءي ـ فى مجاؿ يخصص ـ وخبري ـ ٓ
و ػػد صػػبت م ازعػػا الػػدفاع أف هػػا ء الخب ػراء

يخيصػػوف بإبػػداء ال ػرأش فػػى األمػػور

المصػػرفيا الب كيػػا وا مػػا ي حصػػر خب ػري ـ فػػى األمػػور المحاسػػبيا وحػػدها ومػػا دامػػت األعمػػاؿ
الميصػما بػػالب وؾ والمصػارؼ ي حسػػر ع ػػا يمػؾ الخبػرة والكفػاءة فػػإ ـ فػػى شػر ا يويبػػروف مػػف

أح ػػاد ال ػػاس و هيوي ػػد بػ ػ ار ـ أو خبػ ػري ـ ف ػػى أعم ػػاؿ المص ػػارؼ والب ػػوؾ واألص ػػوؿ وال،واع ػػد
الميبوا ب ا وما داـ األمر كػذلؾ فمػيس ل ػـ الخػوض فػى يمػؾ األمػور الف يػا البحيػا اليػى يخػرج
عف مجػاؿ خبػري ـ ويخصصػ ـ فػإذا خاضػوا في ػا أو يورضػوا لبح ػا فػإف أعمػال ـ يكػو باطمػا
ذ يحظػػر عمػػى فيػػر ذوش الخب ػرة بػػداء ال ػرأش فيمػػا

311

يخيصػػوف بػػا كمػػا أف المحكمػػا محظػػور

عمي ا كذلؾ الخػوض فػى األمػور الف يػا أو اليوػرض ل ػا أو بػداء الػرأش في ػا وي،يصػر سػمطي ا
عمى بداء الرأش فى األمور الموموما لمكافا واليى

يحياج لى خبرة موي ا ٓ

ولمػػا كػػاف الػػدفاع ػػد وػػى عمػػى الخبػراء الػػذيف ػػدموا ي،ريػػرهـ المرفػػؽ بػػاألوراؽ أعضػػاء

المج ا المشكما مف الشركا ال،ابضػا سػالفى الػذكر ػ صػور كفػا ي ـ وخبػري ـ عػف الخػوض فػى
األمور المصرفيا والب كيا أل ـ ليسوا مػف الخبػراء المخيصػيف فػى هػذا المجػاؿ وا مػا يصػرت
خبري ـ عمى بػداء الػرأش فػى األمػور المحاسػبيا وحػدها بإعيبػارهـ مػف الخبػراء المحاسػبيف كمػا

أف م ػػاهىي ـ الوالي ػػا الي ػػى حص ػػموا عمي ػػا با ض ػػافا ل ػػى خبػ ػري ـ ي،يص ػػر عم ػػى ه ػػذا المج ػػاؿ
المحاسبى وحػده ػ وكػاف يورضػ ـ لتمػور الب كيػا ممػا يخػرج عػف صػميـ أخيصاصػ ـ ومػف يػـ
فػػإف بػػداءهـ الػرأش فػػى هػػذه المسػػا ؿ يويبػػر خارجػاي عػػف خيصاصػ ـ وبػػاطىي ويكػػوف األسػػباب

اليى سا ي ا المحكما فى مدو ات الحكـ يبري اير طراح ذلػؾ الطمػب الجػوهرش مشػوبا بال،صػور

فػػى اليسػػبيب فض ػىي عػػف الفسػػاد فػػى ا سػػيد ؿ بمػػا يويػػب الحكػػـ المطوػػوف فيػػا بمػػا يسػػيوجب
،ضا أل ا لـ يفطف لػى ح،ي،ػا طمػب الػدفاع والمػراد م ػا وجػاء ردهػا عمػى ذلػؾ الطمػب بمػا

يواج ا و يسوغ رفضا ٓ

ومػػف الم،ػػرر فػػى هػػذا الصػػدد أ ػػا ولػ ف كػػاف لممحكمػػا السػػمطا المطم،ػػا فػػى ي،ػػدير أراء

الخب ػراء واألخػػذ بمػػا يطم ػ ف ليػػا مػػف يم ػػؾ الي،ػػارير أو ط ارحػػا وفػػؽ مػػا يريػػاح ليػػا ض ػػميرها

ووجػدا ا ذ مػىؾ األمػر فػى ذلػؾ كمػا ل ػا وحػدها دوف مو،ػب ػ ي أ ػا مػف الم،ػرر كػذلؾ أف
المحكمػػا ذا أبػػدت مػػا أسػػباب يبػػرر ب ػػا رفػػض طمػػب خبػػراء دخػريف ألداء المرموريػػا فػػإف يمػػؾ
األسػػباب يخضػػع لر ابػػا محكمػػا ال ػ ،ض اليػػى يسػػيمزـ أف يكػػوف سػػا غا فػػى الو،ػػؿ وم،بولػػا فػػى

الم طػػؽ وا ي كػػاف ضػػاء الحكػػـ مويب ػاي وهػػو الويػػب الػػذش يػػردش فيػػا الحكػػـ الطوػػيف واسػػيوجب
،ضا ٓ

ذ م ػػا ك ػػاف هيو ػػرؼ وج ػػا الػ ػرأش ف ػػى ال ػػدعوش ل ػػو أف المحكم ػػا ػػدبت لج ػػا أخ ػػرش م ػػف
الخبراء المخيصيف فى أعماؿ المصػارؼ والب ػوؾ وع ػدت لي ػا بالمرموريػا اليػى طمب ػا الػدفاع

وما فػؾ يطالػب ب ػا عمػى حػو جػازـ و ػاطع ػرع بػا سػمو ا واذ لػـ يسػيجب لػى ذلػؾ الطمػب
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مػػع جدييػػا ولزومػػا لمفصػػؿ فػػى الػػدعوش وبرسػػباب فيػػر سػػا غا فػػإف الحكػػـ يكػػوف مويب ػاي ميوػػيف

ال ،ض كما سمؼ البياف ٓ

واسي،ر ضاء ال ،ض عمى أ ا

واليى

يجػوز لممحكمػا أف يبػدش رأي ػا فػى أمػور ف يػا بحيػا

يسيطيع أف يشؽ طري ،ػا لي ػا دوف ا سػيوا ا بػرأش أهػؿ الفػف والخبػرة وبر ػا

يجػوز

لممحكما أف يسي د لى أ واؿ الش ود فى طراح الرأش الف ى ٓ
* ،ض  ٜٔٛ٘/٘/ٔٙـ س  ٖٙـ ر ـ ٖٕٔ ـ ص  ٜٜٙـ طوف ٓ٘٘ / ٜٛؽ

* ،ض ٓٔ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ـ س  ٖٙـ ر ـ  ٜٔٗـ ص ٓٗ ٛـ طوف ٕ٘٘٘ / ٔٚؽ
وواضػػق مػػف هػػذا ال،ضػػاء أف وصػػؼ ذوش أهػػؿ الخب ػرة والفػػف

يجػػوز أف ي س ػػحب ي

عمى ذوش اليخصص فػى المجػاؿ المحػدد الػذش يسػيمزـ رأش الخبيػر فػإذا كػاف مجػاؿ يخصصػا
يشمؿ األمور الموروضا عميا والمطموب م ا بداء الرأش في ػا فإ ػا

وخبريا

يجػوز لػا أف

ييورض ل ا أو يدلى برأش فى شر ا فإذا فوؿ كاف رأيا مشوباي بالبطىف و هيويد با ٓ
واذا أ امػػت المحكمػػا ض ػػاءها عمػػى ذل ػػؾ ال ػرأش ال ػػذش يخػػرج ع ػػف مجػػاؿ خيص ػػاص
وخب ػرة الخبي ػر الػػذش أبػػداه فػػإف حكم ػػا يكػػوف بػػاطىي كمػػا هػػو الحػػاؿ فػػى الحكػػـ المطوػػوف فيػػا

وم ودماي كما سمؼ ولا ٓ

* ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـ

" واف كػ ػػاف لممحكمػ ػػا كامػ ػػؿ السػ ػػمطا فػ ػػى ي،ػ ػػدير ال،ػ ػػوة اليدليميػ ػػا لو اصػ ػػر الػ ػػدعوش

المطروحا عمي ا وعمى بساط البحث أمام ا وهػى الخبيػرة األعمػى فيمػا يسػيطيع أف يفصػؿ فيػا

ب فس ا ي أ ا ييويف عمي ا ميى واج ت مسرلا ف يا بحيا أف ييخذ مف الوسػا ؿ ليح،ي ،ػا بموفػاي
لػى فايػا األمػر في ػا ػ وعمػى أ ػا يسػوغ لممحكمػا أف يهبػدش رأي ػا فػى مسػرلا ف يػا بحيػا لمػا
يحياجا ذلؾ لى درايا ف يا ليست مف الومـ الواـ و أف يحؿ فس ا محؿ الخبير الف ػى فػى
مسرلا ف يا

وعمى أف ال،طع فى مسرلا ف يا بحيا ييو ؼ عمى سيطىع رأش أهؿ الخبرة ٓ

ٓ ،ض  ٙٓ/ٔٔ/ٕٜــ س ٔٔ ــ ٘ ٔٙػ ٗ٘ٛ
ٓ ،ض ٖٔ ٙٔ/ٙ /ــ س ٕٔ ــ ٖٔٔ ػ ٔٙٚ
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ٓ ،ض ٓٔ ٕٙ/ٗ/ــ س ٖٔ ــ ٗ ٛــ ٖٖٙ
ٓ ،ض  ٕٙ/ٗ/ٔٙــ ٖٔ ــ  ٜٛــ ٕٖ٘

ٓ ،ض  ٕٙ/ٔٓ/ٛــ س ٖٔ ــ ٕ٘ٔ ــ ٓٔٙ
ٓ ،ض  ٙٗ/ٔ/ٕٚــ ٘ٔ ــ  ٜٔــ ٕٜ

ٓ ،ض ٕٓ ٙ٘/ٕٔ/ــ س  ٔٙــ  ٜٔٚــ ٜٖٚ
ٓ ،ض  ٙٚ/٘/ٕٜــ س  ٔٛــ ٗٗٔ ــ ٕٚٙ

ٓ ،ض  ٜٔٙٚ/ٙ/ٕٙــ س  ٔٛــ  ٔٚٚــ ٛٛٚ
ٓ ،ض ٕٕ ٜٔٙٚ/٘/ــ س  ٔٛــ ٖٗٔ ــ ٜٓٙ
ٓ ،ض ٗٔ ٙٚ/ٔٔ/ــ س  ٔٛــ ٖٕٔ ــ ٓٔٔٔ
ٓ ،ض  ٙٛ/ٔ/ٛــ س  ٜٔــ  ٙــ ٖٖ

ٓ ،ض ٖٔ ٙٛ/٘/ــ س  ٜٔــ  ٔٓٚــ ٘ٗٙ
ٓ ،ض  ٙٛ/٘/ٕٚــ س  ٜٔــ  ٜٔٔــ ٓٓٙ
ٓ ،ضٕ ٜٙ/ٙ/ــ سٕٓ ــ ٘ ٔٙــ ٕٛٛ

ٓ ،ض ٘ٔ ٜٔٚٓ/ٖ/ــ س ٕٔ ــ  ٜٛــ ٕ٘ٛ
ٓ ،ض ٖٔ ٚٔ/ٔٓ/ــ س ٕٕ ــ ٕٗٔ ــ ٜٓ٘
ٓ ،ض ٔ ٜٖٔٚ/ٗ/ــ ٕٗ ــ ٕ ٜــ ٔ٘ٗ

ٓ ،ض  ٚٗ/ٕٔ/ٜــ س ٕ٘ ــ ٖ ٔٛــ ٜٛٗ
ٓ ،ض  ٚٛ/ٗ/ٜــ س  ٕٜــ ٗ ٚــ ٖٛٛ

ه ػػذا ل ػػى أ ػػا ل ػػـ يك ػػف يض ػػير المحكم ػػا ش ػػي ا ل ػػو أ ػػا أفس ػػحت ص ػػدرها ليح،ي ػػؽ دف ػػاع
المي مػػيف وم ػ ـ الطػػاعف و ػػدبت لج ػػا أخػػرش ألداء يمػػؾ المرموريػػا بػػد مػػف هػػذه المج ػػا اليػػى
حامت حوؿ ي،ريرها الشب ات وأوجا ال،صػور والػبطىف اليػى أشػار لي ػا الػدفاع د فػاي ٓ خاصػا
وأف أعضا ا ليسوا مف الخبراء الميخصصيف وفيػر مػاهميف بػداء الػرأش فػى أمػور كم ػا ف يػا

خالصػػا ويكػػوف المحكمػػا بػػذلؾ و ػػد خرجػػت عػػف ال،واعػػد السػػديدة واألصػػوؿ الصػػحيحا اليػػى
يفػػرض صػػر ال ػ أرش فػػى األعمػػاؿ الف يػػا عمػػى أهػػؿ الفػػف وحػػدهـ وذوش الخب ػرة دوف س ػواهـ ٓ
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وهو ما كاف ي،يضى مف المحكما أف يسيجيب لطمب الدفاع السالؼ الػذكر لمػا هػو م،ػرر أف
الوب ػرة فػػى المحاكمػػات الج ا يػػا باليح،ي،ػػات اليػػى يجري ػػا المحكمػػا بالجمسػػا أ ػػاء المحاكمػػا

وأ ػػا هػػى المػػىذ األخيػػر الػػذش ييوػػيف أف يظػػؿ بابػػا مفيوح ػاي ليح،يػػؽ دفػػاع المي مػػيف و يجػػوز
بحاؿ فم،ا فى وجا طار ا ألف فى ذلؾ ما ييرذش م ا الودالا أشد ا يذاء ٓ

ومف الم،رر فػى هػذا الصػدد أف طمػب ػدب خبيػر دخػر فػى الػدعوش يوػد مػف الطمبػات
الجوهريػا اليػػى ييوػػيف عمػػى المحكمػػا ا سػػيجابا ليػا و يجػػوز ا ليفػػات عػػف هػػذا الطمػػب ب،الػػا
ا طم اف لى الي،رير محؿ الم ازعػا لمػا ي طػوش عميػا هػذا الػرد مػف مصػادرة عمػى المطمػوب

وهو الويب الذش يردش فيا الحكـ الطويف واسيوجب ،ضا ٓ
* ،ض ٕ ٜٔ٘ٓ/ٗ/ػ س ٕ ػ ٖٖٖ ػ ٕٜٓ

* ٚلضذ حمىّخ إٌمض :

" بػػرف طمػػب ػػدب خبيػػر فػػى الػػدعوش يوػػد طمبػاي جازمػاي ولػػو أبػػدش عمػػى سػػبيؿ ا حييػػاط

ف ػػى حال ػػا ع ػػدـ ا س ػػيجابا ل ػػى الطم ػػب األص ػػمى وه ػػو ال،ض ػػاء ب ػػالبراءة وعم ػػى المحكم ػػا أف
يسيجيب ليا أو الرد عميا برد سا غ يبرر طراحا وا ّ كاف حكم ا مويبا ٓ

* ،ض ٔٔ ٜٔٛ٘/٘ /ػ س  ٖٙػ ٖٕٔ ػ  ٜٜٙػ طوف ر ـ ٓ ٘٘/ٛٙؽ

وكػػاف عمػػى محكمػػا الموضػػوع أف يسػػيجيب لػػى طمػػب الػػدفاع ػػدب لج ػػا مخيصػػا مػػف

خبػ ػراء المص ػػارؼ وأعم ػػاؿ الب ػػوؾ ب ػػداء رأي ػػا ف ػػى اليفويض ػػات مح ػػؿ الي ػػداعى و واع ػػد رب ػػط

الوديوا وشروط ا فى ضوء الو،ود المبرمػا مػع المي مػا الخامسػا الػذش ي ػـ الطػاعف با يفػاؽ
مو ا عمى أف ييربق مف أمواؿ شركا ال صر اليى يومؿ ب ا ومدش أح،يي ا فػى صػرؼ المبػالغ
اليػػى امػػت بصػػرف ا ومطاب،ػػا ذلػػؾ لم ػوا ق الشػػركا وال،واعػػد المومػػوؿ ب ػػا مص ػرفيا مػػا دامػػت

المج ا المشكما والم،دـ ي،ريرها فى الدعوش فير مخيصا ببحث هذه ال واحى الب كيا وا مػا هػى
لج ا حسابيا

عمـ ل ا و درايا ألعضا ا برعماؿ المصارؼ وما جػرش عميػا الومػؿ خاصػا

فى أمور ا سييراد مف الخػارج وفػيق ا عيمػادات المسػي ديا ٓ ألف الخبيػر فيػر المخػيص ف يػا
بإبداء الرأش فى األمور الف يا الموروضا عميا يود مػف دحػاد ال ػاس و يجػوز لػا بػداء الػرأش
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فػى أمػور ف يػػا

يػدخؿ فػػى خيصاصػا و يشػػمم ا خبريػا وباليػػالى فمػيس لػػا أف يخػوض في ػػا

أو يوػػرض ل ػػا بالبحػػث ٓ واذا أ حػػـ فسػػا فػػى أمػػر ف ػػى يػػدخؿ فػػى خيصاصػػا وخبريػػا كػػاف
يويد با كما يبطؿ الحكـ الذش يسي د لى رأيا ويرخذ بػا ػ ول ػذا كػاف الػراش الػذش

رأيا باطىي

أبػداه أعضػاء يمػؾ المج ػا بػػاطىي أل ػـ ليسػوا مػف الخبػراء الميخصصػػيف فػى األمػور اليػى أبػػدوا
رأي ػػـ في ػػا و يسػػيطيع أش م ػ ـ الخػػوض في ػػا أو بح ػػا ويمحيص ػ ا طالمػػا أ ػػا يخػػرج عػػف
طػػاؽ خب ػري ـ وعمم ػػـ بغػػض ال ظػػر عػػف م اركػػزهـ الواليػػا ووظػػا ف ـ ال،ياديػػا ذ شػػرف ليمػػؾ

الوظا ؼ م ما عمت أف ييصدش لى أمور ف يا بحيا

يبسط عمي ا خبري ـ واخيصاص ـ ٓ

واذ خػػالؼ الحكػػـ المطوػػوف فيػػا هػػذا ال ظػػر وأخػػذ ب ػرأش هػػا ء الخب ػراء وي،ريػػرهـ الباطػػؿ

لصدوره مف فير ذوش الخبرة الميخصصيف فإ ا يكػوف بػدوره بػاطىي ولػو يسػا دت المحكمػا فػى
ضػػا ا بإدا ػػا الطػػاعف وبػػا ى المي مػػيف لػػى أدلػػا أخػػرش أل ػػا فػػى الم ػواد الج ا يػػا ميسػػا دة

وم ا مجيموا ييكػوف ع،يػدي ا بحيػث ذا سػ،ط أحػدها أو أسػيبود يوػذر اليوػرؼ عمػى أ ػر ذلػؾ
فى ي،ديرها لسا ر األدلا األخرش ٓ
* ،ض ٕٕ ٜٔٛٙ/ٔ/ػ س  ٖٚػ ٕ٘ ػ ٗٔٔ ػ طوف ٘ ٘٘/ٜٗٛؽ
* ،ض ٕٕ ٜٔٛٙ/ٔ/ػ س  ٖٚػ ٕ٘ ػ ٗٔٔ ػ طوف ٘٘٘/ٜٗٛؽ
* ،ض  ٜٜٔٓ/ٚ/ٚػ سٔٗ ػ ٓٗٔ ػ ٛٓٙ

*

،ض  ٜٔٛ٘/ٖ/ٕٛػ س ٖٙػ ٖ ٛػ ٓٓ٘

* ،ض  ٜٔٛٙ/ٔٓ/ٜػ س  ٖٚػ  ٖٔٛػ ٕٚٛ
* ،ض ٖٕ ٜٖٔٛ/ٕ/ػ سٖٗ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٚ
* ،ض ٕٕ ٜٔٛٙ/ٔ/ػ س ٖٚػ ٕ٘ ػ ٗٔٔ
* ،ض ٘ٔ ٜٔٛٗ/ٔ/ػ سٖ٘ ػ ر ـ  ٛػ ص ٓ٘
* ،ض  ٜٜٔٙ /ٔٓ/ٕٚػ س ٕٓ ػ  ٕٕٜػ ٔٔ٘ٚ
* ،ض  ٜٔٛ٘/٘/ٔٙػ س  ٖٙػ ٕٓٔ ػ ٙٚٚ
* ،ض  ٜٜٔٚ/٘/ٙػ سٖٓ ػ ٗٗٔ ػ ٖٗ٘
* ،ض ٜٕٗٔٛ/ٔٔ/ػ سٖٖ ػ ٗ ٔٚػ ٛٗٚ
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ا
خبِعب  :لظٛز آخس ف ٝاٌزعجيت :

ذلػػؾ أف محكمػػا الموضػػوع أوردت فػػى م،ػػاـ يورض ػ ا لػػدفاع الطػػاعف وبػػا ى المي مػػيف

بر ػا يشػػير بػداءة لػػى أف اليفػػويض بالخصػـ فػػى ذايػػا عمػؿ مشػػروع ظمػػا ػا وف اليجػػارة فػػى

المواد  ٖ٘ٔ /وما بوػدها كمػا أف ربػط الوديوػا أو ا يػداع ألجػؿ عمػؿ مشػروع كػذلؾ فػى ذايػا
وجػ ػػرش الومػ ػػؿ ب ػ ػػذيف ا ج ػ ػ ار يف فػ ػػى شػ ػػركا

ليس ػ ػ يؿ أعمال ػ ػػا ويح،ي ،ػ ػاي

لمصالح ا ّ أف وا ع الػدعوش أف الشػركا المػذكورة هػدف ا ال،يػاـ باألعمػاؿ الميوم،ػا با سػييراد
واليصػػدير ولػػيس مػػف أعمال ػػا وأهػػداف ا ضػػماف األف ػراد وعمى ػػا ع ػػد الحصػػوؿ عمػػى يس ػ يؿ

يما ى أو رض مػف الب ػوؾ ومػف ػـ فػإف صػدار اليفويضػات بالخصػـ وربػط الوديوػا ضػما اي

لحصػػوؿ المي مػػا الخامسػػا عمػػى يس ػ يؿ يمػػا ى أو ػػرض يخػػرج عػػف طػػاؽ أعمػػاؿ الشػػركا
وأهداف ا و يح،ؽ أش مصمحا فوؽ أف اليفويضات صػدرت بػى أد ػى مبػرر ػ ف،ػد صػدرت فػى

ٔ ٜ٘/ٔٔ/ٕ ، ٔٔ/بػ ػػؿ ب ػ ػراـ الو،ػ ػػد الم ػ ػ ظـ

ػ و يجػ ػػوز ال،ػ ػػوؿ بػ ػػرف الو،ػ ػػد و،ػ ػػد فػ ػػى

 ٜٜٔ٘/ٔٓ/ٔٙبمواف،ػػا محمػػد عبػػد الك ػريـ ال،ػػا ـ برعمػػاؿ ر ػػيس مجمػػس ا دارة عمػػى الوػػرض
فػػى خطػػاب ال وايػػا الػػذش دميػػا المي مػػا الخامسػػا أل ػػا أهرجػػئ حيػػى يوػػود كم ػاؿ ال ىلػػى مػػف
الخارج ػ كمػا لػـ ي و،ػد بمواف،ػا األخيػر فػى ٖٓ ٜٜٔ٘/ٔٓ/ذ ال ابػت مػف يرشػيرة المواف،ػا أ ػا
مجرد مواف،ا مبد يا وأحاؿ األمر لى الش وف ال،ا و يا لصيافا الو،د ويحديد ليزامات كػؿ مػف

الطرفيف بما يحفظ ح،وؽ الشركا كما كاف ه اؾ شرط وا ؼ هو سداد جميػع مسػيح،ات الشػركا

عمي ػػا والماكػػد أ ػػا لػػـ يسػػدد هػػذه المسػػيح،ات ف ػىٜٜٔٔ٘/ٔٔ/و فػػى ٕ ٜٜٔ٘/ٔٔ/بػػؿ ظمػػت
ذمي ػػا مشػػغولا ب ػػا حيػػى صػػدور حكػػـ اليحكػػيـ ر ػػـ  ٜٜٔٙ/ ٜٚبجمسػػا  ٜٜٔٚ/ٔ/ٕٚوالػػذش

أ بػػت مػػديو يي ا بمبمػػغ ٓٗٗٓ ٕٜٚج ي ػػا وفوا ػػده بخػػىؼ أوراؽ ال،ػػبض اليػػى يػػـ سػػدادها مػػف
حصػػيما ال،ػػروض اليػػى حصػػمت عمي ػػا بضػػما ات اليفويضػػات فس ػ ا والوديوػػا ػ أش أ ػػا كػػاف
سػػداداي صػػوريا يػػرحيىي لمػػديوف لػػيس ّ

ػ كمػػا أف ال ابػػت مػػف اليحريػػات أف ذلػػؾ الو،ػػد كػػاف

صورياي ومظما ليوفير أمواؿ سا ما يسػيطيع المي مػا الخامسػا مػف خىل ػا سػداد ديو ػا ال،ديمػا
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ومػػا ورد برسػػباب الحكػػـ عمػػى هػػذا ال حػػو

ييفػػؽ وال ابػػت بػػاألوراؽ فض ػىي عمػػا ي طػػوش

عميػػا مػػف فسػػاد فػػى ا سػػيد ؿ ػ أل ػػا لػػيس صػػحيحا أ ػػا يمي ػػع عمػػى شػػركا ال صػػر لإلسػػييراد
واليصػدير بإعيبارهػا حػػدش شػركات طػػاع األعمػا لميجػارة الخارجيػػا وفيرهػا مػػف يمػؾ الشػػركات
صدار هذه اليفويضات لومى ا ألف هذا يوػد مػف أسػاليب اليوامػؿ المويػاد والػدارج بالشػركات

اليجاريػػا ذ

يوػػدو مجػػرد وسػػيما ليمويػػؿ الومػػؿ مػػف ال،طػػاع الخػػاص لكػػى يػػيمكف مػػف فػػيق

ا عيماد المسي دش ويوفير الومما األج بيا وذلؾ حيػى ييج ػب الشػركا مخػاطر فػروؽ األسػوار

وي،مبات سور الومما و د زداد شاط هذه الشركات فى هذا المجاؿ وخاصا شػركا ال صػر فػى
السػ وات األخيػرة بوػػد أف يج ػػت الدولػػا لػػى اليوسػػع فػػى يشػػجيع ال،طػػاع الخػػاص لإلسػ اـ فػػى

ال شاط ا يصادش بما يوود عمى ا يصاد ال،ومى بال فع الواـ ٓ

كمػػا أف اليوامػػؿ ب ظػػاـ اليفويضػػات مػػع هػػا ء الومػػىء وفػػيق ا عيمػػادات برسػػما ـ أو

ي بيػ ػت أس ػػوار بو ػػض الس ػػمع هيج ػػب ش ػػركات اليج ػػارة الخارجي ػػا مخ ػػاطر ع ػػدـ مطاب ،ػػا الس ػػمع
المسيوردة لممواصفات ال،ياسيا ويىعب بوض المورديف فػى صػدار مسػي دات الشػحف المػزورة
الي ػػى ي ػػيـ بم،يض ػػاها ص ػػرؼ يم ػػا ا عيم ػػاد لمم ػػورديف دوف ش ػػحف البض ػػاعا ش ػػح ا فوميػ ػاي بم ػػا

يصيب ا برضرار مح،،ا ٓ

كمػػا أخطػػرت المحكمػػا ذ عيبػػرت أف اليفويضػػات اليػػى يصػػدر مػػف الشػػركات اليجاريػػا

ي طوش عمى عمميات راض لومى ا وأ ا ييـ بم،يضاها صرؼ مبالغ ل ـ مف الب ػوؾ خصػماي
عمى حساب ا فى حيف أف اليفويض الذش يصدر لموميؿ موجا لمب ػؾ لم حػا يسػ يىت يما يػا

بضػػماف هػػذا اليفػػويض مػػف أم ػواؿ الب ػػؾ واف كا ػػت مخصصػػا أص ػىي كيس ػ يىت لشػػركا اليػػى

ػاء عمػػى يمػػؾ اليفويضػػات
أصػػدرت اليفػػويض وعمػػى ذلػػؾ فػػإف المػػاؿ الػػذش يصػػرؼ مػػف الب ػػؾ ب ػ ي
هو ماؿ لمب ؾ ال،ا ـ بالصرؼ ٓ
ول ػػذا فػػإف الصػػرؼ مػػف الب ػػؾ

يػػيـ يم،ا يػػا بمجػػرد ي،ػػديـ اليفػػويض وا مػػا يػػـ بوػػد أف

ي،ػػوـ الب ػػؾ بػػإجراء الد ارسػػات الىزمػػا لمو ػػؼ الوميػػؿ مػػف ال احيػػا الماليػػا حيػػى ي،بػػؿ صػػرؼ
اليسػ ػ يؿ ا يم ػػا ى ل ػػذا الومي ػػؿ بض ػػماف اليف ػػويض ٓ ول ػػذا يك ػػوف ه ػػاؾ ف ػػارؽ زم ػػى ب ػػيف
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صػػدور اليفػػويض ومواف،ػػا الب ػػؾ عمػػى م ػ ق اليس ػ يؿ لموميػػؿ وفػػى خػػىؿ هػػذه الفي ػرة يػػيـ ج ػراء

الد ارسػػا مػػف الب ػػؾ الصػػادر عميػػا اليفػػويض لمو ػػؼ الوميػػؿ المػػالى و ػػد يمي ػػع الب ػػؾ عػػف م ػ ق
اليسػ ػ يىت ا يما ي ػػا لمومي ػػؿ بم،يض ػػى ه ػػذا اليف ػػويض وي ،ػػوـ ب ػػرده لمش ػػركا ذا م ػػا يب ػػيف م ػػف
الد ارس ػػا الي ػػى أج اره ػػا ع ػػدـ مىءم ػػا مركػ ػزه الم ػػالى لم ح ػػا ه ػػذا اليسػ ػ يؿ ٓ وياك ػػد ذل ػػؾ أف

اليفويضات الصادرة لممي ما الخامسا مف شركا ال صػر كا ػت بيػواري ٕٜٜٔ٘/ٔٔ/ٔٙ ،ٔ،
بي مػػا كػػاف الصػػرؼ فػػى ٗ ي ػػاير سػ ا  ٜٜٔٙأش بوػػد صػػدور اليفويضػػات ب حػػو ى ػػا أشػ ر

وبوػػد أف ػػاـ الب ػػؾ بػػإجراء د ارسػػا يما يػػا د ي،ػػا ع ػػا وعػػف مركزهػػا المػػالى وحػػدد ل ػػا سػػ،فاي
يما ي ػ ػاي فػ ػػى حػ ػػدود ٘ ٙمميػ ػػوف ج ي ػ ػػآ ولػ ػػـ ي،ػ ػػرر الب ػ ػػؾ م ح ػ ػػا سػ ػػوش ٘ ٗٚ ،مميو ػ ػػا مػ ػػف

الج ي ات ممػا يػدؿ عمػى أ ػا ػاـ بالد ارسػا ا يما يػا المشػار لي ػا ولػـ يم ح ػا اليسػ يىت

ّ

ف ػػى الح ػػدود الم اس ػػبا بغ ػػض ال ظ ػػر ع ػػف يم ػػا اليفويض ػػات بغ ػػض ال ظ ػػر ع ػػف أ ػػا كا ػػت

يفويضات ا يا وفير ابما لإللغاء ػ ذ

يفرض اليفويضات يوداي عمى الب ؾ الصػادر عميػا

اليفويض وهذا ما ورد بر واؿ موظفى الب وؾ باليح،ي،ات ٓ

بيػ ػػد أف محكمػ ػػا الموضػ ػػوع لػ ػػـ يمحػ ػػص وا وػ ػػا الػ ػػدعوش اليمحػ ػػيص الػ ػػد يؽ والكامػ ػػؿ

با ضػػافا لػػى خط ػػا فػػى يكييػػؼ الو ػػا ع المطروحػػا عمػػى بسػػاط البحػػث أمام ػػا رفػػـ مػػا أكػػده
الطػػاعف فػػى دفاعػػا بر ػػا لػػـ يػػرمر بػػاليو يع ّ عمػػى يفويضػػيف م ػريبطيف بومميػػا سػػييراد أ مػػاح
ومشروطيف ولـ يكو ػا يفويضػيف فيػر مشػروطيف وفيػر ػابميف لإللغػاء كمػا عي،ػدت المحكمػا

خطػري وعمػى خػىؼ ال ابػػت بػاألوراؽ ولػـ يػدخؿ محكمػػا الموضػوع فػى عيبارهػا أف اليفويضػػات
الي ػػى يص ػػدرها الش ػػركا م ػػا يص ػػدر لف ػػيق ا عيم ػػادات خاص ػػا وأ ػػا ف ػػى الوم ػػؿ المص ػػرفى

يسػػيطيع الب ػػؾ فػػيق ا عيمػػاد المسػػي دش عمػػى حسػػاب موػػيف ّ بيفػػويض مػػف الوميػػؿ صػػاحب

الحسػاب وعمػى ذلػؾ فػإف صػػدار اليفويضػات يكػوف سػاب،اي عمػػى فػيق الحسػاب و يصػدر يمػػؾ

اليفويض ػػات ّ لف ػػيق ا عيم ػػادات المس ػػي ديا ٓ وه ػػذا م ػػا أفص ػػق ع ػػا الط ػػاعف ف ػػى دفاع ػػا
المسطور باليح،ي،ات ب،ولا  :ػ
ج

":

ذا ك ػػاف الجػ ػواب الم ػػى راح لمب ػػؾ في ػػر مخص ػػص ف ػػى عبا اري ػػا بر ػػا

لف ػػيق عيم ػػادات مس ػػي ديا فإ ػػا يك ػػوف مغ ػػاي اير لمخط ػػاب ال ػػذش طمب ػػت م ػػف محم ػػد
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محمػػد عمػػى يو يوػػا ٓ و ػػد طمبػػت م ػػا بػػاليو يع عمػػى الخطػػاب األوؿ ال ابػػت بػػا

أف اليفويضػات سػييراد أ مػػاح أمػا الخطػػاب ال ػا ى ف،ػػد كمفيػا بمػػا

يخػرج عػػف

مض ػػموف الخط ػػاب األوؿ وك ػػاف مي ػػداد ل ػػا " كم ػػا أف ال ػػوديوييف وربط ػػا كا ػػا

بغػػرض يج يػػب يمي مػػا ويخصيصػػا لومميػػا سػػييراد ال،مػػق لضػػماف السػػيولا و ػػد
اء عمى طمبا ٓ
أشار ب ا المي ـ األوؿ و اـ باليو يع ب ي
س :
ج

وم ػػا الحاج ػػا ل ػػى رب ػػط ال ػػوديوييف م ػػالـ يك ػػف ه ػػاؾ حس ػػاب ج ػػارش باس ػػـ
الشركا لدش الب ؾ األهمى فرع ال صر ؟ ٓ

 :عمشاف ك ا ه ومؿ حساب خاص سييراد هذا ال،مق ٓ
وأوضػق الػػدفاع أف كافػا الشػػروط

صػػدار اليفويضػات اليػػى يمكػػف صػدارها مػػف شػػركا

ال صػػر وهػػى أف يكػػوف م،يػػدة بومميػػا يجاريػػا وي،ابم ػػا ضػػما ات م،دمػػا مػػف الوميػػؿ ي،يػػد فػػيق
ا عيمػػاد المسػػي دش وي ازلػػا عػػف البضػػاعا ويخزي ػػا بمخػػازف الشػػركا كػػؿ هػػذه الشػػروط واردة
بالو ،ػػد المح ػػرر ب ػػيف الش ػػركا والمي م ػػا الخامس ػػا الم ػػارخ  ٜٜٔ٘/ٔٔ / ٜوممح ،ػػا المح ػػرر

ٔٔٓ ٜٜٔ٘/ٔٔ/

ولـ ي،سط محكما الموضوع دفاع الطػاعف السػالؼ الػذكر ح،ػا بػاليح،يؽ لكػى يسػيظ ر

مػف خىلػػا مػػدش حسػػف ييػػا وعػػدـ يػوافر ال،صػػد الج ػا ى ليػػا وأ ػػا لػػـ يسػ ـ فػػى جريمػػا اليػربق
ويس ػ يما المس ػ ده لممػػي ـ األوؿ أو شػػارؾ في ػػا مػػع المي مػػا الخامسػػا واكيفػػت المحكمػػا بمجػػرد
ارره بصدور األمر لممي ـ ال الث باليو يع عمى يمػؾ المسػي دات وايخػذت مػف هػذا األمػر سػ داي

ل،ضػا ا بإدا يػا ولػـ ييومػػؽ فػى بحػث الظػػروؼ والمىبسػات اليػى أحاطػػت بالوا وػا ولػـ يبحػػث

ذلؾ ال،صد الذش يكمف فى فس الطاعف وعمى المحكما أف يسوى لػى كشػفا واظ ػار ح،ي،يػا
ذ الوب ػرة فػػى هػػذا الصػػدد بػػالوا ع

بمػػا يحػػرره المػػي ـ عمػػى فسػػا أو ي،ػػر بػػا بمسػػا ا ٓ واذ

خػػالؼ الحكػػـ المطوػػوف فيػػا هػػذا ال ظػػر فإ ػػا يضػػحى مويب ػاي واجػػب ال ػ ،ض ل،صػػور يس ػبيبا
وفساد سيد لا بما يسيوجب ،ضا ٓ

* ،ض  ٜٕٔٙ/ٕٔ/ٔٛػ س ٖٔ ػ  ٕٓٛػ ٖ ٛٙػ طوف ٔ ٖٕ/ٜٔٚؽ
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* ،ض  ٜٜٔٙ/ٔٓ/ٕٚػ س ٕٓ ػ ٕٖٕ ػ ٔٔٚٙ
* ،ض ٕ ٜٔٚٓ/ٖ/ػ س ٕٔ ػ ٔ ٛػ ٕٖ٘

* ،ض ٖٔ ٜٕٔٚ/ٕ/ػ س ٖٕ ػ ٖ٘ ػ ٖٓٔ
* ،ض  ٜٔٚ٘/ٙ/ٛػ س  ٕٙػ  ٔٔٙػ ٜٗٚ
ا
ظبدظب  :اخلغأ ف ٝاإلظٕبد ٚاٌفعبد ف ٝاإلظزدالي :

ف،د يضمف الحكـ المطووف فيا بمدو ات أسبابا ( صٗ السطر ال الث ) ِب ٔظٗ :

" ولما عمـ ر يس مجمس ا دارة الم يدب ب ذه الػديوف طالػب المي مػا بسػدادها ػ ورفبػا

مف المي مػيف األوؿ بصػفيا ر ػيس ال،طػاع المػالى بالشػركا وال اربػع ( الطػاعف ) بصػفيا ر ػيس
طػػاع ا سػػييراد الغػػذا ى ودخ ػريف مػػف المخيصػػيف بالشػػركا فػػى يػػوفير السػػيولا الماليػػا الىزمػػا
ليمكيف المي مػا الخامسػا مػف سػداد ديو مػا لمشػركا ف،ػد يف،ػت مو ػا عمػى أف يػوفر ل ػا مبػالغ

سػػا ما يسػػيطيع مػػف خىل ػػا الوفػػاء صػػوريا بػػديو ا لمشػػركا وال،يػػاـ بػػبوض مشػػروعاي ا الخاصػػا
وذل ػػؾ بإص ػػدار يفويض ػػات بالخص ػػـ لض ػػماف المي م ػػا ف ػػى الب ػػوؾ

ارضػ ػ ا ف ػػى ظ ػػؿ ع ،ػػد

صورش جديد سييراد أ ماح أيضآ وي فيذاي ل ذا ا يفاؽ دمت المي مػا الخامسػا لمشػركا فػى

 ٜٜٔ٘/ٔٓ/ٔٙخطاب ػاي عرضػػت فيػػا يجديػػد اليوا ػػد ػ ووافػػؽ المي مػػاف األوؿ وال اربػػع ضػػمف
المج ػػا اليػػى شػػكم ا ر ػػيس مجمػػس ا دارة لد ارسػػا هػػذا الوػػرض بيػػاري  ٜٜٔ٘/ٔٓ/ٕٛو بػػؿ
بػ ػراـ الو ،ػػد المح ػػدد لي ازم ػػات الط ػػرفيف ورف ػػـ أف الو ػػرض ش ػػيرط س ػػداد المس ػػيح،ات بالكام ػػؿ
لمشػػركا بػػؿ البػػدء فػػى ج ػراءات ا سػػييراد وهػػو مػػا ػػص عميػػا الو،ػػد وأكػػده الب ػػد الواشػػر بوػػد
ب ارمػػا فػػى  ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٜورفػػـ عػػدـ دخػػوؿ الو،ػػد حيػػز الي فيػػذ لمػػا يفػػؽ عميػػا مػػع المي مػػا

الخامسا ف،د حرروا ىث خطابات يفويض بالخصػـ عمػى ب ػؾ ال،ػاهرة فػرع ػروت بيػاري ٔ ،

ٕ ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٕ ،

"

ومػ ػ ػػا أورده الحكػ ػ ػػـ ف ػ ػ ػػى شػ ػ ػػرف الو ػ ػ ػػرض الم،ػ ػ ػػدـ مػ ػ ػػف المي م ػ ػ ػػا الخامسػ ػ ػػا والم ػ ػ ػػارخ
ٜٜٔ٘/ٔٓ/ٔٙ

سػ د لػػا مػػف األوراؽ ػ ذ ال ابػػت ب ػػا أف المي مػػيف األوؿ وال اربػػع
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عى ػػا

ل مػػا بالو،ػػد المػػذكور وي،طػػع بػػذلؾ ال ابػػت بالمسػػي دات المرف،ػػا بػػروراؽ الػػدعوش والدالػػا عمػػى مػػا

يريى :

ٔ ػ أف الورض الم،دـ مف المي ما الخامسػا بيػاري ٜٜٔ٘/ٔٓ/ٔٙ

يحمػؿ أش يو يوػات

مػػف المي مػػيف األوؿ وال اربػػع وهػػو مػػا ي فػػى وجػػود أش عى ػػا بي مػػا والمي مػػا الخامسػػا وي فػػى

باليالى وجود أش يفاؽ فيما بي ـ عمى ال حو والوارد بمدو ات أسباب الحكـ ٓ
وال ابت بالمسي دات المذكورة أف المو ويف عمى ذلؾ الكياب هـ :

أ ػ أف ر يس مجمس دارة شركا ال صر با ابا ( محمد عبد الكريـ )
ب ػ المسيشار ال،ا و ى لشركا ال صر ( عبد الوظيـ المغربى )

ج ػ المسيشار اليجارش لشركا ال صر ( عبد الحى عبد الحى )

د ػ المسيشار المالى وا دارش لشركا ال صر ( عزت أماف صيافى )

هػ ػ أعضاء مجمس دارة شركا ال صر وهـ جميواي يادات لمشركا

وذل ػػؾ دوف أف يك ػػوف ألش م ػػف المي م ػػيف األوؿ وال ارب ػػع أش عى ػػا ب ػػذلؾ الو ػػرض الم ػػارخ
 ٜٜٔ٘/ٔٓ/ٔٙوالم،دـ مف الطاعف لشركا ال صر ٓ

ويبػيف ممػا ي،ػدـ أف الحكػػـ المطوػوف فيػا يػردش فػػى سػي ياجايت خاط ػا حيػث يسػػيخمص

مػػف الطمػػب المػػارخ  ٜٜٔ٘/ٔٓ/ٔٙاسيخىصػػا خاط ػػا لميػػدليؿ بموجبػػا عمػػى وجػػود يفػػاؽ بػػيف
المي ـ األوؿ والطاعف مف احيا والمي ما الخامسػا مػف احيػا أخػرش ػ ب،صػد يظفيػر المي مػا
الخامسػػا ب ػربق يسػػيح،ا مػػف أم ػواؿ شػػركا ال صػػر وذلػػؾ عمػػى خػػىؼ الح،ي،ػػا وبالمخالفػػا لمػػا
هو ابت باألوراؽ ،و شؾ أف ي،دير المحكما لمو ػؼ الطػاعف فػى ذلػؾ ا يفػاؽ المزعػوـ كػاف
سػػيغيرر بالضػػرورة لػػو أف محكمػػا الموضػػوع أدركػػت الح،ي،ػػا فػػى شػػرف ٜٜٔ٘/ٔٓ/ٔٙوالػػذش
ي بت أف المي ميف األوؿ والطاعف ليس ل ما أش صما مف ريب أوبويد بذلؾ ال،رض
وعمى هذا يكوف الحكـ د ب ى عمى أساس خاطئ أدش لى ييجا خاط ا وهػو مػا يويبػا
بالخطاء فى ا س اد ومخالفا ال ابت باألوراؽ بما يسػيوجب ،ضػا أل ػا خطػر مػا ر فػى م طػؽ

الحكػػـ وموػػا سػػيد لا وكػػاف عمػػى المحكمػػا حيػػى يسػػمـ ضػػااها مػػف هػػذا الو ػوار الػػيفطف لػػى
ع ػ ػ ػػدـ وج ػ ػ ػػود أي ػ ػ ػػا عى ػ ػ ػػا لممي م ػ ػ ػػيف األوؿ والط ػ ػ ػػاعف ب ػ ػ ػػال،رض الس ػ ػ ػػالؼ ال ػ ػ ػػذكر والم ػ ػ ػػارخ
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 ، ٜٜٔ٘/ٔٓ/ٜٔواذ خػػالؼ الحكػػـ هػػذا ال ظػػر فإ ػػا يكػػوف مويب ػاي واجػػب ال ػ ،ض كمػػا سػػمؼ

البياف

* ،ض  ٜٔٛ٘/٘/ٔٙػ س  ٖٙػ ر ـ ٕٓٔ ػ ص  ٛٚٛػ طوف ٖٗ ٘ٗ / ٕٚؽ

يضاؼ لى ما ي،ػدـ أف مػا ذكػره الحكػـ عػف رفبػا المي مػيف األوؿ وال اربػع ودخػريف فػى
يػوفير السػيولا الماليػػا الىزمػا ليمكػػيف المي مػا الخامسػػا مػف سػػداد ديو ػا ي فيػػذاي لإليفػاؽ ال،ػػا ـ
بي ػ ـ ومواف،ػػا هػػذيف المي مػػيف ضػػمف المج ػػا اليػػى شػػكمت لد ارسػػا الوػػرض الم،ػػدـ م ػػا ػ

يسػ ػػي،يـ مػ ػػع مػ ػػا جػ ػػاء بمحضػ ػػر جيمػ ػػاع  ٜٜٔ٘/ٔٓ/ٕٛوالمزيػ ػػؿ بيو يػ ػػع المسيشػ ػػار المػ ػػالى
وا دارش لشركا ال صر ( عزت أماف الصػيرفى ) والمسيشػار اليجػارش ( عبػد الحػى أحمػد عبػد
الحػػى ) والمسيشػػار ال،ػػا و ى ( عبػػد الوظػػيـ المغربػػى ) ويو يػػع المي مػػيف األوؿ وال اربػػع كػػذلؾ

يو يػ ػػع ر ػ ػػيس طػ ػػاع الش ػ ػ وف ال،ا و يػ ػػا با ضػ ػػافا لػ ػػى يو يػ ػػع

ر ػ ػػيس مجمػ ػػس ا دارة

والوضو الم يدب لمشركا بما يفيد مواف،يا عمى ما ي ت ليا دراسا أعضاء يمؾ المج ا ٓ

وه ػػذه المواف ،ػػا الي ػػى أجم ػػع عمي ػػا ه ػػا ء الم ػػوظفيف بالش ػػركا ف ػػى محض ػػر ا جيم ػػاع

السالؼ الذكر واليى عيمدما ر يس مجمػس داري ػا والوضػو الم يػدب واليػى يم م ػا ا و ػاي ي فػى

يماماي وجود أش يفاؽ بيف المي مػا الخامسػا والمي مػيف األوؿ وال اربػع ػ وهػو مػا

ييفػؽ مػع مػا

ذهػ ػ ػػب ليػ ػ ػػا الحكػ ػ ػػـ الطوػ ػ ػػيف خاصػ ػ ػػا و ػ ػ ػػد يضػ ػ ػػمف محضػ ػ ػػر ا جيمػ ػ ػػاع المػ ػ ػػذكور المػ ػ ػػارخ

 ٜٜٔ٘/ٔٓ/ٕٛما يمى :

ٔ

ػ أ ػػا يػػـ ب ػػاء عمػػى يوميمػػات ر ػػيس مجمػػس ا دارة والوضػػو الم يػػدب الشػػف يا حيػػث

يوجػػد يرشػػيرة م ػػا كيابيػػا يفيػػد طمػػب ع،ػػد ا جيمػػاع المػػذكور وهػػو مػػا ياكػػد كػػذلؾ أف يوميمػػات

ذلؾ الر يس كا ت شفويا وكيابيػا لمراسػيا  ،ػ وعمػى ذلػؾ فػى يمكػف أف يسػيخمص مػف مواف،ػا
المي م ػػيف األوؿ وال ارب ػػع س ػػالفا ال ػػذكر م ػػا يفي ػػد وج ػػود ذل ػػؾ ا يف ػػاؽ واليواط ػػا المزع ػػوـ بي م ػػا
والمي ما الخامسا عمى حو ما زعـ الحكـ الطويف ٓ
ٕ

ػ أف يو يو ػػات المي م ػػيف األوؿ وال ارب ػػع ل ػػـ يك ػػف م ف ػػردة ب ػػؿ م ػػف ب ػػيف يو يو ػػات أخ ػػرش

لراسا ـ با ضافا لػى يو يػع ر ػيس مجمػس ا دارة والوضػو الم يػدب بيػاري ٖٜٜٓٔ٘/ٔٓ/
األمػػر الػػذش ي فػػى شػػب ا اليواطػػا وا يفػػاؽ المػػا ـ المػػدعى بػػا خاصػػا وأف اليو يػػع األخيػػر مػػف
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ذلؾ الر يس والوضو الم يدب يسيغرؽ ويجب جميع اليو يوات السػاب،ا عميػا بمػا يسػيحيؿ موػا
ال،وؿ ب،ياـ ذلؾ ا يفاؽ فير المشروع الذش خمصت ليػا المحكمػا فػى حكم ػا المطوػوف عميػا

بما يويبا كذلؾ بفساد سيد لا ويوسؼ سي ياجا ويسيوجب ،ضا ٓ

* ،ض ٗ ٜٕٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ ٗ ٔٚػ ٖٗ ٛػ طوف ٖٕٕٕٗ٘/ؽ

ا
ظبثؼب  :فعبد آخس ف ٝاإلظزدالي :

وذه ػػب الحك ػػـ المطو ػػوف فيػ ػػا ( ص ٘ بمدو اي ػػا ) ل ػػى مػ ػػا ص ػػا  " :وبض ػػماف هػػػذه

اليفويض ػػات واف ػػؽ الب ػػؾ األهم ػػى بي ػػاري ٗ ٜٜٔٙ/ٔ/عم ػػى طم ػػب المي م ػػا الخامس ػػا الم ػػارخ
ٖ ٜٜٔٙ/ٔ/بم ح ا حد يس يؿ يما ى دره ٘ ٙمميوف ج يا " ٓ
و ػػد اخطػػرت محكمػػا الموضػػوع فػػى يكييػػؼ ع،ػػد ال ،ػرض المػػارخ ٖ ٜٜٔٙ/ٙ/والمبػػرـ

بيف ماسسا مصر الشرؽ األوسط لمالكي ا السيدة  /عفػاؼ عبػد المػ وـ كشػؾ الم،يرضػا وبػيف
الب ؾ األهمى فرع ال صر بوصفا الب ؾ الم،رض ػ واعيبريػا المحكمػا خطػر أ ػا طمػب م،ػدـ مػف
المي مػا الخامسػا لم ح ػا حػد يسػ يؿ يمػا ى وذلػؾ بالمخالفػا لمح،ي،ػا والوا ػع ػ وياكػد ذلػؾ أف
شركا ال صر لػـ يكػف مػف أطػراؼ الو،ػد المػذكور وا مػا يػـ ب ارمػا بػيف الماسسػا والب ػؾ األهمػى
فػ ػػرع ال صػ ػػر وحػ ػػدهما  ،ولػ ػػـ ييضػ ػػمف ذلػ ػػؾ الو،ػ ػػد أيػ ػػا شػ ػػارة لػ ػػى أم ػ ػواؿ شػ ػػركا

والمخصصػػا ل ػػا مػػف الب ػػؾ فػػرع ال صػػر يسػ يىت يما يػػا يحػػت يػػد الب ػػؾ ولػػـ ييضػػمف كػػذلؾ
أش شارة لى أمواؿ ب ؾ ال،اهرة ػ روت ٓ

كمػػا لػػـ ييضػػمف ع،ػػد ال،ػػرض السػػالؼ الػػذكر أيػػا شػػارة لػػى الخطابػػات الصػػادرة مػػف

المي مػ ػػيف األوؿ وال ػ ػػا ى وال الػ ػػث والمارخػ ػػا ٔ  ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٔٙ ، ٕ ،ولػ ػػـ يشػ ػػر كػ ػػذلؾ لػ ػػى
اليفويضات األربوا الصادرة مف شركا ال صر بموجب الو،د ال الث المبػرـ بي ػا وبػيف المي مػا
الخامسػػا  ،وهػػو مػػا ياكػػد أف الب ػػؾ األهمػػى فػػرع ال صػػر ػػاـ بػػإ راض ماسسػػا مصػػر الشػػرؽ

األوسط ومالكي ا السػيدة  /عفػاؼ كشػؾ بالضػماف الشخصػى خاصػا وأف المي مػا الخامسػا لػـ

يحصؿ عمى أيا مبالغ مف الب ؾ األهمى ي بود يو يػع ع،ػد ال،ػرض ػ وهػو مػا ي فػى ال،ػوؿ بػرف

ال مي مػ ػػا المػ ػػذكورة حصػ ػػمت عمػ ػػى حػ ػػد يس ػ ػ يؿ يمػ ػػا ى ػ ػػدره ٘ ٙمميػ ػػوف جػ ػػـ بضػ ػػماف يمػ ػػؾ
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اليفويضػػات  ،وهػػو ا عي،ػػاد الخػػاطئ الػػذش ػػاـ بػػذهف المحكمػػا عمػػى فيػػر س ػ د ح،ي،ػػى مػػف

الوا ع وما

يمكف سيخىصػا مػف الو ػا ع سػالفا الػذكر  ،ياكػد أف ع،ػد ال،ػرض المػذكور بػدأ

فى ٖ ٜٜٔٙ/ٔ/وأصبق مف حؽ المي ما الخامسا سحب يمػا كامػؿ ال،ػرض بيػداء مػف ذلػؾ
اليػاري  ،ػ كمػا أف الب ػؾ األهمػى فػرع ال صػر وفػى عى ػا مباشػرة بي ػا وبػيف المي مػا الخامسػا

بموجب ع،د ال،ػرض المػذكور بيحصػيؿ فوا ػد ػدرها ٔٔٔ ٕ مميػوف جػـ عمػى يمػا مسػحوبات
المي ما الخامسا عف ع،د ال،رض السالؼ الذكر ٓ

و ػػد يمسػػؾ الػػدفاع فػػى مرافويػػا أ ػػاء المحاكمػػا أ ػػا

يوجػػد أيػػا عى ػػا بػػيف ال،ػػرض

المم وح لماسسا مصر الشػرؽ األ صػى وبػيف أمػواؿ شػركا ال صػر المخصصػا ل ػا مػف الب ػؾ
األهمػى فػرع ال صػػر كيسػ يىت يما يػا وباليػػالى فػى محػػؿ ي ػاـ المػي ـ ال اربػػع فػى المسػػاهما

فى جريما اليربق المس دة ليا مػع المي مػيف األوؿ والخامسػا ػ ذ

يػاـ لميػؾ الجريمػا برمي ػا

ألف مسػ ػ ػػحوبات ماسسػ ػ ػػا مصػ ػ ػػر البػ ػ ػػالغ ػ ػ ػػدرها ٓ٘ ٗٚ ٚمميػ ػ ػػوف جػ ػ ػػـ خػ ػ ػػىؿ الفي ػ ػ ػرة مػ ػ ػػف

ٕٔ ٜٜٔٙ/ٔ/حيى ٕ٘ ٜٜٔٙ/ٔ/كا ت مف يما ال،رض المم وح ل ا مف الب ػؾ األهمػى فػرع
ال صر البالغ ٘ ٙمميوف جـ ػ ولـ ي،ابما جػراء خصػـ أش مبػالغ مػف أمػواؿ شػركا ال صػر اليػى
يحت يد الب ؾ األهمى فرع ال صر ٓ

وبػػذلؾ يكػػوف موػػامىت المي مػػا الخامسػػا مػػع الب ػػؾ األهمػػى فػػرع ال صػػر م بػػا الوى ػػا
برمواؿ شركا ال صر و محؿ ذف لمساءلا المي ميف األوؿ والرابع والخامسا عف ي مػا اليػربق
والمشاركا في ا والمس دة لي ـ و دـ الدفاع يرييد لدفاعا المسي دات األييا :

ٔ

ػ

كشػػؼ حسػػاب ماسسػػا مصػػر الشػػرؽ األ صػػى وال ابػػت بػػا يػػاـ المي مػػا الخامسػػا
بسحب مبمغ ٓ٘ ٗٚ ٚمميوف جـ مف الب ػؾ األهمػى فػرع ال صػر مػف يمػا جمػالى
ال،رض المم وح ل ا مف الب ؾ المػذكور و يػاـ الب ػؾ ب،يػد يمػؾ المسػحوبات بحسػاب
جارش مديف ماسسا مصر الشرؽ األوسط األ صى بوصؼ أف الب ؾ األهمػى دا ػف
لممي ما الخامسا ب،يما مسحوباي ا مف جمالى يما ذلؾ ال،رض ٓ
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ٕ ػ أ ػواؿ األسػػياذ  /عبػػد الوظػػيـ المغربػػى ( المسيشػار ال،ػػا و ى السػػابؽ لشػػركا ال صػػر ػ
بمحضر جمسا ٕٕ ٕٕٓٓ /ٕٔ /ص  ٕٜبما صا :

س  :بما يبرر أف المبالغ اليى يحصؿ عمي ا السػيدة /

بموجػب ع،ػد اليسػ يىت

المذكور يـ يدها بحساب جارش مديف عمى ماسسا مصر الشرؽ األ صى ؟

جػ  :األمر مفاده أف هذا ا جراء يـ بيف طرفيا الب ؾ وماسسا مصر الشرؽ األ صى ٓ
مػػا ػػرره محمػػد حمػػدش م،بػػؿ ا ػػب مػػدير عػػاـ الب ػػؾ األهمػػى فػػرع ال صػػر بمحاضػػر

ٖ ػ

جمسات المحاكما األولى ص ٖٕٕ بما صا :

خطػػاب دارة الد ارسػػات ا يما يػػا الميومػػؽ باليفويضػػات صػػدر مػػف الب ػػؾ األهمػػى

الر يس بياري ٜٜٗٔٙ/ٔ/
ػ

أ ا حيى لو كا ت يمؾ اليفويضات صدرت بؿ هػذا الخطػاب ( خطػاب الد ارسػات

ا يما يا ) فإ ا
ٜٜٗٔٙ/ٔ/

يويبر ا يا و يجوز سيخدام ا ّ بود سػيفاء الشػروط الػواردة بخطػاب

وال ابػػت بػػاألوراؽ أف يمػػؾ الشػػروط فيػػر مي ػوافرة فػػى اليفويضػػات المشػػار لي ػػا أل ػػا

جميو ػػا صػػدرت عػػف مػػدة يجػػاوز سػػيا أشػ ر ػ بمػػا يف،ػػدها صػػىحيي ا لإلسػػيخداـ ػ طب ،ػاي

لمشروط الواردة بخطاب دارة الدراسات ا يما يا الصادر مف الب ؾ األهمى الر يسػى بيػاري

ٗ ٜٜٔٙ/ٔ/والميضػمف الشػروط الجوهريػا وا لزاميػا اليػى يجػب يوافرهػا فػى اليفػويض حيػػى
يكوف صالحاي لإلسيخداـ ٓ

وخم ػػص ال ػػدفاع م ػػف ذل ػػؾ ل ػػى أ ػػا

يوج ػػد أيػ ػا عى ػػا ب ػػيف ع ،ػػد ال ،ػػرض الم ػػارخ

ٖ ٜٜٔٙ/ٔ/والػػذش مػ ق بموجبػػا الب ػػؾ األهمػػى فػػرع ال صػػر ػ لممي مػػا الخامسػػا رضػاي يبمػػغ
يميػا ٘ ٙمميػوف ج يػػا ػ

ا يػػا ػ وبػيف اليفويضػات األربوػػا موضػوع ا ي ػػاـ الما ػؿ وبػػيف

أمواؿ شركا ال صر المخصصا ل ا مف الب ؾ األهمى فرع ال صر ليسػ ميىت يما يػا يحػت
يػػد الب ػػؾ وهػػو مػػا ي فػػى عػػف المػػي ـ ال اربػػع ا ي ػػاـ المس ػ د ليػػا بػػاليواطا مػػع المػػي ـ األوؿ
والخامسػػا ليي ػربق األخي ػرة بمسػػاعدي ا مػػف أم ػواؿ شػػركا ال صػػر بمسػػاهميا فػػى صػػدار يمػػؾ

اليفويضػػات واليػػى

عى ػػا ل ػػا بو،ػػد ال،ػػرض المػػذكور والمبػػرـ بػػيف الماسسػػا والب ػػؾ األهمػػى
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فرع ال صر كمػا سػمؼ البيػاف ػ وذلػؾ عمػى الفػرض جػد ي بر ػا مسػاهـ فػى صػدار يفويضػيف
م ا وهو ما لـ يسمـ با وأ كره كميا وفؽ ما ذكره ٓ

بيد أف محكما الموضوع لـ يرخذ ب ذا الدفاع ولػـ يضػمف حكم ػا مػا يفيػد أ ػا ألمػت

ب ػػا وأحاط ػػت عممػ ػاي بو اصػ ػره الماي ػػدة بالمس ػػي دات الس ػػابؽ بيا ػػا واسيخمص ػػت م ػػف الو ػػا ع

الساب،ا ما يادش ليا بم طؽ سا غ واسيد ؿ م،بوؿ ول ذا كاف حكم ػا فػوؽ فسػاد اسػيد لا

مخىي بح،وؽ دفاع الطاعف واجبا ،ضا وا حالا ٓ

وج ػػدير بال ػػذكر أف الط ػػاعف و ػػد عيبري ػػا المحكم ػػا شػ ػريكا ف ػػى جريم ػػا اليب ػػرح المسػ ػ دة

لممػي ـ األوؿ والخامسػا ػ مػا يسػيمد مسػ ولييا مػف الوا وػا اليػى سػب ليػا ا شػيراؾ في ػا فػإذا

كا ػػت يمػػؾ الوا وػػا فيػػر ما مػػا و ي طػػوش عمػػى جريمػػا مػػا فإ ػػا محػػؿ ذف لمسػػاءليا ج ا يػاي
عم ػػا س ػػب لي ػػا ع ػػف جريم ػػا ا ش ػػيراؾ ف ػػى ص ػػدار يم ػػؾ اليفويض ػػات الي ػػى س ػػيوممت ب ػػدعوش

ا سػػيوا ا ب ػػا فػػى يظفيػػر المي م ػا المػػذكورة لمحصػػوؿ عمػػى ربػػق يسػػيح،ا ودوف حػػؽ مػػف
أمػواؿ شػػركا ال صػػر لإلسػػييراد واليصػػدير وهػػى مػػف األمػواؿ الواممػػا طالمػػا أ ػػا لػػـ يشػػيرؾ فػػى
صدارها وعمى فرض بوت هذا ا شيراؾ فػإف اليفويضػات المػذكور لػـ يسػيومؿ و صػما ل ػا

باألمواؿ اليى حصمت عمي ا المي ما الخامسا مف الب ؾ األهمى فرع ال صر واليى صػرفت ل ػا
ب ػػاء عم ػػى ع ،ػػد ال ،ػػرض المش ػػار لي ػػا دوف أف يك ػػوف لميفويض ػػات س ػػالفا ال ػػذكر أد ػػى ص ػػما

لصػػرؼ يمػػا ال،ػػرض ب ػػاء عمي ػػا ٓ وهػػو م ػػا ييح،ػػؽ بػػا مصػػمحا الطػػاعف باليمسػػؾ بروجػػا
الدفاع الساب،ا وايخاذها لطمب ،ض الحكـ المطووف فيا كما سمؼ البياف ٓ
ا
ثبِٕب  :لظٛز آخس ف ٝاٌزعجيت ٚإخالي آخس حبك اٌدفبع .

ويمسػؾ الػػدفاع كػػذلؾ بػػرف الطػاعف لػػـ يػػي ـ فػػى ػرار ا حالػػا ّ بػربط الوديوػػا وحػػدها

ولػ ػػـ يػ ػػي ـ بإصػ ػػدار اليفويضػ ػػات أو المشػ ػػاركا فػ ػػى صػ ػػدارها واف خطػ ػػابى ٔ/ٔٔ/ٕ ، ٔٔ/
٘ ٜٜٔعى ػػا ل مػػا بإصػػدار اليفويضػػات ال ا يػػا فيػػر المشػػروطا واليػػى يريػػب عمي ػػا حػػرؼ
المبالغ اليى صرفي ا المي ما الخامسا مف الب ؾٓ
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وعمػ ػػى ذلػ ػػؾ فمػ ػػـ يكػ ػػف لمخطػ ػػابيف المػ ػػذكوريف المػ ػػارخيف ٔ ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٕ ،ٔٔ/أيػ ػػا

فاعميا أو جدوش فى صرؼ يمؾ المبالغ فضى عػف أ مػا كا ػا مػريبطيف بومميػا اسػييراد أ مػاح
بمورفا المي ما الخامسا وايػداع يمػؾ األ مػاح ع ػد ورودهػا مخػازف الب ػؾ وايػداع حصػيما البيػع

خزي يا ٓ ولـ ي فذ هذاف الخطاباف المذاف و ع عمي ما المي ـ ال الػث بيكميػؼ مػف الطػاعف ولػـ
ييريب عمي ما ضرر حاؿ أو مسي،بؿ ٓ
كمػا يمسػؾ الػػدفاع عػف الطػاعف أف بػػوؿ الشػركا لػربط الوديوػػا صػدر مػف المػػي ـ األوؿ

ور ػيس مجمػس ا دارة والوضػو الم يػدب كمػاؿ ال ىلػى حيػث و وػا موػا عمػى الخطػاب الموجػا
لمب ؾ األهمى فرع ال صػر الميضػمف المواف،ػا عمػى ربػط يمػؾ الوديوػا لصػالق المي مػا الخامسػا

ٓ و ف ارب ػػا ف ػػى رب ػػط يم ػػؾ الوديو ػػا ألف ش ػػركا ال ص ػػر ( ي ػػاجر ) و ػ ػ اررات الي ػػاجر الميوم ،ػػا
بيجاريػػا

يخضػػع لم ػوا ق المكيوبػػا وا مػػا ييبػػع ػ ارره ويصػػدر ب ػػاء عمػػى ظػػروؼ السػػوؽ اليػػى

يواج ػػا واحيياجايػػا وي،مبايػػا ػ و ػرار اليػػاجر األ يمػػا ى هػػو ػرار ي،ػػديرش ي ب ػػؽ مػػف لغػػا المػػاؿ

واليجػػارة و يحكػػـ هػػذا ال،ػرار الي،ػػديرش لػوا ق جامػػدة أو مسػػممات مسػػب،ا ٓٓ واليػػاجر ػػد يبيػػع
سموا راكدة لديا بخسارة ظػاهرة ولك ػا فػى الوا ػع ربػق مح،ػؽ ي،ػى ببيو ػا خسػارة أفػدح سػي،ع
حيمػػا لي ػراكـ مخػػزوف السػػموا لديػػا أو يورض ػ ا لميمػػؼ أو لوممػػا ب،ػػرب طػػرح يػػاج بػػديؿ أو

موديىت أحدث كفاءة أو ص اعا أو اسػييراد هػذه السػموا مػع احييػاج الشػركا ( اليػاجر) م ػا

أل و ػػاش دورة رأس الم ػػاؿ واس ػػيخداـ الحص ػػيما فيم ػػا ه ػػو أج ػػدش ل ػػا وأك ػػر ربحي ػػا مم ػػا يك ػػدس
وص ػػار عب ػػا أو ب ػػات يمف ػػا وش ػػيكا

ػ ال ػػى في ػػر ذل ػػؾ م ػػف الظ ػػروؼ والووام ػػؿ واألعيب ػػارات

والمىبس ػػات الي ػػى يحك ػػـ يص ػػرؼ الي ػػاجر ال ػػذش ف اخض ػػويا لمػ ػوا ق جام ػػدة ميجم ػػدة ب ػػارت

بضاعيا وكسدت يجاريا واصابا الخراب المح،ؽ واألفىس المحيـ ٓ

هػذا وا حصػار األفػؽ الضػيؽ فػى المػوا ق الويي،ػا الميجمػدة اف جػاز مسػاءلا المخػالؼ ػ
بفػػرض جػػدلى أ ػػا مخػػالؼ ػ اداريػػا أو يرديبيػػا عمػػى مخالفػػا الى حػػا فػػرف ذلػػؾ يو ػػى أف هػػذه
المخالفػػا ػ األفي ارضػػيا الجدليػػا ػ كا ػػت سػػببا ضػرار مح،،ػا حالػػا وماكػػدة فػػى مف ػػوـ ػػص

المادة  ٔٔٙمكر ار (أ) ع،وبات ػ فالوامموف فى الشركات اليجاريا مطالبوف ػ وواجػب عمػي ـ ػ
أف ي،ػػدروا مصػػمحا شػػركاي ـ فػػى ضػػوء الظػػروؼ والووامػػؿ واألعيبػػارات الفوميػػا ال،ا مػػا ٓ وهػػـ
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محكوموف فى هذا الي،ػدير بمػا يمميػا واعػد اليجػارة والوػرؼ اليجػارش وظػروؼ الشػركا والسػوؽ

واليس ػػويؽ واألجػ ػػدش فػ ػػى حسػ ػػابات الشػ ػػركا واس ػػي ماراي ا أو يس ػ ػ يىي ا وكػ ػػذا بال سػ ػػبا لمسػ ػػموا
المطم ػػوب يس ػػوي ،ا وكمي ػػا المخ ػػزوف م ػػا واحيم ػػا ت يس ػػوي،ا واحيم ػػا ت يمف ػػا اذام ػػا ي ػػرخر

يسوي،ا ٓ

* وي،وؿ الدكيور عوض محمد فى كيابا الج ار ـ المضرة بالمصمحا الواما ِب ٔظٗ :
" مػػف الم،ػػرر اف السػػم وؾ

يكػػوف ما مػػا اذا كػػاف مواف،ػػا ألصػػوؿ الوظيفػػا أل ػػا ع د ػػذ

يكػػوف مباحػػا ولػػو يريػػب عميػػا ضػػرر بمصػػمحا أو أك ػػر مػػف المصػػالق اليػػى حػػددها ال،ػػا وف ٓ
ويكػػوف السػػموؾ كػػذلؾ كممػػا كػػاف ييا ػػا واجبػػا عمػػى الموظػػؼ بحكػػـ وظيفيػػا أو جػػا از لػػا أش
داخى فى حػدود سػمطيا الي،ديريػا وبشػرط ا يشػوب ي،ػديره عيػب مػف الويػوب اليػى يجوػؿ هػذا

السموؾ فير مشروع ٓ

" والمحظػػا اليػػى يحكػػـ في ػػا عمػػى السػػموؾ بالمشػػروعيا أو بوػػدم ا هػػى لحظػػا ييا ػػا ٓ

فػرف كػاف مشػروعا و ي ػا فػى عبػرة بمػا ػد ي شػػر ع ػا مػف ضػرر لػو أمكػف الي بػا بػا ع ػد ييا ػػا
لك ػػاف األمي ػػاع ع ػػا واجب ػػا

ومىبسايا بووا با وأ اره ٓ

ػ ألف الوم ػػؿ ال ػػوظيفى م ػػف حي ػػث مش ػػروعييا محك ػػوـ بم،دماي ػػا

* دكيور عوض محمد ػ الج ار ـ المضرة بالمصمحا الواما طبوا ٘ ٜٔٛص ٔٗٚ
وأشار الدفاع كذلؾ الى أف المػي ـ األوؿ

هػو الػذش وافػؽ عمػى ربػط الوديوػا

وأ ا هو الذش يخيص بالمواف،ا عمى ربط ا برعيبػاره ر ػيس ال،طػاع المػالى بالشػركا و ػاؿ صػا
 :ص  ٘ٙٙباليح،ي ،ػػات  :أ ػػا المسػ ػ وؿ ع ػػف رب ػػط الوديو ػػا وأف ذل ػػؾ م ػػف ص ػػميـ اخيصاص ػػا
وصػػىحيايا  ،وأف مبمػػغ الوديوػػا دفويػػا ماسسػػا مصػػر ولػػـ يػػدفع الشػػركا م ػػا مميمػػا واحػػدا ،

وأضػػاؼ أف ػرار الوديوػػا وربط ػػا واف،ػػت عميػػا ال،يػػادة الوميػػا بالشػػركا وأكػػد ذلػػؾ األسػػياذ عبػػد
الوظيـ المغربى المسيشار ال،ا و ى لمشركا ص  ٖٕٓ ، ٖٜٔبمحاضر جمسات المحكما ٓ

كما أوضق الدفاع أف اليرشيرة بالمواف،ا هى يرشيرة كماؿ ال ىلػى ر ػيس مجمػس ادارة

الشػػركا وعضػػوها الم يػػدب ٓ وجػػاءت يرشػػيريا عمػػى خطػػاب ماسسػػا مصػػر الشػػرؽ األ صػػى
ياكػػد يمػػؾ المواف،ػػا و ش ػ د بػػذلؾ محمػػدكماؿ صػػابر عضػػو الر ابػػا األداريػػا باليح،ي،ػػات وأروش
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بصريق المفظ الذش اـ بالمواف،ا عمى ربػط الوديوػا اليػى هػى أصػى مػف أمػواؿ ماسسػا مصػر

الشرؽ األوسط هو المي ـ األوؿ كماؿ ال،بىوش ور ػيس مجمػس األدارة والوضػو الم يػدب كمػاؿ
ال ىلى وعزت أميف الصيرفى وشػ د األسػياذ عبػد الوظػيـ المغربػى أمػاـ المحكمػا بػرف خطػاب
ربػػط الوديوػػا كػػاف بيو يػػع األوؿ وال ػػا ى وأيػػد ذلػػؾ ر ػػيس مجمػػس األدارة الحػػالى اصػػر الدولػػا

أماـ المحكمػا ( ص ٖٔ  ،ص ٕٓ ) وشػ د بػرف الػذش ربػط الوديوػا و فػذها هػو المػي ـ األوؿ
ٓ وكػػذلؾ وفػػاء أبػػو شػػب ا ر ػيس طػػاع الش ػ وف ال،ا و يػػا امػػاـ المحكمػػا وأكػػدت اف ر ػػيس
لب،طػػاع المػػالى كمػػاؿ ال،ػػبىوش هػػو المس ػ وؿ عػػف ربػػط الوديوػػا وهػػو الػػذش وافػػؽ عمػػى ربط ػػا

لصالق الماسسا ٓ وج ر الطاعف وبرعمى صويا بر ا لػـ يػربط الوديوػا ولػـ يػرمر بربط ػا ولػـ
يوافػػؽ عمػػى ذلػػؾ الػربط وأف الماسسػػا اليػػى امػػت بربط ػػا مػػف أموال ػػا بمواف،ػػا ويرشػػيرة ر ػػيس
مجمػػس األدارة والوضػػو الم يػػدب كمػػاؿ ال ىلػػى ويريػػد دفاعػػا بػػر واؿ عبػػد الوظػػيـ المغربػػى كمػػا

سمؼ ال،وؿ ٓ

كما يمسؾ دفػاع الطػاعف أف

ر ػيس ال،طػاع المػالى ( المػي ـ األوؿ ) هػو الػذش

ػػاـ بميابوػػا ربػػط الوديوػػا اليػػى هػػى مػػف أمػواؿ ماسسػػا مصػػر الشػػرؽ األ صػػى و ػػد أ ػػر بػػذلؾ

بالكياب المو ع م ا ومف المي ـ ال ا ى ٓ

و يا الػدفاع الػى أ ػا يوجػد سػخياف مػف الخطػاب المو ػع مػف كمػاؿ ال،ػبىوش وصػفوت

عبد الممؾ بخصوص ربػط الوديوػا أحػدهما مخيػوـ بيػاري ٕٔ ، ٔٔ/ال ػا ى ٖٜٜٔٔ٘/ٔٔ/
مػف المخيصػيف المي مػػيف األوؿ وال ػا ى وهػو مػػا أ ػر بػا أول مػػا (

) وبوبػارات اطوػػا

الد لا ( ص ٖ٘ٗ باليح،ي،ات )ٓ

وأشػػار الػػدفاع كػػذلؾ الػػى مػػاورد ب سػػخا الخطػػاب المػػارخ  ٜٜٔٛ/ٔٔ/ٔٛالموجػػا مػػف

شػػركا ال صػػر لمب ػػؾ األهمػػى والمػػارخ ٖٔ ٜٜٔ٘/ٔٔ/والػػذش جػػاء ب ػػا ب اييػػا الي بيػػا ب ػربط
وديوػ ػػا ب،يمػ ػػا الشػ ػػيكيف الموضػ ػػحيف بالخطػ ػػاب لماسسػ ػػا مصػ ػػر الشػ ػػرؽ األ صػ ػػى والخطػ ػػاب
المذكور لـ يو ػع عميػا

مػف المي مػيف األوؿ وال ػا ى و يوجػد عميػا يو يػع لمطػاعف ( المػي ـ

الرابع ) ورفـ أهميا هذا الدفاع وجوهرييا والذش ياكد ا وداـ صما الطػاعف بػربط الوديوػا اليػى
يح،ػػؽ فا ػػدة أ ػػؿ مػػف فوا ػػد السػػحب عمػػى المكشػػوؼ فػػرف المحكمػػا لػػـ يػػيفطف الػػى هػػذا الػػدفاع
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وحمميا مس وليا ربط ا مع المي ميف األوؿ وال ا ى و ضت بمساءليا عف ذلػؾ رفػـ ا ،طػاع
صميا بربط يمؾ الوديوا وعدـ مشاركيا فى ربط ا لصالق ماسسا مصر أو مواف،يػا عمػى هػذا

ال ػربط ٓ ورفػػـ ي،ػػديـ الػػدفاع األدلػػا ال،اطوػػا اليػػى يظػػاهر دفاعػػا ويسػػا ده فػػرف المحكمػػا لػػـ
يميفػػت الي ػػا ولػػـ يحػػط عممػػا ب ػػا وهػػو مػػا يويػػب حكم ػػا بال،صػػور فػػى اليسػػبيب وا خػػىؿ بحػػؽ

الدفاع ويسيوجب ،ضا ٓ
كمػػا يمسػػؾ الػػدفاع عػػف الطػػاعف كػػذلؾ بإ وػػداـ الضػػررالمزعوـ عػػف ربػػط يمػػؾ الوديوػػا

لصالق شركا ال صر وكذلؾ ا وداـ ال،صد الج ا ى لديا ع د ربط ا بمورفا األخريف ٓ

وأسػػيدؿ عمػػى ذلػػؾ بر ػػا اسػػيمرت مربوطػػا بوػػد ا ي ػػاء الضػػماف بس ػ وات وحيػػى ا ف

وف ػػى ظ ػػؿ ال،ي ػػادة الحالي ػػا لمش ػػركا بو ػػد وف ػػاة ر ػػيس مجم ػػس ا دارة والوض ػػو الم ي ػػدب الس ػػابؽ
المرحػػوـ كمػػاؿ ال ىلػػى ػ و ػػدـ الػػدفاع الػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ والمسػػيمد مػػف المي از يػػات الخاصػػا

بالشػػركا عػػف عػػامى  ٜٛ/ٜٚ ، ٜٚ/ٜٙوهػػو مػػا أكػػده لممحكمػػا الشػػاهد عبػػد الوظػػيـ المغربػػى
فى أ والا ص ٕٖٔ بمحاضر جمسات المحاكما ٓ
وأوضػػق الشػػاهد المػػذكور أف مػػا و وػػا الطػػاعف مػػف أوراؽ لػػـ يسػػيخدـ فػػى ربػػط الوديوػػا

وماشر عمي ا فى مواضع مخيمفا مف الر ابا األداريػا بر ػا لػـ يسػيخدـ ٓ ويكػرر ذلػؾ ألك ػر
مف مرة كما هو ابت بحوافظ الر ابا ا داريا مسمسؿ أر اـ ٓٓ ٖٙ ، ٕٙ ، ٙٔ ، ٙ

ويمسػؾ الػػدفاع كػػذلؾ بػرف الوديوػػا اليػػى يػـ ربط ػػا مػػف أمػواؿ ماسسػػا مصػػر الشػػرؽ

األ صى ويـ ربط ػا ب ػاء عمػى طمب ػا ػ وبسػط الػدفاع األدلػا ال،اطوػا عمػى ذلػؾ عمػى ال حػو
اليالى  :ػ

ٔ ػ

ف،ػػد كػػاف يحػػت يػػد شػػركا ال صػػر شػػيكاف عمػػى الوميػػؿ عبػػد الوزيػػز عبػػد الفيػػاح م،ابػػؿ
شػ ػ ار ا أ م ػػاح م ػػف المي م ػػا الخامس ػػا م ػػارخيف  ٜٜٔ٘/ٕٔ/ٚ ، ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٛعم ػػى
اليػ ػوالى ومظ ػ ػريف م ػػف المي م ػػا الم ػػذكورة لص ػػالق وألم ػػر الش ػػركا واألوؿ بمبم ػػغ ٖٔ
مميػػوف ج يػػا وكسػػور وال ػػا ى بمبمػػغ  ٔٚمميػػوف وكسػػور ويبمػػغ مجموع ػػا ٖٔ مميػػوف

ج ي ا وكسور ٓ
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و ػػد يو ػػؼ الوميػػؿ المػػذكور سػػاحب الشػػيكيف عػػف سػػداد الشػػيؾ األوؿ الػػذش اريػػد

لمشركا دوف صرؼ بسبب فمؽ حسابا لدش الب ؾ المسحوب عميا وكاف مف الماكػد
عدـ صرؼ الشيؾ ال ا ى فى ميواد اسيح،ا ا لذات السبب ٓ

ٕ ػ وبػذلؾ أصػبحت الشػركا م ػددة بخسػارة جسػيما هػى ضػياع مبمػغ يزيػد عمػى ٖٔ مميػوف
ج يا عمي ا بسبب عدـ صػرؼ الشػيكيف المػذكوريف لغمػؽ حسػاب سػاحب ما وهػو مبمػغ
ضخـ يشكؿ ضياعا عمى الشركا خطػ ار جسػيماي وضػر اير داهمػا ومحػد ا يشػؿ حركي ػا

حيما ٓ خاصا وأف اجراءات الي،اضػى ج ا يػا ومػد يا يسػيغرؽ و يػا طػويى يمكػف أف
ييػػدهور فيػػا أح ػواؿ الشػػركا الػػى مػػا يحمػػد ع،بػػاه وبمػػا ي ػػدد أ يصػػادياي ا بخ ػراب

ماكد ٓ
ٖ ػ

وعمى ذلػؾ فػرف المي مػا الخامسػا يكػوف ػد امػت بومػؿ ح،ػؽ لمشػركا فوػا محضػا
ع ػػدما بػػادرت الػػى سػػداد يمػػا الشػػيكيف المػػذكوريف لمشػػركا األوؿ بوػػد أف اريػػد دوف
صرؼ و يميا ٖٔ مميوف وكسور وال ا ى بػؿ ميوػاد اسػيحا ا بمبمػغ  ٔٚمميػوف ج يػا
وكسػػور وبمجمػػوعٖٔ مميػػوف ج يػػا لمشػػيكيف موػػا ٓ و ي ريػػب عمػػى الشػػركا اذا بمػػت
يػػاـ المي مػػا الخامسػػا ربػػط وديوػػا مػػف مال ػػا لمصػػمحا ولحسػػاب شػػركا ال صػػر ولػػو

بفػػارؽ فػػى سػػور الفا ػػدة ػػدره ٔ %عػػف أربوػػا أش ػ ر هػػى مػػدة الوديوػػا بمػػا مجموعػػا
ٖٓٔ الػػؼ ج ي ػػا وكس ػػور ٓ ألف الخس ػػارة ال اجم ػػا ع ػػف ف ػػرؽ س ػػور الفا ػػدة الس ػػالؼ
الػػذكر أخػػؼ بك يػػر وأ ػػؿ ضػػر ار بم ارحػػؿ مػػف األض ػرار ال اجمػػا عػػف اريػػداد الشػػيكيف

الم ػػذكوريف لو ػػدـ وج ػػود رص ػػيد يكف ػػى ليغطي ػػا يمي م ػػا و ش ػػؾ أف خس ػػارة مبم ػػغ ٖٔ

مميػػوف ج يػػا أك ػػر ضػػر ار عمػػى الشػػركا مػػف خسػػارة مبمػػغ ٖٓٔ الػػؼ ج يػػا هػػو فػػارؽ
سور الفا دة ٓ
ويكوف الوديوا والحاؿ كذلؾ د ح،،ت فوا محضا وماكداي لمشركا ولػـ يمحػؽ ب ػا ضػر ار

كما جاء بوصػؼ األي ػاـ  ،ويػو ى الضػرر الفػادح بضػرر أ ػؿ ػد ار بػؿ يوػد ياف ػا ويوػد بػى
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شػػؾ مػػف حسػػف اليصػػرؼ وص ػواب ال ػرأش ٓ هػػذا مػػع مىحظػػا أف المي مػػا الخامسػػا لػػـ يكػػف
ممزم ػػا بس ػػداد يم ػػا الش ػػيكيف الم ػػذكوريف لمش ػػركا  ،ػػدا كم ػػا فوم ػػت بمب ػػادرة م ػػا ٓ ألف ممكي ػػا

الش ػػيكيف ا ي،م ػػت ال ػػى ش ػػركا ال ص ػػر بيظ يره ػػا م ػػا وب،ب ػػوؿ الش ػػركا الس ػػداد ب ػػذه الوس ػػيما

وبرعيبػػار أف الشػػيؾ اداة وفػػاء يجػػرش فػػى الموػػامىت مجػػرش ال ،ػػود و ػػد بمػػت شػػركا ال صػػر
مخػػاطر عػػدـ وجػػود رصػػيد لمسػػاحب عبػػد الوزيػػز عبػػد الفيػػاح وعمي ػػا ي،ػػع وحػػدها مسػ وليا هػػذه
المخاطرة دوف اليزاـ عمى المي ما الخامسا ٓ

ف ػػإذا ام ػػت المي م ػػا الخامس ػػا بس ػػداد الش ػػيكيف  ،ػػدا و ام ػػت بػ ػربط وديو ػػا م ػػف الم ػػاؿ

المدفوع م ا لمدة محددة درها أربوػا أشػ ر و بمػت الشػركا ربػط الوديوػا فػى يمكػف والحػاؿ
كػػذلؾ ال،ػػوؿ بػػرف ضػػر ار حػػاؽ بػػرمواؿ شػػركا ال صػػر بػػؿ ال ابػػت هػػو عكػػس ذلػػؾ يمامػػا وهػػو أف

الوديوػػا ح،،ػػت فوػػا محضػػا لشػػركا ال صػػر ولػػـ يػ جـ ع ػػا ضػػرر أيػػا كػػاف م،ػػداره خاصػػا وأف

الشػػيكيف المػذكوريف ظػػى يحػػت يػػد الشػػركا المظ ػػر الي ػػا وكا ػػت يسػػيطيع المطالبػػا ب،يمي مػػا
والحصػػوؿ عمػػى يمػػؾ ال،يمػػا مػػف سػػاحب ا و زاؿ الشػػيكاف يحػػت يػػد شػػركا ال صػػر حيػػى ا ف
والوديوػػا سػػاريا ولػػتف يػػدر فا ػػدة لمشػػركا و بػػذلؾ يكػػوف ال ابػػت وعمػػى سػػبيؿ ال،طػػع أف ربػػط

الوديوػا المػػذكورة ح،ػؽ فوػػا محضػا لمشػػركا ولػـ ييريػػب عميػا ضػػرر فػى أيػػا صػورة مػػف صػػوره
حا أو مسي،بى وي حسر بذلؾ وصؼ اليجريـ عف هذا الفوؿ  ،عمما برف الطػاعف

دخػؿ لػا

فى ربط يمؾ الوديوا وا ما الذش اـ بالمواف،ػا عمػى ربط ػا همػا المي مػاف األوؿ وال ػا ى ي فيػذا
ل،ػ ػرار الوض ػػو الم ي ػػدب المرح ػػوـ كم ػػاؿ ال ىل ػػى بو ػػد الد ارس ػػات المسيفيض ػػا الي ػػى ام ػػت ب ػػا
المجاف المخيصا واليى رأت وبحػؽ المواف،ػا عمػى ربط ػا لتسػباب الم،بولػا سػالفا الػذكر واليػى

يح،ػػؽ مصػػمحا لمشػػركا ودفوػػت ع ػػا ضػػر ار ماكػػدا كمػػا سػػبؽ ال،ػػوؿ ييجػػا عػػدـ صػػرؼ يمػػا
الشيكيف بسبب فمؽ حساب سحب ا بالب ؾ ٓ
هذا مع مىحظا ا ا ع د ا يداع و بػوؿ الوديوػا لػـ يكػف لشػركا ال صػر سػوش ح،ػوؽ
دا ا لدش مدي ا ساحب الشػيكيف المػذكوريف ػ ومػف ػـ فالمػاؿ المربػوط بػا الوديوػا  ،ػ ع ػد

ي،ديما لمب ؾ وربط الوديوا با  ،ػ كػاف بغيػر خػىؼ مػاؿ ماسسػا مصػر الشػرؽ األ صػى  ،ػ
فمـ يدفع شركا ال صر ولـ يخرج ما ي مف ذمي ػا لػربط هػذه الوديوػا  ،ػ كمػا لػـ يػدخؿ فػى مػاؿ
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الماسسػػا أو ف ػػى ذمي ػػا لحظ ػػا ا ي ػػداع أش م ػػاؿ لشػػركا ال ص ػػر وا م ػػا ك ػػاف الم ػػاؿ لمماسس ػػا
المػػذكورة اليػػى ربطػػت بػػا الوديوػػا و ػػدمت لشػػركا ال صػػر يمي ػػا مػػف مال ػػا الخػػاص ولػػـ ي ي،ػػؿ

حيازة الوديوا الى شركا ال صر ا ب ذا ا يداع الذش كػاف مػف مػاؿ الماسسػا المػذكورة لحظػا

ا يداع ٓ

يض ػػاؼ ال ػػى م ػػا ي ،ػػدـ أف ال ،ػػرض ال ػػذش حص ػػمت عمي ػػا الماسس ػػا بض ػػماف الوديو ػػا
المذكورة الم،دما بمورفي ا وهػو عمػؿ يػاؿ و حػؽ عمػـ لمطػاعف بػا ولػـ يسػاهـ بيايػاي فيػا ػ ػد
يػػـ سػػداده بالكامػػؿ وفوا ػػده الواديػػا دوف أش فػػارؽ وذلػػؾ بػػإ رار الجميػػع ول ػػذا لػػـ يػػيـ المسػػاس
بالوديوا اليى ظمػت وحيػى ا ف يػدر عمػى شػركا ال صػر الفوا ػد دوف أف يفكػر ال،يػادة الحاليػا

فى فك ا ي،دي ار م ا أف اسيمرار ربط ا يح،ؽ مصالق ماليا ل ا ٓ

أمػا ال،ػػرض الػذش حصػػمت عميػا ماسسػػا مصػػر الشػرؽ األ صػػى بضػماف الوديوػػا سػػالفا
الػػذكر فمػػـ يكػػف لمطػػاعف شػػرف بػػا ولػػـ يػػذكر أحػػد أ ػػا يػػداخؿ فػػى هػػذا ال،ػػرض ولػػـ ي،ػػؿ ا ػػؿ أو
مي،وؿ أ ا وافؽ عمى م ق الاسسا ذلؾ ال،رض بضػماف يمػؾ الوديوػا ػ وعمػى أش حػاؿ ف،ػد يػـ

سػػداد ال،ػػرض المػػذكور مػػف الماسسػػا بكاممػػا مػػع فوا ػػده الواديػػا وبػػذلؾ اسػػيحاؿ و ػػوع الضػػرر
المدعى با أو األضرار بماؿ الشركا وهو ماؿ عاـ كما جاء بوصؼ ا ي اـ ٓ

ورف ػػـ أهمي ػػا ه ػػذا ال ػػدفاع وجوهريي ػػا ك ػػذلؾ ف ػػرف المحكم ػػا ل ػػـ يم ػػـ ب ػػا ول ػػـ يح ػػط عمم ػػا

بو اصػ ػره وف ػػات عمي ػػا كمي ػػا ول ػػـ ي،س ػػطا ح ،ػػا يػ ػرادا ل ػػا وردا عمي ػػا وه ػػو م ػػا يص ػػـ حكم ػػا
بال،صور المبطؿ فضى عما ي بىء ع ا مف عدـ ف م ا لموا وا وعػدـ ادراك ػا لكافػا ع اصػرها
الجوهريػػا  ،وأ ػػا مػػا ضػػت في ػػا عػػف فيػػر بصػػر وبصػػيرة شػػامما و لػػـ يمحص ػ ا اليمحػػيص
الكام ػػؿ ال ػػذش ي ي ػػىء ل ػػا الفرص ػػا لميو ػػرؼ عم ػػى وج ػػا الح،ي ،ػػا وم ػػو م ػػا يوي ػػب الحك ػػـ بم ػػا
يسيوجب ،ضا ٓ

324

* ٚف ٝذٌه لبٌذ حمىّخ إٌمض  :ـ

" بر ػػا يش ػػيرط ف ػػى الض ػػرر ك ػػركف زـ ل،ي ػػاـ جريم ػػا األضػ ػرار الوم ػػدش الم ص ػػوص

عمي ػػا بالم ػػادة  ٔٔٙمك ػػر ار (أ) م ػػف ػػا وف الو،وب ػػات اف يك ػػوف مح ،،ػػا أش ح ػػا وماك ػػدا ألف
الجريما

ي،ػوـ عمػى احيمػاؿ يح،ػؽ أحػد أركا ػا ػ والضػرر الحػاؿ هػو الضػرر الح،ي،ػى سػواء

كاف حاض ار أو مسي،بى ٓ

والضػرر الماكػد هػو ال ابػت عمػى وجػا الي،ػيف ػ ودفػاع المػي ـ فػى شػرف ا يفػاء الضػرر

يود جوهريا ييغير با ػ لو صق ػ وجا الرأش فى الدعوش ٓ

فإذا لـ يفطف اليا المحكما ولفحواه ولـ ي،سطا ح،ا ولـ يوف بيح،ي،ػا ويمحيصػا بموفػا

الى فايا األمر فيا واكيفػت بوبػارات اصػرة أوردي ػا

يسػي،يـ ب ػا الػدليؿ عمػى يح،ػؽ الضػرر

عمى وجا الي،يف فرف حكم ا يكوف مشوبا بال،صور ٓ

* ،ض ٜٜٔٙ/ٔٓ/ٕٚـ س ٕٓ ػ  ٕٕٜػ  ٔٔ٘ٚػ طوف ر ـ  ٖٜ/ٕٔٚٙؽ
و ي،ػدح فػى ذلػؾ مػػا أورديػا المحكمػا فػػى مػدو ات أسػباب حكم ػػا المطوػوف عميػا بػػرف

المي ميف األوؿ وال ا ى والرابع ( الطػاعف ) و هػـ مػف المسػ وليف بشػركا ال صػر ػد ػاموا دوف
مبػػرر وعمػػى خػػىؼ أف ػراض الشػػركا بػػرط الوديوػػا مػػف مػػاؿ شػػركي ـ ( ال صػػر) بمبمػػغ ٖٔ

مميػػوف ج يػػا وكسػػور لمػػدة أربوػػا أش ػ ر بالب ػػؾ األهمػػى فػػرع ال صػػر لصػػالق المي مػػا الخامسػػا
كػػى ي،يػػرض بضػػما ا ػ رفػػـ مديو يػػا الشػػركا لمب ػػوؾ مػػف خػػىؿ اليس ػ يىت األ يما يػػا اليػػى

يحصػػؿ عمي ػػا م ػػا بطريػػؽ السػػحب عمػػى الكشػػوؼ وأف هػػذا السػػموؾ مػػف ال،ػػا ميف عمػػى ربػػط
الوديوػػا لصػػالق ش ػريكي ـ المي مػػا الخامسػػا مػػا كػػاف بغػػرض يح،يػػؽ م فوػػا ل ػػا بغيػػر حػػؽ
وعمػػى حسػػاب مصػػمحا الشػػركا اليػػى يوممػػوف ب ػػا وي يمػػوف الي ػػا ػ أل ػػـ ػػدموا ضػػما ا الي ػػا

اسيطاعت بواسطيا الحصػوؿ عمػى م فوػا خاصػا عمػى حسػاب مصػمحا شػركا ال صػر يم مػت
فػػى الحصػػوؿ عمػػى ػػرض بفا ػػدة مخفضػػا ي،ػػؿ عػػف فا ػػدة حصػػول ا عمػػى ذات ال،ػػرض بػػدوف
اسػػيوماؿ الضػػماف

ػ و محػػؿ لم،ػػوؿ بػػرف عا ػػد الوديوػػا الػػذش سػػدديا المي مػػا الخامسػػا ػػد

حصػػمت عميػػا شػػركا ال صػػر وأ ػػا ييبػػع ظػػاـ ربػػط الودا ػػع وهػػذا ظػػاهر فػػى مي از يي ػػا أو أ ػػا
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ازلػػت مربوطػػا حيػػى ا ف ػ ألف عا دالوديوػػا الػػذش حصػػمت عميػػا الشػػركا ي،ػػؿ عػػف فوا ػػد

السحب عمى المكشوؼ ػدر ب حػو ٖٓٔ الػؼ ج يػا ػ وأف المفػروض أف يجػرش ربػط الوديوػا
لص ػػالق الش ػػركا ول ػػيس لص ػػالق الغي ػػر حي ػػى يك ػػوف ل ػػا ػػدرة مالي ػػا وس ػػيولا ليح،ي ػػؽ أف ارضػ ػ ا

ا سييراديا الواجمػا وهػو مػا ييح،ػؽ فػى حالػا ربػط الوديوػا لصػالق الغيػر ػ ألف مبمػغ الوديوػا
المجمػػد كػػاف لصػػالق المي مػػا الخامسػػا وعػػاد عمي ػػا بػػال فع الخػػاص لممػػا سسػػا عمػػى حسػػاب
المصمحا الواما لشركا ال صر ( ص  ٔٔٛمف الحكـ ) ٓ

هذا الرد ي طوش و شؾ عمى ف ـ خاطئ شػديد الخطػر لح،ي،ػا الوا وػا ولػدفاع الطػاعف

السػالؼ بيا ػا وال،ػا ـ أساسػػا عمػى أ ػا لػـ يشػػارؾ بيايػاي بػؿ و عمػـ لػػا بيخويػؿ و عمػف خػػوؿ
المي مػػا الخامسػا ا يػراض بضػػماف هػػذه الوديوػػا  ،وبػػذلؾ خمػػط الحكػػـ خمط ػاي مويبػاي جػػداي بػػيف
ربػػط الوديوػػا الم سػػوب لمطػػاعف المسػػاهما فيػػا ػ وبػػيف ػراض المي مػػا الخامسػػا بضػػماف هػػذه
الوديوا  ،ػ فمـ ي،ؿ ا ؿ و مي،وؿ برف الطػاعف خػوؿ أو شػارؾ فػى يخويػؿ المي مػا الخامسػا
ا يػراض بضػػماف هػػذه الوديوػػا وبػػذلؾ يكػػوف الحكػػـ ػػد أسػ د لػػى الطػػاعف وا وػػا

موػػيف ل ػػا

ويخػػالؼ مخال،ػػا صػػارخا لم ابػػت بػػاألوراؽ  ،ػ وم ػا يمسػػؾ بػػا دفػػاع الطػػاعف مػػف فػػى ألش
مسػػاهما لػػا فػػى عمميػػا ا ػراض بضػػماف الوديوػػا  ،ػ كمػػا وأف الػػذش وافػػؽ عمػػى ربػػط هػػذه

الوديوا هما فى الح،ي،ا المي ماف األوؿ وال ػا ى وهمػا المسػ و ف عػف األمػور الماليػا بالشػركا

ٓوألف يمػػؾ المواف،ػػا يػػدخؿ فػػى صػػميـ عمم مػػا أمػػا الطػػاعف فيومػػؿ فػػى األدارة اليجاريػػا ب،سػػـ
اسييراد السمع الغذا يػا و يويػد بمواف،يػا عمػى ربػط الوديوػا لصػالق ماسسػا مصػر  ،وأف هػذه
المواف ،ػػا م م ػػا عم ػػى رب ػػط الوديو ػػا كا ػػت ب ػػاء عم ػػى مواف ،ػػا ر ػػيس مجم ػػس ا دارة والوض ػػو

الم ي ػػدب وي في ػػذا ألوامػ ػره بو ػػد الد ارس ػػات المسيفيض ػػا الي ػػى أج اره ػػا بواس ػػطا المج ػػاف الميو ػػددة
المخيمف ػػا  ،وأف رب ػػط يم ػػؾ الوديو ػػا ل ػػـ يك ػػف ف ػػى ظ ػػروؼ عادي ػػا لص ػػالق الماسس ػػا وا م ػػا ك ػػاف
بم اسػػبا يو ػػؼ احػػد عمػػىء الشػػركا عػػف سػػداد شػػيكيف يحػػت يػػدها بمغػػت يمي مػػا مبمػػغ ٖٔ
مميػػوف ج يػػا وكسػػور ممػػا هػػدد مصػػالق الشػػركا الماليػػا برخطػػار م ػػددة ب ييجػػا احيمػػاؿ ضػػياع

هذا المبمغ الضخـ حيى فى حالا الحكـ بالحبس ضد السػاحب الميو ػؼ عػف السػداد ألف ي،ييػد
حرييػػا لػػـ يػػرد المػػاؿ لصػػاحبا ٓ وأف المي مػػا الخامسػػا ع ػػدما امػػت بإيػػداع المبمػػغ المػػذكور
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ال ػػذش يو ػػادؿ يم ػػا الش ػػيكيف س ػػالفى ال ػػذكر لحس ػػاب ش ػػركا ال ص ػػر وافييح ػػت ب ػػا وديو ػػا بإس ػػـ
ولحس ػػاب ولمص ػػمحا ش ػػركا ال ص ػػر م ػػا يك ػػوف ػػد ػػدمت خدم ػػا و فو ػػا لمش ػػركا الي ػػى كا ػػت

الوديوػػا لحسػػاب ا  ،هيغي ػػر مػػف ذلػػؾ وج ػػود فػػرؽ ب ػػيف فا ػػدة الوديوػػا وفا ػػدة السػػحب عم ػػى
المكشػػوؼ ي،ػػدر ٖٓٔ الػػؼ ج يػػا وكسػػور بمػػا يوػػادؿ ٔ %مػػف يمػػا الوديوػػا فػػإف هػػذا الفػػارؽ
الض يؿ

يوػادؿ الضػرر الجسػيـ والفػادح الػذش و ػع عمػى الشػركا وماليي ػا ييجػا عػدـ سػداد

الشػػيكيف سػػالفى الػػذكر خاصػػا و ػػد ظػػى يحػػت يػػد الشػػركا و از يحػػت يػػدها الػػى ا ف ػ و

الضرر ال ا ؿ الجسيـ جداي الذش كاف سي،ع حيماي عمػى شػركا ال صػر لػو رفضػت يػاـ المي مػا
الخامسػػا ب ػربط الوديوػػا بمبمػػغ ٖٔ مميػػوف ج يػػا مػػف مال ػػا هػػى بإسػػـ ولصػػالق شػػركا ال صػػر ،
وال،وؿ بغير ذلؾ ع ات وخبؿ وي طع واعيساؼ

يركف لػى أش م طػؽ و ي ارعػى أش مويػار

يف ما الو،ؿ ويدركا البدا ا السميما  ،فشركا ال صر د يح،،ت ل ا م فوا ماكدة مػف ربػط هػذه

الوديوا المسددة مف ماؿ الماسسا لحساب ا رفـ أف الفا دة اليى حصمت عمي ػا أ ػؿ مػف فا ػدة
السحب عمى المكشوؼ ٓ
ولكػػف الحكػػـ لػػـ ي،ػػدر الظػػروؼ والمىبسػػات اليػػى أحاطػػت ب ػربط الوديوػػا سػػالفا الػػذكر
لصالق المي ما الخامسا ( ماسسا مصر ) وأطم،ت ال،وؿ برف الوديوا كا ت بسػور فا ػدة أ ػؿ
مف سور فا ػدة السػحب عمػى المكشػوؼ بمػا ح،ػؽ لممي مػا المػذكورة م فوػا يم ػؿ ضػر ار مح،،ػا

ا وكس عمى أمواؿ الشركا بما يميا ٖٓٔ الؼ ج يا وكسور ػ وهذا ال،وؿ ليس صػحيحا البيػا
فى ظروؼ ربط هذه الوديوا والمىبسػات اليػى احاطػت ب ػا اليػى لػـ يميفػت الي ػا المحكمػا ولػـ

يضو ا فى اعيبارها ع د ي،ػديرها ووز ػا لو اصػر الػدعوش و بػؿ الحكػـ في ػا وهػى أف الوديوػا
يـ ربط ػا بم اسػبا عػدـ صػرؼ الشػيكيف سػالفى الػذكر وسػدادهما مػف امػواؿ الماسسػا يطوعػاي
مف المي ما الخامسا ودوف الزاـ عمي ا ٓ

ح،ػػا اف ربػػط الوديوػػا لصػػالق األفػراد يويبػػر عمػػى ضػػا ار ضػػر ار محضػػا بػػرمواؿ الشػػركا

اليى يسحب عمى المكشوؼ مف الب وؾ  ،ػ ولكف ربط الوديوا ػ حيف ربط ػا  ،ػ وهػو مػا هي سػب
لى الطاعف المساهما فيا مع المي مػيف األوؿ وال ػا ى  ،ػ لػـ يكػف لصػالق مػف ربطػت الوديوػا
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مف مال ا لحساب ولمصمحا شركا ال صػر  ،ػ وا مػا كػاف لحسػاب ولمصػمحا شػركا ال صػر  ،ػ
أما ا راض بضماف هذه الوديوا فى صما و عى ا و عمـ لمطاعف با  ،ػ وهو مػع ذلػؾ  ،ػ

ومع يمسػؾ الطػاعف بإ ،طػاع أش صػما أو عى ػا لػا بػا  ،ػ

يح،ػؽ ضػر اير لشػركا ال صػر  ،ػ

بػؿ يح،ػؽ وح،ػؽ م فوػا ماكػدة لشػركا ال صػر  ،ػ ييضػق ذلػؾ بم،ار ػا بسػيطا بػيف فػارؽ فا ػدة

الوديوػا وفا ػدة السػػحب عمػى المكشػوؼ  ،وبػػيف حرمػاف ويضػييع ٖٔ مميػػوف ج يػا عمػى شػػركا
ال صر لو رفضت يػاـ المي مػا الخامسػا بػربط هػذه الوديوػا  ،واليػى كػاف بوسػو ا  ،ػ بػؿ كػاف

ماكػػداي أف يػػرفض دفػػع هػػذا المبمػػغ مػػف مال ػػا ل ػربط هػػذه الوديوػػا بإسػػـ ولصػػالق شػػركا ال صػػر

برك ر مف ٖٔ مميوف ج يا

ي،ارف ب ا الفارؽ الض يؿ فى سورش الفا دة ٓ

بؿ اف الم فوا المح،،ا اليى عادت عمى شػركا ال صػر ييم ػؿ أساسػاي وبصػورة جوهريػا

ييجػا سػداد ذلػؾ المبمػغ الضػخـ ( ٖٔ مميػوف ج يػا وكسػور ) مػف مػاؿ ماسسػا مصػر الشػػرؽ

األ صى لحساب الشركا بما يوادؿ يما الشيكيف الذيف لـ يسددا سالفى الػذكر واليػى أصػبحت
يمي مػػا فػػى حكػػـ الضػػياع وال ػػىؾ الماكػػد بوػػد يو ػػؼ صػػاحب ما عػػف سػػدادها وفمػػؽ حسػػابا
بالب ؾ المسحوب عميا ٓ

وهو ما يمكف موا ال،طع والجزـ برف الوديوػا المػذكورة ػ فػى ظػؿ الظػروؼ والمىبسػات

سػػالفا الػػذكر ػ يهوػ ْػد عم ػىي افو ػاي فوػػا محض ػاي وماكػػداي لصػػالق شػػركا ال صػػر ولػػيس ضػػا اير ب ػػا
ضر اير مح،،اي كما ذهبت لى ذلؾ المحكما بحكم ا الطويف ٓ
وهذا لى أف المحكما د عي،دت خطر كذلؾ أف مبمغ ٖٓٔ ألؼ ج يا وكسػور يم ػؿ

يما فرؽ فوا د ال،رض الذش حصمت عميا الماسسا بضماف الوديوػا فػى حػيف أف ذلػؾ المبمػغ

يم ؿ يما فػرؽ الفا ػدة عمػى الوديوػا والػذش ي،ػدر ( ٔ ) %عمػى أربوػا أشػ ر وهػو مػا أ ػر فػى
صػػحا سػػيد ؿ الح كػػـ وم ط،ػػا ال،ضػػا ى وبػػذلؾ يكػػوف المحكمػػا ػػد أخطػػرت فػػى ف ػػـ ح،ي،ػػا
الوا وا وأس،طت مف ي،ديرها ووز ا لو ا و ا ما ح،،يا الشركا مف فع خاص ب،بول ا ربػط يمػؾ
الوديوا مف ماسسػا مصػر الشػرؽ األ صػى المودعػا اليػى أودعػت يمي ػا مػف مال ػا الخػاص

وأ ،ذت بذلؾ امواؿ شركا ال صػر مػف هػىؾ مح،ػؽ ييجػا عػدـ صػرؼ الشػيكيف سػالفى الػذكر
وهما بذات ال،يما بسبب فمؽ حساب الساحب بالب ؾ ٓ
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كم ػػا أخط ػػرت المحكم ػػا ف ػػى ف ػػـ دف ػػاع الط ػػاعف ف ػػى جممي ػػا ول ػػـ يض ػػع ف ػػى عيباره ػػا

الظروؼ والمىبسػات اليػى احاطػت ب،بػوؿ الشػركا لػربط يمػؾ الوديوػا واليػى عػادت عمي ػا ب فػع
ماك ػػد ول ػػـ يك ػػف هػ ػذا ال ف ػػع ميمػ ػ ىي ف ػػى الفا ػػدة المخفض ػػا الي ػػى حص ػػمت عمي ػػا فحس ػػب كم ػػا
عي،ػػدت المحكمػػا بػػؿ يم ػػؿ كػػذلؾ فػػى فا ػػدة كبػػرش وأعظػػـ وهػػى حصػػول ا عمػػى يمػػا الشػػيكيف

ال ػػالكيف سػػالفى الػػذكر والػػذش يم ػػؿ هػػىؾ يمي مػػا خط ػ اير وضػػر اير فادح ػاي عمػػى ماليػػا الشػػركا
يمك ػػت الوديوػػا المربوطػػا مػػف مػػاؿ الماسػػا ( المي مػػا الخامسػػا ) لحسػػاب ولمصػػمحا شػػركا
ال صػػر مػػف دفوػػا ويداركػػا خاصػػا مػػع ب،ػػاء الشػػيكيف المػػذكوريف يحػػت يػػد الشػػركا وحيػػى ا ف
دوف أف يسػػيردهما المي مػػا الخامسػػا اليػػى امػػت بيظ يرهمػػا لمشػػركا فػػى و ػػت سػػابؽ و بمي مػػا

األخيػ ػرة كوس ػػيما لمس ػػداد ويحمم ػػت مخ ػػاطر ع ػػدـ الس ػػداد واحيم ػػا ت ض ػػياع يمي م ػػا وييحم ػػؿ
وحدها مس وليا هذا ال،بػوؿ وأخطػارة  ،وهػذا الف ػـ الخػاطىء لػدفاع الطػاعف والػذش أضػافا الػى

عدـ مسػ ولييا أساسػاي عػف ربػط يمػؾ الوديوػا وا وػداـ صػميا بػا راض بضػما ا بمػا ي فػى ع ػا
ركػػف الومػػد وال،صػػد الج ػػا ى با ضػػافا الػػى يخمػػؼ ركػػف الضػػرر الػػىزـ ليػوافر الجػ ار ـ المسػ دة
ليا ػ وهذا الخطر مف جا ب المحكما أسمس لى خطر دخر فى كافػا ال يػا ج اليػى ي ػت لي ػا

ممػػا أدش لػػى فسػػادها وبطػػىف الحكػػـ المطوػػوف عميػػا بركممػػا

ػػا يكػػوف بػػذلؾ ػػد مسػػخت

الو ػػا ع المطروحػػا عمي ػػا ولػػـ ي،ػػدرها الي،ػػدير السػػميـ ولػػـ ي ػراع الظػػروؼ اليػػى احاطػػت ب ػربط

الوديو ا وأ امػت ضػا ا عمػى ع اصػر مبيػورة وأسػ،طت أجػزاء جوهريػا م ػا ولػو ا ػا أدركي ػا
وكا ػػت عمػػى بي ػػا بكامػػؿ ع اصػػر وا وػػا ربػػط الوديوػػا وظروف ػػا ليغيػػر حيم ػاي وجػػا رأي ػػا فػػى
الدعوش وهو ما يسيوجب ،ض الحكـ وا حالا ٓ

* ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأْ  :ـ

" الحك ػػـ يويب ػػر مش ػػوباي بالفس ػػاد ف ػػى ا س ػػيد ؿ ذا ط ػػوش عم ػػى عي ػػب يم ػػس س ػػىما

ا سي باط وييح،ػؽ ذلػؾ ذا سػي دت المحكمػا فػى ي اع ػا لػى ادلػا فيػر صػالحا مػف ال احيػا
الموضوعيا لإل ي ػاع ب ػا أو لػى عػدـ ف ػـ الوا وػا اليػى بيػت لػدي ا أو و ػوع ي ػا ض بػيف هػذه
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الو اصر كما فى حالا عدـ المػزوـ الو،مػى والم ط،ػى لم يجيػا اليػى ا ي ػت لي ػا ب ػاء عمػى يمػؾ

الو اصر اليى بيت لدي ا ٓ

* ،ض مد ى ٔٔ ٜٔٛٔ/ٙ/ػ طوف ٘ ٗٗ/ٕٗٚؽ

و د بمغ الحكـ المطووف فيػا مػا فسػاده فػى ا سػيد ؿ ع ػدما اورد بمدو ايػا ص ٖٔٔ
رداي عمػػى الػػدفع بوػػدـ مس ػ وليا الطػػاعف عػػف ربػػط الوديوػػا أو ا ػراض بضػػما ا ػ واصػػدار

اليفويضػػات اليػػى يػػـ صػػرؼ مبمػػغ  ٗٚمميػػوف ج يػػا لممي مػػا الخامسػػا ب ػػاء عمي ػػا مػػا صػػا " :
وحيػث ػػا فػػى شػػرف الػػدفع المبػػدش ييميػػع المي مػػيف األربوػػا األوؿ بسػػبب األباحػػا الم صػػوص

عميا بالمادة ٖ ٙع،وبات فر ا مف الم،رر اف الموظؼ الواـ هوالذش يو ػد اليػا بومػؿ دا ػـ فػى

خدم ػػا المرف ػػؽ الو ػػاـ ال ػػذش ي ػػديره الدول ػػا أو أح ػػد اش ػػخاص ال ،ػػا وف الو ػػاـ ع ػػف طري ػػؽ ش ػػغما
م صػػبا يػػدخؿ فػػى الي ظػػيـ األدارش لػػذلؾ المرفػػؽ ػ وكػػاف الشػػارع ػػد اعيبػػر الوػػامميف بشػػركات
طػػاع األعمػػاؿ الوػػاـ ومػػف بي ػ ـ الوػػامموف بشػػركا ال صػػر طب،ػػا لممػػادة ٗ مػػف ػػا وف طػػاع

األعماؿ الواـ فى حكـ المػوظفيف بال سػبا لجػ ار ـ الرشػوة ويسػ يؿ ا سػييىء عمػى المػاؿ الوػاـ
واألضػ ػرار ب ػػا واليػ ػربق وفيره ػػا وف ػػى ه ػػذا المج ػػاؿ فحس ػػب و يج ػػاوزه ال ػػى مج ػػاؿ الم ػػادة ٖٙ

ع،وبات وكاف المي مػوف األربوػا األوؿ

ي طبػؽ عمػي ـ سػبب األباحػا الػوارد بيمػؾ المػادة فػرف

الدفاع يكوف فى فير محما " ٓ

ومػػا أورديػػا المحكمػػا فيمػػا ي،ػػدـ ي طػػوش عمػػى ف ػػـ فيػػر صػػحيق لػػدفاع الطػػاعف السػػالؼ

الذكر أل ا لس ا ه ا بصدد فى مسػ ولييا عمػى اسػاس طاعػا أوامػر الػر يس الػذش يجػب عميػا
طاعيػػا أو اعي،ػػاده بحسػػف ييػػا مشػػروعيا الومػػؿ الػػذش ػػاـ بػػا والم سػػوب اليػػا بػػرمر األحالػػا ٓ

وا ما بصدد ياما بومؿ ي فيذش صدر مف الشركا اليى يومؿ ب ػا ػاـ بػا ر ػيس مجمػس ا دارة
الوضػػو الم يػػدب ي فيػػذا لم ،ػ اررات اليػػى أصػػدرها ب ػػاء عمػػى ي،ػػارير لجػػاف البحػػث والفحػػص اليػػى

ش ػػكم ا لد ارس ػػا موض ػػوع رب ػػط الوديو ػػا واص ػػدار اليفويض ػػات لص ػػالق الماسس ػػا الي ػػى يم م ػػا
المي مػػا الخامسػػا واليػػى يخضػػع لكامػػؿ السػػمطا الي،ديريػػا ليمػػؾ األج ػزة فػػى ضػػوء الد ارسػػات
المسيفيضا لمظػروؼ والمىبسػات المحيطػا بالصػف،ات اليػى يو،ػدها مػع عمى ػا وفػى ظػروؼ

يو ػػؼ أحػػد مػػدي ي ا عػػف سػػداد شػػيكيف يبمػػغ يمي مػػا ٖٔ مميػػوف ج يػػا وكسػػور هػػو عبػػد الفيػػاح
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عبػػد الوزيزوفمػػؽ حسػػابا بالب ػػؾ المسػػحوب عمي مػػا هػػذيف الشػػيكيف

ويمسؾ الطاعف با مف أ ا

ػ هػػذا لػػى مػػا هػػو ابػػت

عى ا و صما لػا بيايػاي ولػـ يسػاهـ و عمػـ لػا بوا وػا ا ػراض

بضماف هذه الوديوا والذش يـ سداد يميا كامما بكافػا فوا ػده دوف مسػاس بمبمػغ الوديوػا الػذش

دخؿ ذما شركا ال صر مف أمواؿ ماسسا مصر الشرؽ األ صى ٓ

ول ػػذا ماكػػاف لمطػػاعف أف يمي ػػع عػػف المواف،ػػا عمػػى ربػػط يمػػؾ الوديوػػا ازاء ال ،ػ اررات
الص ػػادرة م ػػف الوض ػػو الم ي ػػدب ب ػػاء عم ػػى مواف ،ػػات المج ػػاف المخيص ػػا بالش ػػركا والي ػػى ام ػػت

بػالفحص والد ارسػا عمػى ال حػو السػالؼ الػذكر وي فيػذا ل ػا ،هػذا عمػى الفػرض بػرف الطػاعف ػد
أس ـ مف المواف،ا عمى ربط الوديوا وكا ت لمساهميا فاعميا فى اصدارها وهو مالـ يحػدث ذ
أف ربط ػػا كػػاف ب ػػاء عمػػى مواف،ػػا كػػؿ مػػف المي مػػيف األوؿ وال ػػا ى وهمػػا يومػػىف فػػى األدارة

الماليا المخيصا ب ذه األمور  ،ػ هذا فضىي عػف يفػاء أش مسػاهما لػا فػى ا ػراض بضػماف
هذه الوديوا والذش يـ سداده بكامما وبكافا فوا ده عمى حو ما ي،دـ ٓ
كمػػا أف الطػػاعف

شػػرف لػػا بإصػػدار اليفويضػػات واليػػى يخػػيص ب ػػا كػػذلؾ المي مػػاف

المذكوراف رفـ أ ػا صػدرت فػى ضػوء ظػروؼ ومىبسػات يحػيـ اصػدارها ظػ ار ليو ػد المي مػا
الخامسػػا ( يابػػا عػػف ماسسػػا مصػػر ) بي بيػػت سػػور ال،مػػق المسػػيورد بم،يضػػى الو،ػػد ال الػػث

لمػػدة عػػاميف والػػذش كػػاف ييصػػاعد يوميػػا وبإسػػيمرار بفػػارؽ ٓٗ دو ر فػػى الطػػف الواحػػد فضػػى
عػػف يو ػػد المػػورد بوػػدـ الحصػػوؿ عمػػى الػ مف ا بوػػد البيػػع ومضػػى عػػاميف عمػػى يمػػاـ اليوريػػد
و بوؿ الشركا ايداع ال،مق المسػيورد مخػازف الب ػؾ األهمػى ويوريػد الػ مف لمػا يػيـ اليصػرؼ فيػا

ػ ول ػػذلؾ ل ػػـ يه س ػػب لي ػػا ال ياب ػػا الوام ػػا ا ي ػػاـ الخ ػػاص ب ػػذه
لحس ػػاب الش ػػركا أو ب ػػروؿ
اليفويضات وذلؾ فى صحيق الوا ع وال،ا وف أمر ضم ى بر ي وجػا لمسػاءلا الطػاعف عػف هػذه
اليفويضات وهو ما ا ضا الحكـ الطويف عمى فير أساس عمى ما ي،دـ بيا ا !!

وه ػػو م ػػا ياك ػػد س ػػىما مو ػػؼ الط ػػاعف ال ػػذش ييو ػػيف ي،ييم ػػا ف ػػى ض ػػوء ه ػػذه الظ ػػروؼ

والمىبس ػػات مجيمو ػػا وه ػػذا م ػػا ع ػػاه ال ػػدفاع م ػػف يمس ػػكا برعفا ػػا م ػػف الو ،ػػاب لحس ػػف يي ػػا
ول،يامػػا بي فيػػذ السياسػػا الوامػػا لمشػػركا واألوامػػر اليػػى أصػػدرها الوضػػو الم يػػدب ي فيػػذا ل ،ػ اررات
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المجاف المخيصا والمشكما عمى أعمى مسيوش ب ا واليى ا ي ت الػى يمػؾ ال،ػ اررات الصػا با فػى

ضوء الظروؼ والمىبسات المحيطا ب ا ٓ

ا
ربظؼب  :خغأ ف ٝاألظٕبد ٚابٌفخ ٌٍثبثذ ثبألٚزاق :

ذلػؾ أ ػػا وعمػػى مػػا يبػيف فػػى مػػدو ات أسػػباب الحكػػـ المطوػوف فيػػا فػػرف المحكمػػا جموػػت

بػػيف المي مػػيف األوؿ وال ػػا ى وال الػػث والػػذش و ػػع عمػػى خطابػػات اليفويضػػات ب ػػاء عمػػى طمػػب
الط ػ ػػاعف

ػ ف ػ ػػى مسػ ػ ػ وليا اص ػ ػػدار يم ػ ػػؾ الخطاب ػ ػػات لمب ػ ػػؾ والمارخ ػ ػػا ٔ، ٔٔ/ٕ ، ٔٔ/

 ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٙألصػ ػ ػػدار يمػ ػ ػػؾ اليفويضػ ػ ػػات لصػ ػ ػػالق ماسسػ ػ ػػا الشػ ػ ػػرؽ األ صػ ػ ػػى ( المي مػ ػ ػػا
الخامسا ) وهى فير مشروطا و ا يا و رجوع في ا ٓ
بما يسمق ليمؾ الماسسا بسحب مبالغ مف أمواؿ شركا ال صر المودعا بالب ػؾ الصػادر
عميػػا اليفػػويض فػػى حػػيف أف ال ابػػت بػػاألوراؽ أف الخطػػاب األوؿ المػػارخ ٔ ٜٜٔ٘/ٔٔ/و ػػع
عميػػا المي مػػاف األوؿ وال الػػث فحسػػب ولػػـ يػػرد بػػا مػػا يفيػػد طمػػب صػػدار يفويضػػات لصػػالق
الماسسػػا المػػذكورة مفيوحػػا و ا يػػا و رجػػوع في ػػا وا مػػا ورد بػػا مػػا يفيػػد طمػػب اصػػدار يمػػؾ
اليفويضػ ػػات ليحويػ ػػؿ عمميػ ػػات اسػ ػػييراد أ مػ ػػاح فػ ػػى مصػ ػػادر أوربيػ ػػا وأمريكيػ ػػا وأف الماسسػ ػػا

المسيوردة ي،وـ بيخزيف األ ماح باسـ الب ؾ ويودع ال مف لحساب الشركا ٓ

أم ػػا الخط ػػاب ال ػػا ى الم ػػارخ ٕ ٜٜٔ٘/ٔٔ/ف ،ػػد أش ػػار ال ػػى الخط ػػاب الس ػػابؽ الم ػػارخ

ٔ ٜ٘/ٔٔ/ومو ػػع عمي ػػا م ػػف المي م ػػيف األوؿ وال ال ػػث ك ػػذلؾ ول ػػـ ي ػػرد ب ػػا م ػػا ي ػػدؿ عم ػػى أف
اليفويض ػػات األربوػ ػػا الم ػػذكورة والمطمػ ػػوب اص ػػدارها لصػ ػػالق الماسس ػػا ا يػ ػػا أو في ػػر ابمػػػا
لإللغاء وفير مشروطا ٓ

أم ػ ػػا ب ػ ػػا ى الخطاب ػ ػػات المارخػ ػ ػػا ٕ ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٔٙ ، ٔٔ/والميض ػ ػػم ا طم ػ ػػب اصػ ػ ػػدار

يفويضات فيػر مشػروطا و ا يػا وفيػر ابمػا لإللغػاء و رجػوع في ػا ف،ػد و ػع عمي ػا المي مػاف

األوؿ وال ػ ػ ػػا ى

و

ػ ول ػ ػ ػػـ يو ػ ػ ػػع عمي ػ ػ ػػا الم ػ ػ ػػي ـ ال ال ػ ػ ػػث

الطاعف ٓ
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ػو

ولما كاف المي ـ ال الث د و ع عمى الخطابات األولػى ب ػاء عمػى يكميػؼ مػف الطػاعف ،

ومف ـ فرف المي ـ الرابع ( الطاعف )

يكوف لا شػرف أو دور فػى اصػدار اليفويضػات فيػر

المشػ ػ ػ ػػروطا وال ا يػ ػ ػ ػػا واليػ ػ ػ ػػى يػ ػ ػ ػػـ الصػ ػ ػ ػػرؼ لمماسسػ ػ ػ ػػا ب ػ ػ ػ ػػاء عمي ػ ػ ػ ػػا وبمورفػ ػ ػ ػػا المي مػ ػ ػ ػػا
الخامسا ٓ

ويكػ ػػوف المحكمػ ػػا و ػ ػػد اعي،ػ ػػدت خطػ ػػر أف الطػ ػػاعف كمػ ػػؼ المػ ػػي ـ ال الػ ػػث (

)

بإصدار خطابات اليفويضات ال ا يا والغير ابما لإللغاء فى حػيف أ ػا شػرف لػا فػى اصػدار
يمػػؾ الخطابػػات ألف المػػي ـ ال الػػث بيكميػػؼ مػػف الطػػاعف لػػـ يو ػػع ا عمػػى الخطابػػات اليػػى

طمبت في ا الشركا مف الب وؾ اصدار اليفويضات البػالغ عػددها اربوػا و يمػا كػؿ يفػويض ٔٛ

مميوف ج يا لي فيذ األريباطات ال،ا ما بيف شركا ال صر والماسسا سػييراد األ مػاح وبشػروط
موي ا م صوص عمي ا فى الخطابيف المذكوريف ٓ
ويكوف الحكـ بذلؾ و د يردش فى عيب الخطر فى األسػ اد وخػالؼ ال ابػت بػاألوراؽ ٓ ذ

اس د لممي ـ ال الث بيكميؼ مف الطػاعف المسػاهما فػى اصػدار خطابػات اليفػويض فيػر ال،ابمػا

لإللغػاء وال ا يػا واليػى

رجػوع في ػا ٓ فػى حػػيف ػا لػـ يشػيرؾ فػى اصػدار الخطابػات الغيػػر

مشػػروطا واليػػى يػػـ الصػػرؼ لممي مػػا الخامسػػا ب ػػاء عمي ػػا وا مػػا و ػػع عمي ػػا المي مػػاف األوؿ
وال ا ى وحدهما ٓ

وهػذا الخطػػر الػػذش يػػردش فيػػا الحكػػـ مػػا ر و شػػؾ فػػى م ط،ػػا وصػػحا اسػػيد لا أذ يػػدؿ
عمػى أف المحكمػا لػـ يمحػػص الوا وػا يمحيصػا كػامى ولػػـ يػيف ـ ح،ي،ي ػا و ح،ي،ػا المسػػي دات

الم،دمػػا في ػػا ممػػا أ ػػر و شػػؾ فػػى ع،يػػدي ا وا ي اع ػػا وأعجزهػػا باليػػالى عػػف أف ي،ػػـ ضػػاءها
عمى اساس سديد لا سػ ده مػف الوا ػع الصػحيق المسػيمد مػف عيػوف األوراؽ ومسػي دات الو ػا ع
المطروحا عمي ا ٓ
و ػػد أدش ذلػػؾ حيمػػا الػػى فسػػاد ال ييجػػا اليػػى ا ي ػػت الي ػػا وخمصػػت م ػػا الػػى بػػوت

مس ػ وليا الطػػاعف عػػف ج ػ ار ـ الي ػربق ويس ػ يؿ سػػييىء المي مػػا الخامسػػا عمػػى الحصػػوؿ عمػػى
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أم ػواؿ شػػركا ال صػػر اليػػى يومػػؿ ب ػػا ب ػػاء عمػػى ا يفػػاؽ الج ػػا ى المو،ػػود بي ػػا وبػػيف المي مػػيف

األوؿ وال ا ى والخامسا ٓ

وهػػذا الخطػػر يبطػػؿ ضػػاء الحكػػـ الطوػػيف أل ػػا ب ػػى عمػػى اسػػس ودعػػا ـ فاسػػدة فيػػر

صػػحيحا اذ مػػا كػػاف يوػػرؼ وجػػا ال ػرأش فػػى الػػدعوش لػػو أف المحكمػػا يبي ػػت ح،ي،ػػا خطابػػات
اليفويض سالفا الذكر واألشخاص الذيف صدرت م ـ مف موظفى شػركا ال صػر وأف الطػاعف
لػػـ يكمػػؼ المػػي ـ ال الػػث ا بػػاليو يع عمػػى خطػػابيف مػػارخيف ٔ ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٕ ، ٔٔ/بطمػػب

اصدار يفويضات لماسسا الشرؽ األ صى لي فيذ عمميات اسييراد األ ماح وبشػروط موي ػا ولػـ
يكمفا باليو يع عمى الخطابات بطمب اصػدار اليفويضػات فيػر المشػروطا وال ا يػا واليػى و ػع
عمي ػػا المي مػػاف األوؿ وال ػػا ى وحػػدهما ولػػـ يشػػارؾ فػػى اليو يػػع عمي ػػا المػػي ـ ال الػػث المكمػػؼ

باليو يع مف الطاعف وكاف عمى المحكما أف يميزـ ما هػو ابػت بػاألوراؽ ع ػد يحصػيؿ وا وػا

الػػدعوش اليػػى أ امػػت عمي ػػا ضػػاءها بإدا ػػا الطػػاعف ٓ خاصػػا مػػا يومػػؽ بالخطابػػات اليػػى لػػـ
يو ػػع عمي ػػا المػػي ـ ال الػػث ولػػـ يكمفػػا الطػػاعف بػػاليو يع عمي ػػا  ،ولػػـ يو ػػع بالفوػػؿ عمي ػػا واليػػى
صدرت فير مشروطا بريا شروط و ا يا واليى يـ الصػرؼ ب ػاء عمي ػا ٓ و ي سػب لمطػاعف
اليداخؿ فى اصدار خطابات اصدار اليفويضات المذكورة واليى يـ الصرؼ ب اء عمي ا ٓ

ولما كا ت الخطابات اليى و ع عمي ػا المػي ـ ال الػث بيكميػؼ مػف الطػاعف يوػدو عػف

كو ػػا مج ػػرد طمػ ػب بإص ػػدار يفويض ػػات مش ػػروطا وم،ي ػػدة بوممي ػػات موي ػػا وبش ػػروط مح ػػددة
وكا ػػت هػػذه الخطابػػات لػػـ يحػػرر ا ب ػػاء عمػػى أوامػػر ر ػػيس مجمػػس األدارة والوضػػو الم يػػدب
المرحػػوـ كمػػاؿ هىلػػى بوػػد الد ارسػػا اليػػى واف،ػػت عمي ػػا جميػػع أج ػزة الشػػركا المخيصػػا وكبػػار

المس ػ وليف ب ػػا واعضػػاء المجػػاف اليػػى شػػكمت ل ػػذا الغػػرض  ،ومػػف ػػـ فػػى يمكػػف أف ي سػػب
لمطاعف اليا ما جريما ما ـ أو فوؿ ألمريف  :ػ
األٚي  :أف يو يوػػا لػػـ يكػػف مويمػػدا بوػػد بػػالب وؾ لحدا ػػا عممػػا بػػالمركز الر يسػػى
لمشػركا بوػد عوديػا مػػف عممػا بفرع ػا بالخػارج ول ػػذا كمػؼ المػي ـ ال الػػث

بيو يع الخطابيف المذكوريف المذيف

ي ريب عمي ما ٓ
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اٌثــبٔ : ٝأ ػػا ػػاـ بومػػؿ ي فيػػذش محػػض ي فيػػذا لمػػا ي،ػػرر ال،يػػاـ بػػا ب ػػاء عمػػى ػرار
ر ػػيس مجمػػس دارة الشػػركا وعضػػوها الم يػػدب و فػػاذا لمد ارسػػات المك فػػا

اليػى امػت ب ػا المجػاف المخيصػا كمػػا لػـ ييريػب عمػى اصػدار الخطػػابيف
المذكوريف أيا أضرار لح،ت بالشركا أل ما خطػابيف مشػروطيف بشػروط
موي ا وبصدد عمميات محددة هى ياـ ماسسا مصػر بإسػييراد األ مػاح
مػف الخػػارج وايػداع ا بمخػػازف الب ػؾ وايػػداع الػ مف لحسػػاب شػركا ال صػػر
وه شػػروط محػػددة كػػذلؾ ولػػـ يكػػف صػػرؼ المبػػالغ لممي مػػا الخامسػػا ب ػػاء
عمي ػػا وا مػػا يػػـ الصػػرؼ ب ػػاء عمػػى خطابػػات أخػػرش لػػـ يو ػػع عمي ػػا
المي م ػػاف األوؿ وال ػػا ى وح ػػدهما ول ػػـ يي ػػداخؿ ف ػػى يحريره ػػا أو اليو ي ػػع

عمي ا الطػاعف و المػي ـ ال الػث وباليػالى فػى ييصػور أف يكػوف لػا دخػؿ
أو شرف فى األيفاؽ الج ا ى المزعوـ أو با ى الجػ ار ـ المسػ دة اليػا واليػى
ضت المحكما بإدا يا ع ا ٓ

وه ػػذا الف ػػـ الخ ػػاطىء واليحص ػػيؿ في ػػر الص ػػحيق لمو ػػا ع عم ػػى ال ح ػػو الس ػػالؼ بيا ػػا

أسػػمس الػػى يمػػؾ ال يػػا ج الخاط ػػا اليػػى يػػردش في ػػا الحكػػـ لمػػا كػػاف ل ػػا مػػف أ ػػر فػػى م ط،ػػا
وسىما اسيد لا بما يويبا وبما يسيوجب ،ضا ٓ
ومػف الم،ػػرر فػػى هػذا الصػػدد أف األحكػػاـ الج ا يػا يجػػب أف يب ػػى عمػى أسػػس صػػحيحا

مػف أوراؽ الػدعوش والمسػي دات الم،دمػا في ػا ػ فػإذا أ ػيـ الحكػـ عمػى ػوؿ أو مسػي د

سػ د لػا

بػػاألوراؽ كػػاف بػػاطى بي ا ػػا عمػػى اسػػاس فاسػػد ولػػو يسػػا دت المحكمػػا فػػى ضػػا ا الػػى أدلػػا

أخرش لما بي ا مف يسا د كما سمؼ البياف ٓ

* ،ض ٘ٔ ٜٔٛٗ/ٔ/ػ س ٖ٘ ػ  ٛػ ٓ٘
* ،ض ٕٔ ٜٜٔٚ/ٕ/ػ س ٖٓ ػ  ٗٛػ ٕٓٗ
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ا
ػبشسا  :رٕبلض ف ٝاٌزعجيت ٚإخالي آخس حبك اٌدفبع  :ـ
ف،د يمسؾ الدفاع عف الطاعف بر ا

جػ ػ ار ـ

عى ا لا بالج ار ـ اليػى و وػت ػ ف كا ػت ه ػاؾ

ػ وأف يو يو ػػا بالمواف ،ػػا لػ ػربط الوديو ػػا ويكميف ػػا الم ػػي ـ ال ال ػػث ب ػػاليو يع عم ػػى طم ػػب

اليفويضات األربوا لـ يكف ي ي فيذاي ألوامػر ر ػيس مجمػس ا دارة والوضػو الم يػدب  ،وال ابػت
بػػاألوراؽ أف يمػػؾ اليفويضػػات لػػـ يكػػف بدعػػا خدمػػا لممي مػػا الخامسػػا و ظام ػاي مسػػيحد اي بشػػركا

ال صػػر وضػػع خصيص ػاي ل ػػا وا مػػا هػػو عػػرؼ مسػػي،ر وس ػ ا ميبوػػا فػػى يوػػامىت الشػػركا مػػع
عمى ػا ويسػير عميػا الشػػركا بػؿ يوامم ػا مػػع المي مػا المػذكورة بػؿ و بػػؿ يوامم ػا مو ػا حيػػى
بمغ ػػت جمم ػػا اليفويض ػػات الي ػػى أص ػػدري ا ش ػػركا ال ص ػػر خ ػػىؿ الفيػ ػرة م ػػف ٔ ٜٜٖٔ/ٚ/حي ػػى

ٖٔ ٜٜٔٙ/٘/بمغػػت يمي ػػا ٘ٗ٘ مميػػوف ج يػػا وذلػػؾ كمػػا جػػاء بي،ريػػر المج ػػا السداسػػيا اليػػى
شكمي ا الشركا ال،ابضا وكا ت يضـ ال ى ا أعضاء بالمج ا فى الدعوش المطروحا ٓ
وياكػػد ذلػػؾ خطػػاب ب ػػؾ ال،ػػاهرة لػػى شػػركا ال صػػر المػػارخ  ٜٜٔ٘/٘/ٕٙوالميضػػمف
ا شػػارة لػػى صػػدار شػػركا ال صػػر لػػى ب ػػؾ ال،ػػاهرة خطابػػات يفػػويض ا يػػا و رجػػوع في ػػا
لصػػالق الشػػركا ال ص ػريا لميجػػارة والم،ػػاو ت والم،ػػدـ صػػوريا لممحكمػػا  ،ػ وكػػذلؾ الخطػػاب
الصػػادر مػػف شػػركا ال صػػر لػػى م ارسػػمي ا فػػى ل ػػدف بإصػػدار يو ػػد ب كػػى فيػػر مشػػروط وفيػػر
ابؿ لإللغاء بمبمػغ ى ػا مميػوف دو ر وكسػور ( ٔٔ مميػوف ج يػا ) وعمػى ذلػؾ فػى محػؿ ذف

لما ي ت ليا المحكما برف اليفويضػات الصػادرة مػف شػركا ال صػر محػؿ ا ي ػاـ المسػ د لػى

المي ـ ال الث اليو يع عمي ا ب اء عمى يكميؼ مف الطػاعف لػـ يكػف ل ػا مػا يبررهػا وا ػا لػـ يكػف
بصدد عمميا يجاريا ح،ي،يا ا ما بيف شركا ال صر وماسسا مصر ٓ
ألف ال ابػػت مػػف خطػػاب المي مػػا الخامسػػا المػػارخ ٔٔ ٜٜٔ٘/ٔٔ/لموضػػو الم يػػدب

لش ػػركا ال ص ػػر أش ػػارت في ػػا ل ػػى الو ،ػػد الم ػػارخ  ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٜوالمح ػػرر بي ػػا وب ػػيف الش ػػركا
بخص ػػوص س ػػييرد ما ػػا أل ػػؼ ط ػػف م ػػق يك ػػرر أرب ػػع مػ ػرات و ػػد ورد ب ػػا اف الش ػػركا مميزم ػػا
بإصػ ػػدار أربػ ػػع يفويضػ ػػات لصػ ػػالق ماسسػ ػػا الشػ ػػرؽ األ صػ ػػى اليػ ػػى يم م ػ ػػا المي مػ ػػا المػ ػػذكورة
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بإجمػػالى ٕ ٚمميػػوف ج يػػا بوا ػػع  ٔٛمميػػوف ج يػػا لكػػؿ يفػػويض حيػػى ما يػػا أشػ ر مػػف يػػاري

ا صدار ٓ

كمػػا أوضػػحت فػػى كياب ػػا المػػذكور بػػرف الشػػركا ي،ػػوـ بفػػيق عيمػػادات مسػػي ديا بإسػػـ

الماسسا لصالق الب ػوؾ اليػى يحػددها ا خيػرة سػييراد األ مػاح المطاب،ػا لممواصػفات ال،ياسػيا
المصػريا ػ وفػى م،ابػؿ ذلػؾ يو ػدت الماسسػا بسػداد خمسػا دو رات كومولػا لمشػركا عػف كػؿ
طف كما يو دت بإداع ال،مق بمخازف الب ؾ األهمى لحساب شركا ال صر مػع يحمػؿ الماسسػا
أعباء الفوا د الب كيا كما ورد بذلؾ الكيػاب أف الماسسػا اليػى يم م ػا المي مػا الخامسػا يحصػؿ

عمػػى ال،ػػروض الخارجيػػا لش ػراء ال،مػػق كمػػا ييػػولى ال،يػػاـ بجميػػع اليوا ػػدات الخارجيػػا واخطػػار

شػػركا ال صػػر بيمػػؾ اليوا ػػدات لفػػيق ا عيمػػادات الىزمػػا و ػػد وافػػؽ الوضػػو الم يػػدب عمػػى هػػذا
الكياب بود أف شكؿ لج ػا مػف المسػ وليف بالشػركا عمػى كػؿ المسػيويات واليخصصػات وواف،ػوا

عمػػى مػػا جػػاء بػػا ويضػػم ت مواف،يػػا األمػػر بالي فيػػذ يحػػت ش ػراؼ ومس ػ وليا روسػػاء طاعػػات
الش وف الماليا والغذا يا ( الطاعف ) مع خطار الماسسا بذلؾ فى ٓ ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٕٛ
ومػػادش هػػذا الكيػػاب اف ر ػػيس مجمػػس دارة الشػػركا وعضػػوها الم يػػدب وافػػؽ عمػػى أف

ي،وـ المي ما الخامسا بصفي ا باليوا د مع المػورد األج بػى واف ي،ػوـ الشػركا بفػيق ا عيمػادات
المسػػي ديا الىزمػػا با ضػػافا لػػى صػػدار اليفويضػػات األربوػػا بمبمػػغٕ ٚمميػػوف ج يػػا وهػػذا مػػا

حدث فوىي حيث ػاـ الطػاعف بيكميػؼ المػي ـ ال الػث بػاليو يع عمػى اليفويضػات ( المشػروطا )

المػػذكورة ي فيػػذاي ألمػػر عضػػو مجمػػس ا دارة الم يػػدب وبوػػد الد ارسػػات اليػػى اج ارهػػا المخيصػػوف
بالشركا وأكدت سىما مو ف ا مف الوميما المذكورة ٓ

كما كا ت مواف،ا ر يس مجمس ا دارة والوضو الم يدب لمشػركا عمػى ذلػؾ فػى حػدود

خيصاصا بموجب المادييف  ٕٛ ،ٕٚمف ال ظاـ األساس لمشركا واليى ي ص عمػى أ ػا يممػؾ
حؽ اليو يع عف الشركا عمى فراد كما أ ا م وط با ر اسا الومؿ الي فيذش لمشركا كمػا امػت
المي مػػا الخامسػػا باليوا ػػد مػػع المػػورد األج بػػى عمػػى يوريػػد األ مػػاح بوػػد صػػدار اليفويضػػات
لصالق الماسسػا بمػا يضػحى مػزاعـ شػ ود ا بػات بػرف يمػؾ اليفويضػات صػدرت دوف يحريػر

الو،د ودوف مواف،ا دارة الشركا عمى أصدارها ٓ
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هػػذا ولػػـ يكػػف مواف،ػػا ر ػػيس مجمػػس ا دارة و الوضػػو الم يػػدب عمػػى هػػذه اليفويضػػات

واص ػػدارها ي بو ػػد د ارس ػػات مك ف ػػا ػػاـ ب ػػا كب ػػار المسػ ػ وليف بالش ػػركا م ػػف ال،طاع ػػات المالي ػػا
واليجاريػا وا داريػػا وال،ا و يػػا وا ي ػػت لػى المواف،ػػا عمػػى الوػػرض الم،ػدـ مػػف المي مػػا الخامسػػا

وذلؾ فى  ٜٜٔ٘/ٔٓ/ٕٛأش بؿ مواف،ا الوضو الم يدب األخيرة فى ٓ ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٕٛ

و د أوضق أعضػاء المج ػا ال ى يػا ذلػؾ وهػـ شػ ود ا بػات سػواء باليح،ي،ػات أو امػاـ
المحكما وأكدوا بر وال ـ اف المس وليف بشركا ال صر أموا اي م ـ فػى الحػرص عمػى مصػالح ا
ػػد ػػاموا بو ػػرض األم ػػر عم ػػى األربو ػػا أعض ػػاء الموي ػػيف بمجم ػػس ا دارة وال ػػذيف واف،ػ ػوا عمي ػػا

جميواي ػ ـ رفع لى ر يس مجمس ا دارة والوضو الم يدب والػذش يممػؾ حػؽ اليو يػع م فػرداي ي
ا ػػا أم ػػر بيش ػػكيؿ لج ػػا ض ػػمت حػ ػوالى عشػ ػرة أعض ػػاء م ػػف كب ػػار المسػ ػ وليف وجمي ػػع راس ػػاء

اال،طاع ػػات المخيمف ػػا والمسيشػ ػػاريف بالش ػػركا وم ػ ػ ـ المسيش ػػار ال،ػ ػػا و ى والم ػػالى والمسيشػػػار

اليجػارش ور ػيس أ سػاـ ا سػييراد ومػدير الشػ وف ال،ا و يػا ػ وكمف ػـ بد ارسػا الوػرض الم،ػدـ مػف
المي ما الخامسا وابداء الرأش فيا فواف،وا عميا جميواي وبغير سي اء ٓ

وفػػى ي،ريػػر مكيػػوب مػػارخ  ٜٜٔ٘/ٔٓ/ٕٛرفوػػوه لػػى ر ػػيس مجمػػس ا دارة والوضػػو

الم ي ػػدب ال ػػذش واف ػػؽ عمي ػػا واعيم ػػده وو و ػػا ف ػػى ٖٜٜٓٔ٘/ٔٓ/
والمسيشػػاريف وراس ػػاء ال،طاع ػػات وفي ػػرهـ س ػػالفى ال ػػذكر

ػ ه ػػو وجمي ػػع المسػ ػ وليف

ػ وأحال ػػا لم،ط ػػاع ال ،ػػا و ى لمش ػػركا

لصػػيافيا وهػػو مػػا يويبػػر الو،ػػد موػػا ػػد يػػـ وا و،ػػد م ػػذ ذلػػؾ اليػػاري ٖٓ ٜٜٔ٘/ٔٓ/ػ ألف
صػػيافا الو،ػػد بمورفػػا ال،طػػاع ال،ػػا و ى

يوػػدو أف يكػػوف ف ارف ػاي لإليفػػاؽ ولمو،ػػد الػػذش يػػـ فػػى

ٖٓ ٜٜٔ٘/ٔٓ/فػػى ور ػػا مكيوبػػا ػ ويػػـ اليو يػػع عمػػى الو،ػػد المكيػػوب فػػى  ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٜمػػف
ر ػ ػػيس مجم ػ ػػس ا دارة والوض ػ ػػو الم ي ػ ػػدب با ض ػ ػػافا ل ػ ػػى جمي ػ ػػع كب ػ ػػار المسػ ػ ػ وليف وراس ػ ػػاء

ال،طاعات سالفى الذكر ٓ
وال ابػ ػػت كػ ػػذلؾ اف ر ػ ػػيس مجمػ ػػس ا دارة و الوضػ ػػو الم يػ ػػدب كمػ ػػؼ ذات المس ػ ػ وليف
والمسيشػػاريف بالشػػركا بد ارسػػا ممحػػؽ الو،ػػد المػػارخ ٔٔ ٜٜٔ٘/ٔٔ/والميضػػمف لي ػزاـ الشػػركا

بإصػػدار اليفويضػػات وا ي ػوا مػػف د ارسػػي ـ لػػا لػػى المواف،ػػا عميػػا وبا جمػػاع واذ فػػرض األمػػر
عمى الوضػو الم يػدب وافػؽ عميػا كػذلؾ ػ وأشػر عميػا وكال ابػت بػاألوراؽ ػ وعمػى حػو مػا شػ د
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با و رره أيضاي ر يس المج ا شاهد ا بات الرابع ( ماهر محمد عبد اهلل ) فى يح،ي،ػات ال يابػا

( ص ٖٖ٘ ػ ػ ػ  ) ٖٙٛوكا ػ ػػت ػ ػػص مواف،يػ ػػا " أوافػ ػػؽ عمػ ػػى اف يػ ػػيـ الي فيػ ػػذ يحػ ػػت واش ػ ػراؼ
ومس وليا السادة  /راساء ال،طاعات الماليا والغذا يا ويخطر ماسسا الشػرؽ األ صػى " ػ كمػا

وافؽ وو ع عميا أيضاي جميع المس وليف بالشركا وراساء ال،طاعات والمسيشاريف بالشركا ٓ

ويس ػ ػ ػػيدؿ م ػ ػ ػػف ذل ػ ػ ػػؾ جميو ػ ػ ػػا اف مواف ،ػ ػ ػػا الط ػ ػ ػػاعف عم ػ ػ ػػى اليو ي ػ ػ ػػع عم ػ ػ ػػى اليفويض ػ ػ ػػات

(المشروطا ) لـ يكف مف فراغ ولـ ييجا لى هذا ا جراء مف يم،اء فسا او لرفبيا فػى يح،يػؽ

م فوا لممي ما الخامسا عم حساب مصالق الشركا اليى يومؿ ب ا الماليا وأض ار اير ب ا بػؿ كػاف
ي،ػوـ بي فيػػذ ا جػراءات اليػػى كمػػؼ بي فيػذها بوػػد اف يػـ بح ػػا ويمحصػ ا بواسػطا كافػػا األج ػزة

المخيصا وصدرت ب ا مواف،ا السمطا المخيصا ٓ

و شػػؾ أف ا يفػػاؽ المػػارخ ٔٔ ٜٜٔ٘/ٔٔ/يويبػػر ممح ،ػاي لمو،ػػد  ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٜوجػػزء

ييج أز م ا طب،اي لممادة األولى م ا واليى ورد ب ا اف اليم يػد السػابؽ جػزء

ييجػ أز مػف الو،ػد

وكذلؾ أش يفا ات ح،ا يخصا ويو ع عميا الطرفاف ٓ

و ػػد شػ ػ دت ب ػػذلؾ الس ػػيدة وف ػػاء أب ػػو شػ ػ با ر ػػيس ال،ط ػػاع ال ،ػػا و ى بالش ػػركا وم،دم ػػا

البىغ فى يح،ي،ات المدعى ا شيراكى الم،يد بر ـ ٘ ٜٜٔ٘/ٜو ررت ما صا  :ػ

" وطب،ػ ػ ػاي لػ ػ ػ ص الم ػ ػػادة األول ػ ػػى لمو ،ػ ػػد الم ػ ػػارخ  ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٜيويب ػ ػػر الممح ػ ػػؽ الم ػ ػػارخ

ٔٔ ٜٜٔ٘/ٔٔ/يفا ػػا ح ،ػاي بػػيف الطػػرفيف ومو ػػع عميػػا م مػػا وعميػػا فإ ػػا جػػزء

ييج ػ أز مػػف

الو،ػػد ومكمػىي وميممػاي لػػا " وهػػذا الممحػػؽ هػػو الػػذش يضػػمف يو ػػد الشػػركا بإصػػدار اليفويضػػات
لمشػػركا والػػذش كػػاف الطػػاعف مػػف بػػيف الم فػػذيف لػػا

ػ ويويبػػر ي فيػػذاي لمو،ػػد ولػػيس يوػػديىي لػػا

والمو ووف عميا هـ ا فس ـ أطراؼ الو،د والمو ووف عميا وعمى أرسػ ـ ر ػيس مجمػس ا دارة و

الوضػػو الم يػػدب ولػػو كػػاف ه ػػاؾ أش يحايػػؿ ألعيػػد يحريػػر الو،ػػد بوػػد الػ ص فيػػا عمػػى مػػا جػػاء
بممح،ػ ػ ػػا المػ ػ ػػارخ ٔٔ ٜٜٔ٘/ٔٔ/وبيػ ػ ػػاري سػ ػ ػػاب ؽ عمػ ػ ػػى صػ ػ ػػدار خطابػ ػ ػػات اليفػ ػ ػػويض فػ ػ ػػى
ٔٓ ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٕ ، ٜٜٔ٘/ٔٔ/

ول ذا فمف فير الم،بوؿ ال،وؿ برف المس وليف لـ يكو وا عمػى عمػـ بالو،ػد و ممح،ػا ألف

ال ابت ا ـ جميواي وراساء ال،طاعات وجميػع المسيشػاريف بالشػركا واف،ػوا عمي مػا وبوػد البحػث
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والد ارسػا ومػف فيػر الم،بػػوؿ كػذلؾ ال،ػوؿ بػػاف اليفويضػات صػدرت بػؿ اليو يػػع عمػى الو،ػد فػػى

 ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٜألف صػػدار يمػػؾ اليفويضػػات كػػاف ام ػ اير ميف ،ػاي عميػػا م ػػذ البدايػػا و ػػد يػػـ الو،ػػد
والي فيذ فوىي فى ٖٓ ٜٜٔ٘/ٔٓ/كما سمؼ البيػاف وهػو يػاري مواف،ػا ويو يػع الوضػو الم يػدب
عمػى ي،ريػر المج ػا اليػى شػكم ا لد ارسػػيا ػ سػػيما واف المواممػا بػيف الشػركا والماسسػا يجاريػػا
والو،ػػد يجػػارش وبػػذلؾ ش ػ د األسػػياذ عبػػد الوظػػيـ المغربػػى المسيشػػار ال،ػػا و ى لمشػػركا وال ػػذش
صػػاغ الو،ػػد ال الػػث أمػػاـ المحكمػػا ص ٖٕٗ حيػػث ػػاؿ " وفػػى يفسػػيرش اف الو،ػػد يػػـ بيػػاري

ٖٓ ٜٜٔ٘/ٔٓ/بمف وما اليجػارش ومػا ع،ػد  ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٜي بم ابػا ي فيػذ يفػاؽ سػبؽ وهػذا

مػ ػ ػػا طمبػ ػ ػػا ر ػ ػ ػػيس مجمػ ػ ػػس ا دارة ع ػ ػ ػػدما عيمػ ػ ػػد ي،ريػ ػ ػػر المج ػ ػ ػػا الف يػ ػ ػػا المػ ػ ػػارخ ، ٔٓ/ٕٛ

ٖٓٓ ٜٜٔ٘/ٔٓ/

ٚاٌدٌيً ػٍ ٝذٌه ثبإلضبفخ إىل ِب رمدَ  :ـ

ٔ

ػ اف الب ػ ػػؾ األهمػ ػػى وافػ ػػؽ عمػ ػػى م ػ ػ ق اليس ػ ػ يؿ المطمػ ػػوب لمماسسػ ػػا بضػ ػػماف

اليفويضػػات فػػى ٗ ٜٜٔٙ/ٔ/بوػػد الد ارسػػا اليػػى أج ارهػػا الب ػػؾ وادارة اليس ػ يىت
ا يما يا با ومواف،ا المركز الر يسى ٓ
ٕ ػ اف المي مػا الخامسػا لػـ يبػدأ فػى الصػرؼ مػف الب ػؾ بضػماف اليفويضػات ي فػى
ٕٔ ٜٜٔٙ/ٔ/كمػػا هػػو ابػػت بخطػػاب الب ػػؾ لػػى يابػػا األم ػواؿ الوامػػا المػػارخ

 ٜٜٔٙ/ٔ/ٙأش بوػ ػػد أك ػ ػػر مػ ػػف ى ػ ػػا أش ػ ػ ر مػ ػػف خطػ ػػابى اليفويضػ ػػات فػ ػػى
ٔٓ ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٕ ، ٜٜٔ٘/ٔٔ/

ويمسػػؾ الػػدفاع كػػذلؾ بمػػا جػػاء بي،ريػػر المج ػػا السداسػػيا اليػػى شػػكمي ا الشػػركا ال،ابضػػا

لمراجوا اعماؿ شػركا ال صػر واليػى كػاف مػف أعضػا ا أعضػاء المج ػا ال ى يػا اليػى وضػوت
ي،ريرها والذش اخذت با المحكما وخمص ذلؾ الي،رير لى اف الومؿ بشركا ال صر جرش عمػى

أف ي فيػذ اليوا ػدات وا يفا ػات أو فػيق ا عيمػػادات أو صػدار خطابػات الضػماف او فيػر ذلػػؾ
ك ي اير ما يسبؽ يماـ الو،د واليو يع عميا ٓ

341

ومف ذلؾ جميوا ييضق أف الطاعف لـ ييداخؿ فى ا يفاؽ الج ػا ى المزعػوـ مػع بػا ى

المي مػػيف لإلض ػرار بمػػاؿ الشػػركا ليػػى يومػػؿ ب ػػا ولػػـ يسػػخر وظيفيػػا لكػػى يحصػػؿ المي مػػا
الخامسػػا عمػػى ربػػق

يسػػي،حا ض ػ ار اير بمصػػالق الشػػركا الماليػػا عمػػى حػػو مػػا خمصػػت ليػػا

المحكما بحكم ا المطووف فيا ػ بػؿ كػاف حسػف ال يػا فػى جميػع ا جػراءات اليػى باشػرها سػواء

ب فسػػا أو بيكميػػؼ المػػي ـ ال الػػث لم،يػػاـ ب ػػا وياكػػد ذلػػؾ أف بػػىغ ا دارة الوامػػا لمكافحػػا ج ػ ار ـ
ا خػػيىس والضػػرر بالمػػاؿ الوػػاـ المػػارخ ٕٔ ٜٜٔٙ/٘/جػػاء خالي ػاي مػػف يوجيػػا اش ي ػػاـ ليػػا

وا يصر عمى يوجيا ا ي اـ لممي ميف ال ى ا األوؿ ٓ

و ػػد س ػ ؿ عػػف ذلػػؾ ص ػراحا الشػػاهد األوؿ محمػػد كمػػاؿ السػػيد صػػابر عضػػو هي ػػا

*

الر ابا ا داريا( ص  ٙلى ص ٕٓ ) ف،اؿ  :ػ
ج ػ  :المسػ وؿ عػػف ذلػػؾ

ر ػػيس طػػاع الشػ وف الماليػػا وعػػزت أمػػاف الصػػيرفى

المسيشار المالى لمشركا والذش أكدت اليحريات أ ا يرعى مصػالق

لػدش

شركا ال صر فضىي عف مس وليا المرحوـ كماؿ الديف هىلى وعبػد الحػى احمػد
عبػػد الحػػى ر ػػيس ال،طاعػػات اليجاريػػا عػػف ب ػراـ الو،ػػد وعػػدـ وجػػود الضػػما ات

الكافيا ٓ

و د أسػ،ط وبحػؽ عضػو هي ػا الر ابػا ا داريػا المػذكور ( الطػاعف ) المػي ـ ال اربػع مػف

عداد المي ميف باليواطا وضياع أمواؿ الشركا ويس يؿ حصوؿ المي ما الخامسػا عمي ػا ػ وهػو
م ػػا يج ػػد ص ػػداه ف ػػى الحك ػػـ المطو ػػوف في ػػا ومدو اي ػػا ( ص  ) ٖٔٙحي ػػث ج ػػاء ب ػػا " أف ي ػػا

المي ميف األوؿ وال ا ى يج ت م ذ البدايا لػى صػدار اليفويضػات دوف يػود رفبػا م مػا فػى
يمك ػ ػ ػػيف المي م ػ ػ ػػا الخامس ػ ػ ػػا م ػ ػ ػػف ا س ػ ػ ػػييىء عم ػ ػ ػػى الم ػ ػ ػػاؿ الو ػ ػ ػػاـ ( م ػ ػ ػػاؿ الش ػ ػ ػػركا ) دوف
حؽ " ٓ
وه ػػو م ػػا ييو ػػارض ف ػػى ذات الو ػػت م ػػع م ػػا ج ػػاء بم ػػدو ات الحك ػػـ ( ص ٕٔٔ ) ب ػػرف

المي ميف األوؿ وال ا ى والرابع ( الطػاعف ) والخامسػا ػد يى ػت وا و،ػدت رادي ػـ عمػى يمكػيف
األخيرة م ـ مف ا سييىء بغير حؽ وب يا اليممؾ عمى امػواؿ الشػركا بضػماف وديوػا ربطوهػا
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مف أمواؿ شركا ال صر كى يسيخدـ كضماف لذلؾ ال،رض ليح،يؽ ال فع الخاص عمػى حسػاب

المصمحا الواما

"

وبذلؾ يكوف المحكما د اوردت فى جزء مػف مػدو ات أسػباب الحكػـ اف ا يفػاؽ و،ػد

ب ػػيف المي م ػػيف األوؿ وال ػػا ى والخامس ػػا عم ػػى يسػ ػ يؿ س ػػييىء ا خيػ ػرة عم ػػى امػ ػواؿ الش ػػركا
بالباطؿ ولـ يكف الرابع ( الطاعف ) مف بي ـ  ،وأوردت فى موضػع دخػر أف المي مػيف األوؿ
وال ا ى وكذلؾ الرابع يف،وا مو ا عمى يس يؿ عمى حصول ا عمى يمؾ األمواؿ دوف حؽ ٓ
وهػ ػػو ضػ ػػطراب دخػ ػػر شػ ػػاب مػ ػػدو ات أسػ ػػباب الحكػ ػػـ المطوػ ػػوف فيػ ػػا يصػ ػػما بالي ػ ػػاير

والي ا ض والغموض بحيث لـ هيود هيورؼ مف أسبابا ما ذا كاف المي ـ ال اربػع ( الطػاعف ) مػف
بي ف الج ػاة الػذيف يف،ػوا فيمػا بيػ ـ وبػيف المي مػا الخامسػا عمػى يسػ يؿ سػييىءها عمػى المػاؿ
الواـ الممموؾ لشركا ال صػر أـ اف هػذا ا يفػاؽ يصػر عمػى المي مػيف األوؿ وال ػا ى وحػدهما
ولػػـ يشػػمؿ الطػػاعف وهػػو مػػا ي بػػئ عػػف ضػػطراب دخػػر فػػى أسػػباب الحكػػـ يوجػػز بػػدوره محكمػػا
ال ،ض عمى اداء م مي ا فى ر ابا صحا م ط،ا بما يسيوجب ،ضا ٓ
* ،ض ٗ ٜٕٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ ٗ ٔٚػ ٛٗٚ

دبد ٜػشس  :إخالي آخس حبك اٌدفبع  :ـ

كمػػا ذهػػب دفػػاع الطػػاعف فػػى مرافويػػا أمػػاـ محكمػػا الموضػػوع اف الو،ػػد ال الػػث المػػارخ

 ٜٜٔ/ٔٔ/ٜلـ ي فذ بما

ييصور موا أف يكوف ه اؾ خىؿ فى ي فيذه ٓ

امػا عػف الظػروؼ والمىبسػػات اليػى ادت لػى و،ػػاد هػذا الو،ػد ف،ػػد يمػت بوػد د ارسػػات
مك فا مف كافا األج زة المخيصا بالشركا عمى اعمػى مسػيوياي ا بمػا يسػيحيؿ موػا ال،ػوؿ بػرف

ه اؾ يواطا بيف الطاعف وفيره ليس يؿ ا سييىء عمى الماؿ الواـ ٓ

واوضػػق الػػدفاع اف الطػػاعف كػػاف م يػػدباي لمومػػؿ بالخػػارج لمػػدة عش ػرة أع ػواـ ميصػػما ػػـ

عػػاد لػػى يسػػمـ عممػػا بالشػػركا مػػف ش ػ ر ف،ػػط سػػابؽ عمػػى هػػذه الو ػػا ع  ،وصػػدر ػرار لكػػى
يشغؿ وظيفػا سػييراد المػواد الغذا يػا وباليػالى فمػـ يكػف لػا اش يصػا ت بالمي مػا الخامسػا و
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يػػدخؿ فػػى خيصاصػػا أش ػواحى ييومػػؽ بالش ػ وف الماليػػا اليػػى يسػػي،ؿ ب ػػا ر ػػيس طػػاع يمػػؾ
الش ػ وف ويضػػحى يو يوػػا عمػػى أوراؽ ذلػػؾ ال،طػػاع عػػديـ الجػػدوش وعمػػى ذلػػؾ فػػى يمكػػف ال،ػػوؿ

بر ا يفؽ مع فيره او يواطا عمى مصػالق الشػركا الماليػا وأضػر ب ػا و ػد شػيرؾ الطػاعف مػع
في ػره مػػف راسػػاء ال،طاعػػات والمسيش ػػاريف فػػى ج ػراء الد ارسػػات الي ػػى كمػػؼ ب ػػا مػػف الوضػػو

الم يدب مع با ى ال،يادات الوميا ب ا ٓ
كما اـ بي فيذ يرشيرات الوضو الم يدب المذكور وهو المخيص بإصػدارها ولػـ يكػف امػر
الوديوػػا اليػػى يػػـ ربط ػػا بالب ػػؾ ب ػػاءاي عمػػى طمػػب المي مػػا الخامسػػا ومواف،ػػا الشػػركا ام ػ اير خفي ػاي
عمى احد بؿ كاف موروفاي لمجميع وم بت فى حساباي ا ٓ

كمػػا اف ظػػاـ ربػػط الودا ػػع لومػػىء الشػػركا لػػـ يكػػف ظامػاي مسػػيجداي وا مػػا يم ػػؿ سياسػػا

ماليػػا ميبوػػا ب ػػا و يشػػكؿ المخالفػػات أف وجػػدت ع ػػد ربػػط الوديوػػا بسػػور فا ػػدة أ ػػؿ مػػف ف ػػا
السحب عمى المكشػوؼ ي مسػ وليا داريػا فحسػب شػارؾ في ػا المي مػاف األوؿ وال ػا ى المػذاف
اما بربط ا دوف يوافر ال،صد الج ا ى الما ـ الموجب لممس وليا والو،اب ٓ

كما أشار الدفاع كذلؾ فى مرافويا لى ع اصر دفاعا الجوهرش ا ييا  :ػ

ٔ

ػ أف المويػػاد فػػى الومػػؿ بالشػػركا اف يػػيـ اليفػػاوض والم ا شػػا مػػع الوميػػؿ وبػػدء أج ػراءات
الي فيػػذ مػػع اجػػراءات كيابػػا اليوا ػػد والم ارسػػىت الميبادلػػا خاصػػا ذا كػػاف الوميػػؿ ػػد
سػ ػػبؽ لػ ػػا اليوامػ ػػؿ مػ ػػع الشػ ػػركا ولػ ػػيس اليوامػ ػػؿ ألوؿ م ػ ػرة كمػ ػػا فػ ػػى حالػ ػػا الػ ػػدعوش
المطروحا ٓ

ول ػذا صػدر خطػاب اليفويضػات لب ػؾ ال،ػاهرة ػ ػروت ػ بوػد اف يػـ ا يفػاؽ مػع

الماسسا عمى مبدأ وشروط الو،د ال الث ٓ
وب ػػاء عمػػى ذلػػؾ أرسػػمت الماسسػػا ( المي مػػا الخامسػػا ) خطاب ػاي لمب ػػؾ األهمػػى

بي ػػاري ٕ ٜٜٔ٘/ٔٔ/موض ػػحاي ب ػػا اليوام ػػؿ ب ػػذه اليفويض ػػات وف ػػؽ الكي ػػاب المرف ػػؽ
صوريا باألوراؽ ٓ
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ٕ ػ أف كياب الشركا المارخ ٔ ٜٜٔ٘/ٔٔ/والػذش يػـ اليو يػع عميػا مػف المػي ـ ال الػث ب ػاء

عمػ ػى طم ػػب الط ػػاعف أرس ػػؿ لمب ػػؾ م ػػع الخط ػػاب الممح ػػؽ ب ػػا والم ػػارخ ٕٜٜٔ٘/ٔٔ/
ليحديػػد أسػػماء الب ػػوؾ اليػػى سيصػػدر ل ػػا اليفويضػػات وكػػاف ذلػػؾ ب ػػاء عمػػى خطػػاب

الماسسا بياري ٕٓ ٜٜٔ٘/ٔٔ/
ٖ ػ

اف الكياب المو ع عميا مف المي ـ ال الث كاف موضحاي بػا اف اليفويضػات هػى لومميػا
سييراد مق وأف ا يفاؽ يـ عمى اف يػودع ال،مػق فػى مخػازف الب ػؾ سػداداي يػا مبػالغ

ييـ سحب ا أش ا ا كاف مشػروطاي سػييراد األ مػاح ولػـ يػيـ يحديػد أ ػا لفػيق عيمػادات
حيػػث لػػـ يكػػف ػػد يػػـ اليوا ػػد بوػػد مػػع المػػورد الخػػارجى وباليػػالى لػػـ يػػيـ يحديػػد ظػػاـ

السػػداد لمم ػػورد وه ػػؿ ه ػػو عيم ػػاد مس ػػي دش أـ بس ػػداد بيحوي ػػؿ ع ػػف طري ػػؽ الب ػػؾ ضػػد
المسػػي دات اـ مػػدفوعات م،دمػػا ػ وعموم ػاي لػػـ يكػػف ػػد يػػـ يحديػػد أسػػموب السػػداد ع ػػد
صػػدار هػػذا الكيػػاب والػػذش يػػـ رسػػالا لمب ػػؾ كسػػباي لمو ػػت حيػػى ي،ػػوـ الب ػػؾ بد ارسػػا
مكا يػػا فػػيق هػػذه اليفويضػػات والبالغػػا ٕ ٚمميػػوف ج يػػا والحصػػوؿ عمػػى مواف،ػػا دارة

ٗ ػ

الب ؾ وذلؾ كما جاء بر واؿ

( ص ٖٓٗ باليح،ي،ات )

يـ جراء يوديىت عمى خطاب اليفويضات المارخ ٔ ٜٜٔ٘/ٔٔ/كما يمى  :ػ
*

مػػف مس ػ وؿ اليفويضػػات بب ػػؾ ال،ػػاهرة ػ

ا يصػػاؿ بوػػزت الصػػيرفى و

ػروت ػ ممػدوح فػالى صػدار يفويضػات فيػر مشػروطا ػ ألف خطػاب اليفويضػات

كاف مشروطاي ( وفؽ ما جاء بر واؿ ممدوح فالى ص ٗٓ ) ٔٛٙ/ٔٛ
*

ويػػـ رسػػاؿ خطابػػات لكػػؿ مػػف ب ػػؾ ال،ػػاهرة ػػروت والب ػػؾ األهمػػى ػ ال صػػر ػ

لياكيػػد اف هػػذه اليفويضػػات سػػييراد مػػق م،ابػػؿ عيمػػادات مسػػي ديا بالخطابػػات ر ػػـ
 ٕٗٙ ، ٗ٘ٛفػى ٕ٘ ٜٜٔ٘/ٕٔ/كمػػا سػبؽ رسػػاؿ خطػػاب بػر ـ ٕ٘ٗ ويػػـ رجاعػػا
لمب ؾ ي أف الخطابات ر مى  ٕٗٙ ، ٗ٘ٛيـ لغااهما واليركيد اف اليفويضػات فيػر
مشػػروطا فػػى ٕ ٜٜٔٙ/ٔ/بيو يػػع محمػػود أبػػو الوػػز وكمػػاؿ ال،ػػبىوش ( وفػػؽ صػػورة
الخطاب المرفؽ باليح،يؽ ) وهو ما ي فى عف الطاعف شب ا اليواطا ٓ
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*

يػػـ لغػػاء ب ػػؾ ػػاة السػػويس مػػف اليفويضػػات كمػػا يػػـ عػػادة اليفػػويض الخػػاص

بالب ػػؾ الػػوط ى وأصػػدر ب ػػؾ ال،ػػاهرة ػػروت ( ٕ ) يفػػويض لمب ػػؾ األهمػػى وكػػؿ هػػذه
ا ج ػراءات مخالفػػا لمػػا جػػاء بخطػػاب اليفػػويض المو ػػع مػػف المػػي ـ ال الػػث ب ػػاء عمػػى

طمػػب الطػػاعف وهػػذا يو ػػى اف الخطػػاب األصػػمى المػػارخ ٔ ٜٜٔ٘/ٔٔ/لػػـ يومػػؿ بػػا
و د أوضق الطاعف ذلؾ صراحا بر والا ( ص  ٕٓٛباليح،ي،ات )
( المػي ـ ال الػث ) بػاليو يع عمػى الخطػاب

ج  :أ ا أذكر أ ى مػت بيكميػؼ

ا وؿ الم ػ ػػارخ ٔ ٜٜٔ٘/ٔٔ/ال اب ػ ػػت ب ػ ػػا أف اليفويض ػ ػػات س ػ ػػييراد م ػ ػػق امػػ ػػا

الخطاب ال ا ى ( ٕ ) ٜٜٔ٘/ٔٔ/فى ايذكر أ ى كمفيا با وعمى ديػا حػاؿ ف ػو

يخرج عف مضموف الخطاب األوؿ وهو ميداد لا ػ وعايز أ ػوؿ ذا كػاف الجػواب
المػػى راح لمب ػػؾ فيػػر مخصػػص فػػى عبا اريػػا بر ػػا لفػػيق عيمػػادات مسػػي ديا فإ ػػا
يكوف م،ابؿ لمخطاب الذش طمبت مف محمد محمػد عمػى يو يوػا ػ وا ػا ليسػت لػى

عى ا ب واحى ماليا فى الشركا ٓ
٘

ػ

أف الطػػاعف كمػػؼ المػػي ـ ال الػػث بػػاليو يع عمػػى خطابػػات صػػدار اليفويضػػات لفػػيق

عيم ػػادات سػ ػػييراد ال،مػ ػػق وعمػ ػػى اف يػ ػػيـ يػ ػػداع األ مػ ػػاح بمخػ ػػازف الب ػ ػػؾ ولػ ػػـ يكػ ػػف
اليفويضات لمحصوؿ عمى مبالغ مف الب وؾ واذا كاف الب ؾ لـ يميزـ ب ػذا الكيػاب فػإف
ذلؾ يرجع لى احد حيماليف  :ػ

أ ػ أ ا لـ يميػزـ بمػا جػاء باليفويضػات ويكػوف المسػ وليا فػى هػذه الحالػا وا وػا عمػى
الب ؾ ٓ

ب ػ أف يكػػوف ػػد صػػدر مػػف الشػػركا مػػا يمغػػى هػػذه اليفويضػػات واصػػدار يفويضػػات
جديػ ػػدة بشػ ػػروط مخيمفػ ػػا وعمػ ػػى ذلػ ػػؾ يكػ ػػوف المس ػ ػ وليا عمػ ػػى مػ ػػف أصػ ػػدر
اليفويضات الجديدة ٓ
و د بت مف اليح،يؽ اف الخطاب المارخ ٔ ٜٜٔ٘/ٔٔ/يـ رجاعػا مػف الب ػؾ

ويـ يحرير يفويضات جديدة صدرت مف ال،طاع المالى ولػيس ب ػا أش يو يػع لمطػاعف
او اش شخص مف ال،طاع اليجارش ويركيداي لذلؾ فإف الخطػاب المػارخ ٕٜٜٔ٘/ٔٔ/
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كاف يػ ص عمػى صػدار ٗ يفويضػات لػ ىث ب ػوؾ ولكػف اليوامػؿ يػـ مػف خػىؿ ب ػؾ

واحد هو الب ؾ األهمى فرع ال صر ٓ

 ٙػ لػـ يهفسػر المج ػا اليػى بح ػت الموضػوع أسػباب خػيىؼ اليفويضػات اليػى صػدرت عػف
الخطابيف المارخيف ٔٓ ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٕ ، ٜٜٔ٘/ٔٔ/
 ٚػ وأ ا يـ الحصوؿ عمى شيكات ب،يما هػذه اليفويضػات وبيػواري سػاب،ا عمي ػا وهػى اليػى
يػ ػػـ سػ ػػيىم ا مػ ػػف

( المػ ػػي ـ األوؿ ) بمػ ػػا يحفػ ػػظ ح،ػ ػػوؽ الشػ ػػركا فػ ػػى حالػػػا

ا خ ػػىؿ ب ػػذه اليفويض ػػات ف ػػى موع ػػدها والش ػػيكات ه ػػى الوس ػػيما الي ػػى ييوام ػػؿ ب ػػا

الشركا مع كؿ عمى ا ٓ
ٛ

ػ أمػػا الوديوػػا فكا ػػت مػػف أم ػواؿ المي مػػا الخامسػػا و امػػت هػػى ب ػربط الوديوػػا بمواف،ػػا
ر ػػيس مجمػػس دارة الشػػركا وعضػػوها الم يػػدب عمػػى اسػػاس الحفػػاظ عمػػى ه ػذا المبمػػغ
لم،ابمػػا ي في ػػذ عممي ػػات ال،م ػػق ذا ي ػػـ اليوا ػػد حي ػػث اف أس ػػوار ال،م ػػق كا ػػت ييص ػػاعد
يومياي وحساب الشركا كػاف عمػى المكشػوؼ و ػد يحػدث ع ػد اليوا ػد عػدـ يػوافر مبػالغ
كافيػ ػ ػ ػ ػػا ليغطيػ ػ ػ ػ ػػا ا عيمػ ػ ػ ػ ػػادات ممػ ػ ػ ػ ػػا يوػ ػ ػ ػ ػػرض الشػ ػ ػ ػ ػػركا لخسػ ػ ػ ػ ػػا ر اكبػ ػ ػ ػ ػػر ع ػ ػ ػ ػ ػػد

عدـ الي فيذ ٓ

 ٜػ واف أجراء ربػط الوديوػا هػو جػراء مػالى بحػت وكػاف يو يػع الطػاعف عمػى ربػط الوديوػا
هو جراء شكمى جرت عميا الوادة فى الشركا وهو اف يكوف اليو يوات فػى الومميػات
م ػػف مسػ ػ وؿ م ػػالى ومسػ ػ وؿ يج ػػارش ويك ػػوف اليو ي ػػع األوؿ لم ػػف يك ػػوف ا جػ ػراء م ػػف
خيصاصا ويكوف اليو يع ال ا ى شكمى ٓ

ٓٔػ ػ أ ػػا ذا كػػاف ج ػراء الوديوػػا أو ال،ػػرض فيػػر سػػميـ ف،ػػد كػػاف ييوػػيف عمػػى دارة الشػػركا
مم مػػا فػػى ر ػػيس مجمػػس داري ػػا و الوضػػو الم يػػدب يخػػاذ أش ج ػراء عمم ػاي بػػرف كػػؿ

هذه ا جراءات كا ت يورض عميا كمػا يػيـ عػرض المو ػؼ المػالى عميػا شػ رياي وفػى
ايػػا الوػػاـ يػػيـ عػػرض المو ػػؼ كػػامىي وباليفصػػيؿ فػػى ش ػ ر ي ػػاير سػػواء حسػػابات

الب وؾ أو الومىء ٓ
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ٔٔ

ػ اف ال ،ػػرض س ػػدد بالكام ػػؿ ه ػػو وفوا ػػده لمب ػػؾ م ػػف ماسس ػػا مص ػػر الش ػػرؽ األ ص ػػى

( المي مػػا الخامسػػا ) والوديوػػا مسػػيمرة لحسػػاب شػػركا ال صػػر بفوا ػػدها وحيػػى ا ف

وعمى ذلؾ فميس ه اؾ أش ضرر و ع عمي ا ٓ
ٕٔ ػ أ ا مف فير الم،بوؿ ال،وؿ برف الوديوا كا ػت لصػالق المي مػا الخامسػا ػـ يػيـ عادي ػا
لحساب الشركا فى ٓٔ ٜٜٔٙ/ٖ/واحيساب فوا دها لمشركا ٓ

ٖٔ ػ اف المكايبػات كا ػت محػررة عمػى فيػر مطبوعػات الشػركا

يػ ض ري ػا عمػى سػوء

ال،صد ػ ذ مف الس ولا بمكاف الحصوؿ عمى مطبوعاي ػا وكػاف عمػى الب ػؾ ي ي،بم ػا
ذا كا ت ام اير فير موياد ّ ذا كاف ميواط اي كذلؾ ٓ

ٗٔ ػ اف الطاعف كاف يومؿ بفروع الشركا بالخارج م ذ عاـ  ٜٔٙٛعمػى فيػرات ويوػود في ػا
لمومػػؿ بػػالمركز الر يسػػى لفي ػرات صػػيرة يػػـ يوػػود لمومػػؿ بالخػػارج وبمغػػت مػػدة عممػػا

خارج البىد ٕٓ عاماي وكاف أخره فيرة عمؿ بالخارج م ػذ عػاـ  ٜٔٛٚحيػى أفسػطس
٘ٓ ٜٜٔ

وم ػػف في ػػر الميص ػػور عمػ ػىي وع،ػ ػىي أف ي ،ػػوـ ب ػػاليواطا وا يف ػػاؽ عم ػػى يسػ ػ يؿ

ا سػػييىء عمػػى ام ػواؿ الشػػركا خػػىؿ في ػرة ش ػ ر أو ش ػ ريف بوػػد فيػػاب داـ أك ػػر مػػف
ما يا س وات ميصما ٓ

٘ٔ

ػ اف اليوا ػػدات وا يفا ػػات يمػػت كم ػػا بمواف،ػػا كبػػار المس ػ وليف بالشػػركا بدايػػا بمجمػػس
ا دارة بالكام ػػؿ ومسيش ػػارش الش ػػركا والشػ ػ وف ال،ا و ي ػػا بم ػػا

ا يفاؽ واليواطا المدعى ب ما ٓ

ييص ػػور مو ػػا حصػػوؿ

ول ػػـ يفط ػػف المحكم ػػا ل ػػدفاع الط ػػاعف الس ػػالؼ ال ػػذكر و لممس ػػي دات الي ػػى ػػدم ا يريي ػػداي

لدفاعا والمرفؽ باوراؽ الدعوش والحوافظ الم،دما م ا أ اء المحاكما ٓ

واهم ػػا ذلػػؾ الكيػػاب الموجػػا مػػف المي مػػا الخامسػػا لػػى الوضػػو الم يػػدب لشػػركا ال صػػر

والم ػػارخ ٔٔ ٜٜٔ٘/ٔٔ/يخطػ ػره في ػػا با حال ػػا ل ػػى ممح ػػؽ الو ،ػػد الم ػػارخ  ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٜل ػػى
ليزاـ الشركا بفيق عيمادات مسي ديا بإسػـ ماسسػا الشػرؽ األ صػى ولصػالق الب ػؾ أو الب ػوؾ
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اليػى يحػددها سػييراد كميػا ما ػا ألػؼ طػف مػق لػدش الب ػؾ األهمػى المصػرش ػ فػرع ال صػر ػ
والذش أحيؿ لى جميع يادات الشركا لبح ا و د وافػؽ عميػا الجميػع دوف سػي اء وأع،ػب ذلػؾ

مواف،ػػا ر ػػيس مجمػػس ا دارة والوضػػو الم يػػدب فػػى  ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٕٛواحيػػؿ لممسيشػػار ال،ػػا و ى

واليجارش والمالى ور يس طاع ا سييراد الغذا ى ي فيذه ٓ

وهو ما ي فى عف الطاعف شب ا اليواطػا او ا يفػاؽ الج ػا ى لإلضػرار بػرمواؿ الشػركا
اليى يومؿ ب ا أو يسخير وظيفيا ليحصؿ المي ما الخامسا عمى م فوا لحسػاب ا عمػى حسػاب

يمؾ الشركا ٓ

كمػػا ػػدـ الػػدفاع كػػذلؾ كيػػاب الب ػػؾ األهمػػى

ػ فػػرع ال صػػر

ػ المػػارخ ٜٜٜٓٔٔ/ٕ/

والميضػػمف سػػداد ماسسػػا مصػػر الشػػرؽ األ صػػى ( المي مػػا الخامسػػا ) ال،ػػرض المم ػػوح ل ػػا
بضػػماف الوديوػػا وا ػػا يػػـ رفػػع الػػيحفظ عػػف الوديوػػا الضػػام ا واف يمػػا ال،ػػرض الػػذش يػػـ سػػداده

٘ٔٗٓ٘ ٖٔٛجـ ٓ

و ػػد أ ػػر األس ػػياذ عب ػػد الموظ ػػيـ المغرب ػػى بس ػػداد يم ػػا ال ،ػػرض بركمم ػػا وفوا ػػدة بر وال ػػا
بالجمسا ( ص ٕٖٔ ) كما أ ر ب ذه الوا وا الخبراء ال ى ا بي،ريػرهـ الم،ػدـ فػى الػدعوش بيمػاـ

سػػداد ال،ػػرض وفوا ػػده واف شػػي اي لػػـ يخصػػـ مػػف شػػركا ال صػػر ول ػػذا يفػػت شػػب ا اليواطػػا او
ا يفاؽ الج ا ى عف هذه الوا وا كذلؾ ٓ

ورفػػـ أهميػػا اوجػػا ال ػدفاع سػػالفا الػػذكر والمسػػي دات الم،دمػػا مػػف دفػػاع الطػػاعف واليػػى

يظاهرهػػا ويسػػا دها فػػإف المحكمػػا لػػـ يميفػػت لي ػػا كميػػا ولػػـ يضػػم ا مػػدو ات الحكػػـ وخمصػػت
رفػـ ذلػؾ لػى بػوت سػوء ال يػا وا صػراؼ ييػػا لػى ا ضػرار بمصػالق الشػركا اليػى يومػؿ ب ػػا
ويسخير وظيفيا بالشركا ليح،يػؽ م فوػا لممي مػا الخامسػا ضػرار بمصػالق ج ػا عممػا الماليػا

عمى فير أساس مف الوا ع ول ذا كاف الحكـ مويباي ميوػيف الػ ،ض ذ كػاف عمي ػا ي،ػدير مو ػؼ
الطػػاعف الي،ػػدير السػػميـ فػػى ضػػوء الظػػروؼ والمىبسػػات اليػػى احاطػػت بػػا وبوممػػا فػػى الشػػركا
هذا لى ا ا لو كاف سيئ ال يا لما أ ر بر ا كمؼ المي ـ ال الث باليو يع عمى اليفويضػات اليػى

و ع عمي ا المذكور بيو يوا المويمد لدش الب ػوؾ وا ي كيفػى با كػار ولػف يكػوف عميػا فػى هػذه

الحالا ما مسػ وليا ألف حجيػا المحػرر عمػى مػف و وػا ول ػذا يويبػر صػاد اير م ػا و ي،بػؿ م ػا
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الي صؿ مف المس وليا ف كا ت عف صػداره اليو يػع عميػا ولك ػا بػادر بػا رار بيكميػؼ المػي ـ
ال الث باليو يع ألف يو يوا لػـ يكػف بوػد ػد أرسػؿ لمب ػؾ لحدا ػا عممػا بالشػركا بوػد عوديػا مػف

الخارج ٓ

وه ػػو م ػػا ي،ط ػػع بحس ػػف يي ػػا وع ػػدـ يػ ػوافر أش ص ػػد ج ػػا ى لدي ػػا وا ػػا ك ػػاف ي ،ػػوـ بومم ػػا

المكمؼ با مف ال،يادة الوميا بالشركا وهو ر يس مجمس ا دارة والوضػو الم يػدب لمشػركا الػذش
أصدر اوامره بالي فيذ بود الدراسا والبحث مػف كافػا المسػ وليف بجميػع طاعػات الشػركا والػذيف
واف،وا عمى كافا يمؾ ا جراءات بما في ا صدار اليفويضات سالفا الذكر ٓ

وبذلؾ يكوف المحكما د اخمت بحؽ دفاع الطاعف فضىي عما شاب حكم ػا مػف صػور

ألف عمي ا اف يبحث هذا الدفاع بود يحصيما وي،سطا ح،ا فى الػرد بوػد اف يدخمػا فػى ي،ػديرها
وي،وؿ كممي ا فيا ف أردات طراحا برسباب سػا غا وم،بولػا ولك ػا فػاب ع ػا ا يػاي ول ػذا لػـ
يورض ليا كميا بما يدؿ عمى ا ا لـ يمحص وا وا الدعوش اليمحيص الشػامؿ والكػافى الػذش

ي يئ ل ا فرصا اليورؼ عمى الح،ي،ا وهو ما يويب الحكـ بما يسيوجب ،ضا ٓ
* ٚلد إظزمس لضبء إٌمض ػٍ ٝذٌه إذ لض ٝثأٔٗ  :ـ

" ذا كا ت المحكما فير ممزما بميابوا المػي ـ فػى م ػاحى دفاعػا المخيمفػا والػرد عمػى

كؿ جز يايا برسباب ميصما ي أ ػا مػف الميوػيف عمي ػا أف يبػيف فػى حكم ػا مػا يػدؿ عمػى ا ػا
واج ػت ع اصػػر الػػدعوش وألمػػت ب ػػا وواز ػػت بي ػػا ػ فػػإذا أسػػ،طيا فػػى جمميػػا ولػػو يػػورده عمػػى
حو يكشؼ عف ا ا طموت عميا وأ سطيا ح،ا فإف حكم ا يكوف اص اير ٓ

* ،ض ٓٔ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ػ س  ٖٙػ  ٜٔٗػ ٓٗ ٛػ طوف ٕ٘ ٘٘/ٔٚؽ

ثبٔ ٝػشس  :إخالي آخس حبك اٌدفبع  :ـ

ذلؾ أف دفاع الطػاعف وبػا ى المي مػيف جػاء مجموػاي عمػى طمػب ػدب لج ػا مػف خبػراء

المصارؼ والب وؾ بداء الرأش فى شػرف الوديوػا اليػى يػـ ربط ػا بالب ػؾ األهمػى  /فػرع ال صػر
بمورفػػا المي مػػا الخامسػػا ومواف،ػػا شػػركا ال صػػر عمػػى ربػػط يمػػؾ الوديوػػا وبيػػاف مػػدش سػػمطا
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الشػركا عمي ػا وكػػذلؾ الب ػؾ المػودع لديػػا وطبيوػا هػػذه الوديوػا والمسػيفيد م ػػا واألضػرار اليػػى
ػػد ي ػ جـ ع ػػا وكػػذلؾ الحػػاؿ فػػى اليفويضػػات األربػػع و وي ػػا بال سػػبا لمب ػػؾ الصػػادرة ليػػا وهػػؿ

هػى هممزمػا لػا مػف عدمػا خاصػاي مػا كػاف م ػا فيػر ابػؿ لإللغػاء و يجػوز الرجػوع في ػا وهػؿ
يسػػيطيع الب ػػؾ الصػػادر لػػا اليفػػويض عػػدـ ا سػػيجابا لي ػػا ورفض ػ ا والد ارسػػات اليػػى ي،ػػوـ ب ػػا
ب ػػؿ ا ليػ ػزاـ بم ػػا ج ػػاء ف ػػى يم ػػؾ اليفويض ػػات واألضػ ػرار الي ػػى يػ ػ جـ ع ػػا ف وج ػػدت والج ػػا
المض ػػرورة وم ،ػػدار الض ػػرر وه ػػى أم ػػور كم ػػا ب كي ػػا ومص ػػرفيا

يخ ػػيص ب ػػا ي الخبػ ػراء

المخيصػػيف مػػف الوػػامميف فػػى طػػاع المصػػارؼ و يسػػيطيع أحػػد خػػىؼ هػػا ء الخب ػراء بػػداء
ال ػرأش فػػى هػػذه األمػػور الب كيػػا الف يػػا البحيػػا وهػػو طمػػب جػػوهرش زـ لمفصػػؿ فػػى الػػدعوش و

ظاهر اليومؽ ب ا وم يج و شؾ فيما د هيسفر ع ا بحث ها ء الخبػراء المخيصػيف فػى يحديػد
مس وليا المي ميف ومف بي ـ الطاعف ٓ
وأوض ػ ق الػػدفاع فػػى مرافويػػا أمػػاـ المحكمػػا أف لج ػػا الخب ػراء ال ى ػػا فيػػر المخيصػػا

ببحث األمور المصرفيا اليى يمزـ مورفي ا جيداي حيى ييمكف مػف بػداء الػرأش الم اسػب والػىزـ
لكشؼ الح،ي،ا با ضافا لى أ ا لـ ياد عمم ا عمى ال حو األكمؿ بؿ شاب جراءاي ػا صػور

ظاهر واخىؿ واضق بح،وؽ الػدفاع خاصػاي وأ ػا لػـ ييطمػع بكامػؿ أعضػا ا عمػى المسػي دات
الم،دمػػا مػػف الشػػركا أو الب ػػوؾ بمػػا يسػػيمزـ ػػدب لج ػػا أخػػرش مػػف الخب ػراء المخيصػػيف بحيػػث
يضػػـ كػػذلؾ خب ػراء مصػػرفييف لمباش ػرة المرموريػػا المكمفػػا ب ػػا مػػف المحكمػػا وأشػػار الػػدفاع فػػى

مرافويػػا لػػى أف الشػػاهد عػػدلى صػػابر مرسػػى عضػػو المج ػػا المػػذكورة أوضػػق بمحضػػر جمسػػا
المحاكمػػا ( صٖٔٔ) أ ػػا لػػـ يطمػػع عمػػى بوػػض الخطابػػات ال امػػا والجوهريػػا الىزمػػا لكشػػؼ

الح،ي،ػػا خىف ػاي لمػػا دعػػاه مػػاهر محمػػد عبػػد اهلل عضػػو المج ػػا المػػذكورة وال،ػػا ـ عمػػى د ارسػػي ا

حيث هس ؿ صراحاي بالجمسا  :ػ
س  :هػػؿ طموػػت عمػػى الخطػػاب الصػػادر مػػف شػػركا ال صػػر المػػارخ ٜٜٔٙ/ٔ/ٔٚ
ج :

والميضمف أم اير أو يوجي اي مف الشركا لى الب ؾ لي فيذ الومميا ؟
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س  :هػػؿ طموػػت عمػػى الخطػػاب الصػػادر مػػف ماسسػػا مصػػر المػػارخ ٜٜٔٔٔٙ/ٖ/
لشركا ال صر بشرف يفاؽ الماسسا مع شركا مي اش األج بيا ؟

ج :

لـ أطمع

س  :هؿ طموت المج ا عمى الخطاب الصادر مف ماسسا مصػر لػى شػركا ال صػر

ج :

المارخ  ٜٜٔٙ/٘/ٜٔلح ـ عمى فيق عيمادات مسي ديا ي فيذاي لمو،د ال الث ؟

س  :هػػؿ طموػػت المج ػػا عمػػى الطمػػب الم،ػػدـ مػػف المي مػػا الخامسػػا لشػػركا ال صػػر

ج :

بيخارج ا مف الو،د ال الث واحىؿ الب ؾ األهمى محؿ الشركا فى ا ليزامات ؟

س  :هػػؿ يػػـ أ ػػاء مباشػرة المج ػػا مرموريي ػػا مواج ػػا المي مػػا الخامسػػا وم ا شػػي ا فػػى
المسي دات الموجودة لدش شركا ال صر بشرف الو،ود ال ى ا ؟

ج :

لػػـ واجػػا المي مػػا بشػػئ مػػا ه ػػاؾ ي،ريػػر م،ػػدـ مػػف الماسسػػا لممػػدعى الوػػاـ
ا شيراكى بوجود خىؼ حوؿ المديو يا ٓ

وبذلؾ يكوف الشاهد المذكور ( عدلى صابر مرسى ) و د أفصػق بالجمسػا عػف أ ػا لػـ

يطمػػع عمػػى المسػػي دات الىزمػػا لكشػػؼ الح،ي،ػػا والمرف،ػػا بػػروراؽ الػػدعوش وأف أعمػػاؿ المج ػػا ػػد

شاب ا ال،صور وأ ا لـ ياد المرموريا المكمفا ب ػا عمػى الوجػا األكمػؿ فضػىي عػف عػدـ حيػدي ا

وا حيازها الكامؿ لمشركا المج ى عمي ا والشركا ال،ابضػا اليػى ييبو ػا وأعضػااها مػف الوػامميف
ب ػػا و ػػد حصػػموا عمػػى مكافػػرت م ػػا لم،يػػاـ ب ػػذه الم مػػا بمػػا يػػدعو لػػى عػػدـ ال ،ػػا فػػى أعمال ػػا

وعػػدـ ا طم ػػاف لػػى ال يػػا ج اليػػى ي ػػت لي ػػا با ضػػافا لػػى عػػدـ خب ػرة أعضػػا ا بػػاألمور
والمسا ؿ المصرفيا والب كيا الىزما لكشؼ الح،ي،ا ٓ
وأطرح ػػت المحكم ػػا ذل ػػؾ الطم ػػب ب،ول ػػا أف أعض ػػاء لج ػػا الخبػ ػراء الي ػػى ػػدمت ي،ريره ػػا
المرف ػػؽ باليح،ي ،ػػات يي،م ػػدوف م اص ػػب عالي ػػا بالش ػػركات الي ػػى يومم ػػوف ب ػػا وحاص ػػموف عم ػػى

مػ ػػاهىت عاليػ ػػا يمك ػ ػ ـ مػ ػػف أداء مػ ػػرموريي ـ عمػ ػػى الوجػ ػػا األكم ػ ػؿ وأف ال وػ ػػى عمػ ػػى هػ ػػا ء
األعضاء بودـ الخبرة يضحى فير سديد كما أف المحكمػا طمر ػت لػى ي،ريػرهـ وسػمطي ا فػى

351

هػػذا الي،ػػدير مطم،ػػا وبغيػػر حػػدود وأ ػػا سػػيموت لػػى أ ػواؿ أعضػػاء المج ػػا و ا شػػي ـ بالجمسػػا

وجاءت أ وال ـ ميف،ا فى مضمو ا عمى ما أدلوا با مف أ واؿ فى اليح،ي،ات ولـ يكػف جػابي ـ
اء عمى يوجيا أو يمػاء ول ػذا لػـ يجػد المحكمػا أسػباباي مبػررة
عمى األس ما اليى وج ت لي ـ ب ي
يدعوها لى ا سيجابا لطمب دب لج ا أخرش ٓ
ومػػا أورديػػا المحكمػػا فيمػػا ي،ػػدـ

يصػػمق سػ داي لػػرفض الطمػػب السػػالؼ الػػذكر ألف الػػدفاع

عػػف الطػػاعف وبػػا ى المي مػػيف لػػـ ي ػػازع فػػى سػػمطا محكمػػا الموضػػوع فػػى وزف ي،ػػارير الخب ػراء
وي،ػػديرها وبػػرف يمػػؾ المحكمػػا ل ػػا مطمػػؽ الحريػػا فػػى األخػػذ بمػػا أ ي ػػى ليػػا ي،ػػارير الخب ػرة أو
ط ػراح ال يػػا ج اليػػى ي ي ػػى ليػػا فح ،ػػا فػػى ذلػػؾ مكفػػوؿ وم،ػػرر دوف م ازعػػا مػػف أحػػد كمػػا أف

حصػػول ـ عمػػى شػ ادات عاليػػا ي،ػػرر كفػػاءي ـ وخبػري ـ كػؿ ذلػػؾ أمػػر فيػػر م كػػور ولػػـ يصػػدر
مف الدفاع ما ي اؿ م ـ أو ي،مؿ مف كفاءي ـ فى مجاؿ يخصص ـ وخبري ـ ٓ
و ػػد ص ػػبت م ازع ػػا ال ػػدفاع أف ه ػػا ء الخبػ ػراء

يخيص ػػوف بإب ػػداء الػ ػرأش ف ػػى األم ػػور

المصػػرفيا الب كيػػا وا مػػا ي حصػػر خب ػري ـ فػػى األمػػور المحاسػػبيا وحػػدها ومػػا دامػػت األعمػػاؿ
الميصػما بػػالب وؾ والمصػارؼ ي حسػػر ع ػػا يمػؾ الخبػرة والكفػاءة فػػإ ـ فػػى شػر ا يويبػػروف مػػف

أح ػػاد ال ػػاس و هيوي ػػد بػ ػ ار ـ أو خبػ ػري ـ ف ػػى أعم ػػاؿ المص ػػارؼ والب ػػوؾ واألص ػػوؿ وال،واع ػػد
الميبوا ب ا وما داـ األمر كػذلؾ فمػيس ل ػـ الخػوض فػى يمػؾ األمػور الف يػا البحيػا اليػى يخػرج
عف مجػاؿ خبػري ـ ويخصصػ ـ فػإذا خاضػوا في ػا أو يورضػوا لبح ػا فػإف أعمػال ـ يكػو باطمػا
ذ يحظػػر عمػػى فيػػر ذوش الخب ػرة بػػداء ال ػرأش فيمػػا

يخيصػػوف بػػا كمػػا أف المحكمػػا محظػػور

عمي ا كذلؾ الخػوض فػى األمػور الف يػا أو اليوػرض ل ػا أو بػداء الػرأش في ػا وي،يصػر سػمطي ا

عمى بداء الرأش فى األمور الموموما لمكافا واليى

يحياج لى خبرة موي ا ٓ

ولمػػا كػػاف الػػدفاع ػػد وػػى عمػػى الخب ػراء الػػذيف ػػدموا ي،ريػػرهـ المرفػػؽ بػػاألوراؽ أعضػػاء
المج ا المشكما مف الشركا ال،ابضػا سػالفى الػذكر ػ صػور كفػا ي ـ وخبػري ـ عػف الخػوض فػى
األمور المصرفيا والب كيا أل ـ ليسوا مػف الخبػراء المخيصػيف فػى هػذا المجػاؿ وا مػا يصػرت
خبري ـ عمى بػداء الػرأش فػى األمػور المحاسػبيا وحػدها بإعيبػارهـ مػف الخبػراء المحاسػبيف كمػا
أف م ػػاهىي ـ الوالي ػػا الي ػػى حص ػػموا عمي ػػا با ض ػػافا ل ػػى خبػ ػري ـ ي،يص ػػر عم ػػى ه ػػذا المج ػػاؿ
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المحاسبى وحػده ػ وكػاف يورضػ ـ لتمػور الب كيػا ممػا يخػرج عػف صػميـ أخيصاصػ ـ ومػف يػـ
فػػإف بػػداءهـ الػرأش فػػى هػػذه المسػػا ؿ يويبػػر خارجػاي عػػف خيصاصػ ـ وبػػاطىي ويكػػوف األسػػباب

اليى سا ي ا المحكما فى مدو ات الحكـ يبري اير طراح ذلػؾ الطمػب الجػوهرش مشػوبا بال،صػور
فػػى اليسػػبيب فض ػىي عػػف الفسػػاد فػػى ا سػػيد ؿ بمػػا يويػػب الحكػػـ المطوػػوف فيػػا بمػػا يسػػيوجب
،ضا أل ا لـ يفطف لػى ح،ي،ػا طمػب الػدفاع والمػراد م ػا وجػاء ردهػا عمػى ذلػؾ الطمػب بمػا

يواج ا و يسوغ رفضا ٓ

ومػػف الم،ػػرر فػػى هػػذا الصػػدد أ ػػا ولػ ف كػػاف لممحكمػػا السػػمطا المطم،ػػا فػػى ي،ػػدير أراء

الخب ػراء واألخػػذ بمػػا يطم ػ ف ليػػا مػػف يم ػػؾ الي،ػػارير أو ط ارحػػا وفػػؽ مػػا يريػػاح ليػػا ض ػػميرها

ووجػدا ا ذ مػىؾ األمػر فػى ذلػؾ كمػا ل ػا وحػدها دوف مو،ػب ػ ي أ ػا مػف الم،ػرر كػذلؾ أف
المحكمػػا ذا أبػػدت مػػا أسػػباب يبػػرر ب ػػا رفػػض طمػػب خبػراء دخػريف ألداء المرموريػػا فػػإف يمػػؾ
األسػػباب يخضػػع لر ابػػا محكمػػا ال ػ ،ض اليػػى يسػػيمزـ أف يكػػوف سػػا غا فػػى الو،ػػؿ وم،بولػػا فػػى

الم طػػؽ وا ي كػػاف ضػػاء الحكػػـ مويب ػاي وهػػو الويػػب الػػذش يػػردش فيػػا الحكػػـ الطوػػيف واسػػيوجب
،ضا ٓ

ذ م ػػا ك ػػاف هيو ػػرؼ وج ػػا الػ ػرأش ف ػػى ال ػػدعوش ل ػػو أف المحكم ػػا ػػدبت لج ػػا أخ ػػرش م ػػف
الخبراء المخيصيف فى أعماؿ المصػارؼ والب ػوؾ وع ػدت لي ػا بالمرموريػا اليػى طمب ػا الػدفاع

وما فػؾ يطالػب ب ػا عمػى حػو جػازـ و ػاطع ػرع بػا سػمو ا واذ لػـ يسػيجب لػى ذلػؾ الطمػب
مػػع جدييػػا ولزومػػا لمفصػػؿ فػػى الػػدعوش وبرسػػباب فيػػر سػػا غا فػػإف الحكػػـ يكػػوف مويب ػاي ميوػػيف

ال ،ض كما سمؼ البياف ٓ

واسي،ر ضاء ال ،ض عمى أ ا

واليى

يجػوز لممحكمػا أف يبػدش رأي ػا فػى أمػور ف يػا بحيػا

يسيطيع أف يشؽ طري ،ػا لي ػا دوف ا سػيوا ا بػرأش أهػؿ الفػف والخبػرة وبر ػا

لممحكما أف يسي د لى أ واؿ الش ود فى طراح الرأش الف ى ٓ
* ،ض  ٜٔٛ٘/٘/ٔٙػ س  ٖٙػ ٖٕٔ ػ  ٜٜٙػ طوف ٓ٘٘/ٜٛؽ

* ،ض ٓٔ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ػ س  ٖٙػ  ٜٔٗػ ٓٗ ٛػ طوف ٕ٘٘٘/ٔٚؽ
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يجػوز

وواضػػق م ػف هػػذا ال،ضػػاء أف وصػػؼ ذوش أهػػؿ الخب ػرة والفػػف

يجػػوز أف ي سػػحب ي

عمى ذوش اليخصص فػى المجػاؿ المحػدد الػذش يسػيمزـ رأش الخبيػر فػإذا كػاف مجػاؿ يخصصػا
يشمؿ األمور الموروضا عميا والمطموب م ا بداء الرأش في ػا فإ ػا

وخبريا

يجػوز لػا أف

ييورض ل ا أو يدلى برأش فى شر ا فإذا فوؿ كاف رأيا مشوباي بالبطىف و هيويد با ٓ
واذا أ امػػت المحكمػػا ض ػػاءها عمػػى ذل ػػؾ ال ػرأش ال ػػذش يخػػرج ع ػػف مجػػاؿ خيص ػػاص
وخب ػرة الخبيػػر الػػذش أبػػداه فػػإف حكم ػػا يكػػوف بػػاطىي كمػػا هػػو الحػػاؿ فػػى الحكػػـ المطوػػوف فيػػا

وم ودماي كما سمؼ ولا ٓ

* ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـ

" واف كػ ػػاف لممحكمػ ػػا كامػ ػػؿ السػ ػػمطا فػ ػػى ي،ػ ػػدير ال،ػ ػػوة اليدليميػ ػػا لو اصػ ػػر الػ ػػدعوش

المطروحػػا عمي ػػا وعمػػى بسػػاط البحػػث أمام ػػا وهػػى الخبيػرة األعمػػى فيمػػا يسػػيطيع أف يفصػػؿ

فيا ب فس ا ي أ ا ييويف عمي ا ميى واج ت مسرلا ف يا بحيا أف ييخذ مف الوسػا ؿ ليح،ي ،ػا

بموفاي لى فايا األمر في ا ػ وعمى أ ا يسوغ لممحكما أف يهبدش رأي ا فى مسرلا ف يػا بحيػا
لما يحياجا ذلؾ لى درايا ف يا ليست مف الومـ الواـ و أف يحؿ فس ا محؿ الخبيػر الف ػى
فػػى مسػػرلا ف يػػا

وعمػػى أف ال،طػػع فػػى مسػػرلا ف يػػا بحيػػا ييو ػػؼ عمػػى سػػيطىع رأش أهػػؿ

الخبرة ٓ

ٓ ،ض  ٙٓ/ٔٔ/ٕٜــ س ٔٔ ــ ٘ ٔٙــ ٗ٘ٛ
ٓ ،ض ٖٔ ٙٔ/ٙ /ــ س ٕٔ ــ ٖٔٔ ــ ٔٙٚ
ٓ ،ض ٓٔ ٕٙ/ٗ/ــ س ٖٔ ــ ٗ ٛــ ٖٖٙ
ٓ ،ض  ٕٙ/ٗ/ٔٙــ ٖٔ ــ  ٜٛــ ٕٖ٘
ٓ ،ض  ٕٙ/ٔٓ/ٛــ س ٖٔ ــ ٕ٘ٔ ــ ٓٔٙ
ٓ ،ض  ٙٗ/ٔ/ٕٚــ ٘ٔ ــ  ٜٔــ ٕٜ

ٓ ،ض ٕٓ ٙ٘/ٕٔ/ــ س  ٔٙــ  ٜٔٚــ ٜٖٚ
ٓ ،ض  ٙٚ/٘/ٕٜــ س  ٔٛــ ٗٗٔ ــ ٕٚٙ

ٓ ،ض  ٜٔٙٚ/ٙ/ٕٙــ س  ٔٛــ  ٔٚٚــ ٛٛٚ
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ٓ ،ض ٕٕ ٜٔٙٚ/٘/ــ س  ٔٛــ ٖٗٔ ــ ٜٓٙ
ٓ ،ض ٗٔ ٙٚ/ٔٔ/ــ س  ٔٛــ ٖٕٔ ــ ٓٔٔٔ
ٓ ،ض  ٙٛ/ٔ/ٛــ س  ٜٔــ  ٙــ ٖٖ

ٓ ،ض ٖٔ ٙٛ/٘/ــ س  ٜٔــ  ٔٓٚــ ٘ٗٙ
ٓ ،ض  ٙٛ/٘/ٕٚــ س  ٜٔــ  ٜٔٔــ ٓٓٙ
ٓ ،ضٕ ٜٙ/ٙ/ــ سٕٓ ــ ٘ ٔٙــ ٕٛٛ

ٓ ،ض ٘ٔ ٜٔٚٓ/ٖ/ــ س ٕٔ ــ  ٜٛــ ٕ٘ٛ
ٓ ،ض ٖٔ ٚٔ/ٔٓ/ــ س ٕٕ ــ ٕٗٔ ــ ٜٓ٘
ٓ ،ض ٔ ٜٖٔٚ/ٗ/ــ ٕٗ ــ ٕ ٜــ ٔ٘ٗ

ٓ ،ض  ٚٗ/ٕٔ/ٜــ س ٕ٘ ــ ٖ ٔٛــ ٜٛٗ
ٓ ،ض  ٚٛ/ٗ/ٜــ س  ٕٜــ ٗ ٚــ ٖٛٛ
ثبٌث ػشس  :إخالي آخس حبك اٌدفبع  :ـ

فإف البيف مف مطالوا أمر ا حالا الصادر مػف سػمطا ا ي ػاـ والػذش احيمػت الػدعوش

ب اء عميا ودخمت فى حوزة المحكما أف يمؾ السمطا أس دت لممي ـ ال الث جريمػا شػيراكا مػع
با ى المي ميف وم ـ الطاعف فى ريكاب ج ار ـ ا يفػاؽ الج ػا ى ويسػ يؿ سػييىء عمػى المػاؿ

الوػػاـ ويح،يػػؽ م فوػػا مالػػا لممي مػػا الخامسػػا ب ػػاء عمػػى سػػيغىؿ سػػمطا وظيفيػػا عمػػى حسػػاب
مصالق شركا ال صر اليى يومؿ ب ا واض ار اير برموال ا وهى مف األمواؿ الواما ٓ

ـ ي ت المحكما لى يوديؿ وصؼ الػي ـ المسػ دة ليػا واعيبػاره م،صػ اير ومخط ػاي فػى

اداء عممػػا الػػوظيفى وواجبايػػا الوظيفيػػا ممػػا ادش لػػى حػػاؽ ضػػرر جسػػيـ بػػرمواؿ الشػػركا اليػػى

يومػ ػ ػػؿ ب ػ ػ ػػا واموال ػ ػ ػػا مػ ػ ػػف الم ػ ػ ػواؿ الوامػ ػ ػػا و ضػ ػ ػػت بموا بيػ ػ ػػا عمػ ػ ػػى بالمػ ػ ػػادة  ٔٔٙمكػ ػ ػػر اير
( ٔ ) بو،وبػػا الج حػػا الم صػػوص عمي ػػا فػػى يمػػؾ المػػادة وذلػػؾ دوف أف ي بػػا دفاعػػا او دفػػاع

بػػا ى المي م ػػيف لػػى ذل ػػؾ اليو ػػديؿ الػػذش ادخمي ػػا عم ػػى وص ػؼ الجػ ػ ار ـ الم س ػػدة ليػػا ف ػػى أم ػػر
ا حالػػا واليػػى جػػاءت بوصػػؼ الومػػد وبر ػػا ضػػالع فػػى ا يفػػاؽ الج ػػا ى المو،ػػود بػػيف المي مػػيف
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وم ـ الطاعف ومساهـ فى اليخطػيط الػذش يػـ بيػ ـ خدمػا لممي مػا الخامسػا ويح،يػؽ مصػالق

ماليا ل ا أضرت بامواؿ شركا ال صر اليى يومموف ب ا ٓ

واوردت المحكما بمدو ات أسباب الحكػـ ( ص  ) ٔٔٙبر ػا لػـ يكػف بحاجػا لػى لفػت

ظػػر دفػػاع المػػي ـ ال الػػث المػػذكور (

) لػػى يوػػديؿ الوصػػؼ الػػذش اجريػػا ليمػػؾ الج ػ ار ـ

المس دة ليا برمر ا حالا ألف الوا وا اليى ضت بإدا يا ع ا وهػى همالػا وخط ػا فػى ال،يػاـ
بومما ممػا ادش لػى خسػارة فادحػا لح،ػت بػرمواؿ يمػؾ الشػركا هػى بػذاي ا الػواردة بػامر ا حالػا
واليػى كا ػت مطروحػا عمػى المحكمػا ودارت عمي ػػا المرافوػا بػاليكيفيف وي اول ػا دفاعػا بالبحػػث
واليمح ػػيص فػ ػػى دفاعػ ػػا المس ػػطور وال ػ ػوارد بمذكريػ ػػا المرف،ػ ػػا ب ػػاوراؽ الػ ػػدعوش والم،دمػ ػػا أ ػػػاء

المحاكما وهو ما ييح،ؽ با الغرض والم،صود مف ي بيا المحكما لدفاعآ
وما ردده الحكـ فيما ي،دـ

يصمق سبباي لودـ ي بيػا المػي ـ ال الػث ودفاعػا لميوػديؿ الػذش

أجريػػا المحكمػػا لوصػػؼ الي مػػا المس ػ دة ليػػا بػػرمر ا حالػػا ٓ ،ألف ج ػ ار ـ ا يفػػاؽ الج ػػا ى
ويسػ ػ يؿ ا س ػػييىء عم ػػى الم ػػاؿ الو ػػاـ واليػ ػربق م ػػف وراء س ػػيغىؿ الوظيف ػػا كم ػػا م ػػف الجػ ػ ار ـ
الومديا ويخيمؼ أركا ا جميو ا عف أركاف جريما اليسبب بالخطر وا هماؿ فى لحػاؽ ضػرر
جسيـ برمواؿ الشركا المج ى عمي ا ػ وهو ما كاف ي،يضى مف المحكما لفت ظره ودفاعا لػى

اليوديؿ الذش أدخميا المحكما عمى وصؼ الي ما المس دة ليا والذش ضت بإدا يػا ب ػاء عميػا

عمػ ػىي بالم ػػادة  ٖٓٛجػ ػراءات ج ا ي ػػا وم ح ػػا أجػ ػىي لإلس ػػيوداد ب ػػداء دفاع ػػا عم ػػى أس ػػاس
الوصؼ المودؿ ذا طمب ذلؾ ٓ

و يكفػػى فػػى هػػذا الصػػدد اف يكػػوف دفاعػػا ػػد ي ػػاوؿ الوا وػػا المطروحػػا عمػػى بسػػاط

البحث والواردة بامر ا حالا بكافا كيوف ا واوصاف ا بما في ا الوصػؼ الموػدؿ السػالؼ الػذكر ػ
ألف ي ػػاوؿ ال ػػدفاع ذل ػػؾ الوص ػػؼ ك ػػاف بص ػػورة عرض ػػيا ف ػػى ح ػػيف ك ػػاف الوص ػػؼ الػ ػوارد ب ػػرمر
ا حالػػا هػػو الوصػػؼ األصػػمى واألساسػػى الػػذش دارت عميػػا المرافوػػا بإعيبػػارة ييضػػمف ا ي ػػاـ
الػوارد بػػرمر ا حالػا والمطػػروح أساسػاي عمػػى المحكمػػا والػذش يػػدور المحاكمػا ب ػػاء عميػا ػ وهػػو
وصػػؼ مخيمػػؼ يمامػػا عػػف ذلػػؾ الوصػػؼ ال ػوارد بػػامر ا حالػػا وأساسػػا وجػػوهره ركػػف الخطػػر

وا هماؿ فى أداء الومؿ الوظيفى الذش يشغما ٓ
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وه اؾ فارؽ شاسػع بػيف أف يي ػاوؿ الػدفاع عػف المػي ـ ال الػث الوصػؼ الجػدير باليف يػد

وال ػػرد عم ػػى ح ػػو ع ػػارض وب ػػيف مواج ي ػػا الوص ػػؼ الم ػػذكور عم ػػى ا ػػا وص ػػؼ أص ػػمى رأت
المحكمػػا أف يػػدور حولػػا المرافوػػا ول ػػذا كػػاف عمػػى المحكمػػا اف يمفػػت ظػػر الػػدفاع لػػى ذلػػؾ
اليوديؿ الذش أجريا فػى وصػؼ الي مػا أ ػاء المحاكمػا و بػؿ فػؿ باب ػا حيػى يوػد دفاعػا عمػى

أساسػػا بصػػفا أساسػػيا وليسػػت عرضػػيا ولك ػػا اففمػػت ذلػػؾ وفاجريػػا بالوصػػؼ الجديػػد واخذيػػا

عمى فره ولـ يمفت ظره او ي ب ا لى الوصؼ المودؿ ول ذا كاف حكم ا مويباي ميويف الػ ،ض
مف هذه الزاويا ألخىلا بحؽ دفاع الطاعف المذكور و صور يسبيب الحكـ وفساد سيد لا ٓ
و محؿ لم،وؿ فى هذا الصدد با ا

مصمحا لمطػاعف ( المػي ـ ال اربػع ) فػى اليمسػؾ

ب ػػذا الػػدفع وايخػػاذه وج ػاي مػػف اوجػػا طو ػػا الما ػػؿ بإعيبػػار أف حػػؽ الػػدفاع الػػذش كػػاف محػػؿ

ا خ ػػىؿ م ػػف المحكم ػػا ه ػػو الم ػػي ـ ال ال ػػث وح ػػده و ي،ب ػػؿ الطو ػػف عم ػػى الحك ػػـ ي م ػػف ي ،ػػرر
البطىف لمصمحيا وهو الشرط المشيرؾ فى جميع الدفوع وأوجا الدفاع عاما ٓ

ذلؾ ألف الطاعف مي ـ مع المي ـ ال الث وبا ى المي ميف فى جريما ا يفػاؽ الج ػا ى
وا شيراؾ فى ج ار ـ يس يؿ ا سييىء عمى الماؿ الوػاـ واليػربق ليح،يػؽ مصػمحا وم فوػا ماليػا
لممي ما الخامسػا عمػى حسػاب أمػواؿ شػركا ال صػر اليػى يوممػوف ب ػا واضػ ار اير برموال ػا الوامػا

ٓ

وعمػػى ذلػػؾ فػػالمي موف األربوػػا األوؿ والخامسػػا يجمو ػػـ يخطػػيط واحػػد وخطػػا مشػػيركا

وفرض واحد كذلؾ أساسا وجوهره ا يفػاؽ الػذش و،ػدت عميػا رادي ػـ ويطاب،ػت وايج ػت لػى
يح،يؽ أفراضا الما ما واليى يكوف الج ار ـ الومديا سالفا الذكر ٓ

فإذا أ فرط هذا الو،د وس،طت حدش حبايا بخروج المي ـ ال الػث (

) م ػا فػإف

ذلؾ و شؾ يػا ر فػى ا يفػاؽ بركممػا بحيػث لػـ هيوػد يوػرؼ مو ػؼ الػدفاع عػف بػا ى المي مػيف
م ػػا زاء الوصػػؼ الجديػػد الػػذش أسػػبغيا المحكمػػا عمػػى الو ػػا ع المسػ ده لممػػي ـ ال الػػث المػػذكور
وبػا ى المي مػيف ومػ ـ الطػاعف والػواردة بػامر ا حالػا واليػى يجػرش محػاكمي ـ ع ػا ػ لػف يمػؾ
الج ػ ار ـ مػػع ا ي ػػاـ المس ػ د لػػى المػػي ـ ال الػػث يكػػوف وحػػده واحػػدة

ببوض ػ ا ريباط ػاي

فصػػاـ بي ػػا وي ػريبط

ي،بػػؿ اليجز ػػا فػػإذا عػػدلت المحكمػػا وصػػؼ الي مػػا الموج ػػا لػػى المػػي ـ
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ال الػػث أو رأت يوػػديم ا وهػػو احػػد اعضػػاء ذلػػؾ ا يفػػاؽ وشػػارؾ فػػى ذلػػؾ اليخطػػيط ا ج ارمػػى

الػذش جمػع بػيف المي مػيف جميوػاي ػ فإ ػا ييوػيف كػذلؾ لفػت ظػر المي مػيف المػذكوريف ودفػاع ـ
لػػى اليوػػديؿ الػػذش يجريػػا أ ػػاء المحاكمػػا حيػػى يسػػيطيع ذلػػؾ الػػدفاع مواج ػػا الوصػػؼ الجديػػد

الموػػدؿ ف ػػى ض ػػوء س ػػيبواد الم ػػي ـ ال ال ػػث م ػػف زمػ ػرة ه ػػذا ا يف ػػاؽ وأعض ػػا ا والمش ػػاركيف فيػػا
والم فػػذيف لخططػػا الميفػػؽ عمي ػػا ػ واذ أففمػػت ذلػػؾ فػػإف حكم ػػا يكػػوف مويب ػاي واجػػب ال ػ ،ض
وا عػػادة خىل ػػا بح،ػػوؽ دف ػػاع الطػػاعف وب ػػا ى المي م ػػيف فض ػىي ع ػػف صػػور يس ػػبيبا وفس ػػاد
سيد لا ٓ

* ٚف ٝذٌه رمٛي حمىّخ إٌمض :

" ف يوديؿ المحكما فى الي ما المس دة لى المي ـ مػف يػؿ عمػد لػى يػؿ خطػر لػيس

مجرد يغييػر فػى وصػؼ األفوػاؿ المسػ دة ليػا فػى أمػر ا حالػا ممػا يممػؾ جػراءه بغيػر مسػبؽ
يوديؿ فى الي ما عمىي ب ص المادة  ٖٓٛجراءات ج ا يػا وا مػا هػو يوػديؿ فػى الي مػا فسػ ا
يشيمؿ عمى س اد وا وػا جديػدة لممػي ـ لػـ يكػف موجػودة فػى امػر ا حالػا وهػى وا وػا ا صػابا

الخطر اليى د ي ير جد ي فى شا ا مما كػاف ي،يضػى مػف المحكمػا اف يمفػت ظػر الػدفاع لػى

ذلػػؾ اليوػػديؿ وبم حػػا اجػىي ليحضػػير دفاعػػا ذا مػػا طمػػب ذلػػؾ فػػإذا لػػـ يفوػػؿ وأخذيػػا عمػػى فػره

دوف مياح لا فرصا ي،ديـ دفاعا كامىي فإف أجراءات المحاكما يكوف مشوبا بويب جوهرش لػا

أ ره فى الحكـ يبطما " ٓ

* ،ض  ٜٔ٘ٛ/٘/ٙػ س  ٜػ  ٕٔٚػ ٔ ٗٚػ طوف ٕٛ/ٗٚؽ
* ،ض ٗ ٜٖٔٙ/ٙ/ػ س ٗٔ ػ  ٜٙػ ٕ ٜٗػ طوفٓٗ ٙلس ا ٖٖ ؽ

* ٚلضذ ورٌه  :ـ

" بػرف حالػػا المػػي ـ لممحاكمػػا بي مػػا الواهػػا المسػػيديما ويغييػػر الي مػػا لػػى أصػػابا خطػػر

ليس مجرد يغيػر فػى الوصػؼ يممػؾ المحكمػا جػراءه عمػىي بالمػادة  ٖٓٛجػراءات ج ا يػا بػؿ
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هػو يوػػديؿ فػػى الي مػػا فسػ ا يشػػيمؿ عمػػى وا وػا جديػػدة هػػو وا وػػا ا صػػابا الخطػػر وجػػب لفػػت

ظػػر الػػدفاع لػػى هػػذا اليوػػديؿ وا ي كػػاف الحكػػـ مشػػوباي بػػالبطىف ػ و يػػا ر فػػى ذلػػؾ يضػػمف

مرافوا الدفاع أف الوا وا صابا خطر لصدور ذلػؾ م ػا دوف أف يكػوف عمػى بي ػا مػف ع اصػر

ا هماؿ الذش الت بيوافره ودا يا ب ا حيى يرد عمي ا " ٓ

* ،ض ٓٔ ٜٔٛٛ/ٖ/ػ س  ٖٜػ ٓ ٙػ ٕٔٗ ػ طوف ٘ٚ/ ٗٙٙٚؽ
* ،ض ٕٔ ٜٕٔٚ/٘/ػ س ٖٕ ػ ٔ ٔٚػ  ٚٙٛػ طوف ٖٔ٘ ٕٗ/ؽ

يضػػاؼ الػػى ماي،ػػدـ أف الطػػاعف اعيبػػر مس ػ و عػػف يكميػػؼ المػػي ـ ال الػػث (

)

باليو يويف المارخيف ٔ ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٕ ، ٔٔ/عمى خطابى اليفويض سالفى الذكر ٓ

وأي ـ كذلؾ بايفا ا مػع المي مػيف األوؿ وال الػث والخامسػا وبسػوء يػا ليسػ يؿ اسػييىء

األخيرة عمى أمواؿ شركا ال صر واألضرار ب ا ٓ

ومػػف ػػـ فػػرف اسػػيبواد المػػي ـ ال الػػث مػػف ذلػػؾ األيفػػاؽ واعيبػػار الطػػاعف مس ػ و وحػػده

ودوف مشػػاركا مػػف المػػي ـ المػػذكور عػػف يمػػؾ الج ػ ار ـ يوػػد يوػػديى لوصػػؼ الي مػػا المس ػ دة اليػػا
كذلؾ مما كاف ي،يضى ي بيا دفاعا الى الوصؼ الجديد ليود دفاعا عمى اساسا أل ا بػد مػف

ايخاذه المي ـ ال الث وهو سىء ال يػا كػذلؾ ػ وسػيما ليح،يػؽ مررب مػا السػىء و يي مػا الخبي ػا
و ص ػػدهما الم ح ػػرؼ ليسػ ػ يؿ ا س ػػييىء عم ػػى الم ػػاؿ الو ػػاـ ( م ػػاؿ ش ػػركا ال ص ػػر ) لممي م ػػا

الخامسػا واألضػرار ب ػا ػ أصػبق مي مػا مباشػرة ب ػذه الجػ ار ـ دوف ا يفػاؽ واألسػيوا ا بػالمي ـ
ال الث المذكور فمـ يود شريكا موا كما جاء بوصؼ األي اـ الوارد برمر األحالا ػ بػؿ أصػبق
الطػػاعف فػػاعى أصػػميا ولػػـ ييخػػذ مػػف المػػي ـ ال الػػث أو في ػره وسػػيما ليح،يػػؽ صػػده الج ػػا ى

الما ـ ٓ

وبػػذلؾ يكػػوف المحكمػػا ػػد عػػدلت فػػى مركػػز الطػػاعف مػػف الو ػػا ع المطروحػػا وأضػػفت
عميػػا وعمػػى أفوالػػا وصػػفا دخػػر خػػىؼ الوصػػؼ الػوارد بػػرمر األحالػػا وبػػدلت مو فػػا كػػذلؾ الػػى
مو ػؼ مخيمػؼ يمامػا عمػا جػاء بػا ػ وهػو مػا كػاف يسػيمزـ لفػت ظػر دفاعػا الػى اليوػديؿ الػذش
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أجريػػا المحكمػػا عمػػى بالمػػادة  ٖٓٛاج ػراءات ج ا يػػا واذ لػػـ يفوػػؿ فػػرف حكم ػػا يكػػوف مويبػػا
خىلا بح،ا فى الدفاع ميويف ال ،ض واألحالا ٓ

* ٚلضذ ثرٌه حمىّخ إٌمض ٚلبٌذ :

" ب ػػرف يو ػػديؿ المحكم ػػا وص ػػؼ الي م ػػا م ػػف اش ػػيراؾ ف ػػى يزوي ػػر ال ػػى فاع ػػؿ اص ػػمى يوػػد

يحػػوي اير لكيػػاف الوا وػػا الماديػػا اليػػى رفوػػت ب ػػا الػػدعوش وب يا ػػا ال،ػػا و ى واألسػػيوا ا فػػى ذلػػؾ
بو اصػػر أخػػرش يضػػاؼ الػػى يمػػؾ اليػػى أ يمػػت عمي ػػا الػػدعوش

ػ وهػػذا اليغييػػر ي،يضػػى مػػف

المحكما ي بيا المي ـ اليا ػ وم حا أجى ليحضير دفاعا اذا طمب ذلؾ " ٓ

* ،ض ٖ ٜٔٙٔ/ٗ/الس ا ٕٔ ػ ص  ٚٙػ ر ـ ٘ٔٗ ػ طوف ٕٕ  ٖٔ /ؽ
واذ كاف ما ي،دـ فرف ما أورديا المحكما فى مدو ات حكم ا وعمى ال حػو السػالؼ بيا ػا

يواجا دفاع الطاعف و يصمق باليالى طراحا بما يصػـ الحكػـ المطوػوف فيػا بالفسػاد فػى

األسيد ؿ فضىي عف ال،صور فى اليسبيب بما يسيوجب ،ضا ويحديد جمسػا ل ظػر الموضػوع

أماـ ال ،ض حيث أف هذا الطوف لممرة ال ا يا

ٚػٓ عٍت ٚلف اٌزٕفير
ــــــــــ

فإ ا لما كاف األسيمرار فى ي فيذ الحكـ المطووف فيا ضػد الطػاعف مػف شػر ا أف يريػب
لا أض ار ار جسيما يمكف مداركي ا بما يحؽ لا طمب و ؼ ي فيذه ما يا ري ما يفصؿ فػى هػذا
الطوف ٓ
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فٍٙرٖ األظجبة
ـــــــــ

يميمس الطاعف مف محكمػا الػ ،ض األمػر بو ػؼ ي فيػذ الحكػـ المطوػوف فيػا ما يػا ري مػا

يفصؿ فى هذا الطوف ٓ
ٚا ــىُ  :ـ

أٚال :

ثبٔيــب :

ب،بوؿ الطوف شكى ٓ
وفػػى الموضػػوع ب ػ ،ض الحكػػـ المطوػػوف فيػػا ويحديػػد جمسػػا ل ظػػر
الموضوع أماـ محكما ال ،ض ٓ
احملبِ / ٝزجبئ ٝػغيخ
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ٔظت
ـــــ

ف ٝاٌمضيخ زلُ  2005/7660جٕخ ض اجليصح
 ،اٌمضيخ زلُ  2001/9014جٕخ

ف ٝاٌغؼٓ ثبٌٕمض زلُ  77/17188ق
ــــــــــــــــــــــــ
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حمىّخ إٌمض
ـــــــــــــــ

اٌدائسح اجلٕبئيخ
ــــــــــــــ

ِروــــــسح

ـــــــــــــــ

ثأظـــجبة اٌغؼٓ ثبٌٕمض
املمدَ ِٓ :

ـــــــــــــــ

حمى َٛضدٖ ـ عبػٓ

وموط ػػا المخيػػار مكيػػب األسػػياذ /محمػػد رجػػا ى عطيػػا ػ وش ػ ريا رجػػا ى
عطيا ػ المحامى بال ،ض  ٕٙشارع شريؼ باشا ػ ال،اهرة ػ ٓ

ضــــــــــــد  ٔ :ػ ال يابا الواما

( ِدػ ٝثب مٛق املدٔيخ )

ٕػ

فــ ٝا ىـــــُ  :الصػػادر فػػى  ٕٜػػوفمبرٕ٘ٓٓ فػػى الج حػػا ر ػػـٗٔٓ ٕٓٓٔ/ ٜج ػ ق
الػػد ى (ٓ ٕٓٓٓ/ ٚٙٙج ػ ق مسػػير ؼ شػػماؿ الجي ػزة ) وال،اضػػى حضػػوريا
ب،بػػوؿ الموارضػػا ا سػػي افيا شػػكى وفػػى الموضػػوع برفض ػ ا ويرييػػد الحكػػـ
الموارض فيا وألزمت الموارض المصروفات
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اٌٛلبئــــــغ
أ اـ المدعى بالح،وؽ المد يػا ػ
والسيدة /

ــــــــــ

ػ دعػواه الما مػا بػالطريؽ المباشػر ضػد

بوصؼ أ ما بياري  ٕٓٓٓ/ٛ/ٔٚبػدا رة سػـ الػد ى ػاـ األوؿ ببيػع الفػيى

ر ػػـ  ٗٛشػػارع البطػػؿ أحمػػد عبػػد الوزيػػز لم ا يػػا مػػع سػػبؽ بيػػع ذات الوحػػدة السػػك يا لممػػدعى
بػػالحؽ المػػد ى بموجػػب الو،ػػد ا بيػػدا ى المػػارخ ٓٔ ي ػػاير سػ ا ٘ ٜٜٔوبومػػـ ال ا يػػا ػ ويكػػوف
المي ماف بذلؾ و د اريكبا الج حا الم صوص عمي ا فى المادة ٕ ٔ/ٛمػف ال،ػا وف ٜٔٚٚ/ٜٗ

الخاص بي ظيـ الوى ا بيف المالؾ والمسيرجر والمادة ٖٕ ٔ/مف ال،ػا وف  ٜٔٛٔ/ٖٔٙواليػى
ي ػ ص عمػػى أف يوا ػػب بو،وبػػا ال صػػب الم صػػوص عمي ػػا فػػى ػػا وف الو،وبػػات ر ػػـ  ٖٖٙكػػؿ
مف باع وحدة سك يا لغير مف يوا د موػا عمػى شػ ار ا ويبطػؿ كػؿ يصػرؼ بػالبيع حػؽ ل ػذا

الياري ولو كاف مسجى
و ػػاؿ المػػدعى المػػد ى شػػرحا لػػدعواه أف المػػدعى عميػػا األوؿ بػػاع لػػى المػػدعى عمي ػػا
ال ا يػػا كامػػؿ أرض وب ػػاء الفػػيى ر ػػـ  ٗٛشػػارع البطػػؿ أحمػػد عبػػد الوزيػػز بالػػد ى رفػػـ سػػبؽ
يصرؼ جميع الشركاء فى الشركا المصريا المب ا يا لمي ميا الو،اريا ومػف بيػ ـ المػدعى عميػا

األوؿ ببيػع ذات الو،ػار ليػػا بو،ػد مػارخ ٓٔ ي ػػاير ٘ ٜٜٔومػف ػـ يكػػوف المػدعى عميػػا األوؿ
با شيراؾ مػع المػدعى عمي ػا ال ا يػا ػد اريكبػا جريمػا ال صػب الم صػوص عمي ػا فػى المػادة /
 ٖٖٙع،وبػػات والمػػادة ٖٕ ٔ/مػػف ال،ػػا وف  ٜٔٛٔ / ٖٔٙوالمػػادة  ٔ/ٕٛ /مػػف ال،ػػا وف ٜٗ

 ٜٔٚٚ/ل،يام ما باليصرؼ فى ماؿ ابت ليس ممكا ل ما

وبجمس ػػا  ٕٓٓ٘/ٖ/ٔٙض ػػت محكم ػػا أوؿ درج ػػا بح ػػبس الم ػػي ـ األوؿ

لم ػػدة

ػػىث س ػ وات مػػع الشػػغؿ وكفالػػا خمسػػا د ؼ ج يػػا لو ػػؼ الي فيػػذ وألزميػػا بػػرف يػػادش لممػػدعى
بالح،وؽ المد يا مبمغ ٔٓ٘ ج ي ا عمى سبيؿ اليوويض الما ت والمصروفات

وبب ػراءة المي مػػا ال ا يػػا ممػػا سػػب لي ػػا ورفػػض الػػدعوش المد يػػا ضػػدها وال ػزاـ رافو ػػا

بمصروفاي ا
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واس ػ ػػير ؼ الم ػ ػػي ـ األوؿ

 ٕٓٓ٘/٘/ٔٚفيابيا بس،وط ا سي اؼ

ه ػ ػػذا الحك ػ ػػـ و ض ػ ػػت المحكم ػ ػػا ا س ػ ػػي افيا بجمس ػ ػػا

وعػػارض الطػػاعف فػػى الحكػػـ األخيػػر وبجمسػػا  ٕٓٓ٘/ٔٔ/ٕٜضػػت المحكمػػا ب،بػػوؿ

الموارضا ا سي افيا شكى وفى الموضوع برفض ا ويرييد الحكـ الموارض فيا

ولمػػا كػػاف الحكػػـ األخيػػر ػػد شػػابا ع ػوار البطػ ػػىف ف ،ػ ػػد طو ػ ػػف عميػػا المحكػػوـ ضػػده
المػذكور بطريػؽ الػ ،ض بوكيػؿ يبػيق لػا يوكيمػا حػػؽ الطوػف بػال ،ض ػ مرفػػؽ ػ وذلػؾ بيػػاري

/

ييابع يابا شماؿ الجيزة الكميا

 ٕٓٓٙ /و يد الطوف يحت ر ـ

ٛٔٚزد فيّب يٍ ٝأظجبة اٌغؼٓ ثبٌٕمض :

أظـــــــــجبة اٌغؼٓ
أٚال  :اٌمظٛز ف ٝاٌزعجيت .

ـــــــــــ

ب ػ ػػالرجوع ل ػ ػػى أس ػ ػػباب الحك ػ ػػـ الغي ػ ػػابى ا س ػ ػػي افى الص ػ ػػادر بجمس ػ ػػا ٕٓٓ٘/٘/ٔٚ

وال،اضػى بسػػ،وط اسػػي اؼ المػػي ـ يبػيف أ ػػا أ ػػاـ ضػػاءه عمػى سػ د مػػف ال،ػػوؿ بػرف الطػػاعف ػ

المسير ؼ ػ لـ يسدد الكفالا المحكوـ ب ػا بموجػب الحكػـ المسػير ؼ ولػـ ي،ػدـ فسػا لي فيػذ حكػـ
الحبس الصادر ضده بم،يضى ذلؾ الحكـ بؿ الجمسا المحددة ل ظر اسػي افا عمػى بالمػادة /
ٕٔٗ جراءات ج ا يا واليى جرش ص ا بس،وط ا سي اؼ المرفػوع مػف المػي ـ المحكػوـ عميػا
بو،وبا م،يدة لمحريا واجبا ال فاذ ذا لـ يي،دـ لمي فيذ بؿ يوـ الجمسا

وبػػادر الطػػاعف بسػػداد الكفالػػا ال ػواردة بحكػػـ محكمػػا أوؿ درجػػا بيػػاري ٕٓٓ٘/٘/ٕٙ
و ػػدـ لممحكمػػا أ ػػاء ظػػر موارضػػيا ا سػػي افيا مػػا يفيػػد سػػداد يمػػؾ الكفالػػا بموجػػب يصػػاؿ
السداد المارخ بذات الياري ر ـ  ٜٖٜٓٓٓٙٗٛكما دـ المدافع ع ا الحاضر بالجمسػا أصػؿ
الشػ ادة الصػػادرة مػػف مصػػمحا الجػوازات والج سػػيا واليػػى يفيػػد أف الطػػاعف فػػادر الػػبىد بيػػاري

الخػػامس عشػػر مػػف ديسػػمبر س ػ ا ٕٗٓٓ ولػػـ يسػػيدؿ عمػػى عوديػػا حيػػى يػػاري صػػدور هػػذه
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الش ػ ادة فػػى ٕٓٓ٘/ٙ/ٙ

وبػػذلؾ ي ػوافر عػػذره ال ،ػػرش الػػذش حػػاؿ بي ػػا وبػػيف سػػداد الكفالػػا

المحكوـ ب ا بؿ الجمسا األولى المحددة ل ظر اسي افا

و بمػػت محكمػػا الدرجػػا ال ا يػػا هػػذا الوػػذر وبوػػد أف يبػػيف ل ػػا أف الطػػاعف سػػدد الكفالػػا

الم،ضى ب ا بػؿ جمسػا الموارضػا ا سػي افيا المحػدد ل ػا جمسػا  ٕٓٓ٘/ٔٔ/ٕٜمضػت فػى
ظػػر موضػػوع ا سػػي اؼ و ػػدـ الػػدفاع مػػذكرة بدفاعػػا لػػى جا ػػب دفاعػػا الشػػفوش بالجمسػػا ػػـ
صػػدر الحكػػـ المطوػػوف فيػػا بوػػد فػػؿ بػػاب المرافوػػا اضػػيا ب،بػػوؿ الموارضػػا ا سػػي افيا شػػكى
وفػػى الموضػػوع برفض ػ ا ويرييػػد الحكػػـ الموػػارض فيػػا وال،اضػػى بسػػ،وط اسػػي اؼ المػػي ـ وهػػو

الحكـ محؿ الطوف بال ،ض

وبمطالوػا األسػباب اليػػى أ ػيـ عمي ػػا الحكػـ الطوػػيف يبػيف أف محكمػػا الدرجػا ال ا يػػا رأت

أف الحكـ الموارض فيػا فػى محمػا لتسػباب السػا غا اليػى ب ػى عمي ػا واليػى يرخػذ ب ػا ويحيػؿ
لي ػا ػ وذهبػت كػذلؾ لػى أف الموػارض لػـ يػرت بجديػد يػا ر فػى سػىما الحكػـ الموػارض فيػا

ومف ـ يضحى طو ا ا ما عمى فير أساس ميوي ا رفضا ويرييد الحكـ الموارض فيا
وما أورديا المحكما فيمػا ي،ػدـ وأ امػت عميػا ضػاءها بػرفض الموارضػا ويرييػد الحكػـ

الموػارض فيػا لتسػباب اليػى أ ػيـ عمي ػا مشػوب و شػؾ ب،صػور واضػق ػ ذ ذهبػت المحكمػا
لى أف الموارض لـ يرت بجديػد يػا ر فػى سػىما الحكػـ الموػارض فيػا ػ فػى حػيف أف ال ابػت

ب ػػاألوراؽ وورد بدفاع ػػا أم ػػاـ محكم ػػا الموارض ػػا ا س ػػي افيا أ ػػا س ػػدد الكفال ػػا الم،ض ػػى ب ػػا
بموج ػ ػػب حك ػ ػػـ محك م ػ ػػا أوؿ درج ػ ػػا و ػ ػػدـ ا يص ػ ػػاؿ الرس ػ ػػمى ال ػ ػػداؿ عم ػ ػػى س ػ ػػدادها بي ػ ػػاري
ٕٓٓ٘/٘/ٕٙ

كمػا ػدـ الشػ ادة الدالػا عمػى بػوت يواجػده خػارج الػبىد ع ػد صػدور الحكػـ المسػػير ؼ

بجمسا  ٕٓٓ٘/ٖ/ٔٙبما اسيحاؿ عميػا الومػـ بصػدور الحكػـ المػذكور ػ ومضػت المحكمػا فػى
ظر موضوع موارضيا بما يفيد حيما بر ا بمت عذره فى عدـ سداد يمؾ الكفالػا بػؿ الجمسػا
اليى صػدر في ػا الحكػـ ا سػي افى الغيػابى ولػـ يػورد المحكمػا فػى حكم ػا كافػا ع اصػر دفػاع
الطاعف السابؽ بيا ا بمػا يػدؿ عمػى أ ػا لػـ يفطػف لي ػا ولػـ يميفػت لػى د لي ػا ولػـ يمحصػ ا

أو يبح ػػا ولػػـ يػػدخم ا فػػى اعيبارهػػا بػػؿ ضػػا ا بيرييػػد الحكػػـ الموػػارض فيػػا ال،اضػػى بسػػ،وط
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اسػػي اؼ الطػػاعف لوػػدـ سػػداد الكفالػػا الم،ضػػى ب ػػا ابيػػداء و شػػؾ أف وج ػػا ظػػر المحكمػػا

كا ت سييغير بالضرورة لو أ ا أدركت أوجا دفػاع الطػاعف سػالفا البيػاف والمايػدة بالمسػي دات
الرسميا اليى يايدها ويدعم ا وي،طع بصحي ا

كما خى الحكـ المطووف فيا مػف مػا أسػباب جديػا يبػرر ويسػوغ طػراح دفػاع الطػاعف

والمس ػػي دات الماي ػػدة لو ػػذره وا ليف ػػات ع ػػا األم ػػر ال ػػذش يص ػػـ الحك ػػـ بال،ص ػػور ف ػػى اليس ػػبيب
فضى عف ا خىؿ بحؽ الدفاع بما يسيوجب ،ضا وا عادة

ومػػف الم،ػػرر فػػى هػػذا الصػػدد أف كاف ػا األعػػذار ال ،ريػػا اليػػى يحػػوؿ دوف يػػاـ المػػي ـ

بإجراء مويف ممزـ مف شر ا أف يحوؿ دوف مساءليا ميى كا ت يمؾ األعذار م،بولا

وأف عمى محكما الموضوع ميى دـ لي ا دليػؿ هػذا الوػذر ال ،ػرش أف يبح ػا ويمحصػا

وي،ػػوؿ كممي ػػا فيػػا س ػواء ب،بولػػا أو رفضػػا برسػػباب سػػا غا وا ّ كػػاف حكم ػػا مويبػػا ل،صػػوره ،
وهو الويب الذش يردش فيا الحكـ الطويف والذش أففؿ الوػذر الػذش يمسػؾ بػا الطػاعف السػالؼ

بيا ا و دـ الدليؿ ال،اطع عمى جدييػا بيػد أف المحكمػا لػـ يوػره ليفايػا وفضػت بصػرها ع ػا بػؿ
وذهبػػت لػػى أ ػػا لػػـ ي،ػػدـ جديػػدا أو عػػذ ار يسػػيرهؿ رداي عمػػى خػػىؼ الوا ػػع الػػذش حمميػػا األوراؽ
األمر الذش عاب الحكـ بال،صور وا خىؿ بحؽ الدفاع فضى عف مخالفيا لم ابػت بػاألوراؽ

بما أوجب ،ضا وا حالا كما سمؼ البياف

و د سي،ر عمى ذلؾ ضاء ال ،ض ذ ضى  :ػ
" برف المرض ػ و ياسا عميا عذر السفر لمخارج ػ مف األعػذار ال ،ريػا اليػى يحػوؿ دوف
ييبػػع ج ػراءات المحاكمػػا أو حضػػور الجمسػػات وأف الحكػػـ الػػذش يصػػدر فػػى فيبػػا المػػي ـ رفػػـ
بوت مرضا يكوف باطى بي ا ا عمى جراءات باطما " ٓ

* ،ض ٕ٘ ٜٜٔٚ/ٔ/ػ س ٖٓ ػ ٖٔ ػ ٗٔٙ
* ،ض ٕٓ ٜٕٔٚ/ٔٔ/ػ س ٖٕ ػ ٖ ٕٛػ ٕٔٔٙ
* ،ض ٖٕ ٜٔٙٚ/ٔ/ػ س ٔٛػ ٖٔ ػ ٓٛ

* ،ض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٙ/ػ س ٖٕػ  ٕٓٛػ ٖٖٜ
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* وّب لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ػ

" مف الم،رر أ ا ييويف عمى المحكما ذا ما ػاـ عػذر المػرض و ياسػا عميػا عػذر

السفر لمخارج ػ أف يورض لدليما وي،وؿ كممي ا فيا وا ّ كاف حكم ا مويبػاي بال،صػور فػى البيػاف
م طويا عمى خىؿ بحؽ الدفاع "
*

،ض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٙ/ػ س ٖٕ ػ  ٕٓٛػ ٖٖ ٜػ طوف ػ  ٕٗ / ٘ٗٛؽ

ثبٔيب  :اخلغأ ف ٝرغجيك اٌمبٔ: ْٛ

ضػػى الحكػػـ المطوػػوف فيػػا ب،بػػوؿ موارضػػا الطػػاعف ا سػػي افيا شػػكى وفػػى الموضػػوع

برفضػ ا ويرييػػد الحكػـ الموػػارض فيػػا بسػ،وط اسػػي افا لوػدـ ي،دمػػا لمي فيػػذ بػؿ الجمسػػا المحػػددة
ل ظر اسي افا طالما لػـ يسػدد الكفالػا المحكػوـ ب ػا بموجػب الحكػـ ا بيػدا ى المسػير ؼ والػىزـ
سدادها ي،اؼ الي فيذ  ،فى حػيف أف ال ابػت بػاألوراؽ ومػف ال،سػيما الم،دمػا مػف الطػاعف أ ػا
اـ بسداد الكفالا سالفا الذكر بؿ الجمسا المحددة ل ظر موارضيا ا سي افيا

ومػػف الم،ػػرر أف الي،ريػػر بالموارضػػا ميػػى كػػاف فػػى الميوػػاد ييريػػب عميػػا سػػ،وط الحكػػـ

الغيػػابى الموػػارض فيػػا واعػػادة ظػػر الػػدعوش بال سػػبا لمموػػارض أمػػاـ المحكمػػا اليػػى أصػػدرت
الحكػػـ الغيػػابى ػ وهػػى المحكمػػا ا سػػي افيا فػػى حالي ػػا ػ وطالمػػا أف الطػػاعف ػػد ػػاـ بسػػداد

الكفالػػا المحػػددة بػػالحكـ المسػػير ؼ بػػؿ ظػػر الموارضػػا ا سػػي افيا واليػػى يويػػد اسػػي افا لػػى
الحالا اليى كاف عمي ا بؿ صدور الحكػـ الغيػابى الموػارض فيػا ومػف ػـ فػإف الطػاعف يكػوف
و د أوفى باليزاما بسداد يمؾ الكفالػا فرصػبق الحكػـ ا بيػدا ى المسػير ؼ فيػر واجػب ال فػاذ فػى

جا ب ػػا ألف ي في ػػذه ض ػػده موم ػػؽ عم ػػى ش ػػرط ع ػػدـ س ػػداد الكفال ػػا المح ػػددة بحك ػػـ أوؿ درج ػػا
المسػػير ؼ  ،ومادامػػت الكفالػػا ػػد سػػددت فػػإف هػػذا الشػػرط لػػـ ييح،ػػؽ ويصػػبق الحكػػـ المسػػير ؼ
فير واجب ال فاذ فى جا ب الموارض  ،وباليػالى فػى يجػوز الحكػـ بسػ،وط اسػي افا ألف م ػاط

الحكـ ب ذا الس،وط هو عدـ ي،دـ المي ـ المحكوـ عميا بو،وبا م،يدة لمحريا واجبػا ال فػاذ ذا لػـ
يي،ػػدـ لمي فيػػذ يػػوـ الجمسػػا المحػػددة ل ظػػر اسػػي افا عمػػى بالمػػادة  ٕٗٔ /ج ػراءات ج ا يػػا أو
عدـ سداد الكفالا الم،ضى ب ا
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ولمػػا كا ػػت الو،وبػػا الم،يػػدة لمحريػػا المحكػػوـ ب ػػا بموجػػب الحكػػـ المسػػير ؼ فيػػر واجبػػا

ال فػػاذ ظ ػ ار لسػػداد المػػي ـ مبمػػغ الكفالػػا اليػػى ييوػػيف عميػػا سػػدادها لو ػػؼ ي فيػػذ يمػػؾ الو،وبػػا ،
وكػػاف الطوػػف بالموارضػػا فػػى الحكػػـ الغيػػابى ا سػػي افى مػػف شػػر ا سػػ،وط ذلػػؾ الحكػػـ بحيػػث

يطرح الدعوش مف جديد أماـ المحكما ا سي افيا ػ وكر ا ي ظرها ألوؿ مرة

ولمػا كػاف المػي ـ ػد ػاـ بسػداد الكفالػا عمػى حػو مػا سػمؼ بيا ػا فػإف الحكػـ ا بيػػدا ى
المسػػير ؼ الصػػادر ضػػده يكػػوف فيػػر واجػػب ال فػػاذ فػػى يجػػوز الحكػػـ بسػػ،وط اسػػي افا

وػػداـ

مبػػررات ومسػػوفات هػػذا الحكػػـ ػ ومػػف ػػـ يكػػوف الحكػػـ المطوػػوف فيػػا ذ ضػػى بيرييػػد الحكػػـ

الموارض فيا ال،اضى بس،وط اسي اؼ الطاعف و د أخطر فى يطبيؽ ال،ا وف ػ بما ييوػيف موػا
،ضا وا حالا ليحكـ المحكما ا سػي افيا مشػكما ب ي ػا أخػرش فػى موضػوع الػدعوش واليػى لػـ

يفص ػػؿ في ػػا المحكم ػػا ا س ػػي افيا بو ػػد أف حجب ػػا ع ػػف الفص ػػؿ في ػػا حكم ػػا الخ ػػاطئ بس ػػ،وط

ا سي اؼ رفـ عدـ س،وطا ل بوت سداد المسير ؼ ( الطاعف ) لمكفالا الم،ضػى ب ػا بموجػب
حكـ محكما أوؿ درجا بؿ ظر موارضيا ا سي افيا ػ كما سمؼ البياف
ومف الم،رر فى هذا الم،اـ أ ا

يمزـ أف يي،دـ المي ـ لمي فيذ أو أف ي،ػوـ بسػداد الكفالػا

فور صدور حكـ محكما أوؿ درجا ال،اضى بالحبس وكفالا لو ؼ الي فيػذ ػ بػؿ ف المػي ـ فػى
هذه الحالا يسيطيع أف يي،دـ لمي فيذ أو يسدد الكفالا بػؿ الجمسػا المحػددة ل ظػر اسػي افا دوف

اعيػػداد بمػػا ذا كا ػػت السػػمطا المخيصػػا ػػد امػػت فوػػى بايخػػاذ ج ػراءات الي فيػػذ أو أ ػػا سػػدد

الكفالػػا فػػى موعػػد محػػدد  ،بػػؿ يكفػػى أف يكػػوف المػػي ـ ػػد ايخػػذ أيػػا مػػف هػػذيف ا ج ػ ار يف بػػؿ
الجمسا المحددة ل ظر اسي افا  ،و د اسي،ر ضاء ال ،ض عمى ذلؾ و ضى :
" ف ظاهر ص المادة  ٕٗٔ /جراءات ج ا يا

يشيرط أف يكوف المسػير ؼ ػد بػدأ

فوى فػى ي فيػذ الحكػـ وحػرر أمػر الي فيػذ يم يػدا يداعػا السػجف طب،ػا لممػادة  ٗٚٛ /جػراءات
ج ا يػا ػ بػؿ يكفػى أف يكػوف ػد وضػع فسػا يحػت يصػرؼ السػمطا الم يم ػا عمػى الي فيػذ بػؿ
الجمسا دوف اعيداد بما ذا كا ت هذه السمطا د ايخذت بما جراءات الي فيػذ بػؿ الجمسػا أو
بودها ػ ومف ـ فإذا سمـ المي ـ فسا بؿ الجمسا لػى ػوة الحػرس ػ فإ ػا يويبػر أ ػا ػدـ فسػا
لى هي ا مخيصا و اـ با ليزاـ الواجب عميا طب،ا لممادة  ٕٗٔ /جراءات ج ا يا "
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،ض  ٜٔ٘ٚ/ٕٔ/ ٔٙـ س  ٛـ ر ـ ٔ ٕٚـ ص ٖ ٜٜـ الطوف ر ـ  ٕٚ/ٔ٘ٔٙؽ

وواضق مف م طؽ هذا الحكـ أ ا ي طبػؽ بداهػا فػى حالػا سػداد المػي ـ الكفالػا المومػؽ
عمي ا شرط ي فيذ الحكـ ا بيػدا ى ما يػا ضػده ػ بحيػث

يكػوف ه ػاؾ محػؿ لسػ،وط اسػي افا

فػػى حالػػا سػػداده يمػػؾ الكفالػػا بػػؿ الجمسػػا المحػػددة ل ظػػر اسػػي افا دوف أف يكػػوف هػػذا السػػداد
م،يدا بفيرة محددة طالما أ ا يـ بػػؿ ظر يمؾ الجمسا
ٚلد أودد حمىّخ إٌمض ٘را االجتبٖ ف ٝدىُ آخس جبء ٔظٗ وبآلرـ: ٝ

" جومػ ػػت المػ ػػادة  ٕٗٔ /ج ػ ػراءات ج ا يػ ػػا سػ ػػ،وط ا سػ ػػي اؼ م وطػ ػػا بوػ ػػدـ ي،ػ ػػدـ

المحكوـ عميا لمي فيذ بؿ الجمسا فرفادت بػذلؾ أ ػا

يسػ،ط ا سػي اؼ ميػى كػاف المػي ـ ػد

ي،دـ لمي فيذ حيى و ت ال داء عمػى ضػييا يػوـ الجمسػا مػاداـ الي فيػذ ػد أصػبق أمػ ار وا وػا بػؿ
ظػػر ا سػػي اؼ ػ وعمػػى ذلػػؾ يكفػػى أف يكػػوف المػػي ـ ػػد وضػػع فسػػا يحػػت يصػػرؼ السػػمطا

الم يم ػػا عم ػػى الي في ػػذ ب ػػؿ الجمس ػػا دوف اعي ػػداد بم ػػا ذا كا ػػت ه ػػذه الس ػػمطا ػػد ايخ ػػذت بم ػػا
جػراءات الي فيػذ بػػؿ الجمسػا أو بوػدها ػ فػإذا م ػػؿ المػي ـ أمػاـ المحكمػػا ا سػي افيا لمفصػػؿ

فػػى موضػػوع اسػػي افا عػػف حكػػـ مشػػموؿ بال فػػاذ فػػإف الي فيػػذ عميػػا يكػػوف و ػػد أصػػبق ممك ػػا
ووا وػػا بػػؿ ظػػر ا سػػي اؼ ػ ويكػػوف الحكػػـ ذ ضػػى بسػػ،وط اسػػي افا رفػػـ ي،دمػػا فػػى يػػوـ

الجمسا وم ولا أماـ المحكما بؿ ظر اسي افا مخط ا فى ال،ا وف وييويف لذلؾ ،ضا

"

، ض ٕ ٜٔٙٓ/ٕ/ـ س ٔٔ ـ ر ـ  ٕٛـ ص  ٖٜٔـ الطوف ر ـ  ٕٜ / ٖٔٚٛؽ

وخىصا ما ي،دـ أف الموارضا ا سي افيا المرفوعا مف المي ـ يادش لى سػ،وط الحكػـ

الغيػػابى الموػػارض فيػػا ميػػى حضػػر الموػػارض بشخصػػا الجمسػػا األولػػى المحػػددة ل ظرهػػا أو
حضر ع ا وكيمػا فػى الحػا ت اليػى يجػوز لػا في ػا الحضػور ع ػا بالوكالػا بوػد سػداد الكفالػا
الم،ضى ب ا  ،وييريب عمى ذلؾ أف يويد المحكما ا سػي افيا ظػر الػدعوش مػف جديػد وكر ػا
يط ػػرح عمي ػػا ألوؿ مػ ػرة وم ػػف ػػـ ف ػػى ي ري ػػب عم ػػى الط ػػاعف ذا ك ػػاف ػػد ػػاـ بس ػػداد الكفال ػػا
الم،ضػػى ب ػػا بموج ػػب حك ػػـ محكمػػا أوؿ درج ػػا بو ػػؼ ي في ػػذ ذلػػؾ الحك ػػـ ض ػػده ما ي ػػا لحػػيف

الفصػػؿ فػػى هػػذا ا سػػي اؼ  ،وميػػى كػػاف هػػذا السػػداد ػػد يػػـ بػػؿ ظػػر الجمسػػا المحػػددة ل ظػػر
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اسػػي افا ػ واذ خػػالؼ الحكػػـ المطوػػوف فيػػا هػػذا ال ظػػر فر ػػا يكػػوف مويبػػا لخط ػػا فػػى يطبيػػؽ
ال،ا وف واجبا ،ضا وا حالا

ثبٌثب  :خغأ آخس ف ٝرغجيك اٌمبٔ: ْٛ

ػػدـ الطػػاعف بواسػػطا وكيمػػا الحاضػػر لمػػدفاع ع ػػا أمػػاـ محكمػػا الموارضػػا ا سػػي افيا

ش ػ ادة صػػادرة مػػف مصػػمحا الج ػوازات وال ج ػرة يفيػػد أ ػػا فػػادر الػػبىد م ػػذ عػػاـٕٗٓٓ ولػػـ يوػػد
حيػ ػػى ا ف  ،وهػ ػػو مػ ػػا يػ ػػدؿ عمػ ػػى فػ ػػى عممػ ػػا باليػ ػػاري المحػ ػػدد ل ظػ ػػر اسػ ػػي افا وهػ ػػو يػ ػػوـ

 ، ٕٓٓ٘/٘/ٔٚولما كاف الطاعف يج ؿ يمؾ الجمسػا ولػـ يومػف ب ػا عى ػا ا و يػا ف،ػد يخمػؼ
عػف حضػػورها ولػػـ يسػػدد الكفالػػا الم،ضػػى ب ػا بموجػػب الحكػػـ المسػػير ؼ بػػؿ ظػػر اسػػي افا ،
ول ػػذا كػػاف الحكػػـ الصػػادر بسػػ،وط اسػػي افا بػػاطى أل ػػا لػػـ يومػػـ بالجمسػػا المػػذكورة ولػػـ يومػػف

ب ا عى ا رسميا صحيحا

ومف الم،رر أ ا يشيرط لصحا الحكـ بسػ،وط اسػي اؼ الحكػـ ضػرورة عى ػا بيػاري
الجمسا المحػددة سػي افا  ،فػإذا لػـ يػيـ هػذا ا عػىف ولػـ يكػف ػد ػرر با سػي اؼ بشخصػا
فييح،ػػؽ بػػذلؾ عممػػا بالجمسػػا المػػذكورة  ،كػػاف الحكػػـ بسػػ،وط اسػػي افا بػػاطى ميػػى لػػـ يكػػف ػػد
ي،ػػدـ لمي فيػػذ بػػؿ الجمسػػا أو لػػـ يسػػدد الكفالػػا المومػػؽ عمي ػػا ي فيػػذ الحكػػـ المسػػير ؼ ما يػػا حيػػى

يفصؿ فى اسي افا

واذا كاف ال ابت باألوراؽ أف الطػاعف لػـ ي،ػرر با سػي اؼ فػى الحكػـ ا بيػدا ى الصػادر

ضػػده بشخصػػا وا مػػا طوػػف عميػػا ب ػػذا الطريػػؽ مػػف طػػرؽ الطوػػف بوكيػػؿ ع ػػا  ،وكػػاف ال ابػػت
كذلؾ أ ػا كػاف خػارج الػبىد و ػت صػدور الحكػـ المسػير ؼ وحيػى ا ف  ،ومػف ػـ ف،ػد اسػيحاؿ
عميػػا الومػػـ بصػػدور الحكػػـ المػػذكور ويكػػوف موػػذو ار ذا لػػـ يي،ػػدـ لمي فيػػذ بػػؿ الجمسػػا المحػػددة

ل ظػػر اسػػي افا أو سػػداد الكفالػػا المحكػػوـ ب ػػا ابيػػدا يا لو ػػؼ ي فيػػذ ع،وبػػا الحػػبس الم،ضػػى ب ػػا
ض ػػده  ،واذ خ ػػالؼ الحك ػػـ المطو ػػوف في ػػا ه ػػذا ال ظ ػػر ول ػػـ ي ػػيفطف المحكمػ ػا ل ػػى دلي ػػؿ الو ػػذر
السالؼ الذكر كما سمؼ البياف  ،ومف ـ كاف الحكـ مويبا ل،صوره وخط ا فى يطبيػؽ ال،ػا وف

كما سمؼ البياف
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و محؿ لم،وؿ فى هذا الصدد بػرف المػادة  ٗٓٛجػراءات ج ا يػا بوػد يوػديم ا صػت
عمػػى أف مػػـ الكيػػاب يحػػدد لممسػػير ؼ فػػى ي،ريػػر ا سػػي اؼ يػػاري الجمسػػا اليػػى حػػددت ل ظ ػره
واف ذلؾ يويبر عى ػا لػا ػ ولػو كػاف الي،ريػر مػف وكيػؿ ػ ذ ييجػا الف،ػا لػى افي،ػار يمػؾ المػادة

فى عىف المحكوـ عميا بيػاري الجمسػا ػ باعيبػاره

يػوفر فػى ح،ي،يػا أش ضػماف فومػى لمومػـ

بذلؾ الياري ػ ذ مف الميصور فػى حػا ت ك يػرة أف يحػدث مػف الوكيػؿ أش يػراخ أو همػاؿ أو
سػػياف فػػى خطػػار المحكػػوـ عميػػا بػػذلؾ اليػػاري  ،با ضػػافا لػػى أ ػػا ػػد يحػػدث لغػػاء أو فسػ

لموكالػػا بػػإرادة أحػػد الط ػرفيف أو كمي مػػا بوػػد الي،ريػػر بالموارضػػا أو ا سػػي اؼ  ،األمػػر الػػذش

يورض حي ػذ مصػمحا المحكػوـ عميػا لضػرر جسػيـ مح،ػؽ خاصػا ذا مػا سػاءت الوى ػا بػيف
المػػي ـ ووكيمػػا ييجػػا لػػذلؾ ا لغػػاء أو الفس ػ

جمسيا

بمػػا يػػادش لوػػدـ عمػػـ المػػي ـ الفومػػى بميوػػاد

وعمػػى ذلػػؾ وازاء ػػص المػػادة  ٗٓٛج ػراءات ج ا يػػا بوصػػفا الحػػالى فر ػػا يمكػػف ال،ػػوؿ
برف عمـ وكيؿ المسير ؼ بميواد الجمسػا اليػى حػددت ل ظػر اسػي افا ييوػيف اعيبػاره ري ػا فيػر
اطوا عمى عمـ المسير ؼ ذايا ػ وذلؾ ياسا عمى عىف المسير ؼ بػالحكـ الغيػابى فػى محػؿ
امي ػػا  ،ويس ػػي د ذل ػػؾ ال،ي ػػاس عم ػػى أ ػػا ل ػػيس م ػػف المو ،ػػوؿ ال ،ػػوؿ ب ػػرف يك ػػوف ع ػػىـ وكي ػػؿ

المسػػير ؼ بالجمسػػا المحػػددة ل ظػػر ا سػػي اؼ أو عممػػا ب ػػا ري ػػا أ ػػوش مػػف عػػىف المحكػػوـ
عميا بالحكـ الغيابى فى محؿ اميا الخاص أو فى موط ا ال،ا و ى
لػػذلؾ يجػػب أف يكػػوف لممسػػير ؼ حػػؽ مكيسػػب فػػى بػػات عػػدـ عممػػا بالجمسػػا المحػػددة

ل ظػػر ا سػػي اؼ بكافػػا الطػػرؽ ومػػف بي ػػا البي ػػا وال ،ػ ار ف أسػػوة بػػإعىف األحكػػاـ الغيابيػػا فػػى
محؿ ا اما أو فى الموطف ال،ا و ى أو لى ج ا ا دارة


شرح ا جراءات الج ا يا لمدكيور راوؼ عبيد ػ ص ٕٗٙ

ولمػػا كػػاف الحكػػـ المطوػػوف فيػػا ػػد ضػػى رفػػـ ذلػػؾ بيرييػػد الحكػػـ الغيػػابى وبسػػ،وط

اسي اؼ الطاعف ورفـ بوت عدـ عمما بالحكـ المسػير ؼ الصػادر ضػده لوجػوده خػارج الػبىد
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و بؿ صدوره وحيى ا ف فر ا يكوف و د يردش فى خطر دخػر فػى يطبيػؽ ال،ػا وف بمػا يسػيوجب
،ضا وا حالا

زاثؼب  :خغأ آخس ف ٝرغجيك اٌمبٔ. ْٛ

ورد برسباب الحكـ الصادر مف محكما الموضوع بإدا ا الطاعف عف جريمػا ال صػب

المس ػ دة ليػػا باعيبػػار أ ػػا يصػػرؼ فػػى ع،ػػار

يممكػػا ولػػيس لػػا حػػؽ اليصػػرؼ فيػػا لممي مػػا

ال ا يا اسي ادا لى أف ال ابت مف ا عػىـ الشػرعى المػارخ ٕٔ ٕٓٓٓ/ٔٓ/أف محسػف محمػد

دريس يوفى لى رحما اهلل فىٖٕ ، ٕٓٓٓ/ٚ/وأف ال ابت بالو،د المش ر ر ػـ ٕ٘ٓٓٓ/ٕٜٙ

بػػرف محضػػر اليصػػديؽ ر ػػـ ٔٔٚٚج ٕٓٓٓ/ابػػت بػػا أف الطػػاعف و ػػع بصػػفيا وكػػيى عػػف
البػػا ويف وم ػ ـ محسػػف محمػػد دريػػس بيػػاري  ٕٓٓٓ/ٛ/ٔٚأش بوػػد وفػػاة المػػذكور وبصػػفيا

وكيى عػف المي مػا ال ا يػا ( بصػفي ا مشػيريا ) بموجػب اليوكيػؿ ر ػـ  ٖٜٙٙفػى ٜٜٔٔٙ/ٛ/
وأف ال ابت مما ي،دـ أف الطاعف اسيخدـ يمؾ الوكالا فػى البيػع مػع عممػا بوفػاة البػا ع المػذكور

فى ياري سابؽ عمى ياري البيع واليصديؽ عميا بالش ر الو،ػارش  ،فضػى عمػا هػو ابػت مػف
الصػػورة الضػػو يا الص ػػادرة مػػف مصػػمحا الشػ ػ ر الو،ػػارش
 ٕٓٓٗ/ٔٔ/ٕٛأف الوكيػػؿ ػػد و ػػع بص ػػفا

ػ ا دارة الوام ػػا لمبحػػوث المارخػػا

يممك ػػا حي ػػث أف ه ػػذا اليوكي ػػؿ ص ػػادر لص ػػالق

وهو شخص المدعى المد ى فى الدعوش الراه ا

األمر الذش ييوافر با أركاف جريما ال صب المس دة لمطاعف بما ييويف موا بيا ع ا

ومػػادش مػػا ي،ػػدـ أف محكمػػا الموضػػوع خمصػػت لػػى أف الطػػاعف ا يحػػؿ صػػفا الوكالػػا

ع ػػف أح ػػد الب ػػا ويف ( المرح ػػوـ محس ػػف محم ػػد أدري ػػس ) ويص ػػرؼ ف ػػى الو ،ػػار مح ػػؿ الي ػػداعى
لممي ما ال ا يا زوجيا وهذا اليصرؼ

يممكا و يحؽ لا اليصرؼ باليػالى فػى هػذا الو،ػار

ي ػػاء وكالي ػػا ع ػػا بوفاي ػػا  ،األم ػػر ال ػػذش ييػ ػوافر ب ػػا أرك ػػاف جريم ػػا ال ص ػػب المسػ ػ دة لي ػػا

والم صوص عمي ا فى المادة  ٖٖٙع،وبات

وهػػذه األسػػباب وفػػؽ د لي ػػا الواضػػحا وماداهػػا الص ػريق يو ػػى أف الطػػاعف ا يحػػؿ صػػفا

فيػػر صػػحيحا وجوػػؿ وا وػػا مػػزورة فػػى صػػورة وا وػػا صػػحيحا هػػى صػػفيا كوكيػػؿ عػػف أحػػد
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البا ويف ( محسف محمػد دريػس ) فػى محضػر اليصػديؽ د ػؼ الػذكر أمػاـ الموظػؼ المخػيص

حػػاؿ يحري ػره مػػع عمػػـ الطػػاعف بيمػػؾ الصػػفا فيػػر الصػػحيحا والمخالفػػا لمح،ي،ػػا  ،األمػػر الػػذش
ييوافر با أركاف جريما ا شيراؾ فى يزويػر ذلػؾ المحضػر وهػو محػرر رسػمى و شػؾ  ،مػع
موظػػؼ عمػػومى حسػػف ال يػػا  ،ويمػػؾ الوا وػػا ي طبػػؽ عمي ػػا وصػػؼ الج ايػػا الم صػػوص عمي ػػا

بالمواد ٓٗ  ٕٖٔ ، ٕٕٔ ، ٕٔٔ ، ٗٔ ،ع،وبػات  ،ذ
ال حػػو السػػالؼ بيا ػػا

يف ػـ مػف عبػارات الحكػـ وعمػى

هػػذا المف ػػوـ ويمػػؾ الد لػػا  ،ويكػػوف المحكمػػا بػػذلؾ و ػػد ضػت بإدا ػػا

الطاعف عف ج ايا ا شيراؾ فى اليزوير سالفا الذكر فى حيف أ ا كمحكما لمجػ ق

يخػيص

بالفصػػؿ فػػى هػػذه الج ايػػا بمػػا كػػاف ييو ػػيف عمي ػػا أف ي،ضػػى بوػػدـ اخيصاص ػ ا بالفصػػؿ فػػى

الدعوش الما ما  ،كما كاف عمي ا أف ي،ضى بودـ بول ػا  ،ذ

يجػوز لممػدعى المػد ى يحريػؾ

الدعوش الج ا يا بػالطريؽ المباشػر ميػى كػاف الفوػؿ المسػ د لممػي ـ ي طػوش عمػى ج ايػا يخػيص
بالفصؿ في ا محكما الج ايات المخيصػا دوف فيرهػا  ،و يػيـ يحريػؾ الػدعوش الج ا يػا ع ػا
م ػػف ال ياب ػػا الوام ػػا أو اض ػػى اليح،ي ػػؽ وف ػػؽ م ػػا ه ػػو م ،ػػرر ف ػػى الم ػػادييف ٕٖٕ ، ٕٔٙ
جراءات ج ا يا

وبذلؾ يكوف الحكـ الطويف و د يردش فػى خطػر دخػر فػى يطبيػؽ ال،ػا وف  ،وهػذا الخطػر

ابت بمدو ات أسباب الحكـ ول ذا ي،ضى با محكما ال ،ض دوف حاجا لى دفع مػف الطػاعف

وييصدش لا مف يم،ػاء فسػ ا ع ػد عػرض هػذا الطوػف عمي ػا  ،كمػا يجػوز لمطػاعف اليمسػؾ بػا
ألوؿ مرة أماـ محكما ال ،ض ليوم،ا بال ظاـ ال،ضػا ى الميومػؽ با خيصػاص فػى الفصػؿ فػى
األمور الج ا يا وهو أمر ميصؿ بال ظاـ الواـ مما يوجب ،ض الحكػـ المطوػوف فيػا وا حالػا

ٚلد لضذ حمىّخ إٌمض ثأْ :

" خيصػػاص المحػػاكـ الج ا يػػا ب ظػػر الػػدعوش م ػػف ال ظػػاـ الوػػاـ ج ػواز الػػدفع بػػا

ألوؿ مرة أماـ محكما ال ،ض " ٓ
* ،ض  ٜٕٔٛ/ٔٔ/ٔٙػ س ٖٖ ػ ٖ ٔٛػ  ٛٛٚػ طوف ٕٔ٘/ٕٕٚؽ
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خبِعب  :اٌمظٛز ف ٝاٌزعجيت ٚاإلخالي حبك اٌدفبع .

دـ الدفاع عف الطػاعف مػذكرة بدفاعػا مكممػا لمرافويػا الشػفويا اليػى أبػداها بجمسػا

المحاكما بسط في ا أوجا دفاعا ودفوعا وورد ب ا ما صا :

" ػدَ لجٛي اٌدػ ٜٛاملدٔيخ
ٚاجلٕبئيــخ ثبٌزجؼيــخ

ٌسفؼٙب ِٓ غري ذ ٜطفخ
الدعوش الحاليا  ،ػ دعوش مباشرة  ،رفوت با دعاء المباشر مف المدعى ػ ضد كػؿ مػف
السيد /

والسيدة /

 ،بم،ولا أف المػدعى عميػا األوؿ بػاع لػى المػدعى عمي ػا

ال ا يػػا كامػػؿ أرض وب ػػاء الفػػيى ر ػػـ  ٗٛشػػارع البطػػؿ أحمػػد عبػػد الوزيػػز  ،ػ بي مػػا ييمسػػؾ
المدعى بر ا سبؽ لجميع الشركاء فى الشركا المصريا المب ا يا لمي ميػا الوم ار يػا  ،ومػف بيػ ـ

المػدعى عميػا األوؿ أف بػاعوا ليػا بيػاري ٓٔ ٜٜٔ٘/ٔ/ذات الفػيى سػالفا البيػاف  ،ػ ومػف ػـ
يك ػػوف الم ػػدعى عمي ػػا األوؿ با ش ػػيراؾ م ػػع الم ػػدعى عمي ػػا ال ا ي ػػا ػػد اريكب ػػا جريم ػػا ال ص ػػب
الموا ػ ػ ػػب عمي ػ ػ ػػا بالمػ ػ ػػادة ٖٕ ٔ/مػ ػ ػػف ال،ػ ػ ػػا وف  ٜٔٛٔ/ٖٔٙوالمػ ػ ػػادة ٕ ٔ /ٛمػ ػ ػػف ال،ػ ػ ػػا وف

 ٜٔٚٚ/ٜٗوالمادييف  ٖٖٚ ،ٖٖٙ /ع ل،يام ما باليصػرؼ فػى مػاؿ ابػت وم ،ػوؿ لػيس ممكػاي

ل ما ٓ

وبجمسػػا  ٕٓٓ٘/ٖ/ٔٙضػػت محكمػػا أوؿ درجػػا بحػػبس المػػي ـ األوؿ ػػىث س ػ وات

مع الشغؿ وكفالا ٓٓٓ٘ جـ والمصاريؼ وألزميا برف يادش لممدعى بػالحؽ المػد ى ٔٓ٘ جػـ
عمػػى سػػبيؿ اليوػػويض الما ػػت وخمسػػيف ج يػػا أيوػػاب المحامػػاة ولممي مػػا ال ا يػػا ببراءي ػػا مػػف

الي ما الم سوبا لي ا ورفض الدعوش المد يا بم ا ورفضت ما عدا ذلؾ مف طمبات ٓ
والمػػدعى

صػػفا لػػا فػػى رفػػع هػػذه الػػدعوش اليػػى

يرفػػع و يجػػوز أف يرفػػع ي مػػف

المشيرش ال ا ى المبيع لػا وهػى المػدعى عمي ػا ال ا يػا اليػى اخيصػم ا المػدعى كمي مػا مػدعى
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عمي ا فى هذه الدعػوش المباشرة ؟!! جاعىي مف صاحب الصفا الوحيد فػى ا دعػاء المباشػر ػ

مي ماي مدعى عميا ؟!!

ذلؾ أف المج ى عميا فى ال صب فى هػذه الصػورة ػ لػيس مالػؾ الو،ػار او المػاؿ الػذش

يومػؽ اليصػرؼ بػا  ،ػ وا مػا الشػخص الػػذش خػدع بمسػمؾ المػػي ـ واعي،ػد أف المػي ـ يسػػيطيع
أف ي ،ؿ ليا ح،ا عمى هذا الو،ار أو الماؿ  ،ػ فسمما ظير ذلؾ بوض مالا ٓ
 يمــٛي األظــزبذ اٌــدوزٛز اٌؼّيــد  /حمّــٛد

يــت دعــىن ػ كيابػا ال،سػػـ

الخاص ػ ط  ٜٔٛٙػ ر ـ  ٖٜٜٔ /ػ ص  : ٔٓٔٛ، ٔٓٔٚػ

" يفيػػرض هػػذه الوسػػيما ج ػراء المػػي ـ يصػػرفاي فػػى مػػاؿ لػػيس مالك ػاي لػػا ولػػيس لػػا حػػؽ

اليصػػرؼ فيػػا وحممػػا بػػذلؾ الميصػػرؼ ليػػا ( وهػػو المج ػػى عميػػا ب ػػذا ال صػػب ) عمػػى يسػػميما
م ػػا ي ظي ػػر الح ػػؽ ال ػػذش أوهم ػػا أ ػػا ػػد ي ،ػػؿ لي ػػا ب ػػذا اليص ػػرؼ

وييح ،ػػؽ الي ػػدليس ب ػػذه

الوسيما بإعيبار أف يصرؼ المػي ـ فػى المػاؿ ي طػوش ضػم اي عمػى دعػاء أف لػا ممكييػا وأف لػا
سمطا اليصػرؼ فيػا  ،وهػذا ا دعػاء فيػر صػحيق وي،ػع المج ػى عميػا بػذلؾ فػى الغمػط  ،وهػذا

الغمط هو الذش يحمما عمى يسميـ مالا ليا ٓ

" والمج ى عميا بال صب عف طريؽ هذه الوسيما ليس مالؾ المػاؿ الػذش يومػؽ اليصػرؼ
بػػا  ،وا مػػا الشػػخص الػػذش خػػدع بمسػػمؾ المػػي ـ وأعي،ػػد أ ػػا يسػػيطيع أف ي ،ػػؿ ليػػا ح،ػػا عميػػا ،
فسمما ظير ذلؾ بوض مالا

أما مالؾ الماؿ موضوع اليصرؼ يحميا مف الوج ا المد يػا

ع ػػدـ فػ ػػاذ اليصػ ػػرؼ زاءه بإعيبػ ػػاره أج بي ػ ػاي ع ػػا  ،ويحميػ ػػا مػ ػػف الوج ػ ػػا الج ا يػ ػػا ال صػ ػػوص

الخاص ػػا بالس ػػر ا وخيا ػػا األما ػػا ( ذا ك ػػاف الم ػػاؿ م ػػا ي م  ،ػػو ي س ػػرؽ أو هب ػػدد أو أهخ ػػيمس )
ويفيرض هذه الوسيما فمط المج ى عميا  ،بإعي،اده أف المي ـ يممػؾ المػاؿ ويحػؽ لػا اليصػرؼ
فيا  ،أما ذا كاف عالماي برف المػي ـ

يممػؾ المػاؿ و يحػؽ لػا اليصػرؼ فيػا  ،ومػع ذلػؾ بػؿ

أف يسمما مالا فى يريكب ال صب بذلؾ  ،ذ د يفى الغمط وهو جوهر ال صب " ٓ

ال،سـ الخاص ـ ط  ٜٔٛٙـ ر ـ  ٖٜٜٔػ ص ٔٓٔٛ/ٔٓٔٚ



د محمود جيب حس ى



،ض  ٜٔٙٙ/٘/ٔٙػ س  ٔٚػ ٗٔٔ ػ ٖٙٙ
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،ض ٗٔ ٜٖٔٛ/ٔٔ/ػ مجموعا ال،واعد ػ محمود عمر ػ ج ٗ ػ  ٕٜٙػ ص ٖٕٛ



ف ػػالمج ى عمي ػػا  ،ال ػػذش ي ،ػػع عمي ػػا الغ ػػش وا حيي ػػاؿ والخ ػػداع ،

ػ وي ،ػػع ف ػػى الش ػػرؾ

فيسيولى الجا ى عمى مالا م،ابؿ ما أوهما الجا ى كذباي وخػداعاي واحييػا ي أ ػا ي ،ػؿ ليػا ممكييػا
مػف مػاؿ ابػت أو م ،ػوؿ ػ مػا هػو المشػيرش الػذش بػذؿ ودفػع مالػا ل،ػاء مػاؿ

يممكػا الجػا ى

البا ع و يممؾ حؽ اليصرؼ فيا ٓ
وي ب ػػى عمػػى ذلػػؾ ػ فيمػػا ي،ػػوؿ األسػػياذ الػػدكيور محمػػود جيػػب حس ػ ى ( المرجػػع
ػ حاشيػ ػػا  ٔ /ص ٔٓٔٛ

الس ػػابؽ

ػ

" وج ػػوب أف يو ػػيف حك ػػـ ا دا ػػا الظ ػػروؼ الي ػػى

يسػػيخمص م ػػا فمػػط المج ػػى عميػػا ( المشػػيرش ) بإعي،ػػاده أف المػػي ـ يممػػؾ المػػاؿ الػػذش باعػػا
ياه ويحؽ لا اليصرؼ فيا ليا  ،فإف لـ يفوؿ كاف الحكـ اص اير "
ٌرٌه لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـ

" يشػػيرط لمو،ػػاب فػػى جريمػػا ال صػػب بطريػػؽ اليصػػرؼ فػػى ممػػؾ لػػيس لمميصػػرؼ حػػؽ

اليصرؼ فيا أف يكػوف المػي ـ ػد حصػؿ عمػى المػاؿ بطريػؽ ا حييػاؿ لسػمب ال ػروة

يكف ه اؾ حيياؿ بؿ كاف يسميـ الماؿ ممف سمما عػف بي ػا بح،ي،ػا األمػر فػى جريمػا
فإذا كيفى الحكـ فى ا دا ػا بػال،وؿ بػرف المػي ـ يصػرؼ بػالبيع مػع أ ػا

فػإذا لػـ

واذف

يممػؾ فػى المبيػع

حصا يسيرة  ،ولـ يورد ػ مع عيباره المشيرش مج ياي عميا وهػو لػـ يكػف مػدعياي بحػؽ مػد ى فػى
الػدعوش ػ الظػػروؼ اليػػى بسػت الصػػف،ا لمورفػػا مػا ذا كػػاف هػػذا المشػيرش لػػـ يػػدفع الػ مف

مخدوعاي موي،ػداي أف البػا ع مالػؾ لمػا باعػا أو أ ػا دفوػا وهػو وا ػؼ عمػى الح،ي،ػا  ،فػإف صػوره
هذا يوجز محكما ال ،ض عػف م ار بػا يطبيػؽ ال،ػا وف عمػى الوجػا الصػحيق  ،وييوػيف ،ضػا

"


،ض ٕٓ ٜٔٗٔ/ٔ/ـ مجموعا ال،واعد ال،ا و يا ـ محمود عمر ـ ج٘ ـ ٖ ٜٔـ ص ٖٙٚ
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ا
ٚلضذ حمىّخ إٌمض أيضب ثأٔٗ  :ـ
" ف جريم ػػا ال ص ػػب

ي ،ػػوـ

عم ػػى الغ ػػش وا حيي ػػاؿ والط ػػرؽ اليػ ػى بي ػػا ػػا وف

الو،وبات فى المادة  ٖٖٙكوسا ؿ لإلحيياؿ يجػب أف يكػوف موج ػا لػى المج ػى عميػا لخدعػا

وفشا  ،وا فى جريمػا واذف فػإذا كػاف دفػاع المػي ـ وامػا عػدـ يػوافر ع صػر ا حييػاؿ فػى
الدعوش ألف المج ى عميا حيف يوا د موا كاف يومـ أ ا فير مالؾ لما يوا ػد موػا عميػا  ،فػإف
الحكػػـ ذا أدا ػػا فػػى جريمػػا ال صػػب عمػػى أسػػاس " أف اليص ػ ػػرؼ ف ػػى مػػاؿ

اليصػرؼ فيػا هػو طريػؽ مػف طػرؽ ال صػب ػا ـ بذايػا

هذا الحكـ يكوف اص اير فى بياف األسباب اليى أ يـ عمي ا

الدفاع الذش يمسؾ با المي ـ " ٓ


يممػػؾ المػػي ـ

يشػيرط فيػا وجػود طػرؽ حيياليػا " ػ
ذ أف مػا الػا

يػ ض رداي عمػى

،ض ٔٔ ٜٔٗٗ/ٕٔ/ـ مجموعا ال،واعد ال،ا و يا ـ محمود عمر ـ ج ٙـ ٕٓٗ ـ ٓ٘ٙ

والس ػػيدة/

ػ المش ػػيريا الي ػػى ش ػػيرت م ػػف الم ػػدعى عمي ػػا األهوؿ ،

ػ والي ػػى

اخيصػػم ا المػػدعى مػػدعى عمي ػػا فػػى الػػدعوش المباش ػرة  ،ػ لػػـ يشػػؾ ولػػـ يػػدع أ ػػا و ػػع عمي ػػا
خ ػػداع أو ف ػػش أو ي ػػدليس أو حيي ػػاؿ م ػػف الب ػػا ع ( الم ػػي ـ األوؿ )  ،ػ ػ وه ػػى الوحي ػػدة ص ػػاحبا
الصفا فى هذا ا دعاء ف كاف لا م،يضى ٓ

أما المػدعى  ،ػ فإ ػا ػ وبػإ ارره ػ لػـ ي،ػع عميػا أش فػش أو خػداع أو يػدليس أو حييػاؿ ،
و يدعى بحدوث شئ مف ذلؾ عميا ف ػو ػ وبزعمػا ػ المشػيرش األوؿ لفػيمى  ،وحي مػا اشػيرش
الفيمى مف الشركاء فى الشركا المصػريا المب ا يػا لمي ميػا الوم ار يػا ومػف بيػ ـ المػي ـ األوؿ لػـ
ي ػػدع أف األخي ػػر أو فيػ ػره ػػد باش ػػر عمي ػػا أش م ػػف الط ػػرؽ ا حييالي ػػا  ،كم ػػا أف الش ػػركاء ف ػػى

الشػركا سػالفا البيػاف ػ ومػف بيػ ـ المػي ـ األوؿ ػ حي مػا باعػا الفػيمى كػاف مالكػا ل ػا ومػف ح،ػا
اليصػرؼ في ػا  ،ومػا يدعيػا المػدعى ػ ف صػق جػد ي دعػااه ػ محمػى فػى ال،ػا وف بوػدـ فػاذ
اليصرؼ زاءه بإعيباره أج بى ع ا  ،و صفا مف ـ لا فى رفع هذه الدعوش المباشرة ٓ

فالمػػدعى لػػيس مج ي ػاي عميػػا فػػى ال صػػب المزعػػوـ  ،و صػػفا لػػا بياي ػاي فػػى الحم ػوؿ محػػؿ

المي م ػػا ال ػ ػػا يا "المش ػػيريا" ص ػػاحبا الص ػػفا الوحي ػػدة ف ػػى رف ػػع ا دع ػػاء المباش ػػر ف ك ػػاف ل ػػا

م،يضى ٓ
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فالػػدعوش المباش ػرة مرفوعػػا بػػى صػػفا  ،ػ وكػػذلؾ الػػدعوش الج ا يػػا  ،ػ ومػػا لػػـ يرفػػع

لم،اضى الج ا ى دعوش ج ا يا ممف يممػؾ رفو ػا ا و ػاي  ،فإ ػا

يكػوف ألحػد أف يػدعى أمامػا

بػػدعوش مد يػػا  ،ػ فشػػرط الػػدعوش المد يػػا أمػػاـ ال،اضػػى الج ػػا ى أف يكػػوف عػػف جريمػػا وا وػػا

مرفوعػػا لػػى ال،اضػػى الج ػػا ى ممػػف يممػػؾ رفو ػػا ا و ػاي  ،ولػػذلؾ فػػإف دعػػوش المػػدعى بصػػفيا

المد يا دعوش فير م،بولا فى ذاي ا  ،وفير م،بولا ليرفع ب ػا دعػوش ج ا يػا با دعػاء المباشػر
ٓ

ومػػا لػػـ يػػدع المشػػيريا الميصػػرؼ لي ػػا بو ػػوع صػػب عمي ػػا وامػػا و وع ػػا هػػى فػػى فمػػط

بخػداع ا وفشػ ا  ،ػ فإ ػا

يكػوف ه ػاؾ جريمػا صػب  ،ػ و يكػوف ه ػاؾ محػؿ دعػاء أحػد

بدعوش مد يا أماـ ال،اضػى الج ػا ى  ،ػ اهيػؾ بػرف يرفػع ليػا با دعػاء المباشػر دعػوش ج ا يػا
وجود ل ا ولـ ي،ؿ الوحيد صاحبا الصفا فى رفو ا أ ا و وت عمي ا ٓ

وا وداـ صفا المدعى فى ا دعاء بو ػوع صػب  ،يو ػى أف دعػواه المباشػرة مرفوعػا مػف

فيػػر ذش صػػفا وييوػػيف لػػذلؾ الحكػػـ بوػػدـ بػػوؿ الػػدعوش المد يػػا والج ا يػػا باليبويػػا  ،ػ فمػػف
الموػروؼ أف الػػدعوش الج ا يػػا يرفػػع فػى ا دعػػاء المباشػػر عمػػى أكيػاؼ دعػػوش مد يػػا يجػػب أف
يكػػوف مرفوعػػا مػػف ذش صػػفا ومسػػيوفيا شػػروط ال،بػػوؿ  ،ػ وا

المد يػػا والج ا يػػا باليبويػػا ،

بالطريؽ المباشر ٓ

ضػػى بوػػدـ بػػوؿ الػػدعوش

ػ ألف الػػدعوش المد يػػا هػػى السػػبب المحػػرؾ لمػػدعوش الج ا يػػا

ٚ ف ٝذٌه رمٛي حمىّخ إٌمض  :ػ

" يش ػػيرط لإلدع ػػاء المباش ػػر أف يك ػػوف ال ػػدعوش المد ي ػػا م،بول ػػا ف ػػإذا ا يف ػػى ش ػػرط ب ػػوؿ

الػػدعوش المد يػػا  ،كػػاف مو ػػى ذلػػؾ أ ػػا لػػـ يي ػوافر السػػبب المحػػرؾ لمػػدعوش الج ا يػػا ويكػػوف
الدعوش الج ا يا هى األخرش فير م،بولا " ٓ

،ض  ٜٜٔٛ/ٚ/ٕٚػ س ٓٗ ػ  ٔٔٙػ ٓٙٛ
،ض ٕٔ ٜٜٔٙ/ٔٔ/ػ س  ٖٚػ ٘ ٔٚػ ٕٗٔٔ ػ الطوف ٔٗٗ ٙٔ/ ٚؽ
،ض ٖ ٜٔٛٚ/ٙ/ػ الطوف  ٘ٙ/ ٚٔٔٛؽ
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،ض ج ا ى جمسا  ٕٛ/ٙ/ٔٙػ الطوف ٗ ٕ٘/ٕٕٛؽ

،ض  ٛٔ/ٕٔ/ٜػ س ٕٖ ػ ٔ ٜٔػ ٕٔٓٚ
،ض ٔ ٛٔ/ٕٔ/ػ س ٕٖ ػ  ٔٚٙػ ٜٔٓٓ

د محمػود جيػب حسػ ى ػ ا جػراءات الج ا يػا ػ ط  ٜٔٛٛػ ر ػـ  ٜٔٓ/ػ ص ٔٚٙ
وما بودها
د روءوؼ عبيد ػ ا جراءات ػ ط ٔٔ ػ  ٜٔٚٙػ ص ٕٔٓ/ٜٔٔ
د

مرموف سىما ػ ا جراءات ػ موم،ا عميا ط ٓ ٜٔٛػ ص ٜ٘ٓ / ٜ٘ٛ

د

محمد زكى أبو عامر ػ ا جراءات ػ ط ٗ ٜٔٛػ ص ٗٔٛ / ٗٔٙ

د أحمد فيحى سػرور ػ الوسػيط فػى ا جػراءات ػ ط  ٜٜٔٚػ ج ٔ ص ٕٕ ٙومػا
بودها
ٚ ف ٝذٌه رمٛي حمىّخ إٌمض  :ـ

" وباليػػالى يكػػوف الػػدعوش المد يػػا فيػػر م،بولػػا بمػػا يسػػييبع عػػدـ بػػوؿ الػػدعوش الج ا يػػا

أيضػػا واذ خػػالؼ الحكػػـ المطوػػوف فيػػا هػػذا ال ظػػر فا ػػا يكػػوف ػػد اخطػػر فػػى يرويػػؿ ال،ػػا وف بمػػا
يوج ػػب ،ض ػػا ويص ػػحيحا بإلغ ػػاء الحك ػػـ المس ػػير ؼ وال،ض ػػاء بو ػػدـ ب ػػوؿ ال ػػدعوييف الج ا ي ػػا

والمد يا "


،ض  ٜٔٛٔ/ٕٔ/ٜػ س ٕٖ ػ ٔ ٜٔػ ٕٔٓٚ

فمػػف شػػروط ا دعػػاء المباشػػر أف يكػػوف الػػدعوش المد يػػا م،بولػػا ،

الدعوش الج ا يا م،بولا هى األخرش  ،ػ فى ييحرؾ الػدعوش الج ا يػا

ػ وأف يكػػوف

بػدعوش مد يػا م،بولػا

 ،ػ و ي،بػؿ الػدعوش المد يػا ا بػدعوش ج ا يػا م،بولػا ػ وبػذلؾ حكمػت محكمػا الػ ،ض مػ ار ار
ويك ار ار ٓ

،ض  ٜٜٔٛ/ٚ/ٕٚػ س ٓٗ ػ  ٔٔٙػ ٓٙٛ
،ض  ٛٓ/ٔٓ/ٕٜػ س ٖٔ ػ ٓ ٔٛػ ٕٜ٘
ي،ض  ٛٔ/ٗ/ٛػ س ٕٖ ػ ٕ ٙػ ٖٗٙ
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،ض  ٛٔ/ٔٔ/ٕٙػ سٕٖ ػ ٕ ٔٚػ ٜٔٛ
،ض  ٙٗ/ٖ/ٜػ س ٘ٔ ػ  ٖٙػ ٔٚٙ

،ض ٕٔ ٜٜٔ٘/ٔٔ/ػ الطوف ٖٖٔٗٔ ٙٔ/ؽ

يش ػػيرط ل،ب ػػوؿ ال ػػدعوش المد ي ػػا الي ػػى ييح ػػرؾ ب ػػا دعػ ػوش ج ا ي ػػا بطري ػػؽ ا دع ػػاء
المباشػػر  ،أف يكػػوف حػػؽ المضػرور ميريبػػا مباشػرة عمػى فوػػؿ ج ػػا ى مػا ـ ػ بمو ػػى أف يكػػوف
ه اؾ رابطا سببيا مباشرة بيف هذا الفوؿ وبيف الضرر الذش أصابا ػ فػإذا ا وػدمت هػذه الصػما

وكا ػػت األض ػرار اليػػى لح،ػػت بالمػػدعى المػػد ى فيػػر مباش ػرة وفيػػر ميريبػػا مباش ػرة عمػػى فوػػؿ
يكوف لػا أف يرفع دعواه المد يػا الػى ال،اضػى الج ػا ى حيػى ولػو كا ػت ه ػاؾ دعػوش

جاى

ج ا يا مرفوعا فوى طالما أف الضرر الذش يدعيا فير ػاجـ مباشػرة عػف فوػؿ ج ػا ى مػا ـ ػ
ويكوف دعواه المد يا فيػػر م،بولا ٓ
يمٛي األظزبذ اٌدوزٛز حمّٛد حمّٛد ِظغف : ٝػ

" األصػػؿ فػػى الػػدعوش المد يػػا أف يرفػػع أمػػاـ المحكمػػا المد يػػا  ،وا مػػا أجػػاز ال،ػػا وف بصػػفا
اسي ا يا رفو ا لى المحكما الج ا يا بطريؽ اليبويا لمدعوش الوموميا  ،ميى كػاف الحػؽ في ػػا
اش ا عف ضرر حاصؿ مف الجريما المرفوعا ع ا الػدعوش الوموميػا  ،فػإذا لػـ يكػف الضػرر
اش ا مباشرة عف الجريما ا يفت عما ا سي اء وا يفى هذا ا خيصاص ٓ
،ض  ٜٖٔ٘/ٙ/ٜػ س ٗ ػ ٖ٘ٗ ػ ٜٔٙ

،ض ٔٔ ٜٔٙٔ/ٕ/ػ س ٕٔ ػ  ٗٚػ ٖٕٙ
،ض  ٜٖٔٙ/ٗ/ٜػ س ٗٔ ػ ٗ ٙػ ٖٔٚ

،ض ٘ٔ ٜٔٙ٘/ٕ/ػ س  ٔٙػ ٖٓ ػ ٖٖٔ
م،يضػػى هػػذا أف المحكمػػا الج ا يػػا

المس وؿ عف الح،وؽ المد يا
( أٚال )

( ثبٔيب )

يخػػيص ب ظػػر الػػدعوش المد يػػا بػػؿ المػػي ـ و

ذا يوافرت الشروط ا ييا  :ػ

أف ي بت ياـ الجريما المرفوعا ع ا الدعوش الوموميا ٓ
أف ي بت سبي ا الى المي ـ ٓ
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( ثبٌثب )

أف يكوف اليوويض المطموب مب يا عمى ذات الفوػؿ ( الج ػا ى ) المرفوعػا بػا
الدعوش ( الج ا يا)

" فػػإذا لػػـ يي ػوافر هػػذه الشػػروط يوػػيف عمػػى المحكمػػا الج ػػا ي أف ي،ضػػى بوػػدـ و يي ػػا
ب ظر الدعوش الوموميا ٓ "

األسياذ الػدكيور محمػود محمػود مصػطفى ػ ا جػراءات ػ ط ٕٔ ػ  ٜٔٛٛػ ر ػـ  ٕٔٓ /ػ ص ٔٔٙ
ٕٔٙ /

ال ٚجٛد جلسميخ ٔظت

سبؽ بياف أف جريما ال صب ببيع ماؿ ابت أو م ،وؿ

يممكا الميصػرؼ ولػيس لػا

حؽ اليصرؼ فيا  ،ػ ما ي،ع ػ ذا و وت ػ عمى المشيرش الميصػرؼ ليػا الػذش بػذؿ مالػا ل،ػاء

مػاؿ أوهمػا الميصػرؼ بػالغش والخػداع وا حييػاؿ ػ وعمػى خػىؼ الح،ي،ػا ػ أ ػا يممكػا ويممػؾ
حػؽ اليصػرؼ فيػا  ،ػ ويوصػؿ ب ػذا الغػش والخػداع وا حييػاؿ لػى ي،اعػا فػى فمػػط أدش لػى
ا سييىء عمى مالا ٓ
فما لـ يكف المشػيرش ػد و ػع فػى فمػط بإعي،ػاده أف البػا ع يممػؾ المػاؿ الػذش باعػا يػاه
ويحؽ لػا اليصػرؼ فيػا  ،ػ ومػا لػـ يكػف هػذا الغمػط ييجػا فػش وخػداع واحييػاؿ و ػع عميػا مػف
الميصػرؼ  ،ػ سػيولى بػا عمػى مالػا الػذش دفوػا م،ابػؿ مػا يػوهـ عمػى خىفػا فػى يكػوف ه ػاؾ

جريما صب ٓ

أحكاـ ال ،ض سالفا الذكر ػ وعمى وجا الخصوص  :ػ

،ػض ٕٓ ٜٔٗٔ/ٔ/ػ مجموعػا ال،واعػد ال،ا و يػا ػ محمػود عمػر ػ ج ٘ ػ ٖ ٜٔػ
ٖٙٚ
،ػض ٔٔ ٜٔٗٗ/ٕٔ/ػ مجموعػا ال،واعػد ال،ا و يػا ػ محمػود عمػر ػ ج  ٙػ ٕٓٗ ػ
ٓ٘ٙ

فى يوجد فى الوا ع دعوش ج ا يا  ،و ي،بؿ دعوش مد يا ما لـ يكف ه ػاؾ دعػوش ج ا يػا
م،بولػا  ،ػ وعػدـ بػوؿ الػدعوش الج ا يػا ػ

وػداـ وجودهػا ػ يوجػب عػدـ بػوؿ الػدعوش المد يػا
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اليى

اء عمى دعوش ج ا يا موجودة وم،بولا ٓ
يرفع لم،اضى الج ا ى ي ب ي
،ض  ٛٓ/ٔٓ/ٕٜػ س ٖٔ ػ ٓ ٔٛػ ٕٜ٘
،ض  ٛٔ/ٗ/ٛػ س ٕٖ ػ ٕ ٙػ ٖٗٙ

،ض  ٛٔ/ٔٔ/ٕٙػ س ٕٖ ػ ٕ ٔٚػ ٜٔٛ
،ض  ٙٗ/ٖ/ٜػ س ٘ٔ ػ  ٖٙػ ٔٚٙ
وال ابػػت ػ وبػػإ رار ذات المػػدعى ػ أ ػػا هػػو الػػذش اشػػيرش الفػػيمى أو مػػف المػػي ـ وبػػا ى
الشركاء فى الشركا المب ا يا  ،ػ وأف أحداي لـ يسػب،ا فػى شػ ار ا م ػا  ،ػ وأ ػا حي مػا شػيراها مػف
الم ػػي ـ األوؿ ف ػػإف األخي ػػر أو أح ػػدا دخ ػػر فيػ ػره م ػػف الش ػػركاء ل ػػـ يباش ػػر عمي ػػا أش م ػػف الطػػرؽ

ا حيياليا  ،ػ كما أف ال ابػت بػإ ارره أف المػي ـ األوؿ بوػد اف باعػا الفػيمى باع ػا مػرة ا يػا لػى
المي مػا ال ا يػا  ،ػ ومػف ػـ فػإف المي مػا ال ا يػا ػ المشػيريا ال ا يػا حسػبما زعػـ المػدعى ػ هػى

المج ى عمي ا ح،ي،ا ووا واي وفوىي  ،وهػى اليػى يحػؽ ل ػا أف يرفػع يمػؾ الػدعوش ولػيس المػدعى
الذش لـ ي خدع كمػا خػدعت هػى ولػـ يػدخؿ عميػا أش فػش م م ػا  ،ولػـ يشػير مػا ي م ،ػو أو
ابياي ممموكاي لمغير وليس لمبا ع حؽ اليصرؼ فيا م مما اشيػرت هى
ال ٚجٛد جلسميخ ٔظت

ذٌه أٔٗ يشرتط ف ٝجسميخ إٌظت ثغسيك اٌزظسف
ا
فِ ٝبي ثبثذ إِٔ ٚمٛي ٌيط ٍِىب ٌٍّزُٙ

ٚال ٌٗ دك اٌزظسف فيٗ أْ يى ْٛاجملىن ػٍيٗ ِبٌىب ٌٍّبي
ا
مبٛجت ػمد ِعجً عجمب ٌمبٔ ْٛاٌشٙس اٌؼمبزٜ
ا
ٚثد ْٚذٌه ال يؼد اٌزظسف ٔظجب

* رٕض َ 336/ع ػٍ ٝأٔٗ :

" يوا ب بالحبس كؿ مف يوصؿ لى ا سييىء عمى ،ود أو عػروض أو سػ دات ديػف أو

س ػ دات مخالصػػا أو أش ميػػاع م ،ػػوؿ وكػػاف ذلػػؾ با حييػػاؿ لسػػمب كػػؿ ػػروة الغيػػر أو بوض ػ ا
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ما باسػيوماؿ طػرؽ حيياليػا

و لا حػؽ اليصػػرؼ فيػػا  ،واما

وامػا باليصػرؼ فػى مػاؿ ابػت أو م ،ػوؿ لػيس ممكػاي لػا
"

ويب ػػيف م ػػف صػ ػريق ذل ػػؾ الػ ػ ص أ ػػا ييطم ػػب جيم ػػاع ش ػػرطيف بيم ػػؾ الطري ،ػػا م ػػف ط ػػرؽ

ال صب بحيث ي،وـ جريما ال صب بواحد م مػا ف،ػط مػا لػـ ييػوافر الشػرطاف موػاي  ،وهمػا أف

يك ػ ػػوف الم ػ ػػاؿ في ػ ػػر ممم ػ ػػوؾ لمم ػ ػػي ـ وأ ّ يك ػ ػػوف ل ػ ػػا ح ػ ػػؽ اليص ػ ػػرؼ في ػ ػػا "  ،ػ ػػض ج ػ ػػا ى

 ٜٖٔٗ/ٖ/ٜٔمػػج ال،واعػػد ال،ا و يػػا ج ٖ ر ػػـ  ٕٕٙص ٖٕٓ  ٜٜٔٚ/ٔٔ/ٛ ،مػػج أحكػػاـ
محكما ال ،ض س ٖٓ ر ـ  ٜٔٙص ٖٖٓ "

ومف ـ فإف جريما ال صب بطريؽ اليصرؼ فى ماؿ ابت أو م ،وؿ ليس ممكػاي لممػي ـ

وليس لا حؽ اليصرؼ فيا
 ،أو كاف

ي،وـ ذا كاف المي ـ يممؾ الماؿ ولكػف

يحػؽ لػا اليصػرؼ فيػا

يممكا ولكف يحؽ لا اليصرؼ فيا

وحيى يكوف الماؿ ػ ال ابت أو الم ،وؿ ػ ممموكاي لممج ى عميػا فإ ػا ييوػيف أف يكػوف ممكيػا

الماؿ د سي،رت لا بش رها بطريؽ اليسجيؿ طب،اي ل ص ـ ٜ/مف ا وف ي ظػيـ الشػ ر الو،ػارش
 ،واليى ي ص عمى أ ا  " :جميع اليصرفات اليى مف شػر ا شػاء حػؽ مػف الح،ػوؽ الوي يػا
الو،اريػػا األصػػميا أو ،مػػا ويغيي ػره أو زوالػػا  ،وكػػذلؾ األحكػػاـ ال ا يػػا الم بيػػا لشػػئ مػػف ذلػػؾ

يجػػب ش ػ رها بطريػػؽ اليسػػجيؿ  ،ويػػدخؿ فػػى هػػذه اليصػػرفات الو ػػؼ والوصػػيا  ،وييريػػب عمػػى
عػػدـ اليسػػجيؿ أف الح،ػػوؽ المشػػار لي ػػا ي شػػر و ي ي،ػػؿ و ييغيػػر و يػػزوؿ ،

بػػيف ذوش

الشرف و بال سبا لى فيرهـ  ،و يكوف لميصػرفات فيػر المسػجما مػف األ ػر سػوش ا لي ازمػات
الشخصيا بيف ذوش الشرف "

ووف ،ػاي لم ػ ص سػػالؼ البيػػاف فػػإف اليصػػرؼ فػػى حػػؽ عي ػػى ع،ػػارش بػػرش ػػوع مػػف أ ػواع

اليصرفات ال ا ما لمممكيا  ،ييو ؼ عمى ش ره عف طريؽ يسجيما دوف أف يكػوف ل ػذا اليسػجيؿ
أش أ ر رجوى طب،اي ل ص ـ ٜٖٗ/مف ال،ا وف المد ى واليى ي ص عمى أ ا :

" (ٔ) فى المػواد الو،اريػا

ي ي،ػؿ الممكيػا و الح،ػوؽ الوي يػا األخػرش سػواء أكػاف ذلػؾ فيمػا

بػػيف الميوا ػػديف أـ كػػاف فػػى حػػؽ الغيػػر ،

ي ظيـ الش ر لو،ارش
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ذا روعيػػت األحكػػاـ المبي ػػا فػػى ػػا وف

(ٕ) ويبػػيف ػػا وف الش ػ ر الو،ػػارش المي،ػػدـ الػػذكر اليصػػرفات واألحكػػاـ والس ػ دات اليػػى يجػػب
ش رها سواء أكا ت ا ما لمممكيا أـ فير ا ما  ،وي،ػرر األحكػاـ الميو،مػا ب ػذا الشػ ر

"

ومادش ما ي،دـ أ ا ذا سجؿ اليصرؼ

ي،ػؿ الحػؽ الوي ػى مػف يػاري اليسػجيؿ

مف ياري اليصرؼ  ،أما بؿ اليسجيؿ فػإف الحػؽ الوي ػى يظػؿ عمػى ممػؾ صػاحبا ػ البػا ع ػ
ويجػوز لػا اليصػرؼ فيػا مػرة ا يػا  ،بمو ػى أف مالػؾ الو،ػار الػذش يصػرؼ فيػا ػ بػالبيع مػ ىي ػ
ولـ يسجؿ يصرفا يب،ى مالكاي لا  ،فػإذا يصػرؼ فيػا ا يػا

يممكا  ،ومف ـ

يويبػر يصػرفا وارداي عمػى مػاؿ

يريكب صػباي ب ػذا اليصػرؼ أو ب ػذه الوسػيما  ،ف،ػد يفػى شػرطاها  ،ذلػؾ

أ ػػا لػػـ يػػزؿ مالك ػاي لمشػػئ المبيػػع  ،ويظػػؿ لػػا سػػمطا اليصػػرؼ فيػػا  ،ف ػػذه السػػمطا ع صػػر مػػف
ع اصػػر حػػؽ الممكيػػا  ،و يغيػػر مػػف ذلػػؾ أف يسػػجؿ الميصػػرؼ ليػػا األوؿ ع،ػػده فػػى يػػاري

حػػؽ عمػػى اليصػػرؼ ال ػػا ى  ،حيػػث يظػػؿ البػػا ع مالك ػاي لمشػػئ المبيػػع ولػػا حػػؽ اليصػػرؼ فيػػا

خىؿ الفيرة مابيف ياري اليصرؼ األوؿ وياري يسجيما  ،وخىؿ يمػؾ الفيػرة يظػؿ البػا ع مالكػاي
لمشػػئ المبيػػع ويجػػوز لػػا اليصػػرؼ فيػػا لمم ػرة ال ا يػػا بػػرش ػػوع مػػف أ ػواع اليصػػرفات طالمػػا أف

الميصرؼ ليا األوؿ لـ يسجؿ ع،ػده حيػى يػاري يصػرؼ البػا ع فػى الشػئ المبيػع لممػرة ال ا يػا
ودوف أف ي ػػاؿ اليسػػجيؿ الىحػػؽ مػػف صػػحا اليصػػرؼ ال ػػا ى  ،ألف اليسػػجيؿ ػ كمػػا أسػػمف ا ػ

ليس لا أ ر رجوى  ،ومف ـ يويبر الميصرؼ أ ا كاف مالكاي لو،اره و ت اليصرؼ ال ا ى
ٚلد لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ :

" ألجػػؿ أف يكػػوف البيػػع ال ػػا ى مكو ػاي لجريمػػا ال صػػب يجػػب أف ي بػػت أف ه ػػاؾ يسػػجيىي

ما واي مف اليصرؼ مرة أخرش  ،ذ ب ذا اليسجيؿ وحده  ،الحاصؿ طبؽ أحكاـ ػا وف اليسػجيؿ
يزوؿ أو يي،يد ح،وؽ البا ع بحسب طبيوا اليصرؼ موضوع اليسجيؿ "


،ػض ج ػا ى ٕٓ ٜٖٔ٘/ٔٔ/ػ مػج ال،واعػد ال،ا و يػا ػ عمػر ػ ج ٖ/ػ ر ػـ ٓ ٔٙػ

صٕٜٓ
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ومف ـ فإف مادش كؿ ما ي،دـ أ ا يمكػف ال،ػوؿ بػرف المشػيرش األوؿ هػو المج ػى عميػا

فى جريما ال صب بزعـ أف اليصرؼ ال ػا ى ػد أضػر بػا ،

ػا حي مػا يوا ػد المشػيرش األوؿ

مع البا ع كاف األخير مالكاي ولـ يكف وارداي عمى صفيا وح،ا فى اليصرؼ أش يد

ويرييبا عمى الح،ي،ا المي،دما فإف الف،ػا يػرش أ ػا ذا أ ػاـ المشػيرش دعػوش صػحا و فػاذ

اليوا د ليواجا ب ا مي اع البا ع عف ال،ياـ باألعماؿ اليى ي،يضي ا يسجيؿ الو،ػد  ،فػإف يسػجيؿ
الحك ػػـ الص ػػادر ف ػػى ه ػػذه ال ػػدعوش ي  ،ػػؿ لي ػػا ممكي ػػا الو ،ػػار المبي ػػع  ،ف ػػإذا ص ػػدر ع ػػف الب ػػا ع

يصػرؼ حػؽ عمػػى يسػجيؿ هػػذا الحكػـ ريكػػب ال صػب ب ػػذه الوسػيما  ،ولكػػف ييوػيف أف يكػػوف
ذلؾ الحكـ بايا  ،أما الحكـ الذش ما زاؿ ػابىي لمطوػف فػى ي ػيج يسػجيما األ ػر ال ا ػؿ لمممكيػا
 ،ومف ـ فإف اليصرؼ الىحؽ عمى يسجيؿ م ؿ هذا الحكـ

ي،وـ با جريما ال صب

وحيػػى فػػى حالػػا يسػػجيؿ صػػحيفا دعػػوش صػػحا و فػػاذ الو،ػػد فػػإف اليصػػرؼ الػػذش يصػػدر

مػػف البػػا ع فػػى الفي ػرة مػػا بػػيف يسػػجيؿ صػػحيفا الػػدعوش وبػػيف صػػدور الحكػػـ فػػى هػػذه الػػدعوش
وصػػيروريا باي ػاي واليرشػػير بػػا عمػػى هػػامش يسػػجيؿ صػػحيفا الػػدعوش يوػػد فيػػر افػػذ فػػى حػػؽ

المشيرش  ،أش أف ال،ا وف يورد فى هذه الفيرة يداي عمػى سػمطا البػا ع فػى اليصػرؼ فػى ع،ػاره
ي ي،ػػؿ الممكيػػا لػػى المشػػيرش

 ،ولك ػػا

يزيػػؿ ع ػػا ممكييػػا لػػا  ،ذ

بػػالحكـ

مػػف يػػاري يسػػجيؿ صػػحيفا الػػدعوش  ،مػػادش ذلػػؾ أف البػػا ع

صباي  ،ذ لـ يزؿ مالكاي لممبيع واف يد ح،ا فى اليصرؼ


مػػف يػػاري اليرشػػير
يريكػػب بيصػػرفا

،ػض مػد ى  ٜٔ٘ٓ/ٗ/ٕٚػ مػج أحكػاـ محكمػا الػ ،ض ػ الػدا رة المد يػا ػ س ٔ ػ

 ٔٔٚػ ٓٗٙ


،ض ج ا ى٘ ٜٖٔٔ/ٕ/ػ مج ال،واعد ال،ا و يا ـ عمر ـ جٕ ـ ٗ ٔٚـ ٕٕ٘



،ض ج ا ى ٕٓ ٜٖٖٔ/ٕ/ـ مج ال،واعد ال،ا و يا ـ عـرـ ج ٖ ـ ر ـ ٓ ٔٙـ ص ٕٜٓ



،ض ج ا ى ٜٔٗٔ/٘/ٕٙـ مج ال،واعد ال،ا و يا ـ عمرـ ج ٘/ـ ر ـ  ٕٙٛـ ص ٕ٘٘



،ض ج ا ى ٜٜٔٗ/ٕٔ/ٜٔـ مج أحكاـ محكما ال ،ض ـ س ٔ ـ ر ـ  ٘ٙـ ص ٓٔٚ



،ض ج ا ى  ٜٔٙٚ/٘/ٔٙـ س  ٔٛـ ر ـ ٖٓٔ ـ ص ٙٙٚ
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فالب ػػا ع بو ،ػػد ل ػػـ يس ػػجؿ بو ػػد يب ،ػػى ل ػػا ممكي ػػا الو ،ػػار المبي ػػع  ،وذل ػػؾ س ػػي اداي ل ػػى

صػػوص ص ػريحا فػػى ال،ػػا وف  ،ومػػف ع اصػػر الممكيػػا الحػػؽ فػػى اليصػػرؼ  ،فكػػؿ مالػػؾ لػػا
ح ػػؽ اليص ػػرؼ ف ػػى مال ػػا م ػػا ل ػػـ ي ػػرد ي ػػد عم ػػى ه ػػذا الح ػػؽ  ،وه ػػذا ال،ي ػػد ب ػػال ظر لػ ػى طبيوي ػػا

ا س ػػي ا يا ييو ػػيف أف يػ ػ ص عمي ػػا صػ ػراحا  ،و يج ػػوز أف يس ػػيخمص ض ػػم اي م ػػف مجموع ػػا
ا لي ازمػػات اليػػى يفرض ػ ا ع،ػػد البيػػع عمػػى البػػا ع  ،ويو ػػى ذلػػؾ أف هػػذا البػػا ع يظػػؿ لػػا ممكيػػا

الو،ػػار المبيػػع وسػػمطا اليصػػرؼ فيػػا  ،ولػػذلؾ

ي،ػػوـ بيص ػرفا جريمػػا ال صػػب ب ػػذه الوسػػيما

يفاء شرطي ما موػاي  ،وفيػر م،بػوؿ ال،ػوؿ بػرف المشػرع يكيفػى بإ يفػاء الممكيػا أو يفػاء حػؽ

اليصػػرؼ  ،فوبػػارة ػػص ـ ٖٖٙ/ـ اطوػػا فػػى شػػيراطا يفا مػػا مو ػاي  ،والػػدليؿ عمػػى حيفػػاظ
البػػا ع بسػػمطا اليصػػرؼ فػػى ع،ػػاره  ،أ ػػا ذا باعػػا ا يػػا وسػػجؿ المش ػيرش ال ػػا ى ع،ػػده بػػؿ أف
يسػجؿ المشػيرش األوؿ ع،ػػده كا ػت األفضػميا ػ كمػا أسػمف ا ػ لممشػيرش ال ػا ى حيػػى ولػو كػػاف
سػىء ال يػػا  ،وفػػى ذلػػؾ مػػا ي،طػع بصػػحا البيػػع ال ػػا ى و فػػاذه فػى حػػؽ ال ػػاس كافػػا ومػػف بيػ ـ

المشيرش األوؿ
*

شػػرح ػػا وف الو،وبػػات ػ ال،سػػـ الخػػاص ػ الج ػ ار ـ المضػػرة بالمصػػمحا الوامػػا وج ػ ار ـ

ا عيداء عمى األشخاص ػ د /محمود جيػب حسػ ى ػ  ٜٔٛٙػ ص ٕٓٓٔ ومػا بوػدها
مػػادش كػػؿ مػػا ي،ػػدـ أف البػػا ع ػ الميصػػرؼ ػ يظػػؿ مالكػػا لمشػػئ المبيػػع فػػى الفيػرة مػػا بػػيف

يػػاري اليصػػرؼ ويػػاري يسػػجيما  ،ويحػػؽ لػػا اليصػػرؼ فيػػا لمم ػرة ال ا يػػا بػػرش ػػوع مػػف أ ػواع
اليصػػرفات ال ا مػػا لمممكيػػا دوف أف يوػػد يصػػرفا هػػذا صػػباي  ،ػ ودوف أف يوػػد المشػػيرش ال ػػا ى

شريكاي فى ال صب

وب ػػإ زاؿ م ػػا ي ،ػػدـ عم ػػى و ػػا ع ال ػػدعوش المطروح ػػا  ،ف ػػإف ال اب ػػت م ػػف وا ػػع مس ػػي دات

المػدعى أ ػػا لػػـ يسػجؿ ع،ػػد شػ ار ا  ،ومػف ػػـ فػػإف المػي ـ األوؿ ػ فػػى يػاري بيوػػا الفػػيمى لػػى
المي ما ال ا يا ػ كاف و يزاؿ مالكا ل ا ومف ح،ا اليصرؼ في ا
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ومف ـ فإ ػا ذا كػاف يجػوز ألحػد أف ييضػرر مػف بيػع الفػيمى مػرة ا يػا  ،فػإف المي مػا

ال ا يا ػ اليى برأت محكما أوؿ درجا سػاحي ا ػ هػى اليػى يحػؽ ل ػا ذلػؾ  ،حيػى واف لػـ يسػجؿ
ع،د ش ار ا ٓ

بػػؿ ػػا عمػػى فػػرض مسػػايرة مػػا حمميػػا صػػحيفا الػػدعوش جػػد مػػف أف المػػدعى هػػو الػػذش

اشػيرش الفػػيمى أو مػف المػػي ـ األوؿ  ،فػإف الم،طػػوع بػا أ ػػا حي مػا اشػػيراها م ػا لػػـ ي،ػع ضػػحيا
أيا طري،ا مف الطرؽ ا حيياليا  ،ف،د اشيراها مف مالؾ لػا حػؽ اليصػرؼ في ػا ،

أ ػا يػزعـ

أف بيػػع الفػيمى لممػرة ال ا يػػا لػػى المي مػػا ال ا يػػا هػػو الػػذش يوػػد صػػباي فػػى ح،ػػا  ،بي مػػا يصػػرؼ
المػػي ـ األوؿ ببيػػع الفػػيمى م ػرة ا يػػا لػػى المي مػػا ال ا يػػا بػػؿ أف ي،ػػوـ المػػدعى بيسػػجيؿ ع،ػػد

ش ػ ار ا ل ػػا

يوػػد صػػبا وف،ػػا لم،ػػا وف فض ػىي عػػف ا يفػػاء صػػفا المػػدعى فػػى رفػػع الػػدعوش أل ػػا

لػػيس مالك ػاي لمفػػيمى بموجػػب ع،ػػد يسػػجيؿ حسػػبما اشػػيرط ػػص ـ ٖٖٙ /ع،وبػػات وطب ،ػاي ل،ػػا وف
الش ر الو،ارش

ملب رمــــــدَ
يغٍت املز ُٙاملعــزأٔف

ــــــــ

بوؿ ا سي اؼ شكىي لرفوا فى الميواد  ،وفى الموضوع :

لغاء الحكـ المسير ؼ وال،ضػػاء :
ا
بودـ بوؿ الدعوييف المد يا والج ا يا باليبويا ٓ
أطٍيــــــــب :
ا
بب ػراءة المػػي ـ المسػػير ؼ ممػػا صػػب ليػػا ورفػػض الػػدعوش المد يػػا وال ػزاـ
ٚإدزيبعيــب :
رافو ا بالمصروفات وم،ابؿ أيواب المحاماة ٓ "

( إٔزٙــــــــ) ٝ
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ورفـ أهميا ما ورد بالمذكرة سالفا الذكر وجوهريا أوجا الدفاع والدفوع اليى ييمسػؾ

ب ػػا الطػػاعف فػػرف محكمػػا الموضػػوع لػػـ يميفػػت كميػػا لي ػػا وفضػػت ظرهػػا عػػف رايي ػػا وبح ػػا
ويمحيص ا ول ذا خى حكم ا مف الرد عمي ا بما يسوغ طراح ا بؿ وخػى الحكػـ مػف يحصػيم ا

 ،وبما ي بئ عف أف المحكما فصمت فى الػدعوش دوف بصػر أو بصػيرة  ،ولػـ ي،سػط الطػاعف
ح،ػػا فػػى دفاعػػا الجػػوهرش السػػالؼ الػػذكر ممػػا أ وػػدها عػػف اليوػػرؼ عمػػى وجػػا الح،ي،ػػا األمػػر
الػذش يويػػب الحكػػـ المطوػػوف عميػا بال،صػػور فػػى اليسػػبيب فضػػى عػف خىلػػا بحػػؽ الػػدفاع بمػػا

يسيوجب ،ضا وا حالا

* ٚلد لضذ حمىّخ إٌمض ف ٝاٌؼديد ِٓ أدىبِٙب ثأٔٗ :

" مػػف الم،ػػرر أف الػػدفاع المكيػػوب ػ ػ مػػذكرات كػػاف أو ح ػوافظ مسػػي دات ػ ػ هػػو ييمػػا

لمػػدفاع الشػػفوش  ،ػ ويميػػزـ المحكمػػا بػػرف يوػػرض لػػا ي ػرادا وردا و

بال،صور وا خىؿ بحؽ الدفاع " ٓ

كػػاف حكم ػػا مويبػػا

* ،ض ٖ ٜٔٛٗ/ ٗ /ــ س ٖ٘ ــ ٕ ٛــ ٖٚٛ
* ،ض ٔٔ ٜٔٚٛ/ ٙ /ــ س  ٕٜــ ٓٔٔ ـ ٜ٘ٚ
* ،ض  ٜٔٚٚ/ ٔ /ٔٙــ س  ٕٛــ ٖٔ ــ ٖٙ
* ،ض  ٜٔٚٙ/ ٔ /ٕٙــ س  ٕٚــ ٕٗ ــ ٖٔٔ

* ،ض  ٜٖٔٚ/ٕٔ /ٔٙــ س ٕٗ ــ  ٕٜٗــ ٕٕٔٛ
* ،ض  ٜٜٔٙ/ٕٔ /ٛــ س ٕٓ ــ ٔ ٕٛــ ٖٔٚٛ

* ،ض ٖٓ ٜٖٔٚ/ٕٔ/ـ س ٕٗ ـ ٓ ٕٙـ ٓ ٕٔٛـ طوف ٖ٘ ٖٗ/ٚؽ
* ،ض  ٜٜٔٔ/ٔ/ٜٔـ سٕٗ ـ ٕٗ ـ ٔ ٜٔـ طوف ٖٖٔ ٜ٘/ؽ
و ابػػت مػػف مػػذكرة دفػػاع الطػػاعف د فػػا الوػػرض ب ص ػ ا  ،ػ أ ػػا ػػد يضػػم ت دفوعػػا

جوهريػػا ودفاعػػا جوهريػػا جػػديا يشػ د لػػا الوا ػػع ويسػػا ده  ،ػ وسػػكوت الحكػػـ عػػف اليوػػرض ل ػػذا
الدفاع الجوهرش يرادا أو ردا يصما بال،صور المبطؿ فضى عف ا خىؿ بحؽ الدفاع
* ،ض ٔٔ ٜٖٔٚ/ٕ/ػ س ٕٗ ػ ٕٖ ػ ٔ٘ٔ
* ،ض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٕ/ػ س ٖٕ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٔ
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* ،ض ٔ ٜٖٔٚ/ٔ/ػ س ٕٗ ػ ٖ ػ ٕٔ
رمٛي حمىّخ إٌمض  :ـ

" لما كاف ذلؾ  ،وكاف الحكـ المطووف فيػا ػد عي ػؽ أسػباب الحكػـ المسػير ؼ الػذش

أففػػؿ ا شػػارة لػػى دفػػاع الطاع ػػا  ،ولػػـ يػػورد مضػػموف المسػػي دات الم،دمػػا م ػػا باي ػاي ل ػػذا

الػدفاع بمػا يبػػيف م ػا أف المحكمػا واج ػػت ع اصػر الػدعوش وألمػػت ب ػا عمػى وجػػا هيفصػق عػػف
أ ػػا فط ػػت لي ػػا وواز ػػت بي ػػا وأ ػػا أطرحػػت هػػذا الػػدفاع وهػػى عمػػى بي ػػا مػػف أم ػره وبوػػد أف

امػػت بمػػا ي بغػػى عمي ػػا مػػف يػػد يؽ البحػػث ليوػػرؼ وجػػا الح،ي،ػػا ػ األمػػر الػػذش يصػ ْػـ الحكػػـ
ويوجػػز محكمػػا ال ػ ،ض عػػف عمػػاؿ ر ابي ػػا عمػػى الوجػػا
المطوػػوف فيػػا بال،صػػور فػػى البيػػاف ه
الصحيق  ،ومف يـ ييويف ،ضا وا عادة دوف حاجا لى بحث با ى أوجا الطوف " ٓ
* ،ض ٗ ٜٔٛٛ/ٔ/ػ س  ٖٜػ ٖ ػ ص ٙٙػ الطوف ر ـ ٘ ٘ٙ / ٚٔٙؽ

* ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـ

" وأ ػػا ولػ ػ ف ك ػػاف األص ػػؿ أف المحكم ػػا

يمي ػػزـ بميابو ػػا الم ػػي ـ ف ػػى م ػػاحى دفاع ػػا

المخيمفا ي أ ا ييوػيف عمي ػا أف يػورد فػى حكم ػا مػا يػدؿ عمػى أ ػا واج ػت ع اصػر الػدعوش
وألمػػت ب ػػا عمػػى حػػو يفصػػق مػػف أ ػػا فط ػػت لي ػػا وواز ػػت بي ػػا ػ وعمي ػػا أف يوػػرض لػػدفاع

الطاعف يراداي لا ورداي عميا ما داـ ميصىي بوا وا الػدعوش وميوم،ػاي بموضػوع ا وبيح،يػؽ الػدليؿ
في ػػا ػ فػػإذا صػػرت فػػى بح ػػا ويمحيصػػا وفحػػص المسػػي دات اليػػى أريكػػز عمي ػػا بموف ػاي لغايػػا
األمر فيا وأس،طيا فى جمميا ولـ يورده عمى حو يكشػؼ عػف أ ػا أحاطػت بػا وأ سػطيا ح،ػا

فإف حكم ا يكوف مشوباي بال،صور بما يبطما "
* ،ض  ٜٔٛ٘/ٙ/ٙػ س  ٖٙػ ٖٗٔ ػ ٕ ٚٙػ طوف ٖ ٘ٗ/ٗٙٛؽ

وحيث ا لمػا ي،ػدـ جميوػا فػإف الحكػـ المطوػوف فيػا يكػوف و ػد راف عميػا عػوار الػبطىف

بما يسيوجب ،ضا وا حالا
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ٚػٓ عٍت ٚلف اٌزٕفير
ــــــــــــ

فإ ػػا لم ػػا كػػاف ا س ػػيمرار ف ػػى ي فيػػذ الحك ػػـ المطوػػوف في ػػا م ػػف شػػر ا أف يري ػػب لمط ػػاعف

أض ار ار جسػيما

الطوف

يمكػف مػداركي ا بمػا يحػؽ لػا طمػب و ػؼ ي فيػذه ما يػا ري مػا يفصػؿ فػى هػذا

فٍٙرٖ األظجبة
ــــــــــــ

يمػيمس الطػػاعف مػػف محكمػا الػ ،ض األمػػر بو ػؼ ي فيػػذ الحكػػـ المطوػوف فيػػا ري مػػا يفصػػؿ

فى هذا الطوف والحكـ :

أٚال  :ب،بوؿ الطوف شكى

ثبٔيب  :وفى الموضوع ب ،ض الحكـ المطووف فيا وا عادة
احملبِ / ٝزجبئ ٝػغيخ
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ديبشح ادزاد ثمظد االجتبز
لظٛز ـ فعبد اظزدالي
ـــــــــــــ

ف ٝاٌمضيخ زلُ  2007/2269اوزٛثس
 ،اٌمضيخ زلُ  2007/5720وٍٝ

ف ٝاٌغؼٓ ثبٌٕمض زلُ  79/2490ق
ـــــــــــــ

392

حمىّخ إٌمض

اٌدائسح اجلٕبئيخ
ِروــــــسح

ثأظجبة اٌغؼٓ ثبٌٕمض
ــــــــــــــــ

املمدَ ِٓ ....... :

( حمى َٛضدٖ ـ عبػٓ )

وموط ا المخيار مكيب األسياذ /محمد رجػا ى عطيػا ػ وشػ ريا رجػا ى عطيػا ػ

المحامى بال ،ض  ٕٙشارع شريؼ باشا ػ ال،اهرة ػ ٓ
ضـــــــد  :ال يابا الواما

ف ٝا ىـُ  :الصادر مف محكمػا ج ايػات الجيػزة فػى الج ايػا ر ػـ  ٕٓٓٚ/ ٕٕٜٙأكيػوبر
( ٕٓ ٕٓٓٚ /٘ٚكمػػى ) والمحك ػوـ في ػػا حض ػػوريا بجمسػػا ٗ ديسػػمبر سػػ ا
 ٕٓٓٛبموا با

بالسجف المشدد لمدة ىث سػ وات ويغريمػا خمسػيف

ألؼ ج يا ومصادرة المخدر المضبوط
اٌٛلبئــــــغ
ـــــــــــ

أحالػ ػ ػػت ال يابػ ػ ػػا الوامػ ػ ػػا الطػ ػ ػػاعف /

لػ ػ ػػى المحاكمػ ػ ػػا بوصػ ػ ػػؼ أ ػ ػ ػػا بيػ ػ ػػاري

ٖ ٕٓٓٚ/ٗ/بدا رة سـ أوؿ أكيوبر ػ محافظا الجيزة

أحػػرز ب،صػػد ا يجػػار جػػوه ار مخػػد ار ( حشػػيش ) فػػى فيػػر األح ػواؿ المصػػرح ب ػػا ا و ػػا ػ

األم ػػر الموا ػػب عمي ػػا ب ػػالمواد ٔ  /ٖٗ ، ٔ/ٚ ، ٕ ،أ ب ػػد  /أ  ٕٗ ،م ػػف ال ،ػػا وف ر ػػـ ٕٔٛ

لس ػ ا ٓ ٜٔٙالموػػدؿ بال،ػػا و يف ر مػػى ٔ ٜٜٔٛ /ٕٕٔ ،ٜٔٚٚ/ٙوالب ػػد ر ػػـ (  ) ٘ٙمػػف
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ال،سػػـ ال ػػا ى مػػف الجػػدوؿ ر ػػـ (ٔ) الممحػػؽ بال،ػػا وف األوؿ والمسػػيبدؿ ب،ػرار وزيػػر الصػػحا ر ػػـ

 ٜٔٚٔ/ٗٙوالجدوؿ المرفؽ

وبجمسا ٗ ديسػمبر سػ ا  ٕٓٓٛضػت المحكمػا حضػوريا بموا بػا المػي ـ

بالسجف المشدد لمػدة ػىث سػ وات ويغريمػا خمسػوف ألػؼ ج ي ػا ومصػادرة المخػدر المضػبوط
ولمػػا ك ػػاف ه ػذا الحك ػػـ مويبػػا وب ػػاطى ف،ػػد طو ػػف عميػػا المحك ػػوـ ضػػده الم ػػذكور

بطريػػؽ ال ػ ،ض بشخص ػػا مػػف السػػجف وذل ػػؾ بيػػاري ٖٔ ٕٓٓٛ/ٕٔ/و يػػد طو ػػا يحػػت ر ػػـ
( ٓٔٔ) ييابع سجف ال،طا

و ورد فيما يمى أسباب الطوف بال ػ،ض
أظـــــــجبة اٌغؼٓ
أٚال  :اٌمظٛز ف ٝاٌجيبْ .

ـــــــ

ذلؾ أ ا عمى ما يبيف مف مطالوا مدو ات أسباب الحكـ المطوػوف فيػا فػإف محكمػا

الموضوع حصمت وا وػا الػدعوش اليػى ضػت بإدا ػا الطػاعف ع مػا ب،ول ػا

ػا ييحصػؿ فػى

أف المىزـ أوؿ  /رامى ور الديف كامؿ مواوف مباحػث سػـ شػرطا  ٙأكيػوبر ضػبط المػي ـ /
محر از طوييف مف مخدر الحشيش أ ر بإحرازهما

واسػػي دت المحكمػػا فػػى اليػػدليؿ عمػػى حػػدوث الوا وػػا عمػػى ال حػػو السػػالؼ البيػػاف لػػى
ماجػػاء بش ػ ادة المػػىزـ أوؿ  /ارمػػى ػػور الػػديف بر ػػا بم اسػػبا ضػػبط المػػي ـ عمػػى ذمػػا حػػدش
ضػػايا السػػر ا أجػػرش يفيشػػا بػػؿ ،مػػا لػػى م،ػػر الشػػرطا فو ػػر عمػػى طويػػيف لمخ ػدر الحشػػيش
أ ػر بإحرازهػا  ،و بػت مػػف ي،ريػر المومػؿ الكيمػاوش بمصػػمحا الطػب الشػرعى أف المضػػبوطات

لجوهر الحشيش المخدر

وما أورديا المحكما فيما ي،دـ

يكفى بيا ا لوا وا الدعوش اليى ضت المحكمػا بإدا ػا

الطػػاعف ع ػػا أل ػػا لػػـ يبػػيف الظػػروؼ والمىبسػػات اليػػى أحاطػػت بالوا وػػا اليػػى ا ي ػػت لػػى
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ضبط الطاعف واي اما بإحراز المخدر الذش يؿ بضبطا بحوزيا  ،كما لـ يبػيف األسػباب اليػى

أدت لى ضبطا ويفييشا وذلؾ كما بالمخالفا لما صػت عميػا المػادة  ٖٔٓ /جػراءات ج ا يػا
مف ضػرورة اشػيماؿ كػؿ حكػـ صػادر با دا ػا عمػى بيػاف مفصػؿ وواضػق لوا وػا الػدعوش اليػى
ضػت المحكمػػا بإدا ػا المػػي ـ ع ػػا بحيػث

يشػػوبا جمػػاؿ أو يومػيـ أو يج يػػؿ وفمػػوض أو

ب ػػاـ  ،كمػػا يسػػيمزـ بيػػاف كػػؿ دليػػؿ مػػف األدلػػا اليػػى ييسػػا د لي ػػا المحكمػػا فػػى ضػػا ا وعمػػى
حو يكفى لحمؿ ضػاء الحكػـ بم طػؽ سػا غ واسػيد ؿ م،بػوؿ  ،وذلػؾ حيػى يسػيطيع محكمػا

الػ ،ض بسػط ر ابي ػا عمػى الحكػـ لم ار بػا صػحا يطبيػؽ ال،ػا وف وسػىما المرخػذ ػ األمػر الػذش
يويب الحكـ ويسيوجب ،ضا وا حالا

فمد ٔظذ املـبدح  310 /أ  .ج ػٍـ ٝأٔـٗ  " :يجػب أف يشػيمؿ الحكػـ عمػى األسػباب

اليى ب ى عمي ا  ،وكؿ حكػـ با دا ػا يجػب أف يشػيمؿ عمػى بيػاف الوا وػا المسػيوجبا لمو،وبػا ،
والظػػروؼ اليػػى و وػػت في ػػا  ،وأف يشػػير لػػى ػػص ال،ػػا وف الػػذش حكػػـ بموجبػػا " ػ و ضػػت
محكمػػا ال  ،ػ ض بر ػػا " يجػػب أف يكػػوف الحكػػـ مشػػيمى بذايػػا عمػػى شػػروط صػػحيا وم،ومػػات

وجوده فػى ي،بػؿ يكممػا مػا يػ ،ص فيػا مػف بيا ػات جوهريػا بػرش دليػؿ فيػر مسػيمد م ػا أو بػرش

طريؽ دخر مف طرؽ ا بات

"

، ض ٘ ٜٕٔٚ /ٙ/ػ س ٖٕ ػ ٕٔٓ ػ ٜٛٛ
، ض  ٜٔٙ٘/٘/ٔٛػ س  ٔٙػ ٓٓٔ ػ ٖٖٜ

ٚرـــٛارس لضـــبء حمىّـــخ اٌـــٕمض  ،ف ػػى يطبي ػػؽ أحك ػػاـ الم ػػادة  ٖٔٓ /أ ج ،

ػٍ ٝأٔٗ  " :يجب أف يكوف مػدو ات الحكػـ كافيػا بػذاي ا يضػاح أف المحكمػا حػيف ضػت
فى الدعوش با دا ا د ألمت لمامػا صػحيحا بمب ػى األدلػا ال،ا مػا في ػا  ،واألسػاس الػذش ي،ػوـ
عميػػا ش ػ ادة كػػؿ شػػاهد وي،ػػوـ عميػػا كػػؿ دليػػؿ  ،وأ ػػا كيمػػا ييح،ػػؽ ذلػػؾ وييح،ػػؽ الغػػرض مػػف

اليسبيب فإ ا يجب أف يكوف فى بياف جمى مفصؿ بحيث يسػيطاع الو ػوؼ عمػى مسػوفات مػا
ضى با  ،أما فراغ الحكـ فى عبارات موماة أو وضوا فى صورة مجمما مج مػا فػى يح،ػؽ

الغ ػػرض ال ػػذش ص ػػده الش ػػارع م ػػف س ػػييجاب يس ػػبيب األحك ػػاـ و يمك ػػف محكم ػػا الػ ػ ،ض م ػػف

395

عماؿ ر ابي ا عمى وج ا الصحيق ومف م ار با صحا يطبيؽ ال،ا وف عمى الوا وػا كمػا صػار
باي ا بالحكـ


"

،ض ٕٕ ٜٔٚٙ/ٖ/ػ س  ٕٚػ ٔ ٚػ ٖٖٚ



،ض ٓٔ ٜٕٔٚ/ٔ/ػ س ٖٕ ػ  ٔٙػ ٘ٚ



،ض  ٜٖٔٚ/ٔ/ٕٜػ س ٕٗ ػ  ٕٚػ ٗٔٔ



،ض  ٜٔٚ٘/ٗ/ٕٚػ س  ٕٙػ ٖ ٛػ ٖ٘ٛ



،ض ٕٔ ٜٕٔٛ/ٔ/ػ س ٖٖ ػ ٗ ػ ٕٙ



،ض  ٜٕٔٛ/ٔ/ٜٔػ س ٖٖ ػ  ٚػ ٗٙ

وّب لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ :

" يجب أ ّ يجمؿ الحكـ أدلا ال بوت فى الدعوش بؿ عميػا أف يبي ػا فػى وضػوح وأف يػورد

ماداهػػا فػػى بيػػاف مفصػػؿ لمو ػػوؼ عمػػى مػػا يمكػػف أف يسػػيفاد م ػػا فػػى م،ػػاـ الػػرد عمػػى الػػدفوع
الجوهري ػػا الي ػػى ي ػػدلى ب ػػا الم ػػي ـ وحي ػػى يمك ػػف أف ييح ،ػػؽ ال ػػذش ص ػػده الش ػػارع م ػػف يس ػػبيب
األحكاـ ويمكف محكما ال ،ض مف عماؿ ر ابي ا عمى يطبيؽ ال،ا وف يطبي،ا صحيحا

"

، ض  ٜٕٔٚ/ٔٔ/ٜٔػ س ٖٕ ػ ٖ ٕٚػ ٕٔٔٔ
وّب لضذ ثأٔٗ :

" مػػف الم،ػػرر أ ػػا يجػػب فػػى كػػؿ حكػػـ با دا ػػا أف يػػورد مػػا اسػػي د ليػػا مػػف أدلػػا ال بػػوت

وأف يبيف ماداها بيا ا كافيا ييضق وجا اسيد لا ب ا

"

، ض ٘ٔ ٜٖٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٗ ػ ٔ ٜٔػ ٜ٘ٚ

وّب لضذ ثأٔٗ :

" مف الم،رر أ ا يجب يراد األدلا اليى يسي د لي ػا المحكمػا وبيػاف ماداهػا فػى حكم ػا

بيا ػػا كافيػػا فػػى يكفػػى ا شػػارة لي ػػا بػػؿ ي بغػػى سػػرد مضػػموف كػػؿ دليػػؿ وذكػػر مػػاداه بطري،ػػا

وافيا يبيف م ا مدش يرييده الوا وا كما ا ي وت ب ا المحكمػا ومبمػغ يسػا ا مػع بػا ى األدلػا
"

، ض  ٜٜٔٚ/ٕ/ٛػ س ٖٓ ػ  ٗٙػ ص ٖٕٔ
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وّب لضذ ثأٔٗ :

" مف الم،رر أ ا يجب يراد األدلا اليى يسي د لي ا المحكما وبياف ماداها فػى الحكػـ بيا ػا

كافيا فى يكفى مجػرد ا شػارة لي ػا بػؿ ي بغػى سػرد مضػموف الػدليؿ وذكػر مػاداه بطري،ػا وافيػا

يبػػيف م ػػا مػػدش يرييػػده لموا وػػا اليػػى ا ي وػػت ب ػػا المحكمػػا ومبمػػغ يفا ػػا مػػع بػػا ى األدلػػا اليػػى
أ رها الحكـ حيى ييضق وجا اسيد لا ب ا "


،ض  ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٔٚػ س ٕٓ ػ  ٕٔٙػ ٕ٘ٔٛ



،ض  ٜٔٛٗ/ٔ/ٜٔػ س ٖ٘ ػ ٗٔ ػ ٗٚ

و ي ػػاؿ م ػػف مخالف ػػا م ػػا ص ػػت عمي ػػا الم ػػادة  ٖٔٓ/أ ج أف يك ػػوف المحكم ػػا ػػد
أوردت فى حكم ا ػ ع د الرد عمى الدفع ببطىف ال،بض عمى المي ـ ويفييشا لوػدـ يػوافر حالػا
اليم ػػبس ف ػػى الوا و ػػا ولو ػػدـ اسيص ػػدار ذف م ػػف ال ياب ػػا الوام ػػا لض ػػبطا ويفييش ػػا ب ػػاء عم ػػى

يحريػات جػادة يسػوغ صػدار ا ذف وذلػؾ وف،ػا ألحكػاـ ال،ػا وف ػ ذ جػاء ردهػا عمػى هػذا الػدفع
اص ار عمػى مجػرد ال،ػوؿ بػرف ذلػؾ الػدفع فػى فيػر محمػا ألف ال ابػت مػف ا طػىع عمػى أوراؽ
الج ح ػػا ر ػػـ ٓٓٔٛلسػ ػ ا  ٕٓٓٚس ػػـ ش ػػرطا أوؿ أكي ػػوبر ال ػػذش ام ػػت ب ػػا المحكم ػػا أ ػػا
خصصػػت لمػػا أس ػ د لمطػػاعف مػػف ي ػػاـ بالسػػر ا و ضػػى في ػػا با دا ػػا و ػػد أل،ػػى عمػػى المػػي ـ
بم اس ػػبي ا مم ػػا ي،ط ػػع ب ػػرف أل ،ػػى ال ،ػػبض عم ػػى الم ػػي ـ ( الط ػػاعف ) ك ػػاف طب ،ػػا لم ،ػػا وف يص ػػق

لمػ ػ ػػرمور الضػ ػ ػػبط يفييشػ ػ ػػا ومػ ػ ػػف ػ ػ ػػـ ي ي ػ ػ ػػى المحكمػ ػ ػػا لػ ػ ػػى رفػ ػ ػػض هػ ػ ػػذا الػ ػ ػػدفع بػ ػ ػػبطىف
ال،بض (؟!)

وواضػػق أف يمػػؾ األسػػباب اليػػى سػػا ي ا المحكمػػا فػػى حكم ػػا ازلػػت فامضػػا يشػػوب ا

ا ب ػػاـ كػػذلؾ  ،ذ لػػـ يفصػػق المحكمػػا فػػى حكم ػػا عػػف الظػػروؼ والمىبسػػات اليػػى أدت لػػى
ضبط الطاعف فى الج حا سالفا الذكر واليػى خصصػت عػف وا وػا ي امػا بالسػر ا  ،كمػا لػـ
يوضػػق المحكمػػا مػػف وا ػػع اطىع ػػا عمػػى يمػػؾ الج حػػا الحالػػا اليػػى كػػاف عمي ػػا بػػؿ ضػػبطا
والمظاهر الخارجيا اليى وجػد عمي ػا وأدت لػى ضػبطا ويفييشػا ويمػؾ ع اصػر جوهريػا زمػا

لمكشػػؼ عػػف حالػػا اليمػػبس اليػػى ي بغػػى يوافرهػػا لكػػى يسػػوغ ال،ػػبض عمػػى المػػي ـ بمورفػػا مػػرمور
الضبط ال،ضا ى ويفييشا دوف ذف مسبؽ مف سمطا اليح،يؽ
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وحػػا ت اليم ػػبس واردة فػػى ال ،ػػا وف عم ػػى سػػبيؿ الحص ػػر  ،فالمحكمػػا

يمم ػػؾ خم ػػؽ

حػا ت يمػبس جديػػدة فيػر يمػػؾ اليػى ػص عمي ػػا ال،ػا وف ػ فػاليمبس صػػفا يمحػؽ بالجريمػػا و
ييصؿ بالجا ى ول ذا

يشيرط أف يشاهد المي ـ وهو يريكب يمؾ الجريما وا ما يكفػى مشػاهدة

الجريمػػا وهػػى يريكػػب وييريػػب عمػػى ذلػػؾ يح،ػػؽ اليمػػبس ولػػو كػػاف مػػرمور الضػػبط ال،ضػػا ى لػػـ

يشػػاهد المػػي ـ وهػػو يريكػػب الجريمػػا وا مػػا عػػايف الجريمػػا فس ػ ا وهػػى يريكػػب و ضػػت بػػذلؾ
محكمػا الػ ،ض و الػت ف اليمػبس حالػا يػىزـ الجريمػا فسػ ما شػخص مريكب ػا ػ فػإذا شػاهد
مػرمور الضػبط ال،ضػػا ى المصػابيق الك ربا يػا مضػػاءة فػى م ػػزؿ شػخص لػـ ييوا ػػد مػع هي ػػا

الك رباء ليح،،ت بذلؾ حالا اليمبس


،ض ٖٓ ٜٜٔٚ/ٗ/ػ س ٖٓ ػ ر ـ  ٜٔٓػ ٗٔ٘



،ض ٓٔ ٜٔٚٛ/ٕٔ/ػ س  ٕٜػ ر ـ  ٜٔٛػ ٜٓٔ

ومػػف الم،ػػرر كػػذلؾ أ ػػا ذ وجػػدت مظػػاهر خارجيػػا في ػػا بػػذاي ا مػػا ي بػػىء باريكػػاب الفوػػؿ
الذش ييكوف م ا الجريما  ،فذلؾ يكفى ل،ياـ حالا اليمبس بالجريما ولو ظ ػر مػف اليح،يػؽ
بود ذلؾ أ ا


جريما

،ض  ٜٔٛٔ/ٕٔ/ٜٔػ سٕٖ ػ ر ـ ٕ٘ٓ ػ ص ٗٗٔٔ

ول ذا يكفى أف يوايف مرمور الضبط ال،ضػا ى مظػاهر خارجيػا يحممػا عمػى ا عي،ػاد

بيوافر حدش حا ت اليمبس  ،ولو يبيف فيما بود أف هذه الحالا فيػر ميػوافرة ػ بػؿ لػو يبػيف أ ػا
يوجد جريما


،ض  ٜٖٔٗ/ٖ /ٛمجموعا ال،واعد ال،ا و يا ـ ج ٖ ر ـ ٖٗٔ ـ ص ٜٔٛ

كمػػا يمػػزـ أف يوػػايف مػػرمور الضػػبط ال،ضػػا ى لحالػػا اليمػػبس ب فسػػا وبحاسػػا مػػف حواسػػا
الشخصػػيا  ،وباليػػالى فػػى يكفػػى عممػػا بي ػوافر حالػػا اليمػػبس عػػف طريػػؽ روايػػا رواهػػا الغيػػر ،
أش أف يػػذكر لػػا شػػخص ي ػوافر حالػػا اليمػػبس  ،وهػػذا الشػػرط يػػدؿ عمػػى حػػرص الشػػارع عمػػى
الضػػبط واليحديػػد  ،ذ مػػف المحيمػػؿ أف يكػػوف الروايػػا كاذبػػا فيصػػير ا ج ػراءات اليػػى يخػػذها
مػػرمور الضػػبط فيػػر مسػػي دة لػػى أسػػاس مػػف ال،ػػا وف وحيػػى يب،ػػى اليمػػبس فػػى ال طػػاؽ المحػػدد

الػػذش ي،يضػػيا المصػػمحا الوامػػا ػ وعمػػى هػػذا فػػى يمكػػف عيبػػار المػػادة المخػػدرة اليػػى حمم ػػا
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المرشػػد لػػى مػػرمور الضػػبط ال،ضػػا ى ع،ػػب البيػػع أ ػ ار مػػف د ػػار الجريمػػا يكفػػى لجوػػؿ حالػػا

اليمبس ا ما فوى و ت ي،الػا  ،ألف ا ػار اليػى يمكػف ايخاذهػا أمػارة عمػى يػاـ حالػا اليمػبس
ما هى ا ار اليى ي بىء ب فس ا عػف أ ػا مػف مخمفػات الجريمػا واليػى

يحيػاج فػى ا بػاء

ع ما لى ش ادة شاهد وأل ا يجب لكى يمػ ق مػرمور الضػبط بوػض سػمطا اليح،يػؽ أف يكػوف
د شاهد ب فسا الجريما وهى فى حالا مف حا ت اليمبس فى يكفى أف يكوف المرمور د يم،ػى
بر اليمبس عف طريؽ الروايا عف مشاهدة

اليى يدؿ عمي ا



طالما أف يمؾ الحالا د ا ي ت ويماحػت الشػواهد

،ض  ٜٜٔٚ/٘/ٔٚػ س ٖٓ ػ ر ـ ٕٗٔ ػ ص ٗ٘ٛ

وألف اليم ػػبس ذا ك ػػاف مص ػػدر س ػػمطات واخيصاص ػػات يخول ػ ػا ال ،ػػا وف لم ػػرمور الض ػػبط
ال،ضػػا ى فػػى ييصػػور أف يكػػوف س ػ د هػػذه السػػمطات وا خيصاصػػات وا وػػا فيػػر مشػػروعا ،
ألف فػػى ذلػػؾ مسػػاس بالحريػػات الفرديػػا و ػػد أراد المشػػرع أف يكػػوف هػػذا المسػػاس عبػػر طريػػؽ

مشػػروع ا و ػػا  ،فػػى يويػػد ال،ػػا وف بػػاليمبس ذا كػػاف ييجػػا سػػموؾ فيػػر مشػػروع ػ فػػإذا يخمػػى
الجػػا ى ع ػػف جسػ ػـ الجريم ػػا ع ػػف طواعي ػػا واخييػػار ف ػػإف اليم ػػبس ييح ،ػػؽ ب ػػذلؾ  ،أم ػػا ذا ظ ػػر
اليمػػبس بوسػػا ؿ فيػػر مشػػروعا كػػاف بػػاطى ويبطػػؿ الػػدليؿ المسػػيمد م ػػا  ،كمػػا لػػو كػػاف اليخمػػى
عػػف جسػػـ الجريمػػا فيػػر رادش ووليػػد ا ك ػراه فػػإف اليمػػبس

ييح،ػػؽ و ي ػػيج أ ػره  ،ويكػػوف

بػػاطى ويبطػػؿ كافػػا األدلػػا الميريبػػا عميػػا بمػػا فػػى ذلػػؾ ا ػرار الم سػػوب لممػػي ـ فػػى أع،ػػاب
ضػػبطا والػػدليؿ المسػػيمد مػػف ضػػبط جسػػـ الجريمػػا ذايػػا و يسػػمع ش ػ ادة مػػف أج ػراه أل ػػا مػػا
يش ػ ػ ػ د بصػ ػ ػػحا ا ج ػ ػ ػراء الػ ػ ػػذش ػ ػ ػػاـ بػ ػ ػػا عمػ ػ ػػى حػ ػ ػػو مخػ ػ ػػالؼ لم،ػ ػ ػػا وف والػ ػ ػػذش يوػ ػ ػػد فػ ػ ػػى

حد ذايا جريما

ول ذا ضت محكمػا الػ ،ض أ ػا ذا كػاف مػا و ػع مػف المػي ـ هػو أ ػا و ػت ال،ػبض
عميػػا مػػف رجػػؿ الضػػبط لػػـ يكػػف ػػد أل،ػػى شػػي ا ممػػا يحػػوزه مػػف مخػػدر وا مػػا كػػاف اليخمػػى بوػػد
ضبطا ػ فى يصق ال،وؿ بر ا كاف و ت ال،بض عميا فى حالػا اليمػبس الػذش لػـ يظ ػر

ضبطا وعمى حو فير ا و ى

، ض  ٜٔ٘ٚ/ٔٓ/ ٛػ س  ٛػ ر ـ ٕ٘ٓ ػ ص ٘ٚٙ
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بوػد

وم ػػا داـ األم ػػر ك ػػذلؾ ف ،ػػد ك ػػاف عم ػػى محكم ػػا الموض ػػوع أف يب ػػيف ف ػػى م ػػدو ات حكم ػػا

الظروؼ والمىبسات اليى أحاطت بوا وػا ضػبط الطػاعف فػى ج حػا السػر ا ر ػـ ٓٓ ٔٛلسػ ا
 ٕٓٓٚسػػـ أوؿ اكيػػوبر لكػػى يمكػػف ا سػػيد ؿ م ػػا عمػػى مػػدش مشػػروعيا ضػػبطا ويفييشػػا

الذش أدش لى ضبط المخدر بحوزيا وذلؾ عمى فرض صحا هذه الوا وا  ،و يكفػى فػى هػذا
الم،ػػاـ ال،ػػوؿ بػػرف الطػػاعف ضػػبط ي امػػا بجريمػػا سػػر ا أو أف ال،ضػػاء حكػػـ بإدا يػػا ألف هػػذا
كما يسيدؿ م ا عمى سبيؿ ال،طع والجزـ برف ضبطا ويفييشا كػاف ب ػاء عمػى اجػراءات ييسػـ
بالشػػرعيا و مخالفػػا في ػػا لم،ػػا وف كمػػا أف حكػػـ ا دا ػػا الصػػادر ضػػده

زاؿ مطوو ػػا عميػػا

أماـ محكما ال ،ض كما هو ابت باألوراؽ ػ ولـ يصبق ا يا وبايا حا از ػوة األمػر الم،ضػى
با وباليالى فى يصػق ا حيجػاج بػا فػى مواج ػا الطػاعف عػف وا وػا احػ ارزه المخػدر المضػبوط

ألف صػػدوره كػػاف بال سػػبا لوا وػػا ج حػػا السػػر ا المسػ دة ليػػا واليػػى ضػػى بإدا يػػا ع ػػا  ،وألف
ور ػػا الحكػػـ الما ػػؿ ييوػػيف أف ييضػػمف بػػذاي ا ووحػػدها كافػػا الو اصػػر اليػػى يسػػيدؿ م ػػا عمػػى

صحا ا جػراءات اليػى ايخػذت ضػد الطػاعف واليػى أسػفرت عػف ضػبط المخػدر محػؿ اليػداعى
فػػى هػػذه الوا وػػا بحوزيػػا  ،حيػػى يمكػػف أف يكػػوف يحػػت بصػػر المطمػػع عمػػى الحكػػـ محػػؿ هػػذا
الطو ػػف ع ػػف يم ػػؾ الوا و ػػا وه ػػى حي ػػازة الط ػػاعف لممخ ػػدر المض ػػبوط  ،وألف محكم ػػا الػ ػ ،ض

يسيويف فى مباشرة سمطي ا عمى األحكػاـ المطروحػا عمػى بسػاط البحػث أمام ػا

مػف خػىؿ

أسػػباب الحكػػـ وحػػده وور يػػا الرسػػميا بمفردهػػا  ،و يسػػيويف فػػى مباش ػرة و يي ػػا الر ابيػػا عمػػى
األحكاـ بريا ور ا أخرش مف األوراؽ ولو كا ت مرف،ا بممؼ الدعوش
ال،ا وف

وألف يس ػػبب األحك ػػاـ يس ػػبيبا ك ػػامى ومس ػػيوفيا يو ػػد م ػػف أه ػػـ الض ػػما ات الي ػػى أوجب ػػا
ي ػاع الكافػا بودالػا ضػاي ـ  ،ورفػع مػا ػد يكػوف ػد راف عمػى األذهػاف مػف يوسػف ـ

واساءة اسيوماؿ سمطاي ـ
واذ كػػاف مػػا ي،ػػدـ فػػرف الحكػػـ المطوػػوف فيػػا يكػػوف مشػػوبا ب،صػػور فػػى بيا ػػا س ػواء فػػى
بسػػطا لوا وػػا الػػدعوش اليػػى ضػػت المحكمػػا بإدا يػػا ع ػػا  ،أو فػػى بيػػاف األدلػػا اليػػى يسػػا دت
لي ا المحكمػا فػى ضػا ا  ،وهػذا ال،صػور مػف شػر ا أف يوجػز محكمػا الػ ،ض عػف مباشػرش

سػػمطي ا فػػى م ار بػػا سػػى ما يطبيػػؽ ال،ػػا وف عمػػى الوا وػػا كمػػا صػػار باي ػػا بػػالحكـ  ،وهػػذا
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ال،صور يويبا بما يسيوجب ،ضا وا حالا  ،ألف فى ذلؾ ما ي بئ عػف أف محكمػا الموضػوع
لـ يمحص و ا ع الدعوش اليمحيص الد يؽ والوافى الػذش يمك ػا مػف الفصػؿ فػى الػدعوش عػف

بصر كامؿ وبصيرة شامما لميوػرؼ عمػى وجػا الح،ي،ػا ومػدش شػرعيا ا جػراءات اليػى ايخػذت
ضد الطػاعف وا ي ػت بضػبطا والحكػـ بإدا يػا  ،هػذا لػى أف هػذا ال،صػور يخػؿ بم طػؽ الحكػـ
ال،ضػػا ى والػػذش يسػػيمزـ أف يػػورد المحكمػػا فػػى حكم ػػا الم،ػػدمات اليػػى يػػادش لػػى ال يػػا ج اليػػى
خمصت لي ا فػى م طػؽ سػا غ واسػيد ؿ سػديد  ،ول ػذا كػاف ييوػيف عمػى المحكمػا و ػد ضػت
بإدا ػػا الطػػاعف عػػف وا وػػا ح ػ ارزه لممػػادة المخػػدرة المضػػبوطا  ،وأف ضػػبطا كػػاف ب ػػاء عمػػى
جػ ػراءات مش ػػروعا

يش ػػوب ا م ػػا بط ػػىف أف يض ػػمف حكم ػػا م ػػف األس ػػباب م ػػا يس ػػوغ يم ػػؾ

الشػػرعيا ا ج ار يػػا اليػػى ا ي ػػت لي ػػا  ،ولك ػػا لػػـ يفوػػؿ واس ػػي دت فػػى حكم ػػا لػػى ع اص ػػر
وم،دمات ع اما ومج ما يشوب ا الغموض  ،ول ذا كاف حكم ػا مويبػا واجػب الػ ،ض كمػا سػبؽ

البياف

ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأْ :

" يسبيب الحكـ ييوػيف أف يكػوف بوبػارات واضػحا وجميػا

يشػوب ا فمػوض أو جمػاؿ

ويوميـ  ،وذلؾ حيى يسيطيع محكما ال ،ض م ار با صحا يطبيؽ ال،ػا وف عمػى الوا وػا  ،كمػا
صار ا باي ػا بػالحكـ ػ أمػا فػراغ أسػبابا عمػى حػو مجمػؿ مومػـ فإ ػا يح،ػؽ الغايػا اليػى مػف

أجم ا أوجب ال،ا وف يسبيب األحكاـ  ،كما أف ذلػؾ ي بػئ عػف أف المحكمػا لػـ يمحػص وا وػا
الػػدعوش وأدلي ػػا اليمحػػيص الػػد يؽ الػػذش يمك ػػا مػػف الفصػػؿ فػػى الػػدعوش عػػف بصػػيرة ليح،يػػؽ

الودالا "
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ثبٔيب  :لظٛز آخس ف ٝاٌزعجيت :

بػػالرجوع لػػى الج حػػا ر ػػـ ٓٓ ٔٛلسػ ا  ٕٓٓٚأوؿ أكيػػوبر اليػػى اسػػيوا ت المحكمػػا بوػػد

طىع ا عمي ا وا ي ت لى أف جػراءات ضػبط الطػاعف يمػت وف،ػا ألحكػاـ ال،ػا وف يبػيف م ػا

أ ػػا فػػى أع،ػػاب بػػىغ المج ػػى عمي ػػا ح ػػاف محمػػد مرشػػدش عػػف سػػر ا ح،يبػػا يػػدها وبػػداخم ا
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ج ػػاز هػػايؼ محمػػوؿ بػػر ـ موػػيف وخػػايـ ذهػػب  ،ف،ػػد ػػاـ ال ،يػػب  /ارمػػى ػػور الػػديف موػػاوف

مباحث ال،سـ با يصاؿ بالشركا اليػى امػت بيصػ يع ذلػؾ الج ػاز واسػيطمع م ػا عػف الحػا ز

لخطػػا فػػى الو ػػت الحاضػػر فيبػػيف أ ػػا ف ػى حػػوزة ري ػػاـ وحيػػد عمػػى وبس ػاال ا يبػػيف أ ػػا امػػت
بش ػ ػ ار ا مػ ػػف الطػ ػػاعف

وع د ػ ػػذ ػ ػػاـ الضػ ػػابط ارمػ ػػى ػ ػػور الػ ػػديف بضػ ػػبط األخيػ ػػر يػ ػػوـ

ٖ ٕٓٓٚ/ٕ/أش بوػػد وا وػػا السػػر ا برسػػبوعيف كػػامميف دوف ذف مسػػبؽ مػػف سػػمطا اليح،يػػؽ ،
وبوػػد زواؿ حالػػا اليمػػبس ويمػػاحى د ارهػػا  ،وبس ػاالا أ كػػر مػػا سػػب ليػػا مػػف السػػر ا وأفػػاد أ ػػا

اشيرش ال ايؼ مف شخص فمسطي ى يدعى محمد بحيػرش بمبمػغ ٕٓٔٔ ج ي ػا  ،وبػذلؾ يكػوف
جػراءات ضػػبط الطػػاعف و ػػد جػػرت عمػػى حػو مخػػالؼ لم،ػػا وف والشػػرعيا ا ج ار يػػا  ،ذ كػػاف

عمػػى ضػػابط الوا وػػا عػػرض مػػا أسػػفر ع ػػا بح ػػا عمػػى سػػمطا اليح،يػػؽ المخيصػػا وهػػى ال يابػػا

الوامػػا صػػدار ا ذف الػػىزـ لضػػبط الطػػاعف ذا مػػا ػػدرت أف ه ػػاؾ أسػػبابا جديػػا يػػدعو لػػى
ايخ ػػاذ ه ػػذا ا جػ ػراء طب ،ػػا ألحك ػػاـ ال ،ػػا وف  ،ولك ػػا يوج ػػؿ األم ػػر وب ػػادر ل ػػى ض ػػبط الط ػػاعف

ميجػػاو از حػػدود اخيصاصػػا الػػوظيفى وأسػػاء اسػػيوماؿ سػػمطيا  ،ول ػػذا كػػاف ضػػبط الطػػاعف فػػى

في ػػر حال ػػا اليم ػػبس مش ػػوبا ب ػػالبطىف ال ػػذش ي س ػػحب عم ػػى م ػػا ي ػػىه م ػػف أدل ػػا وم ػػا ا ػ ػرار
الم سػػوب ليػػا بمحضػػر ضػػبطا  ،والػػدليؿ المسػػيمد مػػف ضػػبط المخػػدر ذايػػا الػػذش يػػؿ بر ػػا

ض ػػبط بحوزي ػػا بو ػػد ض ػػبطا ال ػػذش ش ػػابا عػ ػوار ال ػػبطىف  ،ألف يم ػػؾ األدل ػػا ميص ػػما ب ػػا جراء

الباطػػؿ  ،ولػػـ يكػػف ليوجػػد لػػو ه و يصػػال ا بػػا ايصػػا و ي،ػػا واريباط مػػا موػػا اريباطػػا

اليجز ا

ي،بػػؿ

وبذلؾ يكوف محكما الموضوع و د أخطرت فى يحصيؿ ما أسػفر ع ػا طىع ػا عمػى

ممؼ ج حا السػر ا سػالفا الػذكر  ،ذ لػـ يجػر هػذا اليحصػيؿ عمػى حػو مػا هػو ابػت برو ار ػا
وو ا و ػػا واعي،ػػدت دوف س ػ د مػػف األوراؽ أف ضػػبط الطػػاعف كػػاف عمػػى حػػو ييفػػؽ وأحكػػاـ

ال،ا وف  ،ول ػذا ضػت بػرفض الػدفع بػبطىف ضػبطا ومػا أسػفر ع ػا هػذا الضػبط الباطػؿ مػف
أدلا والذش يمسؾ با الدفاع أ اء محاكما الطاعف عف وا وا حراز المخػدر المضػبوط محػؿ
الطو ػػف الما ػػؿ  ،و ش ػػؾ أف وج ػػا ظ ػػر المحكم ػػا كا ػػت ييغي ػػر حي ػػى ل ػػو أ ػػا فط ػػت ل ػػى

ا ج ػراءات اليػػى ػػاـ ب ػػا ضػػابط الوا وػػا عمػػى ح،ي،ي ػػا  ،ووفػػؽ مػػا سػػطره فػػى محض ػره وأسػػفر
ع ا يح،ي ،ا بال يابا الواما
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ذ يبػػيف م ػػا لموهمػػا األولػػى أف ضػػبط الطػػاعف كػػاف ب ػػاء عمػػى جػراءات باطمػػا  ،ػػاـ

ب ا ذلؾ الضابط الػذش لػـ ييبػع أحكػاـ ال،ػا وف ع ػد ج ار ػا ميخطيػا سػمطا اليح،يػؽ الػذش كػاف
ييوػيف المجػوء لي ػػا سيصػدار ا ذف بضػبط الطػػاعف بػال ظر لػزواؿ حالػػا اليمػبس  ،كمػا سػػبؽ

البيػػاف  ،وألف رجػػؿ الضػػبط ال،ضػػا ى واف كػػاف لػػا أف يجػػرش يحريايػػا لػػي،ص الج ػ ار ـ ومورفػػا
مريكبي ػػا فػػى حالػػا و وع ػػا ،
الجا ى ذا ما ا ي ت حالػا اليمػبس

أ ػػا

يخػػيص بمػػا يجػػاوز ذلػػؾ ولػػيس لػػا أف ي،ػػوـ بضػػبط
بوػد اسػي ذاف سػمطا اليح،يػؽ بوػد عػرض يحريايػا عمي ػا

باعيبارها السمطا المخيصا باليح،يؽ واليى أ اط ب ا ال،ا وف هذا ا خيصاص وحدها

و محػػؿ لم،ػػوؿ فػػى هػػذا الصػػدد بػػرف محكمػػا الموضػػوع ا ي ػػت فػػى حكم ػػا لػػى

سىما وصحا اجراءات ضػبط الطػاعف واليفيػيش الػذش أسػفر عػف ضػبط المخػدر بحوزيػا بوػد
ال،ػػبض عمي ػػا وجريم ػػا الس ػػر ا ميم ػػبس ب ػػا  ،وأف ذلػػؾ الض ػػبط وكيفي ػػا حص ػػولا أم ػػر يخضػػع

لي،ػديرها وفػؽ السػطا اليػػى م ح ػا المشػرع لمحكمػػا الموضػوع ع ػد الفصػػؿ فػى الػدعوش ووز ػػا
لتدلا المطروحا عمى بساط البحث أمام ا
ألف ذلػػؾ ال،ػػوؿ ي طػػوش عمػػى ف ػػـ خػػاطئ ليمػػؾ السػػمطا الي،ديريػػا اليػػى ييميػػع ب ػػا محػػاكـ

الموضوع ع د الفصؿ فى الدعوش وسىما وصػحا اسػي،امي ا  ،ألف ه ػاؾ مرحمػا سػاب،ا عمػى
يمؾ السمطا واسيومال ا  ،وهػى ضػرورة يػوافر ع اصػر الي،ػدير ولوازمػا بحيػث يكػوف مطروحػا
بركمم ػػا أم ػػاـ المحكمػ ػػا ب ػػؿ أف ي ،ػػدر مػ ػػدش ج ػػديي ا وصػ ػػحي ا لم ػػا ي ي ػػى ليػ ػػا م ػػف صػػػحا

ا جػراءات الم وػػى عميػػا بػػالبطىف مػػف عدمػػا  ،وألف الي،ػػدير

يسػػيمد مػػف فػراغ و ي شػػر مػػف

الوػػدـ بػػؿ ييوػػيف أف يكػػوف ع اص ػره وم،ومايػػا وماديػػا مطروحػػا أمػػاـ المحكمػػا المخيصػػا وأف

يكوف جميو ا مسيمدة مف مصاردها الصحيحا مف أوراؽ الدعوش دوف ما صػور أو مخالفػا
لمػػا هػػو ابػػت ب ػػا  ،ػػـ يػػريى بوػػد ذلػػؾ دور المحكمػػا ال،ػػا ـ عمػػى ذلػػؾ الي،ػػدير الػػذش أ ػػاط بػػا
ال،ا وف يمؾ السمطا وعمي ا بداءة أف ييركد مف اكيماؿ ويوافر كافا الو اصر اليػى يطمػب م ػا
ي،ػػديرها واس ػػيوماؿ س ػػمطي ا فػػى ش ػػر ا  ،ف ػػإذا كا ػػت يم ػػؾ الو اص ػػر اص ػرة وفي ػػر مكيمم ػػا أو

يشوب ا ما مخالفا لم ابت باألوراؽ أو يوميـ أو فموض واب اـ فرف اسػيحالا الي،ػدير الصػا ب
والسديد يكوف أم ار ماكدا ػ ألف الي،ػدير الصػحيق لحالػا اليمػبس وفيرهػا ييوػيف أف ي صػب عمػى
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ع اصػػر مكيممػػا وفيػػر مبيػػورة أو اص ػرة  ،واذا اسػػيوممت المحكمػػا سػػمطي ا الي،ديريػػا رفػػـ مػػا

ش ػ اب الو ػػا ع المطروحػػا عمي ػػا م ػػف صػػور أو خطػػر مخالفػػا م ػػا هػػو ابػػت بػػاألوراؽ  ،كػػاف
ي،ديرها و شؾ مويبا وباطى  ،كما هو الحاؿ فى الوا ع الما ؿ فى الػدعوش محػؿ هػذا الطوػف
حيػػث لػػـ يميػػزـ محكمػػا الموضػػوع بالو ػػا ع اليػػى أسػػفرت عػػف ضػػبط الطػػاعف والسػػاب،ا عمػػى

ضبطا واليى يدؿ عمى أف هذا الضبط ػد يػـ بالمخالفػا ألحكػاـ ال،ػا وف  ،أل ػا و ػع بوػد زواؿ
حالػػا اليمػػبس ويمػػاحى د ارهػػا  ،كمػػا سػػبؽ البيػػاف  ،ول ػػذا كػػاف بػػاطى وي سػػحب هػػذا الػػبطىف

لضبط المخػدر ذايػا الػذش يػؿ بضػبطا بحػوزة الطػاعف وفػؽ يصػوير ضػابط الوا وػا الػذش ػاـ
ب ػػذا ا ج ػراء المشػػوب بػػالبطىف والػػذش ييوػػيف اسػػيبواد ش ػ اديا أل ػػا هػػو الػػذش ػػاـ بػػا جراء
الم طوش عمى عيب ساءة اسيوماؿ السمطا واليوسؼ فى اسيومال ا كما سبؽ البياف

ه ػػذا وم ػػف الم ،ػػرر أف محكمػ ػػا الػ ػ ،ض ي ار ػػب اسػ ػػيوماؿ مح ػػاكـ الموض ػػوع لسػ ػػمطاي ا

الي،ديريا فيما يطرح عمي ا مف دفوع ميوم،ا ببطىف جراء مويف م ػؿ بطػىف ال،ػبض واليفيػيش
 ،وما أسفر ع ما مف أدلا مف خػىؿ األسػباب اليػى يسػو ا محكمػا الموضػوع ردا عمػى هػذا
الدفع بالبطىف

ويسػػيمزـ بػػداءة أف يفصػػق المحكمػػا ع ػػف الو اصػػر والم،ػػدمات اليػػى اسيخمصػػت م ػػا

صػػحا ا ج ػراءات اليػػى ايخػػذت ضػػد المػػي ـ واليػػى أسػػفرت عػػف ضػػبط المخػػدر أو في ػره مػػف
أجسػػاـ الجريمػػا بحوزيػػا  ،كمػػا يسػػيمزـ كػػذلؾ أف يكػػوف هػػذا البيػػاف واضػػحا وميف،ػػا مػػع مػػا هػػو
ابت بروراؽ الدعوش ولا أصما المطابؽ ل ا  ،فإذا شػاب يمػؾ الم،ػدمات مػا يج يػؿ أو يومػيـ
أو مخالفػػا ألصػػول ا وجػػذورها بػػروراؽ الػػدعوش كػػاف ي،ػػديرها لحالػػا اليمػػبس أو فيرهػػا فػػى فيػػر

محمػػا وفيػػر صػػا ب وهػػو الخطػػر الػػذش يػػردش فيػػا الحكػػـ محػػؿ هػػذا الطوػػف  ،ول ػػذا كػػاف مويبػػا
واجبا ،ضا وا حالا
كمػا أف المحكمػػا عمػى هػػذا ال حػػو الػذش جػػرت بػػا أسػباب حكم ػػا ع ػػد الػرد عمػػى الػػدفع
ببطىف ال،بض عمػى الطػاعف ويفييشػا يكػوف ػد أجػرت بيػر الو ػا ع اليػى أسػفرت عػف ضػبطا

وأس،طت م ا ع اصرها ال اما ويفاصيم ا الجوهريػا ممػا أدش لػى مسػخ ا واخراج ػا وايوادهػا
عػػف وا و ػػا الصػػحيق ومسػػارها الح،ي،ػػى لػػى وا ػػع دخػػر ومسػػار مخيمػػؼ أدش حيمػػا لػػى يػػا ج
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خاط ػػا أ ػػرت ف ػػى م ط ػػؽ الحك ػػـ وص ػػحا اس ػػيد لا وأدت ل ػػى ا ي ػػاء المحكم ػػا ل ػػى س ػػىما

وصػػحا اج ػراءات ضػػبط الطػػاعف رفػػـ مػػا شػػاب ا مػػف بطػػىف ظػػاهر لمجافػػاة أحكػػاـ ال،ػػا وف
والشرعيا ال،ا و يا الصحيحا

ومف هذا كما يبيف أف محكما الموضوع لـ يػوؼ الػدفع بػبطىف ضػبط الطػاعف ويفييشػا

ح،ا باليمحيص الد يؽ والبحث الكامؿ و صػرت فػى بسػط الو ػا ع السػاب،ا عمػى ضػبطا واليػى
أدت لى هذا ا جراء  ،ذ أمسكت دوف مبرر عف ا فصاح عف يمؾ الو ػا ع الخاصػا بج حػا
السػر ا ػ اليػى أطموػت عمي ػا واعي،ػدت صػحي ا وأطم،ػت ال،ػوؿ با ي اع ػا ب ػا رفػـ مخالفػا ذلػؾ
لمػػا هػػو ابػػت برو ار ػػا  ،كمػػا لػػـ يوػػف المحكمػػا ببحػػث ع اصػػر دفػػاع الطػػاعف والػػذش سػػا ي ا

لم يؿ مف صحا يمؾ ا جراءات وبطى ا  ،األمػر الػذش ي بػئ عػف عػدـ لمػاـ المحكمػا بػدفاع
الطاعف السالؼ الذكر وا وداـ يفط ا ليا  ،فضى عف اعي،ادها الخاطئ بر ا فػى مػرمف مػف

أف ي اؿ أحد مف ي،ديرها لحالا اليمبس اليى سوفت ل ا ضػبط الطػاعف ويفييشػا بوػد أف يػوارت
ويحص ت بيمؾ السمطا اليػى اعي،ػدت خطػر أ ػا مطم،ػا

يمكػف المسػاس ب ػا  ،وأ ػا عصػيا

عمػى الر ابػا والمراجوػا ولػػيس ل ػا عاصػـ يحػػوؿ دوف يجاوزهػا  ،فػى حػػيف أ ػا سػمطا

ي شػػر

مػػف فػراغ و يفػػرض فسػ ا يحكمػػا بػػؿ يممي ػػا واعػػد الودالػػا ويفرضػ ا أصػػوؿ الم طػػؽ والو،ػػؿ

واليفكير السميـ

وايسػػا ا مػػع هػػذا الف ػػـ الصػػحيق والض ػوابط السػػديدة ليسػػبيب األحكػػاـ ف،ػػد كػػاف عمػػى

المحكم ػػا أف ي ،ػػوـ بواجب ػػا ف ػػى ي،ص ػػى ظ ػػروؼ ض ػػبط الط ػػاعف والمىبس ػػات الي ػػى أحاط ػػت
ضبطا ويفييشا وأف يفصق ع ا فى حكم ا مف وا ع اطىع ا عمى المحضػر الػذش خصػص

عػف وا وػا السػر ا المسػ دة ليػا وال،يػد بػر ـ ٓٓٔٛلسػ ا  ٕٓٓٚأكيػوبر أوؿ وعمػى حػػو واؼ
ومفصؿ حيػى يمكػف ال،ػوؿ بػرف المحكمػا لػـ ييمػرد عمػى واعػد الي،ػدير السػديد دوف سػراؼ أو
يوسػػؼ أو شػػطط باعيبػػار أف هػػذه الض ػوابط ي،يضػػي ا األسػػس الىزمػػا لي ظػػيـ ممارسػػا يمػػؾ
السػػمطا ويػػرميف حركي ػػا ومباش ػري ا األمػػر الػػذش أخطريػػا محكمػػا الموضػػوع ع ػػد الػػرد عمػػى

ذلؾ الدفع الجوهرش ببطىف ال،بض عمى الطاعف ويفييشػا  ،حيػث جػاء ردهػا يحكميػا و اصػ ار
مصػػادما لمغػػرض السػػامى مػػف يشػريع يمػػؾ السػػمطا وعمػػا م ح ػػا ل،ضػػاة الموضػػوع ول ػػذا كػػاف
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الحكـ المطووف فيا فضى عف خىلا بحؽ الدفاع واجبػا ،ضػا وا حالػا مػا دامػت المحكمػا
ػػد ايخػػذت مػػف األدلػػا اليػػى كشػػؼ ع ػػا ي فيػػذ ذل ػؾ ا ذف دلػػيى ضػػد الطػػاعف و ضػػت بإدا يػػا

ب اء عميا

وياكد محكما ال ،ض فى أحكام ا المسي،رة أف أش خىؿ بضػوابط السػمطا الي،ديريػا

وأحكام ا مصػيرهـ الػبطىف لمفسػاد ف ا سػيد ؿ واليوسػؼ فػى ا سػي ياج وعمػى عػدوا يا ماديػا
يريب ع ا د ار ا و يا يمكػف ا عيػداد ب ػا أو اليوويػؿ عمي ػا كسػ د لم،ضػاء با دا ػا ػ كمػا

ياكػػد كػػذلؾ ضػػرورة شػػيماؿ الحكػػـ عمػػى األدلػػا وال ،ػ ار ف والم،ومػػات اليػػى يسػػوغ ال ػػايج اليػػى
ا ي ػػت ليػػا المحكمػػا ب ػػاء عمػػى اسػػيومال ا سػػمطي ا فػػى ي،ػػدير الو ػػا ع المطروحػػا عمي ػػا و

يكيفػػى برصػػد يمػػؾ ال يػػا ج وا كػػاف رأي ػػا وال يػػا ج اليػػى خمصػػت لي ػػا عم غيػػر أسػػاس م ط،ػػى
سميـ

و ضػػت محكمػػا الػ ،ض بػػرف الػػدفع بػػبطىف ال،ػػبض واليفيػػيش لوػػدـ اسيصػػدار ذف مػػف

سػمطا اليح،يػؽ بايخػاذ هػذه ا جػراءات ضػد المػي ـ وعػدـ يػوافر حالػا اليمػبس ػ جػوهرش ييوػيف
عمػػى المحكمػػا ع ػػد الػػرد عميػػا أف يضػػمف حك ػػا األسػػباب الم ط،ي ػا ذا شػػاءت ا ليفػػات ع ػػا

وأف ي،وؿ كممي ا فيا بم طػؽ سػا غ واسػيد ؿ سػميـ وا كػاف حكم ػا مويبػا وبػاطى مادامػت ػد
أ امػ ػػت ضػ ػػاءها با دا ػ ػػا عمػ ػػى األدلػ ػػا اليػ ػػى أسػ ػػفرت ع ػ ػػا يمػ ػػؾ ا ج ػ ػراءات الم وػ ػػى عمي ػ ػػا

بالبطىف

، ض ٗ ٜٔٛٓ/ٕ/ـ س ٖٔ ـ  ٖٚـ ص ٕ ٔٛـ طوف  ٜٗ/ٔ٘ٗٚؽ
، ض ٖ ٜٔٚٛ/ٗ/ـ س  ٕٜـ ر ـ  ٙٙـ ص ٖٓ٘ ـ طوف ٓ ٗٚ / ٔٙٙؽ
وّب لضذ حمىّخ إٌمض ثأْ :

" الدفع ببطىف ال،ػبض عمػى المػي ـ ويفييشػا مػف أوجػا الػدفاع الجوهريػا وييوػيف عمػى

المحكمػػا اليوػػرض لظػػروؼ ومىبسػػات الضػػبط السػػاب،ا عميػػا وأف ي،ػػوؿ كممي مػػا في ػػا بم طػػؽ

سا غ واسيد ؿ م،بوؿ ف رأت طراحا وعدـ اليوويؿ عميا  ،و يكفى فى ذلػؾ مجػرد الوبػارات
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المرسما اليى

يسػيفاد م ػا الو ػوؼ عمػى مسػوفات مػا ضػى بػا الحكػـ وا كػاف بػاطى ػ مػا

دامت المحكما د يخذت مف األدلا اليى أسفر ع ا ذلؾ ال،بض س د لم،ضاء با دا ا
، ض ٖٜٔٔٛٙ/ٖ/ػ س  ٖٚػ ر ـ ٗ ٛػ ص  ٗٓٛػ طوف ٘٘/ٚٓٚٚؽ
، ض  ٜٖٔٛ/ٖ/ٔٚػ س ٖٗ ػ ر ـ  ٜٚػ ص ٖ ٕٜػ ٓ ٕ٘/ ٜ٘٘ؽ

ثبٌثب  :لظٛز ف ٝاٌزعجيت ٚإخالي حبك اٌدفبع .

ػػاـ دفػػاع الطػػاعف أساسػػا عمػػى أف و ػػا ع الػػدعوش لػػـ يحػػدث عمػػى ال حػػو الػػذش رواه

الضابط  /رامى ورالديف مواوف مباحث ال،سـ الذش أجرش ضبطا دوف مسػوغ شػرعى وع د ػذ
حد ت مشادة بي ما أع،ب ا ا دعاء بضبط المخدر موا عمػى خػىؼ الوا ػع والح،ي،ػا لمكيػد لػا
وا ي،اـ م ا بال ظر لما حدث مف يشاحف

ولػػـ يرخػػذ محكمػػا الموضػػوع ب ػػذا الػػدفاع ولػػـ يح،،ػػا أو يػػرد عميػػا ب،الػػا ػػا مػػف أوجػػا

الػػدفاع الموضػػوعيا اليػػى

يسػػيرهؿ م ػػا ردا وعمػػى أسػػاس أف الػػرد عميػػا مسػػيفاد ضػػم يا مػػف

أدلػػا ال بػػوت اليػػى ا ي وػػت ب ػػا واطمر ػػت لي ػػا وفػػؽ سػػمطي ا الي،ديريػػا فػػى ي،ػػدير أدلػػا الػػدعوش
ووز ا وم ا أ واؿ الضابط المذكور
مػػع أف الػػدليؿ المسػػيمد م ػػا هػػو بذايػػا الم وػػى عميػػا بوػػدـ مطاب،يػػا لمح،ي،ػػا ورمػػاه

الطاعف ودفاعا بالكذب ولما ي طوش عميا هذا الرد مف مصادرة عمى المطموب ورفػـ أف هػذا
الدفاع يوػد فػى خصوصػيا هػذه الػدعوش دفاعػا جوهريػا خاصػا أف ضػابط الوا وػا يومػد ا فػراده

بالشػ ادة وحػػرص عمػػى أف يشػػرؾ موػػا أحػػدا يايػػده ويسػػا ده كمػػا أ ػػا دفػػاع جػػوهرش يمكػػف أف
ييغير با وجا الرأش فى الدعوش لو كاف صحيحا
ول ػػذا ف،ػػد كػػاف عمػػى المحكمػػا أف يجػػرش يح،ي،ػػا بموفػػا لغايػػا األمػػر فيػػا وذلػػؾ بضػػـ

دفير أحواؿ سـ أوؿ أكيػوبر فػى يػاري الوا وػا ػ وهػو مػا طمبػا الػدفاع كمػا هػو ابػت بمحضػر
الجمسػػا ػ لميوػػرؼ عمػػى أسػػماء أف ػراد ال،ػػوة اليػػى كا ػػت مصػػاحبا لػػذلؾ الضػػابط م ػػذ ضػػبط
الطاعف ويحديد أشخاص ـ ويكميػؼ ال يابػا الوامػا بػإعى ـ ألداء الشػ ادة أمػاـ المحكمػا وفػى

حضور الخصوـ ا خريف بود حمؼ اليميف ال،ا و يا ػ أل ـ ليسوا مف ش ود ال فى حيػى يكمػؼ
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المػػي ـ بػػإعى ـ بػػؿ هػػـ مػػف ش ػ ود الوا وػػا الػػذيف عاصػػروا أحػػدا ا وعػػاي وا و ا و ػػا ولوػػؿ فػػى
الشػ ػ ادة الي ػػى يس ػػمو ا مػ ػ ـ المحكم ػػا ألوؿ مػ ػرة م ػػا ي ػػدفو ا ليغيي ػػر وج ػػا ظره ػػا ل ػػى يج ػػاه

مخػػالؼ لمػػا امي وػػت بػػا بػػؿ سػػماع ـ ذ

يجػػوز لممحكمػػا أف يبػػدش أريػػا مسػػب،ا فػػى دليػػؿ لػػـ

يورض عمى بساط البحث أمام ا و بؿ يمحيصا بمورفي ا وفى حضور المي ـ ودفاعا

وهذا اليح،يؽ كاف ييويف عمى المحكما أف ي،وـ با ولو مف يم،اء فسػ ا دوف طمػب
ص ػريق م ػف الػػدفاع  ،ألف م ازعيػػا فػػى صػػورة الوا وػػا وفيمػػا أسػػفر ع ػػا يفييشػػا بوػػد ضػػبطا
وكيفيػػا ج ػراء هػػذا الضػػبط الوش ػوا ى المخػػالؼ لم،ػػا وف ي طػػوش عمػػى طمػػب جػػازـ بػػإجراء ذلػػؾ

اليح،يػػؽ ذ يف ػػـ م ػػا

هػػذا المو ػػى و يسػػيدؿ م ػػا

يمػػؾ الد لػػا با ضػػافا لػػى مػػا هػػو

م،رر مف أف األدلا فى المػواد الج ا يػا هػو واجػب المحكمػا فػى الم،ػاـ األوؿ و يجػوز بحػاؿ

أف يكػػوف رهػػف مشػػي ا المػػي ـ أو دفاعػػا ػ ولمػػا هػػو م،ػػرر كػػذلؾ مػػف أف الوبػرة فػػى المحاكمػػات
الج ا يػػا باليح،ي،ػػات اليػػى يجري ػػا المحكمػػا بالجمسػػا ويسػػمع فػػى خىل ػػا الش ػ ود ويح،ػػؽ في ػػا
األدلا سواء

بات الي ما ضد المي ـ أو في ا ع ا

هذا لى أف المشرع أوجب ضرورة ياـ المحكما بؿ الفصػؿ فػى الػدعوش بػإجراء يح،يػؽ

ا ى لكافا و ا و ا لكى يسيبيف م ا بشكؿ مباشر أوجػا الح،ي،ػا بػدوف اعيمػاد م ػا عمػى مػا
يػػـ مػػف يح،يػػؽ ػػد يكػػوف شػػابا ال،صػػور ولػػـ يح،،ػػا ال يابػػا الوامػػا بمورفي ػػا  ،كمػػا أف جػراء

هذا اليح،يؽ بمورفا المحكما يمك ا مف اسيظ ار وكشؼ يوجز اليح،يؽ المكيػوب عػف بيا ػا
م مػػا بمغػػت د يػػا  ،كمػػا أف هػػذا اليح،يػػؽ ال ػػا ى بمورفػػا المحكمػػا يوي ػػا فػػى ال ايػػا عمػػى
يكػػويف ع،يػػدي ا وا ي اع ػػا الواجػػب الوصػػوؿ ليػػا كرسػػاس لمحكػػـ بػػالبراءة أو ا دا ػػا  ،كمػػا أف

المحاكمػػا يم ػػؿ لمخصػػوـ الفرصػػا األخي ػرة لمراجوػػا األدلػػا ويػػدارؾ مػػا ػػد يكػػوف ػػد فػػات أم ػره
عمػى سػمطا اليح،يػؽ ا بيػدا ى مػف ،ػص و صػور ػ ذ المحاكمػا هػى الفرصػا الخيػرة والوحيػدة
اليػػى ما ازلػػت ميب،يػػا أمػػام ـ  ،وألف ا ي ػػاع المحكم ػػا ب بػػوت الي مػػا أو في ػػا أو عػػدـ ا ي اع ػػا
ي بغى أف يكوف مسيمدا مف ال ،ا اليى يوحى ب ا يمؾ األدلا ع د يح،ي ،ا بالجمسا ومػف اليػر ير
الذش يحد ا يمؾ األدلا فى فوس ضاة الدعوش وهـ يسيمووف وي صيوف لي ا بر فس ـ
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وألف الحكػػـ فػػى الػػدعوش بمجػػرد طػػىع المحكمػػا عمػػى أو ار ػػا ي طػػوش و شػػؾ

عمػى مغػامرة خطيػرة

يػامف مو ػا احيمػاؿ زلػؿ ال،ضػاه وا ي ػاع ـ ال،اصػر والمبيسػر بردلػا ػػد

يكػػوف أممي ػػا أه ػواء الخصػػوـ وأف ارض ػ ـ ػػر المشػػادة اليػػى حػػد ت بػػيف الطػػاعف والضػػابط /

رامى ور الديف الذش أجرش ضبطا بغير مسوغ شرعى

وجرش ضاء ال ،ض عمى أف دفاع الطاعف ذا كاف د صد م ا يكػذيب شػاهد ا بػات
وكاف مف شػر ا لػو صػق أف ييغيػر بػا وجػا الػرأش فػى الػدعوش  ،ف،ػد كػاف ل ازمػا عمػى المحكمػا

أف يمحص ػػا وي،س ػػطا ح ،ػػا بيح،ي ػػؽ يجري ػػا بموف ػػا لغاي ػػا األم ػػر في ػػا  ،أو أف ي ػػرد عمي ػػا بم ػػا
يدحضا ف هى رأت طراحا أما و د أمسكت عف يح،ي،ػا  ،وكػاف مػا أورديػا ردا عميػا بػدعوش
ا طم اف لى أ واؿ الشاهد فيػر سػا غ لمػا ي طػوش عميػا مػف مصػادرة عمػى المطمػوب بػؿ أف

ي حسـ أمره فرف حكم ا يكوف مويبا

،ض ٓٔ ٜٜٔٓ/٘/ػ س ٔٗ ػ ر ـ ٕٗٔ ػ ص ٗٔٚ



وّب لضذ حمىّخ إٌمض ثأْ :

" يح،ي ػػؽ األدل ػػا ه ػػو واج ػػب المحكم ػػا ف ػػى المػ ػواد الج ا ي ػػا ف ػػى الم ،ػػاـ األوؿ وعم ػػى

المحكمػػا يح،يػػؽ الػػدليؿ مػػا داـ يح،ي،ػػا ممك ػػا بغػػض ال ظػػر ع ػف مسػػمؾ المػػي ـ فػػى شػػرف هػػذا
الدليؿ ػ ألف يح،يؽ األدلا فػى المػواد الج ا يػا يصػق أف يكػوف رهػف مشػي ا المػي ـ أو المػدافع
عا

"

، ض ٕٗ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ ر ـ ٗ ٛػ ص ٕٗٗ

، ض ٕ٘ ٜٔٛٗ/ٔٔ/ػ س ٖ٘ ػ ر ـ ٘ ٔٛػ ص ٕٔٛ
وّب لضذ ثأْ :

"األصؿ فػى األحكػاـ الج ا يػا أف يب ػى عمػى اليح،ي،ػات اليػى يجري ػا المحكمػا بالجمسػا

ويسمع في ا الش ود فى مواج ا المي ـ ما داـ سماع ـ ممك ا

"



،ض ٔٔ ٜٕٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ ر ـ  ٜٔٚػ ٓٛٚ



،ض ٖٓ ٜٔٚٛ/ٔ/ػ س  ٕٜػ ر ـ ٕٔ ػ ص ٕٓٔ
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زاثؼب  :لظٛز آخس ف ٝاٌزعجيت :

ازع دفاع الطاعف فى المخدر الذش سب ليا ح ارزه  ،وذهب لػى أف مػا ضػبط لػـ يكػف

بذايػػا مػػا يػػـ يحميمػػا بػػال ظر لوجػػود خػػىؼ جػػوهرش بػػيف وزف مػػا يػػـ ضػػبطا وبػػيف وزف مػػا يػػـ

يحميمػػا بالمومػػؿ المخػػيص بمصػػمحا الطػػب الشػػرعى  ،ذ بمػػغ وزف المخػػدر فػػى أع،ػػاب ضػػبطا
بال يابا الواما خمسػا ج ارمػات بي مػا وجػد ع ػد يحميمػا بيمػؾ الج ػا اليػى امػت باليحميػؿ ٘رٙ
ج ارمػػا وباليػػالى ف ػػاؾ فػػارؽ جػػوهرش وكبيػػر بػػيف الػػوز يف فػػى المػػرحمييف المػػذكورييف  ،األمػػر

الػػذش يػػدؿ عمػػى أف مػػا يػػـ ضػػبطا لػػـ يكػػف هػػو مػػا يػػـ يحميمػػا  ،وأف ه ػػاؾ مػػا عبػػث ويىعػػب

حدث فى الحرز المحيوش عمى المػادة المضػبوطا  ،وباليػالى فػى يمكػف سػ اد حيازيػا لمطػاعف
 ،وهو دفػاع يظػاهره الوا ػع ويسػا ده ذ بمػغ فػارؽ الػوزف بمػا يوػادؿ حػو  %ٔٚمػف جممػا وزف
المخػػدر بركممػا  ،األمػػر الػػذش كػػاف ي،يضػػى مػػف المحكمػػا أف يفطػػف ل ػػذا الػػدفاع وي،سػػطا ح،ػػا
بيح،يؽ يجريا فى هذا الشرف يي،صى م ا ومف خىلا ح،ي،ػا األمػر فيػا باعيبػار أف األمػر ه ػا
ميومؽ بحسـ الجريما المس دة لمطاعف والذش يدور موا وجودا وعدما وييويف اسػيظ ار وجػا
الحؽ فى هذا الدفاع الجوهرش الػذش ييريػب عميػا لوصػق فػى الجريمػا المسػ دة لمطػاعف  ،كمػا
أف الوا ع يظاهره ويسػا ده  ،ألف الفػارؽ بػيف الػوز يف ممحػوظ وواضػق و يمكػف يفسػيره

بوػد

اسيجىء الح،ي،ا ب اء عمػى اليح،يػؽ الػذش كػاف ييوػيف عمػى المحكمػا ال،يػاـ بػا ولػو دوف طمػب

صريق مف الدفاع

ألف هػػذا هػػو واجػػب المحكمػػا فػػى الم،ػػاـ األوؿ و يجػػوز أف يكػػوف رهػػف مشػػي ا الػػدفاع ،

كمػػا سػػبؽ البيػػاف ،وألف هػػذا اليح،يػػؽ ممكػػف ولػػيس مسػػيحيى وظػػاهر اليومػػؽ بالػػدعوش  ،و زـ
لمفصؿ في ا ػ كما كاف عمى سمطا اليح،يؽ أف ييدارؾ هذا ال،صور بؿ أف يحيػؿ الػدعوش لػى
المحكما لمفصؿ في ا ػ وكاف عمى المحكما أف ييدارؾ ما شػاب اليح،يػؽ ا بيػدا ى مػف صػور
و ،ص باعيبارها سمطا الحكـ والمىذ األخير الذش يويصـ با المي ـ بداء دفاعػا ويح،ي،يػا ،
وألف مب ػػدأ ا ي ػػاع الج ػػا ى باألدل ػػا المطروح ػػا عمي ػػا ع ػػد الفص ػػؿ ف ػػى ال ػػدعوش يف ػػرض عمي ػػا

ضػػرورة موايشػػيا لكافػػا أدلػػا ال بػػوت أو ال فػػى موايشػػا فوميػػا بويػػدة كػػؿ البوػػد عمػػا يوضػػحا
األوراؽ والمحاضػػر والي،ػػارير المكيوبػػا مػػف مومومػػات جامػػدة وصػػماء ػ ذ يسػػيحيؿ مػػع هػػذا
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الجمػػود يكػػويف ا ي ػػاع المطمػػوب لػػدش ضػػاة الػػدعوش ػ كمػػا أف اخػػيىؼ وزف المخػػدر عمػػى

ال حػػو الكبيػػر السػػالؼ البيػػاف ي،يضػػى عمػػى وا وػػا س ػ اده لمطػػاعف ػػد ار مػػف الغمػػوض وا ب ػػاـ
ليس ب،ميؿ  ،ذ يدعو لى اليسااؿ عػف سػبب هػذا الخػىؼ  ،وعمػا ذا كػاف يرجػع لػى عوامػؿ

طبيوي ػػا أـ ييج ػػا الي و ػػب ف ػػى الح ػػرز والوب ػػث بمحيوياي ػػا  ،وه ػػذا اليس ػػااؿ ل ػػف يم ،ػػى ا جاب ػػا
الشافيا وال،اطوا

مف خىؿ اليح،يؽ الػذش كػاف ييوػيف عمػى المحكمػا ال،يػاـ بػا  ،وهػذه هػى

م مي ا الر يسيا وجوهر المحاكما الج ا يا  ،وهػو واجػب بػدي ى مكػاف البحػث والم ا شػا فػى

ع اصر اليح،يؽ ا بيدا ى  ،وليمكيف المحكما باليالى مف أداء وظيفي ػا فػى المواز ػا بػيف هػذه
الو اصر  ،وألف اليح،ي،ات ا بيدا يا ليست ل ا حجيا مطم،ا فى ا بات

ول ػػذا فػػإف مػػا يحويػػا مػػف أدلػػا وع اصػػر بػػات يحيمػػؿ الجػػدؿ والم ا شػػا خاصػػا ذا

كا ت محؿ فموض واب اـ ولممحكمػا أف يح،ػؽ مػا يحيػاج لػى يح،يػؽ م ػا  ،ػـ يرخػذ ب ػا أو
يطرح ا حسبما يرش ذا لـ يطم ف لي ا م ما كاف وع ا  ،وألف هذا اليح،يؽ الذش كػاف ييوػيف

عم ػػى المحكم ػػا ال،ي ػػاـ ب ػػا واج ار ػػا ػػد يكش ػػؼ ه ػػذا الغم ػػوض ال ػػذش ػػار ح ػػوؿ ح ػػرز المخ ػػدر
ومحيويايا خيىؼ وز ا فى مراحؿ يداولا المخيمفا ويدفع المحكما لى الشػؾ فػى مصػير مػا

ضػػبط و بػػوت الوبػػث واليىعػػب فيػػا ػ وهػػذا الشػػؾ يكفػػى وحػػده ط ػراح الي مػػا عػػف الطػػاعف
وال،ضاء ببراءيا  ،واذ أمسكت المحكما عػف جػراء ذلػؾ اليح،يػؽ دوف مبػررات سػا غا وم،بولػا
وخمػت أسػػباب حكم ػػا محػؿ هػػذا الطوػػف مػف اسػػباب م،بولػػا يسػوغ اط ارحػػا بػػؿ فػاب كميػػا عػػف

المحكما  ،ولـ يفطف ليا ا يا  ،ول ػذا خػى حكم ػا حيػى مػف يحصػيما  ،فػإف هػذا ي بػئ عػف
أ ا أصمت أذا ا عػف سػماع هػذا الػدفاع وفضػت بصػرها عػف راييػا وأفم،ػت باب ػا فػى وجػا
طار ػػا  ،وهػػو أمػػر ييػػاذش م ػػا الودالػػا أشػػد ا يػػذاء  ،ول ػػذا كػػاف حكم ػػا مويبػػا ل،صػػوره فضػػى

عف خىلا بحؽ الدفاع ميويف ال ،ض وا حالا
ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ :

" ذا كاف الفرؽ بيف وزف الحرز المحيوش عمى المخػدر ع ػد ضػبطا ووز ػا ع ػد يحميمػا

فر ا ممحوظا ػ فإف ما ما دفع با الطاعف عف د لا هذا الفارؽ البيف لمشؾ فى الي ما ما هػو
دفاع يش د لا الوا ػع ويسػا ده فػى ظػاهر دعػواه ػ ومػف ػـ كػاف ييوػيف عمػى المحكمػا أف يح،ػؽ
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هػذا الػدفاع الجػوهرش ػ فػى صػورة الػدعوش ػ بموفػا لغايػا األمػر فيػا أو يػرد عميػا بمػا ي،يضػيا ،

أما و د سكيت ع ا وأففمت الرد عميا فإف حكم ا يكوف اص ار واجب ال ،ض "

،ض ٘ٔ ٜٔٚٙ/ٔٔ/ـ س  ٕٚـ ر ـ ٕٗٓ ـ ص ٖٓ ٜـ الطوف ٔٙٛـ  ٗٙؽ
ٚػٓ عٍت ٚلف اٌزٕفير
ـــــــــــ

فإ ػػا لمػػا كػػاف ا سػػيمرار فػػى ي فيػػذ الحكػػـ المطوػػوف فيػػا مػػف شػػر ا أف يريػػب لمطػػاعف أض ػ ار ار
جسيما  ،ول ذا يحؽ لا طمب و ؼ ي فيذه ما يا ري ما يفصؿ فى هذا الطوف

فٍٙرٖ األظجبة
ـــــــــــ

يمػػيمس الطػػاعف ـ بوػػد ضػػـ المفػػردات لمزوم ػػا ليح،يػػؽ أوجػػا الطوػػف ـ األمػػر بو ػػؼ
ي فيذ الحكـ المطووف فيا ما يا ري ما يفصؿ فى هذا الطوف ٚا ىُ :
أٚال  :بوؿ الطوف شكى

ثبٔيب  :وفػى موضػوع الطوػف ػ بوػد ضػـ المفػردات لمزوم ػا ليح،يػؽ أوجػا الطوػف ػ ،ػض
الحكـ المطووف فيا وا حالا

احملبِ /ٝزجبئ ٝػغيخ
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رصٚيس حمسز ػسف ٝـ اظزؼّبي
ــــــــــــــــ

ف ٝاٌمضيخ زلُ 14407

 ،زلُ  2007/7570جٕخ  6أوزٛثس
ف ٝاٌغؼٓ ثبٌٕمض 3/19830ق
ـــــــــــــــــــــ
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حمىّخ إٌمض
دائسح اجلٕخ
ِروــــــسح

ثأظجبة اٌغؼٓ ثبٌٕمض
املمدَ ِٓ :

حمى َٛضدٖ ـ عبػٓ

وموط ػػا المخيػػار مكيػػب األسػػياذ /محمػػد رجػػا ى عطيػػا ػ وش ػ ريا رجػػا ى

عطيا ػ المحامى بال ،ض  ٕٙشارع شريؼ باشا ػ ال،اهرة ػ ٓ
ضــد :
(ٔ)

ال يابا الواما

(ٕ)

( ِدػ ٝثب مٛق املدٔيخ )

فــ ٝا ىــُ  :الصػػادر مػػف محكمػػا ج ػ ق مسػػير ؼ  ٙأكيػػوبر بجمسػػا ٕ٘ ٕٜٓٓ/ٖ/فػػى

الج حا ر ػـ  ٔٗٗٓٚلسػ ا  ٕٓٓٛجػ ق س  ٙأكيػوبر (ٓ ٚ٘ٚلسػ ا ٕٓٓٚ
ج ق سـ أوؿ أكيوبر ) والمحكوـ في ػا حضػوريا ب،بػوؿ ا سػي اؼ شػكى وفػى
الموضوع بيوديؿ الحكـ المسير ؼ وا كيفاء بحبس المسير ؼ ى ا أشػ ر مػع

الشغؿ ويرييده فيما عدا ذلؾ
اٌٛلبئــــــغ
أحالت ال يابا الواما الطػاعف

ـــــــــــ

لػى المحاكمػا بوصػؼ أ ػا بيػاري ٕ٘ٓٓٚ/ٖ/

بدا رة سـ أوؿ أكيوبر
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أٚال :

ريك ػ ػػب يزويػ ػ ػ ار ف ػ ػػى مح ػ ػػرر عرف ػ ػػى ه ػ ػػو خط ػ ػػاب  ،ػ ػػؿ يخص ػ ػػيص طوي ػ ػػى األرض
وذلؾ عمى ال حو المبيف باألوراؽ

الخاصييف بالمج ى عميا

ثبٔيب  :اسيومؿ المحرر المزور السالؼ الذكر مع عمما بذلؾ
األمر الموا ب عميا بالمادة ٕ٘ٔ ع،وبات

وبجمس ػػا  ٕٓٓٛ/ٖ/ٕٚض ػػت محكم ػػا أوؿ درج ػػا حض ػػوريا بيوكي ػػؿ بح ػػبس الم ػػي ـ
س ييف مع الشغؿ عف كؿ ي ما وكفالػا عشػروف ألػؼ ج يػا وال ازمػا بػرف يػادش لممػدعى المػد ى
مبمغػػا و ػػدره ٔٓٓ٘ ج ي ػػا عمػػى سػػبيؿ اليوػػويض الما ػػت والمصػػروفات ومبمػػغ خمسػػوف ج ي ػػا

أيوابا لممحاماة

سػير ؼ المػي ـ وبجمسػػا ٕ٘ ٕٜٓٓ/ٖ/ضػت المحكمػا ا سػػي افيا حضػوريا ب،بػػوؿ

ا سي اؼ شكى وفى الموضػوع بيوػديؿ الحكػـ المسػير ؼ وا كيفػاء بحػبس المػي ـ ى ػا اشػ ر
مع الشغؿ ويرييده فيما عدا ذلؾ
ولما كاف الحكـ ا سي افى مويبػا وبػاطى

ف،ػد طوػف عميػا المحكػوـ ضػده المػذكور

بطريػػؽ الػ ،ض بيوكيػػؿ ( اليوكيػؿ مرفػػؽ ) وذلػػؾ بيػػاري
رـ

/

 ٕٜٓٓ/و يػػد الطوػػف يحػػت

ييابع يابا الجيزة الكميا

ٛٔٚزد فيّب يٍ ٝأظجبة اٌغؼٓ ثبٌٕمض .

أظــــــــــجبة اٌغؼٓ
أٚال :

اٌجغالْ .

ــــــــ

يبيف مف مطالوا الحكـ الصادر مف محكما أوؿ درجػا والػذش اخػذ الحكػـ ا سػي افى

محػػؿ هػػذا الطوػػف بم طو ػػا و ضػػى بيوػػديؿ الو،وبػػا الم،ضػػى ب ػػا وا كيفػػاء بحػػبس المػػي ـ (
الطاعف ) ى ا أش ر ويرييده فيما ضى با فى الدعوش المد يا ػ أف الحكـ ا بيػدا ى المػذكور
شػابا الػبطىف أل ػػا ا يصػر فػى ضػػا ا بإدا ػا الطػاعف عمػػى ا سػي اد لػى الػػدليؿ المسػيمد مػػف

ي،ري ػػر الخبي ػػر الم ،ػػدـ ف ػػى ال ػػدعوش وال ػػذش ا ي ػػى ل ػػى أف الم ػػي ـ ه ػػو الكاي ػػب ليو ي ػػع الم ػػدعى
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دوف بيػػاف وا وػػا الػػدعوش و األدلػػا اليػػى يسػػا د لي ػػا الحكػػـ فػػى ضػػا ا بإدا ػػا

المػػد ى

الطاعف  ،كما أففػؿ بيػاف مػادة الو،وبػا اليػى ضػى بإدا ػا الطػاعف وموا بيػا بموجب ػا  ،وذلػؾ

كمػػا بالمخالفػػا لمػػا صػػت عميػػا المػػادة ٖٓٔ ج ػراءات ج ا يػػا مػػف ضػػرورة اشػػيماؿ كػػؿ حكػػـ
صادر با دا ػا عمػى بيػاف مفصػؿ وواضػق لوا وػا الػدعوش اليػى ضػت المحكمػا بإدا ػا المػي ـ
ب اء عمي ا با ضػافا لػى بيػاف دخػر مفصػؿ وواضػق لكػؿ دليػؿ مػف األدلػا اليػى يسػا دت لي ػا
المحكمػا فػػى ضػػا ا بحيػػث

يشػػوبا مػػا يج يػػؿ أو يومػػيـ أو فمػػوض أو ب ػػاـ وذلػػؾ حيػػى

يسػػيطيع محكمػػا ال ػ ،ض م ار بػػا مػػدش صػػحا يطبيػػؽ ال،ػػا وف عمػػى الوا وػػا كمػػا صػػار ا باي ػػا

بالحكـ وسىما المرخذ

كمػػا أف اعػػدة شػػرعيا الج ػ ار ـ والو،وبػػات واليػػى جػػرش ػػص المػػادة  ٙٙ/مػػف الدسػػيور

ب ا وماداها أف

جريما و ع،وبا

ب ص يفرض عمى المحكما ضرورة بياف مادة الو،ػاب

اليػػى ا زلػػت الو،وبػػا ضػػد المػػي ـ ب ػػاء عمي ػػا  ،وييريػػب عمػػى مخالفػػا بطػػىف الحكػػـ لمخالفيػػا
أصػػوؿ واعػػد يسػػبيب األحكػػاـ واليػػى يوػػد مػػف أهػػـ الضػػما ات اليػػى اوجب ػػا ال،ػػا وف لسػػىما

األحكػػاـ وحيػػى يصػػبق الحكػػـ وبحػػؽ ع وا ػػا لمح،ي،ػػا ميػػى حػػاز ػػوة األمػػر الم،ضػػى بػػا بوػػد
صػػيروريا ا ي ػػا وباي ػػا  ،وه ػػذه ال ،ػػوة ييو ػػيف أف يكػػوف مس ػػيمدة م ػػف ذات الحك ػػـ وبو ػػد اس ػػييفاء

أسبابا كافا الشػروط اليػى ػص عمي ػا ال،ػا وف فػإذا يخمفػت يمػؾ الشػروط كػاف الحكػـ بػاطى و

يويد با وي سحب بطى ا لى كافا أسبابا وكذلؾ م طو ا الذش

يػاـ لػا بػدوف يمػؾ األسػباب

اليى يحمما
* ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـ
"

يكفػػى ف ػػى بي ػػاف مػ ػواد ال ،ػػا وف الي ػػى طب ،ػػت عم ػػى وا و ػػا ال ػػدعوش أف يك ػػوف

الحكـ د أ بت فى مي ػا أ ػا ييوػيف موا بػا الطػاعف بمػواد ا ي ػاـ  ،مػاداـ أ ػا لػـ يفصػق
عػػف يمػػؾ الم ػواد اليػػى أخػػذ ب ػػا والخاصػػا بػػاليجريـ والو،ػػاب وهػػو بيػػاف جػػوهرش أ يضػػيا
اعدة شرعيا الج ار ـ والو،وبات " ٓ

، ض ٔ ٜٔٚٙ/ٕ/ػ س  ٕٚػ  ٕٛػ ٖٗٔ
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، ض  ٜٔٚٛ/ٔٓ/ٕٙػ س  ٕٜػ  ٔٗٚػ ٖ٘ٚ
، ض ٗٔ ٜٔ٘ٔ/٘/ػ س ٕ ػ ٘ ٖٜػ ٘ٔٓٛ

، ض  ٜٔٛٛ/ٔٔ/ٕٛػ س  ٖٜػ  ٔٚٙػ ٖٔٔٚ

وميػػى بطمػػت يمػػؾ األسػػباب لمخالفي ػػا ل ػ ص ال،ػػا وف واعي ارهػػا ال،صػػور فػػى اليسػػبيب
فضى عف خموها مف مادة الو،اب اليى عو ب الطاعف ب ػاء عمي ػا فػإف الحكػـ بركممػا ػ أسػبابا
وم طو ػا ػ يكػوف بػاطىي و يويػد بػا كمػا هػو الحػاؿ فػى الحكػـ المسػير ؼ الػذش شػابا الػبطىف
ل،صػػور يسػػبيبا ولوػػدـ بيا ػػا مػػادة الو،ػػاب اليػػى بموجب ػػا أ زلػػت المحكمػػا الو،وبػػا الم،ضػػى ب ػػا

ضد الطاعف بالمخالفا لممادة ٖٓٔ جراءات ج ا يا كما سبؽ البياف

وي ػواير ضػػاء محكمػػا ال ػ ،ض  ،فػػى يطبيػػؽ أحكػػاـ المػػادة  ٖٔٓ /أ ج  ،عمػػى أ ػػا :

" يجػػب أف يكػػوف مػػدو ات الحكػػـ كافيػػا بػػذاي ا يضػػاح أف المحكمػػا حػػيف ضػػت فػػى الػػدعوش

با دا ػػا ػػد ألمػػت لمامػػا صػػحيحا بمب ػػى األدلػػا ال،ا مػػا في ػػا  ،واألسػػاس الػػذش ي،ػػوـ عميػػا كػػؿ
دليؿ  ،وأ ا كيما ييح،ؽ ذلؾ وييح،ؽ الغرض مف اليسبيب فإ ا يجػب أف يكػوف فػى بيػاف جمػى
مفصػؿ بحيػػث يسػػيطاع الو ػػوؼ عمػػى مسػػوفات مػػا ضػى بػػا  ،أمػػا فػراغ الحكػػـ فػػى عبػػارات
موم ػػاة أو وض ػػوا ف ػػى ص ػػورة مجمم ػػا مج م ػػا ف ػػى يح،ػ ػؽ الغ ػػرض ال ػػذش ص ػػده الش ػػارع م ػػف
سييجاب يسػبيب األحكػاـ و يمكػف محكمػا الػ ،ض مػف عمػاؿ ر ابي ػا عمػى وج ػا الصػحيق

ومف م ار با صحا يطبيؽ ال،ا وف عمى الوا وا كما صار باي ا بالحكـ


،ض ٕٕ ٜٔٚٙ/ٖ/ػ س  ٕٚػ ٔ ٚػ ٖٖٚ



،ض ٓٔ ٜٕٔٚ/ٔ/ػ س ٖٕ ػ  ٔٙػ ٘ٚ



،ض  ٜٖٔٚ/ٔ/ٕٜػ س ٕٗ ػ  ٕٚػ ٗٔٔ



،ض  ٜٔٚ٘/ٗ/ٕٚػ س  ٕٙػ ٖ ٛػ ٖ٘ٛ



،ض ٕٔ ٜٕٔٛ/ٔ/ػ س ٖٖ ػ ٗ ػ ٕٙ



،ض  ٜٕٔٛ/ٔ/ٜٔػ س ٖٖ ػ  ٚػ ٗٙ
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"

وّب لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ :
" يجب أ ّ يجمؿ الحكـ أدلا ال بوت فى الدعوش بؿ عميػا أف يبي ػا فػى وضػوح وأف يػورد

ماداهػػا فػػى بيػػاف مفصػػؿ لمو ػػوؼ عمػػى مػػا يمكػػف أف يسػػيفاد م ػػا فػػى م،ػػاـ الػػرد عمػػى الػػدفوع
الجوهري ػػا الي ػػى ي ػػدلى ب ػػا الم ػػي ـ وحي ػػى يمك ػػف أف ييح ،ػػؽ ال ػػذش ص ػػده الش ػػارع م ػػف يس ػػبيب

األحكاـ ويمكف محكما ال ،ض مف عماؿ ر ابي ا عمى يطبيؽ ال،ا وف يطبي،ا صحيحا


"

،ض  ٜٕٔٚ/ٔٔ/ٜٔػ س ٖٕ ػ ٖ ٕٚػ ٕٔٔٔ

وّب لضذ ثأٔٗ :

" مػػف الم،ػػرر أ ػػا يجػػب فػػى كػػؿ حكػػـ با دا ػػا أف يػػورد مػػا اسػػي د ليػػا مػػف أدلػػا ال بػػوت

وأف يبيف ماداها بيا ا كافيا ييضق وجا اسيد لا ب ا


"

،ض ٘ٔ ٜٖٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٗ ػ ٔ ٜٔػ ٜ٘ٚ

وّب لضذ ثأٔٗ :

" مػف الم،ػػرر أ ػػا يجػػب يػراد األدلػػا اليػػى يسػػي د لي ػػا المحكمػا وبيػػاف ماداهػػا فػػى حكم ػػا

بيا ػػا كافيػػا فػػى يكفػػى ا شػػارة لي ػػا بػػؿ ي بغػػى سػػرد مضػػموف كػػؿ دليػػؿ وذكػػر مػػاداه بطري،ػػا
وافي ػػا يب ػػيف م ػػا م ػػدش يريي ػػده الوا و ػػا كم ػػا ا ي و ػػت ب ػػا المحكم ػػا ومبم ػػغ يس ػػا ا م ػػع ب ػػا ى
األدلا "


،ض  ٜٜٔٚ/ٕ/ٛػ س ٖٓ ػ  ٗٙػ ص ٖٕٔ

وّب لضذ ثأٔٗ :

" مف الم،رر أ ا يجب يراد األدلا اليى يسي د لي ا المحكما وبياف ماداها فػى الحكػـ بيا ػا

كافيا فى يكفى مجػرد ا شػارة لي ػا بػؿ ي بغػى سػرد مضػموف الػدليؿ وذكػر مػاداه بطري،ػا وافيػا

يبػػيف م ػػا مػػدش يرييػػده لموا وػػا اليػػى ا ي وػػت ب ػػا المحكمػػا ومبمػػغ يفا ػػا مػػع بػػا ى األدلػػا اليػػى
أ رها الحكـ حيى ييضق وجا اسيد لا ب ا "


،ض  ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٔٚػ س ٕٓ ػ  ٕٔٙػ ٕ٘ٔٛ



،ض  ٜٔٛٗ/ٔ/ٜٔػ س ٖ٘ ػ ٗٔ ػ ٗٚ
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وييريب عمػى ذلػؾ أ ػا

يجػوز لمحكمػا الدرجػا ال ا يػا أف يوي ػؽ أسػباب ذلػؾ الحكػـ

ا بيدا ى أو م طو ا واذ فومت فإف حكم ا يكوف مويبا بالبطىف

ولمػػا كػػاف ال ابػػت مػػف مطالوػػا الحكػػـ ا سػػي افى الصػػادر مػػف محكمػػا الدرجػػا ال ا يػػا

مح ػػؿ ه ػػذا الطو ػػف ا ػػا واف ك ػػاف ػػد أ ش ػػر ل فس ػػا أس ػػبابا خاص ػػا ب ػػا ،

أ ػػا اعي ػػؽ الو،وب ػػا

الم،ضى ب ا بموجػب الحكػـ ا بيػدا ى واف ضػى بيوػديم ا لػى ع،وبػا الحػبس مػع الشػغؿ لمػدة
ى ا أش ر مع يرييده فيما ضى با فى الدعوش المد يا

وب ػػذلؾ يك ػػوف الحك ػػـ المطو ػػوف في ػػا ب ػػاطى ب ػػدوره أل ػػا اعي ػػؽ الو،وب ػػا الم،ض ػػى ب ػػا

بموجب الحكـ ا بيدا ى المشوب بالبطىف كما سبؽ بيا ا

وك ػػاف عم ػػى الحك ػػـ المطو ػػوف في ػػا حي ػػى يس ػػمـ ض ػػااه م ػػف ه ػػذا الوػ ػوار أف ي ش ػػئ ل ػػا

م طو ػػا مس ػػي،ى يمام ػػا ع ػػف م ط ػػوؽ الحك ػػـ المس ػػير ؼ الباط ػػؿ

ػ ذ يحظ ػػر عم ػػى المحكم ػػا

ا سي افيا يرييد أو يوديؿ حكـ محكمػا أوؿ درجػا طالمػا أف الحكػـ األخيػر مشػوب بػالبطىف ػ
واذ خ ػػالؼ الحك ػػـ المطو ػػوف في ػػا ه ػػذا ال ظ ػػر فا ػػا يك ػػوف ب ػػاطى بركمم ػػا بم ػػا يس ػػيوجب ،ض ػػا
وا عادة

وبذلؾ ضت محكما ال ،ض ف،الت ف :
" حالا الحكـ ا سي افى فى م طو ا لى الحكـ ا بيدا ى الباطػؿ مػف شػر ا أف يبطػؿ

الحكـ المطووف فيػا الصػادر مػف محكمػا الدرجػا ال ا يػا ولػو ا شػر الحكػـ األخيػر ل فسػا اسػبابا
جديدة
، ض ٘ٔ ٜٔٚٗ/ٔ/ػ س ٕ٘ ػ ر ـ  ٜػ ص ٔٗ ــ طوف ٘ٓٔٔ  ٖٗ/ؽ
ٚلضذ حمىّخ إٌمض أيضب ثأٔٗ :

" ذا كا ت أسباب الحكـ المسير ؼ فير سميما أو خمػت مػف البيا ػات الجوهريػا الواجػب

باي ػػا في ػػا  ،وجػػب عمػػى المحكمػػا ا سػػي افيا أف يحػػرر أسػػبابا جديػػدة  ،فػػإف لػػـ يفوػػؿ وأيديػػا
ألسبابا بطؿ الحكـ ا بيدا ى وا سي افى يبواي لا  ،سػي اده لػى حكػـ


،ض  ٜٔٙٚ/ٔٔ/ٙػ س  ٔٛػ ٕٕٔ ػ ٔٓٚٚ
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وجػود لػا ا و ػا "



،ض ٕ ٜٔٙٚ/ٔ/ػ س ٔٛػ سٖ ػ ٖٔ



،ض  ٜٔٙ٘/ٖ/ٛػ س  ٔٙػ  ٗٚػ ٕٕٓ ػ طوف ٖٕ ٜٔػ ٖٗ ؽ



،ض  ٜٖٔ٘/ٔ/ٕٙػ س ٗ ػ ٔ ٔٙػ ٕٔٗ ػ طوف ٖٕٕٔ ٕٕ/ؽ

ثبٔيب  :اٌمظٛز ف ٝاٌزعجيت

حصؿ الحكـ المطوػوف فيػا وا وػا الػدعوش اليػى ضػت المحكمػا بإدا ػا الطػاعف ب ػاء

عمي ػػا بمػ ػػا م ػػاداه أف المج ػ ػػى عمي ػػا /

ابمػ ػػغ بر ػػا ػ ػػاـ بشػ ػراء طويػ ػػى األرض ر مػػػى

ٔ ٗ/ٔٛ/ٔ ، ٖ/ٔٛ/ومسػاحي ا حػوالى سػيا د ؼ و ما يػا وخمسػيف ميػ ار مربوػا مػف ج ػاز ٙ
أكيوبر وذلؾ فى فضوف عامى ٗ ٜٜٔ٘/ٜٜٔو ػاـ باسػيخراج يػراخيص الب ػاء باسػما ػـ ػاـ

بإ شػػاء شػػركا ال محػػور لىسػػي مارات الو،اريػػا مػػع كػػؿ مػػف احمػػد سػػماعيؿ محسػػف وحسػػاـ عبػػد
اهلل محسػػف ولػػـ ي،ػػـ بػػادراج طويػػى ا رض ب أرسػػماؿ الشػػركا ػ

سالفى الذكر ومو ما الطاعف

أ ػػا فػػوجئ ب،يػػاـ ش ػريكيا

ب ،ؿ ممكيا طويى األرض لى الشركا وباسػمي ما دوف

عممػػا (؟!) وذلػػؾ عػػف طريػػؽ يزويػػر كي ػاب مػػارخ ٗٔ ٕٓٓ٘/٘/يحمػػؿ يو يوػػا مػػزو ار م سػػوبا
ليا موج ا لى ر ػيس ج ػاز مدي ػا  ٙأكيػوبر ييضػمف طمػب المواف،ػا عمػى يوػديؿ اليخصػيص

لم،طوييف ٔ ٗ/ٔٛ/ٔ ، ٖ/ٔٛ/بالمحرر المركػزش لممدي ػا
/

امػا مشػروع يجػارش وادارش باسػـ

لػػى شػػركا المحػػور وهػػى شػػركا مسػػاهما ( شػػركا المحػػور لىسػػي مارات الو،اريػػا )

و دـ الطاعف هذا الي ازؿ المزور لى الج از المذكور الذش ،ؿ اليخصيص بموجبا
وأضػػاؼ الحكػػـ المطوػػوف فيػػا ي،ػػوؿ ف الشػػاكى لػػـ ي،ػػـ بومػػؿ يوكيػػؿ لمطػػاعف أو مػػا

ي ػػازؿ عػػف طويػػى األرض المػػذكورييف وا ػػا فػػوجئ بوجػػود يػػرخيص مبػػا ى جديػػد صػػادر باسػػـ
شركا المحور لىسي مارات الو،اريا ػ و امت الشركا المذكورة برعماؿ الب ػاء عمػى يمػؾ األرض
دوف حؽ (؟!)
واسيطرد الحكـ ي،وؿ ف ال يابا الواما امت باسػيكياب الشػاكى ليو يوػا وجػاء بي،ريػر

سػػـ أبحػػاث اليزييػػؼ واليزويػػر بمصػػمحا الطػػب الشػػرعى أف
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( الطػػاعف ) هػػو الكايػػب

عم ػػى الطم ػػب الم ػػارخ ٗٔ ٕٓٓ٘/ٛ/والموج ػػا لج ػػاز مدي ػػا  ٙأكي ػػوبر ل  ،ػػؿ

لميو ي ػػع

اليخصيص لى شركا المحور لىسي مارات الو،اريا محؿ اليداعى (؟!)

وأضاؼ الحكـ أ ا بسااؿ احمد زكريا البػاجورش مػدير دارة يػراخيص المبػا ى بم ط،ػا

المحور المركزش بج از مدي ا  ٙأكيوبر أوضق بر ا وردت فادة مف الش وف الو،اريػا بالج ػاز
ػ ػػد ،مػ ػػت ممكيي ػ ػػا لػ ػػى شػ ػػركا المحػ ػػور

بػ ػػرف طويػ ػػى األرض الخاصػ ػػييف بالمػ ػػدعو

لىسػػي مار الو،ػػارش وب ػػاء عمػػى ذلػػؾ ػػاـ بإصػػدار ي ػراخيص المبػػا ى لمشػػركا ل،طويػػى األرض

المذكورييف

هو الذش ػاـ بمباشػرة جػراءات اليػراخيص

واسيطرد الحكـ ي،وؿ ف الطاعف

بموجب محضر اجيمػاع الجمويػا الوموميػا فيػر الواديػا لمشػركا ( المحػور ) بيفويضػا بإ ػاء
يمؾ ا جراءات وب اء عمى ذلؾ يـ صدار يراخيص الب اء باسػـ يمػؾ الشػركا وا ػا بسػااؿ احمػد
عبػػد الوزيػػز مكػػى مػػدير دارة األ ارضػػى الص ػ اعيا بالش ػ وف الو،اريػػا بج ػػاز مدي ػػا  ٙأكيػػوبر
رر بر ا ورد ليا خطاب مزيؿ بيو يع المدعو

وذلؾ بياري ٗٔ ٕٓٓ٘/ٛ/يطمػب فيػا

يو ػػديؿ الش ػػكؿ ال ،ػػا و ى ل،طوي ػػى األرض م ػػف ممك ػػا ل ػػى ش ػػركا مس ػػاهما ومرف ػػؽ ب ػػا محض ػػر

اجيماع الجمويا الوموميا الغير عاديا ليمؾ الشركا ومدرج بػا ،ػؿ ويوػديؿ يخصػيص طويػى
األرض مػػف

لػػى شػػركا المحػػور لىسػػي مارات الو،اريػػا وواف،ػػت المج ػػا المخيصػػا عمػػى

الطم ػػب ورفوي ػػا ل ػػى المج ػػا الر يس ػػيا والي ػػى واف ،ػػت عم ػػى الي ػػازؿ ع ػػف طوي ػػى األرض مم ػػؾ
لى الشركا المذكورة
وأضػػاؼ الحكػػـ أ ػػا بػػذلؾ يمػػت عمميػػا ال ،ػػؿ ػ ػػـ أع،ػػب ذلػػؾ ي،ػػدـ

بطمػػب

ييضمف أ ا لـ يي،دـ بذلؾ الطمب المارخ ٗٔ ٕٓٓ٘/ٛ/ويرفب فػى عػادة األمػر لػى مػا كػاف
عميػػا وطوػػف

عمػػى يو يوػػا عمػػى ذلػػؾ الطمػػب بػػاليزوير  ،وبمواج يػػا بمحضػػر اجيمػػاع

الجمويا الوموميػا الغيػر عاديػا ا ػر بػاف اليو يػع المزيػؿ بػا المحضػر هػو يو يوػا وصػادر م ػا
وأف مػػا ورد بػػا كػػاف مجػػرد ايفػػاؽ مبػػد ى عمػػى ،ػػؿ اليخصػػيص ل،طويػػى األرض (؟!) ذا ػػاـ
بػػا ى الشػػركاء بػػدفع يمػػا األرض ليػػا و يو ػػى بػػذلؾ أف األرض يػػدخؿ كحصػػا عي يػػا فػػى
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رأسماؿ الشركا وأ ػا وافػؽ عمػى محضػر ا جيمػاع ب،صػد

لىسي مار لحيف ياـ الشركا بدفع يما األرض ليا

ػاء ا جػراءات أمػاـ ال ي ػا الوامػا

واسػػيطرد الحكػػـ أ ػػا بس ػااؿ أحمػػد سػػماعيؿ محسػػف ػػرر أ ػػا يػػـ ا يفػػاؽ مػػع

(الشاكى) وحساـ عبد اهلل محسف عمى شاء مشروع يجارش سك ى عمػى طويػى األرض ممػؾ
وذل ػػؾ عم ػػى أف يس ػػاهـ األوؿ ب،طوي ػػى األرض م،اب ػػؿ مس ػػاهميا ه ػػو وا خي ػػر بالب ػػاء
وعمى أف يميمؾ األوؿ مث المشروع بود شا ا ويميمكاف ال م يف

ػـ يػـ يوػديؿ ا يفػاؽ وذلػؾ

بإ شاء شركا مساهما باسـ شركا المحور لىسي مار الو،ػارش وأف يخػيص األوؿ ب سػبا ٘ٗ%

ويخيص هو ب سبا ٘ٗ %ويخيص ال الث ب سبا ٓٔ%

وأف يبيع الشاكى ل ما طويى األرض كؿ حسب صيبا فى الشركا

وب اء عمى ذلؾ دفع لمشاكى

مبمغ يف مميوف وسبوما ا ألػؼ ج يػا ودفػع لػا

ال الث مبمغ سيما ا ألؼ ج يا ويسمـ هذه المبالغ بشيكات

وب اء عمى ذلؾ يـ ،ؿ يخصػيص طويػى األرض مػف اسػما لػى أرسػماؿ الشػركا ػـ
اموا برعماؿ الب اء عمى يمؾ األرض وا ف،وا مبمغ أربوا مىييف ج ي ا لمب اء و اـ ج ػاز مدي ػا

 ٙأكيوبر بإخطار

ب ،ؿ اليخصيص لى الشػركا فػى فضػوف عػاـ ٕ٘ٓٓ  ،وأضػاؼ

أف الشػػاكى وافػػؽ عمػػى ،ػػؿ اليخصػػيص لمشػػركا وذلػػؾ بػػا ارره فػػى محضػػر اجيمػػاع الجمويػػا

الوموميا الغير عاديا وبود ،ؿ اليخصيص ـ البدء فى الب ػاء  ،كمػا يسػيفاد عممػا مػف كو ػا
الوضػػو الم يػػدب لمشػػركا وهػػو المس ػ وؿ عػػف جميػػع أعمال ػػا وفػػؽ مػػا جػػاء بو،ػػد البيػػع المػػارخ
 ٕٓٓٗ/ٔٔ/ٜومحضػ ػػر اجيمػ ػػاع الجمويػ ػػا الوموميػ ػػا فيػ ػػر الواديػ ػػا والمػ ػػارخ ٕٕٓٓٓ٘/ٚ/
والمو ع م ا عمى كشؼ الحضور

وبس ػااؿ حسػػاـ عبػػد اهلل محسػػف ش ػ د بمضػػموف مػػا ش ػ د بػػا السػػالؼ الػػذكر  ،و ػػدـ
صػػور الشػػيكات اليػػى يفيػػد اسػػيىـ
أر

مبمػػغ سػػيما ا ألػػؼ ج يػػا ػ وبمواج يػػا بيمػػؾ األ ػواؿ

بصحا ايفا ا عمى شاء الشركا وي،سيـ الحصػص بيػ ـ  ،ولك ػا لػـ ي،ػدـ الطمػب

ل  ،ػػؿ اليخص ػػيص ول ػػـ يح ػػدث دخ ػػاؿ األرض كحص ػػا عي ي ػػا ف ػػى أرس ػػماؿ الش ػػركا ف ذل ػػؾ

ييطمب ي،ييم ا مف هي ا ا سي مار (؟!)
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وبسػااؿ المػػي ـ ( الطػػاعف ) ػػرر بمضػػموف أ ػواؿ السػػيد أحمػػد سػػماعيؿ وحسػػاـ عبػػد

اهلل محسػف وأ ػػا يػـ يفويضػػا مػف بػػؿ الشػركا
يخصػ ػػيص طويػ ػػى األرض مػ ػػف اسػ ػػـ

ػػاء جميػع ا جػراءات ال،ا و يػا الخاصػػا ب ،ػػؿ

لػ ػػى شػ ػػركا المحػ ػػور لىسػ ػػي مار الو،ػ ػػارش وأف

كػػاف برف،يػػا لػػدش ج ػػاز المدي ػػا ل ،ػػؿ ويوػػديؿ اليخصػػيص وا ػػا ػػدـ لمج ػػاز محضػػر

اجيمػػاع الجمويػػا الوموميػػا فيػػر الواديػػا فػػى حضػػور المػػذكور واف الموظػػؼ المخػػيص أمػػىه
صػػيغا الطمػػب ف،ػػاـ بكيابيػػا واع ػػادة لممػػذكور عػػادة كيابيػػا عم ػػى الحاسػػب ا لػػى وبوػػد ذل ػػؾ

بوػاميف فػػوجئ بر ػػا مػػي ـ بيزويػػر ذلػػؾ الطمػػب عمػػى الػػرفـ مػػف أ ػػا مفػػوض مػػف جميػػع الشػػركاء
با اء جراءات ،ؿ اليخصيص مف مشروع فردش لى شركا بموجب محضػر اجيمػاع جمويػا
عموميػػا فيػػر عاديػػا واف األرض دخمػػت الشػػركا كحصػػا عي يػػا فػػى ارسػػمال ا بوػػد شػػا ا ،

وأضاؼ ا ا و ع عمػى طمػب يوػديؿ و ،ػؿ اليخصػيص ألف الموظػؼ المخػيص هػو الػذش أمػىه

صيغيا وأ ا مفوض بذلؾ ا جػراء واليفػويض يبػيق لػا ذلػؾ كمػا أف لػا سػبا ٖ %مػف مبيوػات
الشركا م،ابؿ ا دارة وأضاؼ أف الب د الخامس مف ع،د ا يفاؽ ص عمػى ػداـ

ب ،ػؿ

اليخص ػػيص ومو ػػى ذل ػػؾ أف األرض ي ػػدخؿ كحص ػػا عي ي ػػا ولك ػػؿ شػ ػريؾ حص ػػا في ػػا ب س ػػبا

حصا اشيراكا فى الشركا

وازاء ما ي،دـ مف و ا ع فاف دفػاع الطػاعف يصػدش بػداءة مػف خػىؿ مذك اريػا لمحكمػا

الموضوع بدرجيي ا والمسي دات الم،دما م ا والمايػدة لدفاعػا ػ لػى البحػث ال،ػا و ى فػى يكييػؼ

طم ػػب  ،ػػؿ اليخص ػػيص ل،طوي ػػى األرض ر م ػػى ٔ ٗ/ٔٛ/ٔ ، ٖ/ٔٛ/الم ػػارخ ٕٗٔٓٓ٘/٘/
والػػذش بػػت أ ػػا مػػذيؿ باسػػـ /

( المػػدعى المػػد ى) وأ ػػا مكيػػوب بخػػط الطػػاعف ولػػيس

بخط مف سب ليا محؿ ا ي اـ الما ؿ والمس د لمطاعف يزويره واسيومالا مع الومـ بيزويره

و سػػيظ ار الح،ي،ػػا فػػى هػػذا الشػػرف وبيػػاف مػػدش صػػحا ا ي ػػاـ المس ػ د لمطػػاعف ف،ػػد
أبرز دفاعا عدة ح،ا ؽ مايدة بالمسي دات
أو :

يمكف يجاهم ا أو كارها أو جحدها وهى :

أف ه ػػاؾ ع،ػػد ايفػػاؽ مػػارخ ٕٔ ٕٓٓ٘/ٖ/مبػػرـ بػػيف الشػػاكى

( طػػرؼ ػػاف )

وك ػػؿ م ػػف الس ػػيد احم ػػد س ػػماعيؿ محس ػػف ( ط ػػرؼ أوؿ ) والم ػػدس حس ػػاـ عب ػػد اهلل

محسف ( طػرؼ الػث ) وع،ػد بيػع م جػز ا صػب عمػى طويػى األرض ر مػى ٖٔٛ/
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( الشػػاكى ) ٘٘ %عمػػى المشػػاع مػػف مسػػاحا يمػػؾ

 ٔٛ/ٗ ،بػػاع بم،يضػػاه

األرض ل ػػى الطػ ػرفيف األوؿ وال ػػا ى ل ،ػػاء م ػػف اجم ػػالى ػػدره ٓٓٓ ٖٓٓ ٖ ج ي ػػا
بم،يضػػى الب ػػد الخػػامس مػػف

( ى ػػا مىيػػيف و ى ما ػػا ألػػؼ ج ي ػػا )  ،واليػػزـ

الو ،ػػد ب  ،ػػؿ ممكي ػػا طوي ػػى األرض باس ػػـ الش ػػركا المزم ػػع ش ػػا ا ( ش ػػركا المح ػػور

لىسي مار الو،ارش ) فور يرسيسػ ا واليػى يسػي دؼ امػا مشػروع شػاء ابػراج سػك يا
عمى طويى األرض  ،ويو د كؿ طرؼ مػف األطػراؼ ال ى ػا بػدفع مميػوف ج يػا فػى
حالػػا خىلػػا باليزامايػػا ال ػواردة بالو،ػػد كمػػا ػػص الب ػػد السػػابع مػػف الو،ػػد عمػػى ل ػزاـ

الطػػرؼ ال ػػا ى (

الشػػاكى ) بيسػػميـ الط ػرفيف األوؿ وال الػػث المسػػي دات الدالػػا

عمى ممكييػا ل،طويػى األرض موضػوع اليوا ػد كمػا ا ػر باسػيىما الػ مف الميفػؽ عميػا

و دره ٖ ٖ مميوف ج يا

ثبٔيــب  :وي فيػػذا لىل ػزاـ ال ػوارد بالو،ػػد المػػذكور والمػػارخ ٕٔ ٕٓٓ٘/ٖ/ي،ػػرر ع،ػػد الجمويػػا
الومومي ػػا الوادي ػػا لش ػػركا المح ػػور لىس ػػي مارات الو،اري ػػا بي ػػاري ٕٓ ٕٓٓ٘/ٚ/و ػػد
حضرها الشاكى

ووافؽ طب،ػا لمػا جػاء بػا ارره باليح،ي،ػات عمػى ػرار الجمويػا

المػػذكورة والػػذش صػػدر با جمػػاع ػ بمػػف فػػي ـ المػػدعى ػ عمػػى يخصػػيص طويػػى

األرض ر مػػى ٖ ٔٛ/ٗ ، ٔٛ/الخاصػػا بػ ػ
الو،اريا

كم ػػا ص ػػدر ال،ػ ػرار با جم ػػاع
(

لػػى شػػركا المحػػور لىسػػي مارات

ػ بم ػػف ف ػػي ـ الم ػػدعى

ػ ك ػػذلؾ بيف ػػويض الط ػػاعف

) بي فيػػذ ،ػػؿ اليخصػػيص وا ػػاء ج ػراءات يوػػديؿ الشػػكؿ ال،ػػا و ى ل،طوػػا

األرض فى ج از مدي ا  ٙأكيوبر وا ػاء كافػا هػذه ا جػراءات مػع الج ػاز المػذكور
و دمت الشركا كافا المسي دات الدالا عمى هذه الح،ا ؽ
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وا باي ػػا ل ػػذه الح ،ػػا ؽ  ،ي ،ػػدـ دف ػػاع الط ػػاعف ل ػػى المحكم ػػا ا س ػػي افيا بجمس ػػا

 ٕٓٓٛ/٘/ٚػ بحافظا مسي دات بر ـ  ٔ /ورد مما ورد ب ا عمى وج ػا ومحيواهػا ػ
ِب ٔظٗ :

رمديُ :

ي بػػت مسػػي دات هػػذه الحافظػػا  ،أف طمػػب ،ػػؿ اليخصػػيص موضػػوع ا ي ػػاـ

هو يوبيػػر عػف رفبػا وارادة ومشػي ا المػدعى ه ػا/

 ،وييفػؽ يفا ػا كػامى مػع مػا

أراده و رره وأبداه وكمؼ ووكؿ با ذات المي ـ المسير ؼ  ،ب،رار صػادر م ػا شػارؾ فيػا
كوضػػو م يػػدب لشػػركا المحػػور لإلسػػي مارات الو،اريػػا  ،واليػػى حضػػر جمسػػا جمويي ػػا

الوموميػ ػػا فيػ ػػر الوادي ػ ػػا بيػ ػػاري ٕٓ ٕٓٓ٘/ٚ/اليػ ػػى ػ ػػررت في ػ ػػا الجمويػ ػػا الوامػ ػػا

با جمػػاع (وهػػو ضػػم ـ) ،ػػؿ يخصػػيص األرض م ػػا ػ مػػف
وص ػػدر ه ػػذا ال،ػ ػرار با جم ػػاع  ،وص ػػوت عمي ػػا

ػ لػػى الشػػركا ،

 ،ع ػػف فس ػػا بص ػػفيا الوض ػػو

الم يدب لمشركا  ،وأيضػا بػاليفويض عػف عضػو الجمويػا الوامػا ومجمػس ا دارة حسػاـ
عبد اهلل محمد  ،وهػو ػرار يػرف بيكميػؼ المػي ـ المسػير ؼ الوامػؿ بالشػركا بالي فيػذ ،
و ػػررت الجمويػػا الوامػػا با جمػػاع أيضػػا بمػػف فػػي ـ

(

يفػػويض المػػي ـ المسػػير ؼ

) با اء جراءات ،ؿ اليخصيص مع ج از مدي ا  ٙأكيوبر

ب ػػؿ وي ب ػػت مس ػػي دات ه ػػذه الحافظ ػػا أف ا يف ػػاؽ عم ػػى ه ػػذا ال  ،ػػؿ ميف ػػؽ عمي ػػا

ومسجؿ مف البدايا فػى ع،ػد شػراء األرض فػي ٕٔ ( ٕٓٓ٘/ٖ/مسػي د  ٖ/حافظػا ) ،

كمػا ي بػت المسػي دات أف

ػد أ ػر اليصػرؼ ب ،ػؿ اليخصػيص بوػد حصػولا  ،ػ

وذلؾ فى دعاوش مرفوعػا م ػا بوػد ذلػؾ و بػؿ أف يشػجر خػىؼ بي ػا وبػيف السػيد أحمػد
سػػماعيؿ محسػػف ر ػػيس مجمػػس ا دارة ػ وهػػو خػػىؼ
ػاـ عمػى أ ػره

دخػػؿ لممػػي ـ المسػػير ؼ فيػػا ،

بي،ػديـ الػبىغ فػى ٘ ٕٓٓٚ/ٖ/ػ بوػد اربػا عػاميف مػف ي فيػذ مػا

ػػرره وأب ػػداه ورف ػػب في ػػا بإرادي ػػا وف ػػوض ووك ػػؿ وكم ػػؼ الم ػػي ـ المس ػػير ؼ ب ػػا وبإيمام ػػا

اس ػػيكما وي فيػ ػذا ل،ػ ػرار الجموي ػػا الوام ػػا في ػػر الوادي ػػا ال ػػذش ش ػػارؾ في ػػا وص ػػوت م ػػع
أعضا ا عمى ذلؾ با جماع

ومف الم،رر الميفؽ عميا فى أحكاـ ال ،ض أ ا يزوير لممحرر الورفػى ميػى

كاف مضموف المحرر مطاب،ا رادة مف سب ليا
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( األدىبَ حببفظزٕب . ) 2/

ٔ ػ صػورة ضػو يا لصػورة رسػميا ػ سػبؽ ي،ػديم ا ػ مػف محضػر اجيمػاع الجمويػا الوامػا
فير الواديا لشركا المحور لىسي مارات الو،اريا بياري ٕٕٓٓٓ٘/ٚ/

ـ المػدعى ه ػا ػ الوضػو الم يػدب لمشػركا

ابػت فيػا حضػور األسػياذ /

عف فسا ومفوضا أيضا عف األسياذ  /حساـ عبد اهلل محسف  ،ابت فيػا صػدور ػرار
الجمويا الواما فير الواديا با جماع بمف في ـ األسياذ /

ا يى :

ـ المػدعى ه ػا عمػى

ٔ  -با جمػػاع ػ ،ػػؿ يخصػػيص طوػػا األرض ر ػػـ ٖ ٔٛ/ٗ ، ٔٛ/الخاصػػا
بالسيد /

ٕ-

(المدعى ه ػا) لػى شػركا المحػور لىسػي مارات الو،اريػا

با جمػاع ػ يفػويض السػيد /

ػ ( المػي ـ المسػير ؼ ) ـ فػى

ػاء

جػ ػ ػراءات يو ػ ػػديؿ الش ػ ػػكؿ ال ،ػ ػػا و ى ل،طو ػ ػػا األرض فػ ػ ػى ج ػ ػػاز مدي ػ ػػا
 ٙأكيوبر  ،والمواف،ا با جمػاع عمػػى ال،ػ ػرار بيفويػػض أ

المسير ؼ) في ا اء ا جراءات مع ج از مدي ا  ٙأكيوبر

(المػي ـ

ٕ ػ صػػورة ضػػو يا ػ ألصػػؿ سػػبؽ ي،ديمػػا وبممػػؼ الػػدعوش ػ مػػف سػػجؿ حضػػور المسػػاهميف
لش ػػركا المح ػػور لىس ػػي مارات الو،اري ػػا اب ػػت في ػػا ا ػػا بي ػػاري ٕٓ ٕٓٓ٘/ٚ/اجيمو ػػت
الجمويا الواما فير الواديا لمشركا وأف المساهميف وأعضاء مجمس ا دارة هـ :
ٔ  -الم دس  /السيد احمد محسف
ٕ  -المحاسب /

ػ المدعى ه ا

ٖ  -الم دس  /حساـ عبد اهلل محسف
و ابػت أف السػيد /

المػدعى ه ػا :ـ حاضػر ومو ػع عػف فسػا وبا ابػػا

عف الم دس  /حساـ عبد اهلل محسف وهو ذات محضػر اجيمػاع الجمويػا الوامػا فيػر
الواديػ ػػا (موضػ ػػوع المسػ ػػي د السػ ػػابؽ)الذش ػ ػػررت فيػ ػػا الجمويػ ػػا الوامػ ػػا فيػ ػػر الواديػ ػػا
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با جمػػاع ( وفػػي ـ السػػيد /

بايخػػاذ

ػ المػػدعى ه ػػا ) يفػػويض السػػيد /

ا ج ػراءات ال،ا و يػػا ل ،ػػؿ يخصػػيص طوػػا األرض ر ػػـ ٖ ٔٛ/ٗ ، ٔٛ/بج ػػاز مدي ػػا
لى شركا المحور لىسي مارات الو،اريا

 ٙأكيوبر مف اسـ /

هػػذا و ،ػػؿ اليخصػػيص ميفػػؽ عميػػا مػػف البدايػػا سػػمفا بو،ػػد مكي ػوب ( مسػػي دٗ/

حافظا ) بيف

وكؿ مف الم دس  /السػيد أحمػد سػماعيؿ محسػف والم ػدس /

حس ػػاـ عب ػػد اهلل محسػ ػػف يرييب ػػا
شػا ا ػ وفيػا أ ػر

ٖػ

شػ ػػاء ش ػػركا المح ػػور لإلسػ ػػي مارات الو،اريػ ػا المزمػػػع

مػع البيػع ػ ب ،ػؿ اليخصػيص عمػى مػا هػو ابػت بالمسػي د

الرابع بالحافظا

صػورة ضػو يا ػ وسػبؽ ي،ػديـ األصػؿ ػ مػف شػ ادة بفيػوش صػادرة ٘ٔ ٕٓٓٚ/ٚ/مػف

ال ي ػا الوامػا لإلسػي مار ػ لػى شػركا المحػور ػ ابػت في ػا أ ػا بشػرف محضػر اجيمػاع
الجموي ػػا الوام ػػا في ػػر الوادي ػػا لش ػػركا المح ػػور لإلس ػػي مارات الو،اري ػػا الم و ،ػػدة بي ػػاري

ٕٓ ٕٓٓ٘/ٚ/والػػذش يطمبػػيف فيػػا الػػرد ال،ػػا و ى عمػػى أف ػرار الجمويػػا المػػذكورة يوػػد
ال،يػػاـ بػػا جراء مػػف عدمػػا وكػػذا هػػؿ يسػػيمزـ

يػػوكيى ويفويضػػا يخػػوؿ لمسػػيد /

؟

يغيير الشكؿ ال،ا و ى ل،طوا األرض باسـ الشركا ي،ييـ مف ال ي ا أـ

فيد سياديكـ برف الرأش ال،ا و ى المويمد مف ال ي ا ا ي ى لى :

(ٔ) مػػا ا ي ػػى ليػػا الب ػػد ال ػػا ى مػػف محضػػر الجمويػػا الوموميػػا فيػػر الواديػػا لمشػػركا
يود يفويضا ويػوكيى صػريحا

لػبس فيػا مػف السػيد /

لمسػيد /

ف ػ ػػى ايخ ػ ػػاذ جػ ػ ػراءات  ،ػ ػػؿ يخص ػ ػػيص طو ػ ػ ػػا األرض ر ػ ػ ػػـ ٖٔٛ/ٗ ، ٔٛ/

الخاصا بالسػيد /

لشػركا المحػور وا ػاء كافػا ا جػراءات الميوم،ػا ب ػذه

األرض مع ج از مدي ا  ٙأكيوبر
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(ٕ )

كحصػػا عي يػػا مسػػاهما م ػػا

ذا كا ػػت هػػذه األرض م،دمػػا مػػف السػػيد /

فػػى زيػػادة أرسػػماؿ الشػػركا فػػإف األمػػر يسػػيوجب ي،يػػيـ هػػذه الحصػػا الوي يػػا عمػػى
ال حو الم،رر ا و ا أما ذا كاف األمػر

لمشركا دوف زيادة رأسمال ا فإف ذلؾ
*

يوػدو كو ػا مجػرد ،ػؿ يخصػيص ف،ػط

يسيوجب الي،ييـ

*

*

ه ػ ػػذا و ،ػ ػ ػػؿ اليخصػ ػ ػػيص ميفػ ػ ػػؽ عميػ ػ ػػا م ػ ػػف البدايػ ػ ػػا سػ ػ ػػمفا بو،ػ ػ ػػد مكيػ ػ ػػوب

( مسػي د ٗ/حافظػػا ) بػػيف

والسػيد أحمػػد محسػػف وحسػاـ عبػػد اهلل محسػػف يرييبػػا

شػاء شػركا المحػور لإلسػي مارات الو،اريػا المزمػع شػا ا ػ وفيػا أ ػر مػع البيػع ب ،ػؿ

اليخصيص عمى ما سييضق بالمسي د اليالى
ٗ ػ

صػػورة ضػػو يا لو،ػد ايفػػاؽ فػى ممكيػػا حصػػص فػى األرض ومشػػاركا فػػى الب ػػاء مػػارخ

ٕٔ ٕٓٓ٘/ٖ/بيف كؿ مف :

ٔ  -السيد  /السيد أحمد سماعيؿ ػ طرؼ أوؿ
ٕ  -السيد /

ػ طرؼ اف ػ المدعى ه ا

ٖ  -السيد  /حساـ عبد اهلل محسف ػ طرؼ الث

اب ػػت في ػػا ايف ػػاؽ األطػ ػراؼ ال ى ػػا عم ػػى يك ػػويف ش ػػركا مس ػػاهما فرضػ ػ ا أ ام ػػا

مشروع شاء أبراج سك يا عمى أف يكوف سبا حصا كػؿ شػريؾ لػتوؿ ٘ٗ %وال ػا ى
٘ٗ %وال الث ٓٔ%
و ػػص الب ػػد ال ػػا ى م ػػف الو ،ػػد عم ػػى حص ػػص ك ػػؿ األطػ ػراؼ ال ى ػػا ف ػػي األرض ،

بوا ع :

(ٔ) ٓٔ يػ ػراط و ٕٓر ٜٔسػ ػ ـ يو ػػادؿ ٘ٗ %م ػػف اجم ػػالى المس ػػاحا لمط ػػرؼ
األوؿ
(ٕ) ٓٔ يػ ػراط وٕٓر ٜٔسػ ػ ـ يو ػػادؿ ٘ٗ  %م ػػف اجم ػػالى المس ػػاحا لمط ػػرؼ
ال ا ى
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(ٖ) ٕ يػ ػ ػراط وٓٙر ٜسػ ػ ػ ـ يو ػ ػػادؿ ٓٔ %م ػ ػػف جم ػ ػػالى المس ػ ػػاحا لمط ػ ػػرؼ
ال الث

و ص الب د الرابع بالو،د عمى سداد الم،ابؿ لمطرؼ ال ا ى

ػ كا يى :

(ٔ) يسدد الطرؼ األوؿ الم دس  /السػيد أحمػد اسػماعيؿ محس ػػف مبمػغ ٓٓٓ ٓٓٚ
ٕ جـ بشيكيف :
الشػ ػػيؾ المصػ ػػرفى ر ػ ػػـ  ٜٖٓٓٔٓٓٛ٘ٗٚاسػ ػػيح،اؽ ٕٔ ٕٓٓ٘/ٖ/بمبمػ ػػغ



ٓٓٓ ٖٓ٘ ٔ جـ مسحوب عمى ب ؾ مصر الدولى

 الش ػ ػ ػػيؾ المص ػ ػ ػػرفى ر ػ ػ ػػـ  ٜٖٓٓٔٓٓٛ٘ٗٛاس ػ ػ ػػيح،اؽ  ٕٓٓٙ/ٖ/ٚبمبمػ ػ ػ ػػغ
ٓٓٓ ٖٓ٘ ٔ جـ مسحوب عمى ب ؾ مصر الدولى

(ٕ) يسػػدد الطػػرؼ ال الػػث الم ػػدس  /حسػػاـ عبػػد اهلل محسػػف مبمػػغ ٓٓٓ ٓٓ ٙجػػـ
بشيكيف  :ػ

 الش ػ ػػيؾ المص ػ ػػرفى ر ػ ػػـ  ٕٓٗٓٓٗٔ٘ٚٛاس ػ ػػيح،اؽ  ٕٓٓ٘/ٖ/ٚبمبم ػ ػػغ ٓٓٓ
ٖٓٓ جـ مسحوب عمى الب ؾ الوط ى المصرش  /الم دسيف

 الش ػ ػػيؾ المص ػ ػػرفى ر ػ ػػـ  ٕٜٓٗٓٓٗٔ٘ٚاس ػ ػػيح،اؽ ٔ ٕٓٓٙ/ٖ/بمبم ػ ػػغ ٓٓٓ
ٖٓٓ جـ مسحوب عمى الب ؾ الوط ى المصرش  /الم دسيف
و صػت ف،ػرات الب ػد ال اربػع عمػى أف يو يػع الطػرؼ ال ػا ى

عمػى الو،ػد ػ

مخالصا ياما و ا يا ب،بض المبمغ
و ػػص الب ػػد الخػػامس بالو،ػػد عمػػى الي ػزاـ

ػ المػػدعى ه ػػا ػ ب ،ػػؿ ممكيػػا

طويػػى األرض موضػػوع الو،ػػد ( ر ػػـ ٖ )ٔٛ/ٗ ، ٔٛ/باسػػـ الشػػركا المزمػػع ش ػػا ا
بيف أطراؼ الو،د موزعا حسب حصا كؿ مف الشركاء وذلػؾ فػور يرسػيس الشػركا بػيف
الشركاء
٘

ػ صػػورة ضػػو يا لمشػػيكات األربوػػا ب،يمػػا الم،ابػػؿ المػػدفوع طب،ػػا لمب ػػد ال اربػػع مػػف الو،ػػد

موضوع المسي د السابؽ وهى الشيكات األربوا ا ييا :
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(ٔ) الشػػيؾ المصػػرفى ر ػػـ  ٜٖٓٓٔٓٓٛ٘ٗٚاسػػيح،اؽ ٕٕٔٓٓ٘/ٖ/
بمبمغ ٓٓٓ ٖٓ٘ ٔ جـ مسحوب عمى ب ؾ مصر الدولى

(ٕ) الشػ ػػيؾ المصػ ػػرفى ر ػ ػػـ  ٜٖٓٓٔٓٓٛ٘ٗٛاسػ ػػيح،اؽ ٕٓٓٙ/ٖ/ٚ
بمبمغ ٓٓٓ ٖٓ٘ ٔ جـ مسحوب عمى ب ؾ مصر الدولى

(ٖ) الش ػ ػ ػػيؾ المص ػ ػ ػػرفى ر ػ ػ ػػـ  ٕٓٗٓٓٗٔ٘ٚٛاس ػ ػ ػػيح،اؽ ٕٓٓ٘/ٖ/ٚ
بمبمػ ػػغ ٓٓٓ ٖٓٓ جػ ػػـ مسػ ػػحوب عمػ ػػى الب ػ ػػؾ الػ ػػوط ى المصػ ػػرش /

الم دسيف

(ٗ) الش ػ ػ ػػيؾ المص ػ ػ ػػرفى ر ػ ػ ػػـ  ٕٜٓٗٓٓٗٔ٘ٚاس ػ ػ ػػيح،اؽ ٕٔٓٓٙ/ٖ/
بمبم ػػغ ٓٓٓ ٖٓٓ ج ػػـ مس ػػحوب عم ػػى الب ػػؾ ال ػػوط ى المص ػػرش /

الم دسيف

 ٙػ شػ ادة رسػميا مويمػدة ومخيومػا ػ وسػبؽ ي،ػديـ شػ ادة مما مػا ػ صػادرة ٕٓٔٓٓٛ/ٗ/
مػ ػػف الب ػ ػػؾ األهمػ ػػى سوسػ ػػيييا ج ػ ػراؿ بيمػ ػػاـ يحصػ ػػيما الشػ ػػيكيف ، ٜٖٓٓٔٓٓٛ٘ٗٚ
 ٜٖٓٓٔٓٓٛ٘ٗٛسػ ػػالفى البيػ ػػاف الصػ ػػادريف مػ ػػف الطػ ػػرؼ األوؿ الم ػ ػػدس  /السػ ػػيد
أحم ػ ػ ػ ػ ػ ػػد س ػ ػ ػ ػ ػ ػػماعيؿ محس ػ ػ ػ ػ ػ ػػف
األوؿ

ج راؿ
 ٚػ

ػ و ي ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ال،يم ػ ػ ػ ػ ػ ػػا لحس ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب المس ػ ػ ػ ػ ػ ػػيفيد

بحسػػابيا بكػػؿ مػػف الب ػػؾ المصػػرش األمريكػػى والب ػػؾ األهمػػى سوسػػيييا

شػ ادة رسػميا مويمػدة ومخيومػا صػادرة ٗ ٕٓٓٛ/٘/مػف الب ػؾ الػوط ى المصػرش ػ
اب ػػت في ػػا يم ػػاـ خص ػػـ الش ػػيكيف ر م ػػى ٕٜٓٗٓٓٗٔ٘ٚ ، ٕٓٗٓٓٗٔ٘ٚٛ

ػ

الصػػادريف مػػف الطػػرؼ ال الػػث الم ػػدس  /حسػػاـ عبػػداهلل محسػػف ػ و يػػد يمػػا الشػػيؾ
األوؿ لحس ػػاب المس ػػيفيد

بحس ػػابا بالب ػػؾ المص ػػرش األمريك ػػى وص ػػرؼ يم ػػا

الشػػيؾ ال ػػا ى لػػا ،ػػدا  ،ومرفػػؽ بالش ػ ادة صػػورة الشػػيكيف وصػػورة بطا ػػا
 ٛػ

عمػػى

صورة الشيؾ الذش صرؼ يميا ،دا

صػورة ضػو يا ػ وسػبؽ ي،ػديـ األصػؿ ػ بطمػب مشػيرؾ م،ػدـ ومو ػع لػى ب ػؾ مصػر

الػدولى مػف كػؿ مػف الم ػدس  /السػػيد أحمػد سػماعيؿ محسػف والمحاسػب  /أحمدحسػػف
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ػ (في طار ما يـ بو،د ٕٔ ) ٕٓٓ٘/ٖ/ػ يطمباف فيا مف الب ؾ أف يصػدر مػف

حس ػػاب ما المش ػػيرؾ لدي ػػا وألم ػػر ج ػػاز ي مي ػػا مدي ػػا  ٙأكي ػػوبر ش ػػيؾ مصرف ػ ػػى بمبم ػػغ
ٓ٘ر ٕٔ٘ٔٗٚجػػـ ػ مػػف حسػػاب ما الجػػارش ر ػػـ ٖٖٕٔ٘ٗ ٙطػػرؼ الب ػػؾ ( وذلػػؾ

لحس ػاب يوػػديؿ اليػػرخيص بزيػػادة ا ريفػػاع ي فيػػذاي يفػػاؽ ٕٔ ٕٓٓ٘/ٖ/يحػػت ر ػػـ ٗ /
حافظا )

هذا ومرفؽ بصورة الشيؾ صورة أمر الدفع وكذا اخطػار صػادر مػف الشػ وف

الو،اريػػا بمدي ػػا  ٙأكيػػوبر لػػى مػػدير الش ػ وف الماليػػا ػ ل،بػػوؿ يوريػػد المبمػػغ المػػذكور ػ
م،ابػػؿ يوػػديؿ ا ريفاعػػات ( لػػزوـ األب ػراج المشػػار لي ػػا بو،ػػد ٕٔ ) ٕٓٓ٘/ٖ/ػ وذلػػؾ

ب اء عمى طمب

 ٜػ صػورة ضػو يا ػ وسػبؽ ي،ػديـ األصػؿ ػ ألخطػار صػادر مػف ج ػاز مدي ػا  ٙأكيػوبر ػ
مػ ػػدير عػ ػػاـ الو،اريػ ػػا

لإلسػ ػػي مارات الو،ػ ػ ػػاريا

ػ يخط ػ ػره فيػ ػػا ب ،ػ ػػؿ يخصػ ػػيص األرض لػ ػػى شػ ػػركا المحػ ػػور
ػ ش ـ ـ ( ي ارجػ ػػع أيضػ ػػا المسػ ػػي دات ٔ  ٖ ، ٕ ،وكػ ػػذا

المسي داف ٕٔ  ٖٔ ،ب ذه الحافظا وجميو ا ي بت عمما وا ارره ب ،ؿ اليخصيص )
هذا وبود حوالى عاـ و صؼ مف جمسا ٕٓ ٕٓٓ٘/ٚ/ػ اـ

ـ المػدعى

ه ػا ػ ببيػػع كافػػا الميب،ػػى لػػا مػػف ممكيػػا األرض موضػػوع الػػدعوش و سػػبيا ٘ٗ %وكػػذا
كافا ح،و ا بالشركا لى الم دس  /السيد أحمد سماعيؿ محسػف كمػا سػيبيف بالمسػي د

اليالى
ٓٔ ػ صورة ضو يا مػف ع،ػد بيػع مػارخ  ٕٓٓٙ/ٔٔ/ٕٙسػبؽ ي،ديمػا بػيف كػؿ مػف السػيد /
السيد أحمد سماعيؿ محسف ( طرؼ أوؿ) والسيد /
ػػاف ) بموجبػػا بػػاع

ـ المػدعى ه ػا ػ ( طػرؼ

كػػؿ مػػا يب،ػػى لػػا مػػف ممكيػػا األرض موضػػوع الو،ػػد المػػارخ

ٕٔ ، ٕٓٓ٘/ٖ/كما باع كامؿ ح،و ا في ولػدش شػركا المحػور لإلسػي مارات الو،اريػا
 ،طب،ا لم ابت باليم يد  ،و ابت بالب د ال ا ى ِب ٔظٗ :
" يميمػػؾ الطػػرؼ ال ػػا ى السػػيد /

ػ المػػدعى ه ػػا ػ فػػى شػػركا المحػػور

لىس ػػي مارات الو،اري ػػا م ػػا يػ ػوازش ٘ٗ %م ػػف رأس مال ػػا الم ػػدفوع  ،فض ػػى ع ػػف رص ػػيد
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 ،ػػدش ج ػػرش س ػػداده لمش ػػركا عم ػػى دفو ػػات  ،با ض ػػافا ل ػػى م ػػا يس ػػاويا ال،يم ػػا الوادل ػػا

لحص ػػا الطػ ػػرؼ ال ػ ػػا ى فػ ػػى أرض المشػ ػػروع الم ػ ػػوه ع ػ ػػا باليم يػ ػػد ( ٖٔٛ/ٗ ، ٔٛ/
بمدي ا  ٙأكيوبر ػ موضوع الدعوش) "

و ابت بالب ديف ال الث والرابع بو،د البيع ِب ٔظٗ :

" بػاع وأسػ،ط وي ػازؿ الطػرؼ ال ػا ى ػ السػيد /
البيػػع لمطػػرؼ األوؿ ال،ابػػؿ لػػذلؾ  ،ي ػػاز

ا يػػا

ـ المػدعى ه ػا ػ ب،صػػد

رجػػوع فيػػا  ،ويحػػؿ محمػػا فػػى جميػػع

الح،وؽ والضما ات الم،ررة لا ا و ا فى كافا ما يكوف لمطرؼ ال ا ى مف ح،ػوؽ ولػدش
شػركا المحػور لىسػي مارات الو،اريػا ممػا أشػػير ليػا فػى الب ػد السػابؽ  ،ويكػوف لمطػػرؼ
األوؿ الم دس  /السيد أحمد سماعيؿ محسف الحؽ فػى مطالبػا الشػركا بيمػؾ الح،ػوؽ

المي ػازؿ ع ػػا ليػػا ب،صػػد البيػع ومػػا ييبو ػػا مػػف ممح،ػػات أيػا كا ػػت " وذلػػؾ ل،ػػاء مػػف
ػػدره  ٘ ٕٚٔ ٜٓٚج ػػـ مخص ػػوما م ػػا عمول ػػا  ،ػػؿ الممكي ػػا ليك ػػوف ص ػػافى الػ ػ مف

المػ ػ ػ ػ ػػدفوع و ػ ػ ػ ػ ػػدره  ٘ ٚٓٙ ٜٙٚجػ ػ ػ ػ ػػـ دفوػ ػ ػ ػ ػػت بالشػ ػ ػ ػ ػػيؾ ر ػ ػ ػ ػ ػػـ ٘٘ ٖٕٜٔ٘مػ ػ ػ ػ ػػارخ
 ٕٓٓٙ/ٔٔ/ٕٛػ مسحوب عمى الب ؾ اليجارش الدولى الجيزة

و ابت بالب د السادس مف الو،د  ،ي ازلا عف الدعاوش األربوا المرفوعا م ا
و ابت بالب د الياسع بو،د البيع  ،أ ا با شارة لػى ع،ػد األرض ر ػـ ٖٔٛ/

و ٗ ٔٛ/بمدي ػػا  ٙأكيػػوبر والمو ػػع ٕٔ ٕٓٓ٘/ٖ/لحا ػػا لو،ػػد  ٕٓٓٗ/ٔٔ/ٜوكػػذلؾ
الجموي ػػا الومومي ػػا في ػػر الوادي ػػا بي ػػاري ٕٓ ٕٓٓ٘/ٚ/وبا ش ػػارة ل ػػى س ػػبا الخص ػػـ
عمى المساحات اليػى ييخػذها فػى المحػىت

ٕٓ %اليى كا ت مم وحا لمسيد /

بالمشػروع ػ فإ ػا بيو يوػا عمػى هػذا الو،ػد باسػيىـ ح،و ػا بالكامػؿ فإ ػا يويبػر سػبا هػذا
الخصػػـ فيػػا ولػػيس مػػف ح،ػػا المطالبػػا ب ػػا بوػػد يخارجػػا مػػف الشػػركا واسػػيىـ ال،يمػػا

المحددة عاليا

هذا وبموجب هذا الو،د المبرـ  ٕٓٓٙ/ٔٔ/ٕٙلـ يوػد ؿ

ـ المػدعى

ه ػػا  /أش حص ػػا ف ػػى األرض  ،و أش حص ػػا ف ػػي الش ػػركا الي ػػى ل ػػـ يو ػػد يمم ػػؾ في ػػا
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شروش ،ير  ،األمر الذش يكشؼ بجىء عف كيديا البىغ الذش دما فػي ٕ٘ٓٓٚ/ٖ/
ٔٔ ػ

صورة ضػو يا ػ وسػبؽ ي،ػديم ا ػ لمشػيؾ ر ػـ ٘٘ ٖٕٜٔ٘ػ اسػيح،اؽ ٕٓٓٙ/ٔٔ/ٕٛ

المسػحوب مػف الم ػدس  /السػيد أحمػد سػماعيؿ محسػف ػ المشػار ليػا بالو،ػد موضػوع
المس ػػي د السابػ ػػؽ

ػ بمبمػ ػغ  ٘ ٚٓٙ ٜٙٚج ػػـ ألم ػػر

ـ مس ػػحوب عم ػػى الب ػػؾ

اليجارش الدولى  /الجيزة ػ ومو ع عمى الصورة بيو يع

باسيىما أصؿ الشيؾ

في ػػا صػػرؼ الشػػيؾ موضػػوع المسػػي د السػػابؽ لصػػالق

بطريػػؽ ال،يػػد فػػي حسػػاب

ٕٔ ػ ش ادة رسميا مويمدة ومخيوما صادرة ٖٔ ٕٓٓٛ/ٗ/مف الب ؾ اليجارش الدولى ـ ابػت
المسيفيد المذكور طرؼ الب ؾ

ٖٔ ػ صورة رسميا مف صحيفا الدعوش ر ـ  ٖٗٓٙلس ا  ٕٓٓٙمسيوجؿ الجيزة المرفوعػا
ػ ذات المػػدعى ه ػػا ػ ضػػد السػػيد  /السػػيد

والموم ػا فػػي ٖٕ ٕٓٓٙ/ٛ/مػػف /

أحم ػػد س ػػماعيؿ ع ػػف فس ػػا وبص ػػفيا ر ػػيس مجم ػػس دارة ش ػػركا المح ػػور لىس ػػي مارات
الو،اريػا والسػيد  /حسػاـ عبػد اهلل محسػف عػف فسػا وبصػفيا عضػو مجمػس دارة شػركا

المحور لىسي مارات الو،اريا ػ وهى ذات الشػركا اليػى يومػؿ ب ػا المػي ـ المسػير ؼ ه ػا
والذش فوضػا مجمػس ا دارة با جمػاع بمػف فػي ـ /

بايخػاذ ا جػراءات ال،ا و يػا

ل ،ػػؿ يخصػػيص طويػػى األرض أر ػػاـ ٖ ٔٛ/ٗ ، ٔٛ/بمدي ػػا أكيػػوبر والممموكػػا لمسػػيد
/

ب ،م ا باسـ شركا المحور لىسي مارات الو،اريا
و ابت صػ ٕ بصحيفا الػدعوش الموم ػا ٖٕ ٕٓٓٙ/ٛ/ػ ػرار المػدعى ه ػا

وه ػػاؾ السػػيد /

ب ػػرف الشػػركا ( شػػركا المحػػور ) يميمػػؾ طوػػا األرض ر ػػـ ٖ ،

ٗ ٔٛ/بطريؽ المحور المركزش بمدي ا  ٙأكيوبر  ،ػ وهػى ذات األرض اليػى سػبؽ واف
ػػررت الجمويػ ػػا الوام ػػا فيػ ػػر الوادي ػػا لمشػ ػػركا با جم ػػاع بمػ ػػف ف ػػي ـ السػ ػػيد /
بيفػػويض السػػيد /

ػ المػػي ـ ه ػػا ػ بايخػػاذ ا جػراءات ال،ا و يػػا ل ،ػػؿ يخصػػيص

طويى األرض باسـ شركا المحػور ػ وهػو ػرار م ػا عػف طيػب خػاطر وارادة حػرة بػرف

األرض صارت ممكا لشركا المحور ػ هو رار سابؽ عمى بىفا في ٕ٘ٓٓٚ/ٖ/
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كما ابت صػ ٕ أيضا بصحيفا الدعوش فى الب د ا يا ما ،ما ٔظب :

" ال،ياـ برعماؿ الب اء بدوف يػرخيص عمػى طويػى األرض المخصصػا لشػركا

المحور لىسي مارات الو،اريا ر مى ٖ  ٔٛ/ٗ،محور  ٙأكيوبر "
وبغػ ػػض ال ظػ ػػر عػ ػػف ي ازلػ ػػا عػ ػػف هػ ػػذه الػ ػػدعوش وفيرهػ ػػا  ،بالب ػ ػػد ٙ/مػ ػػف ع،ػ ػػد
 (ٕٓٓٙ/ٔٔ/ٕٙمسػػي د ٔٓ/حافظػػا ) ػ فػػإف مػػا يضػػم يا صػػحيفا هػػذه الػػدعوش ػرار
صريق وواضق

لبس فيا و فموض و بؿ يسوا أش ر مػف بىفػا فػي ٕ٘ٓٓٚ/ٖ/

بػػرف األرض اليػػى كا ػػت مخصصػػا لػػا مػػف بػػؿ مػػف ج ػػاز مدي ػػا  ٙأكيػػوبر ػػد يػػـ ،ػػؿ
يخصيص ػ ػ ا وممكيي ػ ػػا بػ ػػرف أصػ ػػبحت مخصصػ ػػا باسػ ػػـ شػ ػػركا المحػ ػػور لىسػ ػػي مارات
الو،اريا

ومع ذلؾ  ،فإ ا لـ يبمغ مػف يػاري

عى ػا هػذه الػدعوش فػي ٖٕ ٕٓٓٙ/ٛ/طػواؿ

با ى ش ر أفسطس  ٕٓٓٙوش ور سبيمبر وأكيوبر و وفمبر وديسػمبر  ٕٓٓٙوي ػاير

وفبراير ٕٓٓٚػ ولـ يبمغ ّ في ٘ ٕٓٓٚ/ٖ/ػ مما يكشؼ عف أ ا محض بػىغ كيػدش
عف لػا مػاخ ار وبوػد ػ ارره ،ػؿ اليخصػيص الػذش ،ػؿ برفبيػا وبإراديػا وبوػد أف ي،اضػى
م ا في ع،د مكيوب مو ع م ا

ٗٔ

ػ ص ػػورة رس ػػميا م ػػف ص ػػحيفا ال ػػدعوش ر ػػـ  ٜٗٔ٘لسػ ػ ا  ٕٓٓٙم ػػد ى كم ػػى الجيػ ػزة
المرفوعػا والموم ػا فػي ٕٗ ٕٓٓٙ/ٜ/مػف /

ػ ذات المػدعى ه ػا ػ ضػد السػيد /

الس ػػيد أ حم ػػد س ػػماعيؿ والس ػػيد  /حس ػػاـ عب ػػد اهلل محس ػػف ( ذات الم ػػدعى عمي م ػػا ف ػػى
الدعوش موضوع المسي د السابؽ)

ابػػت ص ػ ػ ٕ م ػػف الص ػػحيفا ػ ػرار الم ػػدعى ه ػػا وه ػػاؾ ػ ػ ار اير

ل ػػبس في ػػا و

فم ػػوض و ب ػػاـ ب ػػرف األرض ر ػػـ ٖ  ٔٛ/ٗ ،ب ػػالمحور المرك ػػزش بمدي ػػا  ٙأكي ػػوبر
مخصصا باسـ شركا المحور
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فثبثذ ِب ٕٔمٍٗ ٔظب ثبٌجٕد أٚال .

" ال،يػػاـ برعمػػاؿ الب ػػاء بػػدوف يػػرخيص عمػػى طويػػى األرض المخصصػػا لشػػركا
المحور لىسي مارات الو،اريا ر مى ٗ ٔٛ/ٖ،محور  ٙأكيوبر

وبغ ػ ػػض ال ظ ػ ػػر ع ػ ػػف أ ػ ػػا ي ػ ػػازؿ ع ػ ػػف ه ػ ػػذه ال ػ ػػدعوش وفيره ػ ػػا بو،ػ ػ ػد يف ػ ػػاؽ

ٕٓٓٙ/ٔٔ/ٕٙ

( مسػػي د  ٔٓ/حافظػػا ) فػػإف مػػا ورد بصػػحيفا هػػذه الػػدعوش هػػو ػرار واضػػق وص ػريق
صادر فى سبيمبر  ٕٓٓٙمػف السػيد /
السػيد /

ػ المػدعى ه ػا وه ػاؾ ػ بػرف مػا ػاـ بػا

ػ المػي ـ ه ػا ػ مػف ،ػؿ يخصػيص طوػا األرض اليػى كا ػت ممموكػا

لا ليصبق باسـ شركا المحػور لىسػي مارات الو،اريػا هػو يصػرؼ صػحيق وم ػيج

ػاره

بال سػػبا لػػا  ،واليػػى ،ػػؿ يخصيص ػ ا برفبيػػا واراديػػا وبوػػد أف ي،اضػػى ال ػ مف فػػي ع،ػػد
مكيػ ػػوب ووافػ ػػؽ با جمػ ػػاع فػ ػػي اجيمػ ػػاع الجمويػ ػػا الوامػ ػػا فيػ ػػر الواديػ ػػا لمشػ ػػركا فػ ػػي

ٕٓ ٕٓٓ٘/ٚ/ػ عمى ،ؿ اليخصيص وعمى يفػويض الوامػؿ بالشػركا

( المػي ـ

المسير ؼ ) في ايخاذ جراءات ،ؿ اليخصيص مع ج از مدي ا  ٙأكيوبر
ومع ارره بذلؾ في صحيفا دعوش موم ا فػي ٖٕ ، ٕٓٓٙ/ٛ/وأخػرش موم ػا فػي
ٕٗ ، ٕٓٓٙ/ٜ/فإ ا لـ يبمغ ضػد طمػب ،ػؿ اليخصػيص الػذش دمػا المػي ـ المسػير ؼ
فػي ٘ ٕٓٓٚ/ٖ/بوػد يسػوا أشػ ر مػف ػ ارره

ب اء عمى رفبيا ومشي يا ويفويضػا ػ

ب ،ػػؿ يخصػػيص األرض لػػى شػػركا المحػػور ػ وبوػػد عػػاـ و صػػؼ مػػف جمسػػا الجمويػػا

الواما فير الواديا فى ٕٓ ٕٓٓ٘/ٚ/ػ األمػر الػذش يكشػؼ وياكػد كيديػا بىفػا لو ػوع
خىؼ بي ا وبيف ر يس مجمس دارة الشركا ػ

شرف لممي ـ المسير ؼ با

٘ٔ ػ ش ادة رسميا صادرة مف مـ الجدوؿ المػد ى بمحكمػا الجيػزة ا بيدا يػا ػ ابػت في ػا أ ػا

بجمس ػ ػ ػػا ٘ ٕٓٓٙ/ٕٔ/ي ػ ػ ػػـ ش ػ ػ ػػطب ال ػ ػ ػػدعوش موض ػ ػ ػػوع المس ػ ػ ػػي د الس ػ ػ ػػابؽ والر يم ػ ػ ػػا
 ٕٓٓٙ/ٜٗٔ٘ـ ؾ جيزة  ،المرفوعا مف /
ٔ ػ السيد أحمد سماعيؿ محسف
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ضد  :ـ

ٕ ػ ػ ػ حس ػ ػػاـ عب ػ ػػداهلل ع ػ ػػف فس ػ ػػا وبص ػ ػػفيا المم ػ ػػؿ ال ،ػ ػػا و ى لش ػ ػػركا "م ػ ػػاف"
لممشروعات ال دسيا

ومػػع أف الش ػ ادة ػػد خمػػت ممػػا يفيػػد اليجديػػد مػػف الشػػطب مػػف عدمػػا ،

أف

خموه ػػا م ػػف ه ػػذا البي ػػاف يفي ػػد ض ػػم اي أ ػػا ل ػػـ يج ػػدد حي ػػى ٕٔ ٕٓٓٚ/٘/ي ػػاري
صدور الش ادة وا أ بت الموظؼ المخيص ذلؾ في الش ادة

 ٔٙػ ش ادة رسميا صادرة مف مـ الجدوؿ المػد ى بمحكمػا الجيػزة ا بيدا يػا ػ ابػت في ػا أ ػا
بجمسػػا ٕٓٓٙ/ٕٔ/ٔٚ
المرفوعا مف

ٔ

ػ يػػـ شػػطب الػػدعوش الر يمػػا  ٕٓٓ٘/ٗٔ٘ٛـ ؾ جي ػزة ،

ضد  :ـ

ػ الس ػػيد أحم ػػد س ػػماعيؿ محس ػػف بص ػػفيا ر ػػيس مجم ػػس دارة شػ ػركا
المحور لإلسي مارات الو،اريا

ٕ ػ ر يس هي ا ا سي مار والم اطؽ الحرة

أف خموهػػا مػػف هػػذا البيػػاف يفيػػد ضػػم اي أ ػػا لػػـ يجػػدد حيػػى ٕٕٔٓٓٚ/٘/
ياري صدور الش ادة وا أ بت الموظؼ المخيص ذلؾ في الش ادة

 ٔٚػ ش ادة رسميا صادرة مف ال،مـ اليجارش بمحكما الجيػزة ا بيدا يػا بيػاري ٕٕٔٓٓٚ/٘/
ابػػت في ػػا أ ػػا يػػـ بجمس ػػا ٕ٘ ٕٓٓٙ/ٕٔ/ش ػػطب الػػدعوش ر ػػـ ٗ ٕٓٓٙ/ٚٙيج ػػارش
( الم ػػدعى ه ػػا ) ض ػػد /

الجيػ ػزة المرفوع ػػا م ػػف

ع ػػف فس ػػا وبص ػػفيا

ر ػػيس مجمػػس دارة شػػركا المحػػور لإلسػػي مارات الو،اريػػا  ،و ابػػت بالش ػ ادة أيض ػاي أف
الدعوش سالفا البياف لـ يجدد مف الشطب حيى ٕٕٓٓٓٚ/٘/
وف ى عف البياف أف هذه الدعوش المشطوبا رفـ أ ا لػـ يكػف مػف بػيف الػدعاوش

الي ػػى يض ػػم ا ا ػ ػرار بالي ػػازؿ الص ػػادر م ػػف

يجدي ػػدها خ ػػىؿ الم ػػدة ال،ا و ي ػػا ( ٖشػ ػ ور

،

أف يرك ػػا لمش ػػطب وع ػػدـ

ػ ـ  ٚٓ/مرافو ػػات ) يو ػػى أف ي ازل ػػا ل ػػـ

ي،يصػر عمػى مػا يػـ بايػا ف،ػط وا مػا يوػػداه لػى فيػره مػف الػدعاوش اليػى كػاف ػد رفو ػػا
ضد شركا المحور

"

( دبفظزٕب زلُ  1/ـ ٌٍّ 2008/5/7ذىّخ اإلظزئٕبفيخ )
وبػػذلؾ يكػػوف و ػػد بػػت بي،ػػيف أف ،ػػؿ يخصػػيص طويػػى األرض سػػالفيى الػػذكر م ػف

اسـ /

لى شركا المحور لىسي مارات الو،اريا لػـ يكػف
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ب ػاء عمػى محضػر اجيمػاع

الجموي ػ ػػا الومومي ػ ػػا في ػ ػػر الوادي ػ ػػا لمش ػ ػػركا بجمس ػ ػػا ٕٓ ٕٓٓ٘/ٚ/و راره ػ ػػا الص ػ ػػادر بش ػ ػػ،يا

وبا جم ػػاع وبحضػ ػور

( الميش ػػكى ) ومواف،ي ػػا ل ػػيس ف ،ػػط عم ػػى  ،ػػؿ اليخص ػػيص ب ػػؿ

ويفويض الطاعف بي فيذه وايماـ جراءايا لدش ج از مدي ا  ٙأكيوبر
وهذا اليفويض واضػق وصػريق

يشػوبا مػا فمػوض أو لػبس أو ب ػاـ وأكديػا هي ػا

ا سػي مار فػى فيواهػػا الصػادرة فػػى ٘ٔ ٕٓٓٚ/ٚ/واليػى جػػاء ب ػا مػػا صػا كمػػا أوردهػا الػػدفاع
بمذكريا مدعما بالمسي د الذش دما لممحكما والمرفؽ باألوراؽ :

(أ)

أف ما ا ي ى ليا الب د ال ا ى مف محضر الجمويا الوموميا فير الواديا لمشػركا يوػد
يفويضػ ػػا ص ػ ػريحا

لػ ػػبس فيػ ػػا مػ ػػف السػ ػػيد /

( الميشػ ػػكى ) لمسػ ػػيد /

( الطػػاعف ) فػػى ي فيػػذ جػراءات ،ػػؿ يخصػػيص طويػػى األرض ر ػػـ ٖٔٛ/ٗ ، ٔٛ/
لشركا المحور لىسي مارات الو،اريا

الخاصا بالسيد أحمد حس ى

(ب ) أ ػػا ذا كا ػػت هػػذه األرض م،دمػػا كحصػػا عي يػػا مػػف السػػيد /

مسػػاهما م ػػا

فى زيادة أرسػماؿ الشػركا فػاف األمػر يسػيوجب ي،يػيـ هػذه الحصػا الوي يػا عمػى ال حػو
الم،ػرر ا و ػا ػ أمػػا ذا كػاف األمػر

دوف زيادة رأسمال ا فاف ذلؾ

يوػػدو كو ػا مجػرد ،ػػؿ يخصػيص ف،ػط لمشػػركا

يسيوجب الي،ييـ

وخمػػص الػػدفاع مػػف ذلػػؾ لػػى ا ػػا لمػػا كػػاف ،ػػؿ اليخصػػيص ميفػػؽ عميػػا ابيػػداء بالو،ػػد
ب  ،ػػؿ اليخص ػػيص و  ،ػػؿ الممكي ػػا ل ػػى ش ػػركا

الم ػػارخ ٕٔ ٕٓٓ٘/ٖ/وال ػػذش الي ػػزـ في ػػا

المحور فور يرسيس ا كما سبؽ البياف  ،كما ليزـ بي،ديـ المسي دات الدالا عمى ممكييػا طويػى
األرض فا ػػا يمك ػػف ال ،ػػوؿ بي ،ػػيف أف  ،ػػؿ اليخص ػػيص ك ػػاف بمواف،ي ػػا وارادي ػػا وي في ػػذا لي ازم ػػا
اليوا ػ ػػدش  ،كم ػ ػػا أف يف ػ ػػويض الط ػ ػػاعف الص ػ ػػادر ف ػ ػػى ٕٓ ٕٓٓ٘/ٚ/بايخ ػ ػػاذ جػ ػ ػراءات  ،ػ ػػؿ

اليخصيص وا ا ا لدش ج از  ٙأكيوبر وكذلؾ يكميفا ب ،ؿ اليخصػيص كػاف ب ػاء عمػى ػرار
الجمويا الوموميا لشركا المحور الم و،دة فى اليػاري األخيػر واليػى شػارؾ في ػا

وكػاف

ال،رار با جماع

ومف هػذا ييبػيف أف السػ د الي فيػذش ل ،ػؿ اليخصػيص وكػذلؾ يفػويض الطػاعف بايخػاذ

ا جػ ػراءات الىزم ػػا بج ػػاز مدي ػػا  ٙأكي ػػوبر
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ػػاء جراءات  ،ػػؿ يخص ػػيص طوي ػػى األرض

لػػى شػػركا المحػػور لىسػػي مارات الو،اريػػا كػػاف هػػو ػرار الجمويػػا

ٖ ٔٛ/ٗ ، ٔٛ/مػػف

الوموميا فير الواديا لمشركا المذكورة والصادر بياري ٕٕٓٓٓ٘/ٚ/
وهذا ال،رار هو المووؿ عميا وبدو ا

يمكف ايخاذ جراءات ،ؿ اليخصػيص المشػار

لي ػػا ،وهػػو ػرار صػػادر مػػف الج ػػا المخيصػػا باصػػداره وهػػى الجمويػػا الوموميػػا فيػػر الواديػػا
لمش ػػركا والي ػػى حض ػػرها

( الميش ػػكى ) وك ػػذلؾ م ػػدوب مص ػػمحا الش ػػركات  ،ويويب ػػر

ارراي ا افذة وي سحب عمػى جميػع المسػاهميف وييوػيف عمػى كافػا الج ػات ي فيػذ ارري ػا وم ػا

ج ػػاز مدي ػػا  ٙأكيػػوبر الم ػػوط بػػا ،ػػؿ يخصػػيص طويػػى األرض ر مػػى ٖ ٔٛ/ٗ ، ٔٛ/مػػف
اسػ ػػـ /

ٕٕٓٓٓ٘/ٚ/

لػ ػػى شػ ػػركا المحػ ػػور لىسػ ػػي مار الو،ػ ػػارش ي فيػ ػػذا ل ،ػ ػرار يمػ ػػؾ الجمويػ ػػا بيػ ػػاري

كمػػا أف ال ،ػرار المػػذكور لػػا ويػػا كػػذلؾ حجييػػا فػػى يفػػويض الطػػاعف فػػى ايخػػاذ كافػػا

ا جراءات الىزما ل ،ؿ اليخصيص بج از مدي ا  ٙأكيوبر

وميػػى كػػاف األم ػر كػػذلؾ فػػإف الطمػػب المػػارخ ٗٔ ٕٓٓ٘/ٛ/وس ػواء كػػاف مػػذيى باسػػـ /
أو الطاعف يكوف عديـ ال،يما و جدوش م ا ذ

يمكػف أف يريػب مػا أ ػار ا و يػا ،

ألف الوب ػرة فػػى ،ػػؿ اليخصػػيص هػػو ب ،ػرار الجمويػػا الوموميػػا فيػػر الواديػػا الصػػادر بجمسػػي ا
الم و،دة فى ٕٓ ٕٓٓ٘/ٚ/كما سبؽ البياف

ومف الميػواير فػى ضػاء محكمػا الػ ،ض أ ػا

يزويػر ميػى ا يفػى ا سػ اد الكػاذب

فػػى المحػػرر  ،وأ ػػا ي وػػدـ كافػػا أركػػاف اليزويػػر ميػػى كػػاف مضػػموف المحػػرر مطاب،ػػا رادة مػػف
سب ليا

و د أرف ،ا بحافظي ا  ٗ /ػ ى ا أحكاـ لمحكما ال ،ض فى هذا الخصوص  :ــ

(ٔ) حكػػـ محكمػػا ال ػ ،ض الصػػادر بجمسػػا ٕٓ ٜٜٔٙ/ٔٓ/ػ مجموعػػا المكيػػب الف ػػى ػ
سٕٓ ػ ر ـ ٖٕٕ ػ ص ٖٖٔٔ ػ ٚفيٗ لضذ ثأٔٗ  :ــ

ٔ ػ ف اليزوير أيا كاف وعا ي،وـ عمى س اد أمر لـ ي،ع ممف أسػ د ليػا فػى محػرر
أع ػػد

باي ػػا بإح ػػدش الط ػػرؽ الم ص ػػوص عمي ػػا ف ػػى ال ،ػػا وف بش ػػرط أف يك ػػوف
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ا س اد د يريب عميا ضػرر أو يحيمػؿ أف ييريػب عميػا  ،أمػا ذا ا يفػى ا سػ اد
الكاذب فى المحػرر  ،لـ يصق ال،وؿ بو وع اليزوير

ٕػ

ذا كاف المحرر عرفيػا وكػاف مضػمو ا مطاب،ػا رادة مػف سػب ليػا  ،موبػ ار عػف
مشػػي يا  ،يفػػى اليزويػػر برركا ػػا وم ػػا ركػػف الضػػرر  ،ولػػو كػػاف هػػو لػػـ يو ػػع
عمى المحرر  ،ما داـ اليو يع حاصى فى حدود اليوبير عف راديا  ،سػواء كػاف
هػذا اليوبيػػر ظػاه ار جميػػا أو مضػػم ار مفيرضػا يػػدؿ عميػػا شػواهد الحػػاؿ واذ كػػاف
ذلؾ  ،وكػاف الػدفع ب،يػاـ الوكالػا فػى صػورة الػدعوش دفوػا جوهريػا مػف شػر ا ػ ذا

ص ػػق

ػ أف ي ػػدفع ب ػػا جػ ػ ار ـ اليزوي ػػر المسػ ػ دة ل ػػى المي م ػػيف  ،وك ػػاف الحك ػػـ

المطوػػوف فيػػا لػػـ يوػػرض ل ػػذا الػػدفع البيػػا  ،ي ػرادا لػػا أو ردا عميػػا  ،فإ ػػا يكػػوف
اصر البياف واجب الػ ،ض و يويػرض عمػى ذلػؾ بػرف الحكػـ أعمػؿ فػى حػؽ

الطاع يف المػادة ٕٖ مػف ػا وف الو،وبػات وأو ػع عمػي ـ ع،وبػا م،ػررة ألش مػف
الجػ ػ ار ـ األخ ػػرش الي ػػى دا ػػـ ب ػػا  ،ألف اليبري ػػر

ي ػػرد حي ػػث يوج ػػد ض ػػاء ف ػػى

الدعوش المد يا ماسس عمى بوت جميع ج ار ـ اليزوير

* ،ض ٕٓ ٜٜٔٙ/ٔٓ/ػ سٕٓ ػ ٖٕٕ ػ ٖٖٔٔ

"

(ٕ) حكـ محكمػا الػ ،ض الصػادر بجمسػا  ٜٕٔٛ/ٙ/ٜػ مجموعػا المكيػب الف ػى ـ س ٖٓ
ػ ر ـ ٖٗٔ ػ ص ٖ ٜٙػ ٚفيٗ لضذ ثأٔٗ  :ــ

" لما كاف اليزوير أيا كػاف وعػا ي،ػوـ عمػى سػ اد أمػر لػـ ي،ػع ممػف أسػ د ليػا  ،فػي

محػػرر أعػػد

بايػػا بإحػػدش الطػػرؽ الم صػػوص عمي ػػا ا و ػػا  ،بشػػرط أف يكػػوف ا س ػ اد ػػد

يريب عميا ضرر أو يحيمؿ أف ييريب عميا ذلػؾ  ،أمػا ذا ا يفػى ا سػ اد الكػاذب فػي المحػرر
 ،لـ يصق ال،وؿ بو وع اليزوير  ،واذا كاف المحرر عرفيػا  ،وكػاف مضػمو ا مطاب،ػا رادة مػف
سب ليا موبػ ار عػف مشػي يا  ،ا يفػى اليزويػر برركا ػا  ،وم ػا ركػف الضػرر  ،واذ كػاف ذلػؾ ،

فػػإف الػػدفاع بػػرف الوبػػارة المػػدعى يزويرهػػا ػػد أضػػيفت لػػى الو،ػػد ب ػػاء عمػػى ايفػػاؽ الميوا ػػديف ،
يود دفاعا جوهريا  ،ذ مػف شػر ا ػ لػو صػق ػ أف ي ػدفع بػا الجريميػاف المسػ دياف لػى المطوػوف
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ضػػدهما  ،وكػػاف الحكػػـ المطوػػوف فيػػا  ،لػػـ يوػػرض ل ػػذا الػػدفاع البيػػا  ،ي ػرادا لػػا وردا عميػػا ،
"

فإ ا يكوف اصر البياف م طويا عمى خىؿ بحؽ الدفاع

* ،ض  ٜٕٔٛ/ٙ/ٜػ سٖٖ ػ ٖٗٔ ػ ٖٜٙ

(ٖ) حكـ محكما ال ،ض الصادر بجمسػا ٘ٔ ٜٜٔ٘/ٖ/ػ مجموعػا المكيػب الف ػى ػ س ٗٙ
ػ ر ـ ٓ ٛػ صٖ٘٘ ػ ٚفيٗ لضذ ثأٔٗ :

" لمػػا كػػاف ضػػاء هػػذه المحكمػػا ػػد جػػرش عمػػى أف م ػػاط الو،ػػاب عمػػى اليزويػػر فػػى

المح ػػرر الورف ػػى ه ػػو أف ي ب ػػت في ػػا م ػػا يخ ػػالؼ م ػػا يى ػػت عمي ػػا رادات أط ارف ػػا وك ػػاف ع ،ػػد
ا يجػار موضػػوع الطوػف الما ػػؿ ػ فػى يكييفػػا الحػػؽ ػ هػو ع،ػػد عرفػى ا يصػػر عمػى بػػات مػػا
يى ت عميا راديا طرفيا  ،فإف الوا وا عمى هذا ال حو ي حسر ع ػا وصػؼ اليزويػر

وكػاف

الحكـ المطووف فيا د خالؼ ال ظر المي،دـ فإ ا يكوف د أخطر فى يرويػؿ ال،ػا وف ويطبي،ػا
"

* ،ض ٘ٔ ٜٜٔ٘/ٖ/ػ س ٗٙػ ٓ ٛػ ٖ٘٘
وييريػػب عمػػى ذلػػؾ أف يغييػػر الح،ي،ػػا فػػى ذلػػؾ الطمػػب المػػارخ ٗٔ ٕٓٓ٘/ٛ/ػ كمػػا

اؿ الدفاع ػ وعمى الفرض الجدلى بػذلؾ ػ يكػوف

ضػرر م ػا  ،ومػف الم،ػرر ف ،ػا و ضػاء أف

يغيير الح،ي،ا الما ـ والذش يخضع لمو،ػاب الج ػا ى هػو الػذش يكػوف مػف شػر ا حػداث الضػرر
 ،بمو ػػى أف اليزويػػر الػػذش لػػيس مػػف شػػر ا حػػداث ضػػرر يكػػوف فيػػر موا ػػب عميػػا  ،ويويبػػر
اليزوير فير ضار وباليػالى فيػر موا ػب عميػا ذا لػـ يكػف مػف شػر ا المسػاس بالمصػالق اليػى

يحمي ا ال،ا وف وكذلؾ ذا كاف المحرر مجرد مف ال،يما ال،ا و يا

ويركيػدا ل ػػذا ال ظػػر ػ كمػػا ػػاؿ الػدفاع بمذك اريػػا ػ فػػإف ،ػػؿ يخصػػيص طويػػى األرض

سالفيى الذكر ما كاف يمكف أف ييـ ب ػاء عمػى الطمػب المػارخ ٗٔ ٕٓٓ٘/ٛ/لمجػرد أ ػا يحمػؿ
اسػـ /

ػ وسػمـ بمورفػا الطػاعف دوف يوكيػؿ مػف األوؿ ومػف ػـ فإ ػا يكػوف مػف الماكػد

أف ،ػػؿ يخصػػيص طويػػى األرض سػػالفيى الػػذكر ػػد يػػـ ب ػػاء عمػػى ػرار الجمويػػا الوموميػػا
الغيػ ػػر عاديػ ػػا الصػ ػػادر بيػ ػػاري ٕٓ ٕٓٓ٘/ٚ/ب ،ػ ػػؿ هػ ػػذا اليخصػ ػػيص مػ ػػف /
المحور لإلسي مارات الو،اريا وبيفويض الطاعف فػى
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لشػ ػػركا

ػاء جػراءات هػذا اليخصػيص  ،ف ػذا

ال،رار هػو وحػده الػذش وضػع فػى ا عيبػار ع ػد الي فيػذ ولػـ يكػف لمطمػب المػارخ ٕٗٔٓٓ٘/ٛ/

أش دور أو شرف فى هذا ال ،ؿ وبذلؾ ا ودمت فا ديا و يميا ويكوف يغيػر الح،ي،ػا فيػا ػ فرضػا
ػ فيػر ضػار بػؿ مسػيحيؿ أف ييريػب عميػا ضػرر مػا ػ حػاؿ أو مسػي،بؿ ػ ومػف ػـ ا وػدـ أحػد

أركػػاف جريمػػا اليزويػػر الجوهريػػا المس ػ دة لمطػػاعف وهػػو ركػػف الضػػرر وباليػػالى فػػى جريمػػا و
ع،اب

وم ػػف جا ػػب دخ ػػر ف ػػإف الطم ػػب الس ػػالؼ ال ػػذكر الم ػػارخ ٗٔ ٕٓٓ٘/ٛ/مح ػػؿ جريم ػػا

اليزوير ( فرضا ) لـ يسي دؼ م ا الطاعف

يركيد وا ع ا و ى ابت بويا طويا

فالطاعف ذو صػفا فػى ي،ػديـ ذلػؾ الطمػب باعيبػاره مفوضػا مػف الجمويػا الوموميػا فيػر

الوادي ػػا بايخ ػػاذ جػ ػراءات  ،ػػؿ يخص ػػيص ال،طوي ػػيف ٖ ٔٛ/ٗ ، ٔٛ/م ػػف اس ػػـ /

ل ػػى

شركا المحور لإلسي مارات الو،اريا

كمػا أف ،ػؿ هػػذا اليخصػيص م،ػرر كػػذلؾ بموجػب ػرار ذات الجمويػػا الوموميػا فػػى

فس يمؾ الجمسا وباليالى فى ضرر مف ذلؾ الطمب سواء كاف صحيحا أو مزو ار
و د ضرب الدكيور محمود جيب حس ى فػى مالفػا شػرح الو،وبػات ػ ال،سػـ الخػاص ػ

طبوا  ٜٔٛٚػ (ص  ) ٕٕ٘/م ى لذلؾ ماداه " أ ا ذا أوفى المديف دي ا كػامى ولػـ يحصػؿ
عمى مخالصا ي بػت هػذا الوفػاء فاصػط ع وار ػا مخالصػا ي بػت الوفػاء ووضػع عمي ػا مضػاء

ماداه مزو ار سبا لى دا ػا السػابؽ فػى ي،ػوـ بفومػا جريمػا اليزويػر ظػ ار

،ضػاء حػؽ الػدا ف

بالوفػػاء ولػػـ يوػػد ه ػػاؾ مػػا مجػػاؿ لم،ػػوؿ بمسػػاس بحػػؽ أو مصػػمحا لػػا عمػػى حػػو ي،ػػوـ بػػا
الضرر
ٚف٘ ٝرا املؼىن لضذ حمىّخ إٌمض أٔٗ .

" ع،ػػاب عمػػى اليزويػػر يفػػاء الضػػرر ذا كػػاف مػػا أه هبيػػت بػػالمحرر حاصػػى
اليخمص مف أمر مسمـ بالخموص م ا "


،ض  ٜٖٔٚ/٘/ٔٚػ مجموعا ال،واعد ال،ا و يا ػ ج ٗ ػ ر ـ ٗ ٛػ صٖٚ
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بػػات

ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ :

" ذا و ع شخص عمى ور ػا عرفيػا بإمضػاءات أو اخيػاـ مػزورة ولػـ لكػف لػا مػف ذلػؾ
ي،ريػػر ح،ي،ػػا وا وػػا بػػت صػػحي ا لممحكمػػا فإ ػػا

فػػرض

يكػػوف مريكبػػا لجريمػػا اليزويػػر

وذل ػ ػ ػ ػػؾ لو ػ ػ ػ ػػدـ ي ػ ػ ػ ػػوفر رك ػ ػ ػ ػػف س ػ ػ ػ ػػوء ال ي ػ ػ ػ ػػا ولو ػ ػ ػ ػػدـ و ػ ػ ػ ػػوع الض ػ ػ ػ ػػرر أو وج ػ ػ ػ ػػود احيم ػ ػ ػ ػػاؿ
لو وعا "

،ض ٗ ٜٕٕٔ/ٕٔ/ػ المجموعا الرسميا ػ س  ٕٙػ ؽ  ٜٔٓػ ٜٔٛ



ٚلضذ ورٌه ثأْ :

" ا حيج ػػاج ب ،ػػوؿ بو ػػض عمم ػػاء ال ،ػػا وف با و ػػداـ الض ػػرر ف ػػى جريمػ ػا اليزوي ػػر ف ػػى

المحػػرر الورفػػى ميػػى كػػاف هػػذا المحػػرر ػػد زور بغيػػا الوصػػوؿ لػػى حػػؽ ابػػت شػػرعا هػػذا

ا حيجاج

يجدش

ذا كاف الحؽ الذش اصط ع المحرر

بايا ابيا بطريػؽ ػاطع يػوـ أف

اصط ع هذا المحرر ولـ يكف ـ زاع بشر ا "


،ض ٕٕ ٜٖٖٔ/٘/ػ مجموعا ال،واعد ال،ا و يا ػ ج  ٙػ ؽ ٕ٘ٔ ػ ص ٕٔٛ

وّب لضذ :

" ذا اسػ ػ ػػيبدؿ شػ ػ ػػخص بور ػ ػ ػػا مخالصػ ػ ػػا صػ ػ ػػادرة م ػ ػ ػػا ( بخطػ ػ ػػا وامضػ ػ ػػا ا ويو يػ ػ ػػع

شػػاهديف ) ور ػػا أخػػرش ف ػػذا ا سػػيبداؿ

يكػػوف فيػػا أمػػر ج ػػا ى لػػو أف الور ػػا ال ا يػػا حػػررت

بخطػػا هػػو فسػػا ويو يوػػا وأمضػػى عمي ػػا الشػػاهداف المو وػػاف عمػػى المخالصػػا األولػػى فوػػى
ب فسي ما  ،ذ فى هذه الصورة ي يفى كؿ ضرر يحصؿ مف هذا ا سػيبداؿ م مػا يكػف سػيبدا

ميومػػدا  ،وذؿ ألف ػػوة الػػدليؿ المسػػيفاد مػػف الور ػػا ال ا يػػا هػػى هػػى ػػوة الػػدليؿ المسػػيفاد مػػف

الور ا األولى بى أد ى فرؽ "
 ٜٖٖٔ/٘/ٕٕ ػ مجموعا ال،واعد ال،ا و يا ػ ج ٖ ػ ؽ ٕٗٔ ػ ص ٔٔٛ
وخىصػػا مػػا ي،ػػدـ أف الطمػػب المػػارخ ٕٗٔٓٓ٘/ٛ/

يصػػمق أف يكػػوف محػػى لجريمػػا

اليزويػر المسػ دة لمطػػاعف أو اسػػيومالا مػػع الومػػـ بيزويػره أل ػػا أ شػػر محػػر ار م بيػػا لمركػػز ػػا و ى
ابت بويػا اطوػا مسػيمدا مػف ػرار الجمويػا الوامػا فيػر الواديػا لشػركا المحػور لإلسػي مارات
الو،اري ػ ػػا بجمس ػ ػػا ٕٓ ٕٓٓ٘/ٚ/وال ػ ػػذش يض ػ ػػمف ال،ػ ػ ػرار ب  ،ػ ػػؿ يخص ػ ػػيص طوي ػ ػػى األرض
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المػػذكورييف مػػف /

لشػػركا المحػػور ويف ػػويض الطػػاعف بإ ػػاء ج ػراءات اليخص ػػيص

وبذلؾ يكوف الطاعف د اسيمد صفيا فى

اء يمؾ ا جػراءات والم مػا المكمػؼ ب ػا مػف ػرار

الجمويػػا الوامػػا فيػػر الواديػػا الس ػابؽ ا شػػارة ليػػا و ػػد يػػـ ي فيػػذ ذلػػؾ ال ،ػرار ب ػػاء عمػػى ػرار
الج ػػا المخيصػػا اليػػى أمػػرت بػػا ولػػـ يكػػف الي فيػػذ ب ػػاء عمػػى الطمػػب المطوػػوف عميػػا بػػاليزوير
والذش أ ر وضوا ا و يا م،ر ار سمفا و ابيا م،دما وعمى حو اطع وبى م ازعا
فػػى جريمػػا فػػى الوا وػػا ويغػػدو فػػاير ما م ػا و ع،ػػاب عمي ػػا

فالطمػػب محػػؿ ا دعػػاء

بػػاليزوير والمػػارخ ٗٔ ٕٓٓ٘/ٛ/لػػـ ي شػػىء لمطػػاعف مرك ػ از ا و يػػا مخالفػػا لمح،ي،ػػا وا مػػا جػػاء
م بيػػا لح،ي ،ػػا ابي ػػا أص ػػى وهػػى أف /

مم ػػزـ ب ،ػػؿ يخص ػػيص طوي ػػى األرض ٖ،ٔٛ/

ٗ ٔٛ/مػف اسػػما لػى شػػركا المحػور لإلسػػي مار الو،ػارش وكػػذلؾ أف الطػاعف مفػػوض مػػف ذات
الجمويػ ػػا الوموميػ ػػا فيػ ػػر الواديػ ػػا لمشػ ػػركا المػ ػػذكورة بإ ػ ػػاء كافػ ػػا ا ج ػ ػراءات الىزمػ ػػا ل ،ػ ػػؿ

اليخصيص

ويمػػؾ الح،ػػا ؽ مسػػيمدة مػػف الو،ػػد المػػارخ ٕٔ ٕٓٓ٘/ٖ/والػػذش ليػػزـ بموجبػػا المج ػػى
عميػ ػػا /

ب ،ػ ػػؿ يخصػ ػػيص طويػ ػػى األرض سػ ػػالفيى الػ ػػذكر لمشػ ػػركا المػ ػػذكورة و ػ ػرار

الجمويػػا الوموميػػا فيػػر الواديػػا لشػػركا المحػػور بيػػاري ٕٓ ٕٓٓ٘/ٚ/ب ،ػػؿ ذلػػؾ اليخصػػيص
لشركا المحور ويفويض الطاعف فى ايخاذ كافا ا جراءات الىزما لي فيذ هذا ال ،ؿ
وباليػػالى فػ حف بصػػدد سمسػػما مػػف الح،ػػا ؽ اليػػى سػػبيؿ

كارهػػا و ػػد أفرفػػت جميو ػػا

ف ػػى الطمػ ػػب الم ػػارخ ٗٔ ٕٓٓ٘/ٛ/محػ ػػؿ ا ي ػػاـ بجريميػ ػػى اليزوي ػػر وا سػ ػػيوماؿ المس ػ ػ دييف
لمطػػاعف رفػػـ اسػػيحالا يوافرهمػػا  ،ألف الطمػػب المػػذكور لػػـ ييضػػمف مػػا يغييػػر لمح،ي،ػػا بػػؿ ف
كػػؿ مػػا يضػػم ا كػػاف ح،ػػا ؽ ابيػػا سػواء فيمػػا ييومػػؽ بصػػفيا فػػى

 ،ػػؿ اليخصػ ػػيص ذايػ ػػا ل،طوي ػػى األرض الم ػ ػذكورييف مػ ػػف اس ػػـ /

ػػاء ،ػػؿ اليخصػػيص أو فػػى
لػ ػػى شػ ػػركا المحػػػور

لإلس ػػي مارات الو،اري ػػا س ػػي ادا ل ػػى ػ ػرار الجموي ػػا الومومي ػػا في ػػر الوادي ػػا لمش ػػركا الم ػػذكورة
والصػ ػػادر بيػ ػػاري ٕٓ ٕٓٓ٘/ٚ/بإجمػ ػػاع األص ػ ػوات ومػ ػػف بػ ػػيف أعضػ ػػا ا /

اليزوير
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مػ ػػدعى

وميى كاف األمر كذلؾ فإف الطوف باليزوير السالؼ الذكر محؿ الجػ ار ـ المػدعى ب ػا

يكوف فػوؽ وػداـ الضػرر م ػا فإ ػا لػـ ييضػمف مػا مخالفػا لمح،ي،ػا بػؿ ف كػؿ مػا احيػواه هػو
ح،ا ؽ ابيا

ولمػػا كػػاف يغييػػر الح،ي،ػػا هػػو جػػوهر جريمػػا اليزويػػر ورك ػػا المػػادش ػ فػػإف ا يفػػى

الكذب ويغيير الح،ي،ا فى ياـ ليمؾ الجريما
وكاف الضػرر مػف أركػاف جريمػا اليزويػر كػذلؾ ػ وكػاف بويػا فػى جريمػا اليزويػر فػى

المح ػػررات الورفي ػػا ييو ػػيف أف يك ػػوف وا وي ػػا و يفي ػػرض  ،وك ػػاف ه ػػذاف الرك ػػاف ػػد يخمف ػػا ف ػػى
الوا وػػا الما مػػا وفػػى الطمػػب المػػارخ فػػى ٗٔ ٕٓٓ٘/ٛ/محػػؿ ا دعػػاء بيزويػره بمورفػػا الطػػاعف

واسػػيومالا مػػع عممػػا بػػذلؾ

ػ فػػإف الوا وػػا الما مػػا يخػػرج عػػف دا ػرة اليج ػريـ و ع،ػػاب عمي ػػا

في،ارها ألركا ا األساسيا اليى

ياـ ل ا بدو ا

واذ خ ػػالؼ الحك ػػـ المطو ػػوف في ػػا ه ػػذا ال ظ ػػر فإ ػػا يك ػػوف مويب ػػا ل،ص ػػوره فض ػػى ع ػػف

خط ا فى يطبيؽ ال،ا وف بما يسيوجب ،ضا
وعمى ذلؾ كما يوايرت أحكاـ محكما ال ،ض  ،ػ فمضذ ثأٔٗ :

" لػػيس كػػؿ يغييػػر لمح،ي،ػػا فػػى محػػرر يويبػػر يزوي ػ ار ذا مػػا يومػػؽ ببيػػاف صػػادر مػػف

طػرؼ واحػػد ومػػف فيػػر الموظػؼ المخػػيص ممػػا يمكػػف أف يرخػذ حكػػـ ا ػ اررات الفرديػػا فإ ػػا
ع،ػػاب ذا مػػا كػػاف هػػذا البيػػاف

يوػػدو أف يكػػوف خب ػ ار يحيمػػؿ الصػػدؽ أو الكػػذب  ،ف ػػو ب ػػذه

الم ابا عرضا لمفحص بحيث ييو ؼ مصيره عمى ييجيا وا اررات الفرديا
باليغيير في ا

ي،ػوـ اليزويػر



،ض  ٜٜٔ٘/ٗ/ٕٛـ س ٓٔ ـ ٕٔٔ ـ ٕٔ٘



،ض ٕٔ ٜٜٔ٘/ٗ/ـ س ٓٔ ـ ٓٓٔ ـ ٕٗٙ



،ض  ٜٖٕٔ/ٙ/ٕٚـ مجموعا ال،واعد ال،ا و يا ـ ج ٕ ـ ٕ ٖٙـ ٜ٘ٚ



،ض ٕٗ ٜٖٔ٘/ٙ/ـ مجموعا ال،واعد ال،ا و يا ـ ج ٔ ٖٜـ ٖٜٗ



يفاء الضرر
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الض ػػرر رك ػػف أساس ػػى ف ػػى اليزوي ػػر ،

وحا ت ا يفا ا

ي ،ػػع اليزوي ػػر بدو ػػا  ،ف ػػإذا يخم ػػؼ الض ػػرر

ي،ع يحت حصر  ،يفى اليزوير حيمػا  ،حيى ولػو يػوافرت سػا ر أركا ػا (

د محمود جيب حس ى ػ ال،سػـ الخػاص ػ ط  ٜٔٛٙػ ر ػـ ٓ ٖٕٙ ، ٖٙػ ص ٕٓ٘ ومػا
بوػدها ) ػ والضػرر ركػف فػى يغييػر الح،ي،ػا  ،ولػذلؾ فػإذا ا يفػى ا سػ اد الكػاذب فػى المحػرر
ا يفى الضرر  ،ولـ يصق ال،وؿ بو ػوع يزويػر  ،و ضػت بػذلؾ محكمػا الػ ،ض ٚلبٌـذ فـٝ

أوثس ِٓ دىُ أدىبِٙب  :ـــ

" ذا ك ػاف المحػػرر عرفيػػا وكػػاف مضػػمو ا مطاب،ػػا رادة مػػف سػػب ليػػا  ،موب ػ ار عػػف

مشي يا  ،ا يفى اليزوير برركا ا وم ا ركف الضرر

"



،ض ٕٓ ٜٜٔٙ/ٔٓ/ػ سٕٓ ػ ر ـ ٖٕٕ ػ صٖٔٔ



،ض  ٜٕٔٛ/ٙ/ٜػ س ٖٖ ػ ٖٗٔ ػ ٖٜٙ



،ض ٘ٔ ٜٜٔ٘/ٖ/ػ س ٗٙػ ٓ ٛػ ٖ٘٘
( األدىبَ اٌثالثخ حببفظزٕب ) 4 /

ثبٌثب  :لظٛز آخس ف ٝاٌزعجيت ٚإخالي حبك اٌدفبع .

ي،ػ ػ ػػدـ دفػ ػ ػػاع الطػ ػ ػػاعف بمػ ػ ػػذكرة بدفاعػ ػ ػػا بجمسػ ػ ػػا  ٕٜٓٓ/ٔ/ٕٜأمػ ػ ػػاـ المحكمػ ػ ػػا

ا سي افيا أوضق في ا بيا ا مفصػى لمم ارحػؿ اليػى يمػت مػف خىل ػا صػف،ا البيػع الصػادر مػف

/

(الم ػػدعى الم ػػد ى) ل،طوي ػػى األرض ر م ػػى ٖ ٔٛ/ٗ ، ٔٛ/المخصص ػػييف ل ػػا م ػػف

ج ػػاز مدي ػػا  ٙأكيػػوبر لكػػؿ مػػف  /أحمػػد سػػماعيؿ محسػػف وحسػػاـ عبػػد اهلل محسػػف بموجػػب
ع ،ػػد البيػ ػػع الم ػػارخ ٕٔ ٕٓٓ٘/ٖ/و ػ ػػبض الب ػػا ع كامػ ػػؿ م ػػف الصػ ػػف،ا بموج ػػب شػ ػػيكات ػػػاـ
بصرف ا با ضافا لى دفوػات ،ديػا بمغػت جممي ػا يسػوا مىيػيف وسػيا د ؼ وسػيما ا وسػبوا
ويسويف ج ي ا

والي ػػزـ الب ػػا ع ( الم ػػدعى الم ػػد ى ) بموج ػػب الب ػػد الخ ػػامس م ػػف ذل ػػؾ الو ،ػػد ب  ،ػػؿ

يخصػ ػ ػػيص طويػ ػ ػػى األرض سػ ػ ػػالفيى الػ ػ ػػذكر لمشػ ػ ػػركا المزمػ ػ ػػع شػ ػ ػػااها ( شػ ػ ػػركا المحػ ػ ػػور
لإلسي مارات الو،اريا )
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بيسػػميـ المشػػيريف

كمػػا ػػص فػػى الب ػػد السػػابع مػػف الو،ػػد المػػذكور بػػإليزاـ البػػا ع /

المسػػي دات الدالػػا عمػػى ممكييػػا ل،طويػػى األرض موضػػوع اليوا ػػد مػػع يو ػػده بػػا رار بصػػحا
يو يوا عمى الو،د المذكور أماـ ال،ضاء

ػػـ ي ػػـ يرس ػػيس الش ػػركا الم ػػذكورة ( ش ػػركا المح ػػور لإلس ػػي مارات الو،اري ػػا ) و ػػررت

جمويي ػػا الومومي ػػا في ػػر الوادي ػػا الم و ،ػػدة بجمس ػػا ٕٓ ٕٓٓ٘/ٚ/بإجم ػػاع أصػ ػوات أعض ػػا ا
وم ـ المدعى /

ػ ،ؿ يخصيص طويى األرض سػالفيى البيػاف مػف اسػما لػى شػركا

المحور مع يفويض الطاعف وهػو أصػى وكيػؿ المػدعى المػد ى بوكالػا رسػميا ػ بايخػاذ وايمػاـ
وا ػػاء كافػػا ا ج ػراءات الىزمػػا ل ،ػػؿ اليخصػػيص مػػف اسػػـ /

شركا المحور لإلسي مارات الو،اريا
لييػولى

( موكمػػا أصػػى ) لػػى

كمػػا أوضػػق الػػدفاع بمذكريػػا األسػػباب اليػػى دفوػػت الشػػركا لػػى اخييػػار الطػػاعف بالػػذات
ػاء يمػؾ ا جػراءات بج ػاز مدي ػا  ٙأكيػوبر ػ وخمػص الػدفاع مػف ذلػؾ كمػا لػى عػدـ

يوافر أركاف جريما اليزوير المس دة لمطاعف

يفػاء ا سػ اد الكػاذب الػىزـ كػركف أساسػى مػف

أركاف جريميى اليزوير وا سيوماؿ المس دييف ليا

وبسػػط دفاعػػا اسػػي ادا لػػى الظػػروؼ والمىبسػػات وال ،ػ ار ف المسيخمصػػا م ػػا والمدعمػػا

بالمسػػي دات ال،اطوػػا اليػػى يػػدعـ دفاعػػا ويسػػا ده وي،طػػع بصػػحيا  ،وا صػػب دفاعػػا عمػػى أف

الطم ػػب الم ػػارخ ٗٔ ٕٓٓ٘/ٛ/مح ػػؿ الجػ ػريمييف المسػ ػ دييف لي ػػا

ي ط ػػوش عم ػػى م ػػا يغيي ػػر

لمح،ي،ا  ،فضػى عػف عػدـ يػوافر ركػف الضػرر وهػذاف الرك ػاف همػا جػوهر جريمػا اليزويػر و
ياـ ل ا بدو ما كما سبؽ البياف  ،فضػى عػف عػدـ يػوافر ركػف ال،صػد الج ػا ى بطبيوػا الحػاؿ
وييشرؼ الطاعف بإرفاؽ صورة مف يمؾ المذكرة الميضم ا دفاع الطاعف أماـ المحكمػا
ا سي افيا ويطرح ا الطاعف برمي ا أماـ محكما الػ ،ض م وػا مػف اليكػرار الػذش
ليكوف بيا ا ل ذا السبب ال الث مف أسباب الطوف بال ،ض الما ؿ وجزءا
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موجػب لػا

ييج أز م ا

(ِسفك دبفظخ ِعـزٕداد ثٙـب طـٛزح املـروسح

ٚٚجــ ٖٛدــٛافظ املعــزٕداد اٌعــزخ املمدِــخ

ٌٍّذىّخ اإلظزئٕبفيخ )

وب ػػالرجوع ل ػػى أس ػػباب الحك ػػـ المطو ػػوف في ػػا ييب ػػيف أ ػػا أس ػػ،ط دف ػػاع الط ػػاعف الػ ػوارد
بمذكريا السابؽ بيا ا فى جمميا ويفصيما ولـ يورض لو اصره المايدة بست حػوافظ مسػي دات
محيواهػػا ومػػا عمي ػػا مػػف يوميػػؽ ودفػػاع  ،رفػػـ أهميػػا هػػذا الػػدفاع المكيػػوب وجوهرييػػا  ،وخمػػت
أسػػباب الحكػػـ مػػف الػػرد عميػػا بمػػا يسػػوغ ط ارحػػا  ،األمػػر الػػداؿ عمػػى أف محكمػػا الموضػػوع

أصػػمت دذا ػػا عػػف سػػماع الػػدفاع السػػالؼ الػػذكر وال ػوارد يفصػػيى فػػى يمػػؾ المػػذكرة وفضػػت
بصػػرها عػػف راييػػا بمػػا هي بػػىء عػػف أ ػػا ضػػت فػػى الػػدعوش دوف لمػػاـ يػػاـ بػػدفاع الطػػاعف بػػؿ
وأفم،ت باب ا فى وجا طار ا وهو أمر ييػرذش م ػا الودالػا أشػد ا يػذاء  ،وأعجزهػا باليػالى عػف
الفصؿ فى الػدعوش عػف بصػر كامػؿ وبصػيره شػامما وأف،ػدها ال،ػدرة عمػى رايػا وجػا الحػؽ فػى

الدعوش وهو ما يويب حكم ا ل،صوره واخىلا بحؽ الدفاع بما يسيوجب ،ضا
ٚلد لضذ حمىّخ إٌمض ف ٝاٌؼديد ِٓ أدىبِٙب ثأٔٗ :

" مف الم،رر أف الدفاع المكيوب ػ مذكرات كاف أو حوافظ مسػي دات ػ هػو ييمػا لمػدفاع

الشفوش  ،ويميزـ المحكما برف يورض لا يراداي ورداي وا كاف حكم ا مويباي بال،صػور وا خػىؿ

بحؽ الدفاع " ٓ

* ،ض ٖ ٜٔٛٗ/ٗ/ػ س ٖ٘ ػ ٕ ٛػ ٖٚٛ

* ،ض ٔٔ ٜٔٚٛ/ٙ/ػ س  ٕٜػ ٓٔٔ ػ ٜ٘ٚ
* ،ض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٔٙػ س  ٕٛػ ٖٔ ػ ٖٙ
* ،ض  ٜٔٚٙ/ٔ/ٕٙػ س  ٕٚػ ٕٗ ػ ٖٔٔ

* ،ض  ٜٖٔٚ/ٕٔ/ٔٙػ س ٕٗ ػ  ٕٜٗػ ٕٕٔٛ
* ،ض  ٜٜٔٙ/ٕٔ/ٛػ س ٕٓ ػ ٔ ٕٛػ ٖٔٚٛ

* ،ض ٖٓ ٜٖٔٚ/ٕٔ/ػ سٕٗ ػ ٓ ٕٙػ ٓ ٕٔٛػ طوف ٖ٘ ٖٗ/ٚؽ
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* ،ض  ٜٜٔٔ/ٔ/ٜٔػ سٕٗ ػ ٕٗ ػ ٔ ٜٔػ طوف ٖٖٔ ٜ٘/ؽ

ييج ػ أز مػػف الػػدفاع المكيػػوب  ،بػػؿ هػػى عمػػاده

كػػذلؾ المسػػي دات ف ػػى بػػدورها جػػزء

وسػ ده وعمػوده الف،ػرش  ،ػ ومػع أف دفػاع الطػاعف كػاف مايػداي بوديػد مػف المسػي دات اليػى أحػاؿ

الي ػػا الػػدفاع ويمسػػؾ ب ػا  ،ا أف الحكػػـ لػػـ يوػػرض ل ػػا بياي ػاي
واخىؿ جسيـ بحؽ الدفاع ٓ

اي ػراداي و رداي ػ وهػػذا صػػور

*  ٚلد دىّذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ :

" واف كػػاف ال ابػػت م ػػف المسػػي دات اليػػى يويم ػػد عمي ػػا الطػػاعف ف ػػى ا بػػات دفاعػػا ػػد

دمت م ا بوػد حجػز ال،ضػيا لمحكػـ ولػـ يكػف مرخصػا لػا مػف المحكمػا فػى ي،ػديم ا  ،فػذلؾ
مم ػػا يس ػػوغ لممحكم ػػا ا ليف ػػات ع ػػا  ،ولك ػػف اذا ك ػػاف الط ػػاعف ػػد يمس ػػؾ ب ػػذا ال ػػدفاع أم ػػاـ

المحكمػػا وكػػاف دفاعػػا جوهري ػاي ػػد يريػػب عميػػا لوصػػق يغييػػر وجػػا ال ػرأش فػػى الػػدعوش وكا ػػت

المحكمػا لػـ يوػػف بيح،يػؽ هػذا الػػدفاع أو يػرد عميػا فػػاف حكم ػا يكػوف اصػ اير صػو اير يويبػا بمػػا

يسيوجب ،ضا "

* ،ض ٕٓ  ٕ٘ /٘ /ػ س ٖ ػ ٗ ٖٙػ ٜٚٚ
* ٚدىّذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ :

" يمسؾ الطاعف بد لا مسػي دات م،دمػا م ػا فػى فػى ركػف الخطػر ع ػا يوػد دفاعػاي

هاماي فى الدعوش وما ار فػى مصػيره واذا لػـ يمػؽ المحكمػا بػا ي لػى هػذا الػدفاع فػى جػوهره ولػـ

يواج ا عمى ح،ي،يا ولـ يفطف الى فحػواه ولػـ ي،سػطا ح،ػا ويو ػى بيمحيصػا بموفػاي الػى فايػا

األمر فيا بؿ سكيت ع ا ايراداي لا ورداي عميا ولـ ييحدث عف يمؾ المسي دات مع مػا يكػوف ل ػا
مػػف د لػػا فػػى فػػى ع صػػر الخطػػر ولػػو أ ػػا ع يػػت ببح ػػا لجػػاز أف ييغيػػر وجػػا ال ػرأش فػػى

الدعوش فاف حكم ا يكوف مويباي بال،صور " ٓ

* ،ض ٔٔ ٖٚ /ٕ /ػ س ٕٗ ػ ٖٓ ػ ٔٗٙ

* رمٛي حمىّخ إٌمض  :ـ

" لما كاف ذلؾ  ،وكاف الحكـ المطووف فيػا ػد عي ػؽ أسػباب الحكػـ المسػير ؼ الػذش

أففػػؿ ا شػػارة لػػى دفػػاع الطاع ػػا  ،ولػػـ يػػورد مضػػموف المسػػي دات الم،دمػػا م ػػا باي ػاي ل ػػذا
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الدفاع بما يبيف م ا أف المحكمػا واج ػت ع اصػر الػدعوش وألمػت ب ػا عمػى وجػا هيفصػق عػف
أ ػػا فط ػػت لي ػػا وواز ػػت بي ػػا وأ ػػا أطرحػػت هػػذا الػػدفاع وهػػى عمػػى بي ػػا مػػف أم ػره وبوػػد أف

امػػت بمػػا ي بغػػى عمي ػػا مػػف يػػد يؽ البحػػث ليوػػرؼ وجػػا الح،ي،ػػا ػ األمػػر الػػذش يصػ ْػـ الحكػػـ
ويوجػػز محكمػػا ال ػ ،ض عػػف عمػػاؿ ر ابي ػػا عمػػى الوجػػا
المطوػػوف فيػػا بال،صػػور فػػى البيػػاف ه
الصحيق  ،ومف يـ ييويف ،ضا وا عادة دوف حاجا لى بحث با ى أوجا الطوف " ٓ
* ،ض ٗ ٜٔٛٛ/ٔ/ػ س  ٖٜػ ٖ ػ ٙٙ

* وّب لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ــ
" ول ف كاف األصؿ أف المحكمػا

يميػزـ بميابوػا المػي ـ فػى م ػاحى دفاعػا المخيمفػا

لمرد عمى كؿ شب ا ي يرها عمى اسي،ىؿ ػ ا أ ا ييويف عمي ا أف يورد فى حكم ا مايػدؿ عمػى
أ ػػا واج ػػت ع اصػػر الػػدعوش وأدلي ػػا وألمػػت ب ػػا عمػػى وجػػا يفصػػق عػػف أ ػػا فط ػػت لي ػػا

وواز ػػت بي مػػا عػػف بصػػر وبصػػيرة  ،وأ ػػا اذا اليفيػػت عػػف دفػػاع المػػي ـ كميػػا وأسػػ،طيا جممػػا
ولـ يورده عمى حو يكشؼ عف أ ػا أطموػت عميػا وأ سػطيا ح،ػا فػإف حكم ػا يكػوف اصػ ار "
ٓ
* ،ض  ٜٔٛ٘/ٙ/ٙػ س ٖٙػ ٖٗٔ ػ ٕٚٙ
* ،ض ٓٔ ٜٔٛ٘/ٔٓ /ػ س  ٖٙػ  ٜٔٗػ ٓٗٛ

* ،ض ٖ ٜٔٛٔ/ٕٔ /ػ س ٕٖ ػ ٔ ٔٛػ س ٕٖ ػ ٔ ٔٛػ ٖٖٓٔ
* ،ض ٕ٘ ٜٔٛٔ/ ٖ /ػ س ٕٖ ػ  ٗٚػ ٕ٘ٚ

* ،ض ٘ ٜٜٔٚ/ٔٔ /ػ س ٖٓ ػ  ٔٙٚػ ٜٚٛ
* ،ض  ٜٜٔٚ/ ٖ /ٕٜػ س ٖٓ ػ ٕ ٛػ ٖٜٙ
* ،ض  ٜٜٔٚ/ ٖ /ٕٙػ س ٖٓ ػ ٔ ٛػ ٖٜٗ
* ،ض ٕٗ ٜٔٚٛ/ ٗ /ػ س  ٕٜػ ٗ ٛػ ٕٗٗ
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ٚػٓ عٍت ٚلف اٌزٕفير
ـــــــــــ

فإ ا لما كاف ا سيمرار فػى ي فيػذ الحكػـ المطوػوف فيػا ضػد الطػاعف مػف شػر ا أف يريػب
لا أض ار ار جسيما

الطوف

يمكف يدارك ا بما يحؽ لا طمب و ػؼ ي فيػذه ما يػا ري مػا يفصػؿ فػى هػذا

فٍٙرٖ األظـــــــجبة
ـــــــ

يميمس الطاعف مف محكما ال ،ض األمػر ػ بوػد ضػـ المفػردات لمزوم ػا ليح،يػؽ أوجػا الطوػف ػ
بو ؼ ي فيذ الحكـ المطووف فيا ما يا ري ما يفصؿ فى هذا الطوف
ٚا ىُ :
أٚال :
ثبٔيب :

بوؿ الطوف شكى
وفى الموضوع ػ بود ضـ المفردات لمزوم ا ليح،يؽ أوجا الطوف ػ بػ ،ض الحكػـ
المطوػػوف فيػػا وال،ضػػاء مجػػددا مػػف محكمػػا ال ػ ،ض بإلغػػاء الحكػػـ المسػػير ؼ
وب ػ ػراءة المػ ػػي ـ ممػ ػػا أس ػ ػ د ليػ ػػا ورفػ ػػض الػ ػػدعوش المد يػ ػػا مػ ػػع ل ػ ػزاـ رافو ػ ػػا
بمصروفاي ا

ٚادزيبعيب  :أف يكوف مع ال ،ض ا حالا
احملبِ / ٝزجبئ ٝػغيخ
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رصٚيس ف ٝأٚزاق زمسيخ

اظزؼّبي ـ رداٚي ِٛاد خغسح
ف ٝاٌمضيخ زلُ  2003/1439جٕبيبد اٌدلٝ
 2003/148 ،وٍ ٝمشبي اجليصح

ف ٝاٌغؼٓ ثبٌٕمض زلُ  75/17633ق
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حمىّخ إٌمض

اٌدائسح اجلٕبئيخ
ــــــــــــــ

ِروــــــسح

ثأظجبة اٌغؼٓ ثبٌٕمض
ـــــــــــــــ

املمــدَ ِ ـٓ :

ا حالا

( حمىــ َٛضــدٖ ـ عــبػٓ) مػػي ـ  ٔ٘ /بػػرمر

وموط ا المخيار مكيب األسياذ /محمد رجا ى عطيا ػ وش ريا رجػا ى عطيػا ػ
المحامى بال ،ض ػ  ٕٙشارع شريؼ باشا ( عمارة ا يموبيميا ) ػ ال،اهرة ػ ٓ
ضـد :

ال يابا الواما

فــ ٝا ىــُ  :الصػػادر مػػف محكمػػا ج ايػػات ال،ػػاهرة فػػى ٖٕ ٕٓٓٗ/ٕٔ/فػػى الج ايػػا ر ػػـ
 ٕٖٓٓ/ٖٜٔٗالد ى ( ٕٖٓٓ/ٔٗٛشماؿ الجيػزة ) وال،اضػى حضػورياي
بالسجف مدة ىث س وات عما أس د ليا
اٌٛلبئـــغ
أحالت ال يابػا الوامػا الطػاعف /

ـــــــ

لػى المحاكمػا بوصػؼ أ ػا خػىؿ الفيػرة مػف

عاـ  ٜٜٔٚوحيى ٖٕ أفسطس س ا ٕٕٓٓ

أٚال :

الطػػاعف ودخػػروف وهػػـ مػػف أربػػاب الوظػػا ؼ الوموميػػا ػ أعضػػاء لج ػػا المبيػػدات
وا دارة الوام ػػا لمكافح ػػا ا ف ػػات الزراعي ػػا ب ػػو ازرة الز ارع ػػا
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ػ اريكبػ ػوا يزويػ ػ ار ف ػػى

مح ػػررات رس ػػميا هػ ػػى المواف ،ػػات ا سػ ػػييراديا وأوام ػػر اليوريػ ػػد الص ػػادرة لصػ ػػالق

الشػركا المصػريا لمحاصػىت الزراعيػا ووحػدة الخػدمات البسػيا يا بػو ازرة الز ارعػا ػ
وكاف ذلؾ بجوم ـ وا وػا مػزورة فػى صػورة وا وػا صػحيحا بػرف أ بيػوا عمػى خػىؼ

الح،ي،ا بالمواف،ات ا سييراديا أر اـ ٖٔ  ٔٚ ، ٔٙ ،الصادرة عػاـ  ٜٜٔٚوأوامػر
اليوري ػػد الخاص ػػا ب ػػا أف المبي ػػدات المطم ػػوب س ػػييرادها في ػػر محظ ػػورة ول ػػا ر ػػـ
يسػ ػػجيؿ سػ ػػارش وأف مسػ ػػي داي ا كاممػ ػػا وأ ػ ػػا أجيػ ػػزت مػ ػػف لج ػ ػػا المبيػ ػػدات ب،صػ ػػد

اسيخدام ا بالمزارع الخاصا بالبورصا الزراعيا مع عمم ـ بيزويرها
ثبٔيــب :

أف المػػي ـ األوؿ (

) اشػػيرؾ مػػع الطػػاعف ودخ ػريف ف ػى اريكػػاب يزويػػر فػػى

محررات رسميا هى المواف،ات ا سييراديا وأوامر اليوريد موضوع الي مػا السػابوا
عشػػر وكػػاف ذلػػؾ بجومػػا وا وػػا مػػزورة فػػى صػػورة وا وػػا صػػحيحا بػػرف ايفػػؽ مو ػػـ

عمى صدار المواف،ات ا سػييراديا المػزورة موضػوع الي مػا السػاب،ا وسػاعدهـ بػرف

أمدهـ بمسي دات وبيا ات فير صػحيحا ليمػؾ المواف،ػات ف،ػاموا بإ باي ػا مػع عمم ػـ
ثبٌثـب :

بيزويرهاػ وو وت الجريما ب اء عمى هذا ا يفاؽ ويمؾ المساعدة
الطػاعف ودخػروف يػداولوا مػواد زراعيػا خطػرة بغيػر يػرخيص بػرف سػجموا مبيػػدات
يحػػوش م ػوادا مسػػرط ا وأصػػدروا مواف،ػػات اسػػييراديا بشػػر ا رفػػـ كو ػػا محظ ػورة
بم،يض ػ ػػى ػ ػ ػرار وزي ػ ػػر الز ارع ػ ػػا واسيص ػ ػػىح األ ارض ػ ػػى ر ػ ػػـ ٗ ٛٚلسػ ػ ػ ا ٜٜٔٙ
وأدخموها البىد بغرض يداول ا واسيومال ا مع عمم ـ بحظر يداول ا

األمػػر الموا ػػب عميػػا بػػالمواد ٕٔٔ ع،وبػػات  ٛٛ ، ٕٙ ، ٔٛ/ٔ ،مػػف ال،ػػا وف ر ػػـ ٗ
لسػ ا ٗ ٜٜٔبشػػرف البي ػػا والمػػادة  ٕ٘٘ /ب ػػد  /أ مػػف ػرار ر ػػيس الػػوزراء ر ػػـ  ٖٖٛلس ػ ا
٘ ٜٜٔبإصدار الى حا الي فيذيا لم،ػا وف األخيػر و ػرار وزيػر الز ارعػا ر ػـ ٗ ٛٚلسػ ا ٜٜٔٙ
والجداوؿ المرف،ا

وبجمسػػا ٖٕ ديسػػمبر سػ ا ٕٗٓٓ ضػػت المحكمػػا حضػػوريا بموا بػػا الطػػاعف بالسػػجف

لمدة ىث س وات لما سب ليا ٓ
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ولمػػا كػػاف هػػذا الحكػػـ مويبػػا وبػػاطى ف،ػػد طوػػف عميػػا المحكػػوـ ضػػده المػػذكور بطريػػؽ

ال ػ ،ض بشخصػػا مػػف السػػجف وذلػػؾ بيػػاري
ييابع

 ٕٓٓ٘ / ٔ /ٕٜو يػػد طو ػػا يحػػت ر ػػـ ٛ /

ٛٔٚزد فيّب يٍ ٝأظجبة اٌغؼٓ ثبٌٕمض :

أظـــــــــــجبة اٌغؼٓ
ـــــــــــــــ

أٚال  :اٌمظٛز ف ٝاٌجيبْ ٚاخلغأ ف ٝرغجيك اٌمبٔ. ْٛ

ضػػى الحكػػـ المطوػػوف فيػػا بإدا ػػا الطػػاعف ودخػريف عػػف جريميػػى ريكػػاب ـ لجػ ار ـ اليزويػػر

فػػى المحػػررات الرسػػميا هػػى المواف،ػػات ا سػػييراديا وأوامػػر اليوريػػد الصػػادرة لصػػالق الشػػركا
المصريا لمحاصىت الزراعيا ووحػدة الخػدمات البسػيا يا بػو ازرة الز ارعػا ػ بجوم ػـ و ػا ع مػزورة
فػػى صػػورة وا وػػا صػػحيحا بػػرف أ بي ػوا بالمواف،ػػات ا سػػييراديا أر ػػاـ ٖٔ  ٔٚ ، ٔٙ ،الصػػادرة
 ٜٜٔٚوأوامر اليوريد الخاصا ب ا ببيا ات مخالفا لمح،ي،ا ومزورة مع عمم ـ بيزويرها
وعف جريما يداوؿ ها ء المي ميف جميوا وم ـ الطاعف مواد زراعيا خطرة بغيػر يػرخيص

واصػػدار مواف،ػػات سػػييراديا بشػػر ا أدخموهػػا الػػبىد بغػػرض يػػداول ا واسػػيومال ا مػػع عمم ػػـ
بحظر يداول ا
و ضت بموا با الطاعف وبا ى ها ء المي ميف كؿ بو،وبا السجف لمدة ىث سػ وات لمػا

سب ليا

كم ػػا ض ػػت المحكم ػػا بإدا ػػا مي م ػػيف دخػ ػريف ع ػػف جػ ػ ار ـ أخ ػػرش بي ػػت ف ػػى ج ػػا ب ـ
بو،وبات مخيمفا فى ذات الدعوش
ٚأٚضذذ احملىّخ ثأظجبة دىّٙب ص ِ 212 /ب ٔظٗ :

" أ ا يرخذ بوض المي ميف الم،ضى بإدا ي ـ باليخفيؼ فػى الو،وبػات المو وػا عمػي ـ فػى
حػدود ػص المادة  ٔٚ /ع،وبات "
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ومػػا ذهبػػت ليػػا محكمػػا الموضػػوع فيمػػا ي،ػػدـ ي طػػوش و شػػؾ عمػػى يج يػػؿ فػػى بيػػاف

ها ء المي ميف الذيف شممي ـ المحكما برحمي ا وخففت ع ـ الو،اب عمى بالسػمطا المخولػا
ل ػا بموجػػب ػػص المػػادة  ٔٚ/ع،وبػػات واليػػى ورد ب ػا مػػا يفيػػد أف مػػف حػػؽ المحكمػػا ال ػػزوؿ
بالو،وبػػا الم صػػوص عمي ػػا فػػى ال،ػػا وف لػػى حػػدود موي ػػا وم ػػا ع،وبػػا السػػجف المشػػدد لػػى

ع،وبا السجف أو الحبس الذش
الذش

ي،ؿ مديا عف سيا أش ر وع،وبػا السػجف لػى ع،وبػا الحػبس

ي،ؿ عف ى ا أش ر ،فضػى عمػا شػاب يمػؾ األسػباب مػف فمػوض واب ػاـ ذ لػـ يوػد

يوػػرؼ م ػػا مػػف هػػـ هػػا ء المي مػػيف الػػذيف ػػالوا هػػذا اليخفيػػؼ  ،وهػػؿ الطػػاعف /

بي ـ ػ أـ

مػػف

ػ وذلؾ حيى يمكف لمحكما ال ،ض م ار با صحا يطبيػؽ ال،ػا وف عمػى الجػريمييف

المسػ دييف ليػػا  ،ومػػا ذا كا ػػت الو،وبػػا الم،ضػػى ب ػػا ضػػده وهػػى السػػجف ػػىث سػ وات يػػدخؿ

فػػى طػػاؽ الو،وبػػا واجبػػا اليطبيػػؽ بوػػد اسػػيوماؿ المػػادة  )ٔٚ( /ع،وبػػات مػػف عدمػػا األمػػر

ال ػػذش يص ػػـ الحك ػػـ الطو ػػيف بال،ص ػػور ف ػػى اليس ػػبيب لمجافاي ػػا ػػص الم ػػادة  ٖٔٓ /جػ ػراءات
ج ا يا واليى يوجب عمػى كػؿ حكػـ صػادر با دا ػا اشػيماؿ أسػبابا عمػى بيػاف مفصػؿ وواضػق
لوا وا الدعوش اليى ضت المحكما بإدا ا المي ـ ع ا بحيػث

يشػوبا ا جمػاؿ أو الغمػوض

أو ا ب اـ  ،وكذلؾ بياف مفصؿ دخر ألدلا الدعوش اليى أ اـ عمي ا الحكـ ضػاءه و ػص مػواد
الو،اب وذلؾ حيى يسيطيع محكما ال ،ض م ار با صحا يطبيؽ ال،ا وف

وهو أمر يسيحيؿ عمي ػا مباشػريا ذا مػا شػابت أسػبابا مػا فمػوض أو ب ػاـ أو يج يػؿ

بمػػا يوجزهػػا عػػف مورفػػا مػػدش صػػحا هػػذا اليطبيػػؽ ألحكػػاـ ال،ػػا وف عمػػى الو ػػا ع اليػػى بسػػط ا
الحكـ بال سبا لكؿ مف المي ميف الم،ضى بإدا ي ـ وم ـ الطاعف

وهػػو الويػػب الػػذش يػػردش فيػػا الحكػػـ ذ لػػـ يوػػد هيوػػرؼ مػػف عبػػارة المحكمػػا سػػالفا الػػذكر
وهػى أ ػا عاممػت بوػض المي مػيف البػالغ عػددهـ واحػد وعشػروف مي مػا والطػاعف مػف بيػ ـ ػ

م ػػا ذا كا ػػت الو،وب ػػا المو و ػػا ض ػػده وه ػػى الس ػػجف لم ػػدة ػػىث سػ ػ وات ػػد ص ػػادفت محم ػػا
وصحي ا مف ال احيا ال،ا و يػا بوػد يطبيػؽ المػادة  ٔٚ /ع،وبػات فػى جا بػا مػف عدمػا ػ أـ أ ػا
ليس مف بيف المي ميف المذكوريف الذيف رأت المحكما مواممي ـ ب،سط مف ال أرفػا عمػى بالمػادة

 ٔٚ /ع،وبات سػالفا الػذكر  ،خاصػا وأف مػادة الو،وبػا األشػد الم صػوص عمي ػا فػى المػادة /
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ٕٔٔ ع،وبػػات ي ػ ص عمػػى موا بػػا الموظػػؼ الوػػاـ الػػذش يريكػػب يزوي ػ ار فػػى محػػررات رسػػميا
يخػػيص بيحريره ػػا بو،وب ػػا السػػجف المش ػػدد أو الس ػػجف وم ػػع يطبيػػؽ الم ػػادة  ٔٚ /ع،وب ػػات فػػى

جا با ع د موامميا ب،سط مف الرأفا واجبا اليطبيؽ يكوف الحبس الذش

أش ر باعيبار أف ع،وبػا الحبس فى حدها المشار لي ا ػ الذش

ي،ػؿ مديػا عػف ػىث

ي،ؿ عف ى ػا شػ ور ػ ػد

حم ػػت ب ،ػػوة ال ،ػػا وف مح ػػؿ ع،وب ػػا الس ػػجف وه ػػى ح ػػدش الو ،ػػوبييف اليخييػ ػريييف الم ،ػػررة لجريم ػػا
اليزوي ػػر س ػػالفا ال ػػذكر والم صػ ػػوص عمي ػػا ف ػػى المػ ػػادة  ٕٔٔ /ع،وب ػػات واذ خ ػػالؼ الحكػػػـ
المطووف فيا هذا ال ظر فإ ا يكوف فوؽ صوره و د يردش فى عيب الخطر فى يطبيػؽ ال،ػا وف

بما يسيوجب ،ضا وا حالا

وكػػاف ييوػػيف عمػػى المحكمػػا حيػػى يبػ أر ضػػااها الطوػػيف مػػف هػػذا الوػوار أف يبػػيف فػػى

حكم ػا ويحػدد أشػخاص المحكػوـ ضػدهـ الػػذيف عػاممي ـ ب،سػط مػف ال أرفػا عمػى بالمػػادة ٔٚ /
ع،وب ػػات حي ػػى يمك ػػف لمحكم ػػا الػ ػ ،ض أف ي ار ػػب م ػػدش ص ػػحا يطبي ػػؽ الو،وب ػػا ب ػػا ض ػػد

الطػاعف باعيبػاره أحػد المحكػوـ ضػدهـ والم،ضػى بػإدا ي ـ وع،ػاب ـ ػ فػى حالػا مػا ذا كػاف مػف
بػػيف ف ػػا المي مػػيف الػػذيف ػػالوا وظفػػروا ب أرفػػا ضػػاي ـ ذ ييوػػيف فػػى هػػذه الحالػػا عػػدـ موا بيػػا

بو،وبػا السػجف ليمػؾ المػدة وهػى ػىث سػ وات وفػؽ مػا جػرش بػا م طػوؽ الحكػـ ػ وا مػا يوا ػب
بو،وبا الحبس اليى يراها المحكما م اسبا لمجػ ار ـ اليػى ريكب ػا واليػى ي،ػؿ فػى حػدها األد ػى

عف ى ا أشػ ر وفػؽ ػص المػادة  ٔٚ /ع،وبػات سػالفا الػذكر أـ أ ػا مػف المي مػيف الػذيف

ييميووف بيمؾ ال أرفػا و بػ ص يمػؾ المػادة األخيػرة اليػى يخفػؼ الو،وبػا الم صػوص عمي ػا فػى
ال،ا وف فى المادة  ٕٔٔ /ع،وبات ػ فيكوف الو،وبا صحيحا
المحكما فى يو يو ا ضد الطاعف

مخالفا في ػا لم،ػا وف وأصػابت

هذا اليج يؿ الذش شاب الحكـ المطووف فيا عمى هذا ال حػو الػذش سػيحاؿ موػا عمػى
الطػػاعف مورفػػا مو ػػؼ محكمػػا الموضػػوع م ػػا ومػػا ذا كػػاف يػػدخؿ فػػى زم ػرة المي مػػيف الػػذيف
سيظموا برأفا المحكما ف ػالوا سػطاي م ػا ػ أـ ا ػا خػارج يمػؾ الػدا رة ولػيس مػف بػيف هػذه الزمػرة

فحجبت ع ا رحمي ا وأبت أف يشمما ويظما بالرافا فر زلت عميػا الو،ػاب الم صػوص عميػا فػى
المادة ٕٔٔ ع،وبات دوف يخفيؼ أو لرأفا أو شػف،ا ػ ويكػوف الحكػـ عمػى هػذا ال حػو و ػد جمػع
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بػػيف عيبػػيف جػػوهرييف فػػى و ػػت واحػػد وكػػؿ م مػػا أشػػد و وػػا مػػف ا خػػر ويكفػػى وحػػده ل ،ضػػا

وا حالا ٓ

فاألوؿ وهو عيب ال،صور والغمػوض فػى يحديػد أشػخاص مػف بسػطت عميػا المحكمػا

مػف المي مػيف رأفي ػػا ومػا ذا كػػاف الطػاعف مػػف بيػ ـ مػف عدمػػا ػ عػوار أصػػاب م طػؽ الحكػػـ
وصحا سيد لا ويشكؿ فى الو ت ذايا فموضػا واب امػا يي ػافى مػع مػا يجػب أف يكػوف عميػا
أسباب الحكـ مف الوضػوح فػى البيػاف والد ػا فػى اليحديػد بحيػث

ظاهرة جميا

يكػوف مومػاة أو مج مػا بػؿ

يحياج لى رجـ بالغيب أو ج ػد فػى فػؾ رمػوز جامػدة وعبػارات ميحجػرة وألفػاظ

فار ا فى ا حيمػاؿ والظػف ػ وجميو ػا عيػوب جوهريػا يكفػى ل ػدـ الحكػـ مػف أساسػا وي،ػويض

دعا ما وب يا ا ٓ

والويػػب ال ػػا ى ي طػػوش عمػػى خطػػر فػػى يطبيػػؽ ال،ػػا وف مػػا ر كػػذلؾ فػػى ال ييجػػا اليػػى

خمصػت لي ػا المحكمػا وأ امػت عمي ػا ضػاءها بموا بػا الطػاعف بالسػجف لمػدة ػىث سػ وات ػ
ذ سػػحب ذلػػؾ الخطػػر لػػى م طػػوؽ الحكػػـ المػػذكور ذايػػا بحيػػث أصػػبق فيػػر محمػػوؿ عمػػى
أسػػباب واضػػحا يػػادش ليػػا فػػى م طػػؽ سػػا غ واسػػيد ؿ صػػا ب  ،وم ػػؿ هػػذا الخطػػر ال،ػػا و ى
الما ر فى صحا الحكـ يوجب ،ضا بػؿ أف محكمػا الػ ،ض ل ػا مػف يم،ػاء فسػ ا أف ييصػدش

ل ػػذا الخطػػر وي،ضػػى بػػبطىف الحكػػـ و ،ضػػا

مجػ ػػرد يصػػحيحا عم ػىي بالسػػمطا المخولػػا ل ػػا

بموجػػب المػػادة  ٖ٘/مػػف ال،ػػا وف ر ػػـ  ٜٜٔ٘/٘ٚفػػى شػػرف حػػا ت واجػراءات الطوػػف بػػال ،ض

ٓ
ٚ هلرا لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ :

" لمػا كا ػػت الو،وبػػا الم،ػػررة لجريمػػا الضػػرب المفضػى لػػى المػػوت مػػع سػػبؽ ا صػرار

اليى ديف الطاع وف ب ا هػى األشػغاؿ الشػا ا الما يػا أو السػجف ػ وكا ػت المػادة ٔٚ/ع،وبػات

اليى أعمم ا الحكـ فى ح ،ـ يييق ال زوؿ بو،وبا السػجف لػى الحػبس اليػى

يجػوز أف يػ ،ص

عف ى ػا شػ ور ػ وا ػا واف كػاف ال ػزوؿ لػى هػذا الحػد جوازيػا ػ ّ ػا ييوػيف عمػى المحكمػا
ذا رأت أخ ػػذ الم ػػي ـ بال أرف ػػا ومواممي ػػا طب،ػ ػاي لمم ػػادة  ٔٚ/الم ػػذكورة أ ّ يو ػػع عمي ػػا ّ الو،وب ػػا

الػواردة فػػى هػػذه المػػادة بإعيبػػار أ ػػا حمػػت بػ ص ال،ػػا وف محػػؿ الو،وبػػا الم صػػوص عمي ػػا فػػى
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الجريما ػ ولما كا ت المحكما د دا ت الطاع يف فى جريما الضرب المفضى لػى المػوت مػع

سػػبؽ ا صػرار واليرصػػد ػ وذكػػرت فػػى حكم ػػا أ ػػا عػػاممي ـ طب،ػاي لممػػادة  ٔٚ/ع،وبػػات ومػػع
ذلػػؾ أو وػػت عمػػي ـ ع،وبػػا السػػجف ػ وهػػى حػػدش الو،ػػوبييف اليخييػريييف الم،ػػررة ل ػػذه الجريمػػا

طب،اي لممػادة  ٕٖٙع،وبػات فإ ػا يكػوف ػد أخطػرت فػى يطبيػؽ ال،ػا وف ذ كػاف عمي ػا أف ي ػزؿ
بو،وبا السجف لى ع،وبا الحبس -

وا ا لما كا ت المادة  ٖ٘/مف ال،ا وف ر ـ  ٜٜٔ٘/٘ٚبشرف حػا ت واجػراءات الطوػف

أماـ محكما ال ،ض يخػوؿ محكمػا الػ ،ض أف يػ ،ض الحكػـ لمصػمحا المػي ـ مػف يم،ػاء فسػ ا
ذا يبػػيف ل ػػا مػػا هػػو ابػػت بػػا أ ػػا مب ػػى عمػػى خطػػر فػػى يطبيػػؽ ال،ػػا وف ػ ومػػف ػػـ فإ ػػا ييوػػيف
،ض الحكـ المطووف فيا واف يكوف مع ال ،ض ا حالا لمػا هػو م،ػرر مػف أف يطبيػؽ الو،وبػا

فى حدود ال ص الم طبؽ مف خيصاص محكما الموضوع " ٓ


،ض  ٜٖٔٛ/ٔٓ/ٕٚػ س ٖٗ ػ ٖ ٚػ  ٛٙٛػ طوف ٖ٘/ٔٚٗٛؽ

وّب لضذ أيضب ثأٔٗ :

" ذا ذكػػر اسػػيوماؿ ال أرفػػا ف ػى الحكػػـ ولػػـ يخفػػض الو،وبػػا لػػى الدرجػػا اليػػى ي،يضػػي ا

الرأفا  ،كاف ذلؾ مف موجبات بوؿ طمب ال ،ض وا براـ "


،ض ٔٔ ٜٖٔٛ/ٖ/الح،وؽ ػ س  ٛػ ص ٖٜٛ

ويسيفاد مف حكـ محكما ال ،ض السالؼ البيػاف أ ػا ميػى طب،ػت المحكمػا المػادة ٔٚ/

ع،وبػػات فػػى جا ػػب أحػػد المي مػػيف أو بوض ػ ـ فػػإف الو،وبػػا الم صػػوص عمي ػػا فػػى يمػػؾ المػػادة

يكػػوف هػػى الواجبػػا اليطبيػػؽ بػػد ي مػػف يمػػؾ الو،وبػػا الم صػػوص عمي ػػا فػػى مػػادة الو،ػػاب اليػػى
طب،ي ا المحكما ٓ

بإعيبػػار أف الو،وبػػا بحػػدها المبػػيف فػػى المػػادة  ٔٚ/ع،وبػػات ػػد حمػػت محػػؿ الو،وبػػا

سالفا الذكر ب،وة ال،ا وف  ،وبذلؾ يكوف هى الواجبا اليطبيؽ وا ا ميى خػالؼ الحكػـ المطوػوف

فيا هذا ال ظر فإ ا يكوف مخط اي فى يطبيؽ ال،ا وف واجب ال ،ض وا حالا ػ ألف ي،ػدير م،ػدار
الو،وبا الىزـ موا با المي ـ ب ا أمر موضوعى يخرج عف و يا محكما ال ،ض ٓ
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وطبيوػػى أف هػػذا اليطبيػػؽ الصػػحيق ألحكػػاـ ال،ػػا وف يسػػيمزـ بداهػػا أف يحػػدد محكمػػا

الموضػوع شػخص المػي ـ الػذش عامميػا بال أرفػا وطب،ػت فػى جا بػا ػص المػادة  ٔٚ/ع،وبػات ػ
وأف يكػػوف هػػذا اليحديػػد واضػػحاي

يحيػػاج لػػى جي ػػاد أو بحػػث وعمػػى حػػو

يحيمػػؿ شػػكاي أو

يػػرويىي أو ظ ػاي واحيمػػا ي ػ وكػػؿ هػػذه األمػػور في،ػػدها الحكػػـ المطوػػوف عميػػا بمػػا أبطمػػا وأوجػػب
،ضا وا حالا ٓ

و مح ػػؿ لم ،ػػوؿ ك ػػذلؾ ب ػػرف محكم ػػا الػ ػ ،ض عمي ػػا أف يح ػػدد المي م ػػيف ال ػػذيف طب ،ػػت

محكمػػا الموضػػوع فػػى جػػا ب ـ المػػادة  ٔٚ /ع،وبػػات مػػف بػػيف المي مػػيف جميوػػا ألف ذلػػؾ ممػػا
يخػػرج عػػف و يي ػػا ػ ألف محكمػػا ال ػ ،ض يطبػػؽ ال،ػػا وف وا مػػا ي ار ػػب يطبي،ػػا وي،ػػع مس ػ وليا
اليطبيػػؽ عمػػى محكمػػا الموضػػوع وحػػدها ػػـ يػػريى بوػػد ذلػػؾ دور محكمػػا ال ػ ،ض فػػى م ار بػػا

صحا يطبي،ا في ،ض الحكـ أو يصححا وفؽ ما يراه مح،،ا حكـ ال،ا وف
ا
ثبٔيب  :اإلخالي حبك اٌدفبع .

ذلػػؾ أ ػػا وعمػػى مػػا يبػػيف مػػف محضػػر جمسػػا المحاكمػػا بيػػاري ٘ٔ ٕٖٓٓ/٘/أف أحػػداي

مػػف المحػػاميف لػػـ يحضػػر مػػع المػػي ـ الخػػامس عشػػر ( الطػػاعف ) وخػػى محضػػر يمػػؾ الجمسػػا

ممػػا يفيػػد ذلػػؾ  ،واسػػيموت المحكمػػا فػػى الجمسػػا المػػذكورة لػػى ش ػ ادة الشػػاهد  /احمػػد محمػػد
كمػػاؿ بكػػر عضػػو الر ابػػا ا داريػػا فػػى فيبػػا محػػامى الطػػاعف وا يصػػر األمػػر عمػػى حضػػور
الطاعف المذكور /

وحػده دوف محاميػا الموكػؿ ػ كمػا لػـ ي يػدب المحكمػا محاميػاي دخػر

يحضر موػا بالجمسػا وفػؽ مػا أوجبػا ال،ػا وف األمػر الػذش يبطػؿ جػراءات محاكميػا  ،و ي ػاؿ

مف ذلػؾ أف يكػوف ه ػاؾ محػاموف دخػروف حضػروا عػف بوػض المي مػيف الحاضػريف ألف أحػداي
م ـ لـ يحضر مع الطاعف الذش يغيب محاميا الموكؿ عف شػ ود الجمسػا المػذكورة ولػـ ي ػب

ع ػػا محامي ػاي دخػػر ليحضػػرها يابػػا ع ػػا ولػػـ ي يبػػا المحكمػػا لػػى ذلػػؾ ول ػػذا لػػـ ي ػػدب محامي ػاي
لحضػػور الجمسػػا المػػذكورة مػػع الطػػاعف طالمػػا أ ػػا باشػػرت ج ػراء مػػف ج ػراءات اليح،يػػؽ فػػى

الػدعوش المطروحػػا عمػى بسػػاط البحػث أمام ػػا ويولػػت في ػا سػااؿ الشػاهد األوؿ المػػذكور الػػذش
أدلى بش اديا بالجمسا فى فيبا محامى الطاعف ػ ا مر الذش يويب محاكميا ويبطم ا ٓ
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وي سحب هذا البطىف لى الحكـ المطووف عميا بي ا ػا عمػى جػراءات شػاب ا عػوار

البطىف ألف الشارع أوجب فى المادة ٕٗٔ جراءات ج ا يا حضػور محػاـ م،بػوؿ عمػى األ ػؿ
لممرافوا أماـ المحاكـ ا بيدا يا مع كؿ مي ـ يحػاكـ عػف ج ايػا أمػاـ محكمػا الج ايػات  ،عمػى

ي ،ػػدير أف ا ي ػػاـ بج اي ػػا أم ػػر ل ػػا خطػ ػره ذ ػػد ييري ػػب عمي ػػا الحك ػػـ ض ػػده بإح ػػدش الو،وب ػػات
المغمظا الم صوص عمي ا فى ال،ا وف وهى ا عداـ أو السجف المابػد أو السػجف ول ػذا سػيمزـ
حضػور محػاـ موػا يسػاعده ويمػد لػػا الوػوف لمػدفاع ع ػا ػ و ييح،ػؽ هػذا الغػرض ّ ذا كػػاف
ذلؾ المدافع د حضر جراءات المحاكما مف أول ا حيى ايي ا ٓ

ول ػػذا ييوػػيف أف يػػيـ سػػماع الشػ ود وكافػػا طمبػػات ال يابػػا الوامػػا فػػى وجػػوده بشخصػػا

أو مم ػ ىي بمػػف ي ػػوب ع ػػا ذا ك ػػاف ه ػػاؾ م ػػا ع ح ػاؿ دوف حض ػػور المحػػامى األص ػػيؿ  ،واذا
يوذر ذلؾ كاف مف حؽ المحكما أف ي دب لمطاعف محامياي بػد ي مػف محاميػا الموكػؿ ذا رأت

أف فياب المدافع األصيؿ ليس لا ما يبرره ولـ ي،صد م ا ّ يوطيؿ الفصؿ فى الدعوش ٓ

ولمػا كػاف ال ابػت مػف محضػر جمسػا ٘ٔ ٕٖٓٓ/٘/أف أحػداي مػف المحػاميف لػـ يحضػػر

مع الطاعف الذش حضر يمؾ الجمسا ولػـ يكػف موػا محاميػا األصػيؿ أو مػف ي ػوب ع ػا  ،ولػـ

ي ػػدب المحكمػػا محامي ػاي بػػد ي م ػػا ليشػ د مػػا يػػدور بيمػػؾ الجمسػػا مػػف ج ػراءات المحاكمػػا واليػػى
سيموت في ا المحكما لى ش ادة الشاهد األوؿ عضو الر ابا ا داريا أحمد محمد كمػاؿ بكػر

ػ ػ ومػػف ػػـ فػػإف محاكمػػا الطػػاعف يكػػوف و ػػد شػػاب ا ع ػوار الػػبطىف ذ كػػاف األمػػر ي،يضػػى مػػف
المحكما ا مساؾ عف سماع ذلؾ الشػاهد طالمػا أف محػامى الطػاعف ػد يخمػؼ عػف الحضػور
موػا بالجمسػػا المػػذكورة ولػػـ ي ػػب ع ػا مػػف يحضػػرها مػػف المحػػاميف يابػػا ع ػا ػ ويػػرمر بيرجيػػؿ
ظر الدعوش لجمسا أخرش يحددها ػ أو يرمر ب دب محاـ دخر ليحضر مػع الطػاعف ويشػ د مػا

ي ػػيـ في ػػا م ػػف جػ ػراءات وم ػػا س ػػماع شػ ػ ادة الش ػػاهد األوؿ الس ػػالؼ ال ػػذكر ولك ػػف المحكم ػػا
عصفت بكؿ هذه ال،واعد الم،ررة فى أصوؿ المحاكمات الج ا يػا لكػؿ مػي ـ فػى ج ايػا ي ظرهػا
محكما الج ايات ول ػذا كا ػت جػراءات محاكمػا الطػاعف و ػد شػاب ا عػوار الػبطىف بمػا يػادش
لى بطىف الحكـ ذايا بي ا ا عمى جراءات باطما ػ بما يسيوجب ،ضا وا حالا ٓ
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و يرفػػع هػػذا الو ػوار عػػف الحكػػـ أف يكػػوف الشػػاهد المػػذكور ػػد أسػػيكمؿ ش ػ اديا فػػى

جمسات أخرش حضرها الطػاعف والمحػامى المػدافع موػا  ،أو أف يكػوف الطػاعف ػد بػؿ ووافػؽ
عم ػػى س ػػيماع المحكم ػػا ل ػػذلؾ الش ػػاهد ف ػػى فيب ػػا محامي ػػا أو أف الش ػػاهد الم ػػذكور مض ػػى ف ػػى

ش اديا دوف عيراض م ا ٓ

ألف حضور المحامى مع الطاعف أمر واجب فػى جميػع جػراءات محاكميػا و يجػوز
سػماع شػ ادة أش شػػاهد سػواء كا ػػت شػ اديا كميػا أو جز يػػا و يخػػاذ أش جػراء مػػف جػراءات

المحاكما ّ فى حضور ذلؾ المدافع ػ كما أف رضػاء الطػاعف بػرف يجػرش محاكميػا فػى فيبػا
محاميا أمر يويػد بػا و هيوػوؿ عميػا ألف فػى ذلػؾ خػروج عمػى أصػوؿ المحاكمػات الج ا يػا
وض ػوابط ا الص ػػحيحا وجميو ػػا ميوم ،ػػا بال ظ ػػاـ الوػػاـ ػ وممزم ػػا لجمي ػػع أطػ ػراؼ الخص ػػوما

ولممحكمػػا ذاي ػػا و يصػػحق هػػذا الػػبطىف مواف،ػػا المػػي ـ الم،ػػرر الػػبطىف لمصػػمحيا يصػػاؿ
هذه األمور جميو ا بإعيبارات عميا ييومؽ بالودالا ومجراها عمى ما ي،ضى با ال،ا وف ٓ

ومػػف الم،ػػرر فػػى هػػذا الصػػدد وجػػوب يويػػيف محػػاـ عػػف المػػي ـ فػػى كػػؿ ج ايػػا ي ظرهػػا
محكمػػا الج ايػػات عم ػىي ب ػ ص المػػادة ٕٗٔ ٕ/ج ػراءات ج ا يػػا واليػػى ي ػ ص عمػػى أ ػػا ي ػػدب

المح ػػامى الو ػػاـ م ػػف يم ،ػػاء فس ػػا محاميػ ػاي لك ػػؿ م ػػي ـ بج اي ػػا ص ػػدر أم ػػر حالي ػػا ل ػػى محكم ػػا

الج ايات ذا لـ يكف د وكؿ محامياي لمدفاع ع ا ٓ
ٚ لضذ حمىّخ إٌمض :

" برف الشارع أوجب حضور مدافع عف كؿ مي ـ بج ايا أحيمت لػى محكمػا الج ايػات

و ييح،ؽ هػذا الغػرض ّ ذا كػاف المػدافع ػد حضػر محاكمػا المػي ـ مػف أول ػا حيػى ايي ػا

وعمى ذلؾ فػى بػد أف يػيـ سػماع الشػ ود وطمبػات ال يابػا فػى وجػوده بشخصػا أو ممػ ىي بمػف

ي وب ع ا ػ وا ّ كاف الحكـ باطىي بي ا ا عمى جراءات شاب ا البطىف لإلخىؿ بحػؽ الػدفاع

"ٓ



،ض ٖٔ ٜٔٙٔ/ٔٓ/ػ س ٕٔ ػ ٗ ٔٚػ ٛٚٚ
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يضاؼ لى ما ي،دـ أف ال ابت ب ايا محضر جمسا ٘ٔ ٕٖٓٓ/٘/السػالؼ الػذكر أف

محكمػػا الموض ػػوع ػػدبت المسيش ػػار ر ػػيس الػػدا رة لسػ ػااؿ المي م ػػيف األوؿ وال ا ي ػػا عم ػػا سػػبؽ
اريػػا فػػى جمسػػات المحاكمػػا عػػف مضػػبوطات مو مػػا لػػـ يرسػػؿ لم يابػػا الوامػػا  ،وفػػى اليح،يػػؽ

مع شاهد ا بات األوؿ بشرف هذه الوا وا عمى ضوء ما يضم يا ش اديا اليوـ مػف أ ػا ضػبط
ج ػػازش هػػايؼ محمػػوؿ مػػع المي مػػا ال ا يػػا ولػػـ ي بي ػػا فػػى محضػػر الضػػبط أو يرسػػم ما لم يابػػا
الوام ػػا وأ م ػػا موج ػػوداف بم ،ػػر هي ػػا الر اب ػػا ا داري ػػا  ،ويم ػػؾ جػ ػراءات أخ ػػرش م ػػف جػ ػراءات

اليح،يؽ امت ب ا المحكما فى فيبا محامى الطاعف أو ي وب ع ا  ،وهو أمر محظػور عمػى
المحكمػػا مباشػريا ّ فػػى حضػػور أي مػػا األمػػر الػػذش يبطػػؿ جػراءات محاكمػػا المػػي ـ الطوػػيف
بما يوجب ،ضا كما سمؼ البياف ٓ

هػػذا لػػى أ ػػا لػػـ يكػػف يضػػير المحكمػػا شػػي اي لػػو أ ػػا يم مػػت فػػى ظػػر الػػدعوش لحػػيف

حضػػور محػػامى الطػػاعف الموكػػؿ أو ا بػػا وأياحػػت لػػا فرصػػا الحضػػور بالجمسػػا المػػذكورة ليػػيـ

سػػماع الشػػاهد األوؿ فػػى حضػػور ذلػػؾ المػػدافع وحيػػى ييس ػ ى لػػا ا حاطػػا بش ػ اديا وابػػداء مػػا
يوػػف لػػا مػػف دفػػاع ودفػػوع وكػػذلؾ الحػػاؿ بال سػػبا جػراءات اليح،يػػؽ اليػػى أمػػرت ب ػػا المحكمػػا
أ ػاء الجمسػػا المػػذكور ليبػدش المػػدافع عػػف الطػاعف وج ػػا ظػره بشػر ا ػ ولك ػػا يوجمػػت ظػػر
الػػدعوش ف ػػى فيب ػػا محػػامى الط ػػاعف وعطم ػػت ب ػػذلؾ ح،ػػا ف ػػى ال ػػدفاع

محاكميػػا بإعيبػػار أ ػػا كػػؿ

ييجػ أز ميػرابط الحم،ػػات

ػ بم ػػا أبط ػػؿ جػ ػراءات

ي فصػػـ ع ارهػػا وع،ػػد ميصػػؿ حبايػػا ذا

سػ،ط أحػػدها أ فػرط البػػا ى م ػا ويبو ػػر بمػا يف،ػػد حػؽ الػػدفاع جػوهر كيا ػػا ويوػد خػػى ي خطيػ اير
يوصػػؼ بػػا بمػػا يكفػػى بطػػاؿ جػراءات محاكمػػا الطػػاعف والحكػػـ المطوػػوف فيػػا الصػػادر ب ػػاء

عمي ا بما سيوجب ،ضا وا عادة ٓ

ويوجب الدسيور فى المػادة  ، ٙٚ /وأوجبػت المػادة  ٕٔٗ/أ ج ػ أف ي ػدب المحػامى
الوػػاـ مػػف يم،ػػاء فسػػا محامي ػاي لكػػؿ مػػي ـ بج ايػػا صػػدر أمػػر بإحاليػػا لػػى محكمػػا الج ايػػات ،
وعمػى هػذا الوجػوب يػوايرت أحكػاـ محكمػا الػ ،ض ( ،ػض  ٜٖٔٛ/ٔ/ٜػ س ٖٗ ػ ٖٔ ػ ٘ٛ

، ،ض ٕ ٜٔٙٚ/ٔٓ/ػ س  ٔٛػ ٘ ٔٛػ  ) ٜٕٙػ ومف م،يضيات هػذا الوجػوب  ،أحكامػا
و واعده وفاييا  ،أف يحضر المحامى جميع جراءات المرافوا فى الج ايا بى سي اء
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فيح،ي ػػؽ ف ػػرض الش ػػارع يض ػػى أف يحض ػػر الم ػػدافع جمي ػػع جػ ػراءات المحاكم ػػا ك ػػى

ي ار ب سػيرها ويحصػؿ عممػاي كافيػاي ب ػا ويحمػى مصػمحا المػي ـ كممػا هػددت أو يجمػو مػا يمكػف
أف يحياج لى جىء لممحكمػا سػواء مػف وا ػع شػ ادات الشػ ود أـ مرافوػات ال يابػا أـ مرافوػات
با ى المي ميف ذا يودد المي موف ػ سيما ذا خيمفت الموا ؼ بيػ ـ أو يوارضػت أو سػيوجب

الدفاع عف البوض اليحميؿ عمى البوض ا خر
ولػػذلؾ ض ػػت محكم ػػا الػ ػ ،ض فػػى الودي ػػد م ػػف أحكام ػػا بػػرف الغ ػػرض م ػػف س ػػييجاب

حضور مدافع مع كؿ مي ـ بج ايا

ييح،ؽ هػذا ( أش هػذا الغػرض ) ي ذا كػاف المػدافع ػد

حضػر جميػع جػراءات المحاكمػا مػف أول ػا حيػى ايي ػا ػ بمػا فػى ذلػؾ سػماع الشػ ود وابػداء

الطمبات وسماع المرافوات  ،وا ي بطمت جراءات المحاكما بطى ػاي مطم،ػاي مػف ال ظػاـ الوػاـ ،

فضىي عف ا خىؿ بح،وؽ الدفاع ٓ

* ،ض ٖٔ ٜٔٙٔ/ٔٓ/ػ س ٕٔ ػ ٗ ٔٚػ ٛٚٚ
* ،ض  ٜٔٙٓ/ٖ/ٛػ س ٔٔ ػ ٗٗ ػ ٕٔٛ
* ،ض ٗ ٜٔ٘٘/ٗ/ػ س  ٙػ ٕٓٗ ػ ٖٚٛ
* ،ض ٗ ٜٕٔ٘/ٕ/ػ س ٖ ػ ٕٗ٘ ػ ٗٙٛ

* ،ض ٕٔ ٜٔٗٙ/٘/ػ مج ال،واعد ال،ا و يا ػ عمر ػ ج  ٚػ ر ـ  ٔٙٛػ ص ٓٔٙ

* أ د محمػود جيػب حسػ ى ػ ا جػراءات الج ا يػا ػ ط ٕ ػ  ٜٔٛٛػ ر ػـ ٗٔ ٛػ
ص ٖٚٔ/ٕٜٚ

يضػ ػػاؼ لػ ػػى مػ ػػا ي،ػ ػػدـ أف عػ ػػدـ حضػ ػػور المػ ػػدافع عػ ػػف الطػ ػػاعف ػ ػػد يكػ ػػرر بجمسػ ػػا

ٕٗ ٕٖٓٓ/٘/اليى حضرها الطاعف كذلؾ بمفرده ػ و د واصمت المحكمػا سػااؿ الشػاهد األوؿ
بيمؾ الجمسا دوف حضور ذلؾ المػدافع الػذش يخمػؼ عػف حضػورها بوػذر ػرش ولػـ يرسػؿ مػف
ي ػػوب ع ػػا ولػػـ ييػػدارؾ المحكمػػا هػػذا ال،صػػور ولػػـ ي ػػدب محامي ػاي دخػػر لمحضػػور مػػع الطػػاعف
مي ػػا ي لم ػػا يفرضػػا األص ػػوؿ الس ػػاب،ا لمحاكميػػا وه ػػو مػػي ـ ف ػػى ج اي ػػا م ظػػورة أم ػػاـ محكم ػػا

الج ايػات ول ػػذا كا ػت جػراءات محاكميػا مشػػوبا بػالبطىف لمػػا شػاب ا مػػف خػىؿ بحػػؽ دفاعػػا
كما سبؽ البياف ٓ
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ا
ثبٌثب  :خغأ ف ٝاٌزذظيً ٚإخالي حبك اٌدفبع ٚلظٛز ف ٝاٌزعجيت .
ذهب م كحةك م ضوك ف ق م ى كر ل اق اره و ض م ضو ع ى ضوا ى ف م بـ ضنــ ـم
ضوط عن عنه ـ بر وه

 ) 34ثــب ىُ ِــب ٔظــٗ  " :أن ضوكاهك ان

بالمومؿ المركزش لممبيدات وال ا ى عشر
عش ػػر

لممبي ػػدات

األسياذ بمو ػد بحػوث و ايػػا ال بػات وال الػث

ر ػػيس مو ػػد بح ػػوث ال ب ػػات وال ارب ػػع

ػ والخ ػػامس عش ػػر

الباح ػث

الباح ػػث األوؿ بالمو ػػد المرك ػػزش

( الط ػػاعف ) أس ػػياذ ور ػػيس س ػػـ و اي ػػا ال باي ػػات بكمي ػػا

الز ارعػػا جاموػػا ال،ػػاهرة ػ بصػػفي ـ مػػف أربػػاب الوظػػا ؼ الوموميػػا وأعضػػاء لج ػػا المبيػػدات

وا دارة الواما لمكافحا ا فات الزراعيا بو ازرة الزراعا ريكبوا يزوي اير فػى محػررات رسػميا هػى
أوراؽ المواف،ػػات ا سػػييراديا وأوامػػر اليوريػػد ػ الصػػادرة لصػػالق الشػػركا المص ػريا لمحاصػػىت

الزراعيػػا والبورصػػا الزراعيػػا ووحػػدة الخ ػدمات البسػػيا يا بػػو ازرة الز ارعػػا ػ وكػػاف ذلػػؾ بجوم ػػـ
وا وا مزورة فى صورة وا وا صحيحا برف أ بيػوا عمػى خػىؼ الح،ي،ػا ػ بالمواف،ػات ا سػييراديا

أر ػػاـ ٖٔ  ٔٚ ، ٔٙ ،الص ػػادرة ع ػػاـ  ٜٜٔٚوالمواف ،ػػات ا س ػػييراديا أر ػػاـ ( ٔٚٙا) ٔٚٙ ،

(ب)  ٖٔ ، ٔٛٗ ،الصادرة عػاـ  ٜٜٔٛوأوامػر اليوريػد الخاصػا ب ػا ػ أف المبيػدات المطمػوب
سييرادها فيػر محظػورة ولكػؿ م ػا ر ػـ يسػجيؿ سػارش وأف مسػي داي ا كاممػا وأ ػا أجيػزت مػف

لج ا المبيدات ب،صد سيخدام ا فى المزارع الخاصا بالبورصا الزراعيا رفػـ عػدـ صػحا ذلػؾ
ػ وأف المػػي ـ األوؿ ػػد شػػيرؾ مػػع هػػا ء المي مػػيف الخمسػػا مػػف الحػػادش عشػػر حيػػى الخػػامس
عشػػر (الطػػاعف) فػػى ريكػػاب يزويػػر فػػى المواف،ػػات ا سػػييراديا وأوامػػر اليوريػػد المشػػار لي ػػا

وكػػاف ذلػػؾ بػػرف يفػػؽ مو ػػـ عمػػى صػػدارها مػػزورة وسػػاعدهـ عمػػى ذلػػؾ بإمػػدادهـ ببيا ػػات فيػػر
صحيحا ليمؾ المواف،ات فر بيوها بالمحررات الخاصا ب ا مػع عمم ػـ بيزويرهػا فو وػت الجريمػا
ب ػػاء عم ػػى ذل ػػؾ ا يف ػػاؽ ويم ػػؾ المس ػػاعدة كم ػػا أف الم ػػي ـ األوؿ الم ػػذكور س ػػيومؿ المح ػػررات
المػػزورة المشػػار لي ػػا مػػع عممػػا بيزويرهػػا بػػرف ػػدم ا لمج ػػات المخيصػػا بػػا فراج جمركي ػاي عػػف

يمؾ المبيدات ٓ
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كما يخمػص الو ػا ع كػذلؾ فػى أف المي مػيف األوؿ وال ا يػا ومػف الياسػع حيػى الخػامس

عش ػػر ( الط ػػاعف ) أطم،ػ ػوا لمي ػػداوؿ مػ ػواد خطػ ػرة وبغي ػػر ي ػػرخيص ب ػػرف س ػػجموا ومو ػػـ ال ػػدكيور
وزي ػػر الز ارع ػػا الس ػػابؽ ور ػػيس لج ػػا يس ػػجيؿ المبي ػػدات ب ػػالو ازرة

ػ مبي ػػدات لنف ػػات

الزراعيػ ػػا يحػ ػػوش م ػ ػواد مسػ ػػرط ا وأصػ ػػدو ار مواف،ػ ػػات سػ ػػييراديا بشػ ػػر ا سػ ػػي اداي لػ ػػى ش ػ ػ ادات
يس ػػجيم ا المػ ػزورة رف ػػـ ك ػػوف ه ػػذه المػ ػواد محظ ػػورة بموج ػػب ػ ػرار وزي ػػر الز ارع ػػا واسيص ػػىح

األراضى ر ـ ٗ ٜٜٔٙ/ٛٚوأدخموهػا لػى داخػؿ مصػر بغػرض يػداول ا واسػيومال ا مػع عمم ػـ

بحظر يداول ا ٓ

واسي دت المحكما فى بوت الي ـ الساب،ا ضد الطاعف لػى الػدليؿ المسػيمد مػف أ ػواؿ

الشاهد محمػود سػيد عبػد الفيػاح ر ػيس لج ػا المبيػدات السػابؽ ور ػيس بحػوث المومػؿ المركػزش
لممبيدات وأحد أعضاء المج ا اليػى شػاركت فػى ي،ػديـ يوصػياي ا لػوزير الز ارعػا السػابؽ لحظػر
يس ػػجيؿ أو ي ػػداوؿ أو س ػػييراد ه ػػذه المبي ػػدات حيوا ػػا عم ػػى مػ ػواد مس ػػرط ا لإل س ػػاف ويض ػػر

بالبي ػػا و ػػد صػػدر ػرار وزيػػر الز ارعػػا المػػذكور ر ػػـ ٗ ٜٜٔٙ/ٛٚبحظػػر هػػذه المبيػػدات وأف
يوصيات المج ػا اليػى كػاف عضػواي ب ػا ػد صػدرت ػر ذلػؾ وورود طمبػات لي ػا بصػفي ا لج ػا
المبيدات سييراد بوض المبيدات مف دولا س ار يؿ ػ و بت أ ػا يحػوش مػواد مسػرط ا وأضػاؼ

الش ػػاهد أ ػ ػػا بو ػػد صػ ػػدور ال،ػ ػرار ٗ ٜٜٔٙ/ٛٚيريػ ػػب عمي ػػا حظػ ػػر يس ػػجيؿ المبيػ ػػدات ال ػ ػواردة

بالجداوؿ المرف،ا لذلؾ ال،رار وعدـ السماح بإسييرادها عمى ا طىؽ واي،ػاؼ يسػجيم ا بمصػر
ا ي ػاي والغػػاء كافػػا ش ػ ادات يسػػجيؿ المبيػػدات ال ػوارد بالجػػداوؿ المػػذكور ا ي ػاي ولكػػف المػػي ـ

األوؿ فى ايا عاـ  ٜٜٔٚي،دـ بطمبات سييراد مجموعا مف المبيػدات المحظػورة ف،ػاـ هػو ػ
أش الشػاهد ػ بصػػفيا أمػيف عػػاـ لج ػا المبيػػدات بػو ازرة الز ارعػػا بيحريػر مػػذكرة ػدم ا لػػى وزيػػر

الز ارعػػا الػػدكيور يوسػػؼ والػػى أبمغػػا في ػػا رفػػض المج ػػا سػػييراد هػػذه المبيػػدات حيوا ػػا عمػػى
مواد مسرط ا وأ يػرح فػى هػذه المػذكرة سػييراد مبيػدات بديمػا يػادش فػس الغػرض ومسػجما فػى
مصر و يحوش مواد مسرط ا ػ وأضاؼ الشاهد أف المي ـ األوؿ أصػر عمػى سػييراد المبيػدات
المس ػػرط ا  ،ػػـ ف ػػوجئ بص ػػدور مواف ،ػػات س ػػييراديا ويو ي ػػع المي م ػػيف الح ػػادش عش ػػر وال ال ػػث

465

عشػر والخػػامس عشػر ( الطػػاعف ) عمي ػػا سػي اداي لػػى أف هػػذه المبيػدات لإلسػػيخداـ الشخصػػى

ورفـ أف ا سيخداـ الشخصى محظور كذلؾ وبذات ال،رار الوزارش ر ـ ٗٓ ٜٜٔٙ/ٛٚ

وخمصت المحكما مف ذلؾ لى بوت ريكاب المي ميف مف الحادش عشػر حيػى الخػامس

عشر ( الطاعف) يزويػر المواف،ػات ا سػييراديا وأوامػر اليوريػد واشػيراؾ المػي ـ األوؿ مو ػـ فػى
يزوير هذه المواف،ات واألوامر واسيومال ا وهػى مػزورة واطػىؽ المي مػيف األوؿ وال ا يػا وال اربػع
ومػف الياسػع لػػى الخػامس عشػػر ( الطػاعف ) مػواد زراعيػػا خطػرة وبيسػػجيم ا وكػذلؾ سػػييرادها

وهى يحوش مواد مسرط ا لى داخؿ البىد ٓ

ومػف هػذا يبػػيف أف محكمػا الموضػػوع رصػدت فػػى حكم ػا ذات األدلػػا الػواردة ب،ا مػػا

أدلػا ال بػػوت الم،دمػػا مػػف ال يابػا الوامػػا والمبي ػػا بػػرمر ا حالػا دوف بحػػث أو يمحػػيص  ،ول ػػذا
و وت فى ذات األخطاء اليى زل،ت لي ا سمطا ا ي اـ فى خيػاـ حكم ػا واليػى ضػت بإدا ػا

الطاعف عمي ا بو،وبا السجف المشدد لمدة ىث س وات ٓ
ذ لـ يدرؾ المحكما أف الطاعف الدكيور /

لـ يو ع عمػى أش مواف،ػا سػييراديا

عمػى ا طػػىؽ سػواء المواف،ػػات ٖٔ  ٔٚ ، ٔٙ ،الػواردة بػرمر ا حالػػا أو فيرهػػا ػ ولػػـ يحػػدث

بياي ػاي أف و ػػع عمػػى أش مواف ،ػػا سػػييراديا بإس ػػييراد مبيػػدات أو خىف ػػا

ػ وا يص ػػر دوره عم ػػى

اليو يع عمى أمر اليوريد ر ـ (ٖٔ) الوارد برمر ا حالا ٓ

وبػػذلؾ يكػػوف سػػمطا ا ي ػػاـ ػ كمػػا أورد الػػدفاع فػػى دفاعػػا وبحػوافظ مسػػي دايا الم،دمػػا

لمحكمػا الموضػوع ػ و ػد أخطػرت فػى ف ػـ الوا ػع فػى الػدعوش وجموػت بػيف الطػاعف ومي مػيف
دخريف و سبت ليا مو ـ ريكاب اليزوير فى يمؾ المحررات برجمو ا مػع أف الطػاعف لػـ يو ػع
ي عمى أمر اليوريد الوحيد الذش و وا وهو يحمؿ ر ـٓ ٖٔ/

ويك ػػوف المحكم ػػا ب ػػذلؾ و ػػد و و ػػت ف ػػى ذات الخط ػػر ال ػػذش ي ػػردت في ػػا س ػػمطا ا ي ػػاـ

وخمطت خمطاي مويبػاي وخطيػ اير بػيف أمػر اليوريػد وبػيف المواف،ػا ا سػييراديا ػ ذلػؾ أف أمػر اليوريػد
يصػػدر مػػف لج ػػا المبيػػدات وهػػـ موظفػػوف داريػػوف ػ ي فيػػذاي لممواف،ػػا ا سػػييراديا الصػػادرة مػػف
السيد الػدكيور وزيػر الز ارعػا ػ وهػذه المواف،ػا يكػوف بوػد عػرض المبيػدات عمػى سػياديا لممواف،ػا
أو الػرفض ػ وهػذا فػى حالػا المواف،ػات الواديػا ػ أمػا فػى حالػا المواف،ػات ا سػي ا يا
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يوػرض

هػػذه المواف،ػػات عمػػى لج ػػا المبيػػدات ػ فػإذا وافػػؽ سػػياديا عمػػى سػػييراد يمػػؾ المبيػػدات يبػػدأ بوػػد

ذلؾ المراحؿ الي فيذيا بمورفا أما ا لج ا المبيدات ٓ

وهذه المراحؿ يبدأ أو ي بيكميؼ الشركا الطالبا سييراد المبيد ػ واليى يمت المواف،ػا عميػا

مػػف الػػوزير ػ لسػػداد الرسػػوـ المسػػيح،ا عمػػى هػػذه المواف،ػػا  ،ويحػػرر فػػى هػػذا الشػػرف أمػػر يوريػػد

الرسػػوـ المحػػددة طب ،ػاي ليوميمػػات الػػو ازرة ػ فجػػزء م ػػا يػػورد لب ػػؾ الي ميػػا وا يمػػاف الز ارعػػى
وا خػر يػػورد لحسػػاب صػ دوؽ مواشػػات الم ػػف الزراعيػا لب ػػؾ مصػػر  ،ويػيـ اليو يػػع عمػػى هػػذا

األمر مف السيد أميف لج ا مبيدات ا فات الزراعيا الػدكيور محمػود سػمير عبػد الفيػاح أو مػف
ي وب ع ا ٓ

وأوضػػق الػػدفاع كػػذلؾ فػػى دفاعػػا المسػػطور عمػػى ح ػوافظ مسػػي دايا أف يو يػػع الطػػاعف

عمى أمر اليوريد ٖٔ/كاف يو يواي يالياي ليو يع الدكيور /

 ،والذش فػوض كػذلؾ كمجػرد

سػػييفاء شػػكمى لمواج ػػا مو ػػؼ عػػارض بسػػبب المشػػادة اليػػى حػػد ت بػػيف أمػػيف المج ػػا محمػػود

سمير عبد الفياح وم دوب الشركا ال،ادـ بالطمب وكاف ذلؾ سيجابا ويمبيا لميومميػات المشػددة
الصادرة مف وزير الزراعا بضرورة وسرعا ا ي اء م ا لخدما المحاصيؿ الزراعيا ٓ

كمػػا أوضػػق الػػدفاع كػػذلؾ أف أمػػر اليوريػػد لػػيس أداة سػػييراد المبيػػد  ،وا مػػا هػػو أمػػر

يوريد ،دش ػ ب اء عمى مواف،ا الوزير المخيص ػ صادر لمشركا طالبا ا سييراد لسػداد الرسػوـ

عمػػى المواف،ػػا ا سػػييراديا الموكولػػا لػػى لج ػػا مبيػػدات ا فػػات الزراعيػػا ي فيػػذاي لمواف،ػػا وزيػػر
الز ارعػا ػ وهػى لج ػا مسػي،ما

سػمطاف لممػي ـ ٔ٘/ػ الطػاعف ػ عمي ػا  ،وهػى يومػؿ بالي سػيؽ

مع وزير الزراعا ويممؾ الرفض أو ا سيجابا ػ و يمزم ا أمر اليوريد بشئ  ،بػؿ هػى ال،ا مػا

ػ ػ بالي سػػيؽ مػػع الػػوزير بي فيػػذ مواف،ايػػا وال،يػػاـ بالمراجوػػا والفحػػص واصػػدار مػػا يػػرش صػػداره
وحجب ما يػرش حجبػا و شػرف لمطػاعف و ألمػر اليوريػد بػذلؾ ػ ومػف هػذا يصػبق أمػر اليوريػد

بم اب ا ي،رير لوا ع أش طمب مطػروح عمػى لج ػا المبيػدات وفيػر ممػزـ ل ػا ويخضػوا بالضػرورة
لفحصػ ا ومراجوي ػا ػـ رارهػا الػذش يصػدر بالي سػيؽ بي ػا وبػيف الػوزير ػ فػإذا رفضػت صػدار
المواف،ا ا سييراديا لـ يود لذات أمر اليوريد يما وعادت األوضاع لى ما كا ت عميا ٓ
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ومػػف هػػذا ييضػػق أف أمػػر اليوريػػد فػػى خصوصػػيا صػػدار المواف،ػػا ا سػػييراديا مجػػرد

ي،رير أو طمب يرد عميا فى هذا الخصوص أحكػاـ الطمػب الوػادش ولػيس أمػ ار بػالمف وـ الػدارج
كمػػا ػػا

يفيػػد سػػوش مجػػرد اليص ػريق لشػػركا وفػػاريس الصػػادر لصػػالح ا ذلػػؾ األمػػر

بيوريد مبمغ ٕٗٗجػـ لحسػاب ب ػؾ الي ميػا وا يمػاف الز ارعػى الر يسػى عػف كميػا ٓٓٓ٘ كيمػو
ج ػراـ سػػوا ٓ٘ كجػػـ عمػػى أف يػػودع بالحسػػاب الحكػػومى ر ػػـ ٔ ٖٜٔالمفيػػوح بالب ػػؾ المػػذكور
ويػػاري األمػػر ٔٔ ٜٜٔٚ/ٕٔ/ومو ػػع عميػػا مػػف أمػػيف لج ػػا مبيػػدات ا فػػات الزراعيػػا الػػدكيور
محمود سمير عبد الفياح والطاعف كما هو ابت بذلؾ األمر المرفؽ باألوراؽ

وورد بػػذلؾ األمػػر صػراحا مػػا يفيػػد أ ػػا موجػػا دارة الخزي ػػا برجػػاء بػػوؿ يوريػػد المبمػػغ

الموضق بواليا عمى أف يودع بالحساب الحكومى ر ـ ٔ ٖٜٔػ و ازرة الزراعا ٓ
وعم ػػى ه ػػذا وعم ػػى م ػػا يب ػػيف م ػػف األم ػػر الم ػػذكور فإ ػػا

يفي ػػد م ػػف ري ػػب أو بوي ػػد أف

الطاعف صرح بإسييراد مبيدات محظورة أو فير مسجما وا ما هػو سػيجابا لممسػي دات المرف،ػا
با وهى مواف،ا الوزير والطمب الم،دـ والفايورة ودفع الرسوـ ٓ

وورد بػػذلؾ األمػػر أف المبمػػغ المطمػػوب يوريػػده و ػػدره ٕٗٗ جػػـ يمػػا ٔ فػػى األلػػؼ مػػف

يمػا يمػػؾ الفػايورة ويم ػػؿ ف،ػات سػػيخراج المواف،ػا ا سػػييراديا ر ػـ (ٖٔ) ب ػػاء عمػى ػرار لج ػػا

المبيدات لنفات الزراعيا وكذلؾ ما يسيح،ا يكاليؼ و ف،ات اليحميؿ لموي ات ٓ

ويبػػيف مػػف ذلػػؾ األمػػر عمػػى مػػا هػػو واضػػق مػػف عبا اريػػا والبيا ػػات المدرجػػا بػػا أ ػػا
يوطػػى الشػػركا المػػوردة أيػػا ح،ػػوؽ ل ػػا و ييضػػمف مواف ،ػا عمػػى سػػييرادها لػػذلؾ المبيػػد  ،وا مػػا
هو جراء صد با يكميػؼ الشػركا المػذكورة بسػداد المبمػغ السػالؼ الػذكر و ػدره ٕٗٗ جػـ لب ػؾ

الي ميػا وا يمػاف الز ارعػػى وايداعػا بالحسػاب الحكػػومى ر ػـ ٔ ٖٜٔػ و ازرة الز ارعػػا ػ و يفيػػد
مطم ،ػاي أف الط ػػاعف ي ػػداخؿ ف ػػى يوريػػد المبي ػػدات م ػػف الش ػػركا السػػالفا ال ػػذكر أو أ ػػا أسػ ػ ـ فػػى
سػػييرادها ػ ومػػا ورد بػػا و ػػا ع صػػحيحا

مخالفػػا في ػػا لموا ػػع أو الح،ي،ػػا وهػػو األمػػر الػػذش

ي يفى موا جريما اليزوير ػ وم اط ا الكذب المكيوب والمخالؼ لموا ع فػإذا يفػى ذلػؾ الكػذب
وكاف البياف المدرج بالمحرر صحيحا ومطاب،ا لموا ع فى جريما ذف و ع،اب
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وهو ما يمسؾ با الدفاع فى دفاعا الشفوش عمػى لسػاف المػدافع ع ػا ومػا سػطره عمػى

حافظا المسي دات الم،دما م ا والمرفؽ ب ا صورة أمر اليوريد المشار ليػا ر ػـ (ٖٔ) والػذش
يحمػػؿ يو يػػع الطػػاعف بوػػد يو يػػع أمػػيف لج ػػا مبيػػدات ا فػػات الزراعيػػا الػػدكيور محم ػود سػػمير

عبػػد الفيػػاح الػػذش وافػػؽ عمػػى صػػدار ذلػػؾ األمػػر بطمػػب سػػداد ذلػػؾ المبمػػغ الػػذش يم ػػؿ ف،ػػات
اسيخراج المواف،ا ا سييراديا ر ـ (ٖٔ) و ف،ات يحميؿ الوي ات
كم ػػا أرف ػػؽ ال ػػدفاع بحافظي ػػا ك ػػذلؾ ص ػػورة المواف ،ػػا ا س ػػييراديا (ٖٔ) الص ػػادر ب ػػاء

عمي ا أمر اليوريد ر ـ (ٖٔ) السالؼ الذكر  ،ويبيف مػف يمػؾ المواف،ػا ا سػييراديا (ٖٔ) أ ػا
ييضمف اليصريق لمشركا المصػريا

يػاج ويسػويؽ ويصػدير الحاصػىت الزراعيػا ( البورصػا

الزراعيا ) باسييراد خمسا طف مف المواسير رسيوست

ياج شركا وفا ريػس األلما يػا سػوا

الوبػػوة خمسػػا كيمػػو ج ارمػػات ب ػػاء عمػػى اعيمػػاد وزيػػر الز ارعػػا بيػػاري ٔٔ ٜٚ/ٕٔ/سػػيومال ا
كمبي ػػد ف ػػى المػ ػزارع الخاص ػػا بالش ػػركا المصػ ػريا لإل ي ػػاج ويح ػػت شػ ػراؼ و ازرة الز ارع ػػا ول ػػيس

لإليجار و د صػدرت أوامػر اليوريػد (ٖٔأ )  ٖٔ ( ،ب ) بيػاري ٔٔ ٜٜٔٚ/ٕٔ/ويػـ السػداد
ف ػ ػػى ٗٔ ٜٜٔٚ /ٕٔ/لب ػ ػػؾ الي مي ػ ػػا وا يم ػ ػػاف الز ارع ػ ػػى بإيصػ ػ ػاؿ ر ػ ػػـ ٘ٓ ٖٓٔٛبي ػ ػػاري

ٗٔ ٜٜٔٚ/ٕٔ/لب ؾ مصر لحساب ص دوؽ مواشات ،ابا الم ف الزراعيا

وو ع عمػى يمػؾ المواف،ػا أمػيف لج ػا ا فػات الزراعيػا الػدكيور  /محمػد فػوزش الحديػدش

ور ػػيس ا دارة المركزي ػػا لشػ ػ وف مكافح ػػا ا ف ػػات الزراعي ػػا ال ػػدكيور  /عب ػػد الوزي ػػز أب ػػو الو ػػى
خضر واعيمادها مف ر يس طاع الش وف الماليػا وا داريػا الحاسػب عبػد البػارش حامػد حسػف
وأبرز الدفاع أف أمر اليوريد الذش و ع عميا الطاعف والوحيػد ر ػـ (ٖٔ) صػما لػا بالمبيػد
الػػذش يمػػت المواف،ػػا عمػػى سػػييراده بمورفػػا الشػػركا األلما يػػا المػػذكورة و يو ػػى أف ذلػػؾ المبيػػد
مسػػجؿ ومصػػرح بيداولػػا واسػػيومالا فػػى الػػبىد و عى ػػا لػػا ب ػػذه األمػػور الف يػػا مطم،ػػا واليػػى
يو ها فيره فى حدود مواف،ا الوزير وهو السػمطا المخيصػا صػاحبا ا خيصػاص األصػيؿ فػى

هذا الشرف
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ومػػع ذلػػؾ فػػإف محكمػػا الموضػػوع أخطػػرت فػػى ف ػػـ طبيوػػا أمػػر اليوريػػد السػػالؼ الػػذكر

واعي،ػدت خطػر أ ػا ييضػمف و ػا ع مػزورة فػى صػورة وا وػا صػحيحا ػ مػع أ ػا خػاؿ يمامػا مػػف
يمؾ البيا ات أو الو ا ع الكاذبا أواليى يخالؼ لموا ع

ذ ل ػػيس ص ػػحيحا م ػػا ورد سػ ػواء ب ػػرمر ا حال ػػا أو بم ػػا ا ي ػػت لي ػػا المحكم ػػا م ػػف أف

بيا ػػات هػػذا األمػػر ي طػػوش عمػػى يزويػػر مو ػػوش بجوػػؿ و ػػا ع مػػزورة فػػى صػػورة و ػػا ع صػػحيحا
ييومػػؽ بالمواف،ػػات ا سػػييراديا وأوامػػر اليوريػػد الخاصػػا ب ػػا بػػرف المبيػػدات المشػػار لي ػػا فيػػر
محظػػورة وأ ػػا مسػػجما وأجيػػزت مػػف لج ػػا المبيػػدات سػػيخدام ا بػػالمزارع الخاصػػا بالبورصػػا

الزراعيا مػع عممػا وبػا ى المي مػيف ا خػريف بيزويرهػا ،والصػحيق أف الطػاعف و ػع عمػى أمػر

يوريد واحد هو ر ـ (ٖٔ) والخاص باليصػريق لمشػركا المػوردة بسػداد مبمػغ ٕٗٗ جػـ يداعػا
لحسػػاب ب ػػؾ ا يمػػاف الز ارعػػى والي ميػػا ليغطيػػا ف،ػػات المواف،ػػا ا سػػييراديا ر ػػـ (ٖٔ) و ف،ػػات
اليحميؿ والوي ات وبما يوادؿ واحد فى األلػؼ مػف يمػا الفػايورة الكميػا وكم ػا بيا ػات صػحيحا
مخالفػػا في ػػا لموا ػػع و عى ػػا ل ػػا بالمواف،ػػا عمػػى سػػييراد مبيػػد محظػػور يداولػػا أل ػػا يحيػػوش
عمى مواد مسرط ا

وبذلؾ يكوف المحكما و د أخطػرت فػى ف ػـ وا ػع ا ي امػات المسػ دة لمطػاعف وأدش هػذا الف ػـ
الخ ػ ػػاطئ ل ػ ػػى خط ػ ػػا ف ػ ػػى ال ي ػ ػػا ج الي ػ ػػى ا ي ػ ػػت لي ػ ػػا ويو ػ ػػددت أوج ػ ػػا ه ػ ػػذا الخط ػ ػػر عم ػ ػػى
ال حو ا يى :

ٔ

ػ أف المحكمػ ػػا اعي،ػ ػػدت خطػ ػػر أف الطػ ػػاعف أصػ ػػدر أوامػ ػػر اليوريػ ػػد ال ى ػ ػػا ( ٖٔ ٔٙ ،
 ) ٔٚ ،والمواف،ات ا سييراديا فػى حػيف أ ػا لػـ يو ػع ّ عمػى أمػر يوريػد واحػد هػو ر ػـ
(ٖٔ)

ٕ ػ أف الطػاعف أصػدر ذلػؾ األمػر وحػده فػى حػيف أف دوره فػى اليو يػع عميػا كػاف ا ويػا ػ ذ
يسرؿ عف صداره أميف لج ا مبيػدات ا فػات الزراعيػا الػدكيور  /محمػد فػوزش الحديػدش
والذش و وا يابا عف أميف المج ا محمود سمير عبد الفياح
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ٖ ػ أف البيا ػػات ال ػواردة بػػذلؾ األمػػر ييضػػمف مػػا يفيػػد أف المبيػػد الػوارد ب ػػا ( ربيوسػػت ) فيػػر
محظور يداولا ولا ر ـ يسجيما وأف ذلػؾ اليسػجيؿ سػارش المفوػوؿ وأ ػا مجػاز مػف لج ػا

المبيدات عمى خىؼ الح،ي،ا

وكاف ػػا ه ػػذه األخط ػػاء الي ػػى ي ػػردش في ػػا الحك ػػـ والي ػػى أش ػػار لي ػػا ال ػػدفاع وأرف ػػؽ ص ػػو ار
ألصوؿ أمر اليوريد السالؼ الذكر ( ر ـ ٖٔ ) والمواف،ا ا سييراديا ر ـ ( ٖٔ ) كػذلؾ هي بػئ
عػػف أف المحكمػػا لػػـ يمحػػص الو ػػا ع المطروحػػا عمػػى بسػػاط البحػػث أمام ػػا اليمحػػيص الػػد يؽ

والشػامؿ الػذش ي يػئ ل ػػا الفرصػا لميوػرؼ عمػػى وجػا الح،ي،ػا وأ ػػا ا سػا ت وراء األخطػاء اليػػى
يػػردت في ػػا سػػمطا ا ي ػػاـ ولػػـ يحػػاوؿ يصػػحيح ا  ،كمػػا أخطػػرت فػػى يكييػػؼ ذلػػؾ الوا ػػع مػػف

ال احيا ال،ا و يا واعيبرت أف ه اؾ يزوي ار فى ذلؾ األمر فى حيف أف كافا بيا ايػا صػحيحا و
يخالؼ الوا ع كما سمؼ البياف

ومػػف الماكػػد أف الػػذش أو ػػع المحكمػػا فػػى هػػذا الخطػػر الجسػػيـ س ػواء فػػى يحصػػيؿ وا ػػع
الػ ػػدعوش ويكييفػ ػػا ال،ػ ػػا و ى مػ ػػا يرجػ ػػع لػ ػػى أ ػ ػػا واف كا ػ ػػت ػ ػػد امػ ػػت بفػ ػػض أح ػ ػراز األوراؽ
والمسػي دات المضػػبوطا وم ػا أمػػر اليوريػد ر ػػـ (ٖٔ) والمواف،ػات ا سػػييراديا المشػػار لي ػا ػ

كما هو ابت بمحضر جمسا المحاكما ػ

ّ أ ا لػـ يبػيف بحكم ػا أو بمحضػر يمػؾ الجمسػا مػا

أسػػفرت ع ػػا يمػػؾ ا ج ػراءات و ماكشػػفت ع ػػا مطالوي ػػا واطىع ػػا عمػػى يمػػؾ المسػػي دات ػ

وبػػذلؾ ي كػػوف و ػػد امػػت بػػإجراء مػػادش فحسػػب خػػاؿ مػػف المضػػموف و ييح،ػػؽ بػػا مػػا أوجبػػا
الشػػارع مػػف ضػػرورة طػػىع المحكمػػا ب فس ػ ا عمػػى المسػػي دات محػػؿ ج ػ ار ـ اليزويػػر والي،ميػػد ػ
باعيبار أ ػا يحمػؿ األدلػا عمػى اريكاب ػا وهػى جسػـ الجريمػا المػذكورة وحيػى يكػوف عمػى بي ػا

مػػف أمػػر الو ػػا ع المػػزورة مػػف خػػىؿ وا ػػع مممػػوس أمام ػػا وأجػػرت مواي يػػا ب فسػ ا ويكػػوف بػػذلؾ
و د أخمت بواجب ا فى هذا ا طىع ويغدو كر ا لـ ي،ـ با أصى ألف الوبرة بػا جراء المطمػوب
ليس بي فيذه بومؿ مادش فحسب بؿ برف ييح،ؽ الغايا م ػا اليػى صػدها الشػارع وألػزـ المحكمػا

با وبضرورة ج ار ا
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فإذا لـ ييح،ؽ يمؾ الغايا كما هو الحاؿ فيما سبؽ بيا ا مف وود المحكما عػف بػات

مضموف ذلؾ األمر و ص ما حواه مف عبارات وبيا ات فإف المحكما يكوف بذلؾ و ػد صػرت
فى واجب ا مما أدش لى ا عي،اد الخاطئ بػرف الطػاعف أصػدر عػدة أوامػر يوريػد فػى حػيف أ ػا

لػػـ يصػػدر

أم ػ ار واحػػدا هػػو ر ػػـ (ٖٔ)  ،كمػػا اعي،ػػدت خطػػر أف ذلػػؾ األمػػر ييضػػمف بيا ػػات

صػػرح باسػػييراده فيػػر محظػػور يداولػػا
فيػػر صػػحيحا ومخالفػػا لموا ػػع ميومػػؽ بػػرف المبيػػد الػػذش ه
ومسػػجؿ و زاؿ يسػػجيما سػػاريا فػػى حػػيف أف األمػػر المػػذكور ييضػػمف أيػػا مػػف هػػذه البيا ػػات
و اصر عمى مجرد األمر لمشركا المسػيوردة بيوريػد مبمػغ ٕٗٗ جػـ ك ف،ػات لميحميػؿ واسػيخراج

المواف،ػػا ا سػػييراديا ( ب سػػبا ٔٓٓ ) %ـ ولػػو أف المحكمػػا امػػت بواجب ػػا عمػػى الوجػػا الػػذش
ييوػػيف أف ي،ػػوـ بػػا ع ػػد فض ػ ا مظػػاريؼ يمػػؾ األح ػراز وباشػػرت سػػمطي ا فػػى ا طػػىع عمػػى

مضػػموف المسػػي دات المحػػررة وخاصػػا أمػػر اليوريػػد ر ػػـ (ٖٔ) وبػػا ى أوامػػر اليوريػػد المػػذكورة
وكػذلؾ المواف،ػػات ا سػييراديا المشػػار لي ػا ألدركػػت عمػى الفػػور أف الطػاعف لػػـ يو ػػع

عمػػى

أمر اليوريد ر ػـ (ٖٔ) وليسػت يو يوػات عمػى أوامػر اليوريػد أو المواف،ػات ا سػييراديا األخػرش
وأف األمػػر الوحيػػد الػػذش و ػػع عميػػا ر ػػـ (ٖٔ) ييضػػمف بيا ػػات صػػحيحا و مخالفػػا في ػػا

لموا ع و الح،ي،ا وأ ا لـ يصرح بيداولا داخؿ البىد ػ ومف ـ فى جريما يمكػف أف ي سػب ليػا
وباليػػالى ع،ػػاب كػػذلؾ ػ ألف م ػػاط اليزويػػر هػػو يغييػػر الح،ي،ػػا فػػإذا ا يفػػى هػػذا اليغييػػر وكػػاف

البياف بالمحرر صحيحا فى جريما ذف و ع،اب كما سمؼ البياف

وبػػذلؾ يكػػوف أخطػػاء المحكمػػا و ػػد يوػػددت وي وعػػت لمػػا شػػاب حكم ػػا مػػف خطػػر فػػى
اليحصيؿ  ،وخطر دخر فى ف ـ الوا ع فى الدعوش  ،وخطػر الػث فػى يطبيػؽ ال،ػا وف  ،و اربػع
ف ػػى ع ػػدـ

ب ػػات م ػػا أس ػػفر ع ػػا اط ػػىع المحكم ػػا بو ػػد فضػ ػ ا أحػ ػراز المس ػػي دات المض ػػبوطا

وفحوش يمؾ المسي دات وما أ بر ع ا مضمو ا و د أس ـ عػوار الحكػـ الميوػدد عمػى هػذا ال حػو
فى خطر ال ييجا اليى ا ي ى لي ا بما أوجب ،ضا وا حالا
ومػػف الم،ػػرر فػػى هػػذا الصػػدد أ ػػا ذا أخطػػرت المحكمػػا فػػى يحصػػيؿ الوا ػػع فػػى الػػدعوش

ممػػا أسػػمس لػػى خط ػػا فػػى يكييػػؼ الو ػػا ع المطروحػػا عمػػى بسػػاط البحػػث أمام ػا ولػػـ يف مػػا
عمى الوجا الصحيق فإف حكم ا يكوف مويبا واجب ال ،ض بي ا ا عمى أساس فاسد
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،ض  ٜٔٛ٘/٘/ٔٙـ س  ٖٙـ ر ـ ٕٓٔ ـ ص  ٙٚٚـ طوف ٖٗ ٘ٗ / ٕٚؽ

شرح ال ،ض الج ا ى لمدكيور  /أحمد فيحى سرورـ طبوا  ٜٔٛٚـ ص ٕٔٛ

ولمػا هػو م،ػػرر بػرف األحكػػاـ الج ا يػا يجػب أف يهب ػػى عمػى أسػػس صػحيحا مػػف أوراؽ
الدعوش فإذا أه يـ الحكـ عمى س د أو وؿ أصػؿ لػا بيمػؾ األوراؽ كػاف الحكػـ بػاطىي بي ا ػا
عمػى أسػػاس فاسػػد ولػػو يسػػا دت المحكمػػا فػػى سػيد ل ا عمػػى أدلػػا أخػػرش أل ػػا هميسػػا دة وم ػػا
مجيموا ييكػوف ع،يػدة المحكمػا بحيػث ذ بطهػؿ أحػدها يوػذر اليوػرؼ عمػى أ ػر ذلػؾ فػى ي،ػدير

المحكما لسا ر األدلا األخرش ٓ

* ،ض  ٜٜٔٓ/ٚ/ٚـ س ٔٗ ـ ٓٗٔ ـ  ٛٓٙـ طوف ٜٔ٘/ٕٙٙٛؽ
* ٚإظزمس ػٍ ٝذٌه لضبء إٌمض ٚلض: ٝ

" باف األحكاـ الج ا يا ما يب ى عمى أسس صحيحا مف أوراؽ الػدعوش فػإذا أه ػيـ

الحكـ عمى وؿ ليس لا س د باألوراؽ كاف مويباي سي اده لى أساس فاسد " ٓ


،ض ٘ٔ ٜٔٛٗ/ٔ/ـ س ٖ٘ ـ  ٛـ ٓ٘ ـ طوف ٖ٘٘/ٕٖٛؽ



،ض ٕٔ ٜٜٔٚ/ٕ/ـ س ٖٓ ـ  ٗٛـ ٕٓٗ ـ ٔٗٛ/ٕٔٙؽ

ومػػف الم،ػػرر كػػذلؾ أف طػػىع المحكمػػا ب فس ػ ا عمػػى المحػػررات المػػزورة فػػى حضػػور

المػػي ـ والمػػدافع ع ػػا أمػػر واجػػب عمي ػػا ي،يضػػيا أصػػوؿ المحاكمػػات عػػف ج ػ ار ـ اليزويػػر فػػى
المحررات واسيومال ا مع الومـ بيزويرها وعمي ا كذلؾ أف يبػيف فػى حكم ػا أو بمحضػر جمسػا
المحاكما ما أسفر ع ا ذلؾ ا طىع باعيبار أف المحررات المذكورة يحمؿ أدلا اليزويػر وهػى

جسـ الجريما اليى يوا ب عمي ا المي ـ ػ واففاؿ الحكـ ذلؾ يويبا با خىؿ بحؽ الدفاع


،ض  ٜٔٚٗ/٘/ٜٔػ س ٕ٘ ػ ص ٔ ٜٗػ طوف ٕ ٗٗ / ٗٙؽ



،ض ٕٗ ٜٔٙٚ/ٗ/ػ س  ٔٛػ ٕٔٔ ػ ص٘ٙٙ



،ض ٕٔ ٜٔٚٚ/ٙ/ػ س  ٕٛػ  ٔ٘ٙػ ص ٚٗٙ



،ض ٔ ٜٜٔٛ/ٕ /ػ

س ٓٗ ػ ٓ ٕٙػ ص ٓ٘ٔ
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ٚاظزمس ػٍ ٝذٌه لضبء إٌمض ٚلض ٝثأْ :

" ففاؿ المحكما ا طػىع وب فسػ ا عمػى الور ػا موضػوع ا دعػاء بػاليزوير ع ػد ظػره

يويػ ػػب ج ػ ػراءات المحاكمػ ػػا ألف طىع ػ ػػا ب فس ػ ػ ا عمػ ػػى الور ػ ػػا المػ ػػزورة ج ػ ػراء جػ ػػوهرش مػ ػػف
جراءات المحاكما فى ج ار ـ اليزوير عامػا ي،يضػيا واجب ػا فػى يمحػيص الػدليؿ األساسػى فػى

الدعوش عمى عيبار أف يمؾ الور ا هى الدليؿ الذش يحمؿ أدلا اليزوير


،ض ٔ  ٜٔٙ٘/ٖ/ػ س  ٔٙػ ٔٗ ػ ٜٗٔ



،ض  ٜٔ٘ٚ/ٗ/ٜػ س  ٛػ ٖٓٔ ػ ٖٔٛ



،ض ٖ  ٜٔ٘ٛ/ ٗ /ػ س  ٖٙػ  ٜٛػ ٖٓ٘



،ض ٔ  ٜٜٖٔ/ٚ /ػ س ٗٗ  ٜٛ ،ػ ٖٙٙ

"

وّب لضذ ورٌه حمىّخ إٌمض ثأٔٗ :

" يكفػػى طػػىع المحكمػػا وحػػدها عمػػى المحػػرر موضػػوع الجريمػػا بػػؿ يجػػب كػػإجراء

م ػػف جػ ػراءات المحاكم ػػا عرض ػػا باعيب ػػاره م ػػف أدل ػػا الجريم ػػا عم ػػى بس ػػاط البح ػػث والم ا ش ػػا
بالجمسا فى حضور الخصوـ ليبدش كؿ م ـ رأيا فيا ويطم ف لى أ ا بذايا موضػوع الػدعوش

الذش دارت المرافوا عميا

"

، ض  ٜٔٛٓ/ٖ/ٙػ س ٖٔ ػ ٕ ٙػ ٖٕٛ
، ض  ٜٜٔٙ/ٔٓ/ٕٚػ س ٕٓ ػ ٖٕٔ ػ ٗٔٔٚ
، ض ٖٓ ٜٔٙٔ/ٔٓ/ػ س ٕٔ ػ  ٔٙٚػ ٛٗٚ
، ض  ٜٔٙٙ /ٖ / ٕٛػ س  ٔٚػ ٕ ٚػ ٕٖٙ
، ض ٗٔ ٜٔ٘ٔ/ٙ/ػ س ٕ ػ ٗٗٗ ػ ٕٔٔٙ
و محؿ لم،وؿ فى هذا الم،اـ برف طىع المحكما والخصوـ عمى المحرر محػؿ جريمػا
اليزويػػر لػػف يجػػدش فػػى المحاكمػػا ولػػف ي ػا ر عمػػى الػػدليؿ المسػػيمد م ػػا ألف هػػذا ال،ػػوؿ ي طػػوش

474

عمى سبؽ الحكـ عمى محرر لػـ يطمػع عميػا المحكمػا ولػـ يمحصػا مػع مػا يمكػف أف يكػوف لػا

مف أ ر فى ع،يدي ا لو أ ا اطموت عميا وأجرت مواي يا



،ض ٗ ٜٖٔٙ/ٕ/ػ س ٗٔ ػ  ٔٛػ ٘ٛ

 ٜٔٛٓ/ٖ/ٙػ س ٖٔ ػ ٕ ٙػ  ٖٕٛػ طوف ٘ ٕٔٙلس ا  ٜٗؽ

زاثؼب  :لظٛز آخس ف ٝاٌزعجيت ٚخغأ آخس ف ٝاإلظٕبد .

جاءت مدو ات أسباب الحكـ المطووف فيا خاليا كميػا كػذلؾ ممػا يمسػؾ بػا الػدفاع

ف ػػى دفاع ػػا وم ػػدوف بحػ ػوافظ مس ػػي دايا ب ػػرف المواف ،ػػات الميىح ،ػػا م ػػف الس ػػيد ا ػػب ر ػػيس
الوزراء ووزيػر الز ارعػا بشػرف سػييراد المبيػدات الػواردة ب ػا واسػي ا ا مػف ػرار الحظػر ر ػـ

ٗ ٛٚلس ا  ٜٜٔٙػ يود بم ابا رار وزارش ػ يمغى فػى طا ػا الحظػر السػابؽ عمػى سػييراد
يمػػؾ المبيػػدات ػ ألف ال،ػرار ا دارش لػػيس لػػا شػػكؿ خػػاص ولػػيس بالضػػرورة أف يفػػرغ فػػى
محػػرر موػػيف ويكفػػى أف يكػػوف موب ػ ار عػػف رادة السػػمطا المخيصػػا أيػػا كػػاف الشػػكؿ الػػذش
يفرغ فيا ماداـ صاد ار فى حدود يمؾ السمطا دوف ما يجاوز فى و يػا صػداره  ،كمػا أ ػا
يف ػػـ ضػػم ا مػػف سػػموؾ ج ػػا ا دارة وايخاذهػػا مو فػػا موي ػػا مػػاداـ هػػذا الف ػػـ م ط،يػػا و زمػػا

وفؽ المرلوؼ وما ييفؽ مع طبا ع األمور وسيرها الموياد

وطبيوػػى أف الػػوزير المخػػيص يممػػؾ صػػدار يمػػؾ ال ،ػ اررات اليػػى يخػػيص ب ػػا كمػػا
يمم ػػؾ يغييره ػػا أو يو ػػديم ا أو ا س ػػي اء م ػػا طالم ػػا أ ػػا مف ػػوض م ػػف الس ػػمطا المخيص ػػا

بإصػػدار الى حػػا الي فيذيػػا لم،ػػا وف ومػػا يمػػزـ ليطبي،ػػا مػػف ػ اررات و ظػػـ ول ػوا ق ػ ألف مػػف
يممؾ األك ر يممؾ األ ؿ بطبيوا الحاؿ
فال،ا وف هو مصدر سمطا الوزير فى صػدار يمػؾ ال،ػ اررات والمػوا ق وال،ػا وف أعػى
فى مرايب اليشريع م ا وباليالى فى يجوز الحػد مػف سػمطايا فػى لغػاء ار اريػا أو يوػديم ا

أو ا سي اء م ا ػ ويخضع فى ذلؾ لم،ا وف وحده ولك ا

يي،يد ب ،ار اريػا الو ازريػا اليػى هػو

مصدرها ومخيص بكؿ ما يراه مى ما لغا ا أو يوديم ا أو ا سي اء م ا
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وال،وؿ بغير ذلؾ ي طوش عمى ي،ييد لسػمطا الػوزير الي،ديريػا بغيػر م،يػد أوم،يضػى

مف ال،ا وف الذش فوضػا فػى ذلػؾ يفويضػا عامػا

ي،يػده

ال،ػا وف ذايػا ومػا يػراه م اسػبا

طب،ا لم،يضيات الظروؼ والمىبسػات المحيطػا بالو ػا ع اليػى يصػدر هػذه اليصػرفات فػى
ظم ا ػ طالما أ ا يدور فى فمػؾ المصػمحا الوامػا اليػى ي،ػدرها وحػده ويسػرؿ ع ػا سياسػيا
وج ا ي ػػا ذا س ػػاءت يي ػػا ول ػػـ يبي ػػغ م ػػا

مص ػػالحا الشخص ػػيا وأف ارض ػػا الخاص ػػا دوف

مراعاة المصمحا الواما اليى مف أجم ا ي،مد م صبا وم ق سمطايا الي،ديريا الواسوا

وأوضق الدفاع كذلؾ أف رار الحظر ر ـ ٗ ٛٚلس ا  ٜٜٔٙلػـ يكػف مطم،ػا بػدليؿ

سيمرار الحصوؿ عمى مواف،ات اسي ا يا م ممػا حػدث فػى المواف،ػا ا سػييراديا ر ػـ ٔ٘ /

لشركا " الفكس " بػؿ وه ػاؾ مواف،ػا اسػييراديا سػاب،ا زم يػا ومطاب،ػا موضػوعا صػادرة بػر ـ
ٖٗٗ بيػػاري  ٜٜٔٙ/ٛ/ٕٙبيو يوػػات ػ فػػى م،ػػدمي ا يو يػػع الػػدكيور محمػػود سػػمير عبػػد
الفي ػػاح أش ب ػػؿ سػ ػ ا م ػػف يو ي ػػع أم ػػر اليوري ػػد ر ػػـ (ٖٔ ) ف ػػى ٔٔ ٜٜٔٚ/ٕٔ/والمواف ،ػػا

ا سييراديا (ٖٔ) فى ٖٜٜٔٔٚ/ٕٔ/
يضػػاؼ لػػى مػػا ي،ػػدـ أف الخطػػاب المػػارخ ٕٔ ٜٜٜٔ/ٚ/والصػػادر مػػف وزيػػر الز ارعػػا

لمسيد وزير الماليا ي،طع باف المواف،ات ا سػييراديا اليػى يصػدر ع ػا هػى جػزء مػف سياسػا
الو ازرة وأ ا يصدر ب اء عمى عيمادها م ا شخصياي ٓ

وك ػػذلؾ م ػػا أش ػػار لي ػػا كي ػػاب ر ػػيس ط ػػاع شػ ػ وف مكي ػػب وزي ػػر الز ارع ػػا الم ػػارخ

٘( ٕٕٓٓ/ٔٔ/الػػدكيور/عىء الػػديف زكػػى ب ػػدؽ ) لػػى الػػدكيور  /محمػػد عبػػد اهلل صػػالق
مدير المومؿ المركزش لممبيدات وما بت با مػف أف ال،ػرار ر ػـ  ٕٓٓٓ/ٖٙألغػى مػا سػبؽ

مف اررات بما في ا ال،رار ر ـ ٗٓ ٜٜٔٙ/ٛٚ
وخمص الدفاع مف ذلػؾ كمػا لػى أ ػا

يوجػد أيػا مخالفػا لمح،ي،ػا فػى أمػر اليوريػد

ر ـ (ٖٔ) الوحيد الػذش و ػع عميػا الطػاعف و عى ػا لػا كميػا ببػا ى أوامػر اليوريػد األخػرش
أو المواف،ات ا سػييراديا الػواردة بػرمر ا حالػا  ،ولػذلؾ يفػت جريمػا اليزويػر المسػ دة ليػا

يمامػاي ليخمػػؼ رك ػػا المػػادش وهػػو يغييػػر الح،ي،ػػا فػػى محػػرر مكيػػوب  ،وكػػذلؾ يفػػى رك ػػا
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المو وش وهػو صػد حػداث اليزويػر عػف عمػـ وارادة واسػيوماؿ المحػرر فيمػا زور مػف أجمػا
ٓ

ويمؾ أمور جميو ػا ي،طػع بصػحي ا أوراؽ الػدعوش والمسػي دات الم،دمػا مػف الػدفاع

ضمف حوافظا أ اء المحاكما والمصرح لا بي،ديم ا ٓ

ٚأود اٌدفبع ػٍ ٝثجٛد ا مبئك اآلريخ : ٝ٘ٚ



أف أمػػر اليوريػػد لػػيس س ػ داي و أداة لإلسػػييراد ػ وا مػػا األداة هػػى المواف،ػػا ا سػػييراديا

واليى يجب أف ييموها يرخيص ا سييراد ػ فضىي عف خطوات أخرش ياليػا م ػا فحػص
الوي ات ومدش مطاب،ا المواصفات الصحيا واألمف البي ى ٓ



واف أمػػر اليوريػػد الما ػػؿ ر ػػـ (ٖٔ) وهػػو األمػػر الوحيػػد الػػذش و وػػا الطػػاعف

ييضػػمف

سوش ا ذف بيوريد رسػوـ يبمػغ ٕٗٗ جػـ لم ظػر فػى طمػب المواف،ػا ا سػييراديا وليغطيػا
ف،ػػات اليحميػػؿ جز يػػا بمو ػػى أ ػػا

يوجػػد أد ػػى ريبػػاط بػػيف س ػػداد ذلػػؾ الرسػػـ ويمػػاـ

المواف ،ػػا عم ػػى ا س ػػييراد  ،وبوب ػػارة أخ ػػرش أ ػػا م ػػف الممك ػػف أف يس ػػدد الرس ػػوـ و ي ػػيـ
المواف،ػا ا سػػييراديا  ،وفػػى جميػػع الحػػا ت فإ ػػا لػػيس أمػ اير لمشػػركا المػػوردة أو يصػريحاي

ل ا بيوريد المبيد المػذكور بحيػث يصػبق م،بػو ي لميوامػؿ فيػا واسػيومالا فػى داخػؿ الػبىد
 ،ذ ه ػػاؾ ج ػراءات أخػػرش ييخػػذ فػػى هػػذا الشػػرف وهػػو أمػػر اصػػر عمػػى يوريػػد رسػػوـ

ضػ يما ألفػراض موي ػا ومحػددة
ٓ



يو ػى مطم،ػاي اليصػريق بػدخوؿ المبيػد لمػبىد ويداولػػا

يض ػػاؼ ل ػػى م ػػا ي ،ػػدـ أف أم ػػر اليوري ػػد الم ػػذكور (ٖٔ) ل ػػـ ي ػػرد ب ػػا بطبيو ػػا الح ػػاؿ أف
المبيدات المزمع يوريدها فير محظورة أو أ ا مسػجما محميػاي أو أ ػا أجيػزت مػف لج ػا
المبيدات كمػا زعمػت سػمطا ا ي ػاـ بػرمر ا حالػا وبمػا

أصػؿ لػا بػاألوراؽ كمػا سػبؽ

البياف  ،با ضػافا لػى أف مصػدر ذلػؾ األمػر لػـ يكػف هػو الطػاعف بػؿ أف مصػدره هػو
الػػدكيور  /محمػػد ف ػوزش الحدي ػػدش المفػػوض مػػف الػػدكيور  /محمػػود سػػمير عبػػد الفيػػاح
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أمػيف لج ػػا مبيػػدات ا فػػات الزراعيػػا ولػػـ يكػػف يو يػػع الطػػاعف ّ جػراء ياليػاي سػػيكماؿ

األمر مف حيث شكما فحسب و يضيؼ شي اي ٓ

ولـ يىحظ محكمػا الموضػوع مػا هػو مػدوف بػرعمى ذلػؾ األمػر أ ػا سػي اء مػف ال،ػرار

الػػوزارش ٗ ٜٜٔٙ/ٛٚبيػػاري ٖٔ ٜٜٔٙ/ٚ/ب ػػاء عمػػى عيمػػاد وزيػػر الز ارعػػا وي فيػػذاي ليرشػػيريا
بخصوص ا سييراد عمى أف يسيخدـ هذا المبيد فى المزارع الخاصا بالشركا المصػريا

يػاج

ويسويؽ الحاصىت الزراعيا ( البورصا الزراعيا ) دوف ا يجار ٓ

ول ػػـ يفط ػػف محكم ػػا الموض ػػوع لم ػػدفاع الس ػػالؼ ال ػػذكر والم ػػدعـ بالمس ػػي دات الجازم ػػا

ال،اطوػػا واكيفػػت ب،ول ػػا أف المػػي ـ الخػػامس عشػػر ( الطػػاعف ) أ ػػر بيو يوػػا عمػػى المواف،ػػات
ا سييراديا المزورة وأوامر اليوريد الخاصا ب ا ( ص  ٜٔٙبالحكـ ) ٓ

ومػػا أورديػػا المحكمػػا فيمػػا ي،ػػدـ رداي عمػػى دفػػاع الطػػاعف السػػالؼ الػػذكر يخػػالؼ ال ابػػت

باألوراؽ  ،ألف الطاعف لـ ي،ر بر والا باليح،ي،ات بيو يوايا عمى المواف،ات ا سػييراديا المػزورة
محؿ اليح،يؽ و عمى أوامر اليوريد الخاصا ب ا كما عي،دت المحكما خطر ٓ
ب ػػؿ أف ال اب ػػت م ػػف يح،ي،ػ ػات ياب ػػا أم ػػف الدول ػػا الوميػ ػػا بي ػػاري ٕٔ ٕٕٓٓ/ٔٓ/والمرف ،ػػا

باألوراؽ أ ػا لػـ يو ػع ّ عمػى أمػر اليوريػد ر ػـ (ٖٔ) فحسػب وأف هػذا األمػر خػاص بالمواف،ػا

ا سييراديا لمبيد الربيوست والصادرة فى ٔٔ ٜٜٔٚ/ٕٔ/وأ ا لـ يكػف مخيصػاي بػاليو يع ولك ػا

و ع عميا ب اء عمى يو يع ر يس لج ا المبيدات الدكيور فوزش الشوراوش و ػد و ػع كشػاهد عمػى

صحا يو يع الدكيور فوزش الحديػدش الػذش و ػع عػف الػدكيور محمػود سػمير ولػـ يو ػع ّ عمػى
هػػذه الور ػػا  ،ويمسػػؾ بحسػػف ييػػا خاصػػا وأ ػػا حػػظ وجػػود يرشػػيرة لػػوزير الز ارعػػا صػ ا :

ما ع ػ وال ا يا ي فذ يرشيريى الساب،ا  ،وطالما أف وزير الزراعا وافؽ فر ا مت باليو يع ٓ

وبػػذلؾ يكػػوف المحكمػػا و ػػد عي،ػػدت خطػػر أف الطػػاعف و ػػع عمػػى جميػػع أوامػػر اليوريػػد
والمواف،ات ا سييراديا محؿ اليح،يؽ فى حيف أ ا لـ يو ع ّ عمى أمػر يوريػد واحػد هػو األمػر

ر ـ (ٖٔ) ٓ

وهذا الخطر ما ر و شؾ فى صحا الحكـ وسىما سيد لا أل ػا خطػر جػوهرش بحيػث

كاف مف الممكف أف ييغير وجا رأش المحكما فى مسػ ولييا لػو أ ػا فط ػت لػى الح،ي،ػا ال ابيػا
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بر والا واليى ي طؽ ب ا المسي دات المرف،ا باألوراؽ وم ػا أصػؿ أمػر اليوريػد ر ػـ (ٖٔ) وبػا ى

أصػػوؿ اليوريػػد والمواف،ػػات ا سػػييراديا واليػػى خمػػت جميو ػػا عػػدا أمػػر اليوريػػد األوؿ ر ػػـ (ٖٔ)
مف ما يو يوات لمطاعف ٓ

وهذا الخطر الما ر لا شا ا و شؾ فى دفاعا بحسف ييا وعدـ عمما بشئ عػف المبيػد

المحظػػور بال سػػبا ليمػػؾ المواف،ػػات ا سػػييراديا عمػػى الفػػرض جػػد ي بر ػػا كػػاف محظػػو اير سػػييراده

فو ػىي األمػػر الػػذش يويػػب الحكػػـ بمػػا اسػػيوجب ،ضػػا وا حالػػا لخط ػػا فػػى ا س ػ اد ومخالفيػػا

لم ابت باألوراؽ

كمػػا يػػردش الحكػػـ فػػى خطػػر دخػػر أل ػػا ايخػػذ مػػف مجػػرد يو يػػع الطػػاعف عمػػى ذلػػؾ األمػػر

( ر ػػـ ٖٔ) دلػػيى عػػف سػػوء ييػػا ويػوافر ال،صػػد الج ػػا ى لديػػا ػ مػػع أف ذلػػؾ اليو يػع

يفيػػد

حيمػػا ولزومػػا وع،ػػى أف الطػػاعف صػػد اليزويػػر وا ص ػراؼ ييػػا لػػى يغييػػر الح،ي،ػػا ويصػػوير

الو ا ع المزورة فى صورة و ا ع صحيحا مع الومـ بيزويرهػا ػ ذ

عى ػا لػا مطم،ػا بالمبيػدات

ومػػاهو محظػػور م ػػا والمصػػرح بػػا ول ػػيس مطالبػػا بي،صػػى الوا ػػع فػػى المواف،ػػات ا س ػػييراديا
وصػػحي ا وا مػػا يخػػيص ب ػػا في ػره مػػف الخب ػراء المخيصػػيف  ،وياكػػد ذلػػؾ مػػا ش ػ د بػػا الشػػاهد
الػػدكيور محمػػود سػػمير عبػػد الفيػػاح أمػػيف عػػاـ لج ػػا المبيػػدات د ػػذ باليح،ي،ػػات بػػرف الطػػاعف

ال ػػدكيور /

اليو يع عمي ا

في ػػر مخ ػػيص بإص ػػدار أوام ػػر اليوري ػػد الخاص ػػا بيم ػػؾ المواف ،ػػات أو مج ػػرد

كمػػا حجبػػت المحكمػػا فس ػ ا كػػذلؾ عػػف البحػػث فػػى سػػوء يػػا الطػػاعف وي ػوافر صػػد
اليزوير لديا ويح،يؽ دفاعا با وػداـ ذلػؾ ال،صػد لديػا وبحسػف ييػا وبػرف يو يوػا جػاء مصػادفا

ودوف عداد سابؽ م ا وب اء عمى طمب مف أحػد زمى ػا

ولػـ يكػف ّ بال سػبا ألمػر اليوريػد

ر ـ (ٖٔ) وحده وليست لا أيا يو يوات أخرش خىؼ هذا األمر الذش لـ ييكرر
وهػػذا الومػػؿ المػػادش الم فػػرد عمػػى ذلػػؾ األمػػر

يفيػػد أ ػػا صػػد اليزويػػر أو أ ػػا سػػيئ

ال يػػا أو أف راديػػا يج ػػت لػػى يغييػػر الح،ي،ػػا فػػى ذلػػؾ المحػػرر ذ جػػاء يو يوػػا ح،ػػا ليو يػػع

ر ػػيس المج ػػا الم يػػدب ولػػـ يكػػف ّ سػػييفاء شػػكؿ األمػػر المػػذكور
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أك ػػر و أ ػػؿ  ،ول ػػذا

كػػاف الحكػػـ المطوػػوف فيػػا فػػوؽ خط ػػا فػػى ا س ػ اد و ػػد أخػػؿ بحػػؽ دفػػاع الطػػاعف فضػػى عمػػا

شابا مف صور ربما اسيوجب ،ضا

ومف الم،رر فى ضاء ال ،ض أف الحكـ يكوف مويباي بالخطػر فػى ا سػ اد ذا أخػذ ب،ػوؿ

لمشاهد باليح،ي،ات وبالجمسا فى حيف أ ا لػـ يشػ د بيمػؾ الوا وػا ي فػى اليح،ي،ػات وحػدها ػ مػا
داـ د سيدؿ عمى جديي ا بر والا بجمسا المحاكما بما

أصػؿ لػا فػى األوراؽ ػ و يرفػع هػذا

الوػوار مػػا أورده الحكػػـ مػػف أدلػػا أخػػرش ػ ذ أف األدلػػا فػػى الم ػواد الج ا يػػا ميسػػا دة والمحكمػػا

يكوف ع،يدي ا م ا مجيموػا بحيػث ذا سػ،ط أحػدها أو أسػيبود يوػذر اليوػرؼ عمػى مبمػغ األ ػر
الذش كاف لمدليؿ الباطؿ فى الرأش الذش ي ت ليا ٓ


،ض  ٜٜٔٚ/٘/ٙـ س ٖٓ ـ ٗٔٔ ـ ٖٗ٘ ـ طوف ٜٓ٘ٔٗ/ؽ



،ض ٕٕ ٜٔٛٙ/ٔ/ـ س  ٖٚـ ٕ٘ ـ ٗٔٔ ـ طوف ٘ ٘٘/ٜٗٛؽ

خبِعب  :لظٛز آخس ٚخغأ ف ٝرغجيك اٌمبٔ. ْٛ

ورد كػػذلؾ بػػدفاع الطػػاعف أف كافػػا يصػػرفات وزيػػر الز ارعػػا واليػػى ي طػػوش عمػػى ج ػ ار ـ

عمدي ػػا لإلضػ ػرار بمصػ ػػالق ال ػػبىد والسػ ػػماح بإدخ ػػاؿ واس ػػييراد مبيػ ػػدات المحظ ػػور سػ ػػييرادها
ويداول ا ػ كا ت مطروحا أماـ سمطا اليح،يؽ أ اء اليح،يؽ مع المي ميف وم ـ الطاعف ػ ممػا

كػػاف ي،يضػػى مػػف ال يابػػا الوامػػا وهػػى األمي ػػا عمػػى الػػدعوش الج ا يػػا أف يجػػرش اليح،يػػؽ موػػا
وي،دما لممحاكما الج ا يا وف،ا لم،ا وف  ،ولك ا أمسػكت عػف ذلػؾ ممػا يفيػد أ ػا أصػدرت أمػ ار

با ّوجػػا

امػػا الػػدعوش الج ا يػػا ضػػده ػ وهػػذا األمػػر يسػػيفاد حيمػػا وبطريػػؽ المػػزوـ الفومػػى

والم ط،ػػى مػػف مو ػػؼ سػػمطا اليح،يػػؽ م ػػا ذ يف ػػـ مػػف يصػػرف ا عمػػى هػػذا ال حػػو
المو ػػى و يس ػػيخمص م ػػا

ذلػػؾ

يم ػػؾ الد ل ػػا عم ػػى بالم ػػادة  ٕٜٓ /جػ ػراءات ج ا ي ػػا والي ػػى

يشػػيرط أف يكػػوف األمػػر بر وجػػا

امػػا الػػدعوش الج ا يػػا ضػػد المػػي ـ مكيوبػػا أو مضػػافا فػػى

عبارات موي ا بؿ يكفى أف يكوف مف ومػا د لػا وضػم ا مػف سػموؾ سػمطا اليح،يػؽ مسػمكا يػدؿ
بما

يدع مجا ألش شػؾ فػى صػدور األمػر المػذكور الػذش أصػبق ا يػا وبايػا بمػرور ى ػا

أشػ ػ ر كامم ػػا عم ػػى ص ػػدوره دوف أف يمغ ػػى م ػػف ال ا ػػب الو ػػاـ  ،كم ػػا ي،ض ػػى ب ػػذلؾ ال ،ػػا وف ،
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وأضػػاؼ الػػدفاع أف األمػػر المػػذكور عي ػػى و شػػؾ أل ػػا يسػػي د لػػى شػػخص الػػوزير المػػذكور
بالػػذات بػػؿ ي صػػب عمػػى األفوػػاؿ والج ػ ار ـ اليػػى ػػاـ ب ػػا وهػػى ذات الج ػ ار ـ الم سػػوبا لمطػػاعف
وفي ػره مػػف المي مػػيف وباليػػالى فيشػػمم ـ جميوػػا وي سػػحب عمػػي ـ بمػػا

يجػػوز امػػا الػػدعوش

الج ا يػػا ضػػدهـ ألف ذلػػؾ األمػػر ميػػى كػػاف ا يػػا فإ ػػا ييميػػع بحجيػػا ما وػػا مػػف امػػا يمػػؾ
الػػدعوش س ػواء صػػدر األمػػر لصػػالحا وا مػػا كػػذلؾ بال سػػبا لبػػا ى الج ػػاه المسػػاهميف موػػا فػػى
ج ار ما والمشاركيف في ا أل ا يو ى أف أفواؿ الوزير ي طوش عمى جريما مػا و يوا ػب عمي ػا

ال،ػػا وف  ،وبػػذلؾ فيوػػد األمػػر المػػذكور فػػى ذات ال،ػػوة لتحكػػاـ الصػػادرة بػػالبراءة واليػػى يحػػوؿ
دوف محاكما مف حكـ ببراءيا مرة ا يا عف ذات الو ا ع المس دة ليػا ولػو ظ ػرت أدلػا جديػدة

ضده

وعبػػرت عػػف ذلػػؾ محكمػػا ال ػ ،ض و الػػت ف األمػػر بػػر وجػػا

امػػا الػػدعوش الج ا يػػا

ميػػى صػػدر ب ػػاء عمػػى أسػػباب عي يػػا م ػػؿ أف الجريمػػا لػػـ ي،ػػع أصػػى أو عمػػى أ ػػا ليسػػت مػػف
األفوػػاؿ اليػػى يوا ػػب عمي ػػا ال،ػػا وف فإ ػػا يكيسػػب ػ كرحكػػاـ الب ػراءة ػ حجيػػا بال سػػبا لجميػػع
المساهميف في ا وييودش طا ا لي ـ بطريػؽ المػزوـ الفومػى وذلػؾ بػال ظر لوحػدة الوا وػا واأل ػر

الوي ػى لتمػر  ،وكػذلؾ ػوة األمػر ال،ػا و ى لإلريبػاط بػيف المي مػيف فػى الجريمػا ػ فضػى عػف
أف الشػػوور بالودالػػا فػػى الجماعػػا ييػػرذش حيمػػا مػػف يمػػؾ المغػػايرة بػػيف مصػػا ر المسػػاهميف فػػى
جريما واحدة ػ ومف الي ا ض الذش ييصور أف ي،ع فى األمر الواحد ػ ذا صدر األمػر بر وجػا
بال سبا ألحد المي ميف وبا حالا بال سبا لغيره مع يحاد الوما



،ض  ٜٔٚ٘/٘/ ٔٛػ س  ٕٙػ ر ـ ٓٓٔ ػ ص ٖٔٗ

،ض ٕٔ ٜٜٔٙ/ٔٓ/ػ س ٕٓ ػ ر ـ  ٕٓٛػ ص ٔٓ٘ٙ

و ضػػت كػػذلؾ بػػرف األمػػر بػػر وجػػا

امػػا الػػدعوش الج ا يػػا ػػد يسػػيفاد مػػف يصػػرؼ أو

جػراء يصػدر مػف سػمطا اليح،يػؽ ذا كػاف هػذا اليصػرؼ أو هػذا ا جػراء ييريػب عميػا حيمػا ػ
وبطريؽ المزوـ الو،مى ػ ذلؾ األمر


،ض ٘ بريؿ س ا ٔ ٜٔٚػ س ٕٕ ػ ر ـ ٘ ٛػ ص ٖ٘ٗ



،ض  ٜٕٔٚ/ٔٔ/ ٜٔػ س ٖٕ ػ ر ـ ٕ ٕٚػ ص ٕٔٓٚ
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ولػػـ يرخػػذ محكمػػا الموضػػوع ب ػػذا الػػدفع الجػػوهرش واكيفػػت بػػرف يطمػػب مػػف ال يابػػا الوامػػا

اليح،يػؽ مػع الػوزير المػذكور ويحريػؾ الػدعوش الج ا يػػا ضػده " أل ػا و ػع عمػى عشػرات مػػف
ش ادات اليسجيؿ فى اليوـ الواحد لممي ـ األوؿ وهو يرخذ باأللبػاب وي يػر الوجػب الوجػاب مػف
يصػػرؼ الػػوزير واسػػيجابيا لطمبػػات المػػي ـ األوؿ ب ػػذه السػ ولا ػػـ محاوليػػا ضػػفاء المشػػروعيا
عمى ما أ دـ عميا ػ والواضق أف يصػرفايا عمػى هػذا ال حػو لػـ يكػف مشػروعا ولػو كا ػت كػذلؾ
لمػػا أصػػدر الػػوزير ػػىث ػ اررات و ازريػػا بوػػد ضػػبط الوا وػػا الما مػػا ألغػػى في ػػا كػػؿ شػػئ مشػػروع
فػػى مجػػاؿ اسػػيخداـ المبيػػدات اليػػى ب ػػا الخطػػر الػػداهـ لػػدخوؿ المبيػػدات المسػػرط ا ولمػػا ألغػػى

يجريب المبيدات وألغى يسجيم ا و ف الموامما بالم ؿ

وهػذه اليصػرفات الميىح،ػا الميواصػما مػف الػػوزير هػى محاولػا خا بػا لميغطيػا عمػى مػػا

وافؽ عميا لممي ـ األوؿ ػ كاف ل ا أ ر سيئ فى ع،يدة المحكمػا ػ م ا ضػا لمػا هػدؼ ليػا وزيػر

الزراعا المذكور لـ ي طؿ عمى المحكما أو عمى م صا الودالا اليى يحكـ باسـ الشوب
ومػػا أورديػػا المحكم ػػا فيمػػا ي ،ػػدـ

"

يصػػمق ردا عم ػػى دفػػاع الط ػػاعف الجػػوهرش الس ػػالؼ

الذكر ػ بؿ ياكد صحيا ألف محكما الج ايػات اليػى وضػحت لػدي ا يصػرفات الػوزير عمػى هػذا

ال حو واليى دمغي ػا بسػوء ييػا وأ ػا كػاف مػدفوعا ب ػا رضػاء المػي ـ األوؿ (

) كػاف

عمي ػػا أف ي ،ػػيـ ال ػػدعوش الج ا ي ػػا ض ػػد ال ػػوزير الم ػػذكور ويحيم ػػا ل ػػى ال ياب ػػا الوام ػػا ليح،ي ،ػػا

واليصرؼ في ا ػ كما كاف ل ا كذلؾ أف ي يدب أحد أعضا ا جراء هذا اليح،يؽ ويصػدر ػ ار ار
فػػى ايػػا اليح،يػػؽ بإحاليػػا لػػى المحاكمػػا أمػػاـ دا ػرة أخػػرش وطالمػػا أف الجػ ار ـ المسػ دة لمػػوزير
مريبطػػا بج ػ ار ـ بػػا ى المي مػػيف وم ػ ـ الطػػاعف اريباطػػا

ي،بػػؿ اليجز ػػا فػػإف عمي ػػا أف يحيػػؿ

ال،ضػػي ا برمي ػػا وبال سػػبا لجميػػع المي مػػيف لػػى محكمػػا أخػػرش كػػؿ ذلػػؾ عمػػى بالمػػادة ٔٔ /
ج ػراءات ج ا يػػا  ،ولك ػػا لػػـ يفوػػؿ األمػػر الػػذش يػػدؿ عمػػى أ ػػا و فػػت أمػػاـ الػػدفع بوػػدـ وجػػود
وجػػا

امػػا الػػدعوش الج ا يػػا ضػػد الطػػاعف مو ػػؼ ال،بػػوؿ ػ ول ػػذا لػػـ يجػػرا عمػػى مخالفيػػا

واكيفت باسػي كار يصػرفات الػوزير واسػي جاف مػا صػدر م ػا مػف مواف،ػات يشػكؿ جػ ار ـ يوا ػب
عمي ا ال،ا وف وطمبت مف ال يابا الواما اليح،يػؽ موػا يم يػدا لمحاكميػا رفػـ أف المحكمػا يومػـ

أف طمب ا لف يسػيجاب لػا ألف األمػر الػذش أصػدريا بوػدـ وجػود
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امػا الػدعوش الج ا يػا ضػده

ممػزـ ل ػػا و فكػاؾ م ػػا و زاؿ ا مػػا ولػا أ ػره الوي ػػى الػذش يسػػرش عمػػى بػا ى المي مػػيف ومػ ـ

الطاعف واذ لػـ يومػؿ هػذا األ ػر فػإف حكم ػا يكػوف فػوؽ صػوره مخالفػا لم،ػا وف ميوػيف الػ ،ض
وا حالا
ٚلد لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ :

" يسيوش فى ا مر با وجا  ،أف يكوف صػريحا بالكيابػا  ،أو أف يكػوف ضػم يا يسػيفاد

مػػف أش ج ػراء دخػػر يػػدؿ عميػػا كال،يػػد ا دارش م ػ ى  ،أواسػػيبواد شػػخص أو ي مػػا مػػف دا ػرة

ا ي اـ ــ وعمى ذلؾ يوايرت أحكاـ ال ،ض ٓ "


،ض  ٜٜٕٔ/ٚ/ٜـ س ٖٗ ـ ٕ ٜـ ٘ٔٙ



،ض ٖٓ ٜٔٛ٘/ٕٔ/ـ س  ٖٙـ ٕٕٔ ـ ٔٔٛٛ



،ض ٕٔ ٜٜٔٚ/ٙ/ــ س ٖٓ ــ ٔ٘ٔ ـ ٕٔٚ



،ض  ٜٔٚٙ/ٔ/ٕٙــ س  ٕٚــ ٕٗ ــ ٖٔٔ



،ض  ٜٕٔٚ/ٔٔ/ٜٔــ س ٖٕ ــ ٕ ٕٚــ ٕٔٓٚ



،ض٘ ٜٔٚٔ/ٗ/ــ س ٕٕ ــ ج ٕ ـ ٘ ٛــ ٖ٘ٗ



،ض ٖ ٜٔٙٗ/ٕ/ـ س ٘ٔ ــ ٕٓ ـ ٜٚ

* ٚف ٝدىّٙب  1985/12/30ـ لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـ

ٔ

ػ

ف األمػػر الصػػادر مػػف سػػمطا اليح،يػػؽ بوػػدـ وجػػود وجػػا

امػػا الػػدعوش الج ا يػػا لػػا

حجييا اليى يم ع مف الوودة لى الدعوش الج ا يا ما داـ ا ماي لػـ هيمػغ  ،فػى يجػوز
مع ب،ا ا ا ماي اما الػدعوش عػف ذات الوا وػا اليػى صػدر في ػا ألف لػا فػى طػاؽ
ٕ ػ

حجييا الما يا ما لتحكاـ مف وة األمر الم،ضى ٓ

األصؿ أف األمر بودـ وجود وجػا يجػب أف يكػوف صػريحاي  ،مػدو اي بالكيابػا  ،ي أ ػا
ػػد هيسػػيفاد سػػي ياجاي مػػف يصػػرؼ أو جػراء دخػػر ذا كػػاف هػػذا اليصػػرؼ أو ا جػراء
ييريب عميا حيماي ػ وبطريؽ المزوـ الو،مى ػ ذلؾ األمر ٓ
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ٖ ػ

لمػا كا ػت ال يابػػا الوامػا  ،ػد أمػرت فػػى بػادم األمػر بضػػبط واحضػار الطػاعف بوػػد
س ػػيجواب المي م ػػيف ا خػ ػريف لم ػػا ػػرره أح ػػدهما م ػػف أ ػػا ك ػػاف يبي ػػع المس ػػرو ات

لمط ػػاعف ال ػػذش يوم ػػـ بر ػػا مسػ ػػرو ا  ،ي أ ػػا ع ػػادت ف،ص ػػرت ا ي ػػاـ وأ امػ ػػت
الػػدعوش الج ا يػػا عمػػى المي مػػيف المػػذكوريف وحػػدهما وأخمػػت سػػبيؿ الطػػاعف  ،فػػإف

هػػذا اليصػػرؼ ي طػػوش حيمػاي وبطريػػؽ المػػزوـ الو،مػػى عمػػى أمػػر ضػػم ى بوػػدـ وجػػود

وجا

الدعوش

امػا الػدعوش الج ا يػا بػؿ الطػاعف يحػوؿ دوف دخالػا بوػد ذلػؾ مي مػاي فػى
لما كاف ذلؾ

فػإف الحكػـ المطوػوف فيػا ذ ضػى بػرفض الػدفع بوػدـ

بػػوؿ الػػدعوش الج ا يػػا بػػؿ الطػػاعف وبإدا يػػا يكػػوف ػػد خػػالؼ ال،ػػا وف وأخطػػر فػػى

يطبي،ا ٓ



،ض ٖٓ ٜٔٛ٘/ٕٔ/ػ س  ٖٙػ ٕٕٔ ػ ٔٔٛٛ

األمػ ػػر بػ ػػا وجػ ػػا المب ػ ػػى عمػ ػػى أسػ ػػباب عي يػ ػػا يكيسػ ػػب حجيػ ػػا بال سػ ػػبا لػ ػػى جميػ ػػع
المسػػاهميف في ػػا وييوػػدش طا ػػا الػػي ـ بطريػػؽ المػػزوـ وذلػػؾ بػػال ظر الػػى وحػػدة الوا وػػا واأل ػػر
الوي ػى لتمػػر وكػػذلؾ ػػوة األمػػر ال،ػػا و ى لىريبػاط بػػيف المي مػػيف فػػى الجريمػػا فضػػى عػػف أف

شػػوور الودالػػا فػػى الجماعػػا ييػػرذش حيم ػاي مػػف المغػػايرة بػػيف مصػػا ر المي مػػيف المسػػاهميف فػػى
جريما واحدة  ،ومػف الي ػا ض الػذش ييصػور أف ي،ػع فػى األمػر الواحػد ذا صػدر بػرف

بال سبا ألحد المي ميف وبا حالا بال سبا لغيره مع ايحاد الوما "ٓ

وجػا

، ضٖٔ ٜٜٔٙ/ٔٓ/مج المكيب الف ى ػ س ٕٓ ػ  ٕٓٛػ ٔٓ٘ٙ
، ض  ٜٔٚ٘/٘/ٔٛػ س  ٕٙػ ٓٓٔ ػ ٖٔٗ
* ٚف ٝدىّٙب اٌظبدز  ، 1969/10/13ـ رمٛي حمىّخ إٌمض  :ـ

" ميػػى صػػدر األم ػػر برو جػػا ب ػػاء عم ػػى أسػػباب عي يػػا م ػػؿ أف الجريمػػا لػػـ ي،ػػع

أصىي  ،أو عمى أ ا فى ذاي ا ليست مف األفواؿ اليى يوا ػب عمي ػا ال،ػا وف  ،ػ فإ ػا هيكيسػب
ػ كرحكاـ البراءة ػ حجيػا بال سػبا لجميػع المسػاهميف في ػا  ،وييوػدش طا ػا لػي ـ بطريػؽ المػزوـ
وذلػؾ بػػال ظر لػػى وحػدة الوا وػػا واأل ػػر الوي ػػى لتمػر وكػػذلؾ ػػوة األ ػر ال،ػػا و ى لإلريبػػاط بػػيف
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المي مػػيف فػػى الجريمػػا  ،فضػىي عػػف أف شػػوور الودالػػا فػػى الجماعػػا ييػػرذش حيمػاي مػػف المغػػايرة
بػػيف مصػػا ر المي مػػيف فػػى جريمػػا واحػػدة  ،ػ ومػػف الي ػػا ض الػػذش ييصػػور أف ي،ػػع فػػى األمػػر
الواحد  ،ػ ذا صدر برف


وجا بال سبا ألحد المي ميف  ،وبا حالا لغيره يحاد الوما " ٓ

،ضٖٔ ٜٜٔٙ/ٔٓ/ـ سالؼ ا شارة ـ مج المكيب الف ى ـ س ٕٓ ـ  ٕٓٛـ ٔٓ٘ٙ

ومػػف الميفػػؽ عميػػا ف ،ػػا و ضػػاء اف ػػوة الحكػػـ ال ػػا ى فػػى ا ػػاء الػػدعوش الج ا يػػا مػػف
ال ظػاـ الوػاـ  ،ولمػػدفع ب ػا خصػا ص الػػدفوع الميوم،ػا بال ظػػاـ الوػاـ و يجػوز مػػف ػـ اف يكػػوف
هػػذه الػػدفوع محػػى ل ػػزوؿ ص ػريق او ضػػم ى مػػف اط ػراؼ الػػدعوش  ،ويجػػوز الػػدفع ب ػػا فػػى ايػػا

حالػا كا ػت عمي ػػا الػدعوش ولػو وؿ مػره امػاـ محكمػػا الػ ،ض  ،كمػا يجػػب عمػى المحكمػػا اف
ي،ضى ب ا عف يم،اء فس ا

، ض  ٜٜٔٓ/ٖ/ٕٜػ س ٔٗ ػ ٖ ٜػ ٔ٘٘
، ض ٕٕ ٖٚ/ٗ/ػ س ٕٗ ػ ٔٔٔ ػ ٕ٘ٛ
، ض ٕٓ ٕٚ/ٗ/ػ س ٖٕ ػ ٓٗٔ ػ ٕٙٚ
، ض  ٚٔ/ٔٓ/ٔٛػ س ٕٕ ػ ٖٔٔ ػ ٜ٘ٗ
، ض ٖٔ ٜٙ/ٔٓ/ػ س ٕٓ ػ  ٕٓٛػ ٔٓ٘ٙ
، ض  ٜٔٙٓ/ٗ/ٕٙػ س ٔٔ ػ  ٚٚػ ٖٓٛ

ٕٗ٘

 د محمػود جيػب حسػ ى ا جػراءات الج ا يػا ػ ط ٕ ػ  ٜٔٛٛػ ص ٕٕٔ ػ

* ٚف ٝذٌه رمٛي حمىّخ إٌمض ف ٝاٌؼديد ِٓ أدىبِٙب :

" لم ػػا ك ػػاف ا م ػػر الص ػػادر م ػػف س ػػمطا اليح،ي ػػؽ بو ػػدـ وج ػػود وج ػػا

ام ػػا ال ػػدعوش

الج ا يا لا حجييا اليى يم ػع الوػودة الػى الػدعوش الج ا يػا مػاداـ ا مػا لػـ يمػغ  ،فػى يجػوز مػع
ب،ا ػػا ا م ػػا ا ام ػػا ال ػػدعوش ع ػػف ذات الوا و ػػا الي ػػى ص ػػدر ا م ػػر في ػػا ألف ل ػػا ف ػػى ط ػػاؽ

حجييػػا الما يػػا مالتحكػػاـ مػػف ػػوة ا مػػر الم،ضػػى ولػػو لػػـ يومػػف لمخصػػوـ ـ ـ وا ػػا لمػػا كػػاف
الدفع بودـ بوؿ الدعوش لسبؽ صدور امر بودـ وجود وجا

485

امػا الػدعوش الج ا يػا جوهريػاي

 ،فر ػا يجػػب عمػى المحكمػػا اف يمحصػػا بموفػا الػػى فايػػا ا مػر فيػػا او يػػرد عميػا بمػػا يدفوػػا ،
وا ا يجب أف يورض المحكما ل ذا الدفع الجوهرش ايرادا وردا " ٓ


،ض  ٜٜٕٔ/ٚ/ٜـ س ٖٗ ـ ٕ ٜـ ٘ٔٙ



،ض  ٜٜٔٓ/ٖ/ٕٜـ س ٔٗ ـ ٖ ٜـ ٔ٘٘



،ض ٖٓ ٜٔٛ٘/ٕٔ/ـ س  ٖٙـ ٕٕٔ ـ ٔٔٛٛ



،ض ٗ ٜٔٛٗ/ٕٔ/ـ س ٖ٘ ـ ٕ ٜٔـ ٖٛٙ



،ض  ٜٔٛٔ/ٗ/ٛــ س ٕٖ ــ ٕ ٙــ ٖٗٙ



،ض ٘ ٜٔٛٓ/ٔٔ/ــ س ٖٔ ــ  ٔٛٙــ ٜٓٙ



،ض  ٜٔٛٓ/ٔٓ/ٕٜــ س ٖٔ ــ ٓ ٔٛــ ٕٜ٘



،ض ٘ٔ ٜٔٚٛ/٘/ــ س  ٕٜــ  ٜٙــ ٕٓ٘



،ض ٗ ٜٔٗٚ/ٖ/ــ مج ال،واعد ال،ا و يا ـ عمر ــ ج ٚــ ٖ٘ٔ ــ ٖ٘ٓ



،ض  ٜٔٗٙ/ٖ/ٕٛــ مج ال،واعد ال،ا و يا ـ عمر ــ ج ٚــ  ٔٔٚــ ٔٔٔ



ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـ

" يجب عمى المحكما اذا مػا دفػع أمام ػا بوػدـ جػواز رفػع الػدعوش الوموميػا لمضػى

اك ر مف ى ا اش ر عمػى يػاري

ا مػر الصػادر مػف ال يابػا الوموميػا بحفػظ الشػكوش أف يػرد

عمػػى هػػذا الػػدفع  ،فػػإذا هػػى أدا ػػت المػػي ـ دوف أف ييحػػدث ع ػػا ويػػرد عميػػا فػػرف حكم ػػا يكػػوف
اص ار صو اير يويبا بما يسيوجب ،ضا " ٓ


،ض ٕ٘ ٜٔٗٙ/ٗ/ــ مج ال،واعد ال،ا و يا ـ عمر ــ ج  ٚــ ٕٗٔ ــ ٕٔٙ

، ض ٗ ٜٔٛٗ/ٕٔ/ــ س ٖ٘ ــ ٕ ٜٔــ ٖٛٙ
ظبدظب  :لظٛز آخس ف ٝاٌزعجيت .

ج ػػاء بم ػػدو ات أس ػػباب الحك ػػـ المطو ػػوف في ػػا والي ػػى أ ػػاـ عمي ػػا الحك ػػـ ض ػػاءه بإدا ػػا

الطػاعف أ ػا ايفػؽ مػع بػا ى المي مػػيف مػف ٔٔ ػ ٗٔ ومػع المػي ـ األوؿ عمػى ريكػاب اليزويػػر

486

فػػى المواف،ػػات ا سػػييراديا وأوامػػر اليوريػػد سػػاب،ا البيػػاف وذلػػؾ يجوػػؿ وا وػػا مػػزورة فػػى صػػورة
وا وا صحيحا مع الومـ بيزويرها برف ايفؽ مو ػـ عمػى صػدار يمػؾ المواف،ػات وسػاعدهـ عمػى

ذل ػػؾ ب ػػرف أم ػػدهـ بمس ػػي دات وبيا ػػات في ػػر ص ػػحيحا ليم ػػؾ المواف ،ػػات ف ،ػػاموا بإ باي ػػا فو و ػػت

الجريما ب اء عمى ذلؾ (؟!)

ولػػـ يبػػيف المحكمػػا فػػى حكم ػػا المظػػاهر وال ،ػ ار ف اليػػى اسيخمصػػت م ػػا بػػوت هػػذا
ا يفاؽ بيف الطاعف والمي ـ األوؿ وبا ى المي ميف المذكوريف عمى اريكاب ذلؾ اليزويػر ػ كمػا
خمػ ػػت مػ ػػدو ات أسػ ػػباب الحكػ ػػـ ممػ ػػا يػ ػػدؿ عمػ ػػى أف رادة الطػ ػػاعف يطاب،ػ ػػت مػ ػػع رادة هػ ػػا ء

المي مػػيف يطاب،ػػا يامػػا وسػػارت فػػى ذات ا يجػػاه لي فيػػذ مػػا ا و،ػػد عميػػا ايفػػا ـ وأفرفػػت أسػػباب
حكم ػػا عػػف هػػذا ا يفػػاؽ فػػى عبػػارات عامػػا يشػػوب ا الغمػػوض اليػػاـ وا ب ػػاـ المطمػػؽ ػ األمػػر

الػػذش يصػػـ الحكػػـ بال،صػػور المبطػػؿ  ،ألف المسػػاهما الج ا يػػا واليػػى يجمػػع بػػيف المسػػاهميف

جميوا سواء كا وا فاعميف أصمييف أو شركاء فى الجريما

ييػوافر و ي بػت

ذا كػاف ايفا ػا

ػػد و،ػػد بي ػ ـ ريكػػاب الج ػ ار ـ الميفػػؽ عمي ػػا وأف يكػػوف ه ػػاؾ أفوػػاؿ سػػاعدت فػػى و وع ػػا
با ضافا لػى يػوافر ال،صػد الج ػا ى لػدش جميػع المسػاهميف بحيػث يكػوف كػؿ مػي ـ و ػد هػدؼ

م ػػف ش ػػاطا بم ػػوغ يم ػػؾ ال ي ػػا ج الما م ػػا ع ػػف عم ػػـ وارادة وب،ص ػػد ح ػػداث اليزوي ػػر واس ػػيوماؿ
المحررات المزورة فيما زورت مف أجما

وذلػػؾ ا يفػػاؽ واف كػػاف يحػػدث أحيا ػاي دوف مظػػاهر خارجيػػا ممموسػػا يػػدؿ عميػػا وي،طػػع

ب بويا فى جا ب المسػاهـ

أف عمػى المحكمػا أف يسػيظ ره مػف خػىؿ الظػروؼ والمىبسػات

المحيطػ ػػا بالوا وػ ػػا وكػ ػػذلؾ الحػ ػػاؿ بال سػ ػػبا لػ ػػركف ال،صػ ػػد الج ػ ػػا ى الػ ػػذش يوحػ ػػد بػ ػػيف رادات

المسػػاهميف ويجوم ػػـ جميو ػاي ميضػػام يف فػػى المس ػ وليا بحيػػث ييحمم ػػا كػػؿ م ػ ـ ولػػو لػػـ يكػػف
فاعم ا األصمى

ولمػا كػػاف اليضػػامف فػػى المسػ وليا يفيػػرض ومػػف ػ يػـ ف،ػد أضػػحى مػػف الػػىزـ عمػػى
المحكما أف يبيف فى حكم ا كيفيػا سػيد ل ا عمػى بػوت مسػاهما الطػاعف فػى جػ ار ـ اليزويػر

اليػػى و وػػت وأ ػػا ػػاـ بيحريػػر يمػػؾ المواف،ػػات ا سػػييراديا وهػػو عػػالـ بر ػػا ي طػػوش عمػػى بيا ػػات
مزورة ييومؽ بودـ خطر المبيد المصػرح بإسػييراده وأ ػا مسػجؿ ومسػموح بإدخالػا الػبىد ػ وكػاف
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الحكـ فى هذا الصدد مجمىي

يمكف أف يسيخمص مف م،دمايا ما يدؿ عمى يصػاؿ الطػاعف

بػالمي ـ األوؿ أو مشػاركيا موػػا فػى الجػ ار ـ المػذكورة ولػػـ يػدرؾ محكمػػا الموضػوع أف الطػػاعف
عى ا لا بالمواف،ات ا سييراديا المشار لي ػا ولػـ يسػ ـ فػى يحريرهػا ولػيس لػا يو يػع عمي ػا

أل ػػا

يخػػيص ب ػػا و عى ػػا لػػا بم ارحػػؿ يحريرهػػا ػ ولػػـ يكػػف لػػا ّ يو يػػع واحػػد عمػػى أمػػر

اليوريػػد ( ر ػػـ ٖٔ ) السػ ػالؼ البيػػاف وه ػػو أم ػػر م ب ػػت الصػػما بالو ػػا ع المطروح ػػا و يفي ػػد ّ
مج ػػرد اليصػ ػريق بيوري ػػد مبم ػػغ ضػ ػ يؿ ػػدره ٕٗٗ ج ي ػػا ك س ػػبا م ػػف مجم ػػؿ ف ،ػػات المواف ،ػػات
ا سػػييراديا واليحاليػػؿ الىزمػػا و ػػد و ػػع عميػػا مصػػادفا دوف أف يخػػيص بال،يػػاـ ب ػػذا ا ج ػراء

ػاء عمػى طمػب أحػد زمى ػا وفػى أع،ػاب يو يػع أمػيف المج ػا المخػيص والمسػ وؿ
الذش اـ بػا ب ي
عف البيا ات اليى يدرج ب ذا األمر
وزجػ ػػت المحكم ػ ػػا بالط ػ ػػاعف ف ػ ػػى زمػ ػ ػرة ب ػ ػػا ى المي م ػ ػػيف ال ػ ػػذيف أص ػ ػػدروا المواف ،ػ ػػات

ا سييراديا وبا ى أوامر اليوريد دوف حؽ وبى س د وايخذت مف مجػرد يو يوػا الوشػوا ى عمػى
أمػر اليوريػػد ر ػػـ (ٖٔ) دلػػيىي عمػػى أف يفا ػاي و،ػػد بي ػػا وبػػيف المػػي ـ األوؿ والمي مػػيف ا خػريف
عمػػى يزويػػر يمػػؾ المواف،ػػات ا سػػييراديا وأوامػػر اليوريػػد سػػالفا البيػػاف ػ وهػػو سػػي ياج عش ػوا ى
كػػذلؾ ليسػػت لػػا م،ػػدمات يبػػرره أو يسػػوفا ػ ومػػف الم،ػػرر أف ا يفػػاؽ بػػيف المسػػاهميف عمػػى
ريكاب الج ار ـ ييطمب ي،ابؿ ا رادات ي،ابىي صريحاي عمػى ريكػاب الوا وػا الج ا يػا اليػى يكػوف

محىي لا كما ييويف بوت صد المساهما لدش الجا ى ب،صد ا يفاؽ والمسػاعدة عمػى ريكاب ػا
ػ و يكفػػى سػ اد المسػػاهما لمجػػا ى لمجػػرد مواص ػرة شػػاطا لموا وػػا اليػػى حػػد ت بػػؿ

بػػد أف

يكػػوف لػػدش المسػػاهـ يػػا اليػػداخؿ في ػػا يػػداخىي م،صػػوداي ييجػػاوب صػػداه مػػع فومػػا وييح،ػػؽ فيػػا
مو ى المساهما يماـ و ػوع الجريمػا الميفػؽ عمػى ريكاب ػا بكافػا أركا ػا وع اصػرها ال،ا و يػا

المخيمفا
ومف الم،رر فى هذا الشرف أ ػا ميػى كػاف الحكػـ ػد ضػى بإدا ػا المػي ـ فػى جريمػا
المساهما فى يزوير المحررات فإف عميا أف يسيظ ر ع اصر هػذه المسػاهما وأف يبػيف األدلػا

الدالا عمى ذلؾ بيا اي يوضح ا ويكشؼ عف يام ا وذلػؾ مػف وا ػع الػدعوش وظروف ػا وا ّ كػاف
اصر البياف
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كمػػا أف عمػػى المحكمػػا أف يبػػيف فػػى حكم ػػا األدلػػا وال ،ػ ار ف اليػػى سيخمصػػت بػػوت

بالجر ـ اليى سب ليا المشػاركا فػى ريكاب ػا ػ با ضػافا لػى بيػاف رابطػا السػببيا
ا
عمـ المي ـ
بيف شاطا والج ار ـ اليى و وت بحيث يكوف مرة لمساهميا وأ ا ما كا ت لي،ع لو ها


*

،ض  ٜٔٙٗ/ٔٓ/ٕٙـ س ٘ٔ ـ ر ـ ٕٕٔ ـ ص  ٜٙٔـ طوف ٖٓٗ / ٗٛؽ

" ومػػف الم،ػػرر اف ا يفػػاؽ ييطمػػب ي،ابػػؿ ا رادات ي،ػػابى ص ػريحا عمػػى اركػػاف الوا وػػا
الج ا يا اليى يكوف محى لا وهو فير اليوافؽ الذش هػو يػوارد خػواطر الج ػاه عمػى اريكػاب
فوؿ مويف ي يويا كؿ واحد م ـ فى فسا مسي،ى عػف ا خػريف دوف اف يكػوف بيػ ـ ايفػاؽ
سػػابؽ ول ػػو ك ػػاف ك ػػؿ مػ ػ ـ عم ػػى ح ػػده ػػد اص ػػر عم ػػى م ػػا يػ ػواردت الخػ ػواطر عمي ػػا وهػػو

ما يسػػيوجب مسػػاءلا سػػا ر مػػف يواف ،ػوا عمػػى فوػػؿ اريكبػػا بوض ػ ـ ا فػػى ا ح ػواؿ المبي ػػا
ف ػػى ال ،ػػا وف عم ػػى س ػػبيؿ الحص ػػر

ػ كالش ػػرف فيم ػػا ص ػػت عمي ػػا الم ػػاده ٖٕٗ م ػػف ػػا وف

الو،وبػات ػ امػا فػى فيػر يمػؾ ا حػواؿ فا ػا يجػب لموا بػا المػي ـ عػف فوػؿ اريكبػا فيػره اف
يكوف فاعى فيا او شريكا بالمو ى المحدد فى ال،ا وف " ٓ


،ض  ٜٜٔٚ/ٖ/ٜٔػ س ٖٓ ػ  ٚٙػ ٓ ٖٜٙ

* ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأْ  :ـ

" ا شػ ػػيراؾ فػ ػػى اليزويػ ػػر واف كػ ػػاف يػ ػػيـ فالب ػ ػاي دوف مظػ ػػاهر خارجيػ ػػا أو أعمػ ػػاؿ ماديػ ػػا

محسوس ػػا يمك ػػف ا س ػػيد ؿ ب ػػا عمي ػػا ّ ا ػػا ييو ػػيف ل بوي ػػا أف يك ػػوف المحكم ػػا ػػد عي ،ػػدت

حصولا مف ظروؼ الدعوش ومىبساي ا طالما كاف عي،ادهػا سػا غاي يبػرره الو ػا ع اليػى أ بي ػا
الحكػػـ ػ فػػإذا خمػػت مدو ايػػا مػػف بيػػاف الظػػروؼ والمىبسػػات اليػػى يظػػاهر ا عي،ػػاد باشػػيراؾ
الطػػاعف فػػى اليزويػػر فػػى األوراؽ الرسػػميا واكيفػػى فػػى ذلػػؾ بوبػػارات عامػػا مجممػػا ومج مػػا
يبػػيف م ػػا ح،ي،ػػا م،صػػود الحكػػـ فػػى شػػرف الوا ػػع الموػػروض الػػذش هػػو مػػدار األحكػػاـ  ،و

يح،ؽ ب ا الغرض الذش صده الشارع مػف يسػبيب ا مػف الوضػوح والبيػاف فإ ػا يكػوف اصػ ار بمػا
يوجب ،ضا " ٓ


،ضٜٖٔٛ/ٖ/ٔٙػ س ٖٗ ػ ر ـ ٘ ٚػ ص ٔ ٖٚػ طوفٕٓ ٕ٘/٘ٛؽ
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* ٚلضذ ورٌه ثأٔٗ  :ـ

" م ػػف الم ،ػػرر أف الحك ػػـ مي ػػى ك ػػاف ػػد ض ػػى بإدا ػػا الم ػػي ـ ف ػػى جريم ػػا ا ش ػػيراؾ ف ػػى

الجريمػػا بطري،ػػى ا يفػػاؽ والمسػػاعدة فػػإف عميػػا أف يسػػيظ ر ع اصػػر هػػذا ا شػػيراؾ وأف يبػػيف

األدلػػا الدالػػا عمػػى ذلػػؾ بيا ػاي يوضػػح ا ويكشػػؼ عػػف يام ػػا وذلػػؾ مػػف وا ػػع الػػدعوش وظروف ػػا
وا ّ كاف اصر البياف "ٓ


،ض ٜٔٙٗ/ٔٓ/ٕٙـ س٘ٔ ـ ر ـ ٕٕٔ ـ ص ٜٙٔـ طوف ر ـ ٓ ٖٗ/ ٗٛؽ

ٚلد لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـ

" لما كػاف الحكػـ ػد داف الطػاعف بجريمػا األشػيراؾ بطريػؽ ا يفػاؽ والمسػاعدة

 ،ف،ػػد كػػاف عميػػا اف يسػػيظ ر ع اصػػر هػػذا األشػػيراؾ وطري،يػػا واف يبػػيف ا دلػػا الدالػػا

عمى ذلػؾ بيا ػا يوضػح ا ويكشػؼ عػف يام ػا  ،وذلػؾ مػف وا ػع الػدعوش وظروف ػا  ،اذ
يشيرط فى ذلؾ اف ييحد ال يا عمى اريكاب الفوؿ الميفؽ عميػا  ،وهػو مػالـ يػدلؿ الحكػـ
عمػػى ي ػوافره  ،كمػػا لػػـ ي بػػت فػػى حػػؽ الطػػاعف ي ػوافر ا شػػيراؾ بػػاش طريػػؽ اخػػر حػػدده
ال،ػػا وف ٓ لمػػا كػػاف ماي،ػػدـ فػػاف الحكػػـ المطوػػوف فيػػا يكػػوف اص ػ ار ص ػو ار يويبػػا بمػػا
يسيوجب ،ضا "ٓ


،ض ٘ٔ ٜٖٔٛ/ٙ/ػ س ٖٗ ػ ٖ٘ٔ ػ ٚٚٛ



،ض ٜٖٔٔٔٛ/٘/ػ سٖٗ ػٕ٘ٔ ػٕٗٙ



،ض ٕٔ ٕٓٓٓ/ٗ/ػ الطوف ٖٓ ٙٚ / ٕٚٚؽ

واذ خمػت مػدو ات أسػباب الحكػـ مػف بيػػاف كافػا هػذه الو اصػر اليػى يسػيخمص م ػػا
بوت مسػاهما الطػاعف مػع المػي ـ األوؿ وبػا ى المي مػيف ا خػريف فػى ريكػاب جػ ار ـ اليزويػر
المسػ ده ليػػا فػػإف المحكمػػا يكػػوف و ػػد فيرضػػت مػػف جا ب ػػا ذلػػؾ ا شػػيراؾ ويمػػؾ المسػػاهما ػ
وهػػذا ا في ػراض يي ػػافى مػػع أصػػوؿ المس ػ وليا الج ا يػػا اليػػى

والجازمػػا واليػػى

ي،ػػاـ ّ عمػػى األدلػػا ال،اطوػػا

ييطػػرؽ لي ػػا شػػؾ أو حيمػػاؿ ويطبي،ػاي لم،اعػػدة الدسػػيوريا الم صػػوص عمي ػػا

فى المادة ٙٚ/مف الدسيور واليى ي ص عمى أف المي ـ برم حيػى ي بػت دا يػا ػ و ري ػا البػراءة
هذه

ي فؾ عف ا ساف م ذ و ديا ذ ولػد مبػرءاي عػف الخطي ػا والػد س ول ػذا
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يجػوز الحكػـ

بإدا يا ّ ب اء عمى األدلا الجازما وال،اطوا واليى يسو ا سػمطا ا ي ػاـ فػإذا شػاب ا الشػؾ أو

ػاء عمػى يمػؾ ال،ري ػا ػ دوف
يطرؽ لي ا ا حيماؿ يويف الحكـ ببراءيا عوداي لى األصػؿ الوػاـ ب ي
أف يكمؼ بإ باي ا أل ا ابيا بحسب األصؿ و يكمؼ المرء بإ بات ما هو ابت برصما
واذ ك ػػاف ال اب ػػت مم ػػا ي ،ػػدـ أف محكم ػػا الموض ػػوع ل ػػـ ي ػػيفطف لمو ػػؼ الط ػػاعف م ػػف

الو ػػا ع اليػػى حػػد ت و سػػبت ليػػا أمػػو اير

س ػ د ل ػػا مػػف األوراؽ واعي،ػػدت خطػػر أ ػػا سػػاهـ فػػى

يحريػػر المواف،ػػات ا سػػييراديا وجميػػع أوامػػر اليوريػػد سػػالفا الػػذكر عمػػى خػػىؼ الوا ػػع والح،ي،ػػا

وأعيبريا مس و ي ع ا جميو ػا مػع المي مػيف ا خػريف مػع أ ػا لػـ يو ػع ّ عمػى أمػر واحػد ر ػـ

ػاء عمػػى ي فيػػذه ذ لػػـ ييضػػمف سػػوش األمػػر لمشػػركا
(ٖٔ) الػػذش لػػـ يريػػب أيػػا د ػػار ا و يػػا ب ػ ي
المبػػيف سػػم ا بػػا بيوريػػد جػػزء و سػػبا مػػف ف،ػػات المواف،ػػا ا سػػييراديا ويحصػػيؿ البػػا ى لحسػػاب
موػػيف لػػو ازرة الز ارعػػا بم،ػػدار ٕٗٗ ج يػػا دوف أف ييضػػمف مػػا يفيػػد أف المبيػػد ال ػوارد بػػا فيػػر

محظور سييراده أو أ ا مسجؿ ومصرح بدخولا البىد ػ كما جػاء حكم ػا خاليػاي كػذلؾ مػف مػا
ار ف أو د ؿ يدؿ عمى أف الطاعف لا عى ػا بػالمي ـ األوؿ وسػاهـ موػا فػى هػذه ا ي امػات

اليػػى

سػ د ل ػػا مػػف الوا ػػع أو أ ػػا صػػد ا سػ اـ موػػا فػػى شػػاطا المػػا ـ فػػإف الحكػػـ الطوػػيف

يكػػوف فػػوؽ صػػوره مشػػوباي بالفسػػاد فػػى ا سػػيد ؿ ذ سػػيخمص يمػػؾ المسػػاهما مػػف م،ػػدمات

ي يج ا و يادش لي ا فى سيد ؿ سا غ واسيد ؿ م،بوؿ

ومف الم،رر أف الحكـ يكوف مشوباي بالفساد فى ا سػيد ؿ ذا شػابا عيػب يمػس سػىما

ا سيباط ويكوف كذلؾ ذا كا ت الم،دمات اليى سا ا


يادش لى ال يا ج اليى ي ى لي ا

،ض ٕٔ ٜٜٖٔ/ٕ/ـ س ٗٗ ـ ر ـ ٕٔٔ ـ ص  ٙٚٚـ طوف ٖٕٗٙ / ٖٜؽ

واذ خالؼ الحكـ المطووف فيػا هػذا ال ظػر فإ ػا يكػوف مويبػاي واجػب الػ ،ض وا حالػا

ا
ظبثؼب  :لظٛز آخس ف ٝاٌزعجيت .

ذهبػ ػػت المحكمػ ػػا فػ ػػى مػ ػػدو ات أسػ ػػباب حكم ػ ػػا ( ص  )ٜٔ٘لػ ػػى " أف يصػ ػػرفات

الػػوزير فيػػر صػػحيحا ا و ػاي وأف المبيػػدات اليػػى وافػػؽ عمي ػػا وعمػػى صػػدار ش ػ ادات اليسػػجيؿ
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بيػػداول ا فيػػر مب ػػاح يػػداول ا ف ػػى مصػػر وأف ال ،ػرار ر ػػـ  ٖٙلس ػ ا ٕٓٓٓ ال ػػذش صػػدر يػ ػربط
سػػييراد المبيػػدات ب ،ػوا ـ وكالػػا حمايػػا البي ػػا األمريكي ػػا لػػـ يمػػغ ػرار الحظػػر المطمػػؽ ل ػػبوض

المبيدات ألف لغاء هذا الحظر يسػيمزـ ػ ار اير صػريحاي مػف وزيػر الز ارعػا با باحػا ويويبػر مغيػ اير
سـ المبيدات اليى ألغى حظرها كما أف رار الحظر ييضػمف حصػ اير صػريحاي بالمبيػدات اليػى

حظرت " (؟!)

ومػػا ذهب ػػت لي ػػا المحكم ػػا فيم ػػا ي ،ػػدـ في ػػر س ػػا غ وفي ػػر م،ب ػػوؿ عم ػػن ذ

يمك ػػف

لمػػوزير ال،يػػاـ بػػذلؾ ا لغػػاء ألف ال ،ػرار  ٖٙلس ػ ا ٕٓٓٓ وضػػع ظام ػاي عػػادة اليسػػجيؿ ل ػػذه
المبيدات ذ

بد أف يخيار المبيد المراد يحديد يسجيما هذا ال ظاـ

كما ييـ يجريب كفاءيا عمى ا فا لمدة موسـ واحد طب،ػاي لمبرويوكػوؿ المرفػؽ بػال،رار

ػ ػ و يمكػػف لمػػوزير عػػادة سػػيخدام ا بج ػرة مػػـ ػ فال ظػػاـ الموجػػود بػػالبريوكوؿ أك ػػر د ػػا ممػػا

يطالػب بػا المحكمػػا كمػا أ ػا أففمػػت أف ال،ػرار يويبػػر البريوكػوؿ أساسػاي لي فيػػذه واعػادة يسػػجيؿ

المبيدات اليى حظرها ال،رار ٗ ٛٚلس ا ٜٜٔٙ

كما ي ت المحكمػا ف ٝدىّٙب ص  159إىل " أف ال،ػرار الػذش يسػيمزـ يسػجيؿ

المبيػدات لػػيمكف سػػيومال ا داخػػؿ مصػػر وهػػو ال،ػرار ٖ ٙٙلسػ ا  ٜٜٔٛمػػا زاؿ ا مػاي ولػػـ يمػػغ

أيضاي ال،رار  ٖٙلس ا ٕٓٓٓ ودلؿ الػوزير عمػى ذلػؾ ب فسػا حيػث و ػع عمػى شػ ادات يسػجيؿ
المبيدات لصالق البورصا الزراعيا بود صػدور ال،ػرار  ٖٙلسػ ا ٕٓٓٓ ممػا يجػزـ أف ظػامى
الحظر واليسجيؿ ا ميف بود صدور هذا ال،رار " (؟!)

وه ػػذا ال ،ػػوؿ م ػػردود بر ػػا ولػ ػ ف ك ػػاف ال،ػ ػرار ٖ ٙٙلسػ ػ ا  ٜٜٔٛه ػػو أس ػػاس يس ػػجيؿ

المبيدات فى مصر حيى ا ف وهو ما ييفؽ مع مػا جػاء بكيػاب اليوصػيات ٕٔٓٓ الػذش أعػاد
يس ػػجيؿ جمي ػػع مجموعػ ػات المبي ػػدات ب ػػا مػ ػرة أخ ػػرش بالش ػػروط الي ػػى أوجب ػػا ال،ػ ػرار  ٖٙلسػ ػ ا
ٕٓٓٓ فى البرويوكوؿ المرفؽ با ّ أ ا ليس صحيحاي أف مػا ذكريػا المحكمػا مػف أف الحظػر
مػػا زاؿ ا مػاي بوػػد صػػدور ال،ػرار  ٖٙلسػ ا ٕٓٓٓ ػ ألف جميػػع المبيػػدات اليػػى حظرهػػا ال ،ػرار

ٗ ٛٚلسػ ا  ٜٜٔٙػػد يػػـ عػػادة يسػػجيم ا كمػػا سػػبؽ البيػػاف وا ي ػػت بػػذلؾ عمميػػات الحظػػر و
يوجد ب،وا ـ رار الحظر ش مجموعا مف مجموعات المبيدات دوف يسجيؿ
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وورد كػ ػػذلؾ برسػ ػػباب الحكػ ػػـ ص ٓ ٔٙمػ ػػا صػ ػػا  " :أف المحكمػ ػػا ي ي ػ ػػى لػ ػػى أف

يمسؾ المي ميف فى الدعوش الما مػا بإعفػا ـ مػف الو،ػاب هػو يمسػؾ فيػر صػحيق ا و ػاي لوػدـ
ي ػوافر شػػروط هػػذا ا عفػػاء اليػػى صػػت عمي ػػا المػػادة ٖ ٙع،وبػػات ألف و ػػا ع الػػدعوش الما مػػا

وأ ػواؿ هػػا ء المي مػػيف وأ ػواؿ شػ ودها ي بػػت بمػػا

يػدع مجػػا ي لمشػػؾ ومػػا ييػػداعى لػػا وجػػداف

المحكم ػػا أف جمي ػػع ه ػػا ء المي م ػػيف ك ػػا وا عم ػػى عم ػػـ ي ػػاـ بو ػػدـ مش ػػروعيا يرش ػػيرات ال ػػوزير
ويو يواي ا عمى ش ادات اليسػجيؿ وعمػى مواف،ػات بػدخوؿ المبيػدات لممػي ـ األوؿ ولػـ يكػف أحػد
م ػ ـ حسػػف ال يػػا وأف مػػا أس ػ ـ بػػا كػػؿ مػػف هػػا ء المي مػػيف مسػػاهما أصػػميا ويبويػػا لػػـ يكػػف

ي في ػػذاي لم ػػا أم ػػرت ب ػػا ال،ػ ػوا يف والمػ ػوا ق ب ػػؿ كا ػػت مخالف ػػا ل ػػذه ال،ػ ػوا يف الميم م ػػا ف ػػى ػػا و ى
الزراعا و رارش وزيػر الز ارعػا ر مػى ٗ ٛٚلسػ ا  ٖٙٙ ، ٜٜٔٙلسػ ا  ٜٜٔٛممػا

ي طبػؽ

عمى أش م ـ شرط ا عفاء مف الو،اب " (؟!)

وم ػػا ذهب ػػت لي ػػا فيم ػػا ي ،ػػدـ يخ ػػالؼ ال اب ػػت ب ػػاألوراؽ أل ػػا بال س ػػبا لو ػػدـ مش ػػروعيا

يرش ػػيرات ال ػػوزير ويو يواي ػػا عم ػػى شػ ػ ادات اليس ػػجيؿ وعم ػػى مواف،اي ػػا ب ػػدخوؿ المبي ػػدات لمم ػػي ـ
األوؿ وأف أياي م ـ لـ يكف حسف ال يا  ،فػإف الواضػق أف المحكمػا خمطػت بػيف يو يػع الػوزير
عم ػػى شػ ػ ادات اليس ػػجيؿ ف ػػى الفيػ ػرة م ػػف ٕٔٓٓ حي ػػى ٕٕٓٓ وشػ ػ ادات اليس ػػجيؿ الخاص ػػا
بػػالمي ميف مػػف الحػػادش عشػػر حيػػى الخػػامس عشػػر واليػػى كا ػػت مسػػجما م ػػذ ال ما ي ػػات ويػػـ
خييػػار مبي ػػداي ا ب ظ ػػاـ اليجري ػػب لػ ػ ىث سػ ػ وات وما ازل ػػت مس ػػيخدما ف ػػى مص ػػر حي ػػى أواخ ػػر

اليس ػػوي ات وه ػػى الي ػػى ي ػػـ س ػػييرادها بموج ػػب المواف ،ػػات ا س ػػييراديا ع ػػامى ٜٜٔٛ ، ٜٜٔٚ
وه ػػى بخ ػػىؼ المبي ػػدات الي ػػى و ػػع ال ػػوزير عم ػػى شػ ػ ادات يس ػػجيم ا ع ػػامى ٕٔٓٓ ٕٕٓٓ ،

لمبورصا الزراعيا عمى أساس ظاـ الموامما بالم ؿ الذش بدأ يطبي،ا بدايا مف هذه الفيرة

أمػا بال سػبا لوػدـ مشػروعيا يو يوػات الػوزير وسػوء يػا المي مػيف ػ فػإف المحكمػا لػـ
يوضػػق فػػى حكم ػػا الموػػايير اليػػى أمك ػػا مػػف خىل ػػا الحكػػـ عمػػى هػػذه المشػػروعيا أو عػػدم ا
سػػوش شػػاري ا لػػى ال ،ػرار الخػػاص بػػالحظر ر ػػـ ٗ ٛٚلس ػ ا  ٜٜٔٙالػػذش أص ػدره ذات الػػوزير
والذش ي ػى مضػمو ا بإعػادة يسػجيؿ المبيػدات اليػى حظرهػا هػذا ال،ػرار مػرة أخػرش عمػى ذات

األسس اليػى حػددها ال،ػرار  ٖٙلسػ ا ٕٓٓٓ وعػف طريػؽ د ارسػا المخػاطر اليػى أوردهػا ال،ػرار
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ٖ ٙٙلس ػ ا  ٜٜٔٛوالخط ػوات الي فيذيػػا لػػذلؾ ومػػف ػ ّػـ ي ػػت يمام ػاي ال ،ػوا ـ المصػػاحبا ل ،ػرار
الحظػػر ولػػـ يوػػد ب ػػا مػػا يمكػػف حظ ػره ػ وبػػدأ م ػرة أخػػرش الومػػؿ ب ػػذه المبيػػدات ولػػـ ي ،طػػع
سػيخدام ا م ػذ صػدور ػرار الحظػر ػ وعمػى ذلػؾ فػى مجػاؿ ل،ػوؿ المحكمػا أف المي مػيف ومػا
ػػاموا بػػا مػػف شػػاط لػػـ يكػػف ي فيػػذا لمػػا أمػػرت بػػا ال ،ػوا يف الميم مػػا فػػى ػػا وف الز ارعػػا و ػرارش

وزير الزراعا ر مى ٗ ٛٚلس ا  ٖٙٙ ، ٜٜٔٙلس ا  ٜٜٔٛوالذش وصػفيا المحكمػا فػى ص
 ٜٔ٘بر ا زاؿ ا ماي (؟!) ػ و د سبؽ ا يضػاح بػرف ال،ػرار ٗ ٛٚلسػ ا  ٜٜٔٙي ػى الومػؿ

بػا

ي ػاء يسػػجيؿ مجموعػات المبيػدات فػػى وا مػا المرف،ػا واسػػيمرار الومػؿ ب،ػرار ٖ ٙٙلسػ ا

 ٜٜٔٛليسجيؿ المبيدات وهو ما أكديا المحكما خاصا وأ ا يحيوش عمػى شػروط األمػاف ع ػد

سيخداـ المبيدات واليى جاءت فى هذا ال،رار كإ بات لحسف يا المي مػيف المخيصػيف برعمػاؿ

المبيدات

عمما برف ال،ا وف ٖ٘ لس ا  ٜٔٚٚفى شرف الز ارعػا لػـ يشػر مػف ريػب أو بويػد لػى

كيفيا سييراد المبيدات ويرؾ لوزير الزراعا حريا سيصدار ال ،اررات الىزمػا والم ظمػا لػذلؾ
وبذلؾ يكوف الوزير هو الج ا اليى حددها ا وف الزراعا صػدار هػذه ال،ػ اررات بمػا

يسػي،يـ

موا ال،وؿ بودـ مشػروعيا يرشػيرات الػوزير فػى هػذا الصػدد مػا داـ أف ػا وف الز ارعػا ذايػا هػو

الػػذش أعطػػاه هػػذه الحػػؽ فػػى المػواد  ٛٔ ، ٛٓ ، ٜٚفػػى البػػاب ال ػػا ى يحػػت ع ػواف ( مكافحػػا
ا فات الزراعيا ) مف ا وف الزراعا ر ـ ٖ٘ لس ا ٜٔٙٙ

أما عف سيد ؿ الحكـ عمى سوء يا المي ميف وم ـ الطػاعف ف،ػد جػاء مشػوباي باليوسػؼ

والفسػػاد ػ ألف المحكمػػا فيرضػػت ذلػػؾ ال،صػػد مػػف مجػػرد اليو يوػػات ال ػواردة عمػػى المواف ،ػات

ا سػييراديا ػ والػذش يػـ وف،ػاي لم،ػرار الػوزارش ر ػـ ٖ ٙٙلسػ ا  ٜٜٔٛوالػذش ذكػرت المحكمػا أ ػا

زاؿ ا مػاي وهػو األسػاس فػػى يسػجيؿ المبيػدات والػذش حػػدد موػايير ا سػييراد ومحػاذيره وكيفيػػا

اليوام ػػؿ م ػػع المبي ػػدات وط ػػرؽ األم ػػاف الخاص ػػا ب ػػذلؾ مم ػػا يوك ػػس ح ػػرص الو ػػامميف ف ػػى ه ػػذا
المجػػاؿ وم ػ ـ الم يمػػيف عمػػى صػػحا ا سػػاف والبي ػػا خاصػػا  ،وأف كيػػاب اليوصػػيات الػػذش
أدرجت با جميع المبيدات اليى كا ت محظورة بال،رار ٗ ٛٚلس ا  ٜٜٔٙمػرة أخػرش ييفػؽ مػع
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مػػا ي ػػت ليػػا المحكمػػا مػػف أف ال ،ػرار ٖ ٙٙلس ػ ا  ٜٜٔٛهػػو أسػػاس يسػػجيؿ المبيػػدات فػػى

مصر حيث جاء بالصفحا ر ـ ٖٕ مف ذلؾ الكياب ما يمى :

" طب،ػاي لممػػادة ر ػػـ  ٜمػػف ال،ػرار الػػوزارش ر ػػـ ٖ ٙٙلسػ ا  ٜٜٔٛييبػػع و ازرة الز ارعػػا

المصريا يوصيات م ظما الصحا الوالميا مػف ي،سػيـ المبيػدات طب،ػاي لمخاطرهػا والصػادرة فػى
عاـ " ٜٜٜٔ/ٜٛ

وبايباع ظـ يسجيؿ المبيدات ب ذا ال،رار ـ عادة يسجيؿ جميػع مجػاميع المبيػدات اليػى

ػاء عمػى ذلػؾ فػإف جميػع المبيػدات اليػى حظرهػا
يـ حظرها بال،رار ر ـ ٗ ٛٚلسػ ا  ٜٜٔٙػ وب ي
ال،ػرار ٗ ٛٚلسػ ا  ٜٜٔٙأصػػبحت مباحػا ويمكػف ألش مسػػيورد أف يسػيوردها ويكػوف يرشػػيرات
الوزير د جاءت بمػا ييفػؽ وال،ػرار ٖ ٙٙلسػ ا  ٜٜٔٛو ػا وف الز ارعػا ر ػـ ٖ٘ لسػ ا  ٜٔٙٙػ
واألمػر الػذش ياكػػد مشػروعيا يرشػيرات الػػوزير وحسػف يػا المي مػػيف ومػ ـ الطػاعف أف الحظػػر
فى هذه الحالا يجػب أف يويمػد عمػى ػوا ـ ي،سػيـ م ظمػا الصػحا الوالميػا ولػيس وكالػا حمايػا

البي ا األمريكيا ػ خاصا وأف الوزير سيشور ما د يحدث لمزراعات المصريا اليصػديريا حػاؿ
سيصػػدار ػرار الحظػػر ٗ ٛٚلس ػ ا  ٜٜٔٙػ فيػػدارؾ ذلػػؾ بػػرف أرجػػر الومػػؿ ب ػػذا ال،رارحيػػى

ٖٔ ٜٜٔٛ/ٕٔ/لػػى مػػا بوػػد صػػدور ال ،ػرار ٖ ٙٙلس ػ ا  ٜٜٔٛبح ػوالى خمسػػا ش ػ ور والػػذش
ػاء عمػى ذلػؾ فػإف أش مبيػد بوػد فػراغ ال،ػرار ٗ ٛٚلسػ ا
أ ريػا المحكمػا كرسػاس لميسػجيؿ ػ وب ي
 ٜٜٔٙم ػػف مض ػػمو ا واس ػػيمرار اليس ػػجيؿ ب ػػال،رار ٖ ٙٙلسػ ػ ا  ٜٜٔٛوال ػػذش يػ ػ ص ف ػػى أح ػػد
ب ػػوده بضػػرورة يبػػاع حيياطػػات األمػػاف وايبػػاع يوصػػيات م ظمػػا الصػػحا الوالميػػا فػػى ي،سػػيـ
األمػػاف ( مػػادة ر ػػـ  ) ٜوعمػػى ذلػػؾ يكػػوف المي مػػوف حس ػ ى ال يػػا ألف مو ػػى عػػادة اليسػػجيؿ

ل ذه المبيػدات وادراج ػا بكيػاب اليوصػيات عػاـ ٕٔٓٓ لمػرة أخػرة مػا ي،طػع بػرف يمػؾ المبيػدات
فيػػر ضػػارة بالصػػحا والبي ػػا أل ػػا سػػجمت يحػػت شػػرط المػػادة  ٜمػػف ال ،ػرار الػػو ازرة ٖ ٙٙلسػ ا
 ٜٜٔٛوالخاصا بم ظما الصحا الوالميا
وباسيوراض ا ما المبيػدات اليػى يصػرح بإسػيخدام ا هػذه الم ظمػا

يوجػد ب ػا أش

مػػف المبيػػدات محػػؿ ا ي ػػاـ يضػػاؼ لػػى مػػا ي،ػػدـ أف كيػػاب اليوصػػيات ٕٔٓٓ وال،ػرار الػػوزارش
ر ػػـ ٖ ٙٙلس ػ ا  ٜٜٔٛذهػػب لػػى أبوػػد مػػف ذلػػؾ حي مػػا أفػػرد م ػواد عديػػدة لشػػرح شػػيراطات
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األمػػاف فػػى سػػيخداـ المبيػػدات والي ػػى يومػػؿ ب ػػا ويراعي ػػا بك ػػؿ د ػػا ويومم ػػا جميػػع الو ػػامميف

بمجاؿ المبيدات بما في ـ المي مػوف حمايػا لصػحا الشػوب المصػرش ولمبي ػا المصػريا األمػر
الذش يسيحيؿ موا وصف ـ بر ـ سي وا ال يا

ورفػ ػػـ أف الػ ػػدفاع يمسػ ػػؾ فػ ػػى مرافويػ ػػا بكافػ ػػا هػ ػػذه الو اصػ ػػر الجوهريػ ػػا والمدعمػ ػػا

بالمسػػي دات اليػػى ػػدم ا لممحكمػػا ضػػمف ح ػوافظ مسػػي دات فػػإف المحكمػػا لػػـ يفطػػف لي ػػا ولػػـ
يويػػد ب ػػا ػ رفػػـ أ ػػا اطوػػا ف ػى د لي ػػا عمػػى أف يرشػػيرات الػػوزير المس ػ وؿ عػػف ا يصػػاد

الزراعى المصرش كما جاءت صحيحا ع دما أمر بإسييراد هذه المبيػدات وكا ػت واجبػا الي فيػذ
طاعا لر يس مس وؿ عف ا يصاد المصرش فيما ييورض لخطر ا فات

و د جاءت ش اديا اطوا بر ا المس وؿ عف يرشيرايا ف ياي وادارياي وسياسػياي ومػع ذلػؾ

فإف المحكما لـ يرخذ بش اديا ػ وخمصت لى عدـ مشػروعيا يرشػيرايا بإسػييراد هػذه المبيػدات ػ

ول ػػـ يفطػ ػػف المحكم ػػا لػ ػػى الح ػػؽ المشػ ػػروع ف ػػى صػ ػػيدار ال،ػ ػ اررات الم ظمػ ػػا لي ػػداوؿ واسػ ػػييراد
المبيػػدات والػػذش م حػػا ال،ػػا وف ٖ٘ لس ػ ا  ٜٔٙٙلم ػػوزير

الػػذش ػػاـ بالجمسػػا بي،ػػديـ كي ػػاب

اليوصيات ٕٔٓٓ الذش يحيوش عمى جميػع المبيػدات اليػى كا ػت محظػورة ويوصػى ب ػا ػ وفيػا
أيضاي شيراطات األماف اليى يحافظ بكؿ د ا عمى صحا ا ساف المصرش

ّ أف المحكما لـ يطمع عمى هذا الكياب ولـ يمحصػا بد ػا ػ كمػا سػمـ الػوزير لممحكمػا

خطابػ ػاي مويم ػػداي م ػػف وكال ػػا حماي ػػا البي ػػا األمريكي ػػا ي ػػرجـ م ػػف الس ػػفارة المصػ ػريا برمريك ػػا يفي ػػد
يسػػجيؿ هػػذه المبيػػدات فػػى أمريكػػا ويسػػيخدـ حيػػى ا ف  ،كمػػا سػػمـ المي مػػوف كػػذلؾ لممحكمػػا

ش ػ ادات يفيػػد يسػػجيؿ ل ػػذه المبيػػدات ّ أف المحكمػػا لػػـ يميفػػت لي ػػا ػ وأهػػدرت كػػؿ األدلػػا
الساب،ا اليى ي،طع بحسف يا المي مػيف ومػ ـ الطػاعف خاصػا وأف المحكمػا أ ػرت ب فسػ ا أف
أسػ ػػاس يسػ ػػجيؿ المبيػ ػػدات فػ ػػى مصػ ػػر هػ ػػو ال ،ػ ػرار ٖ ٙٙلس ػ ػ ا  ٜٜٔٛوالػ ػػذش سػ ػػجمت جميػ ػػع
المبيػػدات المحظ ػػورة عمػػى أساسػػا وأدرجػػت بكيػػاب اليوصػػيات ٕٔٓٓ بمػػا يحيويػػا مػػف د ارسػػات

المخاطر واحيياطات ا ماف
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ولػػو أف المحكمػػا فط ػػت لػػى الكيػػاب السػػالؼ الػػذكر وامو ػػت ال ظػػر فيػػا ليغيػػر وجػػا

رأي ا فى الدعوش الما ما واذ فاي ا ذلؾ فإف حكم ا يكوف مويباي ل،صور يسػبيبا وفسػاد سػيد لا

بما يسيوجب ،ضا وا حالا

ا
ثبِٕب  :رٕبلض ف ٝأظجبة ا ىُ ٚخغأ آخس ف ٝاإلظٕبد .

ورد برسػػباب الحكػػـ المطوػػوف فيػػا ص ٘ ٜٔأ ػػا " بال سػػبا ليزويػػر المي مػػيف مػػف

الحػػادش عشػػر لػػى الخػػامس عشػػر فػػإف يزويػػر المواف،ػػات ا سػػييراديا وأوامػػر اليوريػػد ابػػت فػػى
كػػؿ م ػ ـ بضػػبط مسػػي دات هػػذه المواف،ػػات وأوامػػر اليوريػػد الخاصػػا ب ػػا ومػػف ػرار كػػؿ م ػ ـ

بيو يوايا عمي ا ومما هو ابت ب ذا ا ػرار أف كػؿ هػذه المواف،ػات وأوامػر اليوريػد مػزورة أل ػا
يبيق دخوؿ مبيدات يم ع دخول ا البىد حيى لميجريب عمػىي بػال،رار ٗ ٛٚلسػ ا  ٜٜٔٙوالػذش

ي ت المحكما لى أ ا لـ يمغ حيى ا ف ب،رار لغاء صػريق مػف الػوزير وحيػى لػـ يمػغ ضػم ياي

بػدليؿ أف المي مػيف الخمسػا المشػػار لػي ـ يحػاولوف الػدفاع بم،ولػػا أف صػدارهـ هػذه المواف،ػػات
المزورة كا ت فاذاي ل،رار وزير الز ارعػا ػ وهػذا الػدفاع

يويػد بػا المحكمػا فػالوزير

يممػؾ أف

يصدر ار اير لمراسيا باريكاب جريما وجريما اليزوير عيرؼ ب ا المي موف مف الحػادش عشػر
حيػػى ال ارب ػػع عش ػػر ص ػراحا ف ػػى يح،ي ،ػػات ال يابػػا الوام ػػا بإص ػػدار هػػذه المواف ،ػػات ا س ػػييراديا

المزورة واليو يع عمي ا " (؟!)

" و ب ػػت م ػػف أ ػ ػواؿ المي م ػػيف ال ال ػػث عش ػػر والخ ػػامس عش ػػر يو يو م ػػا عم ػػى مس ػػي دات

المواف،ات ا سييراديا المزورة وأوامر اليوريد الخاصا ب ا " (؟!)

وواضق مف يمؾ األسػباب أف محكمػا الموضػوع عي،ػدت خطػر أف الطػاعف ( المػي ـ
٘ٔ ) و ع عمػى مواف،ػات سػييراديا وأوامػر يوريػد ميوػددة فػى حػيف أ ػا لػـ يو ػع ّ عمػى أمػر
يوريػد واحػد ر ػـ (ٖٔ) وهػو خػاص بيوريػد رسػوـ لمب ػؾ ػ ولػـ يػرد بػا مػا يفيػد اليصػريق بػدخوؿ
م ػػا مبي ػػدات لم ػػبىد كم ػػا ل ػػـ يو ػػع الط ػػاعف عم ػػى أي ػػا مواف ،ػػات س ػػييراديا ييوم ػػؽ باليصػ ػريق

لممبيدات بدخوؿ ال،طر المصرش
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كمػػا لػػـ يصػػدر مػػف الطػػاعف أش عي ػراؼ بإريكػػاب جريمػػا اليزويػػر فػػى ذلػػؾ األمػػر

الوحيد باليوريد الذش و وا ػ وكؿ ما ه الؾ أ ا أ ر بصحا يو يوا عميا وأوضق الظػروؼ اليػى
ػاء عمػى طمػب أحػد زمى ػا ػ
و وػت أ اءهػا ذ يخػيص أصػىي ب ػذا اليو يػع و ػد و ػع عميػا ب ي
ول ذا ف ػو لػـ يويػرؼ بجريمػا اليزويػر ػ كمػا زعػـ الحكػـ ػ ألف ا عيػراؼ هػو مػا كػاف صػاي فػى
ريكاب الجريما بكافا ع اصرها وأركا ا ال،ا و يا المخيمفا

ولػػيس فػػى ا ػرار بصػػحا اليو يػػع عمػػى المحػػرر مػػا يفيػػد ا ػرار بيزويػػر المحػػرر

المػػذكور أو الومػػـ بيزوي ػره و ػػد أصػػر جميػػع المي مػػيف وم ػ ـ الطػػاعف عمػػى أف يمػػؾ األوام ػػر
والمواف،ػػات ا سػػييراديا صػػحيحا و مخالفػػا في ػػا ل،ػػا وف الز ارعػػا ر ػػـ ٖ٘ لس ػ ا  ٜٜٔٙالػػذش

يوطى الػوزير الحػؽ فػى صػدار مػا يػراه م اسػباي مػف ػ اررات لي ظػيـ الومػؿ فػى مجػاؿ المبيػدات
وو ايا ال بػات عممػاي بػرف ال،ػرار ٗ ٚٛلسػ ا  ٜٜٔٙلػـ ييضػمف مػا يفيػد لغػاء شػ ادات يسػجيؿ

أيا مبيدات

مػػع مىحظػػا أ ػػا

يمكػػف لغػػاء هػػذه الشػ ادات أل ػػا يسػػرش لمػػدة ػػىث سػ وات و

يجوز لغا ا بؿ ،ضػاء يمػؾ المػدة وفػؽ مػا ذكػره الػدكيور يػس ع مػاف أمػاـ المحكمػا و ػد يػـ

ػاء عمػػى عػػادة يسػػجيم ا
يسػػميـ الش ػ ادات ال،ديمػػا ل ػػذه المبيػػدات ألصػػحاب ا وكػػذلؾ الحدي ػػا ب ػ ي
واباحي ػػا م ػرة أخػػرش فػػى كيػػاب اليوصػػيات عػػاـ ٕٔٓٓ و ػػد سػػمـ ذلػػؾ الكيػػاب لممحكمػػا أ ػػاء
المحاكما

وعم ػػى ذل ػػؾ فيك ػػوف م ػػف ال اب ػػت وعم ػػى س ػػبيؿ ال،ط ػػع أف ال ػػوزير ل ػػـ يو ػػط يرش ػػيرات أو
يصدر أوامر لمراسيا ريكاب ج ار ـ ػ ألف المبيدات جميو ا مسجما وأبيحت مػرة أخػرش ػ و ػد
سبؽ ا يضاح أف الوزير حرصاي م ا عمى ا ياج الز ارعػى عػامى  ٜٜٔٛ/ٜٚوالػذش يبػيف لػا
حيماؿ حدوث ضرر بالغ لمحاصيؿ اليصدير والمحاصيؿ األخرش ػ أمػر بإرجػاء الومػؿ ب،ػرار

ػاء عمػػى ي ارحػػات ويوصػػيات
الحظػػر ٗ ٛٚلس ػ ا  ٜٜٔٙحيػػى ٖٔ ٜٔٛٛ/ٕٔ/وكػػاف ذلػػؾ ب ػ ي
مف لج ا مبيدات ا فػات اليػى طمبػت ذلػؾ كيابيػاي ػ وأصػدر بوػد ذلػؾ مباشػرة ال،ػرار ٖ ٙٙلسػ ا
 ٜٜٔٛي ظيمػػا ليسػػجيؿ المبيػػدات مػرة أخػػرش بوػػد د ارسػػا المخػػاطر وعمػػى األسػػس اليػػى جػػاءت

بال،رار  ٖٙلسػ ا ٕٓٓ والبرويوكػوؿ الممحػؽ بػا وسػجمت المبيػدات وأدرجػت بكيػاب اليوصػيات
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ٕٔٓٓ وأبػػيق يػػداول ا واسػػييرادها وبػػذلؾ فػػى يكػػوف ه ػػاؾ مػػا جريمػػا أمػػر ب ػػا وزيػػر الز ارعػػا
صاحب الحؽ األصيؿ فى ي ظيـ كؿ ذلؾ بحكـ ال،ا وف

و ػػدـ الػػدفاع أ ػػاء المحاكمػػا مػػا يفيػػد صػػدار شػػاهد ا بػػات الػػدكيور محمػػود سػػمير

عبػػد الفيػػاح أك ػػر مػػف مواف،ػػا سػػييراديا بوػػد صػػدور ػرار الحظػػر بإسػػي اء مػػف لج ػػا المبيػػدات
بياري  ٜٜٔٙ/ٛ/ٕٙوكا ت ذات المبيػدات محػؿ ا ي ػاـ الما ػؿ ػ أمػا الشػاهدة الػدكيورة سػموش
دف ػػيـ ف ،ػػد أوض ػػق ال ػػدفاع ف ػػى دفاع ػػا بر ػػا ام ػػت بإع ػػداد الخط ػػا لو ػػاـ ٕٕٓٓ الي ػػى ييوم ػػؽ

با سييراد وو وي ا ب فس ا مع المج ا اليى أعدي ا بإعيبارها م،ررة المج ػا واليػى يضػم ت جميػع
المبيدات اليى شمم ا الحظر محؿ ا ي اـ الما ؿ

ومػػف هػػذا كمػػا ييبػػيف باألدلػػا ييبػػيف باألدلػػا ال،اطوػػا أف الطػػاعف لػػـ يريكػػب أش عمػػؿ

فيػػر مشػػروع أو ي طػػوش عمػػى جريمػػا وخمػػص الػػدفاع مػػف ذلػػؾ جميوػػا لػػى أف سػػييراد ويػػداوؿ

المبيدات لـ ي ،طع م ذ صدور رار الحظر ليفػادش ا ػار السػمبيا ل ػذا الحظػر بمػا يشػكما مػف
أخط ػػار عم ػػى المحاص ػػيؿ واألسػ ػواؽ المصػ ػريا واس ػػيدؿ ال ػػدفاع عم ػػى ذل ػػؾ ب ػػرف يم ػػؾ المبي ػػدات
موجودة وميداولا بالسػوؽ و ػد أدت خدمػا عظمػى فػى حمايػا ا يصػاد الز ارعػى ول ػذا أبيحػت

مرة أخرش عاـ ٕٔٓٓ وبذلؾ يكوف يرشيرات الوزير صحيحا و ي طوش عمى جريما ما

مػػف كػػؿ مػػا ي،ػػدـ ييبػػيف أف الحكػػـ شػػابا الي ػػا ض واليضػػارب فػػى موظػػـ أج از ػػا ذ جػػاء

بوضػ ا بحيػث ي يفػى بوػض أسػبابا مػا أ بيػا الػبوض ا خػر ػ فضػىي عمػا شػابا مػف خطػر فػػى
ا س اد بال سبا لمطاعف ومخالفا ال ابت باألوراؽ بما عابا واسيوجب ،ضا وا حالا
ٚلد اظزمس لضبء إٌمض ػٍ ٝأْ :

" الحك ػػـ يك ػػوف مويب ػػا  ،ذا ك ػػاف م ػػا أوردي ػػا المحكم ػػا ف ػػى حكم ػػا ي ػػا ض بوض ػػا

البوض ا خر وفيا مف اليوارض ما يويبػا بوػدـ اليجػا س  ،وي طػوش فػوؽ ذلػؾ عمػى فمػوض
وي ػػاير ي بػػئ عػػف اخػػيىؿ فكريػػا عػػف ع اصػػر الوا وػػا اليػػى اسػػيمخص م ػػا ا دا ػػا ممػػا

يمكف موا اسيخىص م،ومايا  ،سواء م ا ما يومؽ بوا وػا الػدعوش  ،أو بػاليطبيؽ ال،ػا و ى
 ،ويوج ػػز بالي ػػالى محكمػ ػػا الػ ػ ،ض ع ػػف عمػ ػػاؿ ر ابي م ػػا عم ػػى الوجػ ػػا الص ػػحيق ضػ ػػطراب
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الو اصر اليى أوردها الحكـ وعدـ اسي،رارها ا سػي،رار الػذش يجوم ػا فػى حكػـ الو ػا ع ال ابيػا ،
مما يسيحيؿ موا أف يورؼ عمػى أش أسػاس كو ػت محكمػا الموضػوع ع،يػدي ا فػى الػدعوش

"


،ض ٗ ٜٕٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ ٗ ٔٚػ  ٛٗٚػ طوف ٖٖٕٗ  ٕ٘ /ؽ
،ض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٜػ س  ٕٛػ  ٜػ ٗٗ ػ طوف ٓٗ ٗٙ / ٜؽ



* ٚلد لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـ
"

ذ أوردت المحكما فػى حكم ػا دليمػيف ميوارضػيف فػى ظاهرهمػا وأخػذت ب مػا موػا

وجومي ما عمادها فى بػوت دا ػا المػي ـ دوف أف ييصػدش ل ػذا اليوػارض ويبػيف مػا يفيػد أ ػا
وهػػى ي،ضػػى فػػى الػػدعوش كا ػػت م ي ب ػػا لػػا فمحصػػيا وأ ي وػػت بوػػدـ وجػػوده فػػى الو ػػا ع

فإ ػػا يكػػوف ػػد عيمػػدت عمػػى دليمػػيف ميسػػا طيف ليوارضػ ما  ،وهػػذا يجوػػؿ حكم ػػا كر ػػا
فير مسبب ميوي ا ،ضا "ٓ


،ض ٕ ٜٖٜٔ/ٔ/مجموعا ال،واعد ال،ا و يا ػ عمر ػ ج ٗ ػ ٕٖٗ ػ ٕٕٗ

* وّب لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـ

" يسػػيحيؿ مػػع يغػػاير واخػػيىؼ ويبػػايف وي ػػا ض ويضػػارب وي ػػاير كػػؿ صػػورة لموا و ػا

فػػى كػػؿ موضػػع مػػف مػػدو ات الحكػػـ ع ػػا فػػى الموضػػويف ا خ ػريف  ،ممػػا يشػػكؿ فػػى ذايػػا
ي اي ار وي ا ضا ييمػاحى بػا األسػباب  ،فػإف ذلػؾ كمػا يكشػؼ أيضػا عػف صػور وأخػيىؿ فكػرة
الحك ػػـ ع ػػف ع اص ػػر الوا و ػػا واض ػػطراب ع،يدي ػػا بش ػػر ا بش ػػكؿ يس ػػيحيؿ مو ػػا اس ػػيخىص

م،ومػػات الحكػػـ و عمػػى أش اسػػاس أ ػػاـ ضػػاءه ويوجػػز محكمػػا ال ػ ،ض عػػف اعمػػاؿ ر ابي ػػا
عمى الوجا الصحيق ضطراب الو اصر اليى أوردهػا الحكػـ وايػراده أك ػر مػف صػورة لموا وػا
فضى عف ال،صور فى بياف مادش كؿ دليؿ عمى حدة بيا ا كافيا  ،مما يسػيحيؿ موػا اليوػرؼ
عم رش أساس كو ت المحكما ع،يدي ا وحكمت فى الدعوش " ٓ


،ض ٔٔ ٜٔٛ٘/ٙ/ػ س  ٖٙػ  ٖٔٙػ ٜٚٙ
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وهكػػذا جػػاءت أسػػباب الحكػػـ مشػػوبا باألضػػطراب والي ػػا ض حيػػث فػػى بوض ػ ا مػػا

أ بيا البوض ا خر بما يخؿ بم ط،ا وصحا اسيد لا ذ ي بػىء ذلػؾ عػف عػدـ اسػي،رار صػورة
الوا وا وكيفيػا حػدو ا فػى ذهػف المحكمػا ػ ويوجػز باليػالى محكمػا الػ ،ض عػف بسػط ر ابي ػا
عمػػى الحكػػـ بس ػػبب مػػا ش ػػابا مػػف يضػػارب ويو ػػارض بػػيف أس ػػبابا فضػػى عمػػا لح ػػؽ ب ػػا م ػػف

فموض واب اـ ٓ وهو ما يويب الحكـ بما يسيوجب ،ضا ٓ


،ض ٔٔ ٜٜٔٗ/٘/ـ س٘ٗ ـ ر ـ  ٜٛـ ص  ٖٜٙـ طوف  ٕٙ / ٔٔٙٚٙؽ

ا
ربظؼب  :لظٛز آخس ف ٝاٌزعجيت ٚإخالي حبك اٌدفبع .

أجػػرت محكمػػا الموضػػوع يح،ي،ػػات بجمسػػات المحاكمػػا ػػدـ فػػى خىل ػػا خطابػػا وارد

مف سفارة مصر بالو يات الميحدة األمريكيا مرفػؽ موػا خطػاب وكالػا حمايػا البي ػا األمريكيػا
وميػ ػػرجـ مػ ػػف ال ،صػ ػػميا المص ػ ػريا يفيػ ػػد أف كافػ ػػا يمػ ػػؾ المبيػ ػػدات مسػ ػػجما وميداولػ ػػا ومسػ ػػموح
س ػػيخدام ا برمريك ػػا كم ػػا ورد خطػ ػاب م ػػف هول ػػدا يفي ػػد ه ػػذا المو ػػى  ،ويري ػػد ذل ػػؾ بم ػػا ورد
باليوصػػيات الصػػادرة عػػاـ ٕٔٓٓ المسػػجؿ بػػا جميػػع مجػػاميع المبيػػدات اليػػى أعيػػد يسػػجيم ا
ومحضػ ػػر جيمػ ػػاع لج ػ ػػا المبيػ ػػدات فػ ػػى ٖٕ ٜٜٔٙ/ٔٔ/والػ ػػذش أ ػ ػػرت فيػ ػػا المج ػ ػػا أف يمػ ػػؾ
المبيدات مسجما ومسيومما م ذ ذلؾ الو ت وحيى ا ف

وش د الدكيور ياسيف ع ماف بالجمسػا بػرف مبيػد الما كوزيػب مسػيخدـ عمػى المحاصػيؿ

ومواد ي،ييما فى عاـ ٕ ٜٜٔوأف هذا اليويػيـ فيػر ابػت وميغيػر ولػـ ي بػت أف يمػؾ المركبػات

يسبب السرطاف كما هو فى المجموعا (  )Aبؿ حيماؿ أو ممكػف حػدوث سػرطاف وكػؿ ذلػؾ
فػػى يجػػارب الف ػراف ػ وكػػذلؾ الكيػػاب الصػػادر مػػف وكالػػا حمايػػا البي ػػا األمركيػػا عػػاـ ٜٜٔٚ
و شر عاـ  ٜٜٜٔويفيد أف مبيد الما كوزيب يسيخدـ عمػى أك ػر مػف محصػوؿ  ،بػؿ يسػيخدـ
فى جميع المحاصيؿ فى الو يات الميحدة األمريكيا

ما يفيد أف مبيد الما كوزيب وضع يحت ي،سيـ يفيد أ ا

وورد بجػداوؿ م ظمػا الصػحا الوالميػا
يسبب أش أخطار لإل ساف

ول ػػـ ي ػػرد برس ػػباب الحك ػػـ ردا عم ػػى م ػػاورد ب ػػدفاع الط ػػاعف ب ػػرف مبي ػػد الما كوزي ػػب في ػػر

محظور أو عميا أيا محاذير لإلسػيخداـ ولػـ يشػر كػذلؾ لػى أف م ظمػا الفػاو لمز ارعػا والغػذاء
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لػػـ يضػػع الما كوزيػػب ضػػمف المبيػػدات المحظػػورة  ،ولػػـ يفطػػف المحكمػػا لػػى المسػػي دات اليػػى
دم ا الطاعف فى هذا الشرف و ما جاء بحوافظ مسي دايا واليػى جػاء ب ػا أف ا يحػاد األوربػى

وبريطا يػػا لػػـ يحظػػر سػػيخداـ ذلػػؾ المبيػػد  ،ولػػـ يفطػػف المحكمػػا كػػذلؾ لػػى مػػا شػ د بػػا شػػاهد

ا بات ال الث عشر وجاء بش اديا بر ا ع د صدور ال،ػرار ر ػـ ٗ ٛٚلسػ ا  ٜٜٔٙيػـ يكميػؼ
المواهػػد المخيصػػا بمركػػز البحػػوث الزراعيػػا مػػف بػػؿ لج ػػا اليوصػػيات فػػى ذلػػؾ الو ػػت بوضػػع
بػػدا ؿ لممركبػػات اليػػى يػػـ حظرهػػا ػ و ظ ػ اير ألف مركبػػات ال حػػاس يفيػػد ع ػػد الػػرش لمو ايػػا مػػف

الم ػػرض ّ ا ػػا

يص ػػمق لمو ػػىج ف ػػى حال ػػا ح ػػدوث الم ػػرض ف ،ػػد س ػػمق بإس ػػييراد مركب ػػات

الما كوزيب لوىج أمراض ال دوات فى محصوؿ البطػاطس ػ أل ػا محصػوؿ يصػديرش ػ وكا ػت
يمؾ المركبات فير محظورة فى دوؿ ا يحاد األوربى وأمريكا

و د س ؿ عما ذا كا ت يمػؾ المركبػات ل ػا د ػار ضػارة أو مسػرط ا عمػى المحصػوؿ

فرجػػاب بر ػػا واردة ب،ا مػػا وكالػػا حمايػػا البي ػػا األمريكيػػا مص ػ فا (  ) Bوهػػذا اليص ػ يؼ أفػػاد
أ ا ممكف أف يكوف مسرط ا لمف راف ولكف ليس ه اؾ دليؿ اطع بر ا مسرط ا لإل ساف
وأضاؼ الشاهد أف عادة ي،ييـ يمؾ المبيدات بموجػب ال،ػرار الػوزارش ر ػـ  ٖٙلسػ ا

ٕٓٓٓ يـ ي فيذه وأعيد يسجيم ا جميو ا وصدر ل ا ش ادات يسجيؿ بػذات األر ػاـ اليػى كا ػت
مسجما عمي ا ووردت بكياب بر امج مكافحا ا فات الصادر عف الو ازرة عاـ ٕٔٓٓ

وأضػػاؼ الشػػاهد أف ال ،ػرار ر ػػـ ٗ ٛٚلس ػ ا  ٜٜٔٙبحظػػر المبيػػدات بػػا لػػـ يصػػدر

ػاء عمػػى ال،ا مػػا اليػػى أصػػدري ا
ػاء عمػػى د ارسػػات وبحػػوث أجريػػت فػػى مصػػر وا مػػا صػػدر ب ػ ي
بػ ي
ػاء عمػػى درسػػات أجريػػت بمورفػػا الوكالػػا و ػوا ـ حمايػػا البي ػػا
وكالػػا حمايػػا البي ػػا األمريكيػػا ب ػ ي
األمريكي ػػا

ػ وف ػػى ع ػػاـ  ٜٜٜٔعم ػػى س ػػبيؿ الم ػػاؿ ك ػػاف مبي ػػد الوض ػػيا مصػ ػ ؼ بالمجموع ػػا

( ) Cمحيمؿ مسطرف  ،وفى عػاـ  ٜٜٜٔأعيػد يصػ يفا لػى المجموعػا ( )Dويصػ يف ا أ ػا
فير مسرطف ّ أف م ظمػا حمايػا الغػذاء األمريكيػا كمفػت وكالػا حمايػا البي ػا األمريكيػا بػرف
يويػػد يص ػ يؼ المبيػػدات عمػػى أسػػاس المجموعػػات الكيماويػػا اليػػى دخمي ػػا فػػى اليركيػػب عمػػى

أساس مبيداف فسفوريا أو كاربافيت أو ميدويريدز أو مركبػات حيويػا ػ وكػؿ مجموعػا مػف هػذه
المجموعات يحدث فس الضرر
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وكا ػ ػػت وج ػ ػػا ظػ ػػرهـ أ ػ ػػا ظ ػ ػ اير لوػ ػػدـ مكا يػ ػػا ا سػ ػػيغ اء عػ ػػف المبيػ ػػدات لإل يػ ػػاج

الزراعى فى بد مف دراسا المخاطر فى كؿ مجموعا مف هػذه المجموعػات عمػى حػده وباليػالى

يمكف الحد مف ا سيخدامات ل ذه المجموعات عمى محاصػيؿ موي ػا واباحي ػا عمػى محاصػيؿ
أخرش حيى

يضار ا ساف

وأوضق الشاهد أف يوفير المبيدات بواسػطا البورصػا الزراعيػا كػاف لػا أ ػر يجػابى فػى
حؿ مشكما دوة البطاطس عاـ  ٜٜٔٚػ  ٜٜٔٛألف المبيد المسيورد هو المبيد الوىجى

كما ش د الدكيور عبد الرحمف سمير ال جػار ر ػيس مجمػس دارة شػركا والػيكس ليصػدير

الحاصىت الزراعيا أماـ المحكما أ ا اـ بيصدير البطاطس لػى أوربػا عػاـ  ٜٜٔٚػ ٜٜٔٛ
بو ػػد موالجي ػػا بالمبي ػػدات الي ػػى يس ػػمم ا م ػػف و ازرة الز ارع ػػا وكا ػػت مطاب ،ػػا لميطمب ػػات ا يح ػػاد

األوربى و امت بيوفيرها البورصا الزراعيا

واذا لػػـ يكػػف البورصػػا ػػد وفري ػػا فػػإف األض ػرار كا ػػت سػػيحدث بدرجػػا كبي ػرة بحيػػث

يكوف المحصوؿ صالحاي لميصدير أو ا سي ىؾ ا دمى ػ خاصا وأف هذه المبيػدات مسػيخدما
فػى الدولػا الم افسػا لمصػر ػ ولػو لػـ يسػيخدـ يمػؾ المبيػدات ألصػيب المحصػوؿ بمػرض ال ػدوة

المبكرة والميرخرة ويكوف سبا اليمؼ مف ٕٓ لىٓ%ٜ

وس مت كذلؾ الػدكيور سػموش محمػد دفػيـ أمػاـ المحكمػا فرجابػت بػرف ال،ا مػا " E

 " P Aلـ يضع حظػ ار عمػى المبيػدات الػواردة ب ػا أل ػا مجػرد بحػوث عمميػا ووصػف ا بيمػؾ
ال،ا ما ميغير
وش د الدكيور صفوت صادؽ ر يس بحوث المومػؿ المركػزش لممبيػدات بػو ازرة الز ارعػا أف

الومػػؿ جػػرش عمػػى عػػدـ ج ػراء أش يحميػػؿ يخػػص سػػميا المبيػػدات ػ وا مػػا يويمػػد عمػػى ي،ػػارير
السػػميا اليػػى ي،ػػدم ا الشػػركات طب ،ػاي لمػػا ورد بػػالبرويوكوؿ  ٖٙلس ػ ا ٕٓٓٓ ػ وأف المواف،ػػات
ا سييراديا لـ يكف اصرة عمى البورصا الزراعيا وشركات أخرش

وشػ د الػػدكيور محمػػد فػػوزش الشػػوراوش شػػاهد ا بػػات ر ػػـ ( : ) ٔٚبػػرف وزيػػر الز ارعػػا سػػي ى
البورصػػا الزراعيػػا وصػػرح ل ػػا بإسػػييراد مبيػػد محظػػور سػػيخداما فػػى ضػػوء مػػا لػػوحظ مػػف أف

ا فػات سػػوؼ ي،ضػى عمػػى البطػاطس وأشػػر الػػوزير بالمواف،ػا عمػػى ا سػييراد عمػػى أ ّ يسػػيخدـ
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ألش أفراض أخرش خارج مزارع البورصا الزراعيا وأصر الوزير عمى سػييراده لخطػوره الحالػا

الخاصا بمحصوؿ البطاطس

وأوضػػق الشػػاهد أ ػػا ع ػػدما صػػدر ػرار الحظػػر ر ػػـ ٗ ٚٛلسػ ا  ٜٜٔٙكػػاف هػػدؼ

الػػو ازرة الحػػرص عمػػى صػػحا ا سػػاف أمػػا عػػف سػػبب يرجيػػؿ المج ػػا ي فيػػذ هػػذا ال،ػرار أف المج ػػا
سبؽ ل ا عطاء مواف،ات عمى سييراد هذه المبيدات اليى حظرهػا ال،ػرار بػؿ صػدوره كمػا رأت
المج ا اليرجيؿ حيى يسي فد ما هو موجود لدش اليجار

وشػ ػ د ال ػػدكيور ي ػػس محم ػػد ع م ػػاف الوض ػػو الم ي ػػدب لش ػػركا ش ػػماؿ الص ػػويد لإل ي ػػاج

الزراعى بالجمسا برف دخاؿ مبيػدات محظػورة ػ لػـ يصػدر أش ػرار فػى هػذا الشػرف

بيو يػع

وزير الزراعا وهو صاحب ال،رار ولا حؽ ا سي اء وأضاؼ أف دخوؿ هذه المبيدات لػـ يكػف

بفوؿ المي ميف  ،وذكر أف جميع المبيػدات اليػى حظرهػا ال،ػرار ٗ ٛٚلسػ ا  ٜٜٔٙمسػيخدما

فى جميع أ حاء الوالـ

كمػػا ش ػ د دكيػػور أحمػػد اب ػراهيـ ف ػراج وكيػػؿ الػػو ازرة لمركػػز البحػػوث الزراعيػػا أ ػػا كػػاف
ي،ػػوـ بػػا فراج الجمركػػى عػػف مبيػػدات محظػػورة وف،ػػا ل،ػرار وزيػػر الز ارعػػا با سػػي اء  ،بشػػرط
أف يكوف كيابا وواضحا وييـ بود ذلؾ أخذ الوي ا لميحميػؿ وييركػد مػف مطاب،ي ػا لممواصػفات ،
وب ػػاء عمػػى ذلػػؾ ي،ػػوـ بمخاطبػػا الجمػػارؾ لىف ػراج  ،وأ ػػا ػػاـ باصػػدار ي ػراخيص اف ػراج عػػف

مبيػ ػػدات محظػ ػػورة لصػ ػػالق البورصػ ػػا الزراعيػ ػػا ب ػ ػػاء عمػ ػػى اسػ ػػي اءات وزيػ ػػر الز ارعػ ػػا ل ػ ػػذه
البورصػػا  ،وكػػاف ا سػػي اء رسػػميا ومويمػػدا مػػف الػػوزير وف،ػػا لممواف،ػػا ا سػػييراديا المويمػػدة
بالمواف ،ػػا عمي ػػا م ػػف ر ػػيس ط ػػاع الشػ ػ وف المالي ػػا ور ػػيس ا دارة المركزي ػػا لشػ ػ وف مكافح ػػا

ا فػػات وأمػػيف لج ػػا المبيػػدات ػ وأضػػاؼ أ ػػا سػػمق بػػا فراج ب ػػاء عمػػى اسػػي اء مكيػػوب مػػف
الوزير لصالق البورصا الزراعيا
ورفـ أهميا يمؾ األدلا واليى ي فى ديا مس وليا عف الطاعف وي،طػع بحسػف ييػا وبػرف
مػػا حػػدث كػػاف ي فيػػذا ألمػػر ر ػػيس وجبػػت طاعيػػا ييميػػع بسػػمطات واسػػوا م ح ػػا ليػػا ػػا وف

الز ارعػػا ر ػػـ ٖ٘ لس ػ ا  ، ٜٔٙٙومػػف ػػـ فػػى محػػؿ لممس ػ وليا الج ا يػػا عمػػى بالمػػادة ٖٙ /
ع،وبات  ،فإف محكما الموضوع لـ يفطف لى األدلػا المػذكورة واليػى يمسػؾ ب ػا الػدفاع وخػى
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حكم ا حيى مف يحصيما والرد عمي ا بمػا ي بػىء عػف أ ػا لػـ يمحػص دفػاع الػدعوش المطػروح
عمى بساط البحث أمام ا اليمحيص الػد يؽ الػذش يمك ػا مػف الفصػؿ فػى الػدعوش عػف بصػر
كامػؿ وبصػػيرة شػػامما  ،ول ػػذا كػاف حكم ػػا مويبػػا ل،صػػوره واخىلػا بحػػؽ الػػدفاع واجبػػا ،ضػػا

وا عادة

* ٚلضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـ

" وأ ػػا ولػ ػ ف ك ػػاف األص ػػؿ أف المحكم ػػا

يمي ػػزـ بميابو ػػا الم ػػي ـ ف ػػى م ػػاحى دفاع ػػا

المخيمفا ي أ ا ييوػيف عمي ػا أف يػورد فػى حكم ػا مػا يػدؿ عمػى أ ػا واج ػت ع اصػر الػدعوش
وألمػػت ب ػػا عمػػى حػػو يفصػػق مػػف أ ػػا فط ػػت لي ػػا وواز ػػت بي ػػا ػ وعمي ػػا أف يوػػرض لػػدفاع

الطاعف يراداي لا ورداي عميا ما داـ ميصىي بوا وا الػدعوش وميوم،ػاي بموضػوع ا وبيح،يػؽ الػدليؿ
في ػػا ػ فػػإذا صػػرت فػػى بح ػػا ويمحيصػػا وفحػػص المسػػي دات اليػػى ريكػػز عمي ػػا بموف ػاي لغايػػا
األمر فيا وأس،طيا فى جمميا ولـ يورده عمى حو يكشػؼ عػف أ ػا أحاطػت بػا وأ سػطيا ح،ػا

فإف حكم ا يكوف مشوباي بال،صور بما يبطما "


،ض  ٜٔٛ٘/ٙ/ٙػ س  ٖٙػ ٖٗٔ ػ ٕ ٚٙػ طوف ٖ ٘ٗ/ٗٙٛؽ

* وّب لضذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ  :ـــ
" ول ف كاف األصؿ أف المحكمػا

يميػزـ بميابوػا المػي ـ فػى م ػاحى دفاعػا المخيمفػا

لمرد عمى كؿ شب ا ي يرها عمى اسي،ىؿ ػ ا أ ا ييويف عمي ا أف يورد فى حكم ا مايػدؿ عمػى
أ ػػا واج ػػت ع اصػػر الػػدعوش وأدلي ػػا وألمػػت ب ػػا عمػػى وجػػا يفصػػق عػػف أ ػػا فط ػػت الي ػػا
وواز ت بي ما عف بصر وبصػيرة  ،وأ ػا اذا اليفيػت عػف دفػاع المػي ـ كميػا وأسػ،طيا جممػا
ولـ يورده عمى حو يكشؼ عف أ ػا أطموػت عميػا وأ سػطيا ح،ػا فػاف حكم ػا يكػوف اصػ ار "

ٓ

o

،ض ٓٔ ٜٔٛ٘/ٔٓ /ػ س  ٖٙػ  ٜٔٗػ ٓٗٛ

o

،ض ٖ ٜٔٛٔ/ٕٔ /ػ س ٕٖ ػ ٔ ٔٛػ س ٕٖ ػ ٔ ٔٛػ ٖٖٓٔ
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o

،ض ٕ٘ ٜٔٛٔ/ ٖ /ػ س ٕٖ ػ  ٗٚػ ٕ٘ٚ

o

،ض ٘ ٜٜٔٚ/ٔٔ /ػ س ٖٓ ػ  ٔٙٚػ ٜٚٛ

o

،ض  ٜٜٔٚ/ ٖ /ٕٜػ س ٖٓ ػ ٕ ٛػ ٖٜٙ

o

،ض  ٜٜٔٚ/ ٖ /ٕٙػ س ٖٓ ػ ٔ ٛػ ٖٜٗ

o

،ض ٕٗ ٜٔٚٛ/ ٗ /ػ س  ٕٜػ ٗ ٛػ ٕٗٗ

ػبشسا :لظٛز آخس ف ٝاٌزعجيت ٚاخالي حبك اٌدفبع .

ي،ػػدـ الػػدفاع عػػف الطػػاعف أ ػػاء المحاكمػػا بوػػدة حػوافظ يضػػم ت مسػػي دايا وسػػطر عمي ػا

ع اصػػر دفاعػػا اليػػى ي بػػت سػػىما مو فػػا وا وػػداـ ال،صػػد الج ػػا ى وحسػػف ييػػا  ،ومػػا ي،طػػع
بر ا لـ يخالؼ ال،وا يف أو الموا ق المومػوؿ ب ػا  ،وباليػالى فػى يمكػف سػ اد مػا جريمػا لي ػا ،
و ورد فيما يمى ص يمؾ الحوافظ ومضموف المسي دات اليى يضم ا دفاعػا عمػى هػذا ال حػو

:
* فف ٝدبفظزٕب زلُ : 1/
ٔ ػ صػػورة ضػػو يا مػػف ممخػػص محضػػر اجيمػػاع ػ اررات لج ػػا مبيػػدات ا فػػات الزراعيػػا
بياري ٜٜٔٙ/ٛ/ٕٙ

ثبثذ ثٗ :
أٚال  :اجيماع المج ا بر اسا الدكيور  /محمد فوزش الشوراوش شاهد ا بات ٔٙ
ثبٔيب  :ررت المج ا :
ٔػ

المواف،ػا عمػى اسػي اء يػداوؿ واسػيخداـ المبيػدات المصػ فا ( ) B . Cواليػى يػـ
اسػػييرادها وا ف ػراج ع ػػا مػػف خػػىؿ الخطػػا ا سػػييراديا والمبي ػػا بػػالمرفؽ ر ػػـ

(ٔ) مف ال،رار الوزارش ٗ ٛٚالصادر فى ٖٜٜٔٔٙ/ٚ/
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ٕ ػ المواف،ا عمػى اسػي اء مػف ال،ػرار الػوزارش ٗ ٜٜٔٙ/ٛٚلكمييػى مبيػد جػوؿ ٕٗ%
ٖـ

المواف،ػػا عمػػى اسػػي اء ا ف ػراج عػػف المبيػػدات المص ػ فا ( ) B . Cالمبي ػػا

بػ ػ ػ ػػالمرفؽ ر ػ ػ ػ ػػـ (ٕ ) واليػ ػ ػ ػػى وردت بالفوػ ػ ػ ػػؿ لػ ػ ػ ػػى الم ػ ػ ػ ػوا ى المص ػ ػ ػ ػريا بػ ػ ػ ػػؿ
ٖٔ ٜٜٔٙ/ٚ/وهػو يػػاري صػػدور ال،ػرار الػػوزارش ر ػػـ ٗ !!!! ٜٜٔٙ/ٛٚعمػػى
ال حو اليالى :


مبيػ ػػدات صػ ػػدرت ل ػ ػػا أوامػ ػػر يوريػ ػػد الرسػ ػػوـ المسػ ػػيح،ا ومواف،ػ ػػات
اسييراديا وهى :
يربيوف ٖٓ%
ديم يف ـ ٘ٗ ٓ%ٛ
جالبيف ما كوزيب % ٘ٛ
سومسكميكس



ٓ٘ %

مبيدات صدرت ل ا أوامر يوريد ولػـ يصػدر ل ػا مواف،ػات اسػييراديا

وهى :

سيفيف ٘%ٛ
رومي ويت ٓٗ%
و ػػررت المج ػػا المواف ،ػػا عم ػػى ص ػػدار مواف ،ػػات اس ػػييراديا ل ػػذه الكمي ػػات م ػػف
المبيدات واصدار يراخيص اسييراد وا فراج ع ا
 مبيدات لـ يصدر ل ػا أوامػر يوريػد  ،ولػـ يصػدر ل ػا مواف،ػات اسػييراديا
وهى :
أيمى اس ٛرٓ% ٛ
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سا دوفاف اـ ٗ%ٙ
ريبوسيت اـ ٕر%ٙٚ
كايباف ٓ٘ %
يراش ميميوكس فورت ٔٗ %
ػ ػػررت المج ػ ػػا المواف،ػ ػػا عمػ ػػى اصػ ػػدار أوامػ ػػر يوريػ ػػد وكػ ػػذلؾ المواف،ػ ػػات
ا سػػييراديا وايضػػا يػراخيص اسػػييراد وا فػراج ع ػػا ويػػداول ا اسػػي اء مػػف ال،ػرار الػػوزارش

ٗ ٜٜٔٙ/ٛٚحيث اف هذه الكميات وصػمت لػى المػوا ى المصػريا بػؿ ٖٜٜٔٔٙ/ٚ/
!!!


مبيدات لػـ يصػدر ل ػا أوامػر يوريػد ولػـ يصػدر مواف،ػات اسػييراديا

وفير مدرجا بالخطا الس ويا لمج ا المواف،ات ا سييراديا وهى :
برافو

ٓ٘ %

واكو يؿ ٘% ٚ
و ػ ػػررت المج ػ ػػا المواف،ػ ػػا عمػ ػػى صػ ػػدار أوامػ ػػر يوريػ ػػد ومواف ،ػ ػات سػ ػػييراديا

وي ػراخيص سػػييراد  ،وا ف ػراج ع ػػا ويػػداول ا اسػػي اء مػػف ال ،ػرار الػػوزارش سػػالؼ الػػذكر
حيث اف هذه الكميات وصمت الموا ى المصريا بؿ ٖٜٜٔٔٙ/ٚ/
ٕ ػ صورة طبػؽ األصػؿ مػف المواف،ػا

سػييراديا بػر ـ ٖٗٗ الصػادرة فػى ٜٜٔٙ /ٛ/ٕٙ

بشػػرف مبيػػد الريبوسػػت أـ ٕر٘ %ٙٚيج يػػز ف ػرامكـ ابػػو رواش جي ػزة  ،وكػػذا مبيػػد
يراش مميوكس فورت ٔٗ %
ٖ ػ صورة طبؽ األصؿ مف المواف،ا ا سييراديا ر ـ ٕ٘ٗ الصادرة فػى  ٜٜٔٙ/ٜ/ٜبشػرف
مبيد كايباف ٓ٘ %
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ٗ

ػ صػػورة طبػػؽ األصػػؿ مػػف المواف،ػػا ا سػػييراديا ر ػػـ ٕٔ٘ الصػػادرة فػػى ٜٜٔٙ/ٛ/ٕٙ
بشرف مبيد سيفيف ٘% ٛ

٘ ػ صػػورة طبػػؽ األصػػؿ مػػف المواف،ػػا ا سػػييراديا ر ػػـ  ٖٗٚالصػػادرة فػػى ٜٜٔٙ/ٛ/ٕٙ
بشرف مبيد برافو ٓ٘ %

 ٙػ صػػورة طبػػؽ األصػػؿ مػػف المواف،ػػا ا سػػييراديا ر ػػـ  ٖٗٙالصػػادرة فػػى ٜٜٔٙ/ٕٔ/ٕٙ
بشرف مبيد داكو يف٘% ٚ
وجميع هذه المواف،ات ا سييراديا مو وا مف كؿ مف :
ٔ ػ محمود سمير عبد الفياح

ػ شاهد بات ٔٚ

ٕ ػ عبد الوزيز ابو الوى األخضر ػ مي ـ ٖٔ/
ٖ ػ عبد البارش حامد حسف !!!!
رؼميت :
م ػػف ك ػػؿ م ػػا ي ،ػػدـ ييض ػػق أف الحظ ػػر الػ ػوارد ب ػػال،رار ال ػػوزار ر ػػـ

ٗ ٜٙ/ ٛٚلػػـ يكػػف بسػػبب اف هػػذه المبيػػدات خط ػرة أو مػػا رة عمػػى الحالػػا
الصػػحيا لإل سػػاف بػػدليؿ المواف،ػػا عمػػى دخول ػػا الػػبىد وأف ذلػػؾ ييفػػؽ يمامػػا
م ػػع م ػػا ج ػػاء ب ػػر واؿ الس ػػيد وزي ػػر الز ارع ػػا م ػػف اف ال،ػ ػرار ك ػػاف لمح ػػد م ػػف

اسيخداـ المبيدات
* ٚف ٝدبفظزٕب ِ 1/ىسز :
ٔػ

صورة رسػميا طبػؽ األصػؿ ػ مػف خطػاب األسػياذ الػدكيور  /حسػيف م صػور الػوزير
المف ػػوض ر ػػيس المكي ػػب الز ارع ػػى بس ػػفارة جم وري ػػا مص ػػر الوربي ػػا بواشػ ػ طف

ػ

الو يات الميحدة األمريكيا ػ موجا لى السيد األسياذ الػدكيور  /يوسػؼ والػى ا ػب
ر يس الوزراء ووزير الزراعا واسيصىح األراضى ٓ
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ثبثذ ثٗ :
رفاؽ الش ادة المرسػما مػف الوكالػا األمريكيػا لحمايػا البي ػا  E APAمكيػب
الو ايا لممبيدات والمواد السميا بخصوص المركبات ا ييا :
MANCOZEB

LINYRON
CYPERMETHRIN
CARBBRYL AND DIFENOCONAZOLE
وه ػػذه الشػ ػ ادة يفي ػػد ب ػػرف ه ػػذه المركب ػػات مس ػػجما ل ػػدش الوكال ػػا األمريكي ػػا
لحماي ػػا البي ػػا  ، EPAوأ ػػا مص ػػرح ب ػػا لمي ػػداوؿ ب ػػالبيع واليوزي ػػع ف ػػى الو ي ػػات
الميحػػدة األمريكيػػا  ،والمويمػػدة مػػف المكيػػب الز ارعػػى بواشػ طف و صػػميا جم وريػػا

مصر الوربيا بواش طف ٓ
ٕ ػ

صػورة رسػميا طبػؽ األصػؿ ػ مػف خطػاب مػارخ ٕٗ ٕٖٓٓ/ٚ/صػادر عػف لي ػدا
ج أري جيػػوف المح،ػػؽ بشػػوبا اليسػػجيؿ بمكيػػب دارة المبيػػدات بوكالػػا حمايػػا البي ػػا
لمو يػػات الميحػػدة األمريكيػػا ػ موجػػا لػػى السػػيد الػػدكيور  /حسػػيف م صػػور الػػوزير
المفوض الزراعى بسفارة جم وريا مصر الوربيا بواش طف والخطاب محرر بالمغػا
ا جميزيا وميرجـ لى المغا الوربيا ٓ
أ ا بشرف ا سيفسار عف وضع يسجيؿ المبيدات ا ييا :
MANCOZEB

مانكوزيب

LINYRON

لي وروف
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CYPERMETHRIN

سايبر م يريف

CARBBRYL

كارباريؿ

DIFENOCONAZOLE

دفي وكو ازوؿ

ػ ػػد يضػ ػػق بوػ ػػد البحػ ػػث فػ ػػى السػ ػػجىت و اعػ ػػدة البيا ػ ػػات الخاصػ ػػا بالوكالػ ػػا
األمريكيػػا لحمايػػا البي ػػا بػػرف المبيػػدات المػػذكورة د ف ػاي مسػػجما حالي ػاي لميػػداوؿ والبيػػع
واليوزيع فى الو يات الميحدة األمريكيا وذلؾ وف،اي لما ص عميػا ال،ػا وف الفيػدرالى
الخػػاص بمبيػػدات ا فػػات والفطريػػات وال ،ػوارض  FIFRAوالموػػدؿ ب،ػػا وف حمايػػا
وعيا الغذاء لواـ ٓ ٜٜٔٙ
ٖ ػ

صػورة رسػميا طبػؽ األصػؿ ػ مػف شػ ادة صػادرة بيػاري ٕ٘ ٕٖٓٓ/ٕ/مػف CTB
ب ول دا لى المس وليف عف اليسجيؿ فى مصر ٓ
ثبثذ ثٙب :
أف واحد أو أك ر مف مبيػد فطػرش يويمػد عمػى المػادة الفوالػا ذات ا سػـ الوػاـ

ما كوزيػػب ويحيػػوش عمػػى ٓ %ٛمػػف هػػذه المػػادة الفوالػػا  ،ومسػػجؿ حسػػب ػػا وف
المبيدات المصدر عاـ ٕ ٜٔٙويباع بيواي ا و ياي فى هول دا ٓ
ٗ

ػ ص ػ ػػورة ض ػ ػػو يا يوض ػ ػػق األم م ػ ػػا س ػ ػػيخداـ مبي ػ ػػد الما كوزي ػ ػػب MANCOZEP
( موضوع أمر اليوريد ر ـ  ) ٖٔ/فى و يا كاليفور يػا بالو يػات الميحػدة األمريكيػا

اء عمى الكياب الصادر مف وكالا حمايا البي ا األمريكيػا عػاـ  ٜٜٔٚوالصػادر
ب ي
فى يو يو عاـ  ٜٜٜٔبو واف :
SUmmARY OF PESTICIDE USE REPORT DATA 1997
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رؼميت :
المبي ػػد المش ػػار لي ػػا ف ػػى خط ػػاب ال ػػوزير المف ػػوض ل ػػى وزي ػػر الز ارع ػػا ه ػػو
الما كوزيػػب وهػػو المػػادة الفوالػػا لمبيػػد ريبوسػػت والػػذش يبػػيف أ ػػا مسػػجؿ لميػػداوؿ

بالبيع فى الو يات الميحدة األمريكيا وهول دا  ،وهو ما يريد فى ش ادة السػيد ا ػب
ر يس الوزراء ووزير الزراعا أماـ المحكما
وهػذا المبيػد هػو موضػوع أمػر اليوريػد ر ػـ ٖٔ المو ػع عميػا مػف المػي ـ كيو يػع
يػالى ليو يػع الػدكيور  /محمػد فػوزش الحديػدش ػ المفػوض فػى ذلػؾ ػ وذلػؾ لسػرعا

ا ي اء مػف ا جػراءات وطب،ػاي لميوميمػات المشػددة الصػادرة مػف السػيد ا ػب ر ػيس
الوزراء ووزير الزراعا ػ لخدما المحاصيؿ الزراعيا
ويكوف ما سب لى المي ـ ٔ٘/

عمى فير أساس مف الوا ع

* ٚف ٝدبفظزٕب زلُ : 2 /
ٔ ػ صػورة ضػو يا مػف البر ػامج البي ػى ل ي ػا األمػـ الميحػدة الصػادر فػى ٘ٔ ٜٜٔٛ/ٚ/عػف
م ظم ػػا الز ارع ػػا والغ ػػذاء ب ػػاألمـ الميح ػػدة والمخص ػػص لمكيماوي ػػات والمبي ػػدات الخطػ ػرة

و ابت أ ا لـ يدرج ب ذا البر امج أش مف يمؾ المبيدات موضوع ا ي ػاـ الما ػؿ  ،األمػر

الذش ي بت أ ا ليست خطرة وباليالى ليست محظورة
ٕػ

صورة ضو يا مف الصفحييف ر مى  C238 – C239مف ػاموس المبيػدات الزراعيػا
المسموحا  ،والصادر عاـ  ٜٜٔٙيحت ع واف :
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ومػػدرج بػػا مبيػػد " الريبوسػػت ـ " ( وماديػػا الفوالػػا "الما كوزيػػب" ) األمػػر الػػذش

ي بت أ ا مبيد دمف ومسموح وفير محظور ػ
ٖ ػ

صػػورة ال،ا مػػا بخصػػوص المػواد الفوالػػا لممبيػػدات المم وعػػا  BANN EDواليػػى ػد

يسػػبب ع ػػد سػػيخدام ا ضػػر اير عمػػى الصػػحا الوامػػا لإل سػػاف أو عمػػى البي ػػا  ،والصػػادرة
ع ػػف ا يح ػػاد األورب ػػى بالمغ ػػا ا جميزي ػػا ويرجمي ػػا بالمغ ػػا الوربي ػػا  ،والي ػػى يطب ػػؽ ف ػػى
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المممكا الميحدة ( جمي ار ) وال ابت ب ا أ ا لـ يدرج فيػا مبيػد " الما كوزيػب " موضػوع

أمػػر اليوريػػد ر ػػـ  ٖٔ/المو ػػع عميػػا مػػف المػػي ـ  ٔ٘/ػ و أش مػػف المبيػػدات األخػػرش
موضوع ا ي اـ  ،األمر الذش ي بت أ ا فير مم وعا فى ا يحاد األوربى

ٗػ بياف بالمركبات الصادر ل ا أوامر يوريد الرسػوـ يوط ػا سيصػدار المواف،ػات ا سػييراديا
ٖٔ  ٔٚ ، ٔٙ ، ٔٗ ،ريبوسػػت ـ  ،سػػا دكور ـ ومادي ػػا الفوالػػا ما كوزيػػب واليػػى يػػـ
ي،يػػيـ درجػػا السػػميا ل ػػا بحػػرؼ  ، Uالصػػادر مػػف م ظمػػا الصػػحا الوالميػػا  ،والبر ػػامج
الوالمى لتمف الكيميا ى  ،وم ظما الومؿ  ،والبر امج البي ى ل ي ا األمـ الميحدة ٓ

وي ،ػ ػػع درج ػ ػػا الس ػ ػػميا يح ػ ػػت المجموع ػ ػػا األخيػ ػ ػرة والي ػ ػػى يس ػ ػػبب أش خط ػ ػػر ع ػ ػػد

سيخدام ا

TO

A

UNLIKELY

PRESENT

HAZARK

ACUTE

IN NOVMAL USE
.

ٍِذٛظخ ٘بِخ جدا  :ــ

لػػـ يو ػػع المػػي ـ  ٔ٘ /عمػػى أش مواف،ػػا سػػييراديا عمػػى ا طػػىؽ ولػػـ يو ػػع

ّ ف،ػػط عمػػى أمػػر اليوريػػد ر ػػـ  ٖٔ /ػ أمػػا المواف،ػػا ا سػػييراديا الياليػػا لػػا والر يمػػا /

ٖٔ ػ فمـ يو ع عمي ا المي ـ ٔ٘ /

كػػذلؾ فػػإف المػػي ـ  ٔ٘/لػػـ يو ػػع عمػػى أش مػػف المػواف،ييف ا سػػييراديييف
ر مى  ٔٚ ، ٔٙػ الواردييف برمر ا حالا  ،و عمى أش مواف،ا سييراديا سػواهما  ،كمػا

لـ يو ع عمى أمرش اليوريد ر مػى  ٔٚ ، ٔٙػ الخاصػيف بػالمواف،ييف ا سػييراديييف ٔٙ
 ٔٚ ،والمييف كرر أف المي ـ  ٔ٘/لـ يو ع عمى أش م ا
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٘ ػ الجدو ف الصػادراف بالمغػا ا جميزيػا ػ ويرجمي مػا بالمغػا الوربيػا عػف وكالػا حمايػا البي ػا
األمريكيا  ،هي ا األمـ الميحدة ػ ابت ب ما أ ا لـ ييـ يو ػؼ أو يوميػؽ سػيخداـ أش مػف
يمػػؾ المبيػػدات موضػػوع ا ي ػػاـ  ،كػػذلؾ لػػـ يػػيـ وضػػو ا يحػػت المبيػػدات اليػػى يسػػيخدـ

يحت شرط م،يد  ،كما أف يج يزاي ا لـ يوضع يحت المبيدات شديدة الخطورة ٓ

 ٙػ صػػورة ضػػو يا مػػف ش ػ ادة صػػادرة مػػف شػػركا  SANDOZبسويس ػ ار ابػػت ب ػػا أف مبيػػد
الريبوست ـ مف المبيدات السويسريا ويسيخدـ ب ذه الدولا

 ٚػ ش ادة يجديد يسجيؿ لمبيد " الما كوزيب " ػ صادرة مف مكيػب يسػجيؿ المبيػدات بػو ازرة
الزراعا واسيصىح األراضى بياري

ٕٕ ٕٓٓٔ/ٜ/والذش كاف مو وفاي طب،اي لم،ػرار ر ػـ

ٗ ٜٜٔٙ/ ٛٚـ أعيد يسجيما ب فس ر ـ اليسجيؿ ػ بمد الم شر سويس ار
* ٚف ٝدبفظزٕب زلُ : 3/

صػػورة ضػػو يا مػػف الج ػػداوؿ الصػػادرة مػػف وكالػػا حماي ػػا البي ػػا بالو يػػات الميحػػدة

 EPAػ مكيػب بػرامج المبيػدات الحشػريا ويرجمي ػا لموربيػا ػ و ابػت ب ػذه الجػداوؿ أف
مػػادة "الم كوزيػػب" مػػادة مسػػموحا ومسػػجما م ػػذ عػػاـ ٕ ٜٔٙويسػػيخدـ عمػػى المزروعػػات
اليى يسيخدـ فى األكؿ Food use
* ٚف ٝدبفظزٕب زلُ : 4 /

ٔ ػ أمػر اليوريػد ر ػـ  ٖٔ/ػ الصػادر بيػاري ٔٔ ٜٜٔٚ/ٕٔ/ػ مو ػع اساسػا مػف د محمػد
فوزش الحديدش المفوض مف الدكيور محمود سمير عبد الفياح
وييضػػق مػػف ا طػػىع عمػػى هػػذا أمػػر ر ػػـ  ٖٔ/ػ وهػػو الوحيػػد الػػذش و ػػع عميػػا
المػ ػػي ـ  ٔ٘/أف بيا ايػ ػػا مطبوعػ ػػا ووارد ب ػ ػػا أسػ ػػـ المخػ ػػيص بػ ػػاليو يع واعيمػ ػػاد هػ ػػذه
األوامر وهو الدكيور  /محمود سمير عبػد الفيػاح أمػيف لج ػا مبيػدات ا فػات الزراعيػا

والػػذش و ػػع يابػػا ع ػػا فػػى هػػذا األمػػر الػػدكيور  /محمػػد فػػوزش الحديػػدش  ،وواضػػق أف
يو يع المي ـ  ٔ٘/يو يع ياؿ لميو يع األساسى لمدكيور الحديدش وأ ا
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يضيؼ شي ا

كمػػا يػػيىحظ أ ػػا يرشػػر بػػرعمى هػػذه األوامػػر ف ،ػرة يضػػم ت أ ػػا " سػػي اء مػػف

ال ،ػ ػرار الػ ػػوزارش ر ػ ػػـ ٗ ٜٜٔٙ/ٛٚبيػ ػػاري ٖٔ ٜٜٔٙ/ٚ/ب ػ ػػاء عمػ ػػى عيمػ ػػاد السػ ػػيد
األسػ ػػياذ الػ ػػدكي ور ال ا ػ ػػب با عيمػ ػػاد وي فيػ ػػذ اليرشػ ػػيرة بخصػ ػػوص ا سػ ػػييراد عمػ ػػى أف
يسيخدـ هذا المبيد فى المزارع الخاصا بالشركا المصػريا أل يػاج ويسػويؽ الحاصػىت

الزراعيا( البورصا الزراعيا ) دوف ا يجار ٓ
هػػذا و ػػد اسػػيبودت ال يابػػا الوامػػا الػػوزير ا مػػر مػػف ا ي ػػاـ  ،وذلػػؾ فػػى صػػحيق

الوا ع وال،ا وف أمر ضم ى بر وجا

اما الدعوش الج ا يػا ضػده ػ وهػذا األمػر الػذش

يحصف بمرور ى ػا أشػ ر عميػا دوف لغا ػا مػف ال ا ػب الوػاـ طب،ػا لممػادة ٕٔٔ أ ج

 ،هو أمر عي ى ي سحب عمى مف فذوا أوامر الوزير

واألمػػر بػػا وجػػا المب ػػى عمػػى أسػػباب عي يػػا يكيسػػب حجيػػا بال سػػبا لػػى

جميػػع المسػػاهميف في ػػا وييوػػدش طا ػػا الػػي ـ بطريػػؽ المػػزوـ وذلػػؾ بػػال ظر الػػى وحػػدة
الوا وػػا واأل ػػر الوي ػػى لتمػػر وكػػذلؾ ػػوة األمػػر ال،ػػا و ى لىريبػػاط بػػيف المي مػػيف فػػى
الجريمػػا فض ػػى ع ػػف أف ش ػػوور الودال ػػا ف ػػى الجماع ػػا يي ػػرذش حيمػ ػاي م ػػف المغ ػػايرة ب ػػيف
مصا ر المي ميف المساهميف فى جريما واحدة  ،ومػف الي ػا ض الػذش ييصػور أف ي،ػع
فػػى األمػػر الواحػػد ذا صػػدر بػػرف

لغيره مع ايحاد الوما "ٓ

وجػػا بال سػػبا ألحػػد المي مػػيف وبا حالػػا بال سػػبا

* ،ضٖٔ ٜٜٔٙ/ٔٓ/مج المكيب الف ى ػ س ٕٓ ػ  ٕٓٛػ ٔٓ٘ٙ
* ،ض  ٜٔٚ٘/٘/ٔٛػ س  ٕٙػ ٓٓٔ ػ ٖٔٗ
* ٚف ٝدىّٙب اٌظبدز  ، 1969/10/13ـ رمٛي حمىّخ إٌمض  :ـ

" ميػػى صػػدر األمػػر برو جػػا ب ػػاء عمػػى أسػػباب عي يػػا م ػػؿ أف الجريمػػا لػػـ ي،ػػع

أصىي  ،أو عمى أ ا فى ذاي ا ليست مف األفواؿ اليى يوا ب عمي ػا ال،ػا وف  ،ػ فإ ػا

هيكيسػػب ػ كرحكػػاـ البػراءة ػ حجيػػا بال سػػبا لجميػػع المسػػاهميف في ػػا  ،وييوػػدش طا ػػا
لػػي ـ بطريػػؽ المػػزوـ وذلػػؾ بػػال ظر لػػى وحػػدة الوا وػػا واأل ػػر الوي ػػى لتمػػر وكػػذلؾ ػػوة
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األ ر ال،ا و ى لإلريباط بيف المي ميف فى الجريما  ،فضػىي عػف أف شػوور الودالػا فػى

الجماعػا ييػرذش حيمػاي مػف المغػايرة بػػيف مصػا ر المي مػيف فػػى جريمػا واحػػدة  ،ػ ومػػف
وجػػا بال سػػبا

الي ػا ض الػػذش ييصػػور أف ي،ػػع فػػى األمػػر الواحػػد  ،ػ ذا صػػدر بػػرف

ألحد المي ميف  ،وبا حالا لغيره يحاد الوما " ٓ
*
ٕ

،ضٖٔ ٜٜٔٙ/ٔٓ/ـ سالؼ ا شارة ـ مج المكيب الف ى ـ س ٕٓ ـ  ٕٓٛـ ٔٓ٘ٙ

ػ ص ػػورة ض ػػو يا م ػػف الو ػػدد ر ػػـ ٕٕٗ م ػػف جري ػػدة الو ػػا ع الرس ػػميا الص ػػادرة ف ػػى

 ، ٜٜٔٙ/ٔٓ/ٕٙابػ ػػت ب ػ ػػا بيػ ػػاف ب ػ ػػالمواد الفوال ػ ػػا المص ػ ػ فا ( مجموع ػ ػػا  )Bيبوػ ػ ػاي

ليص يؼ هي ا الػ

 ( USEPAوكالا حمايػا البي ػا األمريكيػا ) وكػذلؾ يصػ يؼ ال ػ

 ،IARC / WHOوالمسيحضػرات اليجاريػا لمبيػدات ا فػػات الزراعيػا ومخاليط ػػا

المج زة م ا وموادها الخاـ ٓ

ٖ ػ صػورة ضػو يا لممواف،ػات ا سػييراديا أر ػاـ ٖٔ  ٔٚ، ٔٙ ،وأمػرش اليوريػد أر ػاـ ، ٔٙ
يابػػا

 ٔٚالصػػادرة فػػى  ٜٜٔٚ/ٕٔ/ٔٚولػػيس عمي ػػا سػػوش يو يػػع الػػدكيور /

عف أميف عاـ لج ا مبيدات ا فات الزراعيا الدكيور  /محمود سمير عبد الفياح ٓ
و يوج ػد عمػػى أش م ػػا اش يو يػػع لممػػي ـ ٔ٘/الػػدكيور

ف ػػو لػػـ يو ػػع

عمػى أش مػػف المواف،ػػات ا سػػييراديا ال ى ػػا أر ػػاـ ٖٔ  ، ٔٚ ، ٔٙ ،و عمػػى أش مػػف

أمرش اليوريد  ٔٚ ، ٔٙػ وذلؾ ابت بالويف المجردة لدش ا طىع عمي ا

ٗ ػ صورة ضو يا مف يفػويض صػادر عػف دكيػور  /محمػود سػمير عبػد الفيػاح أمػيف لج ػا
مبيدات ا فات الزراعيا لكؿ مف الدكيور  /محمػد فػوزش الحديػدش عضػو أما ػا لج ػا
مبيدات ا فات الزراعيػا  ،والػدكيور  /عبػد الحميػد مصػطفى عػىـ عضػو أما ػا لج ػا

مبيدات ا فات الزارعيا  ،وذلؾ لميو يع يابا ع ا عمػى أوامػر يوريػد الرسػوـ المسػيح،ا
وعمى المواف،ات الخاصا بإسييراد مبيدات ا فات الزراعيا ٓ
وهػػذا اليفػػويض ػػد يػػـ عرضػػا عمػػى السػػيد الػػدكيور  /محمػػد فػػوزش الشػػوراوش

ر يس لج ا المبيدات عيمػاد اليفػويض وألف الػدكيور /
المواف،ات ا سييراديا ٓ
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يػرفض اليو يػع عمػى

٘

ػ صػػورة ضػػو يا مػػف مػػذكرة ر ػيس البورصػػا الزراعيػػا المػػي ـ

مػػي ـ  ٔ/مرفوعػػا

لػػى السػػيد ا ػػب ر ػػيس الػػوزراء ووزيػػر الز ارعػػا بطمػػب المواف،ػػا عمػػى سػػييراد بوػػض

المبيػػدات والػواردة فػػى ػرار الحظػػر ( ٔ فمػػوف اس  ،سػػا دوكدر  ،ريبوسػػت  ،سػػكور ،
ما كويب ) وذلؾ بسػبب حييػاج بوػض الحاصػىت مػف الخضػر والفاك ػا المخصصػا

لميصدير سيخداـ يمؾ المبيدات ٓ
و د وافؽ السيد ا ب ر يس الػوزراء ووزيػر الز ارعػا عمػى هػذه المػذكرة ػ وهػو

أمر يممكػا الػوزير ومػف سػمطيا وهػو يممػؾ الى حػا و يممكػا وهػو المسػ وؿ عػف ػ ارره ػ طب،ػا
لما ي،دـ بيا ا عف الطبيوا الخاصا لمس وليا الوزير

 ٙػ صػػورة ضػػو يا مػػف مػػذكرة أخػػرش م،دمػػا مػػف المػػي ـ يوسػػؼ عبػػد الػػرحمف مػػي ـ ٔ/
مرفوعا لػى السػيد ا ػب ر ػيس الػوزراء ووزيػر الز ارعػا ييضػرر في ػا مػف عػدـ صػدار

اليرخيص الىزـ (المواف،ات ا سييراديا ) ألف المج ا لـ ي و،د بود  ،ف،ػرر السػيد ا ػب
ر ػػيس الػػوزراء ووزيػػر الز ارعػػا " يػػيـ اليص ػريق با سػػييراد طالمػػا هػػذه الم ػواد فػػى حػػوزة
الو ازرة و يسيخدـ ي فى حالا ا صابا ع د م يجيف سبؽ ل ـ سيخدام ا " ٓ

 ٚػ صػورة ضػو يا مػف مػذكرة ال ػا مػف المػي ـ

مػي ـ  ٔ/مرفوعػا لػى السػيد  /ا ػب

ر يس الوزراء ووزير الزراعا يواود في ػا سػرد مبػررات طمػب ا سػييراد الواجػؿ م ػػف أف

يمؾ المبيدات :
*

يسيخدـ فى بىد ا سييراد وهى م،بولا ٓ

*

يسػػيخدـ ف،ػػط فػػى الم ػزارع الموجػػود ب ػػا مكا ػػات الػػيحكـ فػػى الػػرش بػػالطرؽ

*

أف موظػػـ الم ػزارع خاصػػا بكبػػار الم يجػػيف والمصػػدريف وفػػى م ػػاطؽ فيػػر

الومميا السميما ويحت شراؼ أج زة ف يا ٓ

دهما بالسكاف  ،و يوجد ب ا مصادر مياة مكشوفا ٓ
*

ع ػػدـ وج ػػود د ػػار ض ػػاره ليم ػػؾ المبي ػػدات م ػػف خ ػػىؿ الفح ػػوص الي ػػى أجري ػػا

*

سبؽ المواف،ا عمى سييراد مبيد ا يراكوؿ فى مذكرة م،دما لمػوزير لممحافظػا

األج زة المخيصا بالو ازرة
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عمػػى المحصػػوؿ اليصػػديرش حػػدش شػػركات اليصػػدير بي مػػا هػػذا المبيػػد شػػر ا
شػػرف المبيػػدات األخػػرش الموافػػؽ عمي ػػا مػػف الػػوزير لمبورصػػا الزراعيػػا ( مواف،ػػا

ر ػػـ ) ٔ٘/

( يىحػػظ أف ذلػػؾ محػػض سيش ػ اد حيػػث

لممي ـ  ٔ٘ /عمى المواف،ا ا سييراديا ر ـ ٓ ) ٔ٘/
*

عى ػػا و يو يػػع

أف بوض المبيدا ت اليى وافؽ الػوزير عمػى سػييرادها ػد وصػمت بالفوػؿ لػى
مصػػر (سػػكور  ،ريبوسػػيب  ،س ػ وكور) ػ وهػػى اليػػى و ػػع عمي ػػا المػػي ـ فػػى

ٔٔ ٜٜٔٚ/ٕٔ/ويرشػػر مػػف الػػوزير عمػػى المػػذكرة ال ال ػػا " يػػـ ا طػػىع وي فػػذ
 ٛػ

يرشيريى الساب،ا ب ذا الخصوص " ٓ

صػػورة ضػػو يا مػػف كيػػاب وكيػػؿ أوؿ الػػو ازرة ور ػػيس طػػاع ال ي ػػات  ،وشػ وف مكيػػب
ا ػ ػػب ر ػ ػػيس الػ ػػوزارء ووزيػ ػػر الزراعيػ ػػا مػ ػػارخ ٔٔ ٜٔٚٚ/ٕٔ/لػ ػػى السػ ػػيد الػ ػػدكيور /

محمػود سػػمير عبػد الفيػػاح أمػيف لج ػػا المبيػػدات ا فػات الزراعيػػا ،

وصػػوريا لػػى

الدكيور  /محمد فوزش الشوراوش ر يس لج ا مبيدات ا فات الزراعيا ٓ
و ػػد أشػػير فػػى هػػذا الكيػػاب لػػى المػػذكرات ال ى ػػا والمويمػػدة مػػف السػػيد /

ا ب ر يس الوزراء ووزير الزراعا  ،ورد ر ػيس لج ػا المبيػدات بإيضػاح بوػض ال ،ػاط
الخاصا بالمبيدات ٓ

و اب ػػت أف الس ػػيد وكي ػػؿ أوؿ ال ػػو ازرة يخطرهم ػػا بر ػػا أعي ػػد الو ػػرض  ،وأ ػػا يج ػػب

سػػيخراج الي ػراخيص لإلسػػييراد فػػو اير  ،وا فػػادة بالي فيػػذ حيػػى يػػيـ الوػػرض عمػػى وزيػػر

الزراعا  ،مع عيبار الموضوع هاـ وعاجؿ ٓ

 ٜػ صورة خطاب السيد ا ب ر يس الوزراء ووزير الزراعا لمسيد وزير الماليا ثبثذ ثٗ :

أف المواف،ػػات ا سػػييراديا اليػػى يصػػدر ع ػػا هػػى جػػزء مػػف سياسػػا الػػو ازرة ،

وا ا يصدر ب اءعمى عيمادها م ا شخصياي " ٓ

( يساجغ ِب رمدَ ػٓ عجيؼخ ِعئٌٛيخ اٌٛشيس )

ٓٔ ػ صورة كياب ر يس طاع ش وف مكيب ا ب ر يس الوزراء لو ازرة الزراعيا واسيصػىح
األ ارضػ ػػى ( د عػ ػػىء الػ ػػديف زكػ ػػى ب ػ ػػدؽ )  ،لػ ػػى السػ ػػيد الػ ػػدكيور  /محم ػ ػد عبػ ػػد
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الػػرحمف م ػػدير الموم ػػؿ المركػػزش لممبي ػػدات بش ػػرف ال ،ػرار  ٕٓٓٓ/ٖٙاب ػػت ب ػػا أف

ال،رار المشار ليا ألغى ما سبؽ مف اررات بما في ا ال،رار ٗٓ ٜٜٔٙ/ٛٚ

ٔٔ ػ صػػورة ضػػو يا مػػف ال ،ػرار ر ػػـ  ٕٕٓٓ/ٕٕٛٙالصػػادر بيػػاري  ٕٕٓٓ/ٔٓ/ٛمػػف

السيد الدكيور  /يوسؼ والى ا ب ر يس الوزراء ووزيػر الز ارعػا واسيصػىح األ ارضػى
ابت با :
ِبدح ( : )1يمغػى مكيػب اليسػجيؿ الخػاص بالمبيػدات ويػيـ يفػرغ الوػامميف بالمومػؿ
المرك ػػزش لممبي ػػدات لومم ػػـ األص ػػمى وه ػػو م ػػدش مطاب ،ػػا م ػػا ي ػػرد م ػػف

الخارج أو الداخؿ مف ال احيا الكيماويا والشوا ب ٓ
ِـبدح ( : )2يػيـ اليسػجيؿ ب ػاء عمػى مػا يػرد بي،ػارير يسػجيؿ المبيػدات الصػادرة عػف
وكالا حمايػا البي ػا األمريكيػا )  ) EPAو يػيـ يسػجيؿ أش مركػب

يخالؼ لما يرد عف هذه األج زة ٓ
ِــبدح ( : )3يػػيـ اليػػوـ يسػػميـ جميػػع طمبػػات اليسػػجيؿ اليػػى وردت لممومػػؿ المركػػزش
لممبيدات ولـ ييـ يخاذ رار بخصوص ا لمكيب الوزير ٓ

ِبدح ( : )4يمغى ما يخالؼ ذلؾ مف اررات ٓ
* ٚف ٝدبفظزٕب زلُ : 5 /
صػػورة طبػػؽ األصػػؿ مػػف المواف،ػػا

سػػييراديا بػػر ـ ٖٗٗ الصػػادرة فػػى /ٛ/ٕٙ

 ٜٜٔٙبشػ ػ ػػرف مبيػ ػ ػػد الريبوسػ ػ ػػت ـ ( وماديػ ػ ػػا الفوالػ ػ ػػا " الما كوزيػ ػ ػػت " ) ٕر٘%ٙٚ
يج يػػز ف ػرامكـ ابػػو رواش جي ػزة  ،وكػػذا مبيػػد ي ػراش مميػػوكس فػػورت ٔٗ %

ػ وهػػذه

المواف،ا الساب،ا زم يا ػ مما ما ومطاب،ػا لممواف،ػا ا سػييراديا ر ػـ  ( ٖٔ /لػـ يو ػع مػف

المػػي ـ  ) ٔ٘/الصػػادرة ٖٔ ٜٜٔٚ/ٕٔ/وأمػػر اليوريػػد ر ػػـ ٖٔ /
والصادر ٔٔ ٜٜٔٚ/ٕٔ/وكىهمػا يػاري

ػ المو ػػع م ػػا ػ

حػؽ لممواف،ػا ٖٗٗ ػ واليػى لػـ يرفػع ع ػا

الدعوش الج ا يا ولـ ي سب لمو وي ا وأول ـ الدكيور محمػود سػمير عبػد الفيػاح أش ي ػاـ
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عف هذه المواف،ا اليى و و ا  ،و عمى سواها  ،ويصوره ال يابػا الوامػا بطػى يشػؽ

لا فبار  ،بي ما يرفع الدعوش الج ا يا عمػى الػدكيور /

محػض أمػر يوريػد وحيػد

مضػمو ا مطػابؽ يمامػا لمضػموف المواف،ػا ٖٗٗ ػ ويػاؿ زم يػا ل ػا ػ فكيػؼ يسػي،يـ هػذه

المساءلا الموكوسا ؟!
رؼميت  :ــ

المواف،ػػا ا سػػييراديا ٖٗٗ ػ المرف،ػػا ه ػػا  ،صػػادرة  ٜٜٔٙ/ٛ/ٕٙس ػاب،ا
زما ا عمى أمػر اليوريػد ر ػـ  ( ٖٔ/المو ػع عميػا مػف المػي ـ  ٔ٘ /ودخػريف ) والصػادر

ٔٔ ، ٜٜٔٚ/ٕٔ/وسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب،ا بداهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى مواف،يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ا سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػييراديا ر ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ ٖٔ /
( فيػ ػػر مو وػ ػػا مػ ػػف المػ ػػي ـ ) ٔ٘/

ػ والصػ ػػادرة ٖٔ ، ٜٜٔٚ/ٕٔ/وبػ ػػرفـ اليما ػ ػػؿ

واليطابؽ  :ــ
ٔ ػ لػػـ يرفػػع ال يابػػا الوموميػػا الػػدعوش الج ا يػػا ض ػػد د محمػػود سػػمير عبػػد
الفيػ ػ ػػاح ومػ ػ ػػف و و ػ ػ ػوا موػ ػ ػػا عمػ ػ ػػى المواف،ػ ػ ػػا ا سػ ػ ػػييراديا ر ػ ػ ػػـ ٖٗٗ فػ ػ ػػى

ٜٜٔٙ/ٛ/ٕٙ
ٕ ػ

رفوػػت ال يابػػا الوامػػا الػػدعوش الوموميػػا ضػػد المػػي ـ  ٔ٘ /ودخ ػريف عػػف
أمػػر اليوريػػد  ٖٔ/والمواف،ػػا ا سػػييراديا ر ػػـ ٖٔ /ػ ػ الصػػادريف ٔٔ ٖٔ ،

ٜٜٔٚ/ٕٔ/

م ػػع أف لم ػػف و وػ ػوا المح ػػرر الي ػػالى زما ػػا ع ػػذ اير واض ػػحاي ف ػػى يب ػػاع

وا يػػداء المحػػرر المطػػابؽ السػػابؽ زما ػػا

ػ فكيػػؼ يسػػي،يـ هػػذه المسػػاءلا

الموكوسا ؟!!!
*

*

*

ورفـ أهميا هذا الدفاع وجوهرييا والمايد بالمسي دات اليػى ضػم ي ا يمػؾ الحػوافظ فػإف
المحكمػػا لػػـ يورهػػا أش اليفػػات وفضػػت بصػػرها عػػف رايي ػػا  ،ولػػـ يوػػف حيػػى بيحصػػيم ا والػػرد
عمي ا بما يسوغ اطراح ا  ،األمر الذش يدؿ بي،ػيف عػف أ ػا لػـ يحػط ب ػا عممػا ولػـ يػيفطف لػى
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دفاع الطاعف السػالؼ الػذكر والػذش ػرع بػا سػمع المحكمػا ولك ػا أصػمت دذا ػا عػف سػماعا

وحجب ػت فس ػ ا عػػف بح ػػا ويمحيصػػا  ،ولػػـ يدخمػػا فػػى اعيبارهػػا بػػؿ الفصػػؿ فػػى الػػدعوش ،
و بػػؿ يكػػويف ع،يػػدياها في ػػا وأفم،ػػت بػػذلؾ باب ػػا فػػى وجػػا الطػػاعف  ،األمػػر الػػذش ييػػرذش م ػػا

الودالا أشد ا يذاء  ،ول ذا كاف حكم ا فوؽ صوره مخى بح،وؽ الدفاع بما يسػيوجب ،ضػا
وا حالا  ،ذ أف وج ا ظرها فى الدعوش ورأي ا فى مس وليا الطػاعف كا ػت سػييغير لػو أ ػا
ألمػػت بيمػػؾ الحػوافظ ودفػػاع الطػػاعف المسػػطور عمي ػػا  ،أل ػػا دفػػاع ظػػاهر جمػػى

عيف بصيرة مدركا لو اصره ال اما وم احيا الجوهريا

يخط ػػا كػػؿ

ٚلد لضذ حمىّخ إٌمض ف ٝاٌؼديد ِٓ أدىبِٙب ثأٔٗ :

" مف الم،رر أف الدفاع المكيوب ػ مذكرات كاف أو حوافظ مسػي دات ػ هػو ييمػا لمػدفاع

الشػػفوش ،

ػ ويميػػزـ المحكمػػا بػػرف يوػػرض لػػا ي ػراداي ورداي وا كػػاف حكم ػػا مويب ػاي بال،صػػور

وا خىؿ بحؽ الدفاع " ٓ


،ض ٖ ٜٔٛٗ/ٗ/ػ س ٖ٘ ػ ٕ ٛػ ٖٚٛ



،ض ٔٔ ٜٔٚٛ/ٙ/ػ س  ٕٜػ ٓٔٔ ػ ٜ٘ٚ



،ض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٔٙػ س  ٕٛػ ٖٔ ػ ٖٙ



،ض  ٜٔٚٙ/ٔ/ٕٙػ س  ٕٚػ ٕٗ ػ ٖٔٔ



،ض  ٜٖٔٚ/ٕٔ/ٔٙػ س ٕٗ ػ  ٕٜٗػ ٕٕٔٛ



،ض  ٜٜٔٙ/ٕٔ/ٛػ س ٕٓ ػ ٔ ٕٛػ ٖٔٚٛ



،ض ٖٓ ٜٖٔٚ/ٕٔ/ػ سٕٗ ػ ٓ ٕٙػ ٓ ٕٔٛػ طوف ٖ٘ ٖٗ/ٚؽ



،ض  ٜٜٔٔ/ٔ/ٜٔػ سٕٗ ػ ٕٗ ػ ٔ ٜٔػ طوف ٖٖٔ ٜ٘/ؽ

كػػذلؾ المسػػي دات ف ػػى بػػدورها جػػزء

ييج ػ أز مػػف الػػدفاع المكيػػوب  ،بػػؿ هػػى عمػػاده

وسػ ده وعمػوده الف،ػرش  ،ػ ومػع أف دفػاع الطػاعف كػاف مايػداي بوديػد مػف المسػي دات اليػى أحػاؿ

الي ػػا الػػدفاع ويمسػػؾ ب ػػا  ،ا أف الحكػػـ لػػـ يوػػرض ل ػػا بياي ػاي
واخىؿ جسيـ بحؽ الدفاع ٓ
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اي ػراداي و رداي ـ ـ وهػػذا صػػور

*  ٚلد دىّذ حمىّخ إٌمض ثأٔٗ :

" واف كػػاف ال ابػػت م ػػف المسػػي دات اليػػى يويم ػػد عمي ػػا الطػػاعف ف ػػى ا بػػات دفاعػػا ػػد

دمت م ا بوػد حجػز ال،ضػيا لمحكػـ ولػـ يكػف مرخصػا لػا مػف المحكمػا فػى ي،ػديم ا  ،فػذلؾ

مم ػػا يس ػػوغ لممحكم ػػا ا ليف ػػات ع ػػا  ،ولك ػػف اذا ك ػػاف الط ػػاعف ػػد يمس ػػؾ ب ػػذا ال ػػدفاع أم ػػاـ
المحكمػػا وكػػاف دفاعػػا جوهري ػاي ػػد يريػػب عميػػا لوصػػق يغييػػر وجػػا ال ػرأش فػػى الػػدعوش وكا ػػت
المحكمػا لػـ يوػػف بيح،يػؽ هػذا الػػدفاع أو يػرد عميػا فػػاف حكم ػا يكػوف اصػ اير صػو اير يويبػا بمػػا

يسيوجب ،ضا "



،ض ٕٓ  ٕ٘ /٘ /ػ س ٖ ػ ٗ ٖٙػ ٜٚٚ

دبد ٜػشس  :لظٛز آخس ف ٝاٌزعجيت :

يسػػا د الحكػػـ المطوػػوف فيػػا ع ػػد ضػػا ا بإدا ػػا الطػػاعف لػػى الػػدليؿ المسػػيمد مػػف ا ػ ارره

باليح،ي،ػػات بػػرف المػػي ـ األوؿ حصػػؿ عمػػى يرشػػيرات مػػف وزيػػر الز ارعػػا المػػذكور يوسػػؼ والػػى
باسػػييراد مبيػػدات محظػػور اسػػييرادها لكو ػػا يحػػوش م ػواد مسػػرط ا  ،ورفػػـ عػػدـ ج ػواز صػػدار
مواف،ػات سػييراد هػػذه المبيػدات ف،ػد ػػاـ بػاليو يع عمػى أوامػػر اليوريػد اليػى و ػػع عمي ػا خاصػػا
بمواف ،ػػات اس ػػييراديا لمػ ػواد مس ػػرط ا محظ ػػورة

يج ػػوز اس ػػييرادها  ،وأ ػػا و ػػع عم ػػى أوام ػػر

اليوري ػ ػػد الخاص ػ ػػا باس ػ ػػييرادها ع ػ ػػاـ  ٜٜٔٚلص ػ ػػالق ش ػ ػػركا البورص ػ ػػا الزراعي ػ ػػا رف ػ ػػـ ع ػ ػػدـ

اخيصاصا بذلؾ ورفـ عدـ اخيصاصا باليو يع عمى المواف،ات ا سييراديا (؟!)
ومػػا أورده الحكػػـ فيمػػا ي،ػػدـ

يصػػمق دلػػيى يمكػػف أف يااخػػذ بػػا الطػػاعف أو ي،ػػاـ عميػػا

ضػ ػػاء بإدا يػ ػػا ألف الػ ػػدفاع أ بػ ػػت بالجمسػ ػػا وأ ػ ػػاء المحاكمػ ػػا باألدلػ ػػا الدامغػ ػػا ال،اطوػ ػػا أف
المبيدات المػذكورة لػـ يكػف مسػرط ا و محظػور اسػييرادها  ،وأف ذلػؾ ا سػييراد يػـ فػى حػدود
اخيص ػػاص وزي ػػر الز ارع ػػا طب ،ػػا ألحك ػػاـ ال ،ػػا وف  ،ول ػػـ يك ػػف ف ػػى اليصػ ػريق باس ػػييرادها م ػػا
مخالفػػا ألحكػػاـ ال،ػػا وف با ضػػافا لػػى أف الطػػاعف لػػـ يو ػػع عمػػى أوامػػر اليوريػػد اليػػى ذكرهػػا

الحكـ  ،وا ما و ع عمى أمر يوريد واحػد بػر ـ (ٖٔ )  ،وهػذا األمػر
أو يداخؿ فى اليصريق باسػييراد يمػؾ المبيػدات عمػى الفػرض جػد
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يفيػد مطم،ػا أ ػا صػرح

أ ػا مسػرط ا  ،وا مػا كػاف

األم ػػر ييوم ػػؽ باليصػ ػريق لمش ػػركا المس ػػيوردة بيوري ػػد مبم ػػغ ٕٗٗ ج ي ػػا لخزي ػػا ب ػػؾ الي مي ػػا

واأل يماف الزراعى ك سب ض يما مف ف،ات اليحميؿ سيخدام ا فػى افػراض موي ػا  ،وهػذا
األمر

ييضمف ما يفيد اليصريق باسييراد ذلؾ المبيػد لػى داخػؿ الػبىد و يسػيدؿ م ػا هػذا

المو ى و يودو مجػرد أمػر بيوريػد مبمػغ ضػ يؿ لػذلؾ لمغػرض المحػدد بػاألمر المػذكور و

يفيد مف ريب أو بويد أ ا أشيرؾ ووافؽ عمى اسػييراد ذلػؾ المبيػد مػف يمػؾ الشػركا فضػى
عػػف أ ػػا لػػـ ي،صػػد اليػػداخؿ فػػى هػػذا األمػػر ولػػـ يكػػف يو يوػػا

اسػػييفاء الشػػكؿ وبوػػد يو يػػع

أم ػػيف لج ػػا المبي ػػدات المخ ػػيص ب ػػاليو يع عميػ ػػا  ،كم ػػا أف يو يو ػػا م ػػف جا ب ػػا ل ػػـ يكػ ػػف

مصػادفا وعمػػى حػػو عشػوا ى دوف عػػداد مسػػبؽ أو يفػاؽ سػػابؽ مػػع المسػ وليف عػػف اليو يػػع
عم ػػى أوام ػػر اليوري ػػد عام ػػا  ،واألم ػػر الم ػػذكور عم ػػى ح ػػو خ ػػاص  ،وب ػػذلؾ ف ػػرف ا ػ ػ ارره الػ ػوارد

باليح،ي،ػػات

يفيػػد أ ػػا أ ػػر باريكػػاب الج ػ ار ـ المس ػ دة ليػػا و بالمسػػاهما فػػى اريكاب ػػا عمػػى

الفرض جد برف ه اؾ ما ج ار ـ د و وت  ،ألف ا رار بالجريما ييويف أف يكوف صػا فػى
اريكاب ػػا بكافػػا ع اصػػرها واركا ػػا ال،ا و يػػا  ،بمو ػػى أف يكػػوف الم،ػػر ػػد أراد و صػػد ا ػرار
باريكػػاب جػػرـ يوا ػػب عميػػا ال،ػػا وف  ،وهػػذا الػػركف وهػػو ال،صػػد الج ػػا ى مػػف أركػػاف الجريمػػا

المس دة ليا و وجود ل ا ا و ا دوف يوافره  ،ومف ـ فى يجػوز لممحكمػا أف ييخػذ مػف مجػرد
ا ارره باليو يع عمى ذلؾ األمر الوحيد الصادر بيوريد مبمػغ موػيف ك سػبا مػف ال ف،ػات واعبػاء
اليحميؿ

يمكف أف يسيخمص م ا ما يفيد أف الطاعف مشارؾ فػى جريمػا اليزويػر الم سػوبا

لي ػػا ب ػػرش طري ػػؽ م ػػف ط ػػرؽ المس ػػاهما الج ا ي ػػا ألف يم ػػؾ المس ػػاهما يس ػػيمزـ يػ ػوافر ال،ص ػػد
الج ا ى لدش المساهـ  ،ويكوف ذلؾ بردلا اطوا وجازما كما سمؼ البياف  ،أمػا مجػرد ا ػرار
بػػاليو يع وهػػو عمػػؿ مػػادش فػػى حػػد ذايػػا ،فػػى يصػػق أف ييخػػذ ري ػػا أو دليػػؿ عمػػى ا عي ػراؼ
بالجريمػػا بكافػػا أركا ػػا ال،ا و يػػا وم ػػا ركػػف ال،صػػد الج ػػا ى  ،وهػػو صػػد خػػاص فػػى ج ػ ار ـ
اليزويػػر فػػى المحػػررات  ،كمػػا يمػػزـ فػػى ذلػػؾ ا ػرار أف يكػػوف صػػحيحا ومطاب،ػػا لموا ػػع  ،و ػػد
ا بت الطاعف باألدلا ال،اطوا الجازما أف المبيد المػذكور بػذلؾ األمػر لػـ يكػف مسػرط ا  ،وأف
وزيػػر الز ارعػػا الػػذش صػػرح باسػػييراد ذلػػؾ المبيػػد ػػد اسػػيومؿ سػػمطايا المم وحػػا لػػا بم،يضػػى
ا وف الزراعا ر ػـ ٖ٘ لسػ ا  ٜٔٙٙدوف يجػاوز وأف عػدـ شػر ػ ارره ويرشػيريا اليػى حصػؿ
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يف،ػػد يمػػؾ اليرشػػيرة وصػػؼ ال ،ػرار ا دارش الػػذش ييوػػيف عمػػى مػػراوس

عمي ػػا المػػي ـ األوؿ

الػػوزير لي فيػػذه ميػػى كػػا وا حسػ ى ال يػػا  ،وهػػو األمػػر الػػذش ا بيػػا الطػػاعف  ،ودلػػؿ عمػػى حسػػف
ييػػا خاصػػا وأ ػػا لػػـ يكػػف مخيصػػا أصػػى بػػاليو يع عم ػى األمػػر المػػذكور وجػػاء يو يوػػا عميػػا

مصادفا  ،و ظ ار لودـ يواجد المخػيص بػاليو يع عميػا وب ػاء عمػى يكميػؼ مػف زمى ػا دوف أف
ييومػػد أصػػداره أمػػا فيمػػا ييومػػؽ بوػػدـ شػػر ػرار الػػوزير السػػالؼ الػػذكر فػػإف عػػدـ شػره بالجريػػدة
الرسميا

يف،د يمػؾ اليرشػيرة اليػى أصػدرها بالمواف،ػا كو ػا ػ ار ار داريػا مسػيوفيا لكافػا شػروطا

ال،ا و يا الىزـ يوافرها فى ال،رار ا دارش كما هو مورؼ با فى ال،ا وف

ذ أف ال ػػوزير أفص ػػق ع ػػف ارادة الج ػػا ا داري ػػا الي ػػى يم م ػػا ا و ػػا ف ػػى ح ػػداث مركػػز

ا و ى مويف لمشػركا المػوردة  ،ومػف الم،ػرر أف ذلػؾ يويبػر افػذا بمجػرد صػدوره مػف السػمطا
المخيص ػػا الي ػػى أص ػػدريا والي ػػى يمم ػػؾ اص ػػداره  ،ول ػػو ل ػػـ ي ش ػػر ال،ػ ػرار الم ػػذكور ف ػػى الو ػػا ع

المصريا ألف هذا ال شر ليس

وسيما ل فاذ األمر فى جا ب األفػراد  ،أمػا الج ػا ا داريػا

اليى أصدريا ف ى مميزما با مف و ت صدوره وف،ا لم،واعد الواما
ومػف الم،ػرر كػػذلؾ أف ال،ػرار ا دارش هػػو افصػاح عػف ارادة الج ػػا ا داريػا الممزمػػا

بما ل ا مف سمطا بم،يضى ال،وا يف والموا ق  ،وذلؾ ب،صد حداث مركػز ػا و ى موػيف  ،وأف
ال،رار ا دارش يويبر افذا بمجرد صدوره مف السمطا اليى يممكا  ،ولو لـ ييـ شػره ولك ػا

يسرش فى حؽ األفراد ،

ذا عمموا با بالوسيما الم،ررة ا و ا

( شسح اٌمبٔ ْٛاالدازٌٍ ٜدوزٛز ظٍيّبْ اٌغب ٜٚـ عجؼخ ) 1982

كما أ بت الطاعف باألدلا ال،اطوا أف المبيد المشار ليا لـ يكف مسػرط ا  ،ول ػذا فػإف
ا ػرار المشػػار ليػػا  ،والم سػػوب لمطػػاعف باليح،ي،ػػات يكػػوف فيػػر مط ػابؽ لمح،ي،ػػا والوا ػػع ،
وشرط ا رار الذش يويد با ويووؿ عميا أف يكوف صاد ا ومطاب،ا لموا ع  ،فضى عػف يػوافر
صػػد األ ػرار وا عي ػراؼ باريكػػاب الجريمػػا  ،وأف يكػػوف ارادة الم،ػػر خاليػػا ممػػا يشػػوب ا مػػف

ضغط أو كراه أدبى أو مو وش أو مادش  ،وجميو ا ع اصػر فيػر ميػوافرة فػى ا ػرار المشػار
ليا والػذش ايخذيػا المحكمػا ركيػزة لحكم ػا الصػادر بإدا ػا الطػاعف ودعامػا مػف دعا مػا بمػا
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أبطػػؿ الحكػػـ الطوػػيف لمػػا شػػاب ذلػػؾ ا ػرار مػػف ع ػوار يبطمػػا وي سػػحب هػػذا الػػبطىف لكافػػا

أجزاء الحكـ ولو يسا د لى أدلا أخرش لما بي ا مف يسا د

ومف الم،رر مف هػذا الصػدد أف شػرط ا ػرار وا عيػراؼ الػذش يصػدر مػف الجػا ى

أف يك ػػوف ص ػػاد ار ع ػػف رادة حػ ػرة ومخي ػػارة م ص ػػبا عم ػػى اريك ػػاب الجريم ػػا بكاف ػػا ع اص ػػرها
واركا ا ال،ا و يا دوف كراه أو ضػغط مػادش أو مو ػوش  ،و يويػد بػا ولػو كػاف أمػاـ سػمطا
اليح،يػػؽ  ،ذ

يوجػػد مػػا يم ػػع أو يحػػوؿ دوف أف يكػػوف المػػي ـ مكرهػػا ولػػو فػػى صػػورة ا كػراه

المو وش أو الي ديد و ت د ا بذلؾ ا عيراؼ

وا عيراؼ المويبر فػى المػواد الج ا يػا والػذش يااخػذ بػا المػي ـ يجػب أف يكػوف صػاي

فى ا يراؼ الجريما بكافػا أركا ػا ال،ا و يػا وأف يكػوف مػف الصػراحا والوضػوح بحيػث يحيمػؿ

يػرويىي  ،ػ واذ كػاف األمػر كػذلؾ وكػاف اعيػراؼ المي مػا الرابوػا ( الطاع ػا ) ػد ا صػب عمػى
و ػا ع سػاب،ا عمػػى الوا وػا المطروحػا وجػػاء مفي،ػ اير لػى مايايػػده ويدعمػا مػف األدلػػا الف يػا اليػػى
ي،طػػع ب بػػوت ك ػػا الم ػواد اليػػى ييواطاهػػا الطاع ػػا وأ ػػا لمخػػدر ال يػػرويف أو في ػره فػػإف الحكػػـ

يكػػوف ذ اعيبػػر اعي ػراؼ الطاع ػػا وا رارهػػا دلػػيىي ضػػدها مػػع أ ػػا

ب اء عميا يكوف مويباي واجب ال ،ض وا حالا ٓ

هيوػػد كػػذلؾ و ضػػى بإدا ي ػػا

، ض ٖٔ ٜٔٚٗ/ٔ/ػ س ٕ٘ ػ ص ٔٙػ ر ـ ٕػ طوف ٖٖٗ / ٔٔٚؽ

، ض  ٜٔٙٛ/ٖ/ٔٛػ س  ٜٔػ ص ٖٖٔ ػ ر ـ ٔ ٙػ طوف ٖ٘ ٖٛ /ؽ
واذ كاف ما ي،دـ جميوا فإف الحكـ المطووف فيا يكوف و ػد راف عميػا الػبطىف بمػا يسػيوجب
،ضا وا حالا
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ٚػٓ عٍت ٚلف اٌزٕفير
ـــــــ

فإ ا لما كاف ا سيمرار فى ي فيػذ الحكػـ المطوػوف فيػا ضػد الطػاعف مػف شػر ا أف يريػب
لا أض ار ار

يمكف مداركي ا بما يحؽ لا طمب و ؼ ي فيذه ما يا ري ما يفصػؿ فػى هػذا الطوػف

فٍٙـرٖ األظـــــجبة
ـــــــــــ

يميمس الطاعف مف محكما الػ ،ض األمػر بو ػؼ ي فيػذ الحكػـ المطوػوف فيػا ما يػا ري مػا
يفصؿ فى هذا الطوف ٚا ىُ :
أٚال  :ب،بوؿ الطوف شكى

ثبٔيب  :وفى الموضوع ب ،ض الحكـ المطووف فيا وا حالا

احملبِ / ٝزجبئ ٝػغيخ
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( )17السيرة النبوية فى رحاب التنزيل ـ المجمد األول ـ روز اليوسف ـ ط . 2003
( )18السيرة النبوية فى رحاب التنزيل ـ المجمد الثانى ـ روز اليوسف ـ ط . 2003

( )19السيرة النبوية فى رحاب التنزيل ـ المجمد الثالث ـ روز اليوسف ـ ط . 2004
( )20السيرة النبوية فى رحاب التنزيل ـ المجمد الرابع ـ روز اليوسف ـ ط . 2005

( )21السيرة النبوية فى رحاب التنزيل ـ المجمد الخامس ـ المكتب المصرى الحديث ـ ط .2006
( )22اإلنسان والكون والحياة ـ كتاب اليالل ـ أكتوبر . 2005
( )23تأمالت غائرة ـ دار الشروق ـ ط . 2006

( )24األديان والزمن والناس ـ كتاب اليالل ـ سبتمبر 2006
( )25شجون وطنية ـ المكتب المصرى الحديث ـ . 2006
( )26اليجرة إلى الوطن ـ كتاب اليالل ـ نوفمبر . 2007
( )27رسالة المحاماة ـ دار الشروق ـ سبتمبر . 2008

( )28فى الوحدة والجماعة الوطنية ـ المكتب المصرى الحديث ـ سبتمبر 2008
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( )29فى رياض الفكر ـ كتاب اليالل . 2008

(ٖٓ) بين شجون الوطن وعطر األحباب ـ المكتب المصرى الحديث . 2008

(ٖٔ) من حصاد المحاماة ـ المجمد األول ـ المكتب المصرى الحديث 2009 .

( )ٕ3من حصاد المحاماة ـ المجمد الثانى ـ المكتب المصرى الحديث 2009 .

( )ٖ3من حصاد المحاماة ـ المجمد الثالث ـ المكتب المصرى الحديث 2009 .
( )ٗ3من حصاد المحاماة ـ المجمد الرابع ـ المكتب المصرى الحديث 2009 .

( )٘3من حصاد المحاماة ـ المجمد الخامس ـ المكتب المصرى الحديث 2009 .
( )ٖٙمن حصاد المحاماة ـ المجمد السادس ـ المكتب المصرى الحديث 2009 .
( )ٖٚمن حصاد المحاماة ـ المجمد السابع ـ المكتب المصرى الحديث 2009 .
( )ٖٛمن حصاد المحاماة ـ المجمد الثامن ـ المكتب المصرى الحديث 2009 .

( )ٖٜمن حصاد المحاماة ـ المجمد التاسع ـ المكتـب المصرى الحديث2009 .
(ٓٗ) من حصاد المحاماة ـ المجمد العاشر ـ المكتـب المصرى الحديث 2009 .

(ٔٗ) من حصاد المحاماة ـ المجمد الحادى عشرـ المكتـب المصرى الحديث 2010 .
(ٕٗ) من حصاد المحاماة ـ المجمد الثانى عشر ـ المكتـب المصرى الحديث 2010 .
(ٖٗ) من حصاد المحاماة ـ المجمد الثالث عشر ـ المكتب المصرى الحديث 2011 .
(ٗٗ) من حصاد المحاماة ـ المجمد الرابع عشر ـ المكتب المصرى الحديث 2011 .
)٘ٗ) من حصاد المحاماة ـ المجمد الخامس عشر ـ المكتب المصرى الحديث

( )ٗٙمن حصاد المحاماة ـ المجمد السادس عشر ـ المكتب المصرى الحديث
( )ٗٚمن حصاد المحاماة ـ المجمد السابع عشر ـ المكتب المصرى الحديث  .تحت الطبع
( )ٗٛدولة األيام ! ـ كتاب اليالل أول يونيو 2009

( )ٜٗقد تكون الديانة تجسيدا لمعقل  .ترجمة وعرض عن كتاب حياة العقل لمفيمسوف جورج سانتايانا ـ
كتاب اليالل ـ نوفمبر 2009
(ٓ٘) األمن واألمان  :قراءة فى األمن المجتمعى فى اإلسالم ـ المكتب المصرى الحديث ـ 2009
( )51من تراب الطريق ـ الكتاب األول ـ المكتب المصرى الحديث . 2008
(ٕ٘) من تراب الطريق ـ الكتاب الثانى ـ المكتب المصرى الحديث 2009

(ٖ٘) من تراب الطريق ـ الكتاب الثالث ـ المكتب المصرى الحديث 2010
(ٗ٘) من تراب الطريق ـ الكتاب الرابع ـ المكتب المصرى الحديث 2010

(٘٘) من تراب الطريق ـ الكتاب الخامس ـ المكتب المصرى الحديث ٕٕٔٓ
( )٘ٙمن تراب الطريق ـ الكتاب السادس ـ المكتب المصرى الحديث ٖٕٔٓ
( )٘ٚفى دروب الفكر والحياة  .مطبوعات اليالل ـ نوفمبر 2010
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( )٘ٛمن ىمس المناجاة وحديث الخاطر (ٔ)  .المكتب المصرى الحديث ـ نوفمبر 2010
( )59من همس المناجاة وحديث الخاطر ( )2المكتب المصرى الحديث 2102
(ٓ)ٙالواقع أو الحقيقة ـ ترجمة عن كتاب طبيعة العالم المادى ـ لمسير آرثر إدينجتون ومقاالت أخرى
لممترجم ـ كتاب اليالل ـ ديسمبر . 2010

(ٔ )ٙمن وحى الحج ـ سمسمة دراسات اسالمية ـ المجمس األعمى لمشئون اإلسالمية ـ يناير 2011
(ٕ )ٙفى صحبة محمد عبد اهلل محمد .المكتب المصرى الحديث 2011
(ٗ )ٙكتابات غربية  .كتاب اليالل ـ أغسطس 2011
(٘ )ٙمن فيوض اإلسالم ـ دار المعارف

( )66اإلسالم يا ناس ! ـ المكتب المصرى الحديث ٖٕٔٓ

( )ٙٚعبقرية إنكار الذات ـ أبو عبيدة بن الجراح ـ تحت الطبع
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اٌفٙسض

َ

اٌمضيـــــخ

ٔ

اخيىس عف ال،ضػيا ر ػـٖ ٕٕٓٓ/ٕٛٔٙج ايػات شػب ار الخيمػا ( ٕٕٓٔ  ٕٕٓٓ/كمػى

ٕ
ٖ
ٗ
٘
ٙ
ٚ
ٛ
ٜ
ٓٔ

اٌظفذخ

ج وب ب ا ) ،ض ر ـ  ٜٚ/ٖٔٓٓٚؽ
اس ػػيوماؿ الو ػػؼ وال،وةم ػػع م ػػوظفيف عم ػػومييف

ػ ي ػػىؼ عم ػػدش

ػ ف ػػى ال،ض ػػيا ر ػػـ

 ٜٜٔٛ/ٛٗٙج ايات الجيزة ( ٗ ٜٔٛٛ/ٜٚكمى الجيزة) ،ض ر ـ  ٚٔ/ٜٔٚٔٛؽ
خيا ػػا أما ػػا

ػ ع ػػدـ ال،ب ػػوؿ

ػ ف ػػى ال،ض ػػيا ر ػػـ  ٜٜٕٔ/ٙٔ٘ٚجػ ػ ق ش ػػبيف الك ػػوـ

(  ٜٜٔٗ/٘ٓٔٚج ق س شبيف الكوـ ) ،ض ر ـ ٕ ٙٗ/ٖٔٚٚؽ
ايفػاؽ ج ػا ى ػ اسػييىء ػ يزويػر ػ اشػيراؾ فػى ال،ضػيا ر ػـ ٕٔٓٔ ٕٓٓٓ/ج ايػات صػر
ال يؿ ٖٖٕٓٓٓ/ٛكمى وسط ال،اهرة ػ ،ض ر ـ ٕٕٓٚ/ٗٚٛؽ
ػػذؼ بطري ػػؽ ال شر ػ ػ ص ػػور ف ػػى اليس ػػبيب

ػ خط ػػر ف ػػى يطبي ػػؽ ال ،ػػا وف ف ػػى ال،ض ػػيا

ٖ ٕٓٓٓ/ٕٙٛج ق بو ؽ ػ ،ض ر ـ  ٜٙ/ٕٜٚ٘ٗؽ
يسػ يؿ اسػييىء ػ يػربق ػ ضػرار ػ اشػيراؾ فػى ال،ضػيا ر ػـ  ٜٜٔٚ/ٜٛٚج ايػات صػر
ال يؿ ( ور ـ  ٜٜٔٚ/ٛكمى وسط ال،اهرة ) الطوف بال ،ض ر ـ ٗ٘٘ٓ ٖٚ/ٙؽ
صب ػ فى ال،ضػيا ر ػـ ٓ ٕٓٓ٘/ٚٙٙجػ ق س الجيػزة  ( ،ال،ضػيا ر ػـ ٕٗٔٓٓٓٔ/ٜ
ج ق ) فى الطوف بال ،ض ر ـ  ٚٚ/ٔٚٔٛٛؽ
حيػازة مخػػدرات ب،صػػد ا يجار صػػور ػ فسػاد اسػػيد ؿ ػ فػػى ال،ضػػيا ر ػػـ ٕٓٓٚ/ٕٕٜٙ
اكيوبر ( ال،ضيا ر ـ ٕٓ ٕٓٓٚ/٘ٚكمى ) فى الطوف بال ،ض ر ـ ٓ ٜٚ/ٕٜٗؽ
يزوير محرر عرفى ػ اسيوماؿ ػ فػى ال،ضػيا ر ػـ  ،ٔٗٗٓٚر ػـ ٓ ٕٓٓٚ/ٚ٘ٚجػ ق ٙ
أكيوبر) فى الطوف بال ،ض ٖٖٓ/ٜٔٛؽ

٘
ٗٗ
ٕٚ
ٕٔٔ
ٕٓٙ
ٕٜ٘
ٕٖٙ
ٕٖٜ
ٖٔٗ

يزويػر فػى أوراؽ رسػميا ػ اسػيوماؿ ػ يػداوؿ مػواد خطػرة ػ فػى ال،ضػيا ر ػـ ٕٖٓٓ/ٖٜٔٗ
ج ايػػات الػػد ى (  ٕٖٓٓ/ٔٗٛكمػػى شػػماؿ الجي ػزة ) ػ فػػى الطوػػف بػػال ،ض ر ػػـ ٖٔٚٙ
 ٚ٘/ؽ
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