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رمذيــــُ
عاما فى المحامػاة ودػدت فػى يرىػينى مػف طلػوف الػماض ومػا
عبر خمسة وخمسيف ً
يفرغتػػف في ػػا مػػف يسػػباب اػػى ح ػػاد السػػميف وخبػرة اللمػػر والػػديب الطويػػؿ  ..يريػػت يف
يسػػت بر ب ػػا لمنسػػى ويف يتيح ػػا لزمقبػػى ويبمػػابى ًبػػؿ يف يفػػارؽ

م ػقً يف يدػػدوا في ػػا مػػا

يليػم ـ عمػى مػا محممػف دميلػػا فػى رسػالة المحامػاة بايم ػا المبيمػػة وعطاب ػا السػخى الاػابـ عمػػى

اللمـ والباافة والددية والذمة واإلخقص والوًار .

رجائى عطية
المحامى

2

بسم اهلل الرحمن الرحيم
َح ُد ُى َما أ َْب َك ُم
َو َ
ب المّ ُو َمثَالً َّر ُجمَ ْي ِن أ َ
ض َر َ
الَ َي ْق ِد ُر َعمَ َى َ
ش ْي ٍء َو ُى َو َك ٌّل َعمَى َم ْوالهُ
ِ
أ َْي َن َما ُي َو ِّج ُّ
ستَ ِوي ُى َو
يو الَ َيأْت ِب َخ ْي ٍر َى ْل َي ْ
ِ ٍ
ستَ ِق ٍيم
ْم ُر ِبا ْل َع ْد ِل َو ُى َو َعمَى ص َراط ُّم ْ
َو َمن َيأ ُ
()ٚٙ

صدق اهلل العظيم
سورة المحؿ ()ٚٙ
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إىـداء
ـ
إلى المحامين
فرسان الحق الحرية والكرامة
رجائى عطيو
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لؼيخ محبَ اٌغجبؽخ

ثني اٌزظّيُ ٚاإلٔشبء ٚاٌظيبٔخ
ــــــــــ

اٌمؼيخ  0222/98143عٕبيبد لغُ أٚي ِذيٕخ ٔظش  0222/0982وٍ ٝششق اٌمب٘شح

اٌـؼٓ ثبٌٕمغ  84/81111ق
ــــــــــــــــ
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زلىّخ إٌمغ
اٌذائشح اجلٕبئيخ
ِزوــــــشح
ثأعجبة اٌـؼٓ ثبٌٕمغ
ادلمذَ ِٓ  ٔ :ػ
ٕػ

..........

محكوـ ضداما ـ طاعميف

..........

وموطم ما المختار مكتب األستاذ /محمػد ردػابى عطيػف ـ وىػ رتف ردػابى
عطيف ـ المحامى بالماض  ٕٙىارع ىريؼ باىاـ الااارة ـ ٓ
ػـــــــــــذ  :الميابة اللامة
ف ٝاحلىـــُ :

ال ػػادر ف ػػى ٖٓ ٕٓٓ٘/ٔٔ/ف ػػى الاض ػػية رً ػػـ ً ٕٓٓٓ/ٖٜٗٔٛس ػػـ

يوؿ مديمػػة م ػػر ( ٕٓٓٓ/ٕٖٗٚكمػػى ىػػرؽ الاػػاارة ) والااضػػى حضػػورياً

بملاًبػ ػػة  ..........و  ..........بػ ػػالحبس مػ ػػل الىػ ػػوؿ لمػ ػػدة سػ ػػمة واحػ ػػدة
وتوريم مػػا مبمػػس خمس ػيف يلػػؼ دميػػف لمػػا مسػػب ألي مػػا ويمػػرت ب ياػػاؼ تمنيػػذ
اللاوبة أياافا ىامق لدميل اآلبار الدمابية لمدة بقث سموات تبدي مف اليوـ
.
اٌٛلبئــــــغ

يحال ػػت المياب ػػة اللام ػػة الط ػػاعميف و خػ ػريف أل ػػى المحاكم ػػة بو ػػؼ يم ػػـ ف ػػى ي ػػوـ ٕ
يغسطس ٕٓٓٓ بدابرة ًسـ يوؿ مديمة م ر ـ محافظة الااارة .
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أٚال :

المت موف مف األوؿ  /الطاعف ألى الرابل ـ يًاموا عمق بحماـ مػاد اتحػاد ماابػات
الم ػػف الطبيػػة دوف م ارعػػاة األ ػػوؿ النميػػة فػػى الت ػػميـ والتمنيػػذ ويعمػػاؿ الك ربػػا

وعمػػى محػػو مخػػالؼ لل ػػوؿ النميػػة ممػػا يد ألػػى تسػػرب التيػػار الك ربػػابى لميػػا
حمػػاـ السػػباحة وًػػد مىػ عػػف اػػذا وفػػاة ىخ ػػيف امػػا سػػار مػػدحت عبػػد البػػار

وداسر محمد حاتـ عمى المحو المبيف باألوراؽ .
صبٔيب :

المت مػػوف دميلػػا تسػػببوا بخطػػب ـ فػػى مػػوت كػػؿ مػػف  ....... /و ..........وكػػاف
ذلػػؾ ماىػػبا عػػف أامػػال ـ وعػػدـ احت ػرازاـ وعػػدـ م ارعػػات ـ لم ػوابم والا ػواميف ب ػ ف ًػػاـ
المػػت ـ مػػف األوؿ ( الطػػاعف ) ألػػى ال اربػػل ب عمػػاؿ ك ربابيػػة بحمػػاـ سػػباحة مػػاد
أتح ػ ػػاد مااب ػ ػػات الم ػ ػػف الطبي ػ ػػة دوف أتب ػ ػػاع ـ لل ػ ػػوؿ النمي ػ ػػة وغي ػ ػػر المطاباػػ ػػة
لمموا ػػنات النميػػة الماػػررة ولػػـ يتبػػل المت مػػاف الخػػامس والسػػادس يمظمػػة ال ػػيامة
الما ػػررة لتم ػػؾ األعم ػػاؿ مم ػػا يد أل ػػى تس ػػرب التي ػػار الك رب ػػابى أل ػػى مي ػػا حم ػػاـ

الس ػػباحة ويد أل ػػى

ػػلؽ المدم ػػى عمي م ػػا س ػػالنى ال ػػذكر وموت م ػػا عم ػػى المح ػػو

المبػػيف بػػالتاريريف الطبيػػيف الم ػرفايف وًػػد وًلػػت الدريمػػة متيدػػة إلخقل مػػا أخػػق
دسيما بما تنرضف عمي ـ ي وؿ م مت ـ .
األمػػر الملاًػػب عميػػف بػػالمواد ٔٔ ٕٕ مكػػرر مػػف الاػػاموف ٜٔٚٙ/ٔٓٙ

والمل ػ ػ ػ ػ ػػدؿ ب ػ ػ ػ ػ ػػالاواميف ٕٓ ٜٜٔٙ/ٔٓٔ ٜٜٕٔ/ٕ٘ ٜٖٔٛ/والم ػ ػ ػ ػ ػػادة ٕٖٛ
عاوبات .
وبدمس ػ ػػة  ٕٜيولي ػ ػػو س ػ ػػمة ٕٕٓٓ ًض ػ ػػت المحكمػػ ػػة حض ػ ػػوريا بملاًبػػ ػػة
المت م ػػيف األربل ػػة األوؿ باألى ػػواؿ الى ػػاًة لم ػػدة خم ػػس س ػػموات وبتوػ ػريم ـ مبم ػػس
خمسيف يلؼ دميف عما مسب ألي ـ وىطب يسماب ـ مف سدقت ماابػة الم مدسػيف

وسدقت اتحاد الماػاوليف لمػدة سػمتيف ومىػر الحكػـ فػى دريػدتى األاػراـ واألخبػار
اليوميتيف عمى مناة المحكوـ عمي ـ .
وطلف الطاعماف عمى ذلؾ الحكـ بطريػؽ الػماض وًيػد طلم مػا تحػت رًػـ
ٔ٘ٔٗ لسػػمة ٕٕٓٓ ؽ ـ وبدمس ػة ً ٕٖٓٓ /ٖ/ٙضػػت محكمػػة الػػماض بابػػوؿ

طلم ما ىكق وفى الموضوع بماض الحكـ المطلوف فيف واإلعادة .
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ويعيػ ػ ػػدت محاكمػ ػ ػػة الطػ ػ ػػاعميف وبػ ػ ػػاًى المت مػ ػ ػػيف ومحكمػ ػ ػػة اإلعػ ػ ػػادة ًضػ ػ ػػت بدمسػ ػ ػػة
ٖٓ ٕٓٓ٘/ٔٔ/بملاًبة الطاعميف باللاوبة السابؽ بيام ا .

ولما كاف الحكـ األخير باطق فاد طلف عميف الطاعماف لممرة البامية بوكيؿ
بطريؽ الماض بمودب توكيؿ يبيم لف حؽ الطلف بالماض ( مرفؽ ) وذلؾ بتاريخ
 ٕٓٓٙ/ٔ/ٕٛب ػرًـ ٖ ٕٓٓٙ/ٛلمطػػاعف األوؿ ٗ ٕٓٓٙ/ٛلمطػػاعف البػػامى ـ
ميابة ىرؽ الااارة الكمية وفيما يمى مورد يسباب الطلف بالماض .

أٚال  :اٌمظٛس ف ٝاٌزغجيت .

أعــجبة اٌـؼٓ

يبيف مف مطاللة مدومات يسباب الحكـ المطلوف فيف يف محكمة الموضػوع تسػامدت

فى ًضاب ا ب دامة الطاعميف وباًى المت ميف ألى الػدليؿ النمػى المسػتمد مػف التاريػريف الطبيػيف
الموًليف عمى دبتى المدمى عمي ما .

وح ػمت المحكمػة مػػاد التاريػر األوؿ بمػا م ػػف يمػف خػاص بدبػػة المدمػى عميػػف /

 ........ويف الدبػػة لػػذكر يبمػػس مػػف اللمػػر حػوالى ٗٔ سػػمة ومضػػى عمػػى الوفػػاة مػػدة يًػؿ مػػف
ٕٗ ساعة مف تاريخ تحرير التارير فى ٖ ٕٓٓٓ/ٛ/ويف سبب الوفاة
مما يد ألى

دمة ك ربابية بالدسد

دمة ع بية ك ربية وابوط حاد بالدورة الدموية والل بية .

وح مت المحكمة مضموف التارير الطبى البامى بما م ف يمف يخص المدمى عميػف

 ........... /وسمف حوالى تسل سػموات وًػد و ػؿ دبػة اامػدة متيدػة

ػدمة ك ربابيػة داخػؿ

حماـ سباحة ماد ماابة الم ف الطبية بمديمة م ر .
ومػػا يوردتػػف المحكمػػة فيمػػا تاػػدـ

يلػػد بيامػػا كافيػػا لمضػػموف التاريػريف سػػالنى الػػذكر

أممػػا يمطػػو عمػػى متيدػػة مػػا امت ػػى أليػػف الكىػػؼ الطبػػى عمػػى دبتػػى المدمػػى عمي مػػا السػػابؽ
اإلىارة ألي ا .
أذ خم ػػت م ػػدومات يس ػػباب الحك ػػـ م ػػف بي ػػاف المظ ػػاار وال ػػد بؿ الت ػػى ود ػػدت عم ػػى
الدبتيف والتى يدت ألى تمؾ المتيدة التػى خمػص ألي ػا واضػل التاريػريف النميػيف سػالنى البيػاف
بملم ػػى يف المحكم ػػة ل ػػـ توض ػػم بم ػػدومات يس ػػباب حكم ػػا الما ػػدمات واللما ػػر الت ػػى تحم ػػؿ

المتيدػػة التػػى امت ػػت ألي ػػا عػػف سػػبب وفػػاة المدمػػى عمي مػػا فػػى ممطػػؽ سػػابس واسػػتد ؿ سػػميـ
وبذلؾ يستحيؿ عمػى محكمػة الػماض بسػط رًابت ػا عمػى الحكػـ مػف ماحيػة مػد
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ػحة تطبيػؽ

الااموف للدـ توافر اللما ر الواًلية التى مف خقل ا تسػتطيل المحكمػة اللميػا مباىػرة سػمطت ا

فى مباىرة تمؾ المراًبة عمى المحو ال حيم .

كمػػا دػػا اػػذا الا ػػور فػػى بيػػاف ذلػػؾ الػػدليؿ النمػػى الػػذ اسػػتمدت أليػػف المحكمػػة فػػى
ًضػػاب ا ب دامػػة الطػػاعميف مدافيػػا مػػص المػػادة  ٖٔٓ/أدػ ار ات دمابيػػة والتػػى تودػػب عمػػى كػػؿ
حكـ باإلدامة أيراد مضموف كؿ دليػؿ مػف يدلػة الببػوت التػى تسػتمد ألي ػا المحكمػة فػى ًضػاب ا

باإلدامة عمى محو واضػم ومن ػؿ بحيػث

يىػوبف اإلدمػاؿ يو التلمػيـ يو الومػوض واإلب ػاـ

وذلػػؾ حتػػى تسػػتطيل محكمػػة الػػماض ممارسػػة سػػمطت ا فػػى مراًبػػة
الحكـ لبياف مد

ػػحة تطبيػػؽ الاػػاموف عمػػى

وابف يو ً ور وفساد استد لف .

وألف ممطؽ الحكـ الاضابى

يتحاؽ أ أذا كامت المتابج التػى تتو ػؿ ألي ػا المحكمػة

مػف خػػقؿ األدلػػة المطروحػػة عمػػى بسػػاط البحػث يمام ػػا محمولػػة عمػػى ماػػدمات ممطايػػة تػػاد

ألي ا فى ممطؽ سابس واستد ؿ سديد ف ذا اًت ر الحكـ عمى بياف متيدػة الػدليؿ وحػداا دوف
بيػػاف مادماتػػف ويسػػبابف بمػػا يسػػوغ لحمػػؿ تمػػؾ المتيدػػة ف مػػف يكػػوف مىػػوبا بالا ػػور فػػى بيامػػف ـ
ويكوف الحكـ فى حاياتف خاليا ـ مػف يسػبابف مػل يف تسػبيب األحكػاـ مػف ياػـ الضػمامات التػى
يودب ػػا الاػػاموف تحاياػػا لملدالػػة وحتػػى ياتمػػل دم ػػور المتااضػػيف بلدالػػة الاضػػاة وبلػػداـ عػػف

مظمة التحكـ وا ستبداد ـ ودفل ما يكوف ًد راف عمى األذااف مف ميؿ يو او
ول ػػذا بػػات يم ػ ار ماضػػيا ضػػرورة اىػػتماؿ كػػؿ حكػػـ

.

ػػادر باإلدامػػة عمػػى بيػػاف واضػػم

من ػػؿ لمضػػموف كػػؿ دليػػؿ مػػف يدلػػة اإلببػػات التػػى اعتمػػدت عمي مػػا المحكمػػة فػػى ًض ػػاب ا
و تكنػػى اإلىػػارة أليػػف يو بيػػاف متيدتػػف فحسػػب بػػؿ يتلػػيف بيػػاف ماػػدمات تمػػؾ المتيدػػة حتػػى
يمكػػف لمحكمػػة الػػماض الت كػػد مػػف يم ػػا تحمػػؿ المتػػابج التػػى خم ػػت ألي ػػا المحكمػػة فػػى ممطػػؽ

سابس واستد ؿ مابوؿ ـ واو ما ً ر الحكػـ المطلػوف فيػف عػف بيامػف عمػدما ح ػؿ مضػموف
التاريريف الطبيػيف سػالنى الػذكر مكتنيػا ببيػاف سػبب الوفػاة وب مػف ال ػدمة الك ربابيػة دوف بيػاف
المظاار المىاادة عمى دبة كؿ مف المدمى عمي ما ـ واإل ػابات التػى لحاػت ب مػا والماديػة
لموفػػاة متيدػػة ال ػػلؽ الك ربػػابى وبػػذلؾ ي ػػبحت تمػػؾ الماػػدمات واألسػػباب مىػػوبة بالتد يػػؿ
والتلميـ ويمبئ ذلؾ كمف عف يف محكمة الموضوع لػـ تمحػص الػدليميف النميػيف المىػار ألي مػا

تمحي ا دًياا ولـ تبحب ما بحبا ىامق وعمى محو ي يئ ل ا النر ػة لمن ػؿ فػى الػدعو عػف
ب ر كامؿ وب يرة ىاممة ولمتلػرؼ عمػى ودػف الحاياػة األمػر الػذ يليػب الحكػـ المطلػوف
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فيف بما يستودب ماضف ـ ولو تسامدت المحكمة فى ًضاب ا باإلدامة ألى يدلة يخػر ـ لمػا اػو
مارر ب ف األدلة فػى المػواد الدمابيػة متسػامدة يىػد بلضػ ا يزر الػبلض اآلخػر ومم ػا مدتملػة
تتكػػوف عايػػدة المحكمػػة بحيػػث أذا سػػاط يحػػداا يو اسػػتبلد تلػػذر التلػػرؼ عمػػى يبػػر ذلػػؾ فػػى
تاديراا لسابر األدلة األخر

.

ومػػف الما ػػرر كػػذلؾ يف ك ػػؿ حك ػػـ باإلدام ػػة يتلػػيف اى ػػتمالف عمػػى بي ػػاف من ػػؿ وواض ػػم

لمض ػػموف ك ػػؿ دلي ػػؿ م ػػف األدل ػػة الت ػػى اس ػػتمدت ألي ػػا المحكم ػػة ف ػػى ًض ػػاب ا باإلدام ػػة بحي ػػث
يىػػوبف اإلدمػػاؿ والتلمػػيـ والومػػوض يو اإلب ػػاـ ـ ويكػػوف الحك ػػـ ًا ػػر البيػػاف أذا اكتنػػى
بتح ػػيؿ متيدػػة التاريػػر الطبػػى فحسػػب دوف بيػػاف مادماتػػف ويسػػاميد أذ يمبػػئ ذلػػؾ عػػف يف
المحكمػػة لػػـ تمحػػص ذلػػؾ الػػدليؿ التمحػػيص الكػػافى الػػذ ي يػػئ ل ػػا النر ػػة لمتلػػرؼ عمػػى
الحاياة .

* ماض ٗٔ ٜٕٔٛ/ٕٔ/ـ س ٖٖ ـ طلف  ٙٓٗٚلسمة ٕ٘ ؽ
* ماض ٖ ٜٕٔٛ/ٔ/ـ س ٖٖ ـ رًـ  ٔ/ـ ص ٔٔ ـ طلف ٘ ٕٖٙلسمة ٔ٘ ؽ
* ماض ٗٔ ٜٔٛٙ/ٖ/ـ س  ٖٚـ رًـ  ٕ٘/ـ ص ٗٔٔ طلف ٘ ٜٗٛلسمة ٘٘ ؽ

و محؿ فى اذا ال دد لماوؿ ب ف اللاوبة الماضى ب ا ضد الطاعميف واى الحبس

لمػػدة سػػمة واحػػدة لدريمػػة أًامػػة يعمػػاؿ بحمػػاـ السػػباحة المػػذكور دوف م ارعػػاة األ ػػوؿ النميػػة
الماررة فى ت ميـ يعماؿ البما وتمنيذ مل خريف ألعماؿ الك ربا ػ اى عاوبة مبػررة ـ ألف
الطاعف يمازع فى
يمف

ػورة الواًلػة ب كمم ػا وفػى كافػة يو ػاف ا الااموميػة المختمنػة ومػف الماػرر

محؿ لتطبيؽ مظرية اللاوبة المبررة متى ًامت تمؾ الممازعة.

* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :
"

مح ػػؿ لتطبي ػػؽ مظري ػػة اللاوب ػػة المب ػػررة والا ػػوؿ بل ػػدـ الد ػػدو م ػػف الطل ػػف عم ػػى

اعتبػػار يف الطػػاعف يديػػف بدريمػػة تااضػػى مبػػالس خػػارج مطػػاؽ عاػػد اإليدػػار كخمػػو ردػػؿ ويف
اللاوبػػة الماضػػى ب ػػا ماػػررة ًامومػػا ل ػػذ الدريمػػة  ..ألف الطػػاعف يمػػازع فػػى طلمػػف فػػى الواًلػػة
التػػى اعتما ػػا الحكػػـ ب كمم ػػا سػوا فيمػػا يتلمػػؽ بتااضػػى مبػػالس كخمػػو ردػػؿ يو ماػػدـ أيدػػار يو

تااضيف كمي ما " .

* ماض ٖٓ ٜٔٛٙ/ٔٔ/ـ س  ٖٚـ  ٔٔٛـ ٘ ٜٛـ طلف رًـ ٖٓ ٘٘/ٖٙؽ

11

* ٚلؼذ وزٌه ثأٔٗ :
"

مح ػػؿ لتطبي ػػؽ مظري ػػة اللاوب ػػة المب ػػررة والا ػػوؿ بل ػػدـ الد ػػدو م ػػف الطل ػػف ويم ػػف

م محة لمطاعف فى الطلف عمى الحكـ ب ػذا الملمػى مػا دامػت اللاوبػة الماضػى ب ػا عميػف
ماررة فى الااموف حتى مل عدـ توافر الا د الخاص فى دريمة الاتؿ اللمد ـ ما داـ الطاعف
يمػ ػ ػ ػػازع ف ػ ػ ػ ػػى طلم ػ ػ ػ ػػف ف ػ ػ ػ ػػى الواًل ػ ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػ ػػى اعتما ػ ػ ػ ػػا الحك ػ ػ ػ ػػـ مافي ػ ػ ػ ػػا أط ػ ػ ػ ػػقؽ الم ػ ػ ػ ػػار عم ػ ػ ػ ػػى
المدمى عميف" .

* ماض  ٜٔٛٔ/ٔٔ/ٔٚـ س ٕٖ ـ  ٜٔ٘ـ  ٜٕٜـ طلف ٖٕٖٔ ٘ٓ/ؽ

وياوؿ الدكتور يحمد فتحى سرور فى مالنة الماض فى المػواد الدمابيػة ص ٕٖٗ طبلػة
ٓ ٜٔٛمود ا الماد ل ذ المظرية ـ يم ا

تتنؽ مل وظينة محكمة الماض فػى ضػماف تطبيػؽ

الااموف ـ ألم ا تاد ألى اإلباا عمى يحكاـ مخالنة لماػاموف ـ واػذا يىػدل المحػاكـ عمػد عػدـ
الت كػػد مػػف الو ػػؼ الاػػامومى ال ػػحيم عمػػد الاضػػا بلاوبػػات تػػدخؿ فػػى حػػدود المسػػموح بػػف

تدمبا لماض الحكـ ـ واذا المسمؾ يزعزع الباة فى الاضا ويضلؼ مف فاعمية الااموف ويابر
فى وحدة كممتف .

ول ذا ف ف لممت ـ م محة يكيػدة فػى ماػض الحكػـ ةواعػادة المحاكمػة م مػا كامػت اللاوبػة
مبررة ـ أذ مف م محتف يف تو ػؼ دريمتػف بالو ػؼ ال ػحيم ل ػا ـ فػ ذا يديػف بػت ـ متلػددة
ف ف لف م محة فى يف ياضى بب ار تف عف أحدااا …

ويمف أذا كاف الا د مف اذ المظرية اػو سػبب الخىػية مػف اإلسػراؼ فػى ماػض األحكػاـ
ةواعػػادة المحاكمػػات أ يف اػػذا التبريػػر يدػػب ي يحػػوؿ دوف مطالبػػف المحػػاكـ بػػاحتراـ تطبيػػؽ
الاػػاموف وكنالػػة الضػػمامات التػػى ىػػرع ا اػػذا الاػػاموف مػػف يدػػؿ محاكمػػة عادلػػة … و يمكػػف
مطالبػة المػواطميف بػاحتراـ الاػػاموف أ أذا كػاف الاضػا منسػف يىػػد حر ػا عمػى تطبياػف تطبياػػا
سميما واحتراـ مبدي ىرعية الدرابـ واللاوبات ٓ
اذا وًد كاف أمساؾ المحكمة عػف بيػاف الماػدمات التػى خمػص مم ػا التاريػراف الطبيػاف
الموًلاف عمػى دبتػى المدمػى عمي مػا والتػى يدت ألػى المتيدػة الػواردة ب مػا ـ سػببا فػى حدب ػا
عػػف الت ػػد لػػدفاع الطػػاعميف والاػػابـ عمػػى يف سػػبب وفات مػػا زاؿ مد ػػو ولػػـ يتحػػدد بىػػكؿ
فمػػى ًػػاطل للػػدـ تى ػريم دبػػة كػػؿ مم ػػا بملرفػػة الطبيػػب الىػػرعى واػػو النمػػى المخػػتص ب بػػدا

الػ ير فػػى اػػذ األمػػور النميػػة البحتػػة فػػى ضػػو مػػا يسػػنر عمػػف التى ػريم مػػف متػػابج خا ػػة ويف
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يسػػباب الوفػػاة تكػػوف خنيػػة و تتكىػػؼ عمػػى محػػو محاػػؽ أ بلػػد تىػريم األد ػ از الربيسػػية مػػف
الدسـ ومم ا الربتيف والامب والمخ .

ول ػػذا كػػاف ً ػػور الحكػػـ فػػى تح ػػيؿ مضػػموف الػػدليؿ النمػػى مػػاب ار فػػى سػػقمة ممطاػػف
الاضابى بما ي مف بالا ػور المبطػؿ ـ فضػق عػف يمػف حدػب المحكمػة عػف الت ػد لػدفاع
الطاعميف الاابـ عمى منى رابطة السببية بيف مىاط الطاعف وتمؾ الوفػاة ـ وبػذلؾ يكػوف الحكػـ

فوؽ ً ور وًد ىابف اإلخقؿ بحؽ الدفاع بما استودب ماضف .

ودػػدير بالػػذكر ـ يف محكمػػة الػػماض يوردت ب سػػباب حكم ػػا الػػذ ًضػػى بػػماض الحكػػـ
السػػابؽ يف رابطػػة السػػببية ركػػف دػػوار فػػى دريمػػة الاتػػؿ الخطػ التػػى ديػػف عم ػػا الطاعمػػاف
ويف تمػػؾ الرابطػػة يتلػػيف يف تكػػوف واضػػحة بػػالحكـ ويسػػبابف بحيػػث
استمادا ألى تارير فمى

يىػػوب ا أدمػػاؿ يو تلمػػيـ

ادر مف المختص فميا واو بق ىؾ الطبيب الىرعى ـ وكاف عمى

المحكمة يف تستديب لطمب الدفاع استطقع ير ذلػؾ الطبيػب بلػد دعوتػف ألدا الىػ ادة فػى

ضو الوًابل المطروحػة عمػى بسػاط البحػث يمػاـ المحكمػة لكػى يػدلى ب يريػف النمػى الحاسػـ فػى
سػػبب وفػػاة المدمػػى عمي مػػا ـ ةواذا يمسػػكت المحكمػػة عػػف دعوتػػف ولػػـ تحاػػؽ دفػػاع الطػػاعميف
الد ػػوار الس ػػالؼ ال ػػذكر مكتني ػػة ب ػػالتاريريف الطبي ػػيف الاا ػ ػريف المى ػػار ألي م ػػا بم ػػا

يكن ػػى

لماطل بسبب الوفاة وات اؿ خطػ الطػاعف أف ودػد بتمػؾ المتيدػة ات ػا وبياػا بحيػث مػا كػاف
يمكف حدوث الوفاة لو خطبف عمى فرض ببوتف ـ فػ ف الحكػـ يكػوف مليبػا وادػب الػماض كمػا
سمؼ البياف .
صبٔيب  :لظٛس آخش ف ٝاٌزغجيت :

يبػيف مػػف مطاللػػة مػػدومات يسػػباب الحكػػـ المطلػوف فيػػف يف محكمػػة الموضػوع ذابػػت فػػى

مداؿ ت ويراا لواًلة الدعو التى ًضت ب دامة الطاعميف وباًى المت ميف عم ا ألى ًول ا :

" أمػػف وبتػػاريخ ًٕ ٕٓٓٓ/٘/ػػاـ المت مػػوف األربلػػة األوؿ ( الطػػاعف اػػو المػػت ـ األوؿ )
ب عمػػاؿ بحمػػاـ سػػباحة مػػاد اتحػػاد ماابػػات الم ػػف الطبيػػة بمديمػػة م ػػر دوف م ارعػػاة األ ػػوؿ
النمية الماررة فى ت ػميـ يعمػاؿ البمػا وتمنيػذاا ويعمػاؿ الك ربػا عمػى محػو يخػالؼ األ ػوؿ
النمية فى الت ميـ والتمنيذ مما يد ألى تسرب التيار الك ربابى لميػا حمػاـ السػباحة وًػد مىػ

عػػف مخػػالنت ـ ل ػػذ األ ػػوؿ النميػػة وفػػاة المدمػػى عمي مػػا

ػػلاا بالتيػػار الك ربػػابى المتسػػرب

لميػا الحمػػاـ عمػػى المحػػو المبػػيف بالتحاياػػات ـ وًػػد مىػ ذلػػؾ التسػػرب لميػػا الحمػػاـ كػػذلؾ عػػف
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خط ػ المػػت ـ  ..........ةواامػػال ـ وعػػدـ احت ػرازاـ ودوف م ارعػػات ـ لما ػواميف والم ػوابم واألمظمػػة

ب ف ًاـ المت مػوف مػف األوؿ ألػى ال اربػل ب عمػاؿ بمػا وك ربػا بحمػاـ السػباحة ـ سػالؼ الػذكر

خقفػػا لل ػػوؿ النمي ػػة والويػػر مطاباػػة لمموا ػػنات النميػػة الما ػػررة ول ػػـ يتبػػل المػػت ـ الخ ػػامس
يمظمػػة ال ػػيامة الماػػررة لتمػػؾ األعمػػاؿ ممػػا تسػػبب فػػى حػػدوث وفػػاة المدمػػى عمي مػػا بالتيػػار
الك ربػػابى وًػػد وًلػػت اػػذ الدريمػػة متيدػػة أخقل مػػا أخػػق دسػػيما بمػػا تنرضػػف عمػػي ـ ي ػػوؿ

م مت ـ " .

ٚأػبف احلىُ يمٛي :

"وببت مف تارير الملمؿ الدمابى يف الحادث متيدػة سػرياف التيػار الك ربػابى بد ػد ياتػرب

مف ٕٕٓ فولت ألى األدساـ الملدميػة لكىػافات اإلمػارة السػتة الخا ػة بميػا الحمػاـ التػى يػتـ
توذيت ا مف غرفة الترمسات الابمية مكومة مدا ك ربابيػا بحيػز ودوداػا بميػا الحمػاـ وي ػاب
مػػف يتوادػػد بػػذلؾ المدػػاؿ بال ػػدمة الك ربابيػػة ـ ويلػػز سػػبب س ػرياف التيػػار الك ربػػابى ألػػى
األدساـ الملدمية لمكىافات الستة متيدة امتق غرفة الترمسات الموذية لتمؾ الكىافات بالميا

مما يد ألى عمؿ تمؾ الميا لمد د الك ربابى ٕٕٓ فولت مف مماطؽ الربط اليػدو لكػابقت
توذي ػػة الترمس ػػات الملزول ػػة بىػ ػريط

ػػؽ بقس ػػتيؾ ومم ػػا أل ػػى الاض ػػيب المل ػػدمى ( حرب ػػة

األرض ) وممف للدساـ الملدمية لمكىافات الستة الاابمػة بالميػا عبػر األسػقؾ المت ػمة بػيف

األدساـ الملدمية لمكىافات الستة الاابمة بالميا عبر األسقؾ الملدمية لمكىافات الستة وبػيف
الاضيب الملدمى وذلؾ بلد تو يؿ منتاحى أمارة الكىافات الااطمة بميا الحماـ " .
" كمػػا ببػػت مػػف تاريػػر المدمػػة البقبيػػة التػػى امتػػدبت ا الميابػػة اللامػػة مػػف ىػػركة ك ربػػا
الااارة لملايمة حماـ السػباحة بودػود خطػ فػى األعمػاؿ الك ربابيػة بػالورؼ الخا ػة بترمسػات

توذية الكىافات اللىرة الخا ة بالحماـ لودوداا بدوار حماـ السباحة مباىرة وودوداا ًريبة
ددا مف الميا ب ورة تسمم بو وؿ الميا ألي ا وبالتالى ألى الو قت الك ربابية داخؿ تمؾ
الوػػرؼ ممػػا يىػػكؿ خطػػورة فػػى حالػػة تىػػويؿ تمػػؾ الكىػػافات بسػػبب تسػػرب التيػػار الك ربػػابى
مػػف تمػػؾ الوػػرؼ ألػػى ميػػا الحمػػاـ عػػف طريػػؽ الكىػػافات والمواسػػير الملدميػػة أذ يودػػد يسػػقؾ
عارية ب ا تيار ك ربابى ٖٕٓ فولت داخؿ غرؼ الترمسات واو ما تبيف مف أد ار الماايسات
حيػػث تػػـ تىػػويؿ الكىػػافات عػػف طريػػؽ لوحػػة الك ربػػا المودػػودة بوػػرؼ الطممبػػات ومػػتج عم ػػا
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و ػػوؿ التيػػار الك ربػػابى ألػػى غػػرؼ الترمسػػات ودس ػـ الكىػػافات والمواسػػير الملدميػػة والممتػػدة

مف بداية الحماـ ٓٓٓٓٓٓ "

" كمػػا ببػػت مػػف التاريػػر النمػػى لمدمػػة الخماسػػية المىػػكمة مػػف المحكمػػة ب يبػػة موػػايرة
بتاريخ  ٕٕٓٓ/ٕ/ٔٙما يمى :
ٔػ

لـ يتـ تمنيذ عزؿ غطػا غػرؼ المحػو ت بال ػورة المطموبػة طباػا لمت ػميمات ب مىػا

ببر األرضى واحتماؿ التسرب الك ربى ألى ميا الحماـ بسبب تسرب الميا ألى غرفة
السػت محػػو ت ممػػا يد ألػػى حمػؿ تمػػؾ الميػػا لد ػػد ك ربػابى ي ػػؿ ألػػى ٕٕٓ فولػػت
م ػػف مم ػػاطؽ الػ ػربط الي ػػدو لك ػػابقت توذي ػػة المح ػػو ت ومم ػػا أل ػػى األدػ ػ از الملدمي ػػة
ألدسػػاـ الكىػػافات مكومػػا مدػػا ك ربابيػػا بحيػػز ودوداػػا بميػػا الحمػػاـ وًػػد ي ػػاب مػػف
يتوادد بذلؾ المداؿ بال دمة الك ربابية " .

وتسامدت المحكمة فى ت ويراا لمواًلة عمى المحػو السػالؼ البيػاف ألػى الػدليؿ المسػتمد
م ػػف ىػ ػ ادة الى ػػااد  .........م م ػػدس ى ػػركة ك رب ػػا الا ػػاارة ب م ػػف ت ػػـ تى ػػكيؿ لدم ػػة برباس ػػة
وعضػػوية الىػػااديف البػػامى والبالػػث لنح ػػص يعمػػاؿ الك رب ػػا بحمػػاـ س ػػباحة مػػاد المااب ػػات
الطبيػػة فتبػػيف ودػػود خط ػ فػػى األعمػػاؿ الك ربابيػػة بالورفػػة الخا ػػة بترمسػػات توذيػػة كىػػافات

الحمػػاـ اللى ػرة ٓٓٓٓ وذلػػؾ لودوداػػا بدػوار حمػػاـ السػػباحة مباى ػرة وًرب ػػا مػػف الميػػا بحيػػث
تسػػمم بو ػػوؿ الميػػا ألي ػػا وبالتػػالى ألػػى التو ػػيقت الك ربابيػػة مػػف تمػػؾ الوػػرؼ ألػػى ميػػا

الحماـ وعدـ غمؽ تمؾ الورفة بمادة عازلة لممل تسرب الميا ألي ا كما تبيف عػدـ ودػود د ػاز
ع ػػدـ التسػػرب األرض ػػى عمػػى و ػػقت الك ربػػا الخ ػػاص بالحم ػػاـ وا ػػو م ػػف األ ػػوؿ النمي ػػة

المتلارؼ عمي ما فميا حيث يف وظينتف ف ؿ التيار الك ربػابى فػى حالػة تسػربف واف المسػبولية
تاػػل عمػػى م مػػدس الت ػػميـ والتمنيػػذ والاػػابـ عمػػى اإلى ػراؼ ومتابلػػة يعمػػاؿ ال ػػيامة ومطاباػػة
الت ميمات والتمنيذ لمموا نات الماررة وعػدـ ًيػاـ المػت ـ الخػامس بػ د ار ال ػيامة عمػى تمػؾ
األعماؿ ……
كم ػػا تس ػػامد الحك ػػـ أل ػػى ىػ ػ ادة ك ػػؿ م ػػف  ........ /و ............الم مدس ػػيف بى ػػركة

ك ربا الااارة وعضو المدمة وى دا بمضموف ما ى د بف الىااد السابؽ .

ومػػاد مػػا تاػػدـ يف محكمػػة الموضػػوع استخم ػػت الخط ػ الممسػػوب لمطػػاعميف وبػػاًى
المت ميف الماضى ب دامت ـ بما عمى ما دا بى ادة ىااد اإلببات سالنى الذكر والتى دا
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ب ا يف ت ميـ الورفػة بترمسػات توذيػة كىػافات الحمػاـ اللىػر بىػكؿ خػاطئ لودوداػا بدػوار
حمػػاـ السػػباحة الػػذ وًػػل بػػف الحػػادث مباى ػرة وًرب ػػا مػػف الميػػا بحيػػث تسػػمم بو ػػول ا ألي ػػا
ولمتو يقت الك ربابية داخؿ تمؾ الورفة مما يىكؿ خطورة فى حالػة تسػرب التيػار الك ربػابى
مم ػا ألػى حمػاـ السػباحة رغػـ يف ت ػميـ الورفػة المػذكورة

يمكػف يف يىػكؿ خطػ يػاد ألػػى

تسرب التيار الك ربابى مف ميا ذلؾ الحماـ وبالتالى ك ربة المستحميف بف .
وًػػد دػػا بيػػاف المحكمػػة ل ػػذا الخطػ فػػى عبػػارات عامػػة ومرسػػمة

يبػػيف مم ػػا األ ػػوؿ

الممتدة والم لوفة والمتلارؼ عمي ا يو ما تاضى بف الموابم والاواميف والتى تحدد المسػافة التػى
يتليف أًامة تمؾ الورفة بالمسبة لمكاف حمػاـ السػباحة ـ حتػى يمكػف الاػوؿ بػ ف الطػاعميف ًامػا
بمخالنت ػػا وألف الاػػرب يو البلػػد عػػف الحمػػاـ مس ػ لة مسػػبية وغيػػر محػػددة يىػػوب ا اإلدمػػاؿ
والوموض ٓٓٓٓٓٓ ولـ تحدد المحكمة ـ استمادا ألى المدمة البقبية ويًػواؿ يعضػاب ا ـ تمػؾ
المسافة تحديدا دًياا يمكف مف خقلف الاوؿ ب ف الطاعميف ًد خالنا الاواعد والاػواميف والمػوابم

التى تنرض ضرورة أًامة غرؼ الترمسات عمى مسافة لـ يتبل ػا الطاعمػاف وخالنااػا… ولكػف
المدمػة المػذكورة ومػػف بلػداا المحكمػػة يطماتػا الاػػوؿ بػ ف تمػؾ الورفػػة

ػممت عمػػى محػو ًريػػب

مف الحمػاـ يسػمم ت ػاؿ الميػا ممػف ةوالي ػا بمػا يػاد ألػى تسػرب التيػار الك ربػابى ألػى ميػا

الحمػػاـ واألدسػػاـ الملدميػػة المركبػػة بػػف بمػػا فػػى ذلػػؾ مػػف خطػػورة عمػػى المسػػتحميف ٓٓٓ ولػػـ

يوضم الحكـ بمدومات يسبابف كيؼ يد أًامػة الورفػة بػالارب مػف الحمػاـ ألػى وًػوع الحػادث
عمما ب ف تمؾ الورفة ل ا موا نات فمية تممل مف تسرب الميا مم ا يو ألي ا ٓٓٓ ومل اتبػاع
ىػػروط ا ووادبػػات

ػػيامت ا فػ ف تسػػرب الميػػا عمػػى اػػذا المحػػو يكػػوف يمػ ار مسػػتحيق ـ وبػػذلؾ

يكػػوف اإلامػػاؿ مػػف المكمػػؼ ب ػػيامة الورفػػة المػػذكورة ـ كمػػا ًػػاؿ الػػدفاع ـ اػػو المسػػبوؿ األوؿ
واألخير عف تسرب الميا ألي ا .
وبذلؾ تكوف المتيدة التى حدبت واى وفاة الطنميف المدمى عمي ما غير محمولػة عمػى
يس ػ ػػباب س ػ ػػابوة ت ػ ػػاد ألي ػ ػػا ف ػ ػػى ممط ػ ػػؽ ماب ػ ػػوؿ وس ػ ػػابس ـ ب ػ ػػؿ مماطل ػ ػػة ال ػ ػػمة م ابي ػ ػػا
بمػػا مسػػب لمطػػاعميف مػػف خط ػ طالمػػا يمػػف لػػـ يتػػدخؿ فػػى أحػػداث تمػػؾ المتيدػػة ٓٓٓ بػػؿ تاػػل
المسػ ػػبولية عمػ ػػى اإلامػ ػػاؿ الدسػ ػػيـ الواًػ ػػل مػ ػػف المسػ ػػبوؿ عػ ػػف ال ػ ػػيامة أذ

ودػ ػػف إلغنػ ػػاؿ

خطبػ ػ ػف الدس ػ ػػيـ ال ػ ػػذ يد ح ػ ػػا ومباىػ ػ ػرة أل ػ ػػى المتيد ػ ػػة الت ػ ػػى وًل ػ ػػت وا ػ ػػى ح ػ ػػادث وف ػ ػػاة
المدمى عمي ما .
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وا ػػذا اإلام ػػاؿ الض ػػخـ والدس ػػيـ الواً ػػل م ػػف المس ػػبوؿ ع ػػف ال ػػيامة

يمك ػػف أس ػػااطف

ب عتبار السبب الربيسى لمحػادث ألف ًػرب يو بلػد غرفػة الترمسػات مػف حمػاـ السػباحة لػيس
لف يبر و عقًة لف بما حدث مف متابج يدت ألى وفاة المدمى عمي ما ٓ
و يمكف بحاؿ الاوؿ ب ف الطػاعميف ًػد يخطػ كػؿ مم مػا فػى ت ػميـ وتمنيػذ بمػا تمػؾ
الورفة ألف اػذا الخطػ غيػر ًػابـ بتاتػاً وألمػف عمػى فػرض وًوعػف مم مػا ـ دػد ً ! ـ ف مػف

ودػػف لمماارمػػة بيم ػف وبػػيف خط ػ الاػػابميف عمػػى ال ػػيامة ول ػػذا يسػػتحيؿ الاػػوؿ ب ػ ف خطب مػػا
(الد ػدلى ! ) ًػػد سػػااـ فػػى وًػػوع حػػادث وفػػاة الطنمػػيف المػػذكوريف ألف المسػػاامة عمػػى اػػذا
المحو تاتضى ودود دور ل ما يمكف و نف بالخط ولو كاف ضبيقً ولكف حيث يكػوف خطػ

متل د ال يامة والممزـ ب دراب ا وفؽ األ وؿ النمية المتبلة وعمى ًدر اػذا الحدػـ الكبيػر
مف المسبولية ف ف المت ور وًوعف مػف الطػاعميف يكػوف مػف الضػللة بحيػث

يمكػف أعتبػار

خط ػ ألف يخطػػا غيرامػػا أسػػتورًت كػػؿ خط ػ مػػدعى بػػف ب كممػػف وكمي ػةً يمكػػف يف يمسػػب
ألي ما ٓ

ف ًام ػ ػػة غ ػ ػػرؼ الترمس ػ ػػات ب ػ ػػالارب م ػ ػػف حمام ػ ػػات الس ػ ػػباحة يم ػ ػػر مػ ػ ػ لوؼ وملت ػ ػػاد
و تودػػد تلميمػػات يو لػ ػوابم يو مظػػـ تحػػوؿ دوف أًامت ػػا ول ػػو عمػػى مس ػػافة ًريبػػة لموايػػة م ػػف

الحماـ ـ ولكف يمبوى يف تكوف مح مف ضد تسرب الميا ألي ا ومم ػا لميػا الحمػاـ

واػذا

اػػو اللم ػػر الدػػوار والضػػرور والػػقزـ ومػػف الملتػػاد كػػذلؾ يف تاػػاـ غػػرؼ الترمسػػات فػػى
الى ػواع والميػػاديف اللامػػة بحيػػث يمكػػف مػػرور الدم ػػور بدواراػػا ولكػػف توضػػل اإلحتياطػػات
القزمة بلدـ اللبث ب ا يو أمتااؿ التيار الك ربابى مم ا ألى الطريػؽ ـ وكػذلؾ موامػل أت ػاؿ

ميػػا األمطػػار ب ػػا وتس ػرب ا مم ػػا حتػػى

تاػػل الح ػوادث التػػى تػػاد بحمايػػة المػػارة بالطرًػػات

اللامة ٓ
وعمى ذلؾ ف ف أًامة تمؾ الورفة بدوار الحماـ الذ وًػل فيػف الحػادث

يىػكؿ خطػ

مػػا ـ والاػػوؿ بويػػر ذلػػؾ عمػػى محػػو مػػا و ػػنف الحكػػـ المطلػػوف فيػػف يكػػوف متسػػماً بالتلسػػؼ

الظػػاار فػػى اإلسػػتمباط والنسػػاد فػػى اإلسػػتد ؿ ألف الماػػدمات التػػى سػػاًت ا المحكمػػة وعمػػى

المح ػػو الس ػػالؼ بيام ػػف

تم ػػتج ا ػػذا اإلس ػػتمتاج و ت ػػاد ألي ػػف وف ػػؽ ًواع ػػد الممط ػػؽ وي ػػوؿ

اإلستد ؿ الذ ينرضف اللاؿ ويدر وفؽ الم لوؼ والملتاد مف األمور
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* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :

" مف القزـ فى ي وؿ اإلستد ؿ يف يكوف الدليؿ الذ يلوؿ عميف الحكػـ ماديػاً ألػى مػا

رتبف عميف مف متابج مف غير تلسؼ فى اإلستمتاج و تمافر فى حكـ اللاؿ والممطؽ "ٓ
* ماض  ٜٔٛ٘/٘/ٔٚـ س  ٖٙـ  ٔ٘ٛـ ٚٚٛ
* ماض ٕٗ ٜٔٚٚ/ٔ/ـ س  ٕٛـ  ٕٛـ ٕٖٔ
* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ  :ـ

" الحكـ يكوف مىوباً بالنساد فى اإلستد ؿ أذا أمطػوت يسػبابف عمػى عيػب يمػس سػقمة

اإلستمباط ويتحاؽ ذلؾ أذا أسػتمدت المحكمػة فػى أًتماع ػا ألػى يدلػة غيػر

ػالحة مػف الماحيػة

الموضوعية لإلًتماع ب ا يو فى حالة عدـ المزوـ الممطاى لممتيدة التى أمت ت ألي ا بما عمػى
اللما ر التى ببتت لدي ا " ٓ
* ماض مدمى ٕ٘ ٜٔٛٔ/ٙ/ـ طلف ٘ٓ ٗٗ/ٚؽ
* ماض دمابى ٗ ٜٕٔٛ/ٔٔ/ـ س ٖٖ ـ ٗ ٔٚـ  ٛٗٚـ طلف ٖٕٕٗ ٕ٘/ؽ

وبػ ػػذلؾ يضػ ػػحى أسػ ػػتمباط المحكمػ ػػة لػ ػػركف الخط ػ ػ المسػ ػػمد لمطػ ػػاعميف دامح ػ ػاً مىػ ػػوباً

بالىطط والمبالوة ويمطو فوؽ ذلؾ عمى أرااؽ ظاار لموًابل وتحميم ا فوؽ مػا تحتمػؿ ـ

عمم ػاً ب ػ ف دفاع مػػا يوضػػم فػػى كاف ػة مراحمػػف س ػوا الىػػنو يو المسػػطور بمػػذكرات ما المرفاػػة
بػػاألوراؽ والمادمػػة يبمػػا المحاكمػػة يم مػػا بػػذ غايػػة الحػػرص عمػػد ت ػػميـ وتمنيػػذ أمىػػا تمػػؾ
الورفة وفؽ يحدث الموا نات النمية واللممية ٓ

ولػـ تنطػػف محكمػػة الموضػػوع ألػػى اللما ػػر الدواريػػة التػػى خمػػص ألي ػػا تاريػػر المدمػػة
الخماسية المارخ ٕ٘ ٕٕٓٓ/٘/والمادـ لممحكمة والمرفؽ ب وراؽ الدعو والذ يخذ بف الحكـ
المطلوف فيف ةواتخذ مف بيف يدلة الببوت ضد الطاعميف ٓ
ٚلذ عبء ثزٌه اٌزمشيش ص ِ 11ب ٔظٗ  :ـ

 تػػر المدمػػة يف يعمػاؿ الت ػػميمات اإلمىػػابية والك ربيػػة مػػف خػػقؿ مػػا عرضػػف اإلستىػػارمف لوحات امدسية ةواىتراطات فمية تلتبر مابولة مف الماحية النمية لمبؿ اذ الموعيػة مػف
األعماؿ ٓ

17

 -ويمػف بلػػد مرادلػة المدمػػة لمموا ػنة الاياسػػية الم ػرية والموا ػػنة الك روتاميػة اللالميػػة

( )IECتبػػيف يف ًػػرب غػػرؼ المحػػو ت والموضػػوعة تحػػت مسػػتو األرض المحيطػػة
بالحماـ

يتلارض مل اذ الموا نات ٓ

 ويمف فيما يتلمؽ بتسػرب الميػا ألػى غرفػة المحػو ت فاػد تبػيف بالتدربػة أسػتحالة تسػربالميػػا ألي ػػا مػػف دسػػـ الحمػػاـ ويف تسػػرب الميػػا ألػػى تمػػؾ الورفػػة اػػو متيدػػة عػػدـ عػػزؿ

غطا الورفة اللزؿ الكافى ٓ

 روعى فى يعماؿ الت ميمات يف يتـ عزؿ غرؼ المحػو ت عػز ً مزدودػاً وب ػذا يكػوفًد تـ أتخاذ الوسابؿ األممية اإلمىابية الت ميمية ٓ

ويبيف مف اذ المتيدة يف المدمة الخماسػية أمت ػت فػى تاريراػا ألػى عػدـ مسػبولية كػؿ
مف الطاعميف أذ كامت األعماؿ الت ميمية اإلمىابية التى ًػاـ ب ػا األوؿ والك ربابيػة التػى ًػاـ
ب ا البامى مابولة مف الماحيػة النميػة ل ػذا المػوع مػف األعمػاؿ ويف ًػرب غػرؼ المحػو ت مػف

دسػـ حمػػاـ السػػباحة

يلتبػػر خطػ عمػػى اإلطػػقؽ ويمػػف يسػػتحيؿ يف تمتاػػؿ الميػػا مػػف يعمػػى

الحمػاـ لتومػر غػرؼ المحػو ت كمػا يسػتحيؿ كػذلؾ أمتاػاؿ الميػا لوػرؼ المحػو ت مػف دسػـ
الحمػػاـ ـ و يكػػوف امػػاؾ ي خطػ فػػى ت ػػميـ دسػػـ الحمػػاـ ـ كمػػا روعػػى عمػػد الت ػػميـ

عزؿ غرؼ المحو ت عز ً مزدوداً

وبالتالى يكوف ًد تـ أسػتخداـ دميػل الوسػابؿ النميػة فػى

الت ميـ لمراعاة األماف الكامؿ ٓ

بيػػد يف محكمػػة الموضػػوع لػػـ تح ػػؿ اػػذا الدػػز الدػػوار وال ػػاـ مػػف تاريػػر المدمػػة
الخماسية ـ والذ يمنى مسبولية كؿ مف الطاعميف تماماً وكميةً عف ي خطػ م مػا كػاف ًػدر
لف عقًة بالحادث ـ ويساطت المحكمة اذ اللما ػر البالوػة األاميػة مػف ذلػؾ التاريػر الػذ

يخذت بف ودلمتف مف دعابـ حكم ا الطليف ال ادر ب دامة الطاعميف واػو مػا ُي َل ْػد مسػخاً ل ػذا
الػػدليؿ وتىػػوي اً لمػػادا ومضػػمومف بمػػا يخردػػف عػػف ملمػػا األ ػػمى والواضػػم ويد بػػف ألػػى
من ػوـ خػر وملمػػى

يتنػؽ وذلػؾ الملمػػى الػذ يخػػذت بػف المحكمػة ويًامػػت عميػف ًضػػا اا

باإلدامة ٓ

ألف سػػقمة الت ػػميمات اإلمىػػابية والك ربابيػػة مػػف ييػػة يخطػػا والايػػاـ ب ػػا عمػػى محػػو

يتنؽ واأل وؿ اللممية المتبلة

يستايـ عاقً مل الاوؿ ب ف الطاعميف يخط كؿ مم مػا فػى

عممػػف الممػػوط بػػف لمخالنتػػف تمػػؾ األ ػػوؿ والاواعػػد ال ػػحيحة ـ ويكػػوف الحكػػـ الطلػػيف وًػػد
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ت ػػرد ف ػػى عي ػػب النس ػػاد ف ػػى اإلس ػػتد ؿ فضػ ػقً ع ػػف الخطػ ػ ف ػػى اإلس ػػماد أذ خ ػػالؼ تح ػػيؿ
المحكمػػة لمػػدليؿ المسػػتمد م ػػف تاريػػر المدمػػة الخماس ػػية مػػا اػػو باب ػػت ب ػػاألوراؽ عػػف عما ػػر

الدوارية ويدزابف ال امة والتى تمنى خط الطاعميف كميةً ٓ

كما ُي َل ْد أسااط المحكمة لممتابج الساباة والى تبرئ ساحة الطػاعميف مػف تاريػر المدمػة
ػر لػػف بتلمػػد أغنػػاؿ تمػػؾ األدػ از مػف التاريػػر السػػالؼ الػػذكر بحيػػث يسػػتخمص ممػػف
الخماسػية بتػ اً

ملمى خر يخالؼ الملمى الظاار ممف ود لتف الواضحة ٓ
و ُي َلػ ْػد ذلػػؾ مػػف المحكمػػة تدزبػػة مىػػروعة مػػف محكمػػة الموضػػوع لمػػدليؿ ممػػا تممكػػف
ويدخؿ فى سمطت ا التاديرية فى تادير الوًابل المطروحة عمي ا وتح يؿ ما تطمبف أليف مم ػا
ةواطراح سوا ٓ
ألف اذ السمطة يمبوى ي ً تاد ألى أرااؽ الوًابل المطروحة عمى المحكمة ةوامتػزاع
ملامى مخالنة لمملمى الذ يمبئ عمف الدليؿ ككؿ ومضموف فحوا ٓ
وعمى محكمة الموضوع يف تمتزـ بالملمى المستمد مػف مدمػؿ الػدليؿ ومضػمومف و
ت ػ ػرفف ألػ ػػى ملػ ػػامى يخػ ػػر تخػ ػػالؼ ػ ػريم د لتػ ػػف وملمػ ػػا الواضػ ػػم تحػ ػػت عبػ ػػا ة التدزبػ ػػة
المىػػروعة ـ واػػى فػػى الحاياػػة بتػػر ألد ػ از الػػدليؿ غيػػر مىػػروعة و سػػابوة ـ خا ػةً ويف

تارير المدمة الخماسية السالؼ الػذكر والػذ وًلػت فيػف تمػؾ التدزبػة غيػر السػديدة يىػكؿ كػقً
يتدز أذ تىد يد از بلض ا فى ترابط وتماسؽ ف ذا يدرت المحكمة تدزبت ا عمى محو ما
ي
حػػدث ف ػ ف حكم ػػا يكػػوف مليبػاً كمػػا سػػمؼ البيػػاف وًػػد يد اػػذا اللبػػث ألػػى أعتبػػار الطػػاعميف
مخطبيف فى الت ميـ بالمسبة للعماؿ اإلمىابية والك ربابيػة لحمػاـ السػباحة وغػرؼ الترمسػات
محؿ التداعى عمى خقؼ ما أمت ػى أليػف تاريػر المدمػة سػالنة الػذكر ـ واػو مػا يفسػد ًضػا
الحكـ المطلوف فيف بما يستودب ماضف ٓ
ومػػف الماػػرر فػػى اػػذا ال ػػدد يمػػف أذا دػػاز لممحكمػػة يف تدػػز الػػدليؿ المطػػروح عمي ػػا
ويف ت خػػذ ممػػف مػػا تطمػػبف أليػػف وتطػػرح مػػا عػػدا ـ أ ً يف ىػػرط ذلػػؾ بداا ػةً يف تػػاد اػػذ
التدزبة ألى بتر الدليؿ ومسخف بما تخردف ألى من وـ خر خقؼ الملمى الما ػود ـ ةوالػى
د لة يخر لـ يتدف ألي ا ٓ
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* ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :
"

يخالؼ

يدػػوز لممحكم ػػة يف تتػػدخؿ ف ػػى رواي ػػة الىػػااد ذات ػػا وت خ ػػذاا عمػػى ود ػػف خ ػػاص

ريم عبارت آ يو يف تايـ ًضا اا عمى فروض تمػاًض

ػريم روايتػف بػؿ كػؿ مػا

ل ا يف ت خذ ب ا أذا اى أطم مت ألي ا يو يف تطرح ا أف لـ تبؽ ب ا "ٓ
* ماض ٕٔ ٜٜٔٚ/ٙ/ـ س ٖٓ ـ ٕ٘ٔ ـ ٚٔٚ
* ماض  ٜٕٔٚ/٘/ٚـ س ٖٕ ـ ٔٗٔ ـ ٜٙٗ

* ماض ٖٓ ٜٖٔٙ/ٗ/ـ س ٗٔ ـ  ٚٙـ ٖ٘ٛ
* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ  :ـ

" أذا كامػت المحكمػة عمػى مػا اػػو ظػاار مػف حكم ػا ًػػد ف مػت ىػ ادة الىػااد عمػػى

غي ػػر م ػػا ي ػػاد ألي ػػف مح ػػم ا ال ػػذ يببتت ػػف ف ػػى الحك ػػـ ةواستخم ػػت مم ػػا م ػػا ت ػػاد ألي ػػف

ةواعتبرتف دليقً عمى اإلدامة ف ذا فساد فى اإلستد ؿ يستودب ماض الحكـ "ٓ
* ماض ٗٔ ٜٖٔ٘ /ٗ /ـ س ٗ ـ ٓ ٕٙـ ٕٓٚ

* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :

" أذا كاف مف حؽ المحكمة يف ت خذ بػبلض يًػواؿ الىػااد فػ ف حػد ذلػؾ ومماطػف يف

تحيػػد عػػف الملمػػى المن ػػوـ ل ػػا

ويمػػف أذا لػػـ تكػػف المحكمػػة مممػػة ألمام ػاً

ػػحيحا بحاياػػة

األساس الذ ًامت عميف الى ادة مل يم ا لػو تبيمتػف عمػى واًلػة لكػاف مػف المحتمػؿ يف يتويػر
ودف ريي ا فى الدعو ف ف الحكـ يكوف مليباً با ور فى البياف يد ألى فساد فػى اآلسػتد ؿ

بما يستودب ماضف ٓ "

* ماض ٕ٘ ٜٔٚٗ/ٔٔ/ـ س ٕ٘ ـ ٘ ٔٙـ ٘ٚٙ
* لذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :

" أذا كاف الحكـ المطلوف فيف فى مداؿ التوفيؽ بيف الػدليميف الاػولى والنمػى ًػد أفتػرض

مػ ػػف عمػ ػػد أفت ارضػ ػػات ليسػ ػػتايـ لػ ػػف ت ػ ػػحيم روايػ ػػة ىػ ػػااد الحػ ػػادث ود ػ ػػد فػ ػػى الموا مػ ػػة
والمق مة بيف ال ورتيف المختمنتيف بلبارات عامة مدردة
أفت ارضػػف فػػى اػػذا ال ػػدد

ت دؽ فى كػؿ األحػواؿ وكػاف

سػػمد لػػف و ىػػااد عميػػف حسػػبما يببتػػف الحكػػـ وبيمػػف فػػى مدوماتػػف

وكامػػت األحكػػاـ الدمابيػػة يدػػب يف تبمػػى عمػػى الدػػزـ والياػػيف عمػػى الواًػػل الػػذ يببتػػف الػػدليؿ
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الملتبػ ػػر و تاسػ ػػس بػ ػػالظف واإلحتمػ ػػاؿ عمػ ػػى النػ ػػروض واإلعتبػ ػػارات المدػ ػػردة ف ػ ػ ف الحكػ ػػـ
المطلوف فيف يكوف فاسد اإلستد ؿ مليبا " ٓ

* ماض ٖٔ ٜٜٔٙ/ٔ/ـ س ٕٓ ـ  ٕٙـ ٕٗٔ
* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :
"

يدػػوز لممحكم ػػة يف تتػػدخؿ ف ػػى رواي ػػة الىػػااد ذات ػػا وت خ ػػذاا عمػػى ود ػػف خ ػػاص

يخالؼ

ػريم روايتػف بػؿ كػؿ مال ػا

ريم عبارت ا يو تايـ ًضا اا عمػى فػروض تمػاًض

يف ت خػػذ ب ػػا أذا اػػى أطم مػػت ألي ػػا يو تطرح ػػا أف لػػـ تبػػؽ ب ػػا ولمػػا كػػاف الحكػػـ ًػػد يًػػاـ

ًضػػا

ب دامػػة الطػػاعميف عمػػى أفتػراض

ػػدور حركػػات

أراديػػة ب سػػتدارة المدمػػى عميػػف واػػو

فى ممطاة الق ىلورية واو ما سمد لف مف يًواؿ ىااد اإلببات كما بسط ا الحكـ ف مػف
يكػػوف ًػػد تػػدخؿ فػػى روايت مػػا ويخػػذاا عمػػى ودػػف يخػػالؼ

ػريم عبارت ػػا واػػو مػػا

يدػػوز لػػف

ويباػ ػ ػ ػ ػػى التلػ ػ ػ ػ ػػارض بلػ ػ ػ ػ ػػد ذلػ ػ ػ ػ ػػؾ ًابمػ ػ ػ ػ ػػا ب ػ ػ ػ ػ ػيف الػ ػ ػ ػ ػػدليميف الاػ ػ ػ ػ ػػولى والنمػ ػ ػ ػ ػػى لمػ ػ ػ ػ ػػا يرفػ ػ ػ ػ ػػل

و يماؿ مف ذلؾ يف يكوف يحد الىػااديف ًػد ًػرر بدمسػة المحاكمػة يف المدمػى عميػف كػاف ًػد
عمد ألى اإلستدارة ساعة أطقؽ الليار ماداـ يف الحكـ لـ يدلؿ سمد فى رفػل التمػاًض اػذ

األًواؿ بلد تمحي
"ٓ

ا واإلطمبماف ألي آ ومف بـ ف ف الحكػـ يكػوف مليبػا بمػا يودػب ماضػف ٓ

* ماض ٘ٔ ٜٔٚٓ/ٙ/ـ س ٕٔ ـ  ٕٓٛـ ٓٓ ٛٛ

* إعزمش لؼبء إٌمغ ػٍ ٝأٔٗ :

أذا كاف مف حػؽ محكمػة الموضػوع يف تدػزئ ًػوؿ الىػااد يو المػت ـ فت خػذ بػبلض

ممف دوف بلض ـ ف ف حد ذلؾ ومماطف يف
يد ألى عدـ ألمام ا ألماماً

تمسخف يو تبتر فحوا

ـ فػ ذا فات ػا ذلػؾ ممػا

حيحاً بحاياة األسػاس الػذ ًامػت عميػف تمػؾ الىػ ادة مػل يم ػا

المحتمػؿ يف يتويػػر ودػػف ريي ػا فػػى الػػدعو
لػو تبتتػػف عمػػى واًلػة لكػػاف مػػف ُ

مليباً با ور بيامف يد ألى فساد فى أستد لف بما يتليف ملف ماضف ٓ

فػ ف الحكػػـ يكػػوف

* ماض ٕ٘ ٜٔٚٗ/ٔٔ/ـ س ٕ٘ ـ ٘ ٔٙـ ٘ ٚٙـ طلف ٔ ٜٛلسمة ٗٗؽ

ةواذ خالؼ الحكـ المطلوف فيف اذا المظر ف مف يكوف مليباً لنساد أستد لف فضقً عػف
خطبف فى اإلسماد بما يستودب ماضف واإلحالة ٓ
* ماض ٕٜ٘ٔٚٗ/ٔٔ/ـ س ٕ٘ـ رًـ ٘ٔٙـ ص ٘ٚٙـ طلفٔ ٜٛلسمةٗٗؽ
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كمػػا يتلػػيف يف يكػػوف واضػػحاً مػػف يسػػباب الحكػػـ ذاتػػف يف المحكمػػة حػػيف يدػػرت تمػػؾ

التدزبة كامت عمى بيمة مف يمر الػدليؿ ب كممػف ًبػؿ تدزبتػف ـ ويم ػا يحاطػت بػف أحاطػة تامػة
حتى يمكف الاوؿ ب م ا أستلممت حا ا المىروع فى تدزبة الدليؿ المػذكور

فػ ذ خػق حكم ػا

مػف اػػذا البيػػاف فػ ف التدزبػػة التػى يدرت ػػا المحكمػػة تكػػوف فػػى غيػػر محم ػا ال ػػحيم ـ ألم ػػا
تمػػت عمػػى غيػػر عمػػـ مم ػػا ببػػاًى األدػ از التػػى لػػـ ت خػػذ ب ػػا المحكمػػة ودوف أحاطػػة يو ألمػػاـ

بلما راا مل يم ا لو يلمت ب ا ألماماً كامقً لكاف مػف الدػابز ي ً ت ػدر الدػز الػذ يادرتػف

يو تس ػػاط الد ػػز ال ػػذ يس ػػاطتف م ػػف ال ػػدليؿ ولكام ػػت ً ػػد يخ ػػذت ب ػػف بكام ػػؿ يد ازب ػػف ومكومات ػػف

وعما ر ٓ
ةواذ خ ػػق الحك ػػـ المطل ػػوف في ػػف م ػػف بي ػػاف لكام ػػؿ يدػ ػ از تاري ػػر المدم ػػة الخماس ػػية ـ
ةواكتنػػت المحكمػػة بتح ػػيؿ بلػػض يد ازبػػف دوف الدػػز ال ػػاـ والمػػتمف سػػقمة موًػػؼ الطػػاعميف
وع ػػدـ مس ػػبة ي خطػ ػ ل م ػػا وب ػػذلؾ ف م ػػا تك ػػوف ً ػػد يخم ػػت بوادب ػػا ال ػػذ تاتض ػػيف ي ػػوؿ
اإلسػػتد ؿ الس ػػميـ عمػػد تدزبػػة الػػدليؿ واػػو مػػا ينس ػػد اسػػتد ل ا ويلي ػػب الحكػػـ الطلػػيف بمػػا
يستودب ماضف واإلحالة ٓ
وًد يوضم الػدفاع فػى دفاعػف الىػنو والمسػطور بمذك ارتػف يف التاريػر النمػى األخيػر
واػو تاريػر المدمػة الخماسػػية ًػد أمت ػى ألػى يمػػف يودػد بمػة خطػ يمكػػف مسػبتف لمطػاعميف فػػى
الت ػػميـ ـ ولػػـ تلب ػ المحكمػػة ب ػػذا الػػدفاع و بمػػا دػػا بػػالتارير األخيػػر السػػالؼ الػػذكر
لمتدليؿ عمى ػحة دفاعػف ودديتػف وخػق حكم ػا مػف بيػاف األدلػة الماديػة عمػى حػدوث خطػ
مف الطاعميف فى ت ميـ األعماؿ اإلمىابية والك ربابيػة لوػرؼ الترمسػات واكتنػت باػوؿ مرسػؿ
ة فى اإلمىا ات
ألعضا المدمة البقبية المىكمة مف أدارة الك ربا واى لدمة غير متخ
والت ػػميمات اإلمىػػابية وتكػػوف المحكمػػة بػػذلؾ وًػػد يًامػػت خط ػ الطػػاعميف عمػػى يسػػاميد غيػػر
واًلية ومنترضف ـ واػذا اإلفتػراض ت بػا المسػبولية الدمابيػة التػى تاػوـ عمػى األسػس واألسػاميد
الدازمة والااطلة والتى يتطرؽ ألي ا ىؾ يو يتسرب ألي ا ظف يو أحتماؿ .

ولػػـ تضػػمف المحكمػػة فػػى حكم ػػا الطلػػيف رداً سػػابواً عمػػى دفػػاع الطػػاعميف السػػالؼ
الػػذكر ـ ولػػـ تضػػمف يسػػبابف اللما ػػر المكومػػة لمخط ػ الممسػػوب ألي مػػا وعقًػػة السػػببية بيمػػف
وبيف الحادث الذ وًل ـ وتكوف المحكمة وًد د مت دميػل عما ػر مسػبولية الطػاعميف ـ
ولـ تلرض ا ببياف كاؼ ومابوؿ عاق وممطااً ولـ تػدخؿ محكمػة الموضػوع فػى أعتباراػا يف
يخطا باًى المت مػيف التػى بموػت حػداً كبيػ ار مػف الضػخامة والدسػامة والدالػة عمػى اسػت تار
فػػاحش ةواامػػاؿ دسػػيـ ـ كػػؿ اػػذ اللوامػػؿ ًػػد يدت مباى ػرة لمحػػادث وتكنػػى وحػػداا إللا ػػا
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المسبولية عمي ـ وحداـ ودوف مساامة مف الطاعميف وسػوا يًيمػت غرفػة التحػويقت بليػدة
يو ًريبة مف حماـ السباحة .
وتكوف محكمة الموضوع كذلؾ ًد يخط ت أذ يدخمت فى تادير األسباب التػى يدت ألػى

وًػوع الحػػادث عما ػػر يخطػػا ممسػػوبة لمطػػاعميف لػػيس ل ػػا ىػ ف فػػى يحػػداث تمػػؾ المتيدػػة ـ
وًػد دػػا أسػتد ل ا فػػى اػػذا الىػ ف مبميػػا عمػػى فػروض ظميػػة واحتمػػا ت مدػردة

يسػػاس ل ػػا

ف ػػى الواً ػػل والحايا ػػة أذ يًام ػػت المحكم ػػة ًض ػػا اا بمس ػػا لة الط ػػاعميف بم ػػا عم ػػى يخط ػػا
محتممة وعما ر وامية غير ماطوع ب ا فميا ـ وكاف الخط النمػى

ينتػرض و ياخػذ بػالظف

و ياضػػى بػػف عمػػى يسػػاس اإلحتمػػاؿ ةواممػػا يتلػػيف يف يكػػوف بابتػاً عمػػى ودػػف يايمػػى ًػػاطل بمػػا ً
عمى يدلػة فميػة بابتػة عمػى محػو دػازـ واػو مػا يخطػ الحكػـ الطلػيف ومػف بػـ ودػب ماضػف
لنساد أستد لف وً ور تسبيبف .
فاألحكػػاـ الدمابيػػة يدػػب يف تبمػػى عمػػى الدػػزـ والياػػيف مػػف الواًػػل الػػذ يببتػػف الػػدليؿ
الملتبػ ػػر و تاسػ ػػس عمػ ػػى الظػ ػػف واإلحتمػ ػػاؿ مػ ػػف النػ ػػروض وا عتبػ ػػارات المدػ ػػردة واألدل ػ ػػة

اإلحتمالية ٓ
*
*
*
*
*
*

ماض
ماض
ماض
ماض
ماض
ماض

ٕٗ ٜٔٚٚ/ٔ/ـ س  ٕٛـ  ٕٛـ ٕٖٔ
 ٜٔٚٚ/ٕ/ٙس  ٕٛـ  ٖٜـ ٓٔٛ
 ٜٖٔٚ/ٔ/ٕٜـ س ٕٗ ـ  ٕٚـ ٗٔٔ
ٕٔ ٜٕٔٚ/ٔٔ/ـ س ٖٕ ـ  ٕٙٛـ ٗٔٔٛ
 ٜٔٙٛ/ٔ/ٕٜـ س  ٜٔـ ٕٕ ـ ٕٓٔ
ٕ ٜٖٔٚ/ٕٔ/ـ س ٕٗ ـ  ٕٕٛـ ٕٔٔٔ

* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ :
" المحكمة

ًضا اا عمى يمور
عمى يسس

تبمى حكم ا أ عمػى الوًػابل البابتػة فػى الػدعو

ولػيس ل ػا يف تاػيـ

سمد ل ا مف األوراؽ المطروحة عمي ػا " ٓ ويف األحكػاـ يدػب يف تبمػى

حيحة مف يوراؽ الدعو ف ذا استمد الحكـ ألى رواية يو واًلػة

التحاياات ف مف يكوف مليباً إلبتمابف عمى يساس فاسد " ٓ
* ماض ٘ٔ ٜٔٛٗ/ٔ/ـ س ٖ٘ ـ  ٛـ ٓ٘

* ماض ٖٕ ٜٕٔٛ/ٖ/ـ س ٖٖ ـ ٓ ٛـ ٖٜٚ
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ي ػؿ ل ػا فػى

* ماض ٕٗ ٜٔٚ٘/ٕ/ـ س  ٕٙـ ٕٗ ـ ٔٛٛ

* ماض ٕٔ ٜٜٔٚ/ٕ/ـ س ٖٓ ـ  ٗٛـ ٕٓٗ
* ماض ٖ ٜٕٔٚ/ٔ/ـ س ٖٕ ـ ٘ ـ ٔٚ
ومف المارر فى اذا ال ػدد يف المسػبولية الدمابيػة

تاػاـ أ عمػى األدلػة الااطلػة

الم ْلتبػػر و تاسػػس بػػالظف واإلحتمػػاؿ عمػػى النػػروض واإلحتمػػا ت
الدازمػػة التػػى يببت ػػا الػػدليؿ ُ
واإلعتبارات المدردة ٓ
* ماضٕٗ ٜٔٚٚ/ٔ/السمة  ٕٛرًـ  ٕٛص ٕٖٔ ـ طلف  ٔٓٛٚلسمة  ٗٙؽ
* ماض ٜٔٛ٘/ٔٓ/ٔٚالسمة  ٖٙرًـ  ٔ٘ٛص  ٛٚٛطلف ٘ٔ ٙسمة ٘٘ ؽ
ومػػف الماػػرر لػػذلؾ يف الىػػارع الدمػػابى

يلتػػرؼ با ػرابف الخط ػ

وخطتػػف فػػى ذلػػؾ

مختمنة عف خطة الىارع المدمى وتستمد خطة الىارع الدمابى ألى مبػدي ىخ ػية المسػبولية
الدمابيػة  .وتطبياػا لػذلؾ

ينتػرض خطػ مػف يرتكػب فلػقًٓ بػؿ يتلػيف أببػات ذلػؾ الخطػ

والمكمؼ باإلببات او سمطة اإلت اـ فاف لـ يببت خط المت ـ تلييف عمى الااضػى يف يبربػف
دوف يف يكمنف ب ببات يمف لـ ي ت خط ٓ
* ىرح اللاوبات ـ الاسـ الخاص ـ لمدكتور مديب حسمىـ ط ٔٚٛٙـ ص ٗٔٗ

* ماض ٖٕٜٖٔٔ/ٗ/ـ مج الاواعد الااموميةـ عمرـ جٕ ـ رًـ  ٕٗٛـ ص ٖٓٓ
* ماض ٖٓ ٜٜٔٙ/ٙ/ـ س ٕٓ ـ ٗ ٜٔـ ٖٜٜ
ودػػدير بالػػذكر يف المسػػبولية الدمابيػػة فػػى د ػرابـ اإلامػػاؿ والخط ػ
للخطػػا المباى ػرة التػػى تت ػػؿ بالمتيدػػة أت ػػا ً وبيا ػاً بحيػػث

األخطا

يما اللما ر غير الدوارية والتى

تت ػوافر أ ّ بالمسػػبة

يمكػػف ت ػػوراا دوف تمػػؾ

يبر ل ا فى يحداث المتيدة ف م ا تستبلد كميػة

مػػف مطػػاؽ الخط ػ المودػػب لممسػػبولية الدمابيػػة باعتبػػار يف األخطػػا الدسػػيمة والناحىػػة اػػى
الت ػ ػػى تسػ ػ ػػتورؽ كػ ػ ػػؿ خط ػ ػ ػ تافػ ػ ػػف ـ

ويل ػ ػ ػد مرتكب ػ ػ ػػا مسػ ػ ػػبو عم ػ ػ ػػا وحػ ػ ػػد دوف مىػ ػ ػػاركة

مف غير .
ا ػػذا أل ػػى يف د ػػوار الخطػ ػ ال ػػذ يمك ػػف مس ػػبتف لمط ػػاعميف يلتم ػػد يساسػ ػاً عم ػػى أمكامي ػػة

التوًػػل فػ ذا كامػػت المتيدػػة متوًلػػة ًػػاـ ألت ػزاـ عمي مػػا بضػػرورة توًػػل تمػػؾ المتيدػػة وبػػذؿ كػػؿ
أحتيػػاط لتنادي ػػا ويكومػػا وًػػد يامػػق أذا لػػـ يػػدخق اػػذا التوًػػل فػػى مىػػاط ما يمػػا أذا كامػػت
المتيد ػػة غي ػػر متوًل ػػة م ػػف خ ػػقؿ اللما ػػر المطروح ػػة عمي م ػػا والت ػػى أس ػػتحاؿ أدخال ػػا ف ػػى
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تاديراا ـ ومف بـ فق محؿ أذف لمسا لت ما وًد عبر الناف عػف ذلػؾ بػ ف اللم ػر الملمػو

للقًة السببية ينترض يف المتيدة اإلدرامية م لوفة ويمف يدب عمى الدامى توًل ا يو يكػوف
فػػى وسػػلف توًل ػػا ويف ودػػوب التوًػػل ينتػػرض بدااػػة أسػػتطاعتف ف ػ ذا كامػػت المتػػابج ىػػاذة

وليس فى أستطاعة الدامى يف يتوًل ا وليس وادبا عميف ذلؾ فق يس ؿ عم ا .
* ىرح اللاوباتـ الاسـ الخاص .لمدكتور محمود مديب حسمى .طبلةٜٜٔٛص . ٖٓٙ

وكذلؾ يتليف تػوافر عقًػة منسػية بػيف اإلرادة والمتيدػة يسػوغ مل ػا الو ػؼ ب م ػا أرادة

مخطبة وبوير اذ ال مة

يكوف اماؾ محؿ ألف يس ؿ

ػاحب اإلرادة عػف المتيدػة و

تتحاػؽ اػػذ اللقًػػة المنسػية أ ّ أذا كامػػت المتيدػػة متوًلػة فػػى ذات ػػا وعمػة ذلػػؾ يف الممطػػؽ

ي بى يف يكمؼ ىخص يتوًل ما ليس متوًلا .

* ىرح اللاوبات ـ المردل السابؽ ـ ص ٗٗٙ

و ىػػؾ يف الطػػاعميف لػػـ يكومػػا فػػى ظػػروؼ تمكم مػػا مػػف توًػػل دسػػامة األخطػػا التػػى
أرتكب ػػا بػػاًى المت مػػيف والتػػى يدت حػػا ً ومباى ػرة ألػػى وًػػوع الحػػادث خا ػػة ويف اللمػػؿ
المل ػػود بػػف ألي مػػا ًػػد ًامػػا بػػف وفػػؽ األ ػػوؿ النميػػة المتبلػػة والملمػػوؿ ب ػػا وطباػاً لمموا ػػنات
الاياسػػية المطباػػة فػػى مدػػاؿ أمىػػا غػػرؼ الترمسػػات لحمامػػات السػػباحة والتػػى

تمؾ الورؼ عمى مسافات مليمة بليداً عف مبمى الحماـ .

تودػػب أًامػػة

* ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ :

" دريمػػة الاتػػؿ الخط ػ تاتضػػى حسػػبما اػػى ملرفػػة بػػف فػػى الاػػاموف إلدامػػة المػػت ـ يف

يبيف الحكـ الخط الذ ًارفف المت ـ ورابطة السببية بيف الخط والوفاة
وًوع ػػا بوي ػػر ا ػػذا الخطػ ػ

بحيػث

يت ػور

كم ػػا تتطم ػػب رابط ػػة الس ػػببية أسػػػماد المتيد ػػة أل ػػى خطػ ػ الدػػػامى

ومسا لتف طالما كامت تتنؽ مل السير اللاد للمور ومف المارر يف خط المدمػى عميػف
يو غير ياطل تمؾ الرابطة متى أستار خط الدػامى وكػاف كافيػا بذاتػف إلحػداث المتيدػة ويمػف
لمػػا كػػاف ذلػػؾ وكػػاف البابػػت مػػف األوراؽ يف المحكػػوـ عميػػف ًػػد بػػار دفاع ػاً مػػادا يف لمم ػػلد

عامقً مخت اً بتىويمف ومسبو ً عف ي خمؿ يو عطؿ يكىػنف فػى الم ػلد ـ وعميػف يف يوًنػف
عف اللمؿ حتى يتـ أ قحف ـ وًد ع از اذا اللامؿ الحادث ألى عطؿ منادئ فى كالوف باب
الم لد يد ألى أمكاف فتحف رغـ عدـ ودود ال اعدة ويف الحادث وًل بخط الوير الػذ
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يوفر سموكاً ىاذا
لـ يا ر فى

يتنؽ مل السير اللاد للمور وما كاف لمطػاعف يف يتوًلػف حالػة كومػة

يامف الم لد ـ ويف الم مدس الخبير لػيس مخت ػاً فػى ىػبوف الم ػاعد وًػد

يببػت ذلػػؾ بمنسػػف فػػى تاريػر ـ واػػو دفػاع دػػوار لمػػا يسػػت دفف مػف منػػى عم ػػر يساسػػى مػػف
عما ر الدريمة مف ى مف لو

ػم يف تمػدفل بػف الت مػة فػ ف الحكػـ المطلػوف فيػف أذ لػـ ياػـ

بتن ـ مرمػا ولػـ ياسػطف حاػف بمػا يمحسػـ بػف يمػر ولػـ يلػف بتحاياػف بموغػاً لوايػة األمػر فيػف بػؿ
يطرحف دممة ورد عميف بما

يمنيف يكوف مليباً بالا ور بما يودب ماضف " .

* ماض ٖ ٜٔٚٗ/ٔٔ/ـ س ٕ٘ ـ ٖ٘ٔ ـ  ٚٓٛـ طلف  ٗٗ/ٚٛٛؽ
صبٌضب  :لظٛس آخش ف ٝاٌزغجيت :

كمػػا يسػػاط الحكػػـ المطلػػوف فيػػف مػػف تاريػػر المدمػػة الخماسػػية السػػالؼ اإلىػػارة أليػػف مػػا

يوردتف المدمة مف يف مسبولية تسرب الميا ألى غرفة الست لمحو ت تال عمى كؿ مف :
ي ( ........ :

ػػاحب ى ػػركة  ......لمما ػػاو ت ) والم م ػػدس ( .......

ػػاحب ى ػػركة

ديمكػػو ) الماػػاوؿ مػػف البػػاطف ألعمػػاؿ الك رب ػػا مسػػبولية مى ػػتركة عػػف عمػػؿ الل ػػزؿ
المػػزدوج لوط ػػا الورف ػػة حس ػػب ا ى ػػتراطات النمي ػػة الت ػػى ً ػػدم ا الم م ػػدس اإلستى ػػار

وذلػػؾ طباػػا لممػػادة (ٕٓ) مػػف عاػػد مااولػػة ىػػركة  .......مػػل اتحػػاد الم ػػف الطبيػػة ـ
حيث يف اللزؿ الذ تـ لـ يؼ بالورض المطموب وًد منى كػؿ مم مػا مسػبوليتف عػف
عمػؿ اللػػزؿ المػػزدوج ـ فيمػػا يبػػار فػى مػػذكرة حاػػة ألػػى تمنيػذ اللػػزؿ عػػف طريػػؽ عمػػؿ
مومف يسممتية تحتو عمى مادة سيكالتكس وعمؿ ىريط مف السيمكوف .
ب  :الم مدس اإلستىار ب ػنتف مىػرفا عمػى التمنيػذ والمسػبوؿ عػف اسػتقـ اللػزؿ المػزدوج
لوطا الورفة حسب الموا نات النمية التى ًدم ا .

ج:

أدارة الماد التى لـ تخاطب رسميا كػؿ مػف الم مػدس اإلستىػار والماػاوؿ فػور وًػوع
التسرب األوؿ لك ربا ميا الحماـ ممذ ى ر ًبؿ الحادث لكى ت ؿ ألى الحػؿ اآلمػف
ل ػػذ المىػػكمة … عمػػى يف األعمػػاؿ فػػى فت ػرة الضػػماف اإلبتػػدابى ـ كمػػا لػػـ تسػػتليف

بى ػػركة

ػػيامة متخ

ػػة يو فم ػػى متخ ػػص لح ػػؿ مى ػػكمة التس ػػرب األوؿ ولكم ػػا

اسػػتلامت بلامػػؿ ك ربػػابى عػػاد ـ واسػػتمرت فػػى تىػػويؿ الحمػػاـ رغػػـ خطػػورة تك ػرار
تسرب الك ربا لميا الحماـ .
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واستخم ػػت المدمػػة الخماسػػية يف مسػػبولية امن ػػاؿ مو ػػؿ كػػوبر األرضػػى

لممحػ ػػوليف ( )ٔٓ( )ٚعػ ػػف ًضػ ػػيب األرض واػ ػػو الىػ ػػرط البػ ػػامى لحػ ػػدوث التسػ ػػرب
الك ربى ألى ميا الحماـ تال عمى أدارة الماد حيػث يم ػا لػـ تسػتخدـ فمػى متخ ػص
ل ػػيامة الملػػدات الك ربيػػة لمحمػػاـ طباػػا لمموا ػػنات النميػػة المادمػػة مػػف اإلستىػػار
حي ػػث يف اللام ػػؿ ال ػػذ ً ػػاـ بن ػػتم غرف ػػة المح ػػو ت يكب ػػر م ػػف مػ ػرة ةواخػ ػراج المح ػػو ت
لتخنين ا بـ يعاداا ألى الورفة بلد مزح الميا ليس مااق لماياـ ب ذ األعماؿ .

د :

لػػـ تاػػـ أدارة المػػاد بلمػػؿ ال ػػيامة الدوريػػة لايػػاس األرضػػى والت كػػد مػػف

ػػقحية

الاواط ػ ػػل وع ػ ػػزؿ يبػ ػ ػواب غ ػ ػػرؼ المح ػ ػػو ت حس ػ ػػب الموا ػ ػػنات النمي ػ ػػة المادم ػ ػػة م ػ ػػف
اإلستىار وكما يًرت يماـ المدمة الخماسية .
واستخم ػ ػػت المدمػ ػػة الخماسػ ػػية يف مسػ ػػبولية تو ػ ػػيؿ التيػ ػػار الك ربػ ػػابى ألػ ػػى غرفػ ػػة

المحػػو ت لنت ػرة وًػػوع الحػػادث واػػو مػػف ىػػروط التسػػرب الك ربػػى ألػػى ميػػا الحمػػاـ اػػى
مسػػبولية أدارة المػػاد التػػى ـ سػػمحت يبمػػا أد ػ ار يعمػػاؿ المحػػاـ ـ للامػػؿ عمػػى غيػػر د اريػػة
باواط ػػل الموح ػػة الك ربابيػ ػة بالاي ػػاـ بتو ػػيقت ك ربابي ػػة م ػػف الموح ػػة الخا ػػة بالحمػػػاـ ـ
والمنروض يف تكوف محكمة الومؽ فى وًت أستخداـ الحماـ بواسطة األعضا .

يما عف عدـ ودود يية مقحظات فى محضر اإلستقـ اإلبتػدابى ـ بخ ػوص الاواطػل

المد ػزة بحمايػػة مػػف التسػػرب الك ربػػى والمسػػتخدمة فػػى داب ػرة توذيػػة أضػػا ة الحمػػاـ ـ  ..ف ػ ف
المدمة الخماسية

تستطيل يف تدزـ بودود اذ الاواطل مف عدمف بلد اإلستقـ اإلبتدابى ـ

وبالت ػػالى فػ ػ ف المدم ػػة الخماس ػػية

تس ػػتطيل يف تح ػػدد مس ػػبولية ي ط ػػرؼ بليم ػػف تد ػػا ا ػػذا

الخ وص ويمف تـ دراسة الدوامػب النميػة لماضػية وتبػيف لمدمػة يف امػاؾ ً ػور فػى يعمػاؿ

التمنيذ واإلىراؼ عميف ةوااماؿ فى يعماؿ ال يامة وسو أستخداـ لمكومات المظاـ مػف لوحػات
توزيػػل وغيراػػا وعػػدـ د اريػػة بالتلامػػؿ مػػل غػػرؼ المحػػو ت ـ ولػػذلؾ تلتبػػر اػػذ األخطػػا غيػػر
دسيمة مظ اًر لمق مة يعماؿ الت ميـ لمبؿ اذ المظـ حيث يم ا يوفت باإللتزامات النمية .

وا ػػذ المت ػػابج الت ػػى أمت ػػت ألي ػػا المدم ػػة الخماس ػػية توض ػػم بد ػػق يف مس ػػبولية الح ػػادث

األساسية تال عمى مااوؿ الك ربػابى والماػاوؿ مػف البػاطف ( المت مػيف البالػث وال اربػل ) ةوادارة
المػػاد

ويف امػػاؾ أامػػا دسػػيما واًل ػاً مػػف أدارة المػػاد

ألم ػػا لػػـ تل ػػد ب عمػػاؿ ال ػػيامة

لنمػػى متخ ػػص بػػؿ تركت ػػا للامػػؿ غيػػر متخ ػػص ويف اللامػػؿ المػػذكور ًػػاـ بنػػتم غرفػػة
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المحو ت يكبر مف مرة ـ ةواخراج المحو ت بـ يعاداػا ألػى الورفػة
اللمؿ النمى ىديد الخطورة

ػ واػو لػيس مػااقً ل ػذا

كمػػا لػػـ تاػػـ أدارة المػػاد بلمػػؿ ال ػػيامة الدوريػػة القزمػػة ـ ويف عمميػػة تو ػػيؿ التيػػار
الك ربابى ألى غرفة المحو ت فػى فتػرة وًػوع الحػادث اػى مسػبولية أدارة المػاد

كػذلؾ ـ أذ

سػػمحت ب ػ د ار يعمػػاؿ المحػػاـ للامػػؿ عمػػى غيػػر د اريػػة باواطػػل الموحػػة الك ربابيػػة ـ واػػذ

األخط ػػا الدس ػػيمة ب ػػؿ والبالو ػػة الدس ػػامة تكن ػػى وح ػػداا لوً ػػوع الح ػػادث وت ػػاد ألي ػػف ح ػػا ً
ومباىرة دوف اف تتدخؿ يية عوامؿ يخر ًد تىكؿ خط فى دامب الطاعميف ـ بملمى يف
يخطػػا المت مػػيف البالػػث وال اربػػل والسػػادس تسػػتورؽ كػػؿ خطػ خػػر وًػػد يف ػػحت عػػف ذلػػؾ
المدمػػة الخماسػػية وعبػػرت عػػف ذلػػؾ باول ػػا يف يخطػػا اإلى ػراؼ والتمنيػػذ ضػػبيمة وغيػػر دسػػيمة

وكامت مقبمة لمبؿ اذ المظـ بيد اف محكمة الموضوع لـ تنطف ألى اذ المتابج الدواريػة
ولـ تمـ ب ا ولو كامت ًد يحاطت ب ا عمما وعمػى بيمػة مػف يمراػا لتويػر و ىػؾ ودػف ريي ػا
فى الدعو واو ما ياكد عػف يم ػا لػـ تمحػص الواًلػة التمحػيص الػدًيؽ والكػافى والػقزـ لكػى
تن ؿ في ا عف ب ر وب يرة .
وًػػد تمسػػؾ الػػدفاع فػػى مذك ارتػػف بكػػؿ مػػا دػػا بتاريػر المدمػػة الخماسػػية السػػاباة الػػذكر ـ

ولن ػػت ألي ػػا مظ ػػر المحكم ػػة واس ػػتخمص مم ػػا األدل ػػة الدال ػػة عم ػػى بػ ػ ار ة الط ػػاعميف ولك ػػف
المحكمػػة لػػـ تح ػػؿ دفػػاع الطػػاعميف ولػػـ تحػػط بػػف عممػػا ول ػػذا لػـ تػػرد عميػػف بػػرد سػػابس يبػػرر
أطراحف .كما يدؿ ذلؾ عمى يم ا يدرت بت ار خر فى تارير المدمػة الخماسػية غيػر مضػمومف
ويخردف ألى ملمى خر لػـ يسػت دفف واضػلو ومػف ًػاموا بتحريػر ألم ػـ ً ػدوا أظ ػار مػد

اإلامػػاؿ الدسػػيـ والخطيػػر مػػف المت مػػيف غيػػر الطػػاعميف ةوالػػى ببػػوت فػػتم غرفػػة المحػػو ت

ةواعادة غما ا دوف أتباع األ وؿ النمية والتى تدلم ا فى حالة عزؿ تاـ ويمػاف مطمػؽ ـ ولكػف
بتػر تاريػر المدمػة المػذكورة عمػى اػذا المحػو ضػػيل من ومػف ال ػحيم ـ ود لتػف الواضػحة ـ
واتخذتػػف المحكمػػة دلػػيقً ضػػد الطػػاعميف مػػل يمػػف يمطػػؽ ببػ ار ت ـ ـ واػػذا الن ػػـ الخػػاطئ لمػػدليؿ
السالؼ الذكر يليب الحكـ بالنساد فى اإلستد ؿ يودب ماضف .

ِٚــٓ عبٔــت آخــش  :ف ػ ف محكمػػة الموضػػوع ًضػػت ب دامػػة الطػػاعميف عػػف الد ػريمتيف

المسػ ػػمدتيف ألي مػ ػػا بػ ػػدعو ًيام مػ ػػا ب عمػ ػػاؿ الت ػ ػػميـ واإلى ػ ػراؼ عمػ ػػى التمنيػ ػػذ دوف م ارعػ ػػاة
لل وؿ النمية والويػر مطاباػة لمموا ػنات النميػة الماػررة (! ) واعتمػدت فػى ذلػؾ عمػى تاريػر
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المدمة البقبية ( ىركة الك ربا ) وعمى تارير الملمؿ الدمابى وعمى بلض يد از مبتػورة مػف

تارير المدمة الخماسية التى يمرت المحكمة بتىكيم ا (! ) رغـ يف الػدفاع عػف الطػاعميف كػاف
ًد يوضم فى دفاعف الىنو والمكتوب ما ي تى :
(ٔ )

يف مظـ اإلضا ة تحت الما لحمامات السباحة اػى مظػـ حديبػة وغيػر متداولػة كبيػ اًر

فى م ر وليس لم مدس ىركة ك ربا الااارة يو م مدس الملمػؿ الدمػابى ييػة د اريػة

ب ػػا يو بالموا ػػنات النميػػة الم ػرية واللالميػػة الخا ػػة ب ػػذ الػػمظـ ػ ويكنػػى الردػػوع
ألػػى يً ػواؿ م م ػػدس ىػػركة الك ربػػا وم مػػدس الملمػػؿ الدمػػابى البابتػػة فػػى محاضػػر
أدتماع ػ ػ ػ ػػات المدم ػ ػ ػ ػػة الخماس ػ ػ ػ ػػية والت ػ ػ ػ ػػى يً ػ ػ ػ ػػروا في ػ ػ ػ ػػا بل ػ ػ ػ ػػدـ خبػ ػ ػ ػ ػرت ـ ود اري ػ ػ ػ ػػت ـ
بتمؾ المظـ .
(ٕ )

كمػا ببػت مػف يًػوال ـ كػذلؾ فػى محاضػػر أدتماعػات المدمػة الخماسػػية يمػف لػـ يطملػوا

عمى الموا نات والرسومات التى ًػاـ ب ػا اإلستىػار بو ػن ا لػمظـ اإلضػا ة لحمػاـ

السػػباحة المػػذكور وكػػذلؾ الحػػاؿ بالمسػػبة لم مػػدس الملمػػؿ الدمػػابى  .كمػػا ببػػت مػػف
محاض ػػر يعم ػػاؿ المدم ػػة الخماس ػػية عػ ػػدـ د اري ػػت ـ بالموا ػػنات األدمبي ػػة والم ػ ػرية

(ٖ )

الخا ة ب ذ األعماؿ .

ويف تاريػػر المدمػػة الخماسػػية يوضػػم عػػدـ أطمبمػػاف يعضػػا المدمػػة لمػػا دػػا بتاريػػر

م مػػدس الك ربػػا  .كمػػا يوضػػم األخطػػا الكبيػرة فػػى التدػػارب والاياسػػات التػػى يد اراػػا
م مػػدس الملمػػؿ الدمػػابى وبالتػػالى يتلػػيف أط ػراح التاري ػريف سػػالنى الػػذكر للػػدـ كنػػا ة

(ٗ )

الاابميف ب ا مف الماحية النمية .

ويف تاريػ ػػر المدمػ ػػة الخماسػ ػػية يوضػ ػػم يف الت ػ ػػميـ الػ ػػذ يعػ ػػد اإلستىػ ػػار سػ ػػميـ
و ػػحيم

وب ػػف عوام ػػؿ يم ػػاف كبيػ ػرة يف الت ػػميـ مط ػػابؽ لمموا ػػنات األدمبي ػػة

الم ػرية واػػو مػػا يمػػاًض مػػا دػػا بتاريػػر ىػػركة الك ربػػا

وسػػقمة الت ػػميمات

يمر يايمى و يىكؿ ىكاً و ت ويقً خا ة ويف يعضا المدمػة الخماسػية مػف النميػيف
ػػيف ويطمل ػوا عمػػى الرسػػومات والموا ػػنات الاياسػػية ومػػا يعػػد اإلستىػػار
المتخ

مػػف ت ػػميمات ومظػػـ أضػػا ة حمامػػات السػػباحة ويًػػروا دميلػاً بسػػقمة الت ػػميـ ـ
ول ذا كاف تارير المدمة الخماسية ددي اًر ب ف يكوف محؿ باة واعتبار مف المحكمة .
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يم ػػا تاري ػػر ى ػػركة الك رب ػػا والملم ػػؿ الدم ػػابى فيتل ػػيف أطراح م ػػا دامبػ ػاً وألف

المدم ػػة الخماس ػػية ا ػػى المدم ػػة الوحي ػػدة الت ػػى عم ػػى د اري ػػة ب ػػمظـ اإلض ػػا ة لحمام ػػات
السباحة وًامت بلد الدراسة بتاديـ تاريراا وامت ت ألى سقمت ا .
( ٘)

يف األخط ػػا البس ػػيطة الت ػػى تض ػػمم ا تاري ػػر المدم ػػة الخماس ػػية والت ػػى تتلم ػػؽ ب ػػبلض
يعماؿ التمنيذ واإلىراؼ فق يلتد ب ا ـ وًد خم ت المدمة فػى تاريراػا ألػى يم ػا غيػر

دسيمة

يبر ل ا و عقًة ل ا بالحادث .

ويوض ػػم ال ػػدفاع األخط ػػا الدس ػػيمة الت ػػى ت ػػرد في ػػا ب ػػاًى المت م ػػيف ويدت
مباىرة ألى وًوع الحادث عمى المحو التالى  :ػ
ٔ  -بب ػػت ًي ػػاـ الم ػػت ـ الخ ػػامس (  ) ..........بم ػػا عم ػػى يًوال ػػف باللب ػػث بمظ ػػاـ
أضا ة الحماـ حيػث ًػاـ بػ خراج محػو ت اللػزؿ مػف غرفػة التنتػيش وحػاوؿ
تدنين ػػا ًب ػػؿ الح ػػادث بىػ ػ ر وك ػػذلؾ ًيام ػػف ب عم ػػاؿ المح ػػاـ بتو ػػيؿ ماكيم ػػة
المحػػاـ وال ػػاروخ الك ربػػى بموحػػة التوزيػػل الخا ػػة بمظػػاـ أضػػا ة حمامػػات
السػباحة واػو عامػػؿ غيػر متخ ػػص ممػا يد ألػى اللبػػث بمظػاـ أضػػا ة
حمػػاـ السػػباحة وتلطيػػؿ عوامػػؿ األمػػاف اللديػػدة التػػى تػػـ وضػػل ا وتمنيػػذاا فػػى
اذا المظاـ .

واذا اللبث بابت مف تارير المدمة الخماسية

راحة ـ ويتلػيف يف

ياخذ بف وًد يد اذا اللبث مباىػرة ودوف ىػؾ ألػى تلطيػؿ عوامػؿ األمػاف
اللديدة التى تـ ضبط ا ووضل ا فى المظاـ ومل ببوت اذا اللبث يستحيؿ
تحدي ػػد مس ػػبة يي ػػة يخط ػػا لمط ػػاعميف خا ػػة ويف المدم ػػة الخماس ػػية يوردت
يربلػػة عوامػػؿ مدتملػػة يتلػػيف حػػدوب ا دميلػػا لحػػدوث الواًلػػة ف ػ ذا تخمػػؼ
يحػ ػػداا

ياػ ػػل الحػ ػػادث  .واػ ػػذا ياػ ػػـ دليػ ػػؿ عمػ ػػى سػ ػػقمة التمنيػ ػػذ ومراعاتػ ػػف

لمموا نات النمية الم رية واألدمبية ومراعاتف للوامػؿ األمػاف األربلػة ـ فػ ذا
يخنػػؽ ي عام ػػؿ مم ػػا أل س ػػبب

يحػػدث ي ض ػػرر لمسػػتخدمى الحم ػػاـ.

ومػف بػـ فػ ف حػدوث خطػ بسػػيط فػى التمنيػذ

يػػاد لمحػادث  .ولكػف اللبػػث

بالمظاـ يخؿ بكؿ عوامؿ األماف مما يد ألى وًوعف .
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ٕ-

ح ػػدد تاري ػػر المدم ػػة الخماس ػػية مسػ ػبولية أدارة الم ػػاد ع ػػف بقب ػػة م ػػف ا ػػذ

اللوامؿ وذلؾ بسبب عدـ ًياـ أدارة الماد بال يامة المطموبػة وكػذلؾ

لملبػث بالمظػػاـ كمػػا دػا فػػى السػػبب رًػػـ (ٔ) وبالمسػبة لملامػػؿ ال اربػػل واػػو
عدـ ودػود (يو تلطػؿ عمػؿ مظػاـ) الاواطػل المد ػزة بحمايػة مػف التسػرب
األرضى فمـ تستطل المدمة الخماسية تحديد المسبولية وذلؾ لببوت اللبػث

بالمظاـ ـ وحتى لو ببت عدـ ودػود اػذ الاواطػل وًػت وًػوع الحػادث يو
ًبمف بى ر عمد ىلور بلض موظنى الماد بتسرب الك ربػا فقيودػد ي
دليػػؿ عمػػى عػػدـ ودػػود اػػذ الاواطػػل عمػػد التسػػميـ اإلبتػػدابى ًبػػؿ الحػػادث
بلىػػرة يىػ ػ ر ب ػػؿ ب ػػاللكس يودػ ػد دليػػؿ عم ػػى ود ػػود ا ػػذ الاواط ػػل وً ػػت
التسػميـ اإلبتػدابى وذلػؾ لخمػػو محاضػر التسػميـ مػػف ييػة مقحظػات خا ػػة

ب ػػذ الاواطػػل ورغػػـ أحت ػوا محاضػػر التسػػميـ عمػػى بلػػض المقحظػػات
األخػػر التػػى ًػػاـ الماػػاوؿ بتلػػديم ا وتقفي ػػا فػػى حيمػػف والسػػبب الواضػػم
لملبث ب ػذ الاواطػل اػو ًيػاـ المػت ـ الخػامس باللبػث بالمظػاـ وتػرؾ لوحػة
التوزيػل الخا ػة بمظػاـ اإلضػا ة منتوحػػة وًيامػف بتو ػيؿ ماكيمػة لحػػاـ

و اروخ بطرؽ غير سميمة مف الماحية النمية مما يد ألػى تلطيم ػا يو
سػ ػرًت ا وتوييرا ػػا باواط ػػل عادي ػػة رخ ػػية (ألف الاواط ػػل المد ػ ػزة بحماي ػػة
التسرب األرضى يعمػى عىػرة يضػلاؼ مػف الاواطػل اللاديػة) واإلستىػار
غير مسبوؿ عف ي عبث باألعماؿ بلد اإلستقـ اإلبتدابى ـ ولػذلؾ فمػف
الخط تحميؿ اإلستىار مسبولية بلدـ ودود اذ الاواطل .

ٖ-

ومػف الخطػ كػػذلؾ اإلعتمػاد عمػػى تاريػػر م مػدس ىػػركة الك ربػػا

وتاريػػر

الملمػػؿ الدمػػابى ودػػا ب مػػا يف غػػرؼ المحػػو ت ب ػػا خط ػ فػػى اإلمىػػا
وذلػػؾ لودوداػػا بػػالارب مػػف حمػػاـ السػػباحة ب ػػورة تسػػمم بو ػػوؿ الميػػا
ألي ػػا ـ ذل ػػؾ يف تاري ػػر المدم ػػة الخماس ػػية المتخ

ػػة ً ػػد يً ػػر بممت ػػى

الوضػػوح بلػػد عمػػؿ الاياسػػات النميػػة بػػالموًل بػ ف غػػرؼ المحػػو ت مطاباػػة

لمموا ػػنات النميػػة الم ػرية واألدمبيػػة ـ وذلػػؾ لودوداػػا تح ػت مسػػتو
سػػطم األرض واػػذا ير فمػػى ًػػاطل ويػػدؿ د لػػف واضػػحة عمػػى خط ػ
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تاريػػر لدمػػة ىػػركة الك ربػػا والملمػػؿ الدمػػابى ـ وبالتػػالى

يدػػوز األخػػذ

ب ما ألف ًرب غرؼ المحو ت مف حمػاـ السػباحة لػيس فيػف ي مخالنػة

لمموا ػػنات النمي ػػة ـ م ػػل مقحظ ػػة يف م م ػػدس ى ػػركة الك رب ػػا وك ػػذلؾ
م مػػدس الملمػػؿ الدمػػابى ًػػد اعتمػػدوا عمػػى ير غيػػر متخ ػػص للػػدـ
درايتف بمظـ أضػا ة حمامػات السػباحة حيػث تودػد اػذ الوػرؼ مق ػاة

لدسـ الحماـ للدة يمور فمية ـ مل مقحظة يف تاريػر المدمػة الخماسػية ـ

بلد ًياـ المدمػة بلػدة تدػارب ـ يببػت عػدـ أمكاميػة لىػرب ي ميػا خػقؿ
دسـ الحماـ ألى اذيف الورفتيف مما يببت سقمة التمنيذ .
ٗ-

يما ما ورد بتارير المدمة الخماسية مف يف تمنيذ ةوامىا ببر يرضػى بوػرؼ
المح ػػو ت يمب ػػؿ

ػػلوبة ل ػػيامة بب ػػر األرض ػػى والكى ػػؼ عمي ػػف واػ ػػذا

مخػػالؼ لمموا ػػنات النميػػة التػػى عرض ػ ا اإلستىػػار والتػػى م ػػت عمػػى
ود ػػود غرف ػػة لممح ػػو ت وبب ػػر يرض ػػى ممن ػػؿ ألف الموا ػػنات الت ػػى
يضػػل ا اإلستىػػار يمكػػف تلػػديم ا يبمػػا التمنيػػذ حسػػب طبيلػػة كػػؿ موًػػل
طالمػػا ل ػػـ تخػػالؼ الموا ػػنات النميػػة اللالمي ػػة والم ػ ػرية وبالت ػػالى فػ ػ ف
الموا نات التى يضل ا اإلستىار تكوف أىتراطات فاط وعػدـ اإللتػزاـ

با
٘-

يدؿ عمى مخالنة الموا نات النمية الم رية واألدمبية .

ويف ودود

لوبة ل يامة ببر األرضى والكىؼ عميف يمكف التومب عميػف

بس ػ ولة بواسػػطة فمػػى متخ ػػص ب عمػػاؿ ال ػػيامة ـ كمػػا يف مػػا مػػص
عميف فى موا نات اإلستىار او أمن ػاؿ األرضػى عػف محػو ت اللػزؿ

ك ربابيا وليس مكاميا واو ما تـ تمنيذ .
والايمػػة اللاليػػة للرضػػى تػػـ ًياسػػ ا بلػػد ح ػوالى بػػقث سػػموات مػػف
ػيامة لمظػاـ األرضػى تاػل مسػبوليتف عمػى أدارة

التسميـ اإلبتدابى ومػل عػدـ

الم ػػاد ول ػػيس اإلستى ػػار  .كم ػػا يف ًيم ػػة األرض ػػى غي ػػر مطابا ػػة لإلستى ػػار

ولػػيس لمموا ػػنات النميػػة الم ػرية واألدمبيػػة الممزم ػة ـ كمػػا ببػػت فميػػا مػػف
التدرب ػػة الت ػػى ً ػػاـ ب ػػا الم ػػت ـ ال ارب ػػل ب ػػالموًل يبم ػػا ملايم ػػة المدم ػػة الخماس ػػية
والبابػػت بتاريراػػا يف األرضػػى الػػذ تػػـ تمنيػػذ بػػالموًل يػػاد ألػػى األمػػاف التػػاـ
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لإلفػراد ـ فػػى حالػػة حػػدوث تسػػرب بالك ربػػا
الكىػػافات كمػػا تػػـ تمنيػػذ

ـ طالمػػا يمػػف مت ػػؿ بدسػػـ

ـ ويًػػر م مدسػػو الملمػػؿ الدمػػابى فػػى تاريػػراـ ب ػػذا

التن ػػيؿ ـ خا ػػة وًػػد ببػػت يف مػػف ًػػاـ بن ػػؿ مظػػاـ األرضػػى اػػو المػػت ـ
الخامس خقؿ اللبث بالمظاـ .
 - ٙيمػػا مادػػا بتاريػػر المدمػػة الخماسػػية مػػف عػػدـ مطاباػػة عػػزؿ غػػرؼ المحػػو ت
لمموا ػػنات ـ ف ػ ف ذلػػؾ يردػػل ألػػى ببػػوت فػػتم اػػذ الوػػرؼ بملرفػػة المػػت ـ
الخػػامس ًبػػؿ الحػػادث بى ػ ر ـ و يودػػد بمػػة دليػػؿ عمػػى يف اللػػزؿ لػػـ يكػػف
مطابااً لمموا نات عمد التسميـ اإلبتدابى ـ ألف عزؿ الوػرؼ ًيػؿ يمػف تػـ مزعػف
واللبث بف ًبؿ الحادث ـ وكذلؾ لػـ تاػـ أدارة المػاد ب ػيامة اػذا اللػزؿ مػرة

كػػؿ سػػتة يى ػ ر كمػػا م ػػت الموا ػػنات ـ مػػل مقحظػػة يف يعمػػاؿ اللػػزؿ
ليست مف يعماؿ الك ربا وبالتالى ليس ل ا عقًة بالمت ـ البامى .

 - ٚلػػيس لإلستىػػار ي عقًػػة ب عمػػاؿ ال ػػيامة ـ واػػى مسػػبولية أدارة المػػاد
والماػػاوؿ ـ ولػػـ يػػتـ أخطػػار اإلستىػػار كتابيػػا بحػػدوث ي خمػػؿ حتػػى يمكمػػف
م ػػف تحدي ػػد س ػػبب الخم ػػؿ وعم ػػؿ ال ػػقزـ إل ػػقحف ـ مم ػػا يمن ػػى مس ػػبولية
اإلستىار عف الحادث .

ورغػػـ ياميػػة اػػذا الػػدفاع ودواريتػػف ـ فػ ف المحكمػػة لػػـ تنطػػف أليػػف ـ ولػػـ تدخمػػف فػػى
أعتباراػػا ًبػػؿ الن ػػؿ فػػى الػػدعو

ـ كمػػا يسػػاطت المحكمػػة مػػف تاػػديراا األخطػػا الدسػػيمة

التػػى وًلػػت مػػف المػت ـ الخػػامس ـ الػػذ عبػػث بمظػػاـ اإلضػػا ة بحمػػاـ السػػباحة ـ ويخػػرج

المحو ت الخا ة باللزؿ مف غرفة التنتيش ـ وحاوؿ تدنين ا ًبؿ الحادث بى ر ـ وًيامػف
وعماؿ المحاـ بتو يؿ ماكيمة المحاـ وال اروخ بموحة التوزيل ـ واـ غير متخ

يف ـ ممػا

يد ألى تلطيؿ عوامؿ األماف اللديدة .
ولػػـ تػػدخؿ المحكمػػة كػػذلؾ فػػى أعتباراػػا خمػػو محضػػر التسػػميـ اإلبتػػدابى ممػػا ينيػػد عػػدـ
ودود الاواطل ـ و ىؾ يف خمو محضر التسميـ مف ذلؾ يدؿ عمى ودوداا ـ خا ة وًػد
وردت بػػف مقحظػػات يخػػر ًػػاـ الماػػاوؿ بتلػػديم ا وتكػػوف المحكمػػة بػػذلؾ وًػػد تلسػػنت مػػل

الطاعميف عمدما حممت ما المسبولية عف يخطا أرتكب ػا المػت ـ الخػامس الػذ ًضػت بب ار تػف
مما مسب أليف عمى سمد غير

حيم .
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وخمطػ ػػت المحكمػ ػػة بػ ػػيف مخالنػ ػػة موا ػ ػػنات اإلستىػ ػػار والموا ػ ػػنات النميػ ػػة الم ػ ػرية

واألدمبية ـ ألف األولى غير ممزمة ويمكف توييراا بحسب المكاف ـ يمػا الباميػة فممزمػة و
يدػػوز الخػػروج عمي ػػا يو مخالنت ػػا ـ و ػػلوبة

ػػيامة الببػػر األرضػػى التػػى أعتبرت ػػا المدمػػة

الخماسػػية خط ػ فػػى دامػػب الطػػاعميف يمكػػف التومػػب عمي مػػا بواسػػطة النمػػى المتخ ػػص كمػػا
سمؼ البياف .

وًػػد يد عػػدـ ال ػػيامة ـ بسػػبب خط ػ أدارة المػػاد ـ ألػػى يف ًيمػػة األرضػػى كامػػت

عالية ـ كما فات عمى المحكمة يف غرفة المحو ت ًد تـ فتح ا بملرفػة المػت ـ الخػامس ًبػؿ
ى ر مف الحػادث ـ بلػد يف مػزع المػواد اللازلػة واللبػث ب ػا ـ كمػا لػـ يػتـ
أدارة المػػاد

ـ وبالتػػالى

ػيامة اللػزؿ مػف

يمكػػف الاػػوؿ ب ػ ف أامػػا وًػػل فػػى أمىػػا وتمنيػػذ اػػذ الورفػػة ـ

خا ة ويف محضر التسميـ خق مف يية مقحظات عم ا .

ولـ توضم المحكمة فى حكم ا اللقًة المباىرة بيف األخطا الممسوبة لمطاعميف ػ عمػى

غيػػر يسػػاس ـ وبػػيف المتػػابج التػػى حػػدبت واػػى وفػػاة المدمػػى عمي مػػا ـ مػػل تػػداخؿ يخطػػا
ال ػػيامة ةواامال ػػا ـ واألعمػػاؿ التػػى ًػػاـ ب ػػا المػػت ـ الخػػامس ـ والتػػى تلػػد يخطػػا فادحػػة
الدسامة تكنى وحداا لوًوع الحادث .
كما

يمكف أسماد ي خطػ لمطػاعميف مػل ببػوت اإلامػاؿ فػى ال ػيامة ـ واألخطػا

المتلم ػػدة الت ػػى ًارف ػػا الم ػػت ـ الخ ػػامس ـ وم ػػل خم ػػو محض ػػر التس ػػميـ اإلبت ػػدابى م ػػف يي ػػة
مقحظات عف تمؾ األخطا الممسوبة لممت ميف الطاعميف ـ وبذلؾ يكػوف الحكػـ فضػق عػف
ً ػور ػ ًػد ىػابف اإلخػقؿ بحػؽ الػدفاع بمػا يسػتودب ماضػف واإلحالػة ألف المحكمػة لػـ تمػـ
بػدفاع الطػاعميف السػالؼ الػذكر وخػق حكم ػا حتػى مػف تح ػيمف والػرد عميػف ـ واػو مػا يػدؿ
عمى ام ا لـ تمـ بدفاع ما ولـ تدخمف فػى تاػديراا ووزم ػا ـ فا ػرت بػذلؾ فػى الايػاـ بوادب ػا
مما يبطؿ حكم ا لما ىابف مف عوار ٓ
وًد ًضى ب مف أذا كامت المحكمة ًد حدبت منس ا عف اإللماـ بلما ر دفػاع المػت ـ
الدواريػة ولػـ تػدخم ا فػى تاػػديراا عمػد وزم ػا واًت ػرت فػى تاػػديراا عمػى دػز مم ػا فحسػػب

ف م ػػا تكػػوف ًػػد بتػػرت األدلػػة المطروحػػة عمي ػػا وًامػػت بمسػػخ ا ف ػ د ذلػػؾ ألػػى عػػدـ ألمام ػػا
ألمامػػا

ػػحيحا بحاياػػة األسػػاس الػػذ ًامػػت عميػػف تمػػؾ األدلػػة مػػل يم ػػا لػػو تبيمتػػف عمػػى واًلػػف
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لكاف مف المحتمؿ يف يتوير ودف ريي ا فى الدعو ول ذا كاف حكم ػا مليبػا بالا ػور يد بػف

ألى فساد فى اإلستد ؿ فضق عف اإلخقؿ بحؽ الدفاع بما يليبف ويودب ماضف ٓ

* ماض ٕٜ٘ٔٚٗ/ٔٔ/ـ س ٕ٘ـ رًـ ٘ٔٙـ ص ٘ ٚٙـ طلفٔ ٜٛلسمة ٗٗؽ
* لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ـ

" لبف كاف األ ؿ يف المحكمة

تمتزـ بمتابلػة المػت ـ فػى ممػاحى دفاعػف المختمنػة ـ

أ يمف يتليف عمي ا يف تورد فى حكم ا ما يدؿ عمى يم ا واد ت عما ر الػدعو ويلمػت ب ػا

عمػػى ودػػف ين ػػم يم ػػا فطمػػت ألي ػػا ووازمػػت بيم ػػا ـ يمػػا وًػػد التنتػػت كميػػة عػػف الوػػرض لػػدفاع
الطػػاعف واسػػاطتف دممػػة ولػػـ تػػورد عمػػى محػػو يكىػػؼ يم ػػا اطملػػت عميػػف واًسػػطتف حاػػف ف ػ ف
حكم ا يكوف ًا اًر " ٓ

* ماض ٜٓٔٔٛ٘/ٔٓ/ـ س ٖٙـ رًـ ٜٔٗـ صٓٗ ٛـ طلف ٕ٘ ٔٚسمة ٘٘ؽ

* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ـ
"ولبف كػاف األ ػؿ يف المحكمػة

تمتػزـ بمتابلػة المػت ـ فػى ممػاحى دفاعػف المختمنػة

لمػرد عمػى كػؿ ىػب ف يبيراػا عمػػى اسػتاقؿ ـ ا يمػف يتلػيف عمي ػػا يف تػورد فػى حكم ػا مػا يػػدؿ
عمى يم ا واد ت عما ر الدعو ويدلت ا ويلمت ب ػا عمػى ودػف ين ػم عػف يم ػا فطمػت الي ػا
ووازمت بيم ما عف ب ر وب يرة ويم ا اذا التنتت عف دفاع المت ـ كمية ويساطتف دممػة ولػـ
تػ ػ ػ ػػورد عمػ ػ ػ ػػى محػ ػ ػ ػػو يكىػ ػ ػ ػػؼ عػ ػ ػ ػػف يم ػ ػ ػ ػػا يطملػ ػ ػ ػػت عميػ ػ ػ ػػف ويًسػ ػ ػ ػػطتف حاػ ػ ػ ػػف فػ ػ ػ ػػاف حكم ػ ػ ػ ػػا

يكوف ًا ار " ٓ

* ماض ٓٔ ٜٔٛ٘/ٔٓ /ـ س  ٖٙـ  ٜٔٗـ ٓٗٛ
* ماض ٖ ٜٔٛٔ/ٕٔ /ـ س ٕٖ ـ ٔ ٔٛـ س ٕٖ ـ ٔ ٔٛـ ٖٖٓٔ
* ماض ٕ٘ ٜٔٛٔ/ ٖ /ـ س ٕٖ ـ  ٗٚـ ٕ٘ٚ
* ماض ٘ ٜٜٔٚ/ٔٔ /ـ س ٖٓ ـ  ٔٙٚـ ٜٚٛ

* ماض  ٜٜٔٚ/ ٖ /ٕٜـ س ٖٓ ـ ٕ ٛـ ٖٜٙ
* ماض  ٜٜٔٚ/ ٖ /ٕٙـ س ٖٓ ـ ٔ ٛـ ٖٜٗ
* ماض ٕٗ ٜٔٛٚ/ ٗ /ـ س  ٕٜـ ٗ ٛـ ٕٗٗ
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ساثؼب  :اٌفغبد ف ٝاإلعزذالي ٚاٌزٕبلغ :
*

اٌٛعٗ األٚي :

٘ٚزا اٌغجت ِٓ أعجبة اٌـؼٓ يزؼّٓ اٌٛع ٖٛاآلريخ :
يف محكمة الموضوع اخذت بتارير المدمة البقبية لم مدسى ىػركة ك ربػا
الاػػاارة وتاريػػر أدارة الح اربػػؽ والمنرًلػػات ـ رغػػـ أعت ػراؼ الاػػابميف عمػػى

تحرير تمؾ التاارير بلدـ أطقع ـ عمى رسومات المىروع وموا ػناتف ـ
وبلدـ أخت ا

ـ ب ذ الموعية مف األعماؿ الك ربية ـ وعػدـ أطقع ػـ

عم ػػى الموا ػػنة الاياس ػػية الم ػ ػرية الت ػػى

ػػدرت ٗ ٜٜٔبىػ ػ ف يعمػػػاؿ

أضا ة حمامات السباحة تحت الما ٓ
ةواعترؼ يعضا المدمة البقبية يم ػـ لػـ يػذابوا ألػى مكػاف الحػادث ـ
ولـ يلايموا األعماؿ الك ربابية ـ ةوامما وًلوا التارير بما عمى طمػب ربػيس
المدمة ٓ

وًػػد وًلػػت المدمػػة المػػذكورة فػػى خط ػ دسػػيـ حػػيف يعتبػػرت يف ًػػرب
غرف ػ ػػة المح ػ ػػو ت م ػ ػػف الحم ػ ػػاـ يل ػ ػػد خطػ ػ ػ ف ػ ػػى الت ػ ػػميـ وغي ػ ػػر مط ػ ػػابؽ

لمموا ػػنات واللػػرؼ ال مدسػػى ـ رغػػـ يمػػف عممي ػاً ألبػػد يف تكػػوف ًريبػػة مػػف

الحمػػاـ ـ وًػػد سػػمحت الموا ػػنات الم ػرية المخت ػػة ب ػػذ الموعي ػة مػػف
األعم ػػاؿ بودودا ػػا ً ػػرب الحم ػػاـ ـ يو حت ػػى مق ػػاة ل ػػف ـ أذا أتخ ػػذت
اإلحتياطيات المبيمة فى الرسومات وفى موا نات المىروع والتى لـ تطمػل
عمي ا المدمة البقبية ٓ

ول ذا فاد يببت تارير المدمة الخماسية سقمة الت ػميـ ـ واػو مػا

يتليف اإلعتداد بف ـ خا ة ويمف محرر مف خمسة خب ار يبمػيف مػم ـ مػف
يسػ ػ ػػاتذة الدامل ػ ػ ػػة وبقب ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف و ازرت ػ ػ ػػى اإلس ػ ػ ػػكاف والك رب ػ ػ ػػا وا ػ ػ ػػـ م ػ ػ ػػف
المتخ

يف فى اػذ األعمػاؿ ـ وعمػى ذلػؾ فاػرب غػرؼ المحػو ت الػذ

ركزت عميف المحكمة إلببات مسبولية الطاعميف يكوف خطػ مم ػا ـ ألم ػا
أعتمدت فى حكم ا عمى ود ة مظر خاطبة ـ واو ما تمسػؾ بػف الػدفاع
يبما مظر الدعو ولـ تمتنت أليف ٓ
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ويكوف حكم ا والحاؿ كذلؾ وًد ىابف التلسؼ فى اإلستد ؿ والنساد

فػػى اإلسػػتمباط بمػػا يودػػب ماضػػف ـ و محػػؿ لماػػوؿ فػػى اػػذا ال ػػدد ب ػ ف
لمحكمػػة الموضػػوع يف ت خػػذ بتاريػػر يحػػد المدػػاف النميػػة و ت خػػذ بػػاآلخر ـ
ألمػػف
المتخ

ودػػف لمماارمػػة بػػيف تاريػػر المدمػػة الخماسػػية المحػػرر بملرفػػة الخب ػ ار
ػػيف

ػيف وتاريػػر المدمػة ال مدسػػية المحػرر بملرفػػة غيػر المتخ

فى أضا ة حمامات السباحة ٓ

كمػ ػػا يف تاريػ ػػر المدمػ ػػة البقبيػ ػػة لػ ػػـ يطمػ ػػل محػ ػػرر عمػ ػػى الرسػ ػػومات
الت ػػميمية ـ و عمػػى الموا ػػنة الاياسػػية الم ػرية التػػى تسػػمم ب ًامػػة
الورفة بارب الحماـ واى موا نة ممزمػة ـ وبػذلؾ يكػوف التاريػر المػذكور
مسػػتمداً ألػػى يسػػس واايػػة ودعػػابـ ًا ػرة ـ و يدػػوز بػػذلؾ األخػػذ بػػف يو
التلويػػؿ عميػػف ـ ةواذ خػػالؼ الحكػػـ المطلػػوف فيػػف اػػذا المظػػر ف مػػف يكػػوف

اٌٛعٗ اٌضبٔ: ٝ

مليباً لنساد أستد لف وً ور تسببية وادباً ماضف ٓ

يًامت المحكمة حمك ا المطلوف عميف ب دامة الطػاعميف أسػتماداً ألػى ببػوت

حدوث تسرب لمتيار الك ربابى (! ) ولكم ا لـ تبحث سبب اذا التسػرب ـ

ومػػا أذا كػػاف بسػػبب يخطػػا فػػى الت ػػميـ يو اإلىػراؼ عمػػى التمنيػػذ ـ يـ

اػو بسػػبب ال ػػيامة وسػػو التىػػويؿ ـ ولػػـ تػػدخؿ المحكمػػة فػػى أعتباراػػا
ببػػوت ودػػود ماكيمػػة لحػػاـ و ػػاروخ ك ربػػابى بدػوار الحمػػاـ ـ

رغػػـ

أتدا دميل الىػ ود فػور وًػوع الحػادث وبتحاياػات الميابػة اللامػة ألػى يم ػا

اى سبب الحادث ٓ
اٌٛعٗ اٌضبٌش :

لػػـ تنطػػف محكمػػة الموضػػوع لممتػػابج النميػػة التػػى أمت ػػى ألي ػػا تاريػػر المدمػػة
الخماسية واو التارير الوحيد الذ يعد المتخ

وف النميوف واى :

يػ

أف الت ميـ سميـ واو ما يمنى المسبولية عف الطاعف البامى ٓ

بػ

ةواف المىكمة الوحيدة اى فى اإلىراؼ عمى التمنيػذ ـ وتتمبػؿ فػى
غرفػة المحػو ت ـ واػػذ اػى مسػبولية أدارة المػػاد ـ ويبػيف ذلػػؾ
مف يف عاد اإلستىار وعاد المااوؿ لـ يىمؿ يعماؿ ال يامة ـ
واو ما يدؿ عمى يف المحكمة لـ تطمػل عمػى اػذ اللاػود ـ ولػـ
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تحػػط عممػاً بمادااػػا ال ػػحيم ولػػـ تػػدرؾ يف اإلى ػراؼ عمػػى التمنيػػذ
يمت ى ب مت ا التسميـ اإلبتػدابى ـ و يلػود اإلستىػار يو الماػاوؿ
ألى الموًل أ ً بخطاب مف أدارة الماد بودود عيوب فى األعماؿ

ـ وبب ػػت يف ا ػػذ المخاطب ػػة ل ػػـ تح ػػدث ـ ول ػػذا فػ ػ ف تكمي ػػؼ

الطػػاعف البػػامى ( اإلستىػػار ) ب عمػػاؿ ال ػػيامة يكػػوف فػػى غيػػر

محمػػف ـ ةواذ خػػالؼ الحكػػـ المطلػػوف فيػػف اػػذا المظػػر ف مػػف يكػػوف
بالنساد فى اإلستد ؿ المبطؿ ٓ
اٌٛعٗ اٌشاثغ :

ورد ب سباب الحكـ الطليف يف الحادث وًل متيدة سػرياف التيػار الك ربػابى
ألى األدساـ الملدمية بكىافات اإلمارة الستة  ..وي ػاب مػف يتوادػد بػذلؾ
المداؿ بال دمة الك ربابية ٓ

واػػو أسػػتد ؿ مليػػب ـ ألف ببػػوت ذلػػؾ مػػف ى ػ مف يف يػػاد ألػػى

أ ابة دميل المسػتحميف فػى الحمػاـ المػذكور ـ مػل يف البابػت يف يحػداً

لػػـ ي ػػب بػػالدز الض ػػحؿ ممػػف بال ػػدمة الك ربابي ػػة ـ بػػؿ ولػػـ يى ػػلر
يحػػداـ بالتيػػار الك ربػػابى ـ رغػػـ يف الكىػػافات السػػتة موزعػػة عمػػى بقبػػة
يضػػقع مػػف يضػػقع الحمػػاـ ـ واػػو مػػا يػػدؿ عمػػى يف المحكمػػة لػػـ تطمػػل

عمػػى الرسػػـ ال مدسػػى ـ أذ

يودػػد تنسػػير مابػػوؿ إل ػػابة طنمػػيف فاػػط

بالتيار الك ربابى مف ٓ ٙطنقً كاموا فى الحماـ ـ رغػـ يف السػتة كىػافات

مت مة ببلض ا ـ وما او بابت عممياً يف الطنؿ يت بر بتيار ىدتف يًؿ مف
الىػاب و يودػػد سػػبب مابػػوؿ ـ يخػػذاً بممطػػؽ الحكػػـ ـ للػػدـ تػ بر األطنػػاؿ
المق ػػايف لمكىػػافات المودػػودة فػػى الدػػز الضػػحؿ مػػف الحمػػاـ و ػػلؽ

طنميف مودوديف فى الدز اللميؽ ٓ
اٌٛعٗ اخلبِظ  :يخطػ ت المحكمػة فػػى يسػباب حكم ػػا أذ ذكػرت يف تاريػػر المدمػة الخماسػػية
المى ػػكمة باػ ػرار مم ػػا ً ػػد د ػػا متناػ ػاً ومتوابمػ ػاً ف ػػى دممت ػػف (! ) م ػػل تاري ػػر
الملم ػػؿ الدم ػػابى وتاري ػػر م مدس ػػى ى ػػركة الك رب ػػا

الواضم والدوار بيف التاريريف فى اللما ر اآلتية :
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ـ رغ ػػـ اإلخ ػػتقؼ

يػ

يمػػف ( تاريػػر المدمػػة الخماسػػية ) يببػػت سػػقمة الت ػػميـ ومطاباتػػف

لمموا نات ػ واو ما يلمػى يف ًػرب غرفػة المحػو ت مػف الحمػاـ
يىكؿ ي خط ومطابؽ لمموا نات ٓ

بػ

يمف ( تارير المدمة الخماسية ) يببت يف مسػبولية اإلستىػار فػى
اإلىػ ػراؼ عم ػػى التمني ػػذ
غرؼ المحو ت ٓ

دػ ػ

تى ػػوب ا ى ػػاببة أ ً ف ػػى موض ػػوع ع ػػزؿ

يف تارير المدمة الخماسية يببت ودود ًاطل تيار فػى الموحػة ـ
رغـ عدـ ودود ذلؾ فى تارير المدمة البقبية ٓ

دػ
اػ ػ

يمف( تارير المدمة الخماسية )يببت خط ًياسات الملمؿ الدمػابى
والمدمة البقبيةٓ

يمف( تارير المدمة الخماسية ) يببػت يف المدمػة البقبيػة لػـ تطمػل

عمى رسومات يو موا نات المىروع كما يم ا
الموا نات الم رية ل ذ الموعية مف األعماؿ ٓ
وػ

تلمػـ ىػيباً عػف

ببػػت أسػػتحالة و ػػؼ الحػػادث ـ كمػػا دػػا فػػى تاريػػر الملمػػؿ
الدمػػابى ب ػ ف التيػػار ـ تسػػرب عػػف طريػػؽ حربػػة األرضػػى ـ

ويببػت تاريػػر المدمػػة الخماسػػية يمػف بػػد يف يكػػوف حربػػة األرضػػى
من ولة عف بلض الكىافات حتى يسر التيار في آ
وعمى اذا فق يمكف الاوؿ ب ف تارير المدمة الخماسية دا

فى دممتف متنااً مل تارير ىركة الك ربا يو الملمؿ الدمابى ـ

ويكوف الحكـ أذ يورد ذلؾ بمدوماتف ًد يخط فػى اإلسػماد وخػالؼ

البابت باألوراؽ فضقً عما ىابف مف فساد فى اإلستد ؿ ٓ

اٌٛعٗ اٌغبدط  :دػػا ب سػػباب الحكػػـ المطػػوف فيػػف ( ص ٗٔ ) ًولػػف  ... " :واػػو مػػا ياكػػد
يف سػػبب حػػدوث التسػػرب يردػػل ألػػى ودػػود غرفػػة المحػػو ت بد ػوار حمػػاـ

السػباحة مباىػرة وًرب ػػا مػػف الميػػاة  ) !( " ...ػ رغػػـ مخالنػػة ذلػػؾ لمػػا ورد
بتاريػ ػػر المدمػ ػػة الخماسػ ػػية ب ػ ػ ف يعمػ ػػاؿ الت ػ ػػميـ كامػ ػػت سػ ػػميمف ورغػ ػػـ يف
الموا نة الاياسية الم رية
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تودب ُبلد الورفة المذكورة عف الحمػاـ ـ

ةوامما تسمم بارب ا ممف ـ واو ما يخذ بف اإلستىار وًاـ بالت ميـ عمػى
يساسف ـ وبذلؾ يكوف ًرب تمؾ الورفة مػف الحمػاـ لػيس سػبباً فػى تسػرب
التيار ـ ةوامما لكى يحدث اػذا التسػرب بػد مػف تحاػؽ ىػروط يربلػة ـ
ليس مف بيم ا ًرب الورفة المذكورة مف حماـ السباحة ٓ

ورغػػـ يف محكمػػة الموضػػوع ح ػػمت فػػى حكم ػػا ( ص  ٛومػػا

بلػػداا ) تمػػؾ الىػػروط األربلػػة الػػقزـ توافراػػا لحػػدوث التسػػرب الك ربػػابى
لحماـ السباحة ـ وليس مف بيم ا ًرب الورفة سالنة الذكر مف الحمػاـ ـ
فػ ػ ف المحكم ػػة أمت ػػت ف ػػى حكم ػػا أل ػػى يف ذل ػػؾ يل ػػد خطػ ػ ف ػػى الت ػػميـ
والتمنيذ يس ؿ عمف الطاعماف ٓ
واو ما يليػب الحكػـ بالتضػارب والتمػاًض ـ فضػقً عمػا ىػابف مػف

خط فى اإلسماد ومخالنة لمبابت باألوراؽ ـ أذ لػـ يلػد ُيلػرؼ مػف مػدومات
يسبابف مػا أذا كػاف ًػرب غرفػة المحػو ت مػف حمػاـ السػباحة الػذ وًػل بػف
الحادث مف يسباب تسرب التيار الك ربابى لميااف مف عدمف ٓ
حيػػث يوردت المحكمػػة فػػى دػػز مػػف يسػػباب الحكػػـ ( ص ) ٜ ٛ

الىروط األربلة الػقزـ توافراػا مدتملػة لتسػرب التيػار لمحمػاـ ـ ويمػف أذا
تخمؼ أحداا

يحدث التسرب ـ ولػيس مػف بيم ػا ًػرب الورفػة المػذكورة

لمحمػاـ ـ بػـ عػادت وًػررت يف ًرب ػا ممػف مػف يسػباب وًػوع الحػادث ـ
وحمم ػػت الط ػػاعميف مس ػػبولية اػ ػػذا الا ػػرب المخػػػالؼ للوضػػػاع ال ػػحيحة

إلًامت ا ـ واذا التضارب فى ممطؽ الحكـ يابر فى
ألمف يمبئ عف عدـ أستا ارر

حة أستد لف ـ

ورة الواًلة فى ذاف المحكمة والذ يدلم ا

فى حكـ الوًابل البابتػف ـ واػو مػا يلدػز محكمػة الػماض عػف بسػط رًابت ػا
عمى الحكـ لبياف مد

حة تطبيؽ الااموف واو ما يودب ماضف ٓ

* ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ػ

" أذ يوردت المحكمة فى حكم ػا دليمػيف متلارضػيف فػى ظاارامػا ويخػذت ب مػا ملػا

ودلمت ما عماداا فى ببوت أدامة المػت ـ دوف يف تت ػد ل ػذا التلػارض وتبػيف مػا ينيػد يم ػا
واػػى تاضػػى فػػى الػػدعو كامػػت ممتب ػػف لػػف فمح ػػتف ويًتملػػت بلػػدـ ودػػود فػػى الوًػػابل ف م ػػا
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تك ػػوف ً ػػد أعتم ػػدت عم ػػى دليم ػػيف متس ػػاًطيف لتلارضػ ػ ما وا ػػذا يدل ػػؿ حكم ػػا ك م ػػف غي ػػر

مسبب متليما ماضف "ٓ

* ماض ٕ ٜٖٜٔ/ٔ/مدموعة الاواعد الاامومية ـ عمر ـ ج ٗ ـ ٕٖٗ ـ ٕٕٗ
* ٚػٍ ٝرٌه إعزمش لؼبء إٌمغ إر لؼ ٝثأْ  :ـ

" الحكـ يكوف مليباً أذا كػاف مػا يوردتػف المحكمػة ب سػبابف ًػد ورد عمػى

ػورة يمػاًض

بلضػػف الػػبلض اآلخػػر وفيػػف مػػف التلػػارض مػػا ي ػػمف بلػػدـ التدػػامس ويمطػػو فػػوؽ ذلػػؾ عمػػى
غمػػوض ةواب ػػاـ وت ػػاتر يمبػػئ عػػف أخػػتقؿ فكرتػػف عػػف عما ػػر الواًلػػة التػػى أسػػتخمص مم ػػا
اإلدامة مما يمكف ملف أستخقص ماوماتف سوا ما تلمؽ مم ػا بواًلػة الػدعو يو بػالتطبيؽ
الاػامومى ويلدػز بالتػػالى محكمػة الػػماض عػف أعمػاؿ رًابت ػػا عمػى الودػػف ال ػحيم إلضػػطراب
اللما ػر التػػى يورداػا الحكػػـ وعػدـ أسػػتاراراا اإلسػتارار الػػذ يدلم ػا فػػى حكػـ الوًػػابل البابتػػة
ممػػا يسػػتحيؿ ملػػف يف تتلػػرؼ عمػػى ي يسػػاس كومػػت محكمػػة الموضػػوع عايػػدت ا وحكمػػت فػػى

الدعو " ٓ

* ماض ٗ ٜٕٔٛ/ٔٔ/ـ س ٖٖ ـ رًـ ٔٗٚـ ص ٛٗٚـ طلف ٖٕٕٗ ٕ٘/ؽ
* ماض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٜـ س  ٕٛـ رًـ ٜـ صٗٗ ـ طلف ٓٗ ٗٙ/ٜؽ
* ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ :

" ب ف الحكـ يكوف مليباً أذا كاف ما يوردتف المحكمة فى يسباب حكم ا يمػاًض بلضػف

الػػبلض اآلخػػر وفيػػف مػػف التلػػارض مػػا يىػػوبف بلػػدـ التدػػامس ويمطػػو فػػوؽ ذلػػؾ عمػػى أب ػػاـ
وغمػػوض وت ػػاتر يمبػػئ عػػف أخػػتقؿ فكرتػػف عػػف عما ػػر الواًلػػة التػػى يسػػتخمص مم ػػا اإلدامػػة
مما

يمكف ملف أستخقص ماوماتف ويلدز محكمػة الػماض عػف أعمػاؿ رًابت ػا عمػى الودػف

ال حيم إلضطراب اللما ر التى يورداػا الحكػـ وعػدـ أسػتاراراا اإلسػتارار الػذ يدلم ػا فػى
حكـ الوًابل البابتة مما يستحيؿ عمي ا ملف التلػرؼ عمػى ي يسػاس كومػت محكمػة الموضػوع

عايدت ا فى الدعو " ٓ

* ماض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٜـ س  ٕٛـ  ٜـ ٗٗ
* ماض ٔٔ ٜٔٛ٘/ٙ/ـ س  ٖٙـ  ٖٔٙـ ٜٚٙ
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* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ـ

ػػورة لمواًلػػة

" يسػػتحيؿ مػػل توػػاير ةواخػػتقؼ وتبػػايف وتمػػاًض وتضػػارب وت ػػاتر كػػؿ
فػػى كػػؿ موضػػل مػػف مػػدومات الحكػػـ عمػػف فػى الموضػػليف اآلخػريف ـ ممػػا يىػػكؿ فػػى ذاتػػف

ت ات ار وتماًضا تتماحى بف األسباب ـ ف ف ذلؾ كمف يكىؼ ييضا عف ً ور واخػتقؿ فكػرة
الحك ػػـ ع ػػف عما ػػر الواًل ػػة واض ػػطراب عايدت ػػف بىػ ػ م ا بى ػػكؿ يس ػػتحيؿ مل ػػف اس ػػتخقص
ماومػػات الحكػػـ و عمػػى ي اسػػاس يًػػاـ ًضػػا

ويلدػػز محكمػػة الػػماض عػػف أعمػػاؿ رًابت ػػا
ػورة لمواًلػة

عمى الودف ال حيم ضطراب اللما ػر التػى يورداػا الحكػـ ةوايػراد يكبػر مػف
فضػػق عػػف الا ػػور فػػى بيػػاف مػػاد كػػؿ دليػػؿ عمػػى حػػدة بيامػػا كافيػػا ـ ممػػا يسػػتحيؿ ملػػف
التلرؼ عمى ي يساس كومت المحكمة عايدت ا وحكمت فى الدعو "
* ماض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٜـ س  ٕٛـ  ٜـ ٗٗ
* ماض ٔٔ ٜٔٛ٘/ٙ/ـ س  ٖٙـ  ٖٔٙـ ٜٚٙ
* ماض ٗ ٜٕٔٛ/ٔٔ/ـ س ٖٖ ـ ٗ ٔٚـ ٛٗٚ
*

ٚأوذد زلىّخ إٌمغ ٘زا اٌمؼبء حبىُ ؽذيش ٚلبٌذ وزٌه :

" لمػػا كػػاف يبػػيف ممػػا يورد الحكػػـ مػػف يًػواؿ ضػػباط الواًلػػة يف تحريػػات ـ دلػػت عمػػى

ملاومة الطػاعف آلخػر فػى اإلتدػار بػالمواد المخػدرة ـ واػذا عمػى خػقؼ مػا أمت ػى أليػف الحكػـ
مف يف األوراؽ خمت مف دليؿ يايمى عمى توافر ً د اإلتدػار ـ فػ ف مػا يوردتػف المحكمػة فػى
يسباب حكم ا عمى ال ورة المتادمة يماًض بلضف البلض اآلخر بحيػث

الماض يف تراًب

تسػتطيل محكمػة

حة تطبيؽ الااموف عمى حاياة الواًلة إلضػطراب اللما ػر التػى يوردت ػا

عمف وعدـ أسػتاراراا اإلسػتارار الػذ يدلم ػا فػى حكػـ الوًػابل البابتػة ممػا يسػتحيؿ عمي ػا ملػف
يف تتلرؼ عمى ي يساس كومت محكمة الموضوع عايدت ا فى الدعو " ٓ
* ماض ٔٔ ٜٜٔٗ/٘/ـ س ٘ٗ ـ  ٜٛـ  ٖٜٙـ طلف ٕٙ/ٔٔٙٚٙؽ

اٌٛعٗ اٌغبثغ :

ورد بمػ ػ ػػدومات يسػ ػ ػػباب الحكػ ػ ػػـ المطلػ ػ ػػوف فيػ ػ ػػف ( ص ٘ٔ ) يف أمن ػ ػ ػػاؿ
األرض ػػى ع ػػف المح ػػو ت ل ػػـ يك ػػف ليح ػػدث ل ػػو ك ػػاف ً ػػد ت ػػـ ف ػػؿ غرف ػػة
المحػػو ت عػػف الببػػر األرضػػى ولكمػػف تػػـ تمنيػػذ ةوامىػػا ببػػر األرضػػى بورفػػة
المحو ت مخالناً لمموا نات النمية والتى م ت عمى ف ػم ا عػف بلضػ ا
حتػػى

يحػػدث مػػا تػػـ حدوبػػف مػػف خط ػ (! ) واػػو م ػا يمطػػو عمػػى ف ػػـ
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خاطئ لما ورد فى تارير المدمة الخماسية فػى اػذا الىػ ف ـ ألف تاريراػا

ي ػػمص عم ػػى اف اإلمن ػػاؿ ـ أذا ك ػػاف ً ػػد ح ػػدث ـ ك ػػاف بس ػػبب أخػ ػراج
المحػػو ت ومحاولػػة تدنين ػػا ـ ولػػيس بسػػبب ببػػر األرضػػى يسػػنؿ غرفػػة
المحػو ت ـ ودػا بػالتارير المػذكور يف ودػود ببػر األرضػى يسػنؿ غرفػة
ػػيامة حرب ػػة األرض ػػى

يكب ػػر ...

المح ػػو ت أمم ػػا ي ػػاد أل ػػى

ػػلوبة

ال دد ف ماً خاطباً مخالناً لما ً دتف المدمة ويف حت عمػف

ػراحة بمػا

وبذلؾ تكوف المحكمة وًد ف مت مضموف تارير المدمػة الخماسػية فػى اػذا
يليب الحكـ بنساد خر فى أستد لف ٓ
اٌٛعٗ اٌضبِٓ :

ذكر الحكػـ المطلػوف فيػف كػذلؾ ( ص ٘ٔ) " يمػف ببػت مػف ملايمػة المدمػة
الخماسية يف اماؾ ٕ ًاطل مد ػز لموًايػة مػف التسػرب األرضػى (دديػد )
ومخالؼ لمىكؿ الخاردى عف الاواطل المودودة فػى

ػورة ملمػؿ التحميػؿ

الدمػػابى ػ واػػذا األمػػر ياكػػد عػػدـ ودػػود اػػذا المػػوع مػػف الاواطػػل " وحممػػت
المحكمػػة الطػػاعميف اػػذ المسػػبولية ـ واػػو أسػػتد ؿ مليػػب كػػذلؾ أذ
يستايـ الاوؿ بودود الاواطل مل عدـ ودوداا ي قً .

ومػػا يمكػػف يف يسػػتخمص ممػػف ودػػود عػػدد ٕ ًواطػػل ( دديػػدة ) اػػو

اللبػ ػػث بالمظػ ػػاـ ةواذا أفترضػ ػػما يف اػ ػػذ الاواطػ ػػل لػ ػػـ تكػ ػػف مودػ ػػودة بلػ ػػد

الحادث مباىرة ـ بـ تـ تركيب ا بلد ذلؾ ـ فػ ف المسػبوؿ عػف ذلػؾ اػى
أدارة الم ػػاد وح ػػداا ـ ألم ػػا تح ػػتنظ بمنت ػػاح تم ػػؾ الورف ػػة الت ػػى ب ػػا ا ػػذ

الموحػػة ـ واػػى المسػػبولة عم ػػا والحنػػاظ عمي ػػا وعػػدـ اللبػػث ب ػػا ـ واػػى
التػػى يمكم ػػا الػػدخوؿ ألػػى اػػذ الموحػػة ومػػزع اػػذ الاواطػػل يو تركيب ػػا ـ
وعمػػى اللمػػوـ ف ػ ف أدارة المػػاد اػػى المسػػبولة عػػف المحافظػػة عمػػى مظػػاـ
الحمايػػة الك ربابيػػة بلػػد التسػػميـ اإلبتػػدابى مػػف الماػػاوؿ ـ واػػى التػػى تممػػؾ
الدخوؿ ألى اذ الورفة ومزع وتركيب اذ الاواطل ٓ

وبػػذلؾ تكػػوف المحكمػػة ًػػد حممػػت الطػػاعميف مسػػبولية عػػدـ ودػػود (عػػدد ٕ
ًاطل) عمى يساس غيػر ممطاػى سػديد يىػوبف النسػاد والتلسػؼ ـ واػو مػا يليػب
الحكـ بما يستودب ماضف ٓ
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خبِغب  :لظٛس آخش ف ٝاٌزغجيت ٚفغبد آخش ف ٝاإلعزذالي :

ذلػػؾ يف محكمػػة الموضػػوع لػػـ تػػتنطف أل ػػى مػػا دػػا بتاريػػر المدمػػة الخماسػػية م ػػف يف

الت ميـ سميـ ومطابؽ لمموا نات مف حيث ًرب غرفة المحو ت مػف حمػاـ السػباحة ـ ومػف
يف ت ميـ الحماـ كما تـ

يمكف ألف يترتب عميف تسرب المياة ممف ألى غرفة المحو ت ـ

رغػػـ يف اػػذ المدمػػة الوحيػػدة التػػى أطملػػت عمػػى الرسػػومات وموا ػػنات المىػػروع وتولػػت ًػ ار ة
الموا ػػنات الم ػرية ـ وذلػػؾ بػ ًرار المدمتػػيف السػػاباتيف وامػػا لدمػػة الم مدسػػيف مػػف ىػػركة
الك ربا ولدمة الملمؿ الدمابى ٓ
وذكػرت يسػػباب الحكػػـ ( ص ٔٔ ) يمػف ببػػت فػػى حػؽ المت مػػيف األربلػػة األوؿ بمػػا
يدع مدا ً لمىؾ أًامت ـ يعماؿ بحمػاـ السػباحة دوف م ارعػاة األ ػوؿ النميػة(! ) الماػررة فػى

ت ػػميـ يعمػػاؿ البمػػا وتمنيػػذاا ألعمػػاؿ الك ربػػا (! ) ولػػـ تػػذكر المحكمػػة مػػا ايػػة األ ػػوؿ
النمية التػى لػـ يراع ػا الت ػميـ ـ ولػـ تمتنػت كػذلؾ ألػى تاريػر المدمػة الخماسػية واػى المدمػة
الوحيدة التى تضـ المتخ

يف فى موضوع أضا ة حمامات السباحة ـ والػذ خمػص ألػى

سػػقمة الت ػػميـ ـ ويمػػف مطػػابؽ لمموا ػػنات الم ػرية ـ ولػػـ تطمػػل المحكمػػة عمػػى تمػػؾ
الموا نات لمت كد مف يف اإلستىاريف ًاموا ب عمال ـ وفػؽ اػذ الموا ػنات دوف خػروج عمي ػا

يو مخالنت ا ٓ
وطبيل ػػى يم ػػف

يلت ػػد بتاري ػػر المدم ػػة البقبي ػػة يو تاري ػػر الملم ػػؿ الدم ػػابى ـ لل ػػدـ

تخ ػص الاػابميف ب عػداد ذلػؾ التاريػػر ـ وكػذلؾ اللػامميف بالملمػؿ الدمػابى ـ فضػقً عػػف

عدـ أطقع ـ عمى رسومات وموا نات المىروع بػ ً اررااـ وعػدـ أطقع ػـ عمػى الموا ػنات

الم رية ٓ

ف ػ ذا يخػػذت محكمػػة الموضػػوع بتاريرامػػا ( المدمػػة البقبيػػة والملمػػؿ الدمػػابى ) عمػػى
المحو الذ يخذت بف ف م ا تكوف وًد تلسنت فى أستد ل ا وفسد أستمتاد ا ـ ألف حريت ػا فػى
ف ـ واًل الدعو وتاارير الخب ار والمناضمة بيم ـ يساسف بدااة يف يكوف ريي ا ممطاياً وسػابواً
ـ فػػق يحػػوز ل ػػا يف ت خ ػػذ بػػ ير غيػػر النميػػيف المتخ

السباحة ـ وت در ار ذو النف وياؿ الخبرة المتخ

ػػيف فػػى مد ػػاؿ أض ػػا ة حمام ػػات

يف فػى اػذا المدػاؿ ـ أذ يف ذلػؾ يلػد

تلمتػاً وتلسػػناً مم ػػا تراًبػػة محكمػػة الػػماض ـ وتاضػػى بػػف ـ لمػػا ل ػػا مػػف سػػمطة فػػى مراًبػػة
الممطػػؽ الاضػػابى لمحكػػـ بحيػػث

يىػػوبف اللػػوج يو التلسػػؼ ـ وً ػػد يى ػػار الطاعم ػػاف ف ػػى
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دفاع ما كما سمؼ البياف ألى يودف الا ور فى التاريريف سالنى الذكر بما كاف ياتضى حتماً

أسػػتبلاداما ـ ولكػػف المحكمػػة لػػـ ت خػػذ ب ػػذا الػػدفاع وعولػػت عمي مػػا فػػى ًضػػاب ا بمػػا ىػػاب
حكم ا بالا ور فضقً عف النساد فى اإلستد ؿ واو ما يبطمف ويستودب ماضف ٓ

و ىؾ يف المحكمة ً رت فى وادب ا عمدما لـ تطمل عمى عاد اإلستىار الذ

يىػػمؿ يعمػػاؿ ال ػػيامة بلػػد التسػػميـ اإلبتػػدابى ـ ويف أدارة المػػاد اػػى المسػػبولة عػػف الحنػػاظ
عمى سقمة مظاـ الحماية الك ربابية ـ واى المسبولة عف تىػويؿ و ػيامة األد ػزة المسػممة

ل ػػا عمػػد التسػػميـ اإلبتػػدابى ـ واػػى المسػػبولة كػػذلؾ عػػف اإلبػػقغ ب ػ
التىويؿ لإلستىار

عيػػوب تظ ػػر يبمػػا

ـ ةواذا لـ تنلؿ فاد أسػتحاؿ عمػى الطػاعميف اللمػـ ب ػذ الليػوب ـ كمػا

يف لدمة ا ستقـ اى المسبولة عف واًلة اإلستقـ بلد توًيل ـ عمى محضػر التسػميـ  ..ألف
اللاد

يكتنى بتارير مف اإلستىار ب ف يعمالف مطاباة لمموا نات ـ و بػد أذف مػف واًلػة

التسػ ػػميـ ـ كمػ ػػا لػ ػػـ تػ ػػدرؾ المحكمػ ػػة ب ػ ػ ف الموا ػ ػنات الخا ػ ػػة بالمىػ ػػروع والتػ ػػى ي ػ ػػن ا
اإلستىػػار يمكػػف تلػػديم ا يبمػػا التمنيػػذ بمػػا عمػػى ظػػروؼ الموًػػل وموعيػػة األد ػزة المػػوردة ـ
طالما يف اذا التلديؿ

يتلارض مل الموا نات الم رية الممزمة ـ كمػا حػدث فػى موافاػة

اإلستىار عمى يف يكوف ببر األرضى تحت غرفة المحو ت لزيػادة ضػماف حمايػة المحػو ت

والكىافات بد ً مف ودود األرضى ممن ؿ فى مكاف خر ـ وذلؾ ألف موعية المحو ت ب ا
حماية ضد تسرب التيار الك ربابى ـ كما دا فى تارير المدمة الخماسية ٓ

وًػػد دػػا ب سػػباب الحكػػـ ( ص ٗ ) يف تمنيػػذ ةوامىػػا ببػػر األرضػػى بورفػػة المحػػو ت

مخػػالؼ لمموا ػػنات الم ػرية ـ ويوردت المحكمػػة كػػذلؾ ( ص ٗٔ ) فػػى مدػػاؿ أطمبمام ػػا
ألدلػػة الببػػوت فػػى الػػدعو

ـ وفػػى مدػػاؿ أيضػػاح مسػػبولية اإلستىػػار

ببػػر األرض ػػى بو ػػرؼ المحػػو ت يمب ػػؿ

ـ يف تمنيػػذ ةوامىػػا

ػػلوبة لم ػػيامة لبب ػػر ا رض ػػى والكىػػؼ عمي ػػف وا ػػذا

مخ ػػالؼ لمموا ػػنات النمي ػػة (! ) وف ػػات محكم ػػة الموض ػػوع يف تمػ ػػؾ الموا ػػنات النمي ػػة ا ػػى
موا ػػنات يضػػل ا اإلستىػػار لممىػػروع ـ ولػػف يف يلػػدل ا طبا ػاً لظػػروؼ الموًػػل يو موعيػػة
األد زة المػوردة ـ و مسػبولية فػى اػذا ـ طالمػا يم ػا تمػت بموافاػة اإلستىػار

مخالنة لمموا نات الاياسية الممزمة ٓ

وخمطت المحكمة بيف مخالنة الموا نات التى يضػل ا اإلستىػار

ـ وبػدوف

ـ وتمػؾ الػواردة

بالموا ػػنات الاياسػػية الم ػرية اللامػػة والممزمػػة ـ ول ػػذا فاػػد كػػاف يتلػػيف عمػػى المحكمػػة يف
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تدرؾ يف

لوبة

فق تكوف اماؾ بمة

يامة األرضى يمر مسبى ـ ويم ا لػو تمػت عػف طريػؽ ىػركة متخ
لوبة فى فؾ المحو ت وعمؿ ال يامة ل ا وعمؿ

بػـ أعػػادة التركيػػب مػرة باميػػة ـ ويضػػافت المحكمػػة فػػى يسػػباب حكم ػػا

ػة

يامة ببػر األرضػى
( ص ٕٔ ) "..

ب ف المت ـ السادس يامؿ فى عدـ ًيامػف بػ د ار ال ػيامة القزمػة اػو وبػافى المت مػيف سػالنى
الذكر  ..ويمف لو ًاـ كؿ مم ـ بما تنرضف عميػف ي ػوؿ م متػف للػقج األسػباب التػى يدت ألػى
اػػذا التسػػرب والايػػاـ ب عمػػاؿ ال ػػيامة القزمػػة لػػتـ تنػػاد وًػػوع تمػػؾ الكاربػػة "  ..واػػذا الخط ػ

الواًل مف المت ـ السادس

يمكف لمطاعميف توًلف ـ أذ لـ يببػت مخاطبت مػا كتابػة ي ػقً

ـ ولـ يتـ اإلخطار ب ية وسػيمة بخ ػوص اػذ الليػوب ـ واإلستىػار

ىػ ف لػف ب عمػاؿ

ال يامة ـ واى ليست مف األعماؿ التى يمص عمي ا عاد الذ يمت ى باإلستقـ المبػدبى
ـ أ ً أذا أستدعا المالؾ لملايمة ما ظ ر مف عيب يبما اإلستخداـ ـ ف ذا لػـ يخطػر المالػؾ
ي ػقً فاػػد أسػػتحاؿ عميػػف تػػدارؾ الليػػب

خا ة ويف أدارة الماد لـ تستخدـ متخ

ػ ومػػف بػػـ فػػق يمكػػف يف يمسػػب أليػػف ي خط ػ

ـ

اً لماياـ ب عماؿ ال يامة ٓ

وفات عمى المحكمة كذلؾ يف الطاعميف يلمػقف فػى مدػاؿ أًامػة وت ػميـ واإلىػراؼ
عمى تمنيذ اللديد مف يعماؿ أمىػا حمامػات السػباحة ةواضػا ت ا لمػدة تزيػد عمػى خمسػة عىػر

عاماً ـ كما او وارد فى دفاع ـ والمستمدات المادمة مم ما ـ ومف بـ ف مف
ي خط ألي ما بلد ببوت

محؿ إلسػماد

حة األعماؿ التى ًاـ ب ا كؿ مم مػا مػف الماحيػة النميػة والتمنيذيػف

ـ ويف الس ػػبب المباى ػػر لمح ػػادث ا ػػو س ػػو التى ػػويؿ وال ػػيامة إلعتم ػػاد أدارة الم ػػاد عم ػػى
ك ربابى يد ػؿ الاػ ار ة والكتابػة ـ وعػدـ أبػقغ اإلستىػار بودػود عيػب فػى غرفػة المحػو ت
وعػدـ أغػقؽ الحمػػاـ لحػيف أ ػػقح الليػب ـ وسػػماح اإلدارة لماكيمػة لحػػاـ و ػاروخ باللمػػؿ
يبما ودود األطناؿ بالحماـ رغـ يف كابقت اذ الماكيمة مكىوفة ب عتراؼ عماؿ المحاـ يماـ
الميابة ٓ
كما دا ب سباب الحكـ يف تارير المدمػة الخماسػية يىػار ألػى يمػف لػـ يػتـ عػزؿ غطػا
غرفػػة المحػػو ت بال ػػورة المطموبػػة طباػاً لمتلميمػػات ـ ويسػػتمدت فػػى أدامػػة الطػػاعميف ألػػى اػػذ
الاريمػػة (! ) واػػو أسػػتد ؿ فاسػػد كػػذلؾ ـ ألف اػػا

يعضػػا المدمػػة الخماسػػية لػػـ يلػػايموا

اللزؿ األ ػمى الػذ ًػاـ بػف الطاعمػاف ـ كمػا لػـ يلايمػف يعضػا المدمػة البقبيػة و م مػدس
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الملمؿ الدمابى ـ ألف اللزؿ األ مى يزيؿ عمدما فتم يحد الك ربػابيف غرفػة المحػو ت بػـ ًػاـ

باللزؿ بطرياة غير سميمة ٓ

ولػػـ تنطػػف المحكمػػة كػػذلؾ ألػػى يف الايمػػة اللاليػػة لمااومػػة الدػػز المتباػػى مػػف ًضػػيب
الت ػ ريض فػػى الورفػػة ذات السػػت محػػو ت ـ لػػـ تظ ػػر أ ً بلػػد التسػػميـ اإلبتػػدابى ب ػ كبر مػػف

س ػػمتيف ـ ول ػػـ تح ػػدث ف ػػى خقل م ػػا يي ػػة

ػػيامة لاض ػػيب التػ ػ ريض طػ ػواؿ ا ػػذ النتػ ػرة ـ

يبمػػا التى ػػويؿ و بل ػػد الحػػادث ـ ورغ ػػـ يف اػػذ الايم ػػة اللالي ػػة يكبػػر مم ػػا ت ػػمص عمي ػػف

الموا نات ـ أ ً يف المااوؿ المتخ ص يدر تدربة يببتت يف اػذا الاضػيب ب ػذ الايمػة
اللاليػػة مدػػم فػػى وظينتػػف ولػػـ يتلػػد التيػػار ٕٕٓ فولػػت ممػػف لمكىػػافات ـ أ ً بايمػػة ضػػبيمة

تػػاد ألػػى ال ػػلؽ الك ربػػابى ـ وًػػد أًتملػػت المدمػػة الخماسػػية ب ػػذ التدربػػة ويخػػذت ب ػػا ـ
وعابت المحكمة عمى الطاعميف السػماح بودػود غرفػة المحػو ت بدػوار حمػاـ السػباحة مػل يف
ذل ػػؾ

يتل ػػارض م ػػل الموا ػػنة الم ػ ػرية الممزم ػػة ـ وا ػػو م ػػا ي ػػـ الحك ػػـ بالنس ػػاد ف ػػى

اإلسػػتد ؿ ألم ػػا ياػػدرت تمػػؾ الموا ػػنة ـ ومػػا تودبػػف ـ ويخػػذت ب دلػػة

تسػػتمد ألػػى ي

موا نة ملترؼ ب ا و يساس ل ا ـ واو ما يبطؿ الحكـ بما يستودب ماضف ٓ
عبدعب  :فغبد آخش ف ٝاإلعزذالي :

وًد بمس الحكـ المطلوف فيف ًمة النساد فى اإلستد ؿ ـ عمدما أسػتدلت المحكمػة ممػا

ورد بتاريػػر المدمػػة الخماسػػية مػػف مو ػػؿ الكػػوبر بػػيف المحػػوليف ي ب والوا ػػؿ بػػيف اػػذيف
المحػػوليف ـ وبػػاًى المحػػو ت ًػػد تػػـ ف ػػمف بطريػػؽ الخط ػ يبمػػا محاولػػة أسػػتخراج المحػػو ت
وتدنين ا ـ عمى يف الحادث لـ يكف يحدث لػو كػاف ًػد تػـ ف ػؿ غرفػة المحػو ت عػف الببػر
األرضى ـ وفات المحكمة يف ودود حربة األرضى فى غرفػة المحػو ت يو ودوداػا فػى مكػاف
خر

يممػل مػف أمن ػال ا عػف المحػو ت عمػد رفل ػا عػف الحدػرة لتدنين ػا ـ ول ػذا كػاف مػف

القزـ عمى المحكمة يف تستخمص مما ًدمتف مػف ماػدمات يف ف ػؿ المحػو ت عػف األرضػى
اػو سػبب الحػادث ـ ويمػػف لػو لػـ يحػدث اػذا الن ػؿ لمػػا حػدث ي تسػرب ك ربػابى يػاد ألػػى
ال لؽ ـ وبذلؾ تال المسبولية عمى اللامؿ الاابـ بالن ؿ دوف يدمى مسبولية عمى الطػاعميف

يو يحػػداما ـ واػػو مػػا تمسػػؾ بػػف الطاعمػػاف فػػى دفاع مػػا ـ كمػػا سػػمؼ بيامػػف ـ ولكػػف محكمػػة
الموضػػوع ذابػػت ألػػى أسػػتمتاج متػػابج مخالنػػة تمام ػاً لمػػا ياضػػى بػػف الممطػػؽ بمػػا عػػاب حكم ػػا

ةواستودب ماضف ٓ
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ودا ب سباب الحكـ المطلوف فيف ( ص  ) ٔٙما م ف " يف أدارة الماد لـ تخاطب

كػق مػػف الم مػػدس اإلستىػػار والماػػاوؿ فػػور التسػرب األوؿ لمك ربػػا بميػػا الحمػػاـ(! ) ـ ولمػػا
كاف عاد اإلستىار

يىػمؿ ال ػيامف ويمت ػى توادػد بػالموًل بمدػرد التسػميـ اإلبتػدابى ومػف

بـ أستحاؿ عميف التلرؼ عمى اذا الليػب ـ وامػاؾ فتػرة سػمف لمضػماف بلػد التسػميـ اإلبتػدابى ـ
وً ػػد م ػػص اللاػ ػػد عم ػػى ذلػ ػػؾ حت ػػى أذا مػ ػػا ظ ػػرت عيػ ػػوب يبم ػػا اإلسػ ػػتخداـ فيتل ػػيف أخطػ ػػار
اإلستىػػار ب ػػا ـ فػ ذا كامػػت بسػػبب التمنيػػذ في ػػمح ا الماػػاوؿ عمػػى مناتػػف ةواذا كامػػت بسػػبب
سو اإلستخداـ في مح ا الماػاوؿ عمػى مناػة المالػؾ ـ وعمػى ذلػؾ فالمسػبولية كاممػة تاػل عمػى
ػة لم ػيامة ـ ولػـ

أدارة الماد ألم ا لـ تخطر اإلستىػار

ـ ولػـ تسػتلف بىػركة متخ

ت ػ ػ ػ ػػمم اللي ػ ػ ػ ػػب بطريا ػ ػ ػ ػػة س ػ ػ ػ ػػميمة ـ

ول ػ ػ ػ ػػـ توم ػ ػ ػ ػػؽ الحم ػ ػ ػ ػػاـ لح ػ ػ ػ ػػيف أ ػ ػ ػ ػػقحف ـ

و ودف لمسبولية الطػاعميف ـ ةواذ خم ػت المحكمػة ألػى مسػا لت ما فػ ف حكم ػا يكػوف مىػوباً

كػػذلؾ بالتلسػػؼ والنسػػاد بمػػا يػػاد ألػػى بطقمػػف وماضػػف وفضػقً عػػف ذلػػؾ فاػػد دػػا ب سػػباب
الحكػػـ ( ص  .. " ) ٔٙفضػقَ عػػف يف اػػذا الن ػػؿ لػػـ يكػػف يحػػدث لػػو كػػاف تػػـ ف ػػؿ غرفػػة

المحػػو ت عػػف الببػػر األرضػػى "  ..واػػو أسػػتد ؿ خػػاطئ ألف الببػػر األرضػػى لػػو كػػاف بليػػداً
لكػاف أت ػالف بػػالمحو ت يضػلؼ ولكػاف الن ػػؿ يكبػر أحتمػػا ً لػو تػـ رفػػل المحػو ت وتدنين ػػا

عف طريؽ غيػر متخ

ػيف فاإلمن ػاؿ مػف عدمػف

لف عقًة بمف ياوـ باللمؿ اؿ او متخ ص يـ

عقًػة لػف بموًػل ببػر األرضػى ػ ولكػف

ٓ

وذابت المحكمة فى ( ص  ) ٔٚألى الاوؿ بلدـ م ارعػاة األ ػوؿ النميػة الماػررة فػى
ت ميـ حماـ السباحة (! ) رغـ يف تارير المدمة الخماسية واو التاريػر الوحيػد الملػد بواسػطة
المتخ

يف فى مظـ أضػا ة حمامػات السػباحة يببػت يمػف بػاإلطقع عمػى رسػومات المىػروع

وموا ناتف ببت يف الت ميـ سميـ ويف ًرب غرفة المحػو ت مطػابؽ لمموا ػنات ـ ولػيس
لػػف عقًػػة بالحػػادث مػػف ًريػػب يو بليػػد ـ ولػػـ تنطػػف المحكمػػة ألػػى يف الليػػب فػػى يف ًيمػػة
مااوم ة الدز المتباى فى ًضيب الت ريض فى الورفة ذات الست محو ت يمف لػـ يحػدث ل ػذ
الحربػػة

ػػيامة ط ػواؿ مػػدة تىػػويؿ المىػػروع واػػى عى ػرة ى ػ ور بػػـ مػػف وًػػت الحػػادث ألػػى

ملايمػػة المدمػػة الخماسػػية (يكبػػر مػػف سػػمتيف) ي يف المػػدة التػػى لػػـ يحػػدث في ػػا

ػػيامة بموػػت

يكبػػر مػػف بػػقث سػػموات ـ بالمخالنػػة لمػػا تػػمص عميػػف الموا ػػنات الاياسػػية مػػف ضػػرورة عمػػؿ
ػػيامة كػػؿ سػػتة ى ػ ور ومػػل ذلػػؾ وًػػد أعتبػػرت المحكػػة (ص  )ٛمػػف الحكػػـ يف تمػػؾ الايمػػة
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اللالية سبب عدـ المطاباة لمموا نات (! ) ـ واو أسػتد ؿ خػاطئ كػذلؾ ينسػد ًضػا الحكػـ

فضقً عف يف المحكمة لـ تتن ـ ما يبار الدفاع فى اذا الى ف عمى محو ما سمؼ بيامف ٓ

ولػػـ تػػدخؿ محكمػػة الموضػػوع فػػى تاػػديراا ببػػوت ودػػود ماكيمػػة لحػػاـ و ػػاروخ كامػػت

تلمػػؿ يبمػػا الحػػادث ب ػ ًرار الى ػ ود وكامػػت كابقت ػػا عاريػػة وغيػػر ملزولػػة ب ػ عتراؼ اللمػػاؿ
يمنس ـ ـ ةواحتماؿ ساوط كابؿ اذ الماكيمة يو ال اروخ وارد ومل ذلؾ يغنمػت المحكمػة اػذا
اإلحتمػػاؿ الاػػو وذك ػػرت يف تسػػرب الك ربػػا أل ػػى ميػػا الحم ػػاـ دلي ػػؿ عم ػػى يف الكى ػػافات ً ػػد
يضيبت لسبب يو آلخر ـ رغـ يف ذلؾ ليس دليقً عمى أضا ة الكىافات ألمف ًد يكوف لسػبب

ساوط الكابؿ فػى ميػا الحمػاـ ـ ولػـ يػذكر ي ىػااد يمػف ير الكىػافات مضػا ة

ـ كمػا يف

منتاح اإلضا ة فى غرفة موماة ـ وعمى ذلؾ يضحى أحتماؿ وًوع كابؿ الماكيمة يو ال اروخ
ًوياً بؿ او يكبر أحتما ً متى تحاؽ األربلة ىروط لتسرب الك ربا عف طريؽ الكىافات ٓ

ولـ تمتنت المحكمة كذلؾ ألى المتيدة التى خم ت ألي ا المدمة الخماسية فى تاريراػا

ـ واى المدمة الوحيدة المتخ

ة ـ والتى دا ب ا يمف رغـ يف الماػاوؿ واإلستىػار مسػبو ف

عػف اللػزؿ األ ػمى لوػػرؼ المحػو ت ـ أ ً يف فػتم الورفػة ذات السػػت محػو ت ةواعػادة فتح ػػا

عػػدة مػرات يد ألػػى أماطػػاع رابطػػة السػػببية بػػيف اػػذا اللػػزؿ األ ػػمى وبػػيف الحػػادث ـ ألف

مسػػبولية أدارة المػػاد عػػف فػػتم اػػذ الورفػػة بػػـ غما ػػا عػػف طريػػؽ غيػػر متخ

ػػيف مػػل عػػدـ

أخطار اإلستىار كتابة ـ ةواخػراج المحػو ت ومحاولػة تدنين ػا بواسػطة غيػر المتخ ػص
ـ

بػػد ويف يكػػوف ًػػد يد ألػػى أمن ػػاؿ األرضػػى عػػف المحػػو ت ـ كمػػا ورد بتاريػػر المدمػػة

البقبية ـ واو السبب المباىػر لمحػادث ـ باإلضػافة ألػى أضػا ة منتػاح الكىػافات واػو مػا
يمك ػػف الو ػػوؿ ألي ػػف أ ً لك رب ػػابى يو لنم ػػى ـ ألف ا ػػذا المنت ػػاح ف ػػى غرف ػػة موما ػػة ـ

والمسػػبولية لػػذلؾ عػػف الحػػادث واضػػحة

ػ وتس ػ ؿ عم ػػا أدارة المػػاد

ـ ولػػيس لإلستىػػار

عقً ػػة ب ػػا ـ وم ػػف ا ػػذا كم ػػف يتب ػػيف يف محكم ػػة الموض ػػوع ً ػػد دامب ػػت ف ػػى حكم ػػا ي ػػوؿ
اإلستد ؿ السميـ وتلسنت فى أستمباط ا لممتابج التى أمت ت ألي ا فضقً عما ىاب الحكـ مػف

تماًض وتضارب ـ ولـ تلف ببحث دفاع الطاعف الوارد بمذك ارتػف المتلػددة والتػى تلػد مكممػة
لدفاعف الىنو ٓ
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عبدعب  :لظٛس آخش ٚإخالي حبك اٌذفبع .

ذلؾ يف دفاع الطػاعميف ًػدـ مػذكرتيف ـ كمػا ًػدـ الػدفاع بقبػة تاػارير فميػة أستىػارية

واػػذ المػػذكرات والتاػػارير النميػػة لػػـ يىػػر ألي ػػا الحكػػـ المطلػػوف فيػػف
ػحتف ـ واػو

طويت عمى دفاع دوار يترتب عمػى ببػوت
الدعو .

أي ػراداً و رداً مػػل يم ػػا

ػحيم ـ توييػر ودػف الػ ير فػى

فاػػد ورد بمػػذكرة دفػػاع الطػػاعميف المارخػػة ٕٕ ٕٕٓٓ/ٙ/برسػػـ األسػػتاذ الػػدكتور/
م موف سقمة ما م ف  :ـ
" أٚال  :ػذَ صجٛد اخلـأ ف ٝؽك ادلزّٙني األٚي ٚاٌضبٔ ٝػٍٚ ٝعٗ اجلضَ
ٚاٌيمني ٚدخ ٌٗٛف ٝدائشح اإلؽزّبالد :

البابػػت مػػف خػػقؿ األوراؽ ومػػف خػػقؿ التاريػػر النمػػى األخيػػر يمػػف

يودػػد بمػػة خط ػ مػػف

الممكػػف مسػػبتف ألػػى المت مػػيف األوؿ والبػػامى بػػؿ يف التاريػػر األخيػر منػػى تمامػاً يف يكػػوف امػػاؾ

خط فػى الت ػميـ وكػؿ مػا مسػبف ألػى المت مػيف األوؿ والبػامى يف امػاؾ أحتمػاؿ بلػدـ ًيام مػا

بمتابل ػػة تمني ػػذ المت م ػػيف البال ػػث وال ارب ػػل ألعم ػػاؿ الل ػػزؿ ويورد التاري ػػر اػ ػذا األم ػػر ف ػػى خام ػػة
اإلحتماؿ ٓ
والبابػػت ييض ػاً يف التاريػػر لػػـ ياطػػل بياػػيف سػػبب حػػدوث الحػػادث ولكمػػف يورد تحػػت

مظمػػة اإلحتمػػاؿ بػػـ خػػرج مػػف اػػذا اإلحتمػػاؿ ألػػى أحتمػػاؿ خػػر بػػـ ألػػى خػػر الػػذ الػػذ يبمػػئ
ب ستحالة ملاًبة المت ميف لمدرد اإلحتماؿ ٓ
و يادـ فى اذا تارير الملمؿ الدمابى يو تاريػر ىػركة الك ربػا ألمػف ببػت مػف خػقؿ
ياػػل في ػػا مبتػػدي ممػػا يحػػؽ لمػػا المطالبػػة بلػػدـ

التاريػػر األخيػػر يم مػػا وًلػػا فػػى يخطػػا بدابيػػة
التلويؿ عمي ما ٓ

صبٔيب :

ػذَ إٔـجبق ِـٛاد اإلرٙـبَ ػٍـِٛ ٝػـٛع اٌـذػ ٜٛا أػّـبي

اٌىٙشثبء ٌيغذ ِٓ ػّٓ أػّبي اٌجٕبء ) :

أت مت الميابة اللامة المت ميف األوؿ والبامى ب م ما خالنػا المػادة  ٕٕ/مكػرر مكػرر مػف
الااموف  ٜٔٚٙ/ٔٓٙالملػدؿ بالاػاموف ٔٓٔ ٜٜٔٙ/بلػدـ م ارعػاة األ ػوؿ النميػة الماػررة فػى
ت ميـ يعماؿ البما مما يد ألى وفػاة الطنمػيف وبالتػالى تحاػؽ فػى ظػف الميابػة التىػديد الػذ
دا بف الااموف ٔٓٔ ٜٜٔٙ/والمستار عميف فا اً وًضا ً يف يعمػاؿ البمػا أممػا تم ػرؼ ألػى
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األعماؿ المتلماة باإلمتناع بف كسكف يو اإلستوقؿ فى ي ى ف مف الىبوف يما غير ذلؾ فػق

يلتبر مف يعماؿ البما لذلؾ ف ف الااموف فرؽ بيف يعماؿ البما والتىطيبات وغيػر ذلػؾ وفػرؽ
فى المسبولية واللاوبة بيف يعماؿ البما ويعماؿ التىطيبات والديكورات.
والمسػػتار عميػػف وفاػاً ألحكػػاـ الاضػػا والناػػف يف عػػدـ م ارعػػاة األ ػػوؿ النميػػة التػػى ًُػػدـ
ب ا المت ماف األوؿ والبامى تىمؿ :
ٔ-

عدـ مراعاة الورض الم مل مف يدمف المبمى ٓ

ٕ-

عدـ الاياـ ب بحاث التربة وعدـ األخذ بمتابد ا ٓ

ٖ-

الخط فى وضل المظاـ اإلمىابى لمت ور الملمار ٓ

ٗ-

الخط فى ت ميـ األساسات ٓ

٘-

الخط فى متابلة األعماؿ التمنيذية لممىروع ٓ
أما عن عدم مراعاة األصول الفنية فى التنفيذ فتشمل :
ي ػ

الخط فى تمنيذ الت ميمات السابؽ وضل ا مف دامب الم مدس الم مـ

بػ

مخالنة األ وؿ النمية المتلارؼ عمي ا فى أستخداـ مواد البما ٓ

جػ

عدـ مراعاة ما تاضى بف الاواميف والموابم وتداوزات البروز وغير ذلؾ

وًد يىارات المذكرة اإليضاحية منس ا ل ذا الااموف ألى يف الما ػود مػف اعمػاؿ البمػا
اػػى األعمػػاؿ التػػى ل ػػا أسػػتارار ً ػرار وبالتػػالى تبتلػػد كميػػة يعمػػاؿ الك ربػػا عػػف يف تكػػوف مػػف
ضػػمف يعمػػاؿ البمػػا ووفاػاً ل ػػذا تكػػوف الواًلػػة أذا مػػا يريػػد ت ػػويراا فيمػػا سػػطرتف األوراؽ اػػى
يم ا خط ترتب عميف وفاة أبميف فى حماـ السػباحة وبالتػالى تكػوف المػادة ٕٕ مكػرر

عقًػة

ل ا بالواًلة محؿ اإلت اـ ٓ
صبٌضب  :ثبٌٕغجخ ٌٍخـأ ادلغٕذ ٌٍّز ُٙاألٚي ٚفمب ٌٍزمبسيش :

المسػػمد لممػػت ـ األوؿ الخط ػ فػػى الت ػػميـ اإلمىػػابى والمدمػػة الخماسػػية ب ػريت المػػت ـ

األوؿ ممػػف تمام ػاً وًػػررت يف يعمػػاؿ الت ػػميـ اإلمىػػابية والك ربابيػػة مابولػػة مػػف الماحيػػة النميػػة

ل ذا الموع مف األعمػاؿ وًػررت يمػف بلػد مرادلػة الموا ػنات الرسػمية الم ػرية تبػيف يف ًػرب
غرؼ المحو ت مف دسـ حماـ السباحة

يلتبر خط عمى اإلطػقؽ ويمػف يسػتحيؿ يف تمتاػؿ

المياة مف يعمى الحماـ لتومر غرؼ المحو ت وًررت ييضػاً يمػف يسػتحيؿ أمتاػاؿ الميػاة لوػرؼ
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يكػ ػ ػ ػػوف امػ ػ ػ ػػاؾ خط ػ ػ ػ ػ فػ ػ ػ ػػى ت ػ ػ ػ ػػميـ دسػ ػ ػ ػػـ

المحػ ػ ػ ػػو ت مػ ػ ػ ػػف دسػ ػ ػ ػػـ الحمػ ػ ػ ػػاـ وبالتػ ػ ػ ػػالى

حماـ السباحة ٓ

وًررت ييضاً يمف بالمسبة لمت ميـ روعى عزؿ غرؼ المحو ت عز ً مزدوداً وبالتالى

يكوف ًد تـ أستخداـ دميل الوسابؿ النمية فى الت ميـ لمراعاة األماف ٓ

فض ػقً عػػف ذلػػؾ ف ػ ف اػػذا اللمػػؿ ًػػد تػػـ تسػػميمف ًبػػؿ الحػػادث بلى ػرة ى ػ ور وبابػػت يف

امػػاؾ تسػػميـ أبتػػدابى وًػػد خمػػى محضػػر التسػػميـ اإلبتػػدابى مػػف ييػػة مخالنػػات متلماػػة بالك ربػػا
لكى يمتزـ ب ا اإلستىارى و المااوؿ ٓ
ثبإلػبفخ إىل ٘زا :

فػػ ف اللاػػد بػػيف المت مػػيف األوؿ والبػػامى يػػمص عم ػػى يمػػف ب ػػد يف يا ػػوـ المػػاد بػ ػ د ار
يامة كؿ ستة يى ر عمى يعماؿ الك ربا مبؿ غرؼ المحو ت ومبػؿ اللػزؿ ألف اللػزؿ مػف

الممكف يف يتلكؿ متيدة اللوامؿ الطبيلية كالسير عميف والىمس وخقفف ٓ

ةواذا كاف البابت يف اماؾ بلض األىخاص ىلروا بالماس الك ربابى ًبؿ الحادث أ ً

يف اإلستىار لـ يخطر ب ذا األمر رسمياً مف ًبؿ الماد حيث يمكف يف يتخذ أد ار ٓ

ف ػ ذا كػػاف التسػػميـ اإلبتػػدابى تػػـ طبا ػاً لمموا ػػنات ف ػ ف مػػا حػػدث لملػػزؿ يكػػوف مسػػبولية

المػػاد ألف اػػذا التسػػميـ وعػػدـ أخطػػار اإلستىػػارييف ب يػػة يىػػيا حػػدبت وعػػدـ الايػػاـ ب عمػػاؿ
ال ػػيامة مػػف ًبػػؿ المػػاد يترتػػب عميػػف أماطػػاع رابطػػة السػببية تمامػاً بػػيف سػػموك ما الاػػابـ عمػػى

الت ميـ واإلىراؼ عمى التمنيذ وبيف المتابج التى تترتب عمى اذا اإلعماؿ دوف يف يكوف اذا
تحميقً مما ألحد ٓ

والماطوع بف يف السببية بيف سموؾ األوؿ والبػامى فيمػا يتلمػؽ بالت ػميـ يو اإلىػراؼ
عمى التمنيذ مماطلة تماماً بسبب تدخؿ عمػؿ يدمبػى لػـ يكػف متوًلػاً ةواممػا تاػل مسػبوليتف عمػى
غيػػر األوؿ والبػػامى والػػذ كػػاف عميػػف يف يبمػػس األوؿ والبػػامى أذا كػػاف امػػاؾ ي خمػػؿ وبالتػػالى

تمتنى تماماً عقًة السببية بيف سموك ما وبيف المتيدة التى حدبت ٓ
ٌزٌـه

"
ممتمس الحكـ بب ار ة المت ميف األوؿ والبامى مما مسب ألي ما ٓ
( إنتيى ما نقمناه نصاً عن مذكرة األستاذ
الدكتور  /مأمون سالمة )
*
*
*
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كما ورد بمذكرة دفاع الطػاعميف المارخػة ٕٕ ٕٕٓٓ/ٙ/برسػـ األسػتاذيف .......... /
 ..........المحامييف ما م ف  :ـ
" اذ المذكرة مكتنى في ا بتاديـ الرد اللممى والممطاى عمى اإلفتراضات التى ابتمى
عمي ػػا تاريػػر المدمػػة الخماسػػية واػػى تتمػػة لػػدفاعما الىػػن ى المبػػد بدمسػػة المرافلػػة وسػػمماًش
يبرز ما ورد فى تارير المدمة الخماسية " .
أٚال  :أػّبي اٌزٕفيز .

ٔ  -يىار تارير المدمة ألى يمف لـ يتـ عزؿ غطا غرؼ المحو ت بال ورة المطموبة طبااً
لمت ميمات وًد اعتمدت المدمة فى اذا عمى المماًىة مػل لدمػة األدلػة الدمابيػة يف

عػػزؿ غرفػػة المحػػو ت لػػـ يكػػف عػػز ً مزدودػاً ( حيػث يف غرفػػة المحػػو ت السػػتة كامػػت
بػػدوف غطػػا وبػػدوف ي ملػػدات عمػػد ملايمػػة المدمػػة) وًػػد ًممػػا بتاػػديـ مػػذكرة لمدمػػة

توضػػم يف اللػػزؿ المػػزدوج عبػػارة عػػف مومػػة يسػػممتية ماملػػة لمنػػاذ الميػػا بػػـ ى ػريط مػػف
السيمكوف فوً ا واذا الىريط ملػرض لمتلكػؿ بنلػؿ الىػمس والسػير عميػف باألحذيػة
كمػػا يف يعضػػا لدمػػة األدلػػة الدمابيػػة غيػػر متخ

ػػيف فػػى يعمػػاؿ اللػػزؿ ليمكػػم ـ

الحكـ عميف واللبرة باللزؿ عمد تسميـ األعماؿ وليس بلد عىرة ىػ ور مػرت ( وًػت
حػػدوث الحػػادث ) بػػدوف ي يعمػػاؿ

ػػيامة لملػػزؿ والمنػػروض يف تػػتـ كػػؿ سػػتة ىػ ور

كمػػا دػػا بالموا ػػنات النميػػة التػػى ًػػدممااا وحيػػث يمػػف ببػػت فػػتم غرفػػة المحػػو ت عػػدة
مرات ًبؿ الحادث ف ف حالة اللزؿ وًػت حػدوث الحػادث لػيس لػف عقًػة بحالػة اللػزؿ
وًت تسميـ األعماؿ .
ٕ  -تمنيػػذ ةوامىػػا ببػػر األرضػػى بوػػرؼ المحػػو ت لػػيس مخػػالؼ لمموا ػػنات النميػػة التػػى
عرضػ ا اإلستىػػار ألف الموا ػػنات م ػػت عمػػى يف يكػػوف ببػػر األرضػػى الخػػاص
بو ػ ػػقت اإلضػ ػػا ة ممن ػ ػقً عػ ػػف مظػ ػػاـ األرضػ ػػى لمملػ ػػدات األخػ ػػر ( ص ٕ مػ ػػف
الموا ػػنات ) ولػػيس ممن ػقً مكاميػػا عػػف غرفػػة المحػػو ت  .ومس ػ لة ػػلوبة ػػيامة
ا سيمكمف فػؾ المحػو ت
ببر األرضى تلتمد عمى الاابـ بال يامة ف ذا كاف متخ
ةواد ار ال يامة بـ أعادة المحو ت ألى مكام ا مرة باميػة ( المحػو ت عبػارة عػف ملػدة
حدم ا ٓٔ سـ ×ٓٔ سـ ×٘ سـ ي يمكف فك ا وتركيب ا بس ولة) .
ٖ  -ذكر تارير المدمة يف ًياس مااومة ًضيب التػ ريض عاليػة وغيػر مطاباػة لمموا ػنات
عمػػى الػػرغـ يف التدربػػة التػػى يدريػػت بػػالموًل بػػاًتراح الماػػاوؿ المخت ػػص ( ماػػاوؿ
يعمػػاؿ الك ربػػا ) ً ػػد يببتػػت يمػػف باسػػتخداـ ًضػػيب التػ ػ ريض منسػػف وغمػػر المح ػػوؿ
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بالم ػػا ( مم ػػبقً إلفتػ ػراض غم ػػر غرف ػػة المح ػػو ت ) ل ػػـ ي ػػؿ أل ػػى الدس ػػـ المل ػػدمى
لمكىاؼ أ د د يساو ٕٔ فولت ( ص ٖٗ ) واو الد د المنتػرض فػى الت ػميـ
ي يف ًضيب الت ريض رغـ مااومتف اللالية مسػبيا ًػاـ بوظينتػف فػى ممػل و ػوؿ فػرؽ
د د يكبر مف فرؽ الد د الت ميمى واستمتدت المدمة مف ذلؾ يمف يمكػف و ػوؿ
د ػػد ك ربػػى كبيػػر ٕٓٓ يو ٕٕٓ فولػػت ألػػى الدسػػـ الملػػدمى لمكىػػاؼ أ فػػى حالػػة
ف ؿ الاضيب األرضى ( ص ٕ٘ ـ ماطة رًـ ٘ ) مما يلمى يف ًضػيب األرضػى
رغػػـ مااومت ػػف اللاليػػة مس ػػبيا ًػػاـ بلمم ػػف ول ػـ يو ػػؿ د ػػد كبي ػػر ألػػى الدس ػػـ المل ػػدمى
ػػيامة
لمكىػػاؼ والمااومػػة اللاليػػة مسػػبيا لاضػػيب األرضػػى سػػبب ا عػػدـ حػػدوث ي
فػػى فت ػرة اللى ػرة يى ػ ر ممػػذ تػػاريخ التسػػميـ رغػػـ يف الموا ػػنات تػػمص عمػػى حػػدوث

يامة لمظاـ األرضى كؿ ستة يى ر .
ك ػػذلؾ يف ًياس ػػات األرض ػػى الت ػػى ًام ػػت ب ػػا المدم ػػة تم ػػت خ ػػقؿ ىػ ػ ر م ػػارس
ػػيامة خػػقؿ
ٕٕٓٓ ي بلػػد يكبػػر مػػف بػػقث سػػموات مػػف تسػػميـ األعمػػاؿ وبػػدوف ي
اذ النترة .
صبٔيب  :إؽزّبالد أعجبة ٚلٛع احلبدس .
أستبلدت المدمة الخماسية يف يكوف لماكيمة المحػاـ الكبيػرة يو ال ػويرة عقًػة بحػدوث

التسرب الك ربابى ولػـ يػذكر عػف ال ػاروخ واػو ملػدة ك ربابيػة كامػت تو ػيقتف الك ربابيػة
مػ خوذة مػػف الموحػػة بورفػػة الطممبػػات وكػػاف بدػوار الحمػػاـ ولػػف كابػػؿ طويػػؿ ليمكمػػف اللمػػؿ فػػى
الممطاة بدوار الحماـ كما يمكمف اللمؿ فى المماطؽ البليدة ( ممطاة التركيبات بدوار ماكيمػة

المحاـ الكبيرة ) .

وسػػمماًش امػػا اإلحتمػػاؿ الػػذ ردحتػػف المدمػػة واػػو يف يكػػوف التسػػرب مػػف غرفػػة السػػت
محػػو ت  .ذكػػرت المدمػػة يف اػػذا اإلحتمػػاؿ

يمكػػف يف يتحاػػؽ أ عمػػد ت ػوافر يربلػػة ىػػروط

مدتملة ( وفى حالة توافر ي ىرط مم ا فمػف يػتـ التسػرب الػذ يػاد ألػى ال ػلؽ ص ٕ٘
وص ٖ٘ ) واى :

ٔ  -تسرب الميا ألى غرفة المحو ت حتى مستو تو يقت توذية المحو ت
ٕ  -أمن اؿ ًضيب األرضى .
ٖ  -تو يؿ التيار الك ربى .
ٗ  -عدـ ودود ( يو تلطؿ عمؿ ) ًاطل مد ز بحماية مف التسرب .
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ٚعٕٕبلش اؽزّبي ؽذٚس ٘زٖ اٌششٚؽ :

ٔ عمػ ػ ػػد مماًىػ ػ ػػة أدارة الح اربػ ػ ػػؽ والمنرًلػ ػ ػػات

ٔ  -ذكػ ػ ػػر تاريػ ػ ػػر المدمػ ػ ػػة فػ ػ ػػى النت ػ ػ ػرة  ٚـ

( ص  ) ٖٙيف الورفػػة ذات السػػتة محػػو ت لػػـ تكػػف مومػػورة بالميػػا وًػػت فتح ػػا ولػػـ
يذكر ي ىااد مف الى ود يم ا كامت مومورة بالميا

أذف فػ ف أمتقب ػا بالميػا مدػرد

افتػراض ياػػوـ عميػػف ي دليػػؿ مػػف ىػ ادة الىػ ود يو غيػػر ةواذا كامػػت ممتمبػػة بالمػػا
وًت الحادث فكيؼ كامت فارغة فى اليوـ التالى أ مف كميػة الرمػاؿ المبممػة كمػا دػا
دليػؿ عميػف يو  .ويمنيػف مػا دػا

فى تارير المدمة فى ص  ٖٙةواذف ف ػذا اإلفتػراض
فى تارير مماًىة المدمة ألعضا أدارة المنرًلات والحرابؽ باميا

ٕ  -ذك ػػر تاريػ ػػر المدمػ ػػة ( فػ ػػى ص ٖ٘ خػ ػػر فاػ ػرة ) يف ا حتمػ ػػاؿ األكبػ ػػر ل ػ ػػذا الت ػ ػػور
يف المحوليف الاريبيف مف الطنميف اما فاط المحو ف غير المت قف باضيب ا رضى
ولػػـ تػػذكر المدمػػة ي دليػػؿ عمػػى ذلػػؾ رغػػـ يف تاريػػر لدمػػة األدلػػة الدمابيػػة ذكػػر يف

دميػػل المحػػو ت مت ػػمة باألرضػػى وذلػػؾ عم ػػدما ًامػػت لدمػػة األدلػػة الدمابيػػة بن ػػؿ
ا رضى لتحميمف كيميابيا ولـ يذكر ي مف الى ود يف محموليف ابميف من ػو ف عػف
ا رضى و يودػد ي دليػؿ عمػى ذلػؾ ألف المدمػة الخماسػية لػـ تلػايف التو ػيقت ( .

ألم ػػا غيػػر مودػػودة ) ةواممػػا لدمػػة ا دلػػة الدمابيػػة اػػى التػػى عايمت ػػا وًػػد مػػص تاريراػػا
عمى يف كؿ المحو ت مت مة باألراضى .

ٖ  -افترضػػت المدمػػة يف يكػػوف يحػػد عمػػاؿ توذيػػة ماكيمػػة ال ػػاروخ دخػػؿ غرفػػة الطممبػػات
ويطمؽ التيار ألى المحو ت بد مف ال اروخ دوف ً د واذا افتراض محض حيث
لـ يذكر الك ربابى يو عامؿ الطممبػات المودػوديف بالورفػة التػى ب ػا الموحػة عػف دخػوؿ

ي عام ػػؿ يو ًيام ػػف بػ ػ طقؽ التي ػػار ال ػػى المح ػػو ت كم ػػا يمػ ػف ل ػػـ يبب ػػت ع ػػف ي م ػػف
الى ود مف ير الكىافات مضا ة .
كمػػا ذكػػر تاريػػر المدمػػة فػػى ص  ٖٙيف لدمػػة أدارة الح اربػػؽ والمنرًلػػات ودػػدت
ىريط ىيكرتوف يسود عمى ًواطل التحكـ فى أمارة كىػافات الحمػاـ فػافتراض المدمػة
يف يحد عماؿ التوذية دخؿ غرفة الطممبات ويطمؽ التيار بدوف ً د غيػر ممكػف ألف

ذلػػؾ سػػيتطمب يف يزيػػؿ ى ػريط الىػػيكرتوف األسػػود ( واػػو سػػميؾ و ي ػزاؿ بس ػ ولة ) و
يودػػد مػػا ي ػػدعو ل ػػذلؾ ألمػػف يمكم ػػف تو ػػيؿ ال ػػاروخ مػػف ي منت ػػاح ل ػػيس عميػػف ا ػػذا

55

الىريط الق ؽ و يمكف أطقؽ التيار فى اذ الحالة أ عمدا ولػيس بػدوف ً ػد

.

صبٌضب ِ :غئٌٛيخ األؿشاف ػٓ احلبدس :
 - 1ػضي غشف احملٛالد :

فػػى المػػذكرة المادمػػة لمدمػػة(ـ ٜالمػػذكورة فػػى صٗٗ) يوضػػم ا ستىػػاريوف

والماػػاولوف المػػبس الػػذ حػػدث بخ ػػوص عمػػؿ اللػػزؿ المػػزدوج لوطػػا الورفػػة ب ػ ف
اللػػزؿ عبػػارة عػػف عمػػؿ مومػػة يسػػممتية تحتػػو عمػػى مػػادة تدلم ػػا غيػػر ممنػػذة لممػػا
( وًػد ًػػاـ ب ػػا عمػػاؿ الماػػاوؿ اللمػػومى) باإلضػافة ألػػى عػػزؿ بمػػادة السػػميكوف ( وًػػد
ًػاـ ب ػػا عمػاؿ ماػػاوؿ البػاطف ألعمػػاؿ الك ربػا ) واػػذا اللػزؿ كػػافى لممػل الميػػا مػػف

التسػػرب لمورفػػة والػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ يف الورفػػة ذات األربلػػة محػػو ت والتػػى لػػـ يسػػبؽ
فتح ػػا ودػػد غطاب ػػا محكػػـ الومػػؽ كمػػا دػػا فػػى مماًىػػة المدمػػة الخماسػػية مػػل لدمػػة
م محة األدلة الدمابية (صٖٓ النارة البالبة وص ٖ٘/النارة األولى ) .
وكمػ ػػا دػ ػػا بػ ػػمنس ال ػ ػػنحة ف ػ ػ ف ا ىػ ػػتراطات النميػ ػػة ل ػ ػػيامة ملػ ػػدات مظػ ػػاـ
اإلضػػا ة م ػػت عمػػى الت كيػػد عمػػى ػػيامة اللػػزؿ المػػزدوج لورفتػػى المحػػو ت عمػػى
فتػرات تزيػػد عػػف سػػتة اىػ ر ألف مػػادة السػػيميكوف متيدػػة تلرضػ ا لمىػػمس ومتيدػػة
لمبر بسبب المىى عمي ا باألحذية تتلكؿ ومف الضرور أعادة عمم ا عمى فترات
تزيد عف ستة يى ر .
أمكار المااوؿ اللاـ والمااوؿ التخ

ػى الايػاـ بػاللزؿ يردػل الػى خوف مػا مػف

تحمؿ المسبولية يو ًيػاـ كػؿ مم مػا بلمػؿ دػز مػف اللػزؿ المطمػوب  .و يػدؿ عمػى
عدـ ودود اذا اللزؿ بػدليؿ يف غرفػة المحػو ت المحتويػة عمػى يربلػة محػو ت كػاف

عزل ا

يسمم بتسرب الميا .

ٚثزٌه يى ْٛرغشة ادليبٖ إىل اٌغشفخ راد اٌغزخ زلٛالد ٔزظ ػٓ :

أما بسبب فتم الورفة وعدـ عزل ػا عمػد أغقً ػا بطرياػة فميػة سػميمة كمػا ببػت

ًبؿ حدوث الحادث بى ر يكبر مف مرة  .عمما ب ف ا ستىػار مسػبوؿ عػف سػقمة
األعماؿ عمد ا ستقـ ا بتدابى  .وحيث امف تـ فتم الورفة عدة مرات فػ ف مسػبولية

ا ستىار عف اللزؿ تمتنى .
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يو تلك ػ ػػؿ م ػ ػػادة الس ػ ػػيميكوف لل ػ ػػدـ عم ػ ػػؿ ال ػ ػػيامة س ػ ػػتة ىػ ػ ػ ور كم ػ ػػا م ػ ػػت

الموا نات النمية ل ذ األعماؿ .

ٕ  -اٌمٛاؿغ اجملٙضح حبّبيخ ِٓ اٌزغشة االسػ. ٝ

ذكر تارير المدمة ص ٘ٗ وص ٘ٙعدـ ودود يية مقحظات فى محضر

ا سػػتقـ ا بتػػدابى بخ ػػوص اػػذ الاواطػػل ومحضػػر ا سػػتقـ ا بتػػدابى كمػػا اػػو

ظػػاار بػػف يحتػػو عمػػى مقحظػػات عمػػى األعمػػاؿ التػػى ودػػدت مخالنػػة لمو ػػنات
المىػ ػػروع يو الموا ػ ػػنات الاياسػ ػػية وعػ ػػدـ ذكػ ػػر ي مقحظػ ػػة عػ ػػف اػ ػػذ الاواطػ ػػل

ويوضػػم يمػػف تػػـ تركيب ػػا وفاػػا لمموا ػػنات ويمػػا بالمسػػبة لمػػا دػػا فػػى تاريػػر ىػػركة

ك ربا الااارة باف لوحػة التوزيػل

تحتػو عمػى ًواطػل مد ػزة بحمايػة مػف التسػرب

ا رضػػى فػػاف اػػذ الموحػػة كامػػت غيػػر موماػػة بػػدليؿ عمػػاؿ المحػػاـ بلمػػؿ تو ػػيقت
ك ربابيػػة مم ػػا كمػػا دػػا فػػى تاريػػر المدمػػة الخماسػػية ( ص٘٘ اخػػر فاػرة ) وحيػػث
يف الحػػادث حػػدث بلػػد التسػػميـ ا بتػػدابى بلى ػرة يى ػ ر فمػػف الممكػػف يف تكػػوف اػػذ
الاواطػػل ًػػد تػػـ توييراػػا بمنػػاتيم عاديػػة وخا ػػة يم ػػا غاليػػة الػػبمف و تػػـ اللبػػث ب ػػذ

المنػػاتيم بحيػػث يتلطػػؿ عمم ػػا  ( .يمظػػر تاريػػر المدمػػة ص  ٖٙـ ماطػػة رًػػـ ٔ) .

مػػل مقحظػػة يف المدمػػة ريت يمػػف

يمكػػف اإلرتكػػاف عمػػى مػػا دػػا فػػى تاريػػر ىػػركة

ك ربػػا الاػػاارة بخ ػػوص تايػػيـ يعمػػاؿ الت ػػميـ والتمنيػػذ ص  ٖٚوالحنػػاظ عمػػى
اػػذ الاواطػػل مسػػبولية أدارة المػػاد حيػػث يم ػػا أسػػتممت اػػذ الملػػدات عمػػد ا سػػتقـ

ا بتدابى .

ِالؽظـبد

اإلششاف ػٍ ٝرٕفيز األػّبي :

ياػػوـ باإلى ػراؼ عمػػى تمنيػػذ األعمػػاؿ م مدسػػوف ذوو تخ

ػػات كبي ػرة مبػػؿ م مػػدس

أمىػػابى (يعمػػاؿ أمىػػابية) م مػػدس ك ربػػا (يعمػػاؿ ك ربيػػة) وم مػػدس

ػػحى (يعمػػاؿ الميػػا

واللزؿ )  .ولذلؾ ف ف األىراؼ يتـ بواسطة مدموعة مف الم مدسيف ذو تخ
ولػػيس عػػف طريػػؽ

ػات مختمنػة

ػػاحب المكتػػب ال مدسػػى فاػػط  .وعميػػف ف ػ ف المسػػبولية الىخ ػػية تاػػؿ يو

تمتاى .
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األِبْ ف ٝرظّيُ ٚرٕفيز أػّبي اإلػبءح حتذ ادلبء :

ت ػػـ م ارعػ ػػاة عما ػػر األمػ ػػاف اآلتي ػػة عمػ ػػد ت ػ ػػميـ وتمنيػ ػػذ يعمػ ػػاؿ أضػػػا ة تحػ ػػت المػ ػػا

( بحيث أذا فىؿ عم ر يو يكبر

يتلرض األفراد لخطر ال لؽ الك ربى ) :

ٔ  -ود ػػود مظ ػػاـ يرض ػػى ممن ػػؿ ع ػػف مظ ػػـ اآلرض ػػى الخا ػػة بالمل ػػدات األخ ػػر

م ػػل

ت ريض دسـ الكىافات .
ٕ  -ودود محو ت عزؿ ذو د د ٕٔ فولت لتوذية الكىافات خاص باستخدامات حمامات
السباحة .

ٖ  -ودػػود مظػػاـ حمايػػة مػػف خػػقؿ لوحػػة التوزيػػل يحتػػو عمػػى منػػاتيم يتوماتيكيػػة م ػػزودة
بح از تسرب األرضى
ٗ  -استخداـ كىافات أضا ة ذو د د ممخنض ٕٔ فولت ورغـ ودود عما ر يماف كبيػرة
ف ف اللم ر الحاكـ او ت ريض دسػـ الكىػاؼ حيػث يمكػف يف يحػدث فىػؿ عمػؿ ي
ملدة ك ربية يو يتـ اللبث ب ػا يو عػدـ تىػويم ا يو

ػيامت ا ب ػنة سػميمة ولكػف يباػى

تو ػػيؿ دسػػـ الكىػػاؼ باألرضػػى كلم ػػر حػػاكـ لتػػوفير األمػػاف لإلفػراد وبالتػػالى فػ ف
المسبولية األساسية تال عمى مف ًاـ باللبث وف ؿ تو يؿ األرضى
ٌزٌـه

ممتمس الحكـ بب ار ة المت ميف ٓ "

( إنتيـــــى مـــــا نقمنـــــاه نصـــــاً عـــــن مـــــذكرة األســـــتاذين /
*

*

 ..........و  ..........المحاميين )
*

اد اًر عف المدمػة المىػكمة مػف يربلػة

فمياً استىارياً
كما ًدـ دفاع الطاعميف تاري ار ّ
ات الاو الك ربيػة والػر وال يػدروليكا
يساتذة مف كمية ال مدسة بداملة الااارة فى تخ
وخواص المواد دا بمتيدتف الم ابية ما م ف  :ـ

" اخلالطخ

ٔ  -الموا نات النمية والرسومات الخا ة ب مارة حماـ السباحة المذكور والتى ًاـ المكتب
ا ستىػػار ال مدسػػى ب عػػدااا مطاباػػة تمامػػا لمموا ػػنات النميػػة اللالميػػة ـ  IECمػػف
حيػث مراعات ػا لدميػل عما ػر األمػاف الػواردة بالموا ػنات اللالميػة وكػذلؾ أسػػتينا
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يد زة مظاـ اإلضا ة األمريكية ال مل والخا ة بالحماـ المذكور لىػروط الموا ػنات

النمية اللالمية IEC
ٕ  -يامية أد ار

يامة دورية ل ذا المظاـ كؿ ستة ى ور بواسطة فمى متخ ػص وًػد تػـ

ال ػػمص عم ػػى أدػ ػ ار ال ػػيامة الدوري ػػة ل ػػذا المظ ػػاـ ف ػػى الموا ػػنات النمي ػػة الت ػػى ً ػػاـ
ب عداداا المكتب ا ستىار ال مدسى .

ٖ  -مردم يف يكوف سبب وًوع الحادث او مقمسػف الكػابقت المو ػمة لماكيمػة المحػاـ يو
ال ػػاروخ يو كمتاامػػا لميػػا الحمػػاـ والمواسػػير الملدميػػة التػػى يمسػػؾ ب ػػا المسػػتحموف
وذلؾ للسباب التى تـ بيام ا بالتارير .

"

( إنتيى ما نقمناه نصاً عن تقرير لجنة أساتذة كمية
*

*

*

اليندسة اإلستشارى)

اد اًر عػف األسػتاذ الػدكتور  /محمػد

فمياً أستىارّياً خر
كما ًدـ دفاع الطاعميف تاري اًر ّ
محمود يبو السلد ـ يستاذ امدسة الاو الك ربابية بداملة الزًازيؽ دا بػف بمتيدتػف الم ابيػة
ما م ف  :ـ
" اخلالطـخ :

ٔ  -ب ػ ػػاإلطقع عم ػ ػػى تاري ػ ػػر المدم ػ ػػة الخماس ػ ػػية والرس ػ ػػومات والموا ػ ػػنات المادم ػ ػػة مػػ ػػف
اإلستىػػار يتضػػم يف يعمػػاؿ الت ػػميـ لمظػػاـ اإلضػػا ة تحػػت المػػا لحمػػاـ السػػباحة
مطابؽ لمموا نات وًد تـ مراعاة اللديد مف عوامؿ األماف .
ٕ  -حالػػة اللػػزؿ المحػػو ت ذات السػػتة محػػو ت عمػػد اإلسػػتقـ اإلبتػػدابى لػػيس ل ػػا عقًػػة
بحالة اللػزؿ عمػد وًػوع الحػادث  .ومسػبولية حالػة اللػزؿ عمػد وًػوع الحػادث تاػل عمػى
أدارة الماد حيث ببت فتم غرفة المحو ت ذات الستة محػو ت عػدة مػرات ًبػؿ وًػوع
الحادث بى ر .
ٖ  -ودػػود ًضػػيب األرضػػى فػػى غرفػػة المحػػو ت غيػػر مخػػالؼ لمموا ػػنات التػػى وضػػل ا
اإلستىار .

ٗ  -رغـ يف ًيمة مااومػة األرضػى ا ف عاليػة أ يف اػذ الايمػة يمكػف أعتباراػا دليػؿ
عمػػى يف ًيمػػة األرضػػى وًػػت اإلسػػتقـ اإلبتػػدابى ( ممػػذ بقبػػة سػػموات ) غيػػر مطػػابؽ
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لمموا ػػنات  .والمس ػػبوؿ ع ػػف ًيم ػػة مااوم ػػة األرض ػػى وً ػػت وً ػػوع الح ػػادث ا ػػو أدارة

المػاد  .ورغػـ ذلػؾ فاػد ببػت مػف التدربػػة التػى ًامػت ب ػا المدمػة الخماسػية يف مظػػاـ
األرضى فى وضلف الحالى ( ذو المااومة اللالية ) يخنض الد د الوا ؿ ألى دسـ
الكى ػػاؼ أل ػػى ٕٔ فول ػػت مم ػػا يبب ػػت يف مظ ػػاـ األرض ػػى بوض ػػلف الح ػػالى ي ػػوفر تمام ػػا
٘-

عم ر األماف مف ال لؽ الك ربى لمستخدمى حماـ السباحة

يود ػػد ي مقحظ ػػات ف ػػى محض ػػر اإلس ػػتقـ اإلبت ػػدابى تبب ػػت ع ػػدـ ود ػػود الاواط ػػل

المد زة بمظاـ الحماية مف التسرب األرضى عمد اإلستقـ اإلبتدابى  .وحيث يمف ببػت
يف لوح ػػة التوزي ػػل الخا ػػة بحم ػػاـ الس ػػباحة كام ػػت غي ػػر موما ػػة فػ ػ ف مس ػػبولية اللب ػػث
بمكومات الموحة ومم ا الاواطل المد زة بمظاـ الحماية مف التسرب األرضػى تاػل عمػى
أدارة الماد .

 - ٙحيث يمف ببت اللبث بالمظاـ الك ربابى الخاص باإلضا ة تحػت المػا لحمػاـ السػباحة
ف ف الم مدس اإلستىار غير مسػبوؿ عػف حالػة اػذا المظػاـ عمػد حػدوث الحػادث
وذلؾ للدـ توادد بالماد بلد اإلستقـ اإلبتدابى وعدـ أخطار كتابة بػ

مىػاكؿ فػى

المظاـ .

 - ٚرغـ يف تارير المدمة الخماسية يىار ألى يف اإلحتماؿ األكبر لمحػادث اػو عػف طريػؽ
تسػػرب التيػػار الك ربػػابى ألػػى كىػػافات السػػتة المت ػػمة بػػالمحو ت السػػتة المودػػودة فػػى
غرفة المحو ت أ يف اذا اإلستمتاج مبمى عمى مدموعػة مػف اإلفت ارضػات التػى لػـ
يببػػت حػػدوب ا  .وعميػػف يمكػػف أسػػتبلاد اإلحتمػػا ت األخػػر لمحػػادث حتػػى ولػػو كامػػت
أحتما ت تسبب ا فى الحادث ضلينة .

"

( إنتيى ما نقمناه نصاً عن تقري أر .د  .محمد محمود أبو السعد
*

*

األستاذ بيندسة جامعة الزقازيق )
*

ػادرة عػف المكتػب اإلستىػار ال مدسػى

فميػاً )
كما ًدـ دفاع الطاعميف مذكرة ( تاريػ اًر ّ
( ي .د  .......... /.ي.د .......... / .ـ دا ب ا ما م ف  :ـ
" اٌزظّيُ :
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-

ت ػػميـ األعم ػػاؿ الك ربي ػػة ومم ػػا مظ ػػاـ اإلض ػػا ة ( تح ػػت الم ػػا ) لحم ػػاـ الس ػػباحة

الخاص باتحاد ماابات الم ف الطبية تـ وفاػاً لمموا ػنات الاياسػية الم ػرية واللالميػة

وروعػػى بػػف كػػؿ عوامػػؿ األمػػاف طبا ػاً لمموا ػػنات الاياسػػية الم ػرية واللالميػػة وًػػد تػػـ
تسػػميـ المدمػػة

-

ػػورة مػػف الموا ػػنات النميػػة لمظػػاـ اإلضػػا ة لمحمػػاـ المػػذكور وكػػذلؾ

الرسوـ ال مدسية .

مظاـ اإلضا ة تحت الما لحمػاـ السػباحة الخػاص بمػاد أتحػاد ماابػات الم ػف الطبيػة

مس ػػتورد م ػػف الو ي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة وا ػػو مظػػػاـ ممط ػػى مط ػػابؽ تمامػ ػاً ل ػػمظـ

اإلضػػا ة الخا ػػة بمبػػات مػػف حمامػػات السػػباحة المودػػودة بدم وريػػة م ػػر اللربيػػة

ومبات اآل ؼ مف حمامات السباحة المودودة بدميل يمحا اللالـ والتى تلمؿ ب ماف
ت ػػاـ وت ػػـ تو ػػيؼ اػػػذا المظ ػػاـ لي ارع ػػى دمي ػػل عما ػػػر األم ػػاف طباػ ػاً لمموا ػػنات

الاياسػػية اللالميػػة  (International Electrical Code-IDCـ عممػػا ب ػ ف
الموا ػػنات الاياسػػية اللالميػػة لػػـ تىػػترط كػػؿ اػػذ اللما ػػر ولكػػف أىػػترطت ودػػود ي
واحد مم ا فاط وتتكوف عما ػر األمػاف ل ػذا المظػاـ مػف اآلتػى ( عمػى سػبيؿ المبػاؿ

وليس الح ر ) :

ي ػ

دسـ الكىاؼ مف مادة غير ًابمة لم دي وتممل تسرب الميا بداخمف .

بػ

محػػوؿ عػػزؿ ك ربػػى لخنػػض الد ػػد مػػف ٕٕٓ فولػػت ألػػى ٕٔ فولػػت ذو عػػزؿ
ك ربى مزدوج ( خاص باستخدامات حمامات السباحة ) لكؿ كىاؼ

جػ

مظاـ يرضى خػاص لوحػدات أضػا ة حمػاـ السػباحة

تزيػد مااومتػف عػف ٕ يوـ

ويد ػػب م ارع ػػاة ًي ػػاس مااوم ػػة التس ػػرب األرض ػػى ب ػػنة دوري ػػة وعم ػػى فتػ ػرات

متااربة ( مرة واحدة كؿ ستة ى ور عمى األًؿ ) .
دػ

يػػتـ تركيػػب ببػػر األرضػػى ومحػػو ت اللػػزؿ فػػى غػػرؼ تنتػػيش ل ػػا بػػاب لمكىػػؼ
والايػػاس وتكػػوف ًريبػػة مػػف وحػػدات اإلضػػا ة لتاميػػؿ فاػػد الد ػػد الك ربػػى ويػػتـ

اػ ػ

عزؿ الباب عز ً مزدودا لضماف عدـ تسرب الميا ل ا .

ًواط ػػل يتوماتيكي ػػة بموح ػػة التوزي ػػل الخا ػػة بتوذي ػػة وح ػػدات اإلض ػػا ة م ػػزودة

بد از الوًاية مف التسرب األرضػى لضػماف ف ػؿ التيػار الك ربػابى فػى حالػة
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تسرب تيار ألى مظاـ األرضى ويدب أعػادة أختبػار اػذ الاواطػل األتوماتيكيػة

عمى فترات ممتظمة ( مرة واحدة كؿ  ٙيى ر عمى األًؿ) .
-

تػػـ ت ػػميـ حمػػاـ السػػباحة عمػػى يسػػاس يف سػػمؾ الح ػوابط الخرسػػامية كػػافى لممػػل منػػاذ
الميا ويضيؼ اللزؿ كخط دفاع بامى كمػا يف الممطاػة المحيطػة بالحمػاـ عبػارة عػف
ردـ مػػف الرمػػاؿ المدموكػػة ديػػدا وحتػػى يحػػدث تسػػرب لمميػػا ألػػى داخػػؿ الورفػػة مػػف

دسـ الورفة ف ف ذلؾ يستدعى تسرب ميا مستمر فى التربة حوؿ الورفػة ممػا سػياد
حتم ػػا أل ػػى اب ػػوط األرض ػػية وال ػػبقط ح ػػوؿ الورف ػػة وحي ػػث يم ػػف

يود ػػد اب ػػوط ف ػػى

األرضية فق يمكف يف يودد تسرب لمميا حوؿ الورفة لتمنذ الميا داخم ا .
-

يمكػػف يف ترتنػػل ميػػا الحمػػاـ لتومػػر الممطاػػة المحيطػػة بػػف بحيػػث تػػدخؿ مػػف غطػػا
الورفة ألمف تـ ت ميـ الحماـ عمى يساس يمف

يودد فيضاف  over flowحيػث يف

ماسورة التوذية تحتاج ألى ٕٓ سػاعة لرفػل الميػا مػف ممسػوب ا الت ػميمى حتػى حافػة
الحماـ ( ٖٓ سـ ) .
اإلشـشاف ػٍ ٝاٌزٕفيز .
-

ًػػاـ ب عمػػاؿ التركيبػػات الخا ػػة بكىػػافات حمػػاـ السػػباحة ىػػركة متخ

ػػة حيػػث ًػػاـ

مكتبما بالموافاػة عمػى الىػركة  ) ........ ( .......لتمنيػذ اػذ األعمػاؿ ألم ػا م ػمنة

فبػػة يولػػى فػػى األعمػػاؿ التكميميػػة المتخ

ػػة فػػى اإلتحػػاد الم ػػر لماػػاولى التىػػييد

والبمػ ػػا كمػ ػػا ًامػ ػػت بتمنيػ ػػذ اللديػ ػػد مػ ػػف األعمػ ػػاؿ الممابمػ ػػة لما ػ ػوات الدويػ ػػة واألىػ ػػواؿ
اللسكرية وغيراا .
-

تـ اإلىراؼ عمى تركيب مظاـ اإلضا ة تحت الما لمحمػاـ المػذكور طباػاً لمموا ػنات

واأل ػػوؿ النميػػة والموا ػػنات الاياسػػية الم ػرية واللالميػػة  .وًامػػت الى ػػركة الممنػػذة
طبا ػاً لتلاًػػداا مػػل أتحػػاد ماابػػات الم ػػف الطبيػػة ب ػ د ار أختبػػارات اإلسػػتقـ فػػى يوابػػؿ

ى ر يكتوبر  ٜٜٜٔوبحضور ممػدوبما وطباػا لمموا ػنات النميػة  .وتػـ م ارعػاة كػؿ مػا
تا ػػدـ م ػػف عما ػػر األم ػػاف حي ػػث تب ػػيف م ػػف أختب ػػارات اإلسػػػتقـ يف مل ػػدات مظػػػاـ
اإلض ػػا ة لمحم ػػاـ الم ػػذكور ددي ػػدة تمام ػػا ومس ػػتوردة م ػػف الو ي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة
وتلمػػؿ بكنػػا ة ويمػػاف تػػاـ وتػػـ أختبػػار مااومػػة األرضػػى بورفتػػى التنتػػيش وتػػـ أختبػػار
الاواطػل األتوماتيكيػة الخا ػػة بحمايػة دوابػر توذيػػة وحػدات اإلضػا ة وودػػد يم ػا تلمػػؿ
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بكنػػا ة ومػػزودة بد ػػاز لموًايػػة مػػف التسػػرب األرضػػى طبا ػاً لمموا ػػنات  .وكػػذلؾ تػػـ

الت كد مف عزؿ يبواب غرؼ التنتيش عز ً مزدوداً ( بلد أد ار اإلختبارات ) لضػماف
عدـ تسرب الميا ل ا .

-

عزؿ غرؼ الترمسات كاف كافيا لممػل دخػوؿ ميػا الوسػيؿ السػطحى ألي ػا والػدليؿ عػى
ذلؾ يف الورفة ذات ٗ ترمسات كامت خالية مف الميا عمدما فتح ا الملمؿ الدمابى

يمػػا الورفػػة األخػػر فامتقب ػػا بالميػػا يردػػل ألػػى فتح ػػا عػػدة م ػرات وعػػدـ عزل ػػا عمػػد

أغقً ا ورغـ ذلؾ فق يودد ي دليؿ مف يًواؿ الى ود يم ػا كامػت مممػو ة مػا ً عمػد
حػ ػػدوث الحػ ػػادث ويمكػ ػػف يف تكػ ػػوف ًػ ػػد ممبػ ػػت بلػ ػػد الحػ ػػادث ل ػ ػػرؼ أتدػ ػػا التحايػ ػػؽ
ألػػى غيػػر الود ػػة األ ػػمية ( لػػـ يػػتـ الػػتحنظ عمػػى مكػػاف الحػػادث أ بلػػد ٕٔ سػػاعة
كاممة ) .
ادلؼبيٕـخ :

ٔشع ِٓ ٛاٌٍغٕخ إصجبد ِب ظٙش أصٕبء ادلؼبيٕخ ِضً :

-

أببػات ودػػود بػػاًى حربػػة األرضػػى فػػى غرفػػة الترمسػػات ذات  ٙترمسػػات ويف الملمػػؿ
الدمابى مزع دز ا مف الحربة وليس الحربة كم ا .

-

أببػػات ود ػػود منػػاتيم مم ػػل التسػػرب ف ػػى لوحػػة غرف ػػة الطممبػػات ويف مس ػػامير تببي ػػت

-

أببات عزؿ غرفة التو يؿ  junction boxعز ً ديداً بالسيميكوف وذلؾ ألمف لـ

الموحة بحالت ا مما يمنى واًلة سرًت ا .

يػػتـ اللبػػث ب ػػا وكامػػت بحالت ػػا عمػػد اإلسػػتقـ واػػذا اػػو مسػػتو عػػزؿ كػػؿ الو ػػرؼ
الخا ة بالم مات الك ربابية عمد اإلستقـ اإلبتدابى .

ِىبْ غشف اٌزفزيش .
-

حيػث أمػف تػـ ت ػميـ وتمنيػذ الدسػـ الخرسػامى لحمػاـ السػباحة بحيػث
المػػا وتػػـ ت ػػميـ وتمنيػػذ مظػػاـ السػػكيمرز بحيػػث

يتسػرب ممػػف

يحػػدث فيضػػاف مػػف ميػػا الحمػػاـ

لمسػطم  over flowفػ ف ًػرب يو بلػد غػرؼ التنتػيش عػف حمػاـ السػباحة لػيس لػف
عقًة ب مكامية تسرب الميػا ألي ػا  .ويف اإلحتمػاؿ الوحيػد متقب ػا بالميػا اػو متيدػة
لملب ػػث ب ػػاللزؿ الم ػػزدوج لوطاب ػػا وا ػػذا ل ػػيس ل ػػف عقً ػػة بارب ػػا يو بل ػػداا ع ػػف حم ػػاـ

السباحة .

63

صجٛد ا ٌؼجش ثٕظبَ اإلػبءح حتذ ادلبء حلّبَ اٌغجبؽخ لجً احلبدس .

يتضػػم مػػف يً ػواؿ المػػت ـ الخػػامس (  ) ..........وكػػذلؾ بايػػة مػػوظنى المػػاد

فى تحاياات الميابة يمػف تػـ فػتم غرفػة التنتػيش الابميػة عػدة مػرات ًبػؿ الحػادث ةواخػراج

المح ػػو ت م ػػف غرف ػػة التنت ػػيش ومحمول ػػة تدنين ػ ػا وت ػػـ أعادت ػػا مػ ػرة يخ ػػر  .وكػ ػػذلؾ
أستخداـ ىريط

ؽ ( ىيكرتوف ) لتلطيػؿ عمػؿ منػاتيم الحمايػة األتوماتيكيػة لمظػاـ

اإلضا ة تحت الما والمودودة بموحػة التوزيػل بوػرؼ الطممبػات وكػذلؾ عػدـ أغػقؽ

وعػػزؿ غرفػػة التنتػػيش الابميػػة بلػػد فتح ػػا وترك ػػا تمتمػػئ بالميػػا  .وكػػذلؾ لػػـ تاػػـ أدارة
الماد ب خطارما يو أخطار المااوؿ كتابة بما تادـ .
كمػػا ًػػاـ المػػت ـ الخػػامس باللبػػث بموحػػات التوزيػػل الك ربيػػة بالمػػاد

وتو ػػيؿ

ماكيمات المحاـ وال اروخ وكذلؾ يحمػاؿ اإلضػا ة اإلضػافية خػقؿ الحنػقت واألفػراح

حوؿ حماـ السباحة بطرؽ غير ممة .

وعميػػف يتضػػم يمػػف تػػـ اللبػػث بمظػػاـ اإلضػػا ة لحمػػاـ السػػباحة وًيػػاـ مسػػبولى
التىويؿ ب فلاؿ غير مسبولة وتلطيؿ وسابؿ األماف المختمنة والتى سبؽ اإلىػارة ألي ػا
 .عممػػا ب ػ ف األعمػػاؿ الك ربيػػة

تت ػػؼ ب ػػنة الػػدواـ ويس ػ ؿ اللبػػث ب ػػا وتلطيػػؿ

وسػ ػػابؿ األمػ ػػاف حيػ ػػث يم ػ ػػا تتكػ ػػوف مػ ػػف مدموعػ ػػة م ػ ػػف المل ػ ػػدات الحساس ػ ػػة تت ػ ػػؿ
بمو قت ك ربية .
اٌظيبٔـخ .
-

تػػـ تسػػميـ مسػػخة مػػف الموا ػػنات ألػػى المالػػؾ ( ًبػػؿ تلاًػػد المالػػؾ مػػل الماػػاوؿ لتمنيػػذ
األعماؿ ) والتمبيف عميف ( عمد التسميـ اإلبتدابى فى يكتوبر  ) ٜٜٜٔبػ د ار ال ػيامة

الدوريػػة عمػػى ملػػدات مظػػاـ اإلضػػا ة لمحمػػاـ المػػذكور طباػػا لمموا ػػنات النميػػة والتػػى
تىمؿ :
ي  -أختبار مظاـ األرضى وًياس مااومة األرضى والت كد يم ا يًؿ مف ٕيوـ ةواد ار
ال يامة لمظاـ األرضى (مرة واحدة كؿ ستة يى ر)

ب -أختبػار عػزؿ يبػواب غػرؼ التنتػيش والت كػد مػف عػزؿ اػذ األبػواب عػز ً مزدودػاً
وعدـ تسرب الميا ل ذ الورؼ ( مرة واحدة كؿ ستة يى ر ) .
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ج  -أختبػػار الاواطػػل األتوماتيكيػػة والت كػػد مػػف كنا ت ػػا لن ػػؿ التيػػار فػػى حالػػة زيػػادة
التيار يو تسرب تيار للرضى ( مرة كؿ ستة يى ر )

-

لـ ياـ الماد بالتلاًد مل ىركة متخ
متخ

ة فى يعماؿ ال يامة ولـ ياـ بتليػيف فميػيف

ػػيف فػػى اػذ األعمػػاؿ ولػػـ تاػػـ أدارة المػػاد بوضػػل المػػاد

تحػػت أى ػراؼ

الى ػػباب والرياض ػػة مب ػػؿ ك ػػؿ األمدي ػػة حي ػػث ك ػػاموا س ػػياوموف ب ػػالتنتيش عم ػػى ال ػػيامة

الدورية واألمف ال ماعى .
-

م ػػدير الم ػػاد ك ػػاف عم ػػى عم ػػـ س ػػابؽ ب ػػامتق غرف ػػة التنت ػػيش بالم ػػا وح ػػدوث مى ػػاكؿ
ك ربابيػػة ولػػـ ياػػـ بومػػؽ الحمػػاـ لحػػيف أ ػػقح اػػذا الليػػب الخطيػػر ولػػـ ياػػـ باإلت ػػاؿ
باستىار المىروع كتابة إلتخاذ القزـ .

-

أسػػتاداـ ماكيمػػة لحمػػاـ و ػػاروخ والايػػاـ بلمػػؿ لحػػاـ لممتػػدات فػػى مكػػاف مدػػاور تمامػػا
لمحماـ يبما أستلمالف ف و أاماؿ

ارخ وسو تىويؿ وخا ػة يف األسػقؾ المو ػمة

لماكيمة المحاـ وال اروخ كامت عارية وتو يقت ا بالموحات غير سميمة
-

أسػػتخداـ عمػػاؿ

يلرفػػوف الا ػ ار ة والكتابػػة فػػى تىػػويؿ مظػػاـ ك ربػػابى كمظػػاـ أضػػا ة

تحت الما د لة يخر عمى اإلاماؿ الىديد .

عمؿ يفراح حوؿ حماـ السباحة وتو ػيؿ لمبػات أضػا ة األفػراح بالموحػة بطرياػة غيػر

سميمة عبث باألد زة الك ربابية .
رمشيش ِٕٙذع ٝششوخ اٌىٙشثبء ٚرمشيش األدٌخ اجلٕبئيخ .
-

يكد ربيس لدمة م مدسى ىركة الك ربا يمػف طمػب الرسػومات والموا ػنات مػف الميابػة

مرتيف ولـ توفراا لف وًد كتب التارير دوف اإلطقع عمي ػا ويمكػف سػاالف فػى ذلػؾ
.

-

ببػػت مػػف األوراؽ يف الحربػػة الخا ػػة باألرضػػى و ػػمت الملمػػؿ الدمػػابى يػػوـ ٕٔٛ/
ويف م مدسى الك ربا حمنوا اليمػيف يمػاـ الميابػة فػى منػس اليػوـ السػاعة ٓ٘ ٖ مسػا ً
وبػػذلؾ تكػػوف الاياسػػات الك ربابيػػة ًػػد تمػػت مػػل عػػدـ ودػػود حربػػة األرضػػى فػػى الورفػػة

يبما الاياسات .

65

-

مردو مف المدمة أبدا ال ير النمى فػى التدػارب والاياسػات التػى ًػاـ الملمػؿ الدمػابى
وم مدسى ىركة الك ربا ب دراب ا ومد أتباع ا للسموب اللممى فػى أدػ ار التدػارب

يو الاياس .
رشغيً محبَ اٌغجبؽخ .
-

تدارب تىويؿ الحماـ بديت ًبؿ اإلسػتقـ اإلبتػدابى فػى ىػ ر يكتػوبر  ٜٜٜٔبىػ ريف

واسػػتمرت بلػػد اإلسػػتقـ اإلبتػػدابى ولحػػيف بػػدي تىػػويؿ الحمػػاـ (وًػػد يرفامػػا الم ارسػػقت)
ولػػـ يحػػدث ي مىػػاكؿ أ ّ عمػػد اسػػتخداـ ماكيمػػة لحػػاـ و ػػاروخ بدػوار حمػػاـ السػػباحة

يوـ الحادث .

إؽزّبالد ؽذٚس احلبدس .
-

باستلراض ظروؼ الحادث يودد يكبر مف أحتماؿ لحدوث الحػادث واإلحتمػاؿ األكبػر

اػػو سػػاوط كابػػؿ ماكيمػػة المحػػاـ يو كابػػؿ ال ػػاروخ يو كمي مػػا فػػى المػػا متيدػػة للػػب
-

األو د يو غير .

اإلحتمػػاؿ الخػػاص بممبػػات اإلضػػا ة تحػػت المػػا

يتطمػػب اإلدابػػة عمػػى اػػذ األسػػبمة

بملـ واـ :
* اػػؿ امػػاؾ مػػا ياكػػد يف الممبػػات يضػػيبت ويف يحػػداً راػػا مضػػا ة وًػػت الحػػادث
( الساعة الرابلة ع اًر ) لـ يذكر يحد فى التحاياات ذلؾ !

* اؿ اماؾ ما ياكد يف غرفة الترمسات كامت مممو ة ما ً وًت الحادث ( لـ يذكر
احد فى التحاياات ذلؾ ) !
* اؿ يمكف يف ي لؽ يو د فى الدز اللميؽ وفى الحد النا ؿ بيف الدز اللميؽ
والضػػحؿ

ي ػػلؽ األطنػػاؿ األ ػور سػػما فػػى الد ػػز الضػػحؿ رغ ػػـ يف السػػتة

لمبات مت مة ملا وست ؿ ألي ا الك ربا ملا !

* اػػؿ ودػػود مظػػاـ األرضػػى حتػػى ةواف كامػػت مااومتػػف اكبػػر مػػف ٕ يوـ سػػياد ألػػى
و ػػوؿ تيػػار كػػافى لم ػػلؽ! ( الماػػاوؿ المتخ ػػص ادػػر تدربػػة يببتػػت يف اػػذا
غير ممكف )
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ؽيبصح ادلىبْ .

المكػػاف فػػى حػػوزة أدارة المػػاد لمػػدة ٕٔ سػػاعة عاػػب حػػدوث الحػػادث وًبػػؿ تحنػػظ

الميابػػة عميػػف بػػـ فػػى حوزت ػػا بلػػد امت ػػا تحنػػظ الميابػػة ومػػف م ػػمحت ا أبلػػاد أحتمػػاؿ يف تكػػوف
ماكيمة المحاـ و اروخ الاطل اما سبب الحادث

" .

( أمت ى ما مامما م اً عف مذكرة المكتب اإلستىار ال مدسى
*

ي.د  .......... .ي.د) .......... .
*

*

ومػل ياميػة ودوارية مػا ورد بمذكرتػى الدفػاع ـ وبالتااريػر النميػػة اإلستىاريػػة ـ أ
يف الحكـ المطلوف فيف لـ يمتنت ولـ يىر ألى اذ المذكرات و التاارير النمية و ألى الدفاع
ال ػ ػوارد ب ػ ػػا ـ

أي ػ ػراداً و رداً و بمػ ػػا ينيػ ػػد يمػ ػػف يحػ ػػاط بمضػ ػػموم ا ويخضػ ػػل ا لمنحػ ػػص

والتمحػػيص مػػل يم ػػا تضػػممت دفاع ػاً دػػدياً دواري ػاً يى ػ د لػػف الواًػػل ويػػابر بالت كيػػد عمػػى
ودف ال ير فى الدعو

ػحتف ـ واػو

ويترتب عمػى ببػوت

ػحيم ـ توييػر ودػف الػ ير في ػا

.
ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ف ٝاٌؼذيذ ِٓ أؽىبِٙب ثأٔٗ :

" مف المارر يف الدفاع المكتػوب ـ مػذكرات كػاف يو حػوافظ مسػتمدات ـ اػو تتمػة لمػدفاع

الىػػنو ـ وتمتػػزـ المحكمػػة ب ػ ف تلػػرض لػػف أي ػراداً ورداً ةواآل كػػاف حكم ػػا مليب ػاً بالا ػػور
واإلخقؿ بحؽ الدفاع " ٓ
* ماض ٖ ٜٔٛٗ/ٗ/ـ س ٖ٘ ـ ٕ ٛـ ٖٚٛ
* ماض ٔٔ ٜٔٚٛ/ٙ/ـ س  ٕٜـ ٓٔٔ ـ ٜ٘ٚ
* ماض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٔٙـ س  ٕٛـ ٖٔ ـ ٖٙ
* ماض  ٜٔٚٙ/ٔ/ٕٙـ س  ٕٚـ ٕٗ ـ ٖٔٔ

* ماض  ٜٖٔٚ/ٕٔ/ٔٙـ س ٕٗ ـ  ٕٜٗـ ٕٕٔٛ
* ماض  ٜٜٔٙ/ٕٔ/ٛـ س ٕٓ ـ ٔ ٕٛـ ٖٔٚٛ
* ماض ٖٓ ٜٖٔٚ/ٕٔ/ـ سٕٗ ـ ٓ ٕٙـ ٓ ٕٔٛـ طلف ٖ٘ ٖٗ/ٚؽ
* ماض  ٜٜٔٔ/ٔ/ٜٔـ سٕٗ ـ ٕٗ ـ ٔ ٜٔـ طلف ٖٖٔ ٜ٘/ؽ

67

كػػذلؾ المسػػتمدات ف ػػى بػػدوراا دػػز

وسمد وعمود النار

يتد ػ يز مػػف الػػدفاع المكتػػوب بػػؿ اػػى عمػػاد

ـ ومل يف دفاع الطاعف كػاف مايػدا بلىػرات المسػتمدات التػى يحػاؿ

ألي ػػا الػػدفاع وتمسػػؾ ب ػػا ـ ا يف الحكػػـ لػػـ يلػػرض ل ػػا بتاتػػا

اي ػرادا و ردا ـ واػػذا

ً ور ةواخقؿ دسيـ بحؽ الدفاع ٓ

* ٚلذ ؽىّذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :

" ةوا ف كػػاف البابػػت مػػف المسػػتمدات التػػى يلتمػػد عمي ػػا الطػػاعف فػػى اببػػات دفاعػػف ًػػد
ًػدمت ممػف بلػد حدػز الاضػية لمحكػـ ولػـ يكػػف مرخ ػا لػف مػف المحكمػػة فػى تاػديم ا فػػذلؾ

ممػػا يسػػوغ لممحكمػػة ا لتنػػات عم ػػا ولكػػف اذا كػػاف الطػػاعف ًػػد تمسػػؾ ب ػػذا الػػدفاع يمػػاـ
المحكمة وكاف دفاعف دواريا ًد ترتب عميف لو

م تويير ودف ال ير

فػى الػدعو

وكامػت

المحكمة لـ تلف بتحايؽ اذا الدفاع يو ترد عميف فاف حكم ا يكوف ًا ار ً و ار يليبف بما
يستودب ماضف "

* ماض ٕٓ ٕ٘/٘/ـ سٖ ـ ٗ ٖٙـ ٜٚٚ

* ٚؽىّذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :

" تمسؾ الطاعف بد لة مستمدات مادمف ممف فى منى ركف الخط عمف يلد دفاعا

ااما فى الدعو وماب ار فى م ير ةواذا لـ تمػؽ المحكمػة بػا ألػى اػذا الػدفاع فػى دػوار ولػـ
تواد ػػف عمػػى حاياتػػف ولػػـ تنطػػف الػػى فح ػوا ولػػـ تاسػػطف حاػػف وتلمػػى بتمحي ػػف بموغػػا ألػػى
غايػػة األمػػر فيػػف بػػؿ سػػكتت عمػػف أيػرادا لػػف وردا عميػػف ولػػـ تتحػػدث عػػف تمػػؾ المسػػتمدات مػػل مػػا
يكوف ل ا مف د لة فى منى عم ر الخط ولو يم ا عميػت ببحب ػا لدػاز يف يتويػر ودػف الػ ير
فاف حكم ا يكوف مليبا بالا ور " ٓ

فى الدعو

* ماض ٔٔ ٖٚ /ٕ /ـ س ٕٗ ـ ٖٓ ـ ٔٗٙ
* ٚؽىّذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :
" الػػدفاع المببػػت فػػى

بلدـ استينا

ػػنحات حافظػػة المسػػتمدات المادمػػة لممحكمػػة ا سػػتبمافية

الىيؾ محؿ ا ت اـ ىػرابطف الااموميػة ـ سػكوت الحكػـ عمػف أيػرادا وردا عميػف

ي مف بالا ور المبطؿ لػػف " ٓ
* ماض ٔٔ ٖٚ /ٕ /ـ س ٕٗ ـ ٕٖ ـ ٔ٘ٔ
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* رمٛي زلىّخ إٌمغ  :ـ

" لما كاف ذلؾ وكاف الحكـ المطلوف فيف ًد أعتمؽ يسػباب الحكػـ المسػت مؼ الػذ

يغنػػؿ اإلىػػارة ألػػى دفػػاع الطاعمػػة ولػػـ يػػورد مضػػموف المسػػتمدات المادمػػة مم ػػا أببات ػاً ل ػػذا
الدفاع بما يبػيف ممػف يف المحكمػة واد ػت عما ػر الػدعو ويلمػت ب ػا عمػى ودػف ُين ِ ػم عػف
يم ػػا فطمػػت ألي ػػا ووازمػػت بيم ػػا ويم ػػا يطرحػػت اػػذا الػػدفاع واػػى عمػػى بيمػػة مػػف يمػػر وبلػػد يف
ًامػػت بمػػا يمبوػػى عمي ػػا مػػف تػػدًيؽ البحػػث لتلػػرؼ ودػػف الحاياػػة  .ـ األمػػر الػػذ َي ِ ػ ْػـ الحكػػـ
وي َل ِدػػز محكمػػة الػػماض عػػف أعمػػاؿ رًابت ػػا عمػػى الودػػف
المطلػػوف فيػػف بالا ػػور فػػى البيػػاف ُ
بـ يتليف ماضف واإلعادة دوف حادة ألى بحث باًى يودف الطلف " ٓ
ال حيم ومف ً
* ماض ٗ ٜٔٛٛ/ٔ/ـ س  ٖٜـ ٖ ـ ٙٙ

* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ـ

" ويمػػف ولػػبف كػػاف األ ػػؿ يف المحكمػػة

تمتػػزـ بمتابلػػة المػػت ـ فػػى ممػػاحى دفاعػػف

المختمنة أ ً يمف يتليف عمي ا يف تػورد فػى حكم ػا مػا يػدؿ عمػى يم ػا واد ػت عما ػر الػدعو

ويلمػػت ب ػػا عمػػى محػػو ين ػػم مػػف يم ػػا فطمػػت ألي ػػا ووازمػػت بيم ػػا ـ وعمي ػػا يف تلػػرض لػػدفاع

الطاعف أيراداً لف ورداً عميف ما داـ مت قً بواًلة الدعو ومتلمااً بموضوع ا وبتحايػؽ الػدليؿ
في ػػا ـ ف ػ ذا ً ػػرت فػػى بحبػػف وتمحي ػػف وفحػػص المسػػتمدات التػػى أرتكػػز عمي ػػا بموغ ػاً لوايػػة

األمر فيف ويساطتف فى دممتف ولـ تورد عمى محو يكىؼ عف يم ا يحاطػت بػف ويًسػطتف حاػف

ف ف حكم ا يكوف مىوباً بالا ور بما يبطمف "

* ماض  ٜٔٛ٘/ٙ/ٙـ س  ٖٙـ ٖٗٔ ـ ٕ ٚٙـ طلف ٖ ٘ٗ/ٗٙٛؽ

* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ـ
" ولبف كاف األ ؿ يف المحكمة

تمتزـ بمتابلػة المػت ـ فػى ممػاحى دفاعػف المختمنػة

لمرد عمى كؿ ىب ف يبيراا عمػى اسػتاقؿ ـ أ يمػف يتلػيف عمي ػا يف تػورد فػى حكم ػا مػا يػدؿ
عمى يم ا واد ت عما ر الدعو ويدلت ا ويلمت ب ػا عمػى ودػف ين ػم عػف يم ػا فطمػت ألي ػا

ووازمػػت بيم مػػا عػػف ب ػػر وب ػػيرة ويم ػػا اذا التنتػػت عػػف دفػػاع المػػت ـ كميػػة ويسػػاطتف دممػػة
ولـ تورد عمى محو يكىؼ عف يم ا يطملت عميف ويًسطتف حاف فاف حكم ا يكوف ًا ار " ٓ
* ماض ٓٔ ٜٔٛ٘/ٔٓ /ـ س  ٖٙـ  ٜٔٗـ ٓٗٛ
* ماض ٖ ٜٔٛٔ/ٕٔ /ـ س ٕٖ ـ ٔ ٔٛـ س ٕٖ ـ ٔ ٔٛـ ٖٖٓٔ
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*
*
*
*
*

ماض ٕ٘ ٜٔٛٔ/ ٖ /ـ س ٕٖ ـ  ٗٚـ ٕ٘ٚ
ماض ٘ ٜٜٔٚ/ٔٔ /ـ س ٖٓ ـ  ٔٙٚـ ٜٚٛ
ماض  ٜٜٔٚ/ ٖ /ٕٜـ س ٖٓ ـ ٕ ٛـ ٖٜٙ
ماض  ٜٜٔٚ/ ٖ /ٕٙـ س ٖٓ ـ ٔ ٛـ ٖٜٗ
ماض ٕٗ ٜٔٛٚ/ ٗ /ـ س  ٕٜـ ٗ ٛـ ٕٗٗ

* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :

" يتليف عمى المحكمة يف تػورد فػى حكم ػا مػا يػدؿ عمػى يم ػا واد ػت عما ػر الػدعو

ويلمت ب ا عمى ودف ين م عف يم ا فطمت ألي ا ووازمت بيف يدلة الببوت عف ب ػر وب ػيرة
ةوا ً كاف حكم ا مليبا لا ور "
* ماض ٓٔ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ـ س  ٖٙـ رًـ  ٜٔٗـ صٓٗ ٛـ طلف ٕ٘ ٔٚلسمة ٘٘ ؽ
* ماض ٖ ٜٔٛٔ/ٕٔ/ـ س ٕٖ ـ رًـ ٔ ٔٛـ ص ٖٖٓٔ ـ طلف  ٕٜٙلسمة ٔ٘ ؽ

" وامػػف لػػبف كامػػت محكمػػة الموضػػوع غيػػر ممزمػػة بمتابلػػة المػػت ـ فػػى ممػػاحى دفاعػػف

المختمنة أ ً يف ذلؾ مىروط بػ ف تػورد فػى حكم ػا مػا يػدؿ عمػى يم ػا واد ػت عما ػر ويلمػت

ب ا ووازمت بيم ا ف ذا ألتنتت كمية عف التلرض لدفاعف وعدـ أيػراد فػ ف حكم ػا يكػوف مليبػاً "
ٓ

* ماض ٜٜ٘ٔٚ/ٔٔ/ـ س ٖٓ ـ رًـ ٔٔٙٚـ ص ٜٚٛـ طلف ٖٖ ٙلسمة  ٜٗؽ

* ماض ٕٗ ٜٔٚٛ/ٗ/ـ س  ٕٜـ رًـٗ ٛـ صٕٗٗ ـ طلف  ٜٚلسمة  ٗٛؽ

* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ أيؼب ثأْ :

" اف الػدفاع المكتػوب فػى مػذكرة م ػرح ب ػا اػى تتمػف لمػدفاع الىػنو المبػد بدمسػة

المرافلػػة يو بػػديؿ عمػػف يف لػػـ يكػػف ًػػد يبػػد في ػػا وعمػػى المحكمػػة يف تتماولػػف بػػالتمحيص والػػرد
ةوا ً كاف حكم ا مليباً "
* ماض ٖٓ ٜٖٔٚ/ٕٔ/ـ س ٕٗ ـ رًـٓ ٕٙـ ص 0821ـ الطلف ٖ٘ ٚلسمة ٖٗ ؽ
* ماض  ٜٖٔٚ/ٕٔ/ٔٙـ سٕٗ ـ رًـ ٕٜٗـ ص  ٕٕٔٛـ الطلف  ٚٛٛلسمة ٖٗ ؽ

ومتػى كػاف كػؿ مػا تاػدـ ـ أسػتباف يف الحكػـ المطلػوف فيػف ًػد عابػف ً ػور اابػػؿ
ةواخقؿ دسيـ بحؽ الدفاع وًلد ًلوداً تاماً عف مواد ة دفاع الطاعميف
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ٓ

وحيػػث امػػف لمػػا تاػػدـ دميلػػف فػػاف الحك ػـ المطلػػوف فيػػف يك ػػوف وًػػد راف عميػػف ع ػوار

الػػبطقف بمػػا يسػػتودب ماضػػف ولمػػا كػػاف اػػذا الػػماض لمم ػرة الباميػػة ف مػػف يتلػػيف يف يكػػوف مػػل
الماض تحديد دمسة يماـ محكمة الماض فى موضوع الدعو ٓ
فٍٙزٖ األعــــــــجبة

يمتمس الطاعماف مف محكمة الماض :
احلىُ :

أٚال :

صبٔيب ًً :

بابوؿ الطلف ىكقً ٓ

بماض الحكـ المطلوف فيف وتحديد دمسة يماـ محكمة الماض لمن ػؿ فػى

موضوع الدعو ٓ

احملبِ / ٝسعبئ ٝػـيٗ
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اٌشغبٌخ اٌزبيالٔذيخ

رؼزيت أَ أزؾبس ؟!
ــــــــــــــ
اٌمؼيخ  1330/9122عٕبيبد لظش إٌيً ـ 1339/44وٍٚ ٝعؾ اٌمب٘شح
اٌـؼٓ ثبٌٕمغ  82/02882ق .
ـــــــــــــــــــــــــــ
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زلىّخ إٌمغ
اٌذائشح اجلٕبئيخ

ادلمذَ ِـــــٓ  :ـ

رمشيش ثأعجبة اٌـؼٓ ثبٌٕمغ

ٔ ……… -
مت ميف ػ محكوـ ضداـ ػ طاعميف

ٕ ……… -
ٖ ……… -

وموطم ـ المختار مكتب محامي ـ ووكيم ـ األسػتاذ  /ردػابى عطيػف المحػامى

بػػالماض ـ ٘ٗ ىػػارع طملػػت حػػرب ـ الاػػاارة ـ بتػػوكيقت يرًػػاـٖٜ٘ٔج /
 ٜٜٔٚتوبيؽ ً ر الميػؿ مػف األوؿ والبالػث ٕٖٔ ي  ً ٜٜٖٔ/ػر الميػؿ
مف البامية وتوكيػؿ رسػمى خػاص م ػدؽ عميػف بػرًـ ٖ ٙٚو ٜٜٖٔ /مػف
البالث ودميل ا تبيم التارير بالطلف بالماض ٓ
ػـــــــــــــذ  :ـ

ٔ  -الميابة اللامة

ٕ  -كامتومج تاف توسكاف ػ مدعى بالحؽ المدمى
ف ٝاحلىـــُ  :ال ػػادر مػػف محكمػػة دمايػػات الاػػاارة بدمسػػة  ٜٜٔٚ/ٖ/ٕٚفػػى الاضػػية
ٖٓٓٔ ٜٜٕٔ/دمايات ً ػر الميػؿ (  ٜٜٕٔ/ٛٛكمػى وسػط الاػاارة )

أٚال :

والااضى حضورياً باآلتى  :ـ
بملاًب ػػة ……… .بالس ػػدف لم ػػدة خم ػػس س ػػموات وملاًب ػػة ك ػػؿ مػ ػػف ……… .و

……… .بالحبس مل الىػوؿ لمػدة سػمف واحػدة عمػا يسػمد ألػي ـ ويمػرت بوًػؼ تمنيػذ
عاوبة الحبس الماضى ب ا عمى اآلخريف لمدة بػقث سػموات تبػدي مػف اليػوـ ويلزمػت

المت ميف دميلاً بالم روفات الدمابية ٓ

صبٔيب  :أحالة اإلدعا المدمى ألى المحكمة المدمية المخت ة بق م اريؼ ٓ
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احلىُ اٌغبثك ادلٕمٛع :

وكامت محكـ دمايات الااارة ًد ًضت فى الػدعو بدمسػة ٕٔ ٜٜٖٔ/ٔ/حضػورياً
ـ بملاًبة ……… .بالسدف لمدة خمس سموات ٓ

وبملاًبػػة كػػؿ مػػف ……… .و ……… .بػػالحبس مػػل الىػػوؿ لمػػدة سػػمف عمػػا يسػػمد
ألي ما مل أيااؼ تمنيػذ اللاوبػة الماضػى ب ػا عمػى كػؿ مػم ـ لمػدة بػقث سػموات تبػدي
مف تاريخ الحكـ ٓ

ويلزمت ـ دميلاً م روفات الدعو الدمابية ٓ

وفى الدعو المدمية ب لزاـ المت ميف ب ف يادوا ألى المدعى بػالحؽ المػدمى

مبم ػػس ٔ٘ دمي ػػف " واح ػػد وخمس ػػيف دمي ػ ػاً عم ػػى س ػػبيؿ التل ػػويض الماً ػػت ويل ػػزمت ـ
بم ػػروفات الػػدعو المدميػػة ومبمػػس خمسػػيف دمي ػاً يتلػػاب محامػػا ـ وفػػى الػػدعو
الماابمة ـ برفض ا ويلزمت المت ميف بم روفات ا ٓ

ؽىُ زلىّخ إٌمغ :

وكام ػػت محكم ػػة ال ػػماض ً ػػد ًض ػػت بدمس ػػة  ٜٜٔ٘/ٗ/ٜٔف ػػى الطل ػػف ٖٙ/ٕٙٔٛ
ًضػػابية المرفػػوع مػػف المحكػػوـ عمػػي ـ البقبػػة فػػى الحكػػـ ال ػػادر ٕٔ ٜٜٖٔ/ٔ/ـ

ب ػ ػػماض الحك ػ ػػـ الم ػ ػػذكور المطل ػ ػػوف فيػػ ػػف ةواع ػ ػػادة الاض ػ ػػية أل ػ ػػى محكم ػ ػػة دمايػػ ػػات
الااارة لتن ػؿ في ػا مػف دديػد دابػرة يخػر ويلزمػت المطلػوف ضػداـ الم ػاريؼ
المدمية ٓ

وفػػى اإلعػػادة ًضػػت محكمػػة دماي ػات الاػػاارة فػػى  ٜٜٔٚ/ٖ/ٕٚبحكم ػػا
سالؼ البياف ٓ
اٌٛلبئــــــغ

أت مت الميابة اللامة الطاعميف ب م ـ  :ـ

فػػى خػػقؿ األسػػبوع األخيػػر مػػف ى ػ ر ديسػػمبر سػػمف ٔ ٜٜٔبػػدابرة ًسػػـ ً ػػر الميػػؿ

محافظة الااارة  :ـ
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ٔ-

ًبضوا (! ) عمى تاف توسػكاف بػدوف ودػف حػؽ ةواحتدزواػا ب حػد حدػرات مسػكم ـ
وعذبواا تلذيبات بدمية ب ف يوباوا ييدي ا وًػدمي ا وتبػادلوا لنتػرات متكػررة خػقؿ عػدة

يياـ ضرب ا بسوط (! ) وبل ا خىبية ٓ
ٕ-

ضربوا المدمى عمي ػا سػالنة الػذكر عمػداً ومػل سػبؽ اإل ػرار بػ ف عاػدوا اللػزـ فيمػا

بيػػم ـ عمػػى ضػرب ا ويعػػدوا ل ػػذا الوػػرض سػػوطاً (! ) وًطلػة خىػػبية ومػػا يف ظنػػروا
ب ػػا حتػػى يوبا ػوا (! ) يػػدي ا وًػػدمي ا ويم ػػالوا عمي ػػا ض ػرباً بمػػا يعػػدوا ف حػػدبوا ب ػػا

اإل ػػابات المو ػػوفة بتاريػػر ال ػػنة التى ػريحية ولػػـ يا ػػدوا مػػف ذلػػؾ ًتم ػػا ولكػػف

الضرب يفضى ألى موت ا ٓ
وطمبت عااب ـ بالمواد ٓ ٕٖٙ ٕ/ٕٕٛ ٕٛعاوبات ٓ

ةواذ ىاب الحكـ عوار البطقف للدة عيوب ـ فاد طلف عميف المحكوـ عمي ـ البقبػة

فػػى  ٜٜٔٚ/٘/..بطريػػؽ الػػماض ـ وًيػػد الطلػػف ب ػرًـ  ٜٜٔٚ/..........تتػػابل ػ بػػـ بػػرًـ
ٓٗٙٚ/ٕٓٙؽ وذلؾ للسباب اآلتية  :ـ
أٚال :

اٌمظٛس ٚاإلخالي حبك اٌذفبع  :ـ

ً ػػدـ دف ػػاع الط ػػاعميف مس ػػخة كامم ػػة م ػػف م ػػذكرة اس ػػباب الطل ػػف ب ػػالماض عم ػػى الحك ػػـ

ال ادر فى الػدعو ٕٔ ٜٜٖٔ/ٔ/فػى أحػد وسػتيف ورًػة ـ وطمػب أعتباراػا ـ وكمػا سػمـ
الحكػػـ منسػػف فػػى مدوماتػػف ـ دػػز اً

يتدػ يز مػػف دفػػاع الطػػاعميف يمػػاـ المحكمػػة المطلػػوف اآلف

فى حكم ا ٓ

ومل يف الحكـ المطلوف فيف يىار ألى اذ المذكرة ص ٖٔ مف مدوماتػف ـ أ ً يمػف

لـ يلرض ل ا باإليراد ـ ولػـ يبػيف عما ػر الػدفاع الدواريػة التػى وردت في ػا

ـ بػـ أمتاػى

مم ا ما ىا الرد عميف ـ ويغنؿ الباًى أغنا ً تاماً مل يمػف ًػد أحتػو عمػى عما ػر دواريػة
وعمى دفاع دد يى د لف واًل الدعو

ـ واو ما سوؼ يستبيف فى يودف الطلف التالية ٓ
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* ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ف ٝاٌؼذيذ ِٓ أؽىبِٙب ثبٔٗ :

ومػػف الماػػرر يف الػػدفاع المكتػػوب ـ مػػذكرات كػػاف يو ح ػوافظ مسػػتمدات ـ اػػو تتمػػة

لم ػػدفاع الى ػػنو

ـ وتمت ػػزـ المحكم ػػة بػ ػ ف تل ػػرض ل ػػف أيػ ػرادا وردا وي ك ػػاف حكم ػػا مليب ػػا

بالا ور واإلخقؿ بحؽ الدفاع ٓ
* ماض ٖ ٜٔٛٗ/ٗ/ــ س ٖ٘ ــ  28ــ ٖٚٛ

* ماض ٔٔ ٜٔٚٛ/ٙ/ــ س  ٕٜــ ٓٔٔ ـ ٜ٘ٚ
* ماض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٔٙــ س  ٕٛــ  01ــ ٖٙ
* ماض  ٜٔٚٙ/ٔ/ٕٙــ س  ٕٚــ ٕٗ ــ ٖٔٔ
* ماض  ٜٖٔٚ/ٕٔ/ٔٙــ س ٕٗ ــ  ٕٜٗــ ٕٕٔٛ
* ماض  ٜٜٔٙ/ٕٔ/ٛــ س ٕٓ ــ  820ــ 0132

و بابت مف مذكرة دفاع الطاعميف ـ يم ا ًد تضممت دفوعا دواريػة ودفاعػا دواريػا
دديا يى د لف الواًل ويسامد

ـ وسكوت الحكػـ عػف التلػرض ل ػذا الػدفاع الدػوار أيػرادا يو

ردا ي مف بالا ور المبطؿ فضق عف اإلخقؿ بحؽ الدفاع .
* ماض ٔٔ ٜٖٔٚ/ٕ/ـ س ٕٗ ـ ٕٖ ـ ٔ٘ٔ
* ماض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٕ/ـ س ٖٕ ـ ٖ٘ ـ ٕٗٔ
* ماض ٔ ٜٖٔٚ/ٔ/ـ س ٕٗ ـ ٖ ـ ٕٔ
كذلؾ المستمدات ف ى بدوراا دػز

وسمد وعمود النار

يتدػ يز مػف الػدفاع المكتػوب ـ بػؿ اػى عمػاد

ـ ومل يف دفاع الطاعميف كػاف مايػدا ب ربلػة عىػر حافظػة مسػتمدات

التػى يحػاؿ ألي ػا الػدفاع وتمسػػؾ ب ػا ـ أ يف الحكػػـ و أف أستلرضػ ا أ يمػف تداام ػا بلػػد
ذلؾ وتدااؿ د لت ا ولـ يلرض ل ا ب

رد ــ واذا ً ور ةواخقؿ دسيـ بحؽ الدفاع ٓ

ثــً ٚؽىّــذ زلىّــخ اٌــٕمغ ثأٔــٗ  " :ويف كػػاف البابػػت مػػف المسػػتمدات التػػى

يلتمػػد عمي ػػا الطػػاعف فػػى اببػػات دفاع ػف ًػػد ًػػدمت ممػػف بلػػد حدػػز الاضػػية لمحكػػـ ولػػـ يكػػف
مرخ ا لف مف المحكمة فى تاديم ا فػذلؾ ممػا يسػوغ لممحكمػة ا لتنػات عم ػا ولكػف اذا
كاف الطاعف ًد تمسؾ ب ذا الدفاع يماـ المحكمة وكاف دفاعف دواريا ًد ترتب عميػف لػو
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ػم

تويير ودف ال ير فى الدعو وكامت المحكمة لـ تلػف بتحايػؽ اػذا الػدفاع يو تػرد عميػف فػاف

حكم ا يكوف ًا ار ً و ار يليبف بما يستودب ماضف "

* ماض ٕٓ ٕ٘ /٘/ـ س ٖ ـ ٗ ٖٙـ ٜٚٚ
ٚؽىّذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  " :تمسؾ الطاعف بد لػة مسػتمدات مادمػف ممػف فػى

منى ركف الخط عمف يلد دفاعا ااما فى الدعو وماب ار فى م ير ةواذا لـ تمؽ المحكمة با
ألػػى اػػذا الػػدفاع فػػى دػػوار ولػػـ تواد ػػف عمػػى حاياتػػف ولػػـ تنطػػف ألػػى فح ػوا ولػػـ تاسػػطف حاػػف

وتلمػى بتمحي ػف بموغػا ألػػى غايػة األمػر فيػف بػػؿ سػكتت عمػف أيػرادا لػػف وردا عميػف ولػـ تتحػػدث
عف تمؾ المستمدات مل ما يكوف ل ا مف د لة فى منى عم ر الخط ولو يم ا عميت ببحب ا
لداز يف يتوير ودف ال ير فى الدعو

فاف حكم ا يكوف مليبا بالا ور "

* ماض ٔٔ ٖٚ /ٕ/ـ س ٕٗ ـ ٖٓ ـ ٔٗٙ
ٚؽىّـــذ زلىّـــخ اٌـــٕمغ ثأٔـــٗ  " :الػػدفاع المببػػت ف ػػى

ػػنحات حافظػػة

المستمدات المادمة لممحكمة ا ستمبمافية بلدـ استينا الىيؾ محؿ ا ت ػاـ ىػرابطف الااموميػة

سكوت الحكـ عمف ايرادا وردا عميف ي مف بالا ور المبطؿ لػػف " ٓ
* ماض ٔٔ ٖٚ /ٕ/ـ س ٕٗ ـ ٕٖ ـ ٔ٘ٔ

صبٔيب  :اٌجـالْ ف ٝاإلعشاءاد ٚاٌمظٛس ٚاإلخالي حبك اٌذفبع

ٔظذ ادلبدح  ِٓ 104 /لبٔ ْٛاإلصجبد ػٍـ ٝأٔـٗ  :ـ " لمػف يكمػؼ حمػؼ اليمػيف يف

يادي ا وفااً للوضاع الماررة فى ديامتػف أذا طمػب ذلػؾ "
ط ٗ ٜٔٙـ رًـ  ٕٙٗ /ص ٗٔ٘ ـ "

ـ وفػى وسػيط السػم ور د ػ ٕ ـ

تلتبر اليميف عمػقً مػدميا فحسػب بػؿ اػى ييضػا

عمؿ ديمى ٓ فالحالؼ أمما يستى د باهلل ويستمزؿ عاابفٓ و يكنى يف ياكد اإلمساف
ًولػػف يووعػػد ليكػػوف حالن ػاً

دؽ

مػػاداـ لػػـ يستى ػ د اإللػػف عمػػى ذلػػؾ ٓ ولكػػف أذا كام ػػت امػػاؾ

يوض ػػاع ما ػػررة ف ػػى دي ػػف م ػػف يحم ػػؼ اليم ػػيف د ػػاز ل ػػف يف يطم ػػب ت دي ػػة اليم ػػيف وفاػ ػاً ل ػػذ

األوضاعٓ وعمى اللكس مف ذلػؾ أذا كػاف ديػف مػف يحمػؼ ينػرض عميػف يآل ياسػـ باسػـ اهلل

بػؿ يات ػر عمػى مدػرد الت كيػد ـ دػاز لػػف يف يكتنػى بػذلؾ مػاداـ اػذا الت كيػد يلتبػر يميمػاً

فى ديمف " ٓ
*

ييضا الدما ور وعكاز ـ التلميؽ عمى ًاموف اإلببات ـ المادة  ٕٔٛ /ص ٜٓ٘
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والمػػادة ٛٙ/مػػف ًػػاموف اإلببػػات لػػـ تتدااػػؿ

فيػػف مدتزبػػا مػػا يراد مػػف المػػادة ومسػػاطاً مػػا

يسػػمد

ػػيوة اليمػػيف كمػػا يورد الحكػػـ المطلػػوف
ـ فاػػد دػػر مػػص المػػادة  ٛٙ /أببػػات

عمػػى يمػػف  " :عمػػى الىػػااد يف يحمػػؼ يميم ػاً ب ػ ف ياػػوؿ الحػػؽ ويآل ياػػوؿ أآل الحػػؽ ةواآل كامػػت
ى ػ ادتف باطمػػة ويكػػوف الحمػػؼ عمػػى حسػػب األوضػػاع الخا ػػة بديامتػػف أف طمػػب ذلػػؾ " ..
وتلايباً عمى اذا المص ياوؿ األستاذ يحمد مى ت ( رسالة اإلببات ـ ط  ٚـ ٕ ٜٔٚـ ج ٕ

ـ رًػػـ ٖٖ٘/ـ ص ٓ ) ٚٔ /ٚيمػػف  " :وحسػػب مػػص المػػادة  ٕٔٛ /أببػػات (ٔ ٔٛمرافلػػات

سابؽ والمادة  ٔٚٔ /مف الااموف الاديـ) أذا كامت ديامة المطموب تحمينف تمملف مف يف ياد
الاسـ بال يوة المم وص عمي ا فمف يف يادي ا وفااً للوضػاع الماػررة فػى ديامتػف أذا طمػب

ذل ػ ػ ػػؾ " ٓ ويض ػ ػ ػػيؼ األس ػ ػ ػػتاذ مىػ ػ ػ ػ ت ف ػ ػ ػػى ص ٔ ٚيم ػ ػ ػػف يد ػ ػ ػػب ف ػ ػ ػػى يري ػ ػ ػػف " يف يدب ػ ػ ػػر
(المطمػػوب تحمينػػف) عمػػى ت ديػػة اليمػػيف فػػى ديامتػػف وخ و ػاً أذا طمػػب خ ػػمف ذلػػؾ ( ماايػػؾ
بحؽ المت ـ ) ألف اذا مف ى مف يف ياد ألى الورض الذ ً د أليف مودف اليميف واو يف

يحمؼ خ مف اليميف التى تابر فى ذمتف " ٓ
ٚيمٛي األعزبر اٌذوزٛس عٍيّبْ ِشلظ ( ي وؿ اإلببات ـ ط ٔ ٜٔٛـ ج ٔ ـ رًـ /
 ٕٓٛـ ص  ٜ٘ٙوحاىػ ػػية ( )ٛص  : ) ٜ٘ٚـ

" وًػ ػػد يدػ ػػازت المػ ػػادة ٜٔٔٗ / ٔٚ

مرافلػػات ًػػديـ والمػػادة  ٔٛٔ/مرافلػػات لسػػمة  ٜٜٔٗوالمػػادة  ٕٔٛ /مػػف ًػػاموف اإلببػػات لمػػف
ياػػل عميػػف وادػػب الحمػػؼ يف يػػاد الاسػػـ بػ

عبػػارة يخػػر عمػػى حسػػب األ ػػوؿ الماػػررة فػػى

ديامتػف أذا طمػػب ذلػػؾٓ وكػذلؾ فلمػػت المػػادة  ٔٚٓ /مػػف ًػاموف البيمػػات السػػور والمػػادةٔٚٔ/
مف ًاموف المرافلات الميبى والمادة ٚٔ/مف ًاموف المرافلات الكويتى والمادة ٔٓٓ/مف ًاموف
المرافلات البحريمى " ٓ ـ ويضيؼ الدكتور مرًس ص  ٘٘ٛيف "الم ػمحة فػى أحاطػة ت ديػة
اليميف ببلض الىكميات التى تليف عمى تحايؽ الواية مم ا" ٓ
وفػػى موسػػوعة التلمياػػات عمػػى مػواد ًػػاموف اإلد ػ ار ات الدمابيػػة للسػػتاذ النايػػف يحمػػد
عبمػػاف حم ػزاو ـ ط ٖ٘ ٜٔـ دػ ػٔ ـ ص  ٕٕٜٔـ يلمػػؽ األسػػتاذ حم ػزاو عمػػى الم ػادة
 ٕٖٛ/إعشاءاد ثم : ٌٗٛـ

" وبالرغـ مف عدـ المص فى المادة ٖ ٕٛأدػ ار ات

عمػػد عػػدـ حمػػؼ اليمػػيف
الدمايات المموى

ػراحة عمػى بطػقف ىػ ادة الىػااد

بلكػػس مػػا كػػاف عميػػف الحػػاؿ فػػى المػػادة  ٔٗ٘ /مػػف ًػػاموف تحايػػؽ

وكما او الحاؿ فى المادة  ٕٕٔ /مرافلات ( حاليا المادتاف ٕٔٛ ٛٙ
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أببػػات ) أآل يف فػػى الػػمص عمػػى "ودػػوب الحمػػؼ" ملمػػى الػػبطقف أذا لػػـ يح ػػؿ الحمػػؼ (
الل اربػػى دػ ػ ٔ ص ٘ ٗٛوالىػػاو ص  ٓ ) ٜٔٚويترتػػب عمػػى عػػدـ حمػػؼ اليمػػيف بطػػقف

الى ػ ادة و يدػػوز لممحكمػػة يف تلػػوؿ عمي ػػا فػػى حكم ػػا ةواآل كػػاف تسػػبيب ا مليبػػاً ولػػو
كامت ًد أستمدت عمى يدلة يخر ٓ
" كذلؾ لـ تبيف اذ المادة

ػيوة اليمػيف يو طبيلتػفٓ ولكػف لنػظ "اليمػيف" فػى ذاتػف

يتضػػمف ملمػػى الػػديف ويف يكػػوف الاسػػـ بػػاهلل ٓ والا ػػد ممػػف يف ياسػػـ الىػػااد بػػاهلل عمػػى يف
ياػػوؿ ال ػػدؽ ـ ولمػػا كامػػت اليمػػيف بػػاهلل

تسػػتمد ًوت ػػا أآل مػػف عايػػدة الىػػااد منسػػف فاػػد

يدػػازت المػػادة ٕٕٔ/مرافلػػات (المادتػػاف  ٕٔٛ ٛٙأببػػات حاليػػا ) يف تػػاد اليمػػيف "عمػػى
حسب األوضاع الخا ة بديامتف أف طمب ذلؾ " ف ذا كاف الىااد ممػف
الحمػػؼ ب ػ

تديػز ل ػـ عايػدت ـ

يمػػيف ف مػػف يكنػػى مدػػرد الت كيػػد باػػوؿ الحػػؽ ٓ ويدػػوز لػػف بػػد ً مػػف يف ياػػوؿ

"يحمؼ" يف ياوؿ " ياكد يو يعد " ٓ

و يضػػل األسػػتاذ الػػدكتور محمػػود مديػػب حسػػمى اإلد ػ ار ات ـ ط ٕ ـ  ٜٔٛٛـ رًػػـ
ٕٓ ٚص  ) ٜٙٗـ يضػل " ألتػزاـ الىػااد بحمػؼ اليمػيف " فػى مادمػة ألتزاماتػف األربلػة التػى
مػػف سػػمطة المحاػػؽ والمحكمػػة أك ػ ار الىػػااد عمػػى الوفػػا ب ػػا ٓ فػػق تتػػرؾ إلختيػػار الىػػااد ٓ

ذلػؾ يمػػف ـ فيمػػا ياػػوؿ الػػدكتور محمػػود مديػب حسػػمى ـ يػػاد م متػػف بسػػير التحايػػؽ وتتلمػػؽ
بالم محة اللامة لممدتمل ـ ولذلؾ يكراف الىارع عمى ذلؾ ووسيمتف تدريـ مكولف " ٓ
ٚفــ ٝلؼــبء زلىّــخ اٌــٕمغ أْ " أسػػتحقؼ الىػػااد اػػو مػػف الضػػمامات التػػى

ىرعت فيما ىرعت لم ػمحة المػت ـ لمػا فػى الحمػؼ مػف تػذكرة الىػااد بػاهلل الاػابـ عمػى كػؿ
منس وتحذير مف سخطف عميف أف او ًرر غير الحؽ ولما او مظموف مف يمف ًد يػمدـ عػف
اػذا الترايػب يف يػدلى الىػػااد بػ ًواؿ لم ػمحة المػػت ـ ًػد تاػل موًػل الابػػوؿ فػى منػس الااضػػى

فيتخذاا مف يسس تكوف عايدتف " ٓ
* ماض  ٜٔٙٔ/ٗ/ٔٚـ س ٕٔ ـ ٕ ٛـ ٕٗٗ
وًد تمسؾ دفاع الطػاعميف فػى المحاكمػة السػاباة (المماػوض حكم ػا) وفػى
طلمف بالماض عمى ذلؾ الحكـ السابؽ والمادمة فى المادة كدز

ػحينة

يتد يز مف دفاعػف في ػا ـ

كػػذلؾ فػػى مرافلتػػف الىػػنوية ـ تمسػػؾ بػػبطقف يً ػواؿ ى ػ ود اإلببػػات التايقمػػدييف البقبػػة ـ

واألولػػى والباميػػة والرابلػػة لػػبقث يسػػباب  :ـ األوؿ حػػادز الموػػة والبػػامى عػػدـ حمن ػػـ اليمػػيف
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الػػقزـ يدا ا ػػا طبا ػػا لملتا ػػداـ والبال ػػث بطػػقف أختي ػػار وعم ػػؿ المت ػػردـ الوي ػػر

ػػالم ألدا

الم م ػػة وال ػػذ ل ػػـ يحم ػػؼ اليم ػػيف الاامومي ػػة ال ػػقزـ يدااا ػػا طباػ ػاً لملتا ػػد ًب ػػؿ يف ي ػػاد م ػػاـ

يتكممػوف اللربيػة ويتحػدبوف يساسػاً

التردمة التى او واسػطة في ػا بػيف الىػ ود البقبػة الػذيف

بالموة التايقمدية وبيف المتماى المحاؽ الذ م ض عمى تحايؽ الواًلة ٓ
وفى بيػاف ذلػؾ ـ كامػت

فػػى المحاكمػػة الحاليػػة كدػػز
الذ

ػحينة الطلػف عمػى الحكػـ السػابؽ المماػوض والمادمػة

يتد ػ يز مػػف دفػػاع الطػػاعميف ـ ًػػد سػػدمت فػػى السػػبب ال اربػػل

ار مطروحاً عمى محكمة اإلعادة ـ ما م ف  :ــ

" ذلؾ ب ف الدفاع عف الطاعميف يبار فى مرافلتف دفاعاً دوارياً مادا يف المتػردـ الػذ

تػػولى تردمػػة يًػواؿ كػػؿ مػػف الىػ ود األولػػى والباميػػة والرابلػػة لػػـ يحمػػؼ اليمػػيف الااموميػػة الػػقزـ
يدا اػا ًبػؿ اف يتػولى م ػاـ التردمػػة ف اػا

الىػ ود

يتكممػوف الموػػة اللربيػةـ ودار الػػدفل

حوؿ طبيلية اليميف التى يدااػا اػذا المتػردـ ومػا أذا كامػت تتنػؽ مػل اليمػيف التػى يتلػيف عميػف

يدا اا واى الاسـ باهلل سبحامف وتلالى عمقً بما تودبف المادة ٖ ٕٛأد ار ات دمابية يـ
" ولما كامت الديامػة التػى يػديف ب ػا المتػردـ المػذكور اػى الديامػة البوذيػة والتػى

و تلتاػػد ب حػػد الػػديامات السػػماوية ف ػ ف اليمػػيف التػػى يدااػػا

تودي ا أليف وفؽ ديامتف التى يديف ب ا ٓ

ٓ
تػديف

تكػػوف اػػى اليمػػيف التػػى يتلػػيف
الى ػ ود ًػػد تػػـ مام ػػا

" ولمػػا كامػػت األً ػواؿ التػػى تػػـ ر ػػداا بالتحاياػػات ماػقً عػػف ا ػا
عم ـ بواسطة المتردـ ةواذ لـ ياد األخير اليميف الاامومية التى تكنػؿ الماػؿ عػف الىػ ود سػالنى

الػذكر ب ػػدؽ ويمامػة ومػػف بػـ فػ ف الوسػيمة التػػى تػـ ب ػػا ماػؿ يًػوال ـ عػم ـ ةواببات ػػا بالتحاياػػات

يكػػوف ًػػد ىػػاب ا عػوار الػػبطقف وذلػػؾ بػػالمظر للػػدـ يدا المتػػردـ اليمػػيف الااموميػػة وفاػاً لديامتػػف
التى يديف ب ا فتتحاػؽ بػذلؾ الضػمامة التػى رسػم ا الاػاموف ويودب ػا لكػى تكػوف التردمػة أدػ ار

حيحاً ممتدة لكافة يباراا ال حيحة داعية ألى الباة واإلطمبماف ٓ
" و كػػاف مػػف المتلػػيف عمػػى المحكمػػة يف تلمػػؿ مػػف دامب ػػا ًبػػؿ وزم ػػا ألً ػواؿ الى ػ ود

ةوابدا بات ا في ػا ةواطمبمام ػا ألي ػا ػ يف تنطػف ألػى اػذا الػدفاع وتلمػؿ مػف دامب ػا عمػى تحاياػف
بموغاً ألى غاية األمر فيف ب ستدعا المتردـ المذكور والذ تولى تردمة يًوال ـ وتسػتوبؽ مػف
ديامتػف ومػد أتناً ػا مػل اليمػيف الااموميػة التػػى يتلػيف عميػف يدا اػا وذلػؾ ألف الػدفل بػػبطقف
اليمػػيف التػػى يدااػػا المتػػردـ يلػػد مػػف الػػدفوع الدواريػػة و ريػػب حيػػث يتلمػػؽ ب ػػحة الػػدليؿ
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المستمد مف اًواؿ الى ود الذيف ماؿ عم ـ يًوال ـ الواردة بالتحاياات ويمسحب ألى تمؾ األدلػة
ب ا والتلبير عم ا ٓ

ذات ا ما يبار الدفاع مف بطقف أد ار ات األد

" وألف الحكػػـ ( المماػػوض ) اتخػػذ مػػف اًػواؿ الىػ ود سػػالنى الػػذكر والتػػى مام ػػا المتػػردـ

المملػػى مػػف الػػدفاع بػػبطقف التردمػػة التػػى ًػػاـ ب ػػا ـ دلػػيقً ضػػد الطػػاعميف واتخػػذاا دعامػػة
لاضابف ب دامت ـ بؿ كامت تمؾ األًواؿ اى الركيزة ال امة واألساس الدوار الذ امبمػى عميػف
ًضػػا الحكػػـ بحيػػث لػػـ يلػػد يلػػرؼ ودػػف الػ ير فػػى الػػدعو مػػل أسػػتبلاد تمػػؾ األدلػػة ويطراح ػػا

دامياً ٓ
" و محؿ فى اذا ال دد لماوؿ ب ف المتردـ المػذكور لػـ يكػف اػو الػذ يدلػى بالىػ ادة

يتلمؽ بالى ادة فػى ذات ػا ويممػا

وامف كاف مدرد وسيمة لمام ا عف ي حاب ا ـ ف األمر اما

يت ؿ الدفاع الذ يبػار الطػاعموف بػ ًواؿ مماولػة عػف الىػ ود حيػث لػـ ين ػم اػا

الىػ ود

عػػف ملمومػػات ـ مباى ػرة فػػى التحاياػػات وتػػـ ر ػػداا في ػػا كمػػا مطاػوا ب ػػا ويف ػػحوا عم ػػا ةواممػػا

مامواػا ألػػى خػػر اػػو المتػردـ بػػـ مام ػػا بػػدور بلػد تردمت ػػا ألػػى الموػػة اللربيػة وعبػػر عم ػػا بتمػػؾ
الموة ٓ
" و ل ذا يضحى مف المتليف اف يكوف اذا الماًؿ

ادًاً فيما يمامف يميماً فى يدا عممف

و سػبيؿ ألػػى تحايػؽ ذلػػؾ أ ً بسػموؾ الطريػػؽ الػذ رسػػمف الاػاموف واػػو يدابػف اليمػػيف الااموميػػة

والتى يودب الااموف عمى الىااد يداب ا ًبؿ يدا الى ادة ـ ف ذا لـ يببت ًيػاـ المتػردـ بت ديت ػا
بدليؿ ًاطل ف ف الى ادة التى ًاـ بمام ا يكوف ًد ىاب ا عوار البطقف الذ يناداا

قحيت ا

كدليؿ مف يدلة اإلببات يمكف اف يااـ عميف ًضا اإلدامة ٓ

" وي دؽ اذا الدفاع كذلؾ ويمسحب عمى ى ادة الى ود البقبة السالنى الذكر حيػث

يلرؼ مد أتناؽ اليميف التى مطؽ ب ا كؿ مم ـ مل الديامة التى يديف ب ا وبذاؾ يكوف الػدفل
ممطويػاً فػػى الحاياػػة وواًػػل األمػػر عمػػى الػػدفل بػػبطقف يًػوال ـ كػػذلؾ لمػػا تمطػػو عميػػف ممازعػػة
الػػدفاع فػػى

ػػحة أد ػ ار ات أد اػػـ لمى ػ ادة مػػف ملػػى عمي ػػا بػػالبطقف حيػػث يلػػزـ المىػػرع

الىااد ب ف يحمؼ اليميف الاامومية فبؿ يدا الى ادة فػى المػادة  ٕٖٛ /ي ٓج ـ واػذ اليمػيف

تلمى يف الىااد يتخػذ ـ اهلل سػبحامف وتلػالى رًيبػاً عمػى

ةوامتاامف أذا كذب في ا
ٓ
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ػدؽ ىػ ادتف ويلػرض منسػف لوضػبف

* ٚلذ لبٌذ زلىّخ إٌمغ :

" يف فى الحمؼ تذكير الىااد باإللف الاابـ عمى كؿ منس وتحذير مف سخطة عميف أف

او ًرر غير الحؽ "

* ماض  ٔٚيبريؿ ٔ ٜٔٙس ٕٔ ص ٕٗٗ رًـ ٕٛ
" و ذلؾ ألف الحمؼ باهلل عمى ًوؿ الحؽ مايض اإلمتماع عمى ًوؿ ما ليس بحؽ "
* ماض ٕٓ ٜٕٔٛ/ٕٔ/مدموعة الاواعد الاامومية ج ٔ رًـ ٘ ٙص ٛٙ

و يتليف ل ذا عمى الىااد حمؼ اليميف ف ذا يدااا بوير يميف كامت ى ادتف باطمة ٓ
و يضحى بذلؾ اذا الدفل دوارياً لتلماة ب حة ى ادة الى ود البقبة السالنى الػذكر

ـ ولما يترتب عميف لو

م بطقف الدليؿ المسػتمد مػف يًوالػف وبطػقف الحكػـ ذاتػف حيػث اتخػذ

مف يًوال ـ سمداً لاضابف باإلدامة و يومى عف ذلؾ اف يكوف الحكـ ًد تسػامد فػى ًضػابف ألػى
يدلة يخر لـ يىب ا اذا اللوار تطبيااً لمبدي تسامد األدلة ٓ

ومػػف دامػػب يخػػر  :فاػػد كػػاف عمػػى المحكمػػة ( المماػػوض حكم ػػا ـ وكػػذلؾ محكمػػة

اإلعادة ) يف تببػت ـ ا از مػا تمسػؾ بػف الػدفاع يمام ػا عمػى المحػو السػالؼ البيػاف مػف بطػقف
اإلد ػ ار ات التػػى ىػػابت عمػػؿ المتػػردـ ـ وتت كػػد مػػف يدابػػف م متػػف فػػى التردمػػة وًدرتػػف عمػػى
ممارسػػة عمم ػػف بالدًػػة القزم ػػة والكنػػا ة المطموب ػػة بحي ػػث

يػػدلى بػ ػ ًواؿ فػػى التحاي ػػؽ بم ػػا

يخالؼ مػا مطػؽ بػف الىػ ود المػذكوريف ودوف مسػخ يو تحريػؼ واػو يمػر
المتردـ متمكماً مف الموتيف التايقمدية واللربية ٓ

يتػ تى أ ً أذا كػاف

* ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ  :ـ

ػػدر مػػف المػػت ـ يو مػػف المػػدافل عمػػف يكػػوف وحػػدة واحػػدة و يدػػوز

" بػ ف الػػدفاع سػوا ً
اإللتنات عف يي ما متى كاف ااماً وماب ار فى ممطؽ الدفاع دوف مبرر سابس " ٓ
* ماض ٔ ٜٖٔٚ/ٗ/ـ س ٕٗ ـ ص ٗ ٗٙرًـ ٜ٘

( إنتيى ما نقمناه من صحيفة الطعن عمى الحكم المنقوض )

ومػػل يف دفػػاع الطػػاعميف كػػرر التمسػػؾ ب ػػذا الػػدفل فػػى مرافلتػػف الىػػنوية يمػػاـ محكمػػة

اإلع ػػادة ـ ومط ػػروح ب س ػػاميد عم ػػى مح ػػو م ػػا س ػػمؼ ب ػػحينة يس ػػباب الطل ػػف عم ػػى الحك ػػـ
المماػػوض والمطروحػػة عمػػى محكمػػة اإلعػػادة كدػػز

يتد ػ يز مػػف دفػػاع الطػػاعميف ـ أآل يف

الحكـ المطلوف فيف بد ً مف يف يحاؽ يمر اذا الػدفل بموغػاً ألػى غايػة األمػر فيػف سػوا مػف
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خقؿ المتردـ ـ ديامتف وملتاد واليميف التى يدااا ـ و قحيتف مف عدمف ألدا التردمة ـ

يـ مػػف خ ػػقؿ ى ػ ود اإلبب ػػات البقبػػة األول ػػى والبامي ػػة والرابلػػة  ..ديام ػػة كػػؿ م ػػم ف وملتا ػػداا

واليميف التى يدت ا ـ يو عمى األًؿ أستدق المحاؽ ـ ف ف الحكـ رفض الدفل و ير ييضاً
يمػػف

ب ػ س مػػف أغنػػاؿ سػػماع ى ػ ود اإلببػػات المػػذكورات مػػل يف سػػماع ف اػػو يًػػؿ مػػا يدػػب

تػػداركاً للمػػر ةواسػػتيباًا مػػف حاياػػة الواًػػل فػػى الػػدعو و ػػدوعاً لااعػػدة ىػػنوية المرافلػػة التػػى
تستودب سماع ى ادة ى ود اإلببػات ـ ماايػؾ بػ ف تكػوف يًػوال ـ بػالتحايؽ محػؿ ملػى دػد
بالبطقف
ماػػوؿ أف الحكػػـ بػػد ً مػػف يف يتحػػوط لملدالػػة ولضػػمامات المت مػػيف  /الطػػاعميف بػ

ىػػئ مػػف ذلػػؾ رفػػض الػػدفل بويػػر تحايػػؽ وبويػػر سػػماع ىػ ود اإلببػػات و ػػادر فػػى رفضػػف
لمدفل عمى المطموب باولف يف المادتيف ٖ ٕٛي  .ج  ٛٙأببات لـ تبيما

يحػػدد الاػػاموف

يوة اليمػيف ولػـ

ػػيوت ا ـ ويمػػف ةواف كامػػت المادتػػاف  ٕٔٛ ٛٙأببػػات ًػػد يدازتػػا يف يػػاد

الىػػااد اليمػػيف حسػػب األوضػػاع الخا ػػة بديامتػػف أذا طمػػب ذلػػؾ ـ أ ً يمػػف لػػيس فيمػػا دومػػف

المحاػػؽ فػػى محضػػر تحميػػؼ المتػػردـ ( و ذكػػر لمى ػ ود ! ) مػػا ينيػػد يمػػف طمػػب يف يحمػػؼ

اليميف عمى محو خر .

وسػػاط مػػف الحكػػـ تمام ػاً فػػى اػػذ الاالػػة يمػػر ى ػ ود اإلببػػات البقبػػة األولػػى والباميػػة

والرابلػة ـ فمػػـ يػػرد ل ػػف ذكػػر ـ و ألمػػر ديػػامت ف واليمػػيف التػػى يًسػػمت ا كػػؿ مػػم ف ذكػػر
و اؿ طمبت يـ لـ تطمب مف المحاؽ يف تحمؼ يميما خر ٓ
ك ػػذلؾ فػ ػ ف م ػػا ذك ػػر الحك ػػـ ف ػػى يم ػػر المت ػػردـ يمط ػػو عم ػػى م ػػادرة

ػػارخة عم ػػى

المطموب ـ تدااؿ في ا الحكـ يف المتردـ ـ مبؿ الىػاادات البقبػة ـ يدمبػى ياػؼ يمػاـ محاػؽ
م ر فى م ر و يلرؼ يمر الاػاموف الم ػر و ضػمامات المت مػيف يو اليمػيف الااموميػة
الوادبػػة فيػػف و مػػا اػػى حاوًػػف فػػى يف يطمػػب مػػف المحاػػؽ يف يحمػػؼ يميمػػف اػػو طبا ػاً لديامتػػف

وملتاد او ٓ

كذلؾ فات الحكـ فػى اػذ الم ػادرة يف اػذا اػو لُػب أعتػراض دفػاع الطػاعميف ـ

فاياـ المتردـ يو الىااد بحمؼ يميف

يامف اػو بػف ـ اػو فػى واًلػف تحميػؿ لػف مػف اليمػيف

الت ػػى يرادا ػػا المى ػػرع ويرادت ػػا اللدال ػػة ـ ةواط ػػقؽ الحب ػػؿ عم ػػى الو ػػارب لك ػػؿ م ػػف المت ػػردـ
وىاادات اإلببات البقبة دوف ألتزاـ دامب الحػؽ وًػد يعنػت ـ اليمػيف التػى ياممػوف ب ػا مػف
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الترايب والتحذير والمذير التى كامت اليميف التى يامموف ب ا خمياة ب ف تمزم ـ دامب الحؽ .

ف ػػيوة اليمػػيف امػػا اػػى فػػى واًػػل األمػػر حػػؽ اللدالػػة وحػػؽ المت مػػيف فػػى الماػػاـ األوؿ فػػى يف

يمتػػزـ المتػػردـ وىػ ود اإلببػػات البقبػػة بيمػػيف ياممػػوف ب ػػا طباػػا لملتاػػداـ ةواعنػػاااـ مػػف اػػذا
اليميف ألم ـ لـ يطمبوا ليس يمػر فاػط ألػى الىػااد فيمػا ت ػور الحكػـ وًػاؿ بالمسػبة لممتػردـ
بؿ او حؽ المت ميف واللدالة الذ يُادر بلدـ حمن ـ اليميف الاامومية طباا لػديامت ـ وملتاػداـ

ٓ

وًد مامما فيما سبؽ عف األستاذ يحمد مى ت فى رسالة اإلببات ص ًٔ ٚولف  :ـ يمػف :
" وحس ػ ػػب مػ ػ ػص الم ػ ػػادة ٕٔٛ/أبب ػ ػػات ( ٔ ٔٛمرافل ػ ػػات س ػ ػػابؽ والم ػ ػػادة ٔٚٔ/م ػ ػػف الا ػ ػػاموف
الاػػديـ ) أذا كامػػت ديامػػة المطمػػوب تحمينػػف تمملػػف مػػف يف يػػاد الاسػػـ بال ػػيوة المم ػػوص
عمي ػػا فمػػف يف يادي ػػا وفاػاً للوضػػاع الماػػررة فػػى ديامتػػف أذا طمػػب ذلػػؾ " ٓ ويضػػيؼ األسػػتاذ

مى ت فى ص ٔ ٚيمف يدب فى رييف " يف يدبر ( المطموب تحمينف ) عمى ت دية اليمػيف فػى
ديامتف وخ و اً أذا طمب خ ػمف ذلػؾ ( ماايػؾ بحػؽ المػت ـ ) ألف اػذا مػف ىػ مف يف يػاد

ألى الورض الذ ً د أليف مودف اليميف واو يف يحمػؼ خ ػمف اليمػيف التػى تػابر فػى ذمتػف
"ٓ

يكنى أذف رداً عمى اذا الدفل فػى مدػاؿ دمػابى ـ " الػواـ " الاػابـ عمػى يف عػدـ

طمب الىااد الحمؼ طبااً ليميمف يلنى المحاؽ مػف ذلػؾ ـ فػذلؾ خمػط وتخمػيط وتخمػى عػف
وادب اللدالة منسػ ا فػى تحايػؽ ضػمامة ًػررت ل ػالم المت مػيف ول ػالم اللدالػة فػى تحميػؼ

الىااد بيميف يامف ب ا طبااً لديامتف او وملتاد او ـ ومػف بػـ فػ ف الركػوف ألػى عػدـ طمبػف
يف يحمػػؼ طبا ػاً لديامتػػف وملتاػػد فػػى مس ػ لة دمابيػػة ـ اػػو فػػى حاياتػػف أعنػػا لمىػػااد مػػف يدا
اليميف القزمة الوادب يداااا كضمامة يساسية لمى ادة ولكؿ مت ـ فى دعو دمابية

وًػػد كػػاف يومػػى الحكػػـ والمحاكمػػة والمحكمػػة عػػف كػػؿ ذلػػؾ ـ يف ُيحتػػرـ مبػػدي ىػػنوية
المرافلػػة ويف تحا ػػؽ المحكم ػػة ال ػػدعو بمنسػ ػ ا ـ ويف تس ػػمل ى ػػاادات اإلبب ػػات البقب ػػة ف ػػى
سػػاحت ا بلػػد حمن ػػف اليمػػيف الااموميػػة اػػف والمتػػردـ حسػػب ديػػامت ـ وملتاػػداـ ـ سػػيما وًػػد

م ض دفاع الطاعميف عمى تكذيب يًواؿ الىاادات المذكورات
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مما تادـ يبيف يف الحكـ ًد عابف البطقف والا ور واإلخقؿ بحؽ الدفاع فضػقً عػف

فساد اإلستد ؿ بتلويمف فى ًضابف عمى يًواؿ ىاادات اإلببات البقبة ـ واف عماد ًضػابف ـ
رغـ اذا الملى ورغـ يف سماع ف فى اذ الحالة يودب وادبات المحاكمات الدمابية ٓ
صبٌضب  :اٌمظٛس ٚاإلخالي حبك اٌذفبع :
ليس

حيحاً يف دفاع المت ميف أكتنى بتقوة يًواؿ الى ود الواردة بالتحاياات ةوامما

م ض دفاع المت ميف عمى بطقف التحاياات ـ وعمى بطقف و كذب يًواؿ الى ود في ا ـ

ومػػازع فػػى

ػػحة الواًلػػة المرويػػة عمػػى لسػػاف اػػا

الى ػ ود المطلػػوف ييض ػاً بػػبطقف يداب ػػـ

لمى ادة ـ وًاـ الدفاع فى وضوح و راحة عمى ما يستودب أعادة تحايؽ الدعو

ـ ولكف

يسػتطيل الػدفاع يف ُيمزم ػا دبػ اًر عم ػا بمػا
المحكمة لـ تى ذلؾ ـ واى فى ذلػؾ وىػ م ا
تستودبف الدعو مف تحايػؽ زـ وضػرور ـ أ ً يف الػدفاع فػودئ ب مػف مسػطور فػى صٚ

محضػػر الدمسػػة ( دمسػػة ٕٕ ) ٜٜٔٚ/ٖ/يف الميابػػة والػػدفاع أكتني ػػا (! ) بػػتقوة (! ) يً ػواؿ

الى ود الواردة بالتحاياات والمحكمة يمرت بتقوت ا فَتُميت ٓ
ولـ يحػدث بتاتػاً ىػئ مػف ذلػؾ ـ فػق الػدفاع أكتنػى بػتقوة يًػواؿ الىػ ود بالتحاياػات

و المحكمػة يمػرت بتقوت ػا فَتُميػػت ـ فمػػـ يحػدث ىػئ مػف ذلػػؾ ـ فكيػػؼ يكتنػى الػدفاع بػػذلؾ
بيمما او يتمسؾ بكذب اا الى ود وببطقف سماع ى ادت ـ دوف يف يحمنوا اليميف الاامومية
اـ و المتردـ الوير ملتمد والوير دابز اإلعتماد عميف فى التردمة

لاد تمسؾ الدفاع بكذب يًواؿ ى ود اإلببات ٓ
وتمسؾ الدفاع بلدـ

حة الواًلة حسبما روااا اا

الى ود ٓ

ودفل الدفاع ببطقف يًواؿ الى ود البقبة التايقمدييف للدـ حمن ـ اليميف الاامومية ٓ

ودفػل الػدفاع بػػبطقف سػماع ـ فػػى التحاياػات ألف المتػػردـ الػذ ماػػؿ عػم ـ ألػػى المحاػؽ غيػػر

ملتمد وغير مااؿ ٓ

وتمسػػؾ الػػدفاع ب ػ ف الدبػػة المحػػرر بى ػ م ا تاريػػر ال ػػنة التى ػريحية ليسػػت دبػػة المتوفػػاة تػػاف

توسكاف ٓ وساؽ يسباب ويدلة ذلؾ ٓ

وما تمسؾ بف الدفاع يستودب تحايػؽ الػدعو

خػػقؼ الحاياػػة بمحضػػر الدمسػػة

حتػى مػل اللبػارة الممسػوبة أليػف عمػى

ـ ألف الػػدفاع المبػػد بلػػد اػػذ اللبػػارة المدومػػة ـ بويػػر

عممف ـ دفاع يمطو عمى مطالبة دازمة بتحايؽ الدعو وسماع ى وداا ٓ
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بؿ أف الدفاع المطروح عمى المحكمة أمطو عمى طمػب

ػريم بتحايػؽ الػدعو

ـ

فاد ًدـ دفػاع الطػاعميف مسػخة كاممػة مػف مػذكرة يسػباب الطلػف بػالماض عمػى الحكػـ ال ػادر

ٕٔ ٜٜٖٔ/ٔ/فػػى ٔ ٙأحػػد وسػػتيف ورًػػة بطمػػب أعتباراػػا ـ وكمػػا يىػػار الحكػػـ منسػػف فػػى
يتد ػ يز مػػف دفػػاع الطػػاعميف يمػػاـ المحكمػػة  .وًػػد طػػو اػػذا الػػدفاع بتمػػؾ

مدوماتػػف ـ دػػز اً
المذكرة عمى ملػى واضػم

ػريم عمػى الحكػـ السػابؽ بػ ف المحكمػة التػى ي ػدرتف ًلػدت عػف

تحايؽ الدعو وسماع ى وداا مػل لػزوـ ذلػؾ وودوبػف مػف واًػل يف ًيػاـ دفػاع المت مػيف عمػى

تك ػػذيب يً ػػواؿ الىػ ػ ود يمط ػػو ف ػػى الواً ػػل عم ػػى طم ػػب د ػػازـ بػ ػ د ار ا ػػذا التحاي ػػؽ .فن ػػى ص
يتد يز مف دفاع الطاعميف ـ يوردت يف

ٕٗ ٕ٘/ـ يوردت المذكرة منة اإلىارة الملتبرة دز اً
حت واػؿ اػى لممدمػى عمي ػا يـ
ًُ ُلود المحكمة عف التحايؽ خ و اً فى يمر الدبة التى ُى ًػر ْ
لسػػيدة يخػػر ل ػػا ذات الدمسػػية (صٖٕ) ـ  ..اػػذا الالػػود عػػف أد ػ ار التحايػػؽ ( ص ٕٗ

بالمػػذكرة ) ـ يىػػوب الحكػػـ بالا ػػور واإلخػػقؿ بحػػؽ الػػدفاع  .وفػػى بيػػاف يسػػاميد ذلػػؾ يوردت
المذكرة ما م ف  :ـ

" و يادح فى ذلؾ يف يمسؾ الدفاع عػف دعػوة مػدير دار التىػريم لسػاالف عػف ملموماتػف

فػػى ا ػػذا الىػػ ف وض ػػـ الم ػوابم والتلميم ػػات المطباػػة داخػػؿ ال ػػدار والمتلماػػة باإلسػػتلراؼ عم ػػى
الدبث ًبؿ تىريح ا ألف أبارة الدفاع عف الطاعميف ل ذا الدفل يمطو عمػى المطالبػة الدازمػة
ريم ٓ

بتحاياف بموغاً لواية األمر فيف دوف ما حادة ألى طمب
و ألف تحايؽ يدلة اإلدامة فى المواد الدمابية او وادب المحكمة فػى الماػاـ األوؿ و
ي م يف يكوف راف مىيبة المت ميف يو المدافل عم ـ ٓ

* ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ :
"

ب ف الدفل ب ف مف ما تـ تحميمف لـ يكف او ما تـ ضبطف او دفاع دوار متى كػاف

الواًػل يىػ د لػف ويسػامد ومػف بػـ كػاف يتلػيف عمػى المحكمػة تحاياػف بموغػاً ألػى غايػة األمػػر يو
ترد عميف بما يمنيف برد سابس " ٓ
* ماض  ٜٜٔٙ/ٔٓ/ٕٚـ س ٕٓ ـ ٕٕ٘ ـ ٕٗٔٔ
* ماض ٕٔ ٜٕٔٛ/٘/ـ س ٖٖ ـ ٕٓٔ ـ ٜ٘٘

* وّب لؼذ ثأْ :

" الػػدفاع الػػذ ً ػػد بػػف تكػػذيب يًػواؿ الىػػااد

يسػػوغ اإلعػراض عمػػف باالػػة اإلطمبمػػاف

ألػى مػا ىػ د بػػف الىػااد المػذكور لمػػا يمبمػف اػذا الػػرد مػف م ػادر لمػػدفاع ًبػؿ يف يمحسػـ يمػػر
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بتحايؽ تدريف المحكمة و ياػدح فػى اػذا يف يسػكت الػدفاع عػف طمػب أدػ ار اػذا التحايػؽ مػا
داـ يف دفاعف يمطو عمى المطالبة الدازمة ب درابف "ٓ

* ماض ٖٓ ٜٔٛٔ/ٕٔ/ـ س ٕٖ ـ  ٕٜٔـ ٕٕٓٔ

* وّب لؼذ ثأْ :
" تحايػؽ األدلػة فػى المػواد الدمابيػة اػو وادػب المحكمػة فػى الماػاـ األوؿ و ي ػم يف
يكوف راف مىيبة المت ـ يو المدافل عمف " ٓ

* ماض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٕ/ـ س ٖٕ ـ ٖ٘ ـ ٕٗٔ

و فػػى موضػػل خػػر مػػف المػػذكرة ـ وبمماسػػبة الملػػى عمػػى المحكمػػة السػػاباة بالوداػػا
عػػف تحايػػؽ مظػػاار اإلخػػتقؼ بػػيف الػػدليؿ النمػػى المسػػتمد مػػف حػػاؿ الدبػػة ومقبس ػ ا والػػدليؿ
الاػػولى ـ ةواخػػتقؼ مقبػػس الدبػػة التػػى ماظراػػا الطبيػػب الىػػرعى عػػف المقبػػس التػػى كامػػت
المدم ػػى عمي ػػا ترت ػػدي ا وماظرت ػػا الى ػػرطة والمياب ػػة بل ػػد وفات ػػا وًب ػػؿ مام ػػا مباىػ ػرة أل ػػى دار

التىػ ػ ػريم ـ فاال ػ ػػت الم ػ ػػذكرة تلايبػ ػ ػاً عم ػ ػػى ًل ػ ػػود المحكم ػ ػػة ع ػ ػػف التحاي ػ ػػؽ ةوادػ ػ ػ ار ملايم ػ ػػة

مسػػكف الطػػاعميف ةواعػػادة س ػااؿ الى ػ ود والمتػػردديف عمػػى اػػذ الػػدار ـ بػػد ً مػػف اإلفت ارضػػات
الظميػػة الويػػر مبميػػة عمػػى واًػػل فلمػػى بابػػت والتػػى لدػ ألي ػػا الحكػػـ المماػػوض بػػد ً مػػف تحايػػؽ
الدعو

ـ ً ..الت المذكرة ص  ٖٜ/ٖٛـ ٔٗ تلايباً عمى ذلؾ ما م ف  :ـ

" واػػو أفت ػراض ظمػػى بحػػت كػػاف يمبوػػى أسػػتظ ار وكىػػؼ حاياتػػف بػػالردوع ألػػى ى ػ ود

اإلببات واإلسػتلقـ مػم ـ بلػد أعػادة التحايػؽ مل ػـ بالدمسػة يمػاـ المحكمػة عػف الوسػابؿ التػى
ت فى تاييد حركة المدمػى عمي ػا عمػى حػد ًػول ـ ومػا أذا كػاف تاييػداا فػد تػـ باألًمىػة يو
بل ْ
أتُ َ
األدسػػاـ ال ػمبة يو الحبػػاؿ  .وذلػػؾ حتػػى يمكػػف اإلد بػ ير ًػػاطل فػػى اػػذا الىػ ف مسػػتمداً
أل ػػى الواً ػػل الم ػػاد ب ػػد ً مػػػف النػػػروض الظميػػػة والحمػػػوؿ المدػػػردة المس ػػتاا مػػػف أفت ارضػ ػػات
مة ل ا بالواًل النلمى "ٓ

" و محؿ لماوؿ فى اذا ال دد ب ف الدفاع ًد يمسؾ عف طمب أد ار اذا التحايؽ ألف
ممازعتػػف فػػى اػػذا الى ػ ف تمطػػو عمػػى المطالبػػة الدازمػػة ب د اربػػف وألمػػف دفػػاع دػػوار يتلمػػؽ
بتكذيب ى ود اإلببات ةواببات عدـ ألتزام ـ ال ػدؽ فػى يًػوال ـ لتلارضػ ا مػل الوًػابل الماديػة
التى

تكذب وبالتالى فاد كاف عمى المحكمة يف تُدر اذا التحايؽ بمنس ا ودوف حادة ألى
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ريم مف الدفاع ما داـ يمف ممتج فى الػدعو ظػاار التلمػؽ بمػد

طمب

في ا وما داـ فى أدرابف أظ ا اًر لمحؽ واداية لم واب "ٓ
"و

ػحة يدلػة الببػوت

محؿ لماوؿ فى اذا ال دد ب ف المحكمة لـ تكف بحادة ألى الرد عمى اذا الدفاع

الموضػػوعى وحسػػب ا يف ت خػػذ ب ػ ًواؿ ى ػ ود اإلببػػات ألف فػػى ذلػػؾ مػػا ينيػػد اإلط ػراح الضػػممى
لكؿ ما يُبير حول ا مف مطاعف للمور اآلتية  :ـ

األٚي  :يف اذا الدفاع دوار لتلماف ب ًواؿ ى ود اإلببات ويرمى الدفاع ممف ألى الميػؿ مػف
تمػػؾ األًػواؿ ةواببػػات كػػذب ـ بمػػا
فى ذلؾ مف م ادرة لمدفاع ٓ

يدػػوز ملػػف الػػرد باإلطمبمػػاف ألػػى تمػػؾ األًػواؿ لمػػا

اٌضبٔ : ٝيمػػف يتلمػػؽ بكينيػػة حػػدوث الواًلػػة ةواسػػتحالة حػػدوب ا عمػػى المحػػو الػػذ روا الى ػ ود
أسػػتماداً ألػػى الواًػػل المػػاد المسػػتناد ممػػا أمت ػػى أليػػف تاريػػر التىػريم مػػف عػػدـ ودػػود

بمة بار الايود حوؿ مل مى المدمى عمي ا ٓ

ػت ب ػػا دلػػيقً
اٌضبٌش  :مػػا اػػو ماػػرر مػػف يمػػف أذا يف ػػحت المحكمػػة عػػف األسػػباب التػػى يُطرحػ ْ
مليمػاً ف مػػف يمبوػى يف يكػػوف أسػػتد ل ا سػابواً مابػػو ً غيػػر مدػافى لمممطػػؽ يو التنكيػػر
السميـ ٓ

ةواذ ًلػػدت المحكمػػة عػػف أدػ ار ذلػػؾ التحايػػؽ ودػػا رداػػا مىػػوباً بالنسػػاد عمػػى المحػػو

السالؼ بيامف ف ف حكم ا المطلوف فيف يكوف مليباً متليف الماض ٓ

* ٚلذ عش ٜلؼبء إٌمغ :

" أذا كػػاف الػػدفاع ًػػد ً ػػد مػػف دفاعػػف تكػػذيب ىػػااد اإلببػػات ـ ومػػف ىػ مف لػػو

ػػم يف

يتويػػر بػػف ودػػف ال ػ ير فػػى الػػدعو فاػػد كػػاف ل ازم ػاً عمػػى المحكمػػة يف تمح ػػف وتاسػػطف حاػػف

حضػف أف اػى ريت أط ارحػف يمػا
بتحايػؽ تدريػف بموغػاً ألػى غايػة األمػر فيػف يو تػرد عميػف بمػا ُي ْد ُ
وًػػد يمسػػكت عػػف تحاياػػف وكػػاف مػػا يوردتػػف رداً عميػػف باالػػة اإلطمبمػػاف ألػػى اً ػواؿ الىػػااد غيػػر
سابس لما يمطو عميف مف م ادرة الدفاع ًبؿ يف يمحسـ يمر ف ف حكم ا يكوف مليباً " ٓ
* ماض ٓٔ ٜٜٔٓ/٘/ـ س ٔٗ ـ ٕٗٔ ـ ٗٔٚ

* وّب لؼذ ثأٔٗ :

" لما كاف الدفاع الذ يبدا الطاعف يتدػف ألػى منػى النلػؿ المكػوف لمدريمػة ةوالػى أببػات
أسػػتحالة ح ػػوؿ الواًلػػة كمػػا روااػػا ى ػ ود اإلببػػات ف مػػف يكػػوف دفاع ػاً دواري ػاً لتلماػػف بتحايػػؽ
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الدليؿ فى الدعو إلظ ار ودف الحؽ فيف  ..مما كاف ياتضػى مػف المحكمػة واػى تواد ػف يف

تتخذ مف الوسابؿ لتحاياف وتمحي ف بموغاً لواية األمر فيف "ٓ

* ماض ٔٔ سبتمبر سمة  ٜٔٛٛطلف  ٕٔ٘ٙلسمة  ٘ٛؽ

يضػػاعؼ مػػف دسػػامة الالػػود عػػف تحايػػؽ الػػدعو وتحايػػؽ دفػػاع المت مػػيف ـ يم ػػـ
دفلوا ـ ويىار الحكـ ذاتف ألى دفل ـ ـ بلدـ حيدة التحايػؽ وبطقمػف ـ وذكػروا يدلػة ذلػؾ مػف

واًل األسبمة اإليحابية والتودي ية واإلاتماـ بالم ادرة عمى ى ود المنى مبممػا حػدث مػل ....

و ..........الذ أاتـ التحايؽ بمحا رتف لماذا حضر مف تماا منسف ـ بيمما يطمؽ الحبؿ
عمى الوارب لممدعوة تيـ لومج خادمة ……… التى عمى خقؼ ىديد مػل المت مػة األولػى ـ
كذلؾ ًلود التحايؽ عف متابلػة تمنيػذ يمػر الميابػة ال ػادر  ٜٜٕٔ/ٔ/ٛألػى الطبيػب الىػرعى
ب عادة الكىؼ عمى الدبة عمى ضو مستددات التحايؽ ًبؿ الت ريم بالدفف ( واو فى ذاتف

دفاع دوار لـ يلرض لف الحكـ

أيراداً و رداً ) ـ والدفل ببطقف التحايؽ للػدـ حيدتػف اػو

مطالبة دازمة لممحكمة ب ف تحاؽ مبدي الىنوية وتدر اى تحايؽ الدعو ٓ

كػػذلؾ فاػػد أسػػتلرض دفػػاع الطػػاعميف ـ ويحػػاؿ بيامػاً ألسػػاميد ذلػػؾ عمػػى مػػا ورد ص

ٕٓـ ٕ٘ ص  ٕٜـ ٔٗ ص  ٗٙمف مذكرة يسباب الطلف عمى الحكـ المماوض الملتبرة

دز اً

يتد يز مف دفاعف يماـ محكمة اإلعادة  ....أستلرض الدفاع ويوردت المػذكرة ـ "

اإلفتراضات " الوير مبمية عمػى الواًػل النلمػى البابػت التػى يخػذت ب ػا لدمػة طػب عػيف ىػمس

ةواعتما ا الحكـ المماوض ماقً عم ا وكذلؾ فلؿ الحكـ المطلوف فيف ٓ

فمنػى ح ػوؿ أسػتبداؿ الدبػة يخػذا بمػا ياولػف الطبيػب الىػرعى ـ اػو م ػادرة عمػى

المطموب دوف تحايؽ ماذا فى الواًل يدر الطبيب الىرعى ـ وكاف يدػب عمػى لدمػة الخبػ ار

والمحكمػة تحايػػؽ الواًػػل فػػى دار التىػريم وسػااؿ المخت ػػيف ومػػف تماػى الدبػػة ومػػف مام ػػا
ومػػف يخرد ػػا لمطبيػػب الىػػرعى مػػف البقدػػة ومػػا اػػى التلميمػػات التػػى تتبل ػػا الػػدار فػػى ى ػ ف
اإلستلراؼ عمى الدبث عامة وما تـ بالمسبة لدبة المدمى عمي ا ب نة خا ة ٓ
( ص ٖٔ من مذكرة أسباب الطعن )

وت يي ػػد لدم ػػة ط ػػب ع ػػيف ى ػػمس ألًػ ػواؿ الطبي ػػب الى ػػرعى

يل ػػوؿ عمي ػػف ألف ا ػػا

األسػػاتذة لػػـ يباىػػروا تحايػػؽ الواًلػػة ب منسػ ـ ولػػـ يتود ػوا ألػػى دار التى ػريم ولػػـ تسػػتظ ر اػػذ

المدمة ما أذا كامت واًلة اإلسػتلراؼ عمػى دبػة المدمػى عمي ػا ًػد تمػت
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ػحيحة مػف الماحيػة

النلمية الواًلية مف عدمف ( ص ٕٕ مػذكرة يسػباب الطلػف ) ـ ومػف بػـ كػاف مػف الػقزـ عمػى

المحكمػػة ـ اكػػذا يوردت مػػذكرة يسػػباب الطلػػف سػػالنة الػػذكر ص ٕٕ ٕٖ/ـ يف تكمػػؼ اػػذ

المدمػػة بالتودػػف ألػػى دار التىػريم لإلطػػقع عمػػى التلميمػػات ال ػػادرة والمطباػػة فػػى اػػذا الىػ ف
بت بدفاتر الدار عف دبة المدمػى
والموابم الدار اللمؿ ب ا لمتلرؼ عمى الدبث وكذلؾ ما يُبْ َ
عمي ا وبيامات ا والبطاًة التى كامت مببتة فى مل م ا وسااؿ مف ًاـ ب ببات بيامات ا وتا ػى
كؿ ما يمزـ التحايؽ اذا الدفاع ما دامت المحكمة ًد ًدرت دديتػف وريت يمػف زـ لمن ػؿ فػى

الدعو واو دفاع دوار حااً ألمف يتلمؽ بدسـ الدريمة التػى مسػب لمطػاعميف الاػبض عمي ػا
دوف حػػؽ وتلػػذيب ا حتػػى المػػوت ول ػػذا بػػات مػػف المتلػػيف أد ػ ار التحايػػؽ الػػقزـ بملرفػػة ذو

الخبرة فى اذا المداؿ مف خب ار الطػب الىػرعى عمػى يف يكػوف اػذا التحايػؽ عمميػاً مػف واًػل

الحػػاؿ الػػذ تمػػت فيػػف أدػ ار ات اإلسػػتلراؼ عمػػى الدبػػة و ي ػػمم بحػػاؿ يف يكػػوف الػػرد عمػػى

الػػدفاع السػػالؼ الػػذكر مبميػاً عمػػى فػػروض ةواعتبػػارات عمميػػة بحتػػة بليػػدة كػػؿ البلػػد عػػف الواًػػل
النلمى والذ در عميف اللمؿ بدار التىريم ٓ

ويضػػافت مػػذكرة يسػػباب الطلػػف التػػى يحػػاؿ عمي ػػا دفػػاع الطػػاعميف تاػػوؿ ص ٖٕٕٗ/
فى ملي ا عمى المحكمة الساباة عدـ أد ار التحايؽ القزـ  :ػ

" كما كػاف عمػى المحكمػة ـ ومػف بػـ ف ػو وادػب عمػى محكمػة اإلعػادة ـ ي ً تكتنػى فػى

اذا ال دد بمدرد األًواؿ التى سرداا الطبيب الىرعى الػذ يدػر التىػريم وردداػا بالدمسػة
ألف أد ار اتف اػى بػذات ا التػى تماول ػا الػدفاع بػالتدريم والتػى أم ػب عمي ػا مليػف الػذ خمػص
ممف ألى يف الدبة التى تـ تىريح ا لـ تكػف تخػص المدمػى عمي ػا ةواف كامػت لسػيدة يخػر ل ػا
ذات الدمسية " ٓ
"

خا ػػة وًػػد سػػاؽ الػػدفاع الاػرابف الاويػػة والػػد بؿ الدديػػة عمػػى

ػػحة دفاعػػف مم ػػا يف

المقبػػس التػػى ودػػدت عمػػى الدبػػة التػػى تػػـ تىػريح ا تخػػالؼ المقبػػس التػػى كامػػت عمػػى الدبػػة
التػػى عايمت ػػا الىػػرطة وعايمت ػػا الميابػػة ويف يي ػاً مػػف يًارب ػػا يو زمقب ػػا يو ملارف ػػا لػػـ يتلػػرؼ

عمي ػػا ًبػػؿ التى ػريم يو بلػػد ممػػا كػػاف زمػػف يف تسػػتدعى المحكمػػة مػػدير دار التى ػريم فػػى

ا ػػذا الىػػ ف وتس ػػتدمى ممػػف حايا ػػة األمػػر دوف يف تكتن ػػى فػػى ذل ػػؾ بػ ػ ًواؿ الطبي ػػب الػػذ ً ػػاـ
بالتىريم " ٓ
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كذلؾ يخذ دفاع الطاعميف و ص  ٗٙمف مذكرة يسباب الطلف سالنة اإلىارة ـ

عمػى أدػ ار ات لدمػػة طػب عػيف ىػػمس الػذ عػوؿ عمي ػػا الحكػـ المماػوض وكػػذلؾ فلػؿ الحكػػـ
المطلوف فيف ـ  ..يخذ عمي ا يم ا فى ملػرض مماًىػة حالػة التيػبس الرمػى التػى يباراػا الػدفاع
يًامػػت اػػذا الػػرد عمػػى دممػػة أفت ارضػػات وتخميمػػات كم ػػا واميػػة خياليػػة تخميميػػة تدػػافى الواًػػل
النلمى ـ ب ف أفترضت يف موافذ الىاة التى كامت ب ا الدبة موماة ةوافترضت يم ا ب ػا يد ػزة
تكييؼ ةوافترضت يف اذ األد زة كامػت فػى حالػة تىػويؿ ويفترضػت يف كػؿ اػذ اإلفت ارضػات

خمات دردة ح اررة عالية عدمت ب كتماؿ حالة التيػبس الرمػى بػـ ببدايػة زوال ػا ـ وتػذرع المدمػة

ب ذ اإلفتراضات الوامية الخيالية او تسميـ ضممى مم ا ب ف المدة غير كافية بذات ا إلكتمػاؿ
التيػػبس الرمػػى بػػـ البػػد فػػى زوالػػف  .ـ اػػذا ألػػى يف اإلسػػتد ؿ ُي ْبَمػػى عمػػى أفت ارضػػات ةواممػػا
يمكف الو وؿ أليف أ ً مف خقؿ تحايؽ ٓ
يساسف الواًل النلمى البابت الذ

واإلسػتماد ألػى اػذ اإلفت ارضػات ـ سػوا مػف الحكػـ المماػوض يـ مػف الحكػـ المطلػػوف

فيف ـ يمطو عمى فساد فى اإلستد ؿ وم ادرة و تىكؿ أخػق ً بحػؽ الػدفاع ـ وًػد يوردت
مذكرة يسباب الطلف سالنة الػذكر ص ٖ٘ ٖٙ/مليػاً عمػى ذلػؾ يلتبػر بذاتػف طمبػاً ألػى محكمػة

اإلعادة بودػوب أدػ ار التحايػؽ الػذ ًلػدت المحاكمػة السػاباة عػف أد اربػف  .ـ فاالػت المػذكرة

يف اإلس ػػتماد أل ػػى " أفت ارض ػػات " لدم ػػة ط ػػب ع ػػيف ى ػػمس ا ػػو أس ػػتماد أل ػػى يم ػػور

س ػػمد ل ػػا

ب ػػاألوراؽ وغي ػػر مس ػػتمدة م ػػف م ػػادراا بم ػػا عم ػػى تا ػػص مم ػػا يو تحاي ػػؽ يدرت ػػف بمنسػ ػ ا
لمخػػوض فػػى المسػػابؿ النميػػة البحتػػة والتػػى يمتمػػل عمي ػػا يف تىػػؽ طريا ػػا في ػػا ـ ةواممػػا لمكىػػؼ
عف الواًل الماد والػذ تسػامد أليػف تاريػر الخبػ ار البقبػة عمػى سػبيؿ اإلفتػراض واإلحتمػاؿ ـ

ول ػػذا فاػػد كػػاف عمػػى المحكمػػة أد ػ ار التحايػػؽ الػػقزـ سػوا بمنسػ ا يو بتكميػػؼ سػػمطة التحايػػؽ
بالايػػاـ بػػف لمت كػػد مػػف ودػػود يد ػزة التكييػػؼ التػػى يىػػار ألي ػػا ذلػػؾ التاريػػر ومػػد كنابت ػػا واػػؿ
كامت فى حالة تىػويؿ مػف عدمػف فػى المكػاف الػذ كامػت بػف الدبػة وذلػؾ حتػى يسػتايـ ير
الخب ار عمى سمد مف الوًابل المادية البابتة بد ً مف اإلفتراضات المظرية التى

الحاياة والواًل ٓ

ويوردت مػػذكرة يسػػباب الطلػػف عمػػى الحكػػـ المماػػوض ـ الملتبػرة دػػز اً

الدفاع يوردت طمباً

ريحا دازماً بالتحايؽ فورد ص ٖٖ ما م ف  :ـ
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سمد ل ا مف
يتدػ يز مػػف

" وكاف عمى المحكمة ( ومف بـ ف و وادب عمى محكمػة أعػادة ) يف تدػر تحاياػاً فػى

اػػذا ال ػػدد تسػػتظ ر بػػف الحاياػػة وواًػػل األمػػر فػػى اػػذا الػػدفاع بػػد ً مػػف الػػرد عميػػف بػػردود ياػػوـ
يساس ػاً عمػػى اإلفت ارضػػات الواميػػة والتخميمػػات الظميػػة وذلػػؾ بسػػااؿ ىػػ ود اإلببػػات فػػى اػػذا

ال دد وتا ػى حاياتػف مػف خػقؿ التحايػؽ الػذ تدريػف لكىػؼ كافػة دوامبػف بػـ تػرد عميػف بمػا

يسنر عمف الواًل النلمى ـ خا ة وًد كامت اإل ابات التى يببت ا وكيؿ الميابة المحاؽ والذ

مػػاظر الدبػػة مخالنػاً كػػذلؾ لتمػػؾ التػػى يببت ػػا الطػػب الىػػرعى الػػذ يدػػر تىػريح ا حيػػث يببػػت

التاريػػر األخيػػر بودػػف الدبػػة كػػدمات بػػيمف فتحػػة النػػـ وكػػدـ مػػزرؽ بالخػػد األيسػػر وكػػدـ مػػزرؽ
خر ب سنؿ يسار الذًف وكدـ ىامؿ الدنميف لمليف اليسر ـ دوف يف تػرد لتمػؾ اإل ػابات ي
ذكػر بمحاضػػر الىػػرطة يو ملايمػػة الميابػة ممػػا زمػػف يف الدبػػة التػػى تػـ تىػريح ا لػػـ تكػػف اػػى
دبة المدمى عمي ا مل مقحظة يف الخقؼ بػيف اإل ػابات كػاف فػى يمػاكف ظػاارة بالودػف
تخنػػى عمػػى اللػػيف ول ػػو لػػـ تكػػف لخبيػػر متخ ػػص بمػػا

يس ػػوغ ملػػف ً ػػوؿ الحكػػـ بػ ػ ف ا ػػذا

الخػػقؼ ف ػػى و ػػؼ اإل ػػابات غي ػػر م ػػابر ويف م ػػا يل ػػوؿ عمي ػػف ف ػػى ا ػػذا ال ػػدد ا ػػى تم ػػؾ
اإل ابات التى يببت ا الخبير المختص واو الطبيب الىرعى الذ ياوـ بالكىؼ عف اللورات
إلببات كافة اإل ابات ألف ممازعة الدفاع فى اذا الى ف لـ تىمؿ أ ابات خنيػة يو يمػو اًر

يسػػتطيل كىػػن ا سػػو ذلػػؾ الخبيػػر المتخ ػػص ةواممػػا تلماػػت الممازعػػة ب ببػػات أ ػػابات ظػػاارة
لملػػيف المدػػردة

متخ

تخنػػى عمػػى يحػػد و يحتػػاج الكىػػؼ عم ػػا ألػػى خب ػرة خا ػػة يو د اريػػة فميػػة

ةٓ
و تمسػػؾ الػػدفاع ـ وكػػذلؾ ص ٖٗ مػػف مػػذكرة يسػػباب الطلػػف سػػالنة الػػذكر ـ بػ ف

أعتمػػاؽ ًػػوؿ لدمػػة طػػب عػػيف ىػػمس فػػى تبريػػر عػػدـ ودػػود بػػار تلميػػؽ يو أيبػػاؽ بالدبػػة التػػى
حت ـ مف يف مبؿ اذ اآلبار أمما تودػد فػى التلػذيب الػذ يػتـ فػى السػدوف والملػتاقت
ُى ًر ْ
ويف تاييػػد المدمػػى عمي ػػا فػػى المسػػكف يػػتـ بػ ًيػػد يتوادػػد فيػػف مبػػؿ المػػق ات والمقبػػس واػػو
يمػر لػيس مػف ىػ مف يف يخمػؼ تمػؾ اآلبػار ـ واػو أعتمػاؽ لاػوؿ مبمػى عمػى اإلفتػراض المظػػر
البحت يلوز ما يسامد مف الواًل الذ وًػل فلػقً فػى

ػورة الػدعو المطروحػة واػو مػا كػاف

يتليف عمى المحكمة ( وعمى محكمة اإلعادة بالتالى ) أستظ ار مف خقؿ تحايؽ تدريف واو
مػا فػػات عمػػى المحكمػة ( المماػػوض حكم ػػا ) أدػ ار مػػل لزومػػف وضػرورة ًيام ػػا بػػف ( وكػػذلؾ
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محكمة اإلعادة ) حيث

يدد فى طرح ذلؾ الػدفاع البحػث المظػر واآل ار النا يػة الماامػة

عمى اإلفتراض الذ ًد يخالؼ الواًل و يتنؽ ملف ٓ

و مما تمسؾ بف الدفاع ـ وتضممتف مذكرة يسباب الطلف سػالنة الػذكر ص  ٖٛومػا
بلداا يف الواًلة المدعى ب ا مستحيمة الحدوث عمى المحو الوارد ب ًواؿ ىػ ود اإلببػات الػذيف
دا ت ويراـ ل ا عمى المحو الوارد بالتحاياات وليد الرغبة فػى ا سػا ة لمطػاعميف والكيػد ل ػـ

مػػدفوعيف لػػذلؾ ب سػػباب يخػػر ماىػػبة عػػف خ ػػومات مػػل خػريف وب يلػػاز مػػم ـ ةواسػػتمد الػػدفاع
فى ذلؾ ألى عدـ ودود ي سمـ بمسكف الطاعمة األولى وخمو كػذلؾ مػف السػياط ويف األوراؽ
ًد خمت مما يايد اػذ المػزاعـ وًػد يغنمػت المحكمػة ( وكػذلؾ فلمػت محكمػة اإلعػادة ) أدػ ار
ملايمة مسكف الطاعمة األولى لمتحاػؽ مػف

ػحة اػذ الوًػابل باإلضػافة ألػى سػااؿ المتػردديف

عميف ممف يحتمؿ رايػت ـ لتمػؾ األىػيا التػى تػردد ذكراػا فػى التحاياػات ةواسػتلمال ا فػى وًػابل

التلذيب المزعومف بيد يف المحكمة لـ تمتنت ألى اذا الػدفاع ةواعتماػت ير لدمػة الخبػ ار يف

عػدـ تخمػػؼ بمػػة بػار لمايػػد بمل ػػمى المدمػػى عمي ػا أممػػا يردػػل ألػى أسػػتلماؿ األًمىػػة ومم ػػا
المق ات فى عممية الايػد ـ واػو أفتػراض ظمػى بحػت كػاف يمبوػى أسػتظ ار وكىػؼ حاياتػف
بالردوع ألى ى ود اإلببات واإلستلقـ مػم ـ بلػد أعػادة التحايػؽ مل ػـ بالدمسػة يمػاـ المحكمػة

عف الوسابؿ التى يُتبلت فى تاييد حركة المدمى عمي ا عمى حد ًول ـ وما أذا كاف تاييداا ًد
تـ باألًمىة يو األدساـ ال مبة يو الحباؿ  .وذلػؾ حتػى يمكػف اإلد

بػ ير ًػاطل فػى اػذا

الى ػ ف مسػػتمداً ألػػى الواًػػل المػػاد بػػد ً مػػف النػػروض الظميػػة والحمػػوؿ المدػػردة المسػػتاا مػػف

أفتراضات

مة ل ا بالواًل النلمى ٓ

 ٚأػبفذ ِزوشح أعجبة اٌـؼٓ ٔظب ص  : 93ـ
و محػػؿ لماػػوؿ فػػى اػػذا ال ػػدد بػ ف الػػدفاع ًػػد يمسػػؾ عػػف طمػػب أدػ ار اػػذا التحايػػؽ

ألف ممازعتف فى اذا الى ف تمطػو عمػى المطالبػة الدازمػة ب د اربػف وألمػف دفػاع دػوار يتلمػؽ
بتكذيب ى ود اإلببات ةواببات عدـ ألتزام ـ ال ػدؽ فػى يًػوال ـ لتلارضػ ا مػل الوًػابل الماديػة
التى تكذب وبالتالى فاد كاف عمى المحكمة يف تدر اذا التحايؽ بمنس ا ودوف حادة ألى
طمب

ريم مف الدفاع ما داـ يمف ممتج فى الػدعو ظػاار التلمػؽ بمػد

في ا وما داـ فى أدرابف أظ ار لمحؽ واداية لم واب ٓ
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ػحة يدلػة الببػوت

كػػؿ اػػذا وغيػػر

ـ طرحػػف الػػدفاع وتمسػػؾ فيػػف بودػػوب أد ػ ار التحايػػؽ عمػػى محػػو مػػا

ىرحت وف مت مذكرة يسباب الطلف عمى الحكػـ المماػوض الملتبػرة دػز اً
الطػػاعميف ـ والتػػى طويػػت فػػى واًػػل األمػػر عمػػى طمبػػات

يتدػ يز مػف دفػاع

ػريحة دازمػػة بتحايػػؽ الػػدعو

بملرفة محكمة اإلعادة ٓ
ومل وضوح و راحة ما اػو مطػروح عمػى المحكمػة مػف دفػاع يسػتودب التحايػؽ فػى

عدة يمور اامة دداً لتدمية ودف الحؽ فى الدعو

ـ ويتلػيف واألمػر كػذلؾ أدػراا مػالـ تكػف

المحكم ػػة ماتمل ػػة فلػ ػقً ب ػػحة تك ػػذيب دف ػػاع المت م ػػيف ألًػ ػواؿ الىػ ػ ود وب ػػدؽ ملي ػػف عم ػػى

مظػػاار الخػػقؼ ب ػػيف الػػدليميف النمػػى والا ػػولى و ػػحة اآلم ػػارات الدال ػػة عم ػػى يف الدبػػة الت ػػى
 ..ـ أ ً يف المحكمػة لػـ تدػر ي تحايػؽ ةواسػتباف يم ػا مػل

حت غير دبة المدمى عمي ا
ُى ًر ْ
أطراح ا لدفاع المت ميف لـ تاـ ب د ار اذا التحايؽ الوادب ٓ

* ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ف ٝاٌؼذيذ ِٓ أؽىبِٙب ثأْ  :ـ

" يف تحايػػؽ األدلػػة فػػى الم ػواد الدمابيػػة اػػو وادػػب المحكمػػة فػػى الماػػاـ األوؿ ووادػػب

عمػػى المحكمػػة تحايػػؽ الػػدليؿ مػػاداـ تحاياػػف ممكمػػا وبوػػض المظػػر عػػف مسػػمؾ المػػت ـ فػػى ىػ ف
اذا الدليؿ ألف تحايؽ يدلة اإلدامة فى المػواد الدمابيػة

ي ػم يف يكػوف راػف مىػيبة المػت ـ

يو المدافل عمف "ٓ

* ماض ٕٗ ٚٛ/ٗ/ـ سٕٜـ ٗ ٛـ ٕٗٗ
* ماض ٕٔ ٕٚ/ٕ/ـ س ٖٕ ـ ٖ٘ ـ ٕٗٔ
* ماض ٕ٘ ٛٗ/ٔٔ/ـ سٖ٘ ـ ٘ ٔٛـ ٕٔٛ
* ماض ٔٔ ٖٛ/٘/ـ سٖٗ ـ ٕٗٔ ـ ٕٔٙ

* ماض ٘ ٗ٘/ٔٔ/ـ مدموعة الاواعد الاامومية ـ ج  ٚـ رًـ  ٕ/ـ ص ٕ
* ماض ٕ٘ ٗٙ/ٖ/ـ مدموعة الاواعد الاامومية ـ ج  ٚـ ٕٓٔ ـ ٖٔٔ
* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ـ

" األ ػػؿ فػػى األحكػػاـ الدمابيػػة يف تبمػػى عمػػى التحايػػؽ الىػػنو الػػذ تدريػػف المحكمػػة

بالدمسة وتسمل فيف فى مواد ة المت ـ ى ادات الى ود ماداـ سماع ـ ممكما " ٓ
* ماض ٔٔ ٕٛ/ٔٔ/ـ س ٖٖ ـ  ٜٔٚـ ٓٛٚ
* ماض ٖٓٚٛ/ٔ/ـ س  ٕٜـ ٕٔ ـ ٕٓٔ
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* ماض  ٖٚ/ٖ/ٕٙـ س ٕٗ ـ  ٛٙـ ٕٔٗ
* ماض ٔ ٖٚ/ٗ/ـ س ٕٗ ـ ٖ ٜـ ٗ٘ٙ

* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ـ
"

سػػماع الىػػااد

يتلمػػؽ بمػػا يبػػدا ف ػػى التحاياػػات بمػػا يط ػػابؽ يو يخػػالؼ غي ػػر م ػػف

الى ود بؿ بما يبديف فى دمسة المحاكمة ويسل الدفاع مماًىتف يظ ا ار لودف الحاياة " ٓ
* ماض ٖ ٜٖٔٚ/ٙ/ـ سٕٗ ـ ٗٗٔ ـ ٜٜٙ

* ماض ٖٔ ٜٙ/ٔٓ/ـ س ٕٓ ـ ٕٓٔ ـ ٜٔٓٙ

* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ـ
"

ياػػدح فػػى وادػػب المحكمػػة الايػػاـ بػػالتحايؽ الوادػػب عمي ػػا يف يسػػكت الػػدفاع عػػف

طمبػف وًالػت  :يف الػػدفاع الػذ ً ػد بػػف تكػذيب يًػواؿ الىػااد

يسػوغ اإلعػراض عمػف باالػػة

األطمبمػػاف الػػى مػػا ىػ د بػػف الىػػااد المػػذكور لمػػا يمبمػػف اػػذا الػػرد مػػف م ػػادرة لمػػدفاع ًبػػؿ يف
يمحسـ يمر بتحايؽ تدريف المحكمة و يادح فى اذا يف يسكت الدفاع عف طمب يد ار اذا
التحايؽ ماداـ يف دفاعف يمطو عمى المطالبة ب درابف " ٓ

* ماض ٖٓ ٛٔ/ٕٔ/ـ س ٕٖ ـ  ٕٜٔـ ٕٕٓٔ
* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ـ

" اذا كػػاف الػػدفاع ًػػد ً ػػد بػػف تكػػذيب ىػػااد اإلببػػات ومػػف ى ػ مف لػػو

ػػم يف يتويػػر بػػف

ودف ال ير فى الدعو فاد كاف لزاما عمى المحكمػة يف تمح ػف وتاسػطف حاػف بتحايػؽ تدريػف

بموغا الػى غايػة األمػر فيػف يو تػرد عميػف بمػا يدحضػف يف اػى ريت أط ارحػف يمػا وًػد يمسػكت
عف تحاياف وكاف ما يوردتف ردا عميف باالة األطمبماف الى يًواؿ الىااد غير سابس لمػا يمطػو
عميف مف م ادرة الدفاع ًبؿ يف يمحسـ يمر ف ف حكم ا يكوف مليبا " ٓ
* ماض ٓٔ ٜٜٔٓ/٘/ـ س ٔٗ ـ ٕٗٔ ـ ٗٔٚ
* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ـ

" ب مػػف لمػا كػػاف الػػدفاع الػػذ يبػػدا الطػػاعف يتدػػف الػػى منػػى النلػػؿ المكػػوف لمدريمػػة ةوالػػى

أببػػات أسػػتحالة ح ػػوؿ الواًلػػة كمػػا روااػػا ىػ ود اإلببػػات ف مػػف يكػػوف دفاعػػا دواريػػا لتلماػػف
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بتحايؽ الدليؿ فى الػدعو إلظ ػار ودػف الحػؽ فيػف … ممػا كػاف ياتضػى مػف المحكمػة واػى

تواد ف يف تتخذ مف الوسابؿ لتحاياف وتمحي ف بموغا لواية األمر فيف " ٓ
* ماض ٔٔ سبتمبر سمة  ٛٛطلف  ٕٔ٘ٙلسمة  ٘ٛؽ

لما كاف ذلػؾ ـ فػ ف ًضػا الحكػـ باإلدامػة دوف تحايػؽ دفػاع الطػاعميف ودوف سػماع
الى ود وتحايؽ واًل الدعو

ـ أمما ي يب الحكـ بالا ور واإلخقؿ بحؽ الدفاع ٓ

ساثؼب  :اٌمظٛس ٚاإلخالي حبك اٌذفبع ٚسلبٌفخ اٌضبثذ ثـبألٚساق ٚاٌزٕـبلغ ٚفغـبد
اإلعزذالي :

وًل الحكـ المطلوف فيف فى خمػط وتخمػيط ىػديديف بىػ ف التاػارير النميػة الىػرعية فػى
الػػدعو

ـ ف ػ ورد ص  ٜ/ٛمػػف مدوماتػػف يف األسػػتاذ الػػدكتور محمػػد الل ارًػػى كبيػػر األطبػػا

الىرعييف وربيس ا دارة المركزية لمطب الىرعى ًدـ تاريػ اًر ـ بيممػا المػذكور ًػدـ تاريػريف

تاري اًر واحداً ـ والتارير البامى الذ لـ يتنطف أليف الحكػـ ولػـ يىػر أليػف مػاًش ويببػت بالحدػة
وباألدل ػػة الااطل ػػة وباأل ػػوؿ اللممي ػػة فس ػػاد دف ػػاع تاري ػػر لدم ػػة ط ػػب ع ػػيف ى ػػمس ع ػػف عم ػػؿ

الطبيب الىرعى الذ دػا مليبػاً بليػوب دسػيمة دػداً ـ  ...ويورد الحكػـ ص  ٔٓ / ٜمػف

مدوماتف يف األستاذ الدكتور رمز يحمد محمد مابػب كبيػر األطبػا الىػرعييف سػابااً ًػدـ تاريػ اًر
ـ بيممػػا ًػػدـ الػػدكتور رمػػز يحمػػد محمػػد تاري ػ اًر بامي ػاً

ػػاد اًر مػػف لدمػػة ممػػف ومػػف األسػػتاذة

الػػدكتورة اػػد محمػػد ديػػاب يسػػتاذ وربػػيس ًسػػـ الطػػب الىػػرعى والسػػموـ بكميػػة الطػػب بمػػات
داملػػة األزاػػر ومػػف األسػػتاذ الػػدكتور عػػادؿ عبػػد الحػػافظ التػػومى يسػػتاذ وربػػيس ًسػػـ الطػػب

الىػػرعى والسػػموـ بكميػػة الطػػب بمػػيف داملػػة األزاػػر ـ واػػو تاريػػر ىػػامؿ يىػػمؿ مػػف التاريػػر
األوؿ لمدكتور رمز و ادر مف لدمة يساتذة عرض بمرفااتػف ومػاًش ويببػت بالحدػة وباألدلػة
الااطل ػػة وباأل ػػوؿ اللممي ػػة فس ػػاد دف ػػاع تاري ػػر لدم ػػة ط ػػب ع ػػيف ى ػػمس ع ػػف عم ػػؿ الطبي ػػب
الىرعى الذ دا مليباً بليوب دسػيمة دػداً ـ أ ً يف الحكػـ لػـ يػتنطف بتاتػاً ألػى اػذا التاريػر
ولػػـ يىػػر أليػػف بػ

أىػػارة فػػى مدوماتػػف ! ـ وًػػد يوًلػػف ذلػػؾ كمػػف مػػل عػػدـ تح ػػيمف تح ػػيقً

حيحاً لممتيدػة التػى أمت ػى تاريػر لدمػف طػب عػيف ىػمس ـ يوًلػف فػى خمػط وتخمػيط بتلويمػف

عمػػى المتيدػػة التػػى أمت ػػى ألي ػػا الطبيػػب الىػػرعى فػػى سػػبب الوفػػاة ملتاػػداً يف لدمػػة طػػب عػػيف

ىمس ًد أتنات فى ذلؾ مل الطبيب الىرعى ـ بيمما ال حيم يف لدمة طب عيف ىمس ًد

أختمنت اى ا خر مل الطبيب الىرعى فى سبب الوفاة ػ فاالت لدمة طب عػيف ىػمس أف "
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وفػػاة دبػػة موضػػوع تى ػريم الطبيػػب الىػػرعى وفػػاة أ ػػابية متيدػػة فىػػؿ دور تمنسػػى مضػػاعنة
لمكسوراإل ػػابية المتل ػػددة ف ػػى األض ػػقع وم ػػا

ػػاحب ا م ػػف

ـ ى ػػديدة م ػػف ىػ ػ م ا أح ػػداث

أضػ ػػطرابات دوريػ ػػة سػ ػػاعدت عمػ ػػى سػ ػػرعة حػ ػػدوث الوفػ ػػاة يمػ ػػا أ ػ ػػابة المسػ ػػارياة ف ػ ػػى مػ ػػف
اإل ابات التى يكوف ل ا ت بير مساعد عمى تناًـ حالة اإلضػطرابات الدوريػة الماديػة لموفػاة "
ـ
" وفػاة

بيممػ ػ ػ ػ ػ ػػا ًػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ الطبيػ ػ ػ ػ ػ ػػب الىػ ػ ػ ػ ػ ػػرعى الػ ػ ػ ػ ػ ػػذ عػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ الحكػ ػ ػ ػ ػ ػػـ عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى تاريػ ػ ػ ػ ػ ػػر أف

ػػاحبة الدبػة التػػى ىػػرح ا حػدبت مػػف أ ػابت ا الرضػػية الحديبػػة المتلػددة ومػػا احدبتػػف

مػػف كسػػور باألضػػقع و تكػػدـ بالمسػػارياة " و ػػدمة ع ػػبية " ـ ف ػػذا الػػذ ًػػرر الطبيػػب
الىرعى وعوؿ عميف الحكـ لـ يتنؽ ملف فيف احد بما فى ذلؾ لدمػة طػب عػيف ىػمس

التػى

ت ور الحكـ ام ا تتنؽ مل ما ًرر الطبيب الىرعى فى سبب الوفاة ـ ف ػى لػـ ت خػذ بتاتػا "
بال ػدمة الل ػبية " كسػبب لموفػاة بيممػا " ال ػػدمة الل ػبية " اػى يسػاس وًػواـ ير الطبيػػب
الىػرعى ـ واألمػر الػذ يمبػئ عمػا وًػل فيػف الحكػـ المطلػوف فيػف مػف خمػط وتخمػيط وت افػت

وفساد أستد ؿ متيدة عدـ ألمامف بالتاارير الطبية ألماما

حيحاً وعدـ تنطمف لتاريريف ااميف

دداً مف التاارير المودودة فى منردات الدعو وتح يمف تح يقً خاطباً مػا ورد بتاريػر لدمػف
طػػب عػػيف ىػػمس التػػى خػػالؼ البابػػت في ػػا ةواعتاػػد خط ػ يم ػػا تتنػػؽ مػػل الطبيػػب الىػػرعى فػػى

سبب الوفاة ـ ف ذا يضيؼ ألى ذلؾ اف تاريػر األسػتاذ الػدكتور محمػد الل ارًػى وتاريػر األسػتاذ
الدكتور رمز يحمد محمد وتارير المدمة البقبيػة مػف اػذا األخيػر مػل األسػتاذة الػدكتورة اػد
محمػػد ديػػاب واألسػػتاذ الػػدكتور عػػادؿ عبػػد الحػػافظ التػػومى ًػػد أختمن ػوا اػػـ ييضػػا و دميلػاً مػػل
الطبيب الىرعى فى سبب الوفاة ـ بدا دمياً يف تلويؿ الحكـ عمػى ير الطبيػب الىػرعى فػى

سبب الوفاة أمما او تلويؿ فاسد باطؿ عمى ًالة ىاردة أختمنت مل ا وماًضػت ا كافػة التاػارير

الىرعية المادمة فى الدعو ٓ
ةواذ لـ يتنطف الحكـ ألى اإلختقؼ الدسيـ الواضم فى سبب الوفاة بيف تارير ال نة
التىريحية الذ عزااا ألى دمة ع بية ـ وبيف تارير لدمة طب عيف ىػمس التػى عزت ػا
ألػػى فىػػؿ دور تمنسػػى ةواضػػطرابات دوريػػة ـ ف ػ ف عػػدـ تنطػػف الحكػػـ ألػػى اػػذا اإلخػػتقؼ
يسمسف ييضاً ألى عيب التماًض والت اتر فى تسبيبف ـ ف ورد ص ٖٔ مف مدوماتػف مػا أمت ػى
أليف ير لدمة طب عيف ىمس فى سبب الوفاة ـ ويورد ص  ٔٚمف مدوماتف مػا أمت ػى أليػف

ير الطبيب الىرعى فى سبب الوفاة دوف اف يلرض ل ذا التماًض الدسيـ بيم ما بما يزيمف
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بؿ وزاد عمى ذلؾ ًولف ص  ٔٚيف المحكمة " تطمبف وت خذ بالمتيدة وال ير الذ يم ى بػف
الطبيب الىرعى تارير مف اف وفاة المدمى عمي ا تاف توسكاف حػدبت ٓٓٓ و ػدمة ع ػبية

" ـ أعتااداً خاطباً مف الحكـ اف الطبيب الىرعى يتناػت ملػف فػى ذلػؾ لدمػة طػب عػيف ىػمس
ـ وذلػػؾ أعتاػػاداً خػػاطئ وغيػػر

ػػحيم عػػاب أسػػتد ؿ الحكػػـ كمػػف بالنسػػاد ـ فض ػقً عػػف

عيوب الا ور مخالنة البابت باألوراؽ والتماًض والت اتر واإلخقؿ بحؽ الدفاع ٓ
خبِغب  :اٌمظٛس ٚفغبد اإلعزذالي

يبػػار دفػػاع الطػػاعميف دفاع ػاً دواري ػاً مػػادا يف الدبػػة التػػى تػػـ تى ػريح ا ليسػػت دبػػة
ػػحة

المدمػػى عمي ػػا ةواممػػا اػػى دبػػة يم ػرية يخػػر تحمػػؿ ذات الدمسػػية ةواسػػتدؿ الػػدفاع عمػػى
دفاعػػف ودديتػػف ب ػ ف الطبيػػب الىػػرعى الػػذ يدػػر التى ػريم لػػـ يتبػػل األ ػػوؿ النميػػة القزمػػة
لإلسػػتلراؼ عمػػى الدبػػة ًبػػؿ التى ػريم ويف المقبػػس التػػى كامػػت عمي ػػا موػػايرة لممقبػػس الت ػى
كامت المدمى عمي ا ترتدي ا والبابتة بمحضػر ملايمػة الىػرطة وبمحضػر ملايمػة الميابػة اللامػة

فض ػقً عػػف يف تاريػػر ال ػػنة التى ػريحية يورد بالدبػػة التػػى تػػـ تى ػريح ا أ ػػابات لػػـ تر ػػداا
الميابة ـ اذا فضقً عف يف الطبيب الذ يببت يمف يخرج الدبة التى ىرح ا مف البقدػة ويم ػا

كامت فى بداية زواؿ التيبس الرمى ويستحيؿ أمطباؽ ذلؾ عمى دبة تاف توسػكاف ألف الوضػل
بالبقدػػة يوًػػؼ عمميػػات التيػػبس الرمػػى وتكومػػا وزوا ً والمػػدة التػػى مكبت ػػا الدبػػة ًبػػؿ أدخال ػػا
البقدػػة كامػػت

تزيػػد بتاتػاً عػػف ٘ ـ  ٙسػػاعة واػػى مػػدة يسػػتحيؿ في ػػا أكتمػػاؿ التيػػبس الرمػػى

ماايػػؾ ببدايػػة زوالػػف  .ـ اػػذا باإلضػػافة ألػػى يسػػباب عديػػدة يخػػر يورداػػا الػػدفاع بمرافلتػػف
ومذكرتف ويوردت ا التاارير الىرعية اإلستىارية ٓ
و لـ يوادف الحكـ اذا الدفاع مواد ة دديػة ـ وظػف ـ كمػا يورد ص  ٔٚ/ٔٙـ يف

ا ػػذا ال ػػدفاع يمط ػػو عم ػػى تم ػػاًض وتم ػػافر ب ػػيف التمس ػػؾ بػ ػ ف الدب ػػة موض ػػوع التىػ ػريم ليس ػػت
لممدمى عمي ا وبيف الاوؿ " ب ف الدبة دبت ا واألحىا يحىاااا ةواف تطايرت مم ا المواد التػى

كامت سبباً فى وفات ا ممتحرة " ٓ

و مػػا مسػػبف الحكػػـ ألػػى الػػدفاع لػػـ يحػػدث ـ فمػػـ ياػػؿ الػػدفاع بتات ػاً يف الدبػػة دبػػة

المدمػى عمي ػا ـ يمػا الملػى ب ختنػا بػػار المػواد السػمية ف ػو ملػػى عمػى اإلدػ ار ات الىػػرعية
والملممية التى تضيل يبر السموـ أذا كامت الدبة المحرر عم ا تارير ال نة التىريحية اى ـ

أفتراضاً

تسميماً ـ دبة المدمى عمي ػا ـ بػؿ يف الملػى بلػدـ ودػود اآلبػار السػمية بالدبػة
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يت ػادـ بػػؿ وياكػد يف الدبػػة ليسػت لممدمػػى عمي ػػا التػى تػوافرت األدلػة الاوليػػة ـ بػػؿ والنميػة ـ
عمى يم ا تماولت بالنلؿ مادة سامة با د اإلمتحار ٓ

مل ػػود فما ػػوؿ أف الحك ػػـ ل ػػـ يواد ػػف بتاتػ ػاً م ػػا مل ػػا ال ػػدفاع ـ وملت ػػف التا ػػارير الى ػػرعية

اإلستىارية المادمة فى الدعو ـ عمى ًلود الطبيب الىرعى عػف أتخػاذ أدػ ار ات اإلسػتلراؼ
المتنؽ عمي ا عممياً وعممياً ويطرح الحكـ كؿ ذلؾ باالة غريبة ًا رة ًػاؿ في ػا ( ص ) ٔٚ

 :ـ " وتطػػرح المحكمػػة كافػػة التاػػارير اإلستىػػارية التػػى يُعػػدت لخدمػػة (! ) اػػذا الػ ير يو ذلػػؾ
أطمبماماً مف المحكمػة ةواًتماع ػا ـ كػذا (!) ـ بسػقمة عمػؿ الطبيػب الىػرعى عبػد المػملـ عبػد
اللزيػػز ال ػػينى و ػػحة (! ) ودًػػة (! ) مػػا أتخػػذ مػػف أد ػ ار ات "  " ........كمػػا تطمػػبف
المحكمة ـ اكذا ًالت (! ) ـ وت خذ بالمتيدة وال ير الذ يم ى بف الطبيب الىرعى تارير "ٓ
واذ الم ادرة عمى المطمػوب التػى أمت د ػا الحكػـ تليػب أسػتد لف بالتلسػؼ والنسػاد

المبطػػؿ ـ ف ػػذا الطبيػػب الىػػرعى الػػذ

ػػادر بػػف الحكػػـ عمػػى كػػؿ ممػػاعى الػػدفاع اػػو اػػو

المملى عميف وعمى أد ار اتف وما كاف يدب عميف أتباعف مػف أدػ ار ات لإلسػتلراؼ عمػى الدبػة
 .ـ وبالت ػػالى

ي ػػم بح ػػاؿ اإلس ػػتماد أل ػػى يًوال ػػف وح ػػداا إلطػ ػراح دف ػػاع الط ػػاعميف ب ػػدعو

اإلطمبماف ألى

حة تمؾ اإلد ار ات والباة ب ا ـ ما دامػت أدػ ار ات اإلسػتلراؼ التػى ًػاـ ب ػا

اى بذات ا المملى عمي ا مف الدفاع بالا ور وعدـ الدًة لما يمطو عميف مف الم ػادرة عمػى

المطموب ٓ
و يويػػر مػػف ذلػػؾ مػػا أسػػتطرد أليػػف الحكػػـ المطلػػوف فيػػف ب ػ ف يسػػاتذة الطػػب الىػػرعى
بطب عيف ىمس الممتدبيف ًد يكدوا
ألف اا

حة تمؾ اإلد ار ات فى تاريراـ الممضـ ٓ

األسػاتذة لػـ يباىػروا تحايػؽ الواًلػة ب منسػ ـ ولػـ يتود ػوا ألػى دار التىػريم

لمت كد مف يف اللمؿ در عمى أتباع تمؾ اإلد ار ات وحػداا عمػد اإلسػتلراؼ عمػى الدبػة كمػا
يف لدمػػة األطبػػا سػػالنى الػػذكر لػػـ تسػػتظ ر فػػى تاريراػػا مػػا أذا كامػػت واًلػػة اإلسػػتلراؼ عمػػى
دبة المدمى عمي ا ًد تمت

حيحة مف الماحية النلمية الواًلية مف عدمف.

ول ذا فاد كاف مف القزـ عمى المحكمة يف تكمؼ مػف ياػوـ بالتودػف ألػى دار التىػريم

لإلطقع عمى التلميمات ال ادرة والمطباة فى اذا الى ف والموابم الدػار اللمػؿ ب ػا لمتلػرؼ
عمػػى الدبػػث وكػػذلؾ مػػا يُببػػت بػػدفاتر الػػدار عػػف دبػػة المدمػػى عمي ػػا وبيامات ػػا والبطاًػػة التػػى
كامت مببتػة فػى مل ػم ا ومػا أذا كامػت دبػة يخػر لػذات الدمسػية ًػد دخمػت الػدار فػى وًػت
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ملا ر مف عدمػف وسػااؿ مػف ًػاـ ب ببػات بيامات ػا وتا ػى كػؿ مػا يمػزـ لتحايػؽ اػذا الػدفاع

الدد الدوار حااً ألمف يتلمؽ بدسـ الدريمة التػى مسػب لمطػاعميف الاػبض عمي ػا دوف حػؽ

وتلذيب ا حتى الموت ول ذا بات مف المتليف أد ار التحايؽ القزـ بملرفة ذو الخبرة فى اذا

المدػػاؿ مػػف خب ػ ار الطػػب الىػػرعى عمػػى يف يكػػوف اػػذا التحايػػؽ عمميػاً مػػف واًػػل الحػػاؿ الػػذ

تمت فيف أد ار ات اإلستلراؼ عمى الدبة و ي مم بحاؿ يف يكوف الػرد عمػى الػدفاع السػالؼ
الػػذكر مببت ػاً عمػػى فػػروض ةواعتبػػارات عمميػػة بحتػػة بليػػدة كػػؿ البلػػد عػػف الواًػػل النلمػػى والػػذ
در عميف اللمؿ بدار التىريم ٓ

ومل يف يحد المماعى الدوارية عمى مم ج الحكـ المماوض مسايرتف لمدمة طب عػيف
ىػػمس الاابمػػة عمػػى فػػروض غيػػر مسػػتمدة مػػف واًػػل الحػػاؿ النلمػػى البابػػت ـ ف ػ ف الحكػػـ
المطلػػوف فيػػف أمزلػػؽ ألػػى ذات اػػذا األسػػموب ـ ف ػ مدرؼ دوف تحاي ػػؽ فػػى واًػػل مػػا كامػػت
المدمػى عمي ػا ترتديػف مػػف مقبػس وًػت الوفػا ووًػػت ممػاظرة الىػرطة بػـ الميابػػة لمدبػة ـ واػػى

مقبس تختمؼ أختقفاً كمياً عف المقبس التى كامت عمى الدبة التى ماظراا الطبيب الىرعى

ـ  ..ماوؿ أف الحكـ ًد أمدرؼ ـ وبدوف ي تحايؽ ـ ألػى اسػموب اإلفت ارضػات الظميػة دوف

ي م خذ مف األوراؽ يو األًػواؿ ـ فػ ورد أط ارحػاً ل ػذا الػدليؿ الدػوار عمػى يف الدبػة التػى

ت غير دبة تاف توسكاف  .ـ  ...يورد ص  ٜٔمف مدوماتف ًالة أفتراضية غريبة عديبػة
ُى ًر َح ْ
يف " الىاادة البامية ً ......د أعتادت (! ) ـ وعمػى محػو مػا ىػ دت بػف فػى التحايػؽ ـ أبػداؿ
بياب المدمى عمي ا للدزاا عف ذلؾ ف مف لـ يكف امػاؾ مػا يحػوؿ (! ) بيم ػا وبػيف اػذا وًػد
أم ػرفت الىػػرطة وذابػػت الميابػػة ودو ب مقبػػس المدمػػى عمي ػػا ألػػى د ػوار الدبػػة مباى ػرة "

!

وما يورد الحكـ يمطو عمى عيوب دسيمة دداً تنسد أستد ؿ الحكـ فساداً كامقً  :ـ

* فاإلستد ؿ يبمى عمى أفتراض يو أحتماؿ ـ ةوامما عمى الواًل النلمى البابت
* و م خذ بتاتاً باألوراؽ لإلحتماؿ الظمى الذ أرتكف أليف الحكـ
* و م خذ بتاتاً باألوراؽ لاالة يف الىرطة أم رفت وتركت الدبة بق حراسة

* و م خذ بتاتاً باألوراؽ ينيد يف الدبة بايت ولـ تماؿ ألى دار التىػريم فػى ودػود الىػرطة
يو الحراسة
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* يمػػا ًالػػة الحكػػـ يف دو ب مقبػػس المدمػػى عمي ػػا ألػػى دػوار الدبػػة ـ ف م ػػا فضػقً عػػف
كوم ا أفتراضاً بوير م خذ ـ ف م ا تتماًض تماًضاً

ػارخاً مػل ملتاػد الحكػـ منسػف الػذ

يورد ص ٕ مف مدوماتف وساؽ فيػف يف المدمػى عمي ػا مامػت ألػى غرفػة يخػر مخ

ػة

لخزيف األكؿ واألحذية غير غرفت ػا المودػود في ػا مقبسػ ا ـ األمػر الػذ ياكػد أخػتقؿ
فكرة الحكـ عف عما ر الواًلة ٓ

ك ػػؿ ذل ػػؾ ال ػػردـ واإلفتػ ػراض دوف يف تحا ػػؽ المحكم ػػة ال ػػدعو ودوف يف تحا ػػؽ دف ػػاع

الطاعميف ـ ودوف يف تحاؽ عما ر ما أستمدت أليف فى أطراح اذا الدفاع الدوار الدد
الذ يى د لف الواًل ـ األمر الذ يليب الحكػـ بػالبطقف لما ػور واإلخػقؿ بحػؽ الػدفاع ـ
األمر الذ يودب ماضف ٓ
" و يادح فى ذلؾ يف يمسؾ الدفاع عف دعوة مدير دار التىريم لسػاالف عػف ملموماتػف

فػػى ا ػػذا الىػػ ف وض ػػـ الم ػوابم والتلميم ػػات المطباػػة داخػػؿ ال ػػدار والمتلماػػة باإلسػػتلراؼ عم ػػى
الدبث ًبؿ تىريح ا ألف أبارة الدفاع عف الطاعميف ل ذا الدفل يمطو عمػى المطالبػة الدازمػة
ريم ٓ

بتحاياف بموغاً لواية األمر فيف دوف ما حادة ألى طمب

وألف تحايؽ يدلػة اإلدامػة فػى المػواد الدمابيػة اػو وادػب المحكمػة فػى الماػاـ األوؿ و

ي م يف يكوف راف مىيبة المت ميف يو المدافل عم ـ ٓ
* ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ :

" ب ف الدفل ب ف مف ما تـ تحميمف لـ يكف او ما تـ ضبطف اػو دفػاع دػوار متػى كػاف

الواًػل يىػ د لػف ويسػامد ومػف بػـ كػاف يتلػيف عمػى المحكمػة تحاياػف بموغػاً ألػى غايػة األمػػر يو

ترد عميف بما يمنيف برد سابس " ٓ

* ماض  ٜٜٔٙ/ٔٓ/ٕٚـ س ٕٓ ـ ٕٕ٘ ـ ٕٗٔٔ
* ماض ٕٔ ٜٕٔٛ/٘/ـ س ٖٖ ـ ٕٓٔ ـ ٜ٘٘
* وّب لؼذ ثأْ :

" الػػدفاع الػػذ ً ػػد بػػف تكػػذيب يًػواؿ الىػػااد

يسػػوغ اإلعػراض عمػػف باالػػة اإلطمبمػػاف

ألػى مػا ىػ د بػػف الىػااد المػذكور لمػػا يمبمػف اػذا الػػرد مػف م ػادر لمػػدفاع ًبػؿ يف يمحسػـ يمػػر
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بتحايؽ تدريف المحكمة و ياػدح فػى اػذا يف يسػكت الػدفاع عػف طمػب أدػ ار اػذا التحايػؽ مػا
داـ يف دفاعف يمطو عمى المطالبة الدازمة ب درابف "ٓ

* ماض ٖٓ ٜٔٛٔ/ٕٔ/ـ س ٕٖ ـ  ٕٜٔـ ٕٕٓٔ
* وّب لؼذ ثأْ :

" تحايػػؽ األدلػػة فػػى المػواد الدمابيػػة اػػو وادػػب المحكمػػة فػػى الماػػاـ األوؿ و ي ػػم يف

يكوف راف مىيبة المت ـ يو المدافل عمف " ٓ

* ماض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٕ/ـ س ٖٕ ـ ٖ٘ ـ ٕٗٔ
* وّب لؼذ ثأْ :

" الػػدفل ب سػػتبداؿ السػػمد المطلػػوف عميػػف بػػالتزوير ـ اػػو دفػػل دػػوار يتلػػيف يف تواد ػػف

المحكمة برد سابس ةوا ً كاف حكم ا مليباً لا ور " ٓ
* ماض ٓٔ ٜٕٔٚ/ٔ/ـ س ٖٕ ـ ٗٔ ـ ٜٗ
عبدعب  :اٌمظٛس ٚاٌزٕبلغ ف ٝاٌزغجيت

يورد الحكـ ص ٖ فى تح يمف لمواًلة حسبما أستارت لديف يف وفاة المدمػى عمي ػا ـ

يخػػذاً بتاريػػر الطبيػػب الىػػرعى ـ حػػدبت متيدػػة اإل ػػابات الرضػػية المتلػػددة ومػػا يحدبتػػف مػػف
كسور باألضػقع وتكػدـ بالمسػارياا و ػدمة ع ػبية بػـ عػاد الحكػـ ويورد ص  ٚمػف مدوماتػف

يمف عوؿ عمى تارير الطبيب الىرعى مف يف الوفا بسبب

دمة ع بية ـ بػـ يضػاؼ ألػى

ذلؾ يف تارير يساتذة الطػب الىػرعى والسػموـ بكميػة الطػب داملػة عػيف ىػمس ًػد دػا مايػداً
لكؿ مف تارير الملمؿ الكيماو وتارير ال نة التىريحية  .ـ بـ عاد الحكـ فح ؿ ةواستمد (

ص ٖٔ ) ألػػى تاريػػر لدمػػة يسػػاتذة عػػيف ىػػمس الػػذ أمت ػػى فيمػػا يورد الحكػػـ ألػػى يف الوفػػا
أ ابية متيدة فىؿ دور تمنسى مضاعنة لمكسور المتلددة باألضقع ومػا

ػاحب ا مػف

ـ

ىديدة مف ى م ا يحػداث أضػطربات دوريػة سػاعدت مػل تكػدـ المسػارياا ومػا ب ػا مػف أ ػابات

يخػػر عمػػى سػػرعة حػػدوث الوفػػا

ـ بػػـ عػػاد الحكػػـ ف ػ ورد ص  " : ٔٚيف المحكمػػة تطمػػبف

وت خػػذ بالمتيدػػة والػػ ير الػػذ يم ػػى بػػف الطبيػػب الىػػرعى تاري ػػر يف وفػػاة المدمػػى عمي ػػا ت ػػاف
توسكاف حدبت مف أ ابت ا الرضية الحديبة المتلددة وما يحدبتف مف كسور باألضقع وتكدـ
بالمسارياا و دمة ع بية "  ..ومل وضوح التمػاًض واإلخػتقؼ بػيف سػبب الوفػا فػى تاريػر
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ال ػػنة التى ػريحية وسػػبب الوفػػا فػػى تاريػػر لدمػػة يسػػاتذة طػػب عػػيف ىػػمس أ ً يف الحكػػـ لػػـ

يتنطف ألى ما فى التاريريف مف تماًض ةواختقؼ واضحيف فى سػببية الوفػا فػ عتبر يف تاريػر
لدمػة اسػاتذة عػيف ىػمس ًػد دػا مايػدا كميػةً لتاريػر ال ػنة التىػريحية وذلػؾ غيػر ػحيم لػـ
ـ وخمػص فػى

يتنطف فيف الحكـ ألى ما فى التاريريف مف تمػاًض ةواخػتقؼ فػى سػبب الوفػا
ًضابف ألى ًياـ السببية طبااً لتارير ال نة التىريحية دوف يف يلرض بالتوفيؽ ل ػذا التمػاًض
واإلخػػتقؼ الػػذ حممتػػف يسػػبابف بػػيف التاري ػريف المػػذيف أعتمػػداما سػػمداً لاضػػابف األمػػر الػػذ

يليب الحكـ بالا ور والتماًض فى التسبيب ٓ
عبثؼب  :اٌمظٛس ٚاإلخالي حبك اٌذفبع

دفل الدفاع ـ ب حالتف عمى مذكرة يسباب الطلف الملتبػرة دػز اً

يتدػ يز مػف دفاعػف ـ

دفػػل بػػبطقف تاريػػر الطبيػػب الىػػرعى لخرودػػف عػػف حػػدود الم مػػة المحالػػة أليػػف والممتػػدب ل ػػا
وعمػى محػػو مػا يورد الػػدفاع ص ٗٗ محضػر دمسػػة المحاكمػة السػػاباة فػى الوًػػت الػذ ًلػػد
فيف الطبيب الىرعى عف تمنيذ يمر الميابة اللامة ال ادر  ٜٜٕٔ/ٔ/ٛبتكمينف ب عادة الكىؼ
عمى الدبة عمى ضو مستددات التحايؽ ًبؿ الت ريم بالػدفف ـ وبػرغـ دواريػة اػذا الػدفل
أ ً يف الحكػػـ أسػػتمد ألػػى تاريػػر الطػػب الىػػرعى دوف يف يلػػرض ل ػػذا الػػدفل الدػػوار أيػراداً يو

رداً ـ وذلؾ يليب الحكـ بالا ور وا خقؿ بحؽ الدفاع ٓ

صبِٕب  :اٌمظٛس ٚاٌزٙبفذ ٚاٌزٕبلغ ٚفغبد اإلعزذالي

فى تح يمف لمواًلة لـ يػورد الحكػـ ىػيباً عػف ت مػة الاػبض واإلحتدػاز أ ً عبػارة فػى

ص ٕ مػػف مدوماتػػف تاػػوؿ  " :فمػػا كػػاف مػػم ـ ( المت مػػيف ) أ ً يف باعػػدوا بػػيف المدمػػى عمي ػػا

وزميمتي ا ……… .ومامواا مف الورفة المخ
بمنرداا فى غرفة مخ

ة لمبيت بقبػت ف ألػى حيػث يحتدزواػا (! )

ػة لخػزيف األكػؿ واألحذيػة ومملواػا (! ) مػف الخػروج وسػمبواا (! )

حرية الحركة والتدوؿ داخؿ الىاة أ ً تحت أىراف ـ " ٓ

وفػػى تح ػػيمف ألدلػػة الببػػوت لػػـ يػػورد الحكػػـ سػػو " ًال ػػة " لىػػاادة اإلببػػات األولػػى

……… المطلوف فى ى ادت ا بالبطقف والتى لـ تسمل ا المحكمة ـ تاػوؿ ً " :ػاـ المت مػوف
بممػػل (! ) المدمػػى عمي ػػا مػػف المبيػػت مل ػػا والىػػاادة الباميػػة فػػى الورفػػة المخ

ػػة ل ػػف

وحدزواا (! ) بمنرداا (! ) فى أحد الوػرؼ المسػتلممة لتخػزيف الطلػاـ ويغماػوا عمي ػا باب ػا

بالمنتاح يحممف يحد سوااـ ولـ يكف يسمم ل ا بالخروج مف الورفة أ ً تحت أىراف ـ " ٓ
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ولـ يورد الحكـ ىيباً مف اذ الاالة الىاردة ـ

فى تح يمف ألًواؿ الىاادة الباميػة

……… .المايمػػة مػػل الىػػاادة األولػػى والمدمػػى عمي ػػا بالىػػاة ـ و فػػى تح ػػيمف ألً ػواؿ
ىااد اإلببات البالػث ……… الطبػاخ الػذ يلمػؿ مل ػف بالىػاة ـ ـ فمػـ ياػؿ يح ُػد ٌم مم مػا
ىػيباً مػف ذلػػؾ  .ـ بػػؿ ويورد الحكػـ مػػف يًػواؿ ……… .مػا يمػػاًض تمػؾ الاالػػة الىػاردة التػػى
عوؿ عمي ا مف يًواؿ الىاادة األولى ـ فح ػؿ مػف يًػواؿ الىػااد البالػث المػذكور يمػف كػاف
يىػػااد المدمػػى عمي ػػا ويتحػػدث ألي ػػا ويلمػػـ مم ػػا يف المت مػػيف يضػربوم ا واػػو مػػا يسػػتحيؿ يف

يحدث بملزؿ عف المت ميف ـ وذلؾ يتماًض تماًضاً واضحاً مل ما يورد الحكـ وعوؿ عميف

مػػف يًػواؿ الىػػاادة األولػػى مػػف يف المدمػػى عمي ػػا كامػػت محتد ػزة بمنرداػػا فػػى غرفػػة ويغماواػػا
عمي ا بمنتاح

يحممف يحد سػو المت مػيف ولػـ يكػف يسػمم ل ػا بػالخروج مػف الورفػة أ ً تحػت

أى ػراف ـ "  .ـ فيسػػتحيؿ عا ػقً وواًل ػاً يف تىػػكو المدمػػى عمي ػػا لمىػػااد البالػػث المت مػػيف فػػى

حضػػوراـ ـ ويسػػتحيؿ يف يىػػااداا ويتح ػدث ألي ػػا بمبػػؿ اػػذا الحػػديث واػػى محتد ػزة بورفػػة
تحػػت الانػػؿ والمنتػػاح الػػذ أعتمػػؽ الحك ػػـ يمػػف

يحممػػف يحػػد س ػػو المت مػػيف و يسػػمم ل ػػا

بالخروج مف اذ الورفة الموماة بالمنتاح أ ً تحت أىراف ـ ٓ

كذلؾ عاد الحكـ ف ورد مف يًواؿ ىاادة اإلببات الرابلة تيـ لويمج ما يمػاًض ويػماض

الاالػة الىػاردة التػػى يورداػا الحكػـ وعػػوؿ عمي ػا مػف يًػواؿ ىػاادة اإلببػات األولػػى ـ ذلػػؾ يف
الحكػػـ يورد مػػف يًػواؿ الىػػاادة الرابلػػة المدمػػى عمي ػػا أت ػػمت ب ػػا تمينوميػاً وىػػكت ألي ػػا واػػى
تبكػػى مػػف أعتػػدا المت مػػيف عمي ػػا بالضػػرب ـ اػػذا وألف دفػػاع المت مػػيف كػػاف ًػػد أسػػتمد أل ػى
ذات اذ الواًلة فى منى الابض واإلحتداز ـ ف ف الحكـ أعتمؽ يمف يسػتطيل يف يزيػؿ د لػة
اػػذا اإلت ػػاؿ التمينػػومى الػػذ أسػػتمر مػػدة طويمػػة كاػػوؿ ذات الىػػاادة ـ ويف يػػتخمص مػػف

تم ػػاًض ا ػػذا اإلت ػػاؿ ف ػػى بحبوح ػػة م ػػل حكاي ػػة الا ػػبض واإلحتد ػػاز  ..أعتم ػػؽ الحك ػػـ يم ػػف
يسػػتطيل أف يزيػػؿ الد لػػة والتمػػاًض باولػػف أف اإلت ػػاؿ كػػاف فػػى سػػاعة مبك ػرة مػػف ال ػػباح
ويمف كاف يبما موـ مخدومة المدمى عمي ا
ولػػـ يبػػيف الحكػػـ م خػػذ ـ ألمػػف

يودػػد لػػذلؾ م خػػذ ـ لماػػوؿ ب ػ ف اإلت ػػاؿ التمينػػومى

ال ػػذ أس ػػتمر م ػػدة طويم ػػة ك ػػاف يبم ػػا م ػػوـ مخ ػػدومت ا ( المت م ػػة األول ػػى ) ـ وألف " م ػػوـ "
مخدومػػة المدمػػى عمي ػػا محػػض أفتػػراض بحػػت ب ػػق دليػػؿ و م خػػذ ـ ف ػ ف الحك ػػـ لػػـ يىػػ
اإلستطراد فى اإلفتراضات وتوًػؼ عمػد حػد أفتػراض مػوـ المت مػة األولػى ولػـ يػورد ىػيباً عػف
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حػػاؿ المت مػػيف الباميػػة والبالػػث مػػف الياظ ػػة يو المم ػػاـ (! ) وفػػات الحك ػػـ فػػى محاولتػػف أ ازل ػػة

التمػػاًض يمػػف زاد الطػػيف بمػػة ـ ويف أفت ػراض " مػػوـ " المخػػدوـ

يحػػؿ حكايػػة البػػاب المومػػؽ

عمى المدمى عمي ا بالمنتاح الػذ يورد الحكػـ وعػوؿ عمػى يمػف

يحممػف سػو المت مػيف و

يسمم ل ا بالخروج أ ً تحت أىراف ـ ٓ

أف مػا يورد الحكػـ مػف يًػواؿ الىػااديف البالػث والرابلػة يمػاًض ويػماض عايدتػف التػى

داف ب ا الطاعميف بت مة الابض واإلحتداز تلويقً عمى ما يورد مف يًػواؿ الىػاادة األولػى ـ

وبذلؾ يكوف الحكـ ًد منى فى بلض يسبابف ما يببتف البلض اآلخر بحيث لـ يلد يلرؼ مم ا

مػػا أذا كامػػت المحكمػػة ًػػد أًتملػػت بت ػوافر تمػػؾ الت مػػة بكافػػة عما ػػراا الااموميػػة والواًليػػة مػػف
عدمف  .وذلؾ كمف بسػبب أضػطراب يسػبابف وعػدـ أسػتارار واًلػة الاػبض دوف ودػف حػؽ ـ فػى
ذاػػف المحكمػػة اإلسػػتارار الػػذ يدلم ػػا فػػى حكػػـ الوًػػابل البابتػػة  .األمػػر الػػذ يلدػػز محكمػػة

الػػماض عػػف بسػػط رًابت ػػا عمػػى الحكػػـ ةوابػػدا الػ ير فػػى مػػد سػػقمة و ػػحة تطبيػػؽ الاػػاموف

عمى واًلة الدعو بسبب ما ي اب ا مف يضطراب وتماًض وعػدـ تدػامس واػو مػا يليبػف بمػا
يستودب ماضف ٓ
وكػػاف عمػػى المحكمػػة ليسػػتايـ ًضػػاااا فػػى ممطػػؽ سػػديد يف تسػػتار عمػػى ًػػوؿ ملػػيف

بالمسبة لواًلة اإلحتداز دوف حؽ التى يسمدت ا لمطاعميف و تح ؿ مف يًواؿ ى ود اإلببات
مػػا يتلػػارض مػػل تمػػؾ ال ػػورة التػػى أعتمات ػػا ويًامػػت عمي ػػا ًضػػا اا ةواذ خالنػػت ذلػػؾ ودػػا

حكم ا عمى اذا المحو مف الت اتر والوموض فػ ف اػذا يػدؿ عمػى أخػتقؿ فكرتػف عػف عما ػر
الواًلة واو ما يليبف كما سمؼ البياف بما يبطمف  .و محؿ فى اذا ال دد لماوؿ ب ف اللاوبػة

الماضػػىب ا مبػػرر لدريمػػة الضػػرب المنضػػى أل ػػى المػػوت م ػػا داـ يف الط ػػاعميف يم ػػازعوف ف ػػى
ورة الواًلة ب كمم ا ٓ
* ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ :

" بػ ف الحكػػـ يكػػوف مليبػاً أذا كػػاف مػػا يوردتػػف المحكمػػة فػػى يسػػباب حكم ػػا يمػػاًض بلضػػف

الػػبلض اآلخػػر وفيػػف مػػف التلػػارض مػػا يىػػوبف بلػػدـ التدػػامس ويمطػػو فػػوؽ ذلػػؾ عمػػى أب ػػاـ
وغمػػوض وت ػػاتر يمبػػئ عػػف أخػػتقؿ فكرتػػف عػػف عما ػػر الواًلػػة التػػى أسػػتخمص مم ػػا اإلدامػػة

مما

يمكف ملف أستخقص ماوماتف ويلدز محكمػة الػماض عػف يعمػاؿ رًابت ػا عمػى الودػف

ال حيم ضطراب اللما ر التى يورداػا الحكػـ وعػدـ أسػتاراراا اإلسػتارار الػذ يدلم ػا فػى

115

حكـ الوًابل البابتة مما يستحيؿ عمي ا ملف التلػرؼ عمػى ي يسػاس كومػت محكمػة الموضػوع
عايدت ا فى الدعو "ٓ

* ماض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٜـ س  ٕٛـ  ٜـ ٗٗ
* ماض ٔٔ ٜٔٛ٘/ٙ/ـ س  ٖٙـ  ٖٔٙـ ٜٚٙ
والاالة الىاردة التػى يورداػا الحكػـ لمىػاادة األولػى وماًضػ ا وماضػ ا مػا يورد الحكػـ

مف يًواؿ ىااد اإلببات البالث والرابلة ـ اى ًالة

تحمؿ ًضػا الحكػـ باإلدامػة فػى ت مػة

الاػبض واإلحتدػاز التػػى لػـ يػورد الحكػػـ فػى الواًػل ي تسػػبيب ل ػا ويكػوف ًوامػػف الواًػل النلمػػى
البابت المستمد مف يدلة مطروحة ًابمة فى الدعو ٓ
ةواستلراض الحكـ ص  ٔٙمف مدوماتف ـ بلض مبادئ الابض واإلحتدػاز ـ لػيس

أبباتػاً لواًلػػة الت مػػة فػػى حػػؽ المت مػػيف أبباتػاً ًوامػػف واًػػل يكػػوف مسػػتمداً مػػف يدلػػة بالػػدعو

ـ

وفوؽ ذلؾ خمت يسػباب الحكػـ خمػواً تامػاً مػف ي بيػاف يو تسػبيب يػديف ب ػذ الت مػة المت مػيف

الباميػػة واػػى يافلػػة مخطوبػػة والبالػػث واػػو ًا ػػر وتمميػػذ و سػػيطرة بتاتػاً ألحػػداما عمػػى الىػػاة
التػػى تمتمك ػػا وتسػػيطر عمي ػػا األـ التػػى يليىػػاف فػػى بيت ػػا وعمػػى يبابات ػػا وتحػػت رعايت ػػا وفػػى

كمن ا ٓ

ولػـ يػتنطف الحكػـ فػى أعتسػافف اإلدامػة بالاالػة الىػاردة لمىػاادة األولػى المماوضػة بمػػا

يورد ذات الحكػػـ مػػف يً ػواؿ الىػػااديف البالػػث وال اربػػل ـ لػػـ يػػتنطف ألػػى مػػا ورد ب دلػػة الػػدعو
مايداً لاوؿ دفاع الطاعميف يف المدمى عمي ا تايـ بالىاة وتحيا في ا وت كؿ وتىػرب وتمػاـ في ػا
و مػ و ل ػػا سػوااا

ـ ويف ودوداػػا وموم ػػا مػف بػػـ ب ػػذ الىػػاة يمػػر طبيلػػى مػػف لػوازـ اػػذ

اإلًامة التى يدمل عمي ا الى ود  .ولـ يتنطف الحكـ ألى ما ورد ب ًواؿ اا

الىػ ود ويببػت

يف المدمى عمي ا كامت حرة تتحرؾ فى الممزؿ كيؼ ىا ت فيف وتتحػدث فيػف الػى مػف ىػا ت
ـ وتتحدث فى التمينوف متى ىا ت  ..فنى محضػر تحايػؽ الميابػة ًػاؿ ……… ص " ٗٛ
الىوا ت عمداا باال ـ فترة كبيرة وكم ـ بيباتوا فى البيت " ـ وًػاؿ ص  " ٜٗوكمػت كػؿ يػوـ
يىػوف ا ( ي تػػاف توسػػكاف ) " ـ وًػػاؿ ص  " ٜٗييػػو اػى (………) ًالػػت لػػى  " ..وًػػاؿ

ص ٘ٔ " اػػى (………) ال ػػبم بتىػػتوؿ عػػاد فػػى البيػػت " وًػػاؿ ص  " ٔٙيخػػر م ػرة
ىنت ا (………) فى اليوـ المى ماتت فيػف ال ػبم السػاعة ٔٔ ص " وًػاؿ ص  " ٔٙاػى
(………) كامػت بتاػولى  " ..ـ ولػـ يػزعـ المػذكور يف ……… كامػػت محتدػزة فػى غرفػػة
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ةوامما ًاؿ فى الىاة  ..وودوداػا بالىػاة اػو زـ أًامت ػا وحيات ػا ومليت ػا بالىػاة  ..و ًالػت
تػػوتمج سػػر تيمػػى ص ٕٔ  :يمػػا ىػػنت ا يػػوـ الحػػادث ( الوفػػاة) وكامػػت عاديػػة خػػالص وبلػػد
اللىػػا ارحػػت تمػػاـ فػػى يوضػػت ا " وًالػػت ص  " : ٕٛاػػى (………) ًالػػت ل ػى يف مػػداـ
……… " ..ـ وًالػػت ص  " : ٗٙاػػى (………) ًالػػت لػػى  " ..ـ وًالػػت ارتػػيف ىػػوف
ص  " : ٗٙاػ ػػى (………) ًالػ ػػت لػ ػػى يف مػ ػػداـ ……… " ..وًالػ ػػت ص ٔٗ  " :ا ػ ػػى

(………) ًالت لى يف مداـ ……… " ..ـ وىػ دت تػيـ لػوميج التػى تلمػؿ لػد ………
بالمل ػػاد

فاال ػػت ص ٕ٘  " :الم ػػى ح ػػؿ يف الخادم ػػة زميمت ػػى ……… أت ػػمت ب ػػى ف ػػى

التمينػوف وًالػػت لػػى أت ػػمى بسػنارة تايقمػػد وبموػػي ـ  " ..ـ وًالػػت ص ٖ٘  " :اػػى ( تػػاف )
أت ػمت بػػى يػوـ الدملػػة الموافػػؽ  ٜٜٔٔ/ٕٔ/ٕٚحػوالى السػػاعة  ٛص  ..ـ و ًالػػت ص
ٗ٘  " :والمكالمػػة أسػػتمرت ح ػوالى خمػػس دًػػابؽ " .

ومػػل يف الػػدفاع ًػػرع سػػمل المحكمػػة

ب ذ اللما ر البابتة بالتحاياات ب م ا تمنى فرية الاػبض واإلحتدػاز فػى الىػاة التػى تاػيـ في ػا
……… وتليش وت كؿ وتماـ ومف لوازـ اػذ اإلًامػة يف تكػوف في ػا دوف يف تلػد اػذ اإلًامػة
ًبضػ ػاً يو أحتد ػػا اًز وب ػػدليؿ يف ك ػػؿ المايم ػػيف ف ػػى المم ػػزؿ م ػػف الخ ػػدـ ال ػػذيف تح ػػامموا تح ػػامقً

واضػػحاً عمػػى الطػػاعميف ًػػد يًػػروا فػػى اػػذ المواضػػل اللديػػد مػػف التحايػػؽ يف ……… كامػػت
تتحرؾ بحرية وتروح وتودو بحرية وت كؿ مل زميقت ا كالملتاد وتبادل ـ الحديث فى كػؿ وًػت

كما تىا

ـ بدليؿ أت ال ا بالتمينوف الطويؿ بزميمت ا ……… المايمة فى الملاد وتحدب ا

مل ا بكؿ حرية ف ف ذلؾ يمنى فرية الابض واإلحتداز ـ  ..أ ً يف الحكـ لـ يتنطف ألى اذ

اللما ر ولـ ياسط ا حا ا ولـ يوازف بيم ا وبيف يدلة الببوت ـ وًػد حكمػت محكمػة الػماض

م ار اًر ب ف " وادػب المحكمػة يف تمتػزـ الحاػابؽ البابتػة بػاألوراؽ وبػ ف يىػتمؿ حكم ػا عمػى مػا

ينيد يم ا مح ت الدعو ويحاطت بظروف ا وب دلة الببوت التى ًاـ اإلت ػاـ عمي ػا عػف ب ػر
وب يرة ووازمت بيم ا وبيف يدلة المنى ٓ
وبػ ف يتضػػمف حكم ػػا مػػا يػػدؿ عمػػى مواد ػػة عما ػػر الػػدعو واإللمػػاـ ب ػػا عمػػى ودػػف
ين م عف يم ا فطمت ألي ػا ووازمػت بيم ػا ويف ً ػوراا عػف ذلػؾ يليػب حكم ػا بالا ػور فػى

البياف ٓ

* ماض  ٜٜٔٚ/ٖ/ٕٙـ س ٖٓ ـ ٔ ٛـ ٖٜٗ
* ماض  ٜٜٔٚ/٘/ٙـ س ٖٓ ـ ٖٔٔ ـ ٖٓ٘
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* ماض ٕٗ ٜٔٚٛ/ٗ/ـ س  ٕٜـ ٗ ٛـ ٕٗٗ
* ماض  ٜٜٔٚ/ٖ/ٕٜـ س ٖٓ ـ ٕ ٛـ ٖٜٜ
* ماض ٘ ٜٜٔٚ/ٔٔ/ـ س ٖٓ ـ  ٔٙٚـ ٜٚٛ
* ماض ٕ٘ ٛٔ/ٖ/ـ س ٕٖ ـ  ٗٚـ ٕ٘ٚ
* ماض ٖ ٜٔٛٔ/ٕٔ/ـ س ٕٖ ـ ٔ ٔٛـ ٖٖٓٔ

كػػذلؾ فػ ف الحكػػـ لػػـ يسػػتظ ر بتاتػاً ًيػػاـ الا ػػد الدمػػابى لدريمػػة الاػػبض واإلحتدػػاز

حالػػة كػػوف اػػذ الدريمػػة المابمػػة بالمػػادة  ٕٕٛ /ع مػػف الد ػرابـ اللمديػػة التػػى تتطمػػب ً ػػداً

دمابياً عاماً او أتدا أرادة الدامى ألى حرماف المدمى عميف مف حريتف فػى التدػوؿ دوف ودػف

حؽ مل عممف بذلؾ ـ و يتحاؽ الا د أذا توافر لد الدامى غمط فى اإلباحة مل مقحظة
يف الومط يو الد ؿ بااموف اإلد ار ات الدمابية وغير او د ؿ بوير ًاموف اللاوبات مما يمنى

الا د الدمابى و ي مم الخط اللمد بديقً عف الا د الدمابى إلملااد المسبولية ٓ

* د.احمد فتحى سرورـ الوسيط فى الاسـ الخاصـ ط ٖـٜ٘ٔٛـ رًـ ٗٙٓ/ص ٔٙٛ

وبابػػت بمحاضػػر دمسػػات المرافلػػة بالمحاكمػػة السػػاباة المحػػاؿ ألي ػػا ص  ٖٚ/ٖٙبػػـ
ف ػػى ص ٖٗ  ٗٗ /ـ وكػػػذا بم ػػذكرة يسػػػباب الطلػػػف عمػػػى الحك ػػـ المماػػػوض الملتبػ ػرة دػػػز اً
يتد ػ يز مػػف دفػػاع الطػػاعميف ـ يف الػػدفاع ًػػرع سػػمل المحكمػػة ب ػػذا الػػدفاع ودفػػل ب ػ ف فك ػرة

الابض واإلحتداز فكرة بليدة تمامػاً عػف ذاػف وً ػد وميػة المت مػيف و تػدخؿ بتاتػاً فػى ً ػد

المت ميف و تدخؿ بتاتاً فػى أرادت ػـ  ..ويبػد الػدفاع وًػدـ لممحكمػة

ػو اًر ضػوبية للديػد مػف

يحكػػاـ الػػماض المايػػدة لدفاعػػف يف الا ػػد الدمػػابى فك ػرة ًوام ػػا اإلرادة اللالمػػة المدركػػة التػػى

أتد ت ً داً وعمداً ألى مخالنة الااموف ويف أرادة مخالنة الااموف تتطمب اللمـ بخطورة النلػؿ
وبلما ػػر ويبػػار ويمػػف بويػػر اػػذا اللمػػـ واػػذ اإلحاطػػة

يت ػػور يف تتدػػف اإلرادة ألػػى الخػػروج

عمى الااموف ويف اللمػـ الػذ تتطمبػف فكػرة الا ػد الدمػابى اػو اللمػـ النلمػى
يحؿ أمكاف اللمػـ محػؿ اللمػـ ويف فكػرة الا ػد الدمػابى

المنتػرض و

تكتنػى بػاللمـ و بػار كوًػابل ماديػة

ةواممػػا تتطمػػب اللمػػـ ب ػ ف اػػذ اآلبػػار ـ ذات د لػػة ًاموميػػة مليمػػة ألف أرادة مخالنػػة الاػػاموف
تت ػوافر أ ً ل ػػد م ػػف عم ػػـ يف بػػار فلم ػػف تتض ػػمف أخ ػػق ً ب حكػػاـ الا ػػاموف ول ػػذلؾ ك ػػاف لملم ػػـ
بالااموف يبر فى تحديد يحكاـ الا د الدمابى ٓ
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* د  .محمود مديب حسمى ـ المظرية اللامة لما د الدمابى ـ ط ٕ ـ ٗ ٜٔٚـ
ص ٕ٘ ٕٙ/وما بلداا وص  ٘ٚوما بلداا

ةواستى ػ د الػػدفاع ت ييػػداً لدفلػػف باللديػػد مػػف يحكػػاـ الػػماض فػػى الد ػػؿ وفػػى الومػػط فػػى

اإلباحة بمذكرة يسباب الطلف سػالنة الػذكر ـ مػف ذلػؾ يف محكمػة الػماض مػل يم ػا أفترضػت
عمػػـ الىػريؾ فػػى الزمػػا بػػزواج مػػف يزمػػى ب ػػا وتىػػددت فػػى دػواز أببػػات اللكػػس أ ً يم ػػا ظمػػت

تسػػتمزـ اللمػػـ بواًلػػة الػػزواج لايػػاـ الا ػػد الدمػػابى ـ وحكمػػت بػ ف الد ػػؿ بلػػدـ دػواز الدمػػل
بػػيف الم ػرية وخالت ػػا د ػػؿ باػػاموف األح ػواؿ الىخ ػػية ممػػا ُيلػػد فػػى دممتػػف مزيد ػاً مػػف الد ػػؿ
بالواًل يمنى الا د الدمابى فى دريمة تزوير عاد الزواج بذكر خمو الزودػة مػف الموامػل يمػاـ
الم ذوف ٓ
* ماض ٓٔ ٜٖٔٗ/٘/ـ مدموعة الاواعد الاامومية ـ ج  ٙـ ٔ ٔٛـ ٕٗٚ
* ماض ٕ ٜٜٔ٘/ٔٔ/ـ س ٓٔ ـ ٓ ٔٛـ ٗٗٛ

وحكمت ب ف الد ؿ ب حكاـ وًواعد ًاموف خر غير ًاموف اللاوبػات يو الخطػ في ػا ـ
مبػػؿ الخط ػ فػػى ف ػػـ يسػػس الاػػاموف اإلدار ( وكػػذلؾ ًػػاموف اإلد ػ ار ات الدمابيػػة ) ـ يدلػػؿ
النلؿ المرتكب غير مابـ وطبيلى يف المت ـ

يمكف يف يماًش المسابؿ مماًىة فا ية ٓ

* ماض ٕ٘ ٜٔ٘ٙ/ٕٔ/ـ س  ٚـ ٘ ٖٙـ ٖٖٔٔ

وب ف اإلعتااد فى تنسير خػاطئ لماػواميف المتلماػة ب عامػة غػق المليىػة يمنػى الا ػد
الدمابى القزـ لتوافر دريمة عدـ الوفا ب ذ اإلعامة ٓ
* ماض ٘ ٜٔٙٚ/ٙ/ـ س  ٔٛـ  ٜٔٗـ ٗٗٚ

وب ف د ؿ المالؾ بتكييؼ التلديؿ الذ يدر فى البما واػؿ يرًػى ًامومػاً ألػى أمىػا

مبمػػى دديػػد فػػى مبمػػى ًػػديـ

يخضػػل لايػػود اإليدػػارات اػػو د ػػؿ مركػػب مػػف الد ػػؿ بالاػػاموف

وبالوًابل يلد فى دممتف د قً بالوًابل يمنى الا د الدمابى ٓ
* ماض  ٜٔٙٙ/ٕ/ٜـ س  ٔٚـ ٘ٔ ـ ٛٙ

و بػ ف د ػػؿ رب اللمػػؿ بالطبيلػػة الااموميػػة لاػرار الن ػػؿ ومػػد ممزوميػػة ًػرار المدمػػة

البقبية ب عادة اللامؿ المن وؿ و بار يمنى الا د الدمابى ٓ
* ماض  ٜٔٙٙ/ٖ/ٕٛـ س  ٔٚـ ٘ ٚـ ٖٚٛ
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و ب ف د ؿ يبر ألوا يمر األدا عمى ًياـ الحدز الموًل بالتطبيؽ لااموف المرافلات

يمنى الا د الدمابى ٓ

* ماض ٘ٔ ٜٔٙٓ/ٖ/ـ ٔٔ ـ ٖ٘ ـ ٕٔٚ
وب ػػرغـ ا ػػذا كم ػػف ـ فػ ػ ف الحك ػػـ ل ػػـ يس ػػتظ ر بتات ػػا ًي ػػاـ الا ػػد الدم ػػابى م ػػل ل ػػزوـ
أستظ ار ةواستحالة مسػبتف ألػى الطػاعميف فػى اػذ الظػروؼ البابػت مم ػا يف تػاف توسػكاف تاػيـ
وتحيا وتليش وتماـ وت كػؿ فػى اػذ الىػاة أًامػة مسػتمرة دابمػة تبارح ػا مػف ًبػؿ وًػابل اػذ
الدعو بحيػث يسػتحيؿ يف تلتبػر اػذ اإلًامػة الملتػادة ًبضػاً يو أحتدػا اًز وبحيػث يسػتحيؿ يف
يكوف ً د يحد مف الطاعميف ًد أتدف ألى الابض واإلحتداز ٓ

وك ػػذلؾ ف ػػاف الحكػػػـ لػػػـ يل ػػرض بتاتػ ػاً لموً ػػؼ الط ػػاعميف البامي ػػة والبال ػػث مػػػل بب ػػوت
يممػؾ و يسػت در الىػاة و

خ و ية موًن ما يم ما يَُينَاع والبالث ًا ر ويف يحداً مم ما
سمطاف أل مم ما عمى الىاة يو عمى الخدـ الذيف يلمموف ب ا لد األـ
اللمػػؿ الوحيػػدة

ػاحبة الىػاة وربػة

ػػاحبة الكممػػة دوف س ػوااا ـ ومػػل ذلػػؾ يًػػاـ الحكػػـ المسػػبولية ًبػػؿ الطػػاعميف

البامية والبالث دوف يف يستظ ر فى مدوماتف ًياـ أتناؽ عمى ذلؾ بيم مػا وبػيف األـ ربػة اللمػؿ
و ػػاحبة الى ػػاة و ػػاحبة الكمم ػػة ودوف يف يس ػػتظ ر ًي ػػاـ ي

ػػورة م ػػف

ػػور المس ػػاامة

الدمابية التبلية فى واًلة تابؿ بطبيلت ا اإلسماد لوير األـ احبة الدار والكممػة مػا لػـ ُيا ْػـ
الحكػػـ ب سػػتخقص سػػديد ًيػػاـ رابطػػة ملمويػػة ومسػػاامة دمابيػػة تبليػػة تاػػيـ لمطػػاعميف الباميػػة
والبالث مسبولية وتىداا ألى الممسوب للـ

احبة الدار والكممة  .األمر الذ يليب الحكػـ

بالا ػػور وفسػػاد اإلسػػتد ؿ ـ فض ػقً عمػػا سػػمؼ بيامػػف مػػف ً ػػور ومخالنػػة البابػػت بػػاألوراؽ

ةواخقؿ بحؽ الدفاع يسمسوا الحكـ ألى فساد اإلستد ؿ ٓ

ربعؼب  :اٌمظٛس ٚفغبد اإلعزذالي

يورد الحكـ المطلوف فيف (ص  )ٕٓ / ٜٔتدليق عمى ًياـ ظرؼ سبؽ اإل ػرار فػى

حؽ الطاعميف ـ يمف "

يدؿ عمى توافر ظرؼ سػبؽ اإل ػرار ًبػؿ المت مػيف كظػرؼ مىػدد

لدريمػػة الضػػرب المنضػػى ألػػى المػػوت مػػف أًػػدام ـ عمػػى أرتكػػاب الدريمػػة واػػـ ممػػوف داخػػؿ
مسػػكم ـ

تى ػػوب ـ ب ػػورة يو امنل ػػاؿ يتخي ػػروف وً ػػت اإلعت ػػدا بالض ػػرب عم ػػى المدم ػػى عمي ػػا

ووسيمتف كمما عف ل ـ ذلؾ وفى الوًت الذ يحمو ل ـ دوف ادمى أحساس يو تنكير فى أيااؼ
اذا الدرـ واى األمور التى تكىؼ وضاعة فػى السػموؾ (! ) وخطػورة فػى المنسػية اإلدراميػة
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ويتحاػػؽ ب ػػا أعػػداد النكػػر فػػى الدريمػػة ورسػػـ خطػػة تمنيػػذاا فػػى اػػدو وتػػرو ويتػوافر ب ػػا سػػبؽ
اإل رار كظرؼ مىدد " ٓ

وم ػػا س ػػاًف الحك ػػـ يس ػػباب ف ػػى الظ ػػاار و مام ػػل في ػػا و يكن ػػى ف ػػى ذات ػػف إلبب ػػات يف
الطػػاعميف دميل ػاً ًػػد ًامػػت بيػػم ـ رابطػػة ملمويػػة وام ػػـ دميل ػاً ًػػد فكػػروا فػػى دريمػػة محػػددة

ةواسػػتار يايػػم ـ وعاػػدوا اللػػزـ فػػى اػػدو بػػاؿ ورويػػة وتػػدبر ةواعمػػاؿ فكػػر عمػػى أرتكاب ػػا ـ ولػػـ
يستدؿ الحكـ أستد حاياياً عمى ىئ مف ذلؾ ـ سيما ويف األدوات الماوؿ ب م ا أسػتلممت
تسػػتمزـ أعػػداداً سػػابااً او تد يػزات مسػػباة

فػػى اإلعتػػدا المزعػػوـ عمػػى فػػرض حدوبػػف دػػد ً

فكم ا يدوات ممزلية مودػودة بػالممزؿ ـ اػذا باإلضػافة ألػى اف المسػتناد مػف تح ػيؿ الحكػـ
لمواًلػػة اف الط ػػاعميف كػػاموا تح ػػت ضػػوط وتػ ػ بير مو ػػوؿ مس ػػتمر لممس ػػروًات البميم ػػة الت ػػى
داوزت ًيمت ا بقبمابػة يلػؼ دميػف ممػا يسػتحيؿ تحػت ضػوط ا يف يتػوافر اػدو البػاؿ والتػدبر
ويعماؿ النكر والروية التامة القزمة فى سبؽ اإل رار كظرؼ مىدد ٓ

و يادح فى ذلؾ يف يكوف اإلعتدا الماوؿ بف ًػد اسػتمر عمػى مػد تمػؾ األيػاـ التػى

ذكراػػا الحكػػـ ألف اللب ػرة فػػى تػوافر اػػذا الظػػرؼ ليسػػت بالمػػدة التػػى تماضػػى بػػيف التنكيػػر فػػى
الدريمة وتمنيذاا بؿ الملوؿ عميف اى الحالػة المنسػية التػى كػاف عمي ػا الدػامى ومػا كػاف عميػف

مػػف تنكيػػر اػػادئ ورويػػة ةواسػػتارار ٓ واػػو مػػا

يتػوافر فػػى ال ػػورة التػػى سػػاً ا الحكػػـ ٓ اػػذا

ألى عدـ ببػوت ودػود السػوط ةواسػتلمالف فػى اإلعتػدا وممازعػة الطػاعميف فػى أسػتلمالف وفسػاد
رد الحكـ ةواستد لف عمى عدـ حة اذا الدفاع كما سمؼ البياف ٓ

ول ػػذا ف ػ ف الحك ػـ يكػػوف ًػػد تليػػب بالنسػػاد المبطػػؿ فػػى ماػػاـ تدليمػػف عمػػى ببػػوت ظػػرؼ

سبؽ اإل رار لد الطاعميف واو ما ينسد ًضا مما يستودب ماضة ٓ

و محؿ لمتحد فى اذا ال ػدد بػ ف اللاوبػة الماضػى ب ػا ضػد الطػاعميف تمػدرج تحػت

و ؼ دريمة الضرب المنضى ألى مػوت مدػردة عػف اػذا الظػرؼ المىػدد مػا داـ الطػاعموف

يمازعوف فى الواًلة التى ًضى الحكـ ب دامت ـ عم ا برمت ا ـ ومف المارر فى اذا ال دد ب مف
محػػؿ لتطبيػػؽ مظريػػة اللاوبػػة المبػػررة مػػا داـ اف الطػػاعف يمػػازع فػػى الواًلػػة ب كمم ػػا وبكافػػة

وراا المختمنة كما سمؼ البياف كػذلؾ فػ ف لممت مػيف الباميػة والبالػث وضػلية خا ػة ف مػا

يينػػاع والبالػػث ًا ػػر وكقامػػا فػػى كمػػؼ األـ وتحػػت رعايت ػػا وفػػى ممزل ػػا وعمػػى منروىػػات ا
ويبابات ػػا وتحػػت س ػػمطات ا وكممت ػػا واػػو مػػا يمتنػػى ملػػف ظ ػػرؼ سػػبؽ اإل ػ ػرار ل ػػدي ما وال ػػذ

خم ت المحكمة مف توافر ألى ببوت مسبوليت ما ملػاً عػف كافػة الدػرابـ التػى حػدبت ب عتبػار
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ام ػػا وًلػت متيدػػة التضػػامف فػػى المسػػبولية واػػو مػػا

يسػػتمزـ تحديػػد محػػدث كػػؿ ي ػػابة عمػػى

حػػدة وتحمػػيم ـ مسػػبولية وفػػاة المدمػػى عمي ػػا دميلػاً سػوا عػػرؼ محػػدث الضػربات الااتمػػة مػػف
عدمػػف ذلػػؾ ب مػػف مػػا دامػػت الكممػػة اللميػػا كامػػت لمطاعمػػة األولػػى واػػى ربيبػػة ملمت مػػا و ػػاحبة

الكممة عمي ما ف ف ماد ذلؾ حتماً وبطريؽ المزوـ اللامى أملداـ ًدرت ما عمى التنكيػر بحريػة
ةواختيػػار وبالتػػالى يت ػػور اف يكػػوف ل مػػا أ ػرار سػػابؽ يو يتنػػاؽ مسػػبؽ ألف اػػذ األمػػور
ب كمم ا تستمزـ األرادة الحرة واإلختيار المطمؽ وتكػوف بالتػالى ب ػدد حالػة مػف حػا ت اإلكػ ار

األدبى الذ يناد المسبولية كمية كما يمنى ظرؼ سبؽ اإل رار المودب لممسبولية التضاممية

مف باب يولى ٓ بحيث يكوف كؿ مم ـ مسبو ً أ عف فلمف الىخ ى وحد ٓ
و يبػػيف ممػػا تاػػدـ يف الحكػػـ عابػػف الا ػػور والت افػػت وفسػػاد اإلسػػتد ؿ فيمػػا يسػػمد ألػػى
الطاعميف البامية والبالث بى ف ظرؼ سبؽ اإل رار ٓ

* ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ :

" بػ ف الدػػامى الػػذ ياػػارؼ الدريمػػة مػػدفوعاً بلامػػؿ الوضػػب واإلمنلػػاؿ يلػػد مرتكبػاً ل ػػا
مػف غيػر سػػبؽ أ ػرار بخػقؼ مػػا أذا كػاف مرتبكػاً دريمتػػف واػو اػادئ البػػاؿ بلػد اف زاؿ عمػػف

ت بير الوضب ف مف يلد مرتكب ا عمداً مل سبؽ اإل رار " ٓ
* ماض ٕ٘ ٜٖٔٗ/ٔٓ/مدموعة الربل ًرف ص ٗٗ ٚبمد ٘ /
* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ :

" ب مف أذا كاف ما يورد الحكػـ ًػد اًت ػر عمػى يف المػت ـ ًػد فكػر فػى أياػاع األذ فػى

المدمى عمي ا ويمف امتو ذلؾ ًبؿ يف يلتد عميف بمدة مػف الػزمف دوف يف يبػيف يمػف كػاف فػى

ذات الوًػػت ًػػد اػػدي بالػػف فرتػػب مػػا امتػوا وتػػدبر عواًبػػف ممػػا يدػػب تػوافر فػػى اإل ػرار السػػابؽ

ف ف أستد لف يكوف مليبا ٓ

* ماض ٓٔ ٜٔٗٚ/ٕ/مدموعة الربل ًرف ص  ٚٗٚبمد ٘ /
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يـٍت اٌـبػٕ: ْٛ

أٚال :

دلـــــب رمـــذَ

ضـ المنردات لمزوم ا لتحايؽ يودف الطلف ٓ

صبٔيب  :الحك ػػـ باب ػػوؿ الطل ػػف ى ػػكقً وف ػػى الموض ػػوع ب ػػماض الحك ػػـ المطل ػػوف في ػػف ةواع ػػادة
محاكمة الطاعميف يماـ محكمة الماض ٓ

احملبِ / ٝسعبئ ٝػـيٗ
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ٔظت

ــــــــــــــــ
اٌمؼيخ  1332/9820عٕؼ ِغزأٔف اٌجغبرني ـ ا  1338/1118عٕؼ اٌجغبرني
اٌـؼٓ ثبٌٕمغ  84/11490ق

ــــــــــــــــــــــ
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زلىّخ إٌمغ
اٌذائشح اجلٕبئيخ
ِزوشح
ثأعجبة اٌـؼٓ ثبٌٕمغ
ٚادلمذِخ ِٓ :

( محكوـ ضد )

………… .

وموطمػػف المختػػار مكتػػب محاميػػف وكيمػػف األسػػتاذ ردػػابى عطيػػف المح ػػامى
بالماض ٘ٗ ىارع طملت حرب ـ الاػاارة ـ و  ٕٙىػارع ىػريؼ باىػا ـ
عم ػػارة اإليموبيمي ػػا بالا ػػاارة ـ والوكي ػػؿ عم ػػف بتوكي ػػؿ رً ػػـ ٖ٘ٔٙح لس ػػمف

 ٜٜٔٛرسػػمى عػػاـ ـ توبيػػؽ دمػػوب الاػػاارة ـ ويتضػػمف التاريػػر بػػالماض
فى األحكاـ ٓ
ػـــــــــذ

ف ٝاحلىُ

:

ٔ-

الميابة اللامة .

ٕ-

………… .

مدعى بالحاوؽ المدمي ػػة

 :ال ػػادر مػػف محكمػػة الدػػمم المسػػت منة بتػػاريخ ٔٔ ٜٜٔٛ/ٖ/فػػى الاضػػية
ٕ ٜٜٔٚ/ٖٙٚدػ ػ ػػمم مسػ ػ ػػت مؼ البسػ ػ ػػاتيف (ٗ٘ٔ٘ لسػ ػ ػػمف  ٜٜٔٙدػ ػ ػػمم
البس ػػاتيف ) والااضػػػى باب ػػوؿ اإلس ػػتبماؼ ى ػػكقً وف ػػى الموضػػػوع برفضػػػف

وت ييػػد الحكػػـ المسػػت مؼ والم ػػاريؼ ـ وكػػاف الحكػػـ المسػػت مؼ ال ػػادر
م ػػف محكم ػػة د ػػمم البس ػػاتيف فػػػىً٘ٔ ٜٜٔٚ/ٖ/ػػػد ًضػػػى حضػػػورياً ف ػػى

ملارضػ ػػة المػ ػػت ـ ( الطػ ػػاعف ) بابػ ػػوؿ الملارضػ ػػة ىػ ػػكقً وفػ ػػى الموضػ ػػوع

الم َلارض فيف مػل أل ازمػف بػ ف يػاد لممػدعى المػدمى
برفض ا وت ييد الحكـ ُ
ٔٓ٘ دػػـ عمػػى سػػبيؿ التلػػويض الماًػػت والم ػػروفات وخمسػػة دمي ػػات
يتلػػاب محامػػا ـ وكػػاف الحكػػـ الويػػابى لمحكمػػة يوؿ دردػػة ًػػد ًضػػى فػػى
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ٕٓ ٜٜٔٙ/ٗ/بحػػبس المػػت ـ  /الطػػاعف بػػقث سػػموات مػػل الىػػوؿ وكنالػػة
يلؼ دميف لإليااؼ ٓ

اٌٛلبئــغ

يحال ػػت المياب ػػة اللام ػػة الط ػػاعف  ………… /أل ػػى محكم ػػة الد ػػمم بو ػػؼ يم ػػف ف ػػى
غضوف ى ر يوليو ٘ ٜٜٔبدابرة ًسـ البساتيف ـ تو ؿ ألى اإلستيق عمػى المبمػس الماػد

المبػػيف بالتحاياػػات والمممػػوؾ لممدمػػى عميػػف ………… وكػػاف ذلػػؾ ب سػػتلماؿ طػػرؽ أحتياليػػة
لسمب بلض يموالف يدلمػف واًلػة مػزورة فػى

ػورة واًلػة

ػحيحة وتو ػؿ ب ػذ الوسػيمة ألػى

اإلسػتيق عمػى المبمػس المػذكور بميػة تممكػف ـ األمػر الملاًػب عميػف بماتضػى المػادة ٖٖٙ /
عاوبات ٓ

وبدمسػػة ًٕٓ ٜٜٔٙ/ٗ/ضػػت محكمػػة يوؿ دردػػة غيابيػػاً بملاًبػػة الطػػاعف بػػالحبس

بقث سػموات مػل الىػوؿ وكنالػة يلػؼ دميػف لوًػؼ التمنيػذ ـ وعػارض الطػاعف وفػى الملارضػة
أدعى المدعى بالحاوؽ المدمية ضد بطمب ألزامف ب ف ياد لف مبمواً وًدر ٔٓ٘ دميػف عمػى

سػػبيؿ التلػػويض الماًػػت ـ وبدمسػػة ً٘ٔ ٜٜٔٚ/ٖ/ضػػت المحكمػػة فػػى الملارضػػة بابول ػػا
ىكقً وفى الموضوع برفض ا وت ييد الحكـ الملارض فيف ويلزمػت الطػاعف بػ ف يػاد لممػدعى

المػػدمى مبمو ػاً وًػػدر ٔٓ٘ دمي ػاً عمػػى سػػبيؿ التلػػويض الماًػػت والم ػػروفات المدميػػة ومبمػػس
خمسة دمي ات اتلاب محاما ٓ

ةواسػ ػػت مؼ الطػ ػػاعف الحكػ ػػـ األخيػ ػػر وبدمسػ ػػة ًٔٔ ٜٜٔٛ/ٖ/ضػ ػػت محكم ػ ػػة الد ػ ػػمم

المست منة حضورياً بابوؿ اإلسػتبماؼ ىػكقً وفػى الموضػوع برفضػف وت ييػد الحكػـ المسػت مؼ ـ

ولمػػا كػػاف اػػذا الحكػػـ ًػػد

ػػدر بػػاطقً فاػػد طلػػف عميػػف المحكػػوـ ضػػد المػػذكور ( الطػػاعف )

بطريؽ الماض بماتضى توكيؿ مودع وذلؾ بتاريخ ٔٔٓ ٜٜٔٛ/ٖ/
ومورد فيما يمى يسباب الطلف بالماض ٓ
أعجبة اٌـؼٓ
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أٚال :

ثـالْ احلىُ ادلـؼ ْٛفيٗ :

ذلؾ امف وعمى ما يبػيف مػف مطاللػة يسػباب الحكػـ اإلسػتبمافى المطلػوف عميػف ـ فػ ف

محكمة بامى دردة ةواف احالت فى بيػاف وًػابل الػدعو مػا ح ػمتف محكمػة اوؿ دردػة عم ػا ـ
أ أم ػػا يًامػػت ًضػػا اا ب ػرفض اإلسػػتبماؼ موضػػوعاً وت ييػػد مػػا ًضػػى بػػف حكػػـ محكمػػة يوؿ
دردة بما عمى يسباب مستامة ضممت ا حكم ا الطليف ٓ

ولػػـ تحػػؿ فػػى بيػػاف يسػػباب الحكػػـ ال ػػادر بالت ييػػد ألػػى األدلػػة واألسػػاميد التػػى يًامػػت
عمي ا محكمة يوؿ دردة ًضا اا ال ادر ب دامة الطاعف ٓ
ول ذا يضحى مف المتليف يف تكوف يسباب الحكـ اإلستبمافى المطلػوف عميػف والاابمػة
بػػذات ا مسػػتكممة لكافػػة الىػػروط الااموميػػة التػػى تػػمص عمي ػػا المػػادة  ٖٔٓ /أد ػ ار ات دمابيػػة
والتى تودب ضمف ما يودبتف ضرورة أىتماؿ الحكـ ال ادر باإلدامة عمى مػص مػادة اللاػاب

التى ًضت المحكمة ب دامة المت ـ بما عمي ا ةوا ً كاف الحكـ باطقً ٓ
وبالردوع ألى مدومات يسباب الحكـ اإلستبمافى المطلػوف عميػف يتبػيف يم ػا خمػت كميػة
مػف بيػاف مػص مػادة اللاػاب التػى ًضػت المحكمػة ب دامػة الطػاعف بمػا عمي ػا

ػ واػو ً ػور

دوار ترد فيف الحكـ المطلوف فيف ياد ألى بطقمف للدـ أىتماؿ يسباب ذلؾ الحكػـ عػف
بياف تمؾ المادة التى ًضت المحكمة بملاًبة الطاعف بما عمى مػا م ػت عميػف مػف عاػاب
واو ما يليب الحكـ المطلوف فيف بما يستودب ماضف ٓ
ألف الاػ ػػاموف فػ ػػى المػ ػػادة  ٖٔٓ /أد ػ ػ ار ات دمابيػ ػػة أىػ ػػترط لسػ ػػقمة الحكػ ػػـ ال ػ ػػادر
باإلدامة يف يىتمؿ عمى مص مادة اللااب التى يمزلت المحكمة بمودب ا اللاوبػة الماضػى ب ػا
ضػد المػت ـ ـ واػػو بيػاف يًتضػػتف ًاعػدة ىػػرعية الدػرابـ واللاوبػػات وماتضػااا ي ً دريمػػة و

عاوب ػػة أ ً ب ػػمص و يل ػػـ الحك ػػـ المطل ػػوف في ػػف م ػػف ا ػػذا ال ػػبطقف يف تك ػػوف الوً ػػابل الت ػػى

تضػػمم ا حكػػـ محكمػػة يوؿ دردػػة والتػػى احالػػت ألي ػػا المحكمػػة اإلسػػتبمافية فػػى

ػػدر حكم ػػا

المطلوف عميف ـ ًد تضػممت مػادة اللاػاب التػى طمبػت الميابػة اللامػة ملاًبػة الطػاعف تطبيا ػا
عمػػى الت مػػة وملاًبػػة المػػت ـ ( الطػػاعف ) بماتضػػااا مػػا داـ الحكػػـ المطلػػوف لػػـ ين ػػم عػػف

يخػ ػ ػ ػػذ ب ػ ػ ػ ػػا ـ

ب ػ ػ ػ ػػؿ يىػ ػ ػ ػػار فا ػ ػ ػ ػػط أل ػ ػ ػ ػػى المػ ػ ػ ػػادة ٖٗٓ  ٕ /أدػ ػ ػ ػ ػ ار ات دمابي ػ ػ ػ ػػة والت ػ ػ ػ ػػى

مة ل ا بالتدريـ واللااب ٓ
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كما

ي حم اذا اللوار ما ورد بديبادة الحكـ اإلستبمافى عف اإلىارة ألى رًـ مادة

اللااب التى تطمب الميابة اللامة تطبيا ا ضد الطاعف و يف يكوف حكـ محكمة يوؿ دردة
الماضى أستبمافياً بت ييػد ًػد يىػار ألػى ملاًبػة الطػاعف طباػاً لممػادة  ٖٖٙ /عاوبػات ـ يو مػا
يفاض ػػت ب ػػف المحكم ػػة بم ػػدومات حكم ػػا اإلس ػػتبمافى م ػػف ى ػػرح ل ػػمص تم ػػؾ الم ػػادة طالم ػػا يف
المحكم ػػة اإلس ػػتبمافية ل ػػـ تن ػػم ف ػػى م ػػدومات حكم ػػا المطل ػػوف عمي ػػف أم ػػا عاًب ػػت الط ػػاعف

بماتضى تمؾ المادة يو ام ا تاضى بت يد الحكـ المست مؼ طبااً لما ورد ب سبابف ٓ

وألف المحكمة اإلستبمافية متى يمى ت لحكم ا ويًامتف عمى يسباب مستامة بذات ا عػف

األسباب التى يًُيـ عمي ا الحكـ المست مؼ ولـ تحؿ عميف أ ً فى ى ف واًلة الدعو فحسػب

ومػف بػـ فاػد ي ػبم يمػ اًر ماضػياُ عمي ػا يف تضػمف يسػباب حكم ػا المسػتامة التػى اوردت ػا مػص

مادة اللااب التى يمزلت بمودب ا اللاوبة ضد الطاعف مزو ً عمى حكـ الااموف ٓ

ةواذ خق حكم ا مف اذا البياف الدوار ف ف الحكـ المطلوف فيف يكوف وًد راف عميػف

البطقف بما يستودب ماضف كما سمؼ البياف ٓ

* ٚأعزمش لؼبء إٌمغ ػٍ ٝرٌه إر لؼ ٝثأْ :

" الااموف يودب أىػارة الحكػـ ال ػادر باإلدامػة ألػى مػص الاػاموف الػذ حكػـ بمودبػف

واو بياف يًتضتف ًاعدة ىػرعية الدػرابـ واللاػاب ػ فػ ذا كػاف الحكػـ اإلسػتبمافى ًػد دلػؿ لمنسػف

يسباباً مستامة وخق مف ذكر مص مادة اللااب التى يمػزؿ بمودب ػا اللاوبػة ضػد الطػاعف ف مػف

يكوف باطقً و يل ػمف مػف اػذا اللػوار يف يكػوف الحكػـ اإلبتػدابى ًػد يىػار ألػى مػادة اإلت ػاـ
التى طمبت الميابة اللامة تطبيا ا ضد المت ـ ما داـ لـ ين م عف يخذ ب ا " ٓ

* ماض  ٜٔٚٛ/ٔٓ/ٕٙـ س  ٕٜـ  ٔٗٚـ ٖ٘ ٚـ طلف ٔ ٗٛ/ٚٚؽ ٓ

* ماض ٕ ٜٖٔٙ/ٕٔ/ـ س ٗٔ ـ ٗ٘ٔ ـ ٓ ٜٛ٘
صبٔيب  :ثـالْ آخـش ثبحلىُ ادلـؼ ْٛفيٗ :

ذلػػؾ يمػػف يبػػيف مػػف تاريػػر التمخػػيص المرفػػؽ بػػاألوراؽ والمحػػرر بملرفػػة يحػػد يعضػػا

الػػدابرة اإلسػػتبمافية التػػى ي ػػدرت الحكػػـ المطلػػوف فيػػف يف ذلػػؾ التاريػػر دػػا ًا ػ اًر فػػى بيػػاف

وًابل الدعو عمى مدرد الاوؿ ب م ا ( م ب ) ٓ
واو لنظ واحد (! )
عما ػراا الدواريػة واػو مػا

يمكػف يف يسػتدؿ ممػف بحػاؿ عػف مضػموف تمػؾ الواًلػة وكافػة
يتنػؽ مػل مػص مػا يودبتػف المػادة  ٗٔٔ /أدػ ار ات دمابيػة مػف
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ضرورة ًياـ يحد يعضا الدابرة اإلستبمافية المموط ب ا بوضل تارير تمخػيص موًػل عميػف ممػف

ويف يتضمف اذٔ التارير ممخ اً لوًابل الدعو وظروف ا ويدلة الببوت والمنى وكافة المسابؿ
النرعية التى وًلت واإلد ار ت التى تمت ٓ

و يمكػػف بحػػاؿ يف يكػػوف مػػا ورد بتاريػػر التمخػػيص المرفػػؽ بػػاألوراؽ والمحػػرر بملرفػػة
احػػد اعضػػا الػػدابرة اإلسػػتبمافية المىػػار أليػػف محاا ػاً مػػص مػػا يودبتػػف المػػادة  ٗٔٔ /أد ػ ار ات

دمابية سالنة الذكر ٓ
ألف كممػة ( م ػب ) يسػتبيف مم ػا عما ػر الت مػة المود ػة لمطػاعف والتػى ًضػت
محكمػػة يوؿ دردػػة بملاًبتػػف عم ػػا ـ و يبػػيف مػػف المنػػظ المػػذكور ظػػروؼ الواًلػػة الممسػػوب
لمطاعف يرتكاب ا واألدلة التى تسامد ألي ػا الحكػـ المسػت مؼ والتػى ًضػى باإلدامػة بمػا عمي ػا ـ
و يتحاؽ بف مراد الىارع مف ضرورة وضل تارير يتضمف ممخ اً لوًابل الػدعو المطروحػة
عمى المحكمة اإلستبمافية ويدلة الببػوت والمنػى بملرفػة احػد يعضػا الػدابرة اإلسػتبمافية ضػماماً
لددية ذلؾ التارير ـ وحتى يستوفى ويتحاؽ الورض ممف واو أحاطػة بػاًى ايبػة المحكمػة بمػا
او مػدوف ب وراً ػا حتػى تكػوف عمػى بيمػة مػف ظػروؼ الواًلػة المطروحػة ووًابل ػا ـ ةواذا كػاف
الااموف لـ يىترط ىكقً مليماً لتاريػر التمخػيص يو عبػارات خا ػة ي ػاغ في ػا أ امػف أسػتمزـ

يف يكػػوف متضػػمماً فػػى مضػػمومف بيامػاً واضػػحاً لواًلػػة الػػدعو وتنا ػػيم ا التػػى ًضػػت محكمػػة
يوؿ دردػػة ب دامػػة المسػػت مؼ عم ػػا واألدلػػة التػػى يًُػػيـ عمي ػػا الحكػػـ المػػذكور وذلػػؾ عمػػى محػػو
ٍ
كاؼ ٓ
و يكنى فى اذا المااـ مدرد الاوؿ ب ف وًابل الدعو وموضوع ا ( م ب ) ألف اػذ
الكممػػة تمطػػو عمػػى تد يػػؿ تػػاـ ةواب ػػاـ مطمػػؽ وغمػػوض ىػػامؿ بحيػػث يمكػػف يف يلػػرؼ مػػف
خقل ػػا مػػاد الواًلػػة ومضػػموم ا و األسػػاس الػػذ بمػػى عميػػف الحكػػـ المسػػت مؼ واألدلػػة التػػى
يًُيـ عمي ا ٓ
واػػذا الومػػوض الػػذ ىػػاب بيػػاف تاريػػر التمخػػيص والا ػػور الواضػػم الػػذ تػػرد فيػػف
يبطمف بطقماً ي ؿ بف ألى حد اإلملداـ ـ بما يمكف ملف الاوؿ ب ف األوراؽ ًػد خمػت كميػة مػف

تاري ػػر التمخػ ػػيص الػ ػػذ يودػ ػػب الاػ ػػاموف وضػ ػػلف وتقوتػ ػػف ًبػ ػػؿ مظػ ػػر الػ ػػدعو يمػ ػػاـ المحكمػ ػػة
اإلستبمافية ٓ
بمػػا يتلػػيف أعتبػػار تاريػػر التمخػػيص غيػػر مودػػود فلػقً مػػا داـ التاريػػر المرفػػؽ ًػػد خػػق
كميػة مػف بياماتػف الدواريػة ومم ػا البيػاف الخػاص بواًلػة الػدعو وتنا ػيم ا ويدلػة الببػوت في ػا
واو يمر يمكف يف يستناد مف كممة ( م ب ) التى أًت ر عمي ا ذلؾ التارير ٓ
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لمم ب

أذ يس ػػتحيؿ عاػ ػقً وممطاػ ػاً التل ػػرؼ عم ػػى مض ػػموف الواًل ػػة الت ػػى حوت ػػا األوراؽ ألف
يمكف ح راا بما يستحيؿ ملف كذلؾ عمى الاضػا

و اًر متلددة وعما ر مختمنة

بػػاًى يعضػػا ال يبػػة اإلحاطػػة بمػػا دوف بػ وراؽ الػػدعو ويػػاد فػػى الم ايػػة ألػػى عػػدـ ألمػػام ـ
ةواحػػاطت ـ بظػػروؼ الواًلػػة ووًابل ػػا وعما ػػراا الااموميػػة والواًليػػة ػ واػػو مػػا يليػػب الحكػػـ
المطلوف فيف وي مف الب قف المودب لمماض واإلحالة ٓ
* ماض ٓٔ ٜٔ٘٘/ٔٓ/ـ س  ٙـ ٖ٘٘ ـ ٓ ٖٔٔٚ
* ماض ٕ٘ ٜٖٔٓ/ٕٔ/ـ س ٔٔ ـ ٕٓٗ ـ ٓ ٛٔٚ
وكاف عمى المحكمة حتى يسمـ ًضاااا مف اذا اللوار يف تكمؼ احد اعضػا الػدابرة
بوضل تارير التمخيص سوا عمى ورًػة مسػتامة او عمػى ظ ػر ممػؼ الػدعو متضػمماً مػا ورد

ب وراً ا عف ظروؼ الواًلة وعما راا وياوـ بتقوتف عمى باًى األعضا ًبؿ مظر الدعو ـ

دوف اإلكتنا بكممة ( م ب ) التى

تاد الورض الذ مف يدمف يستودب الىػارع ضػرورة

وضل ذلؾ التارير ةواذ فات ا ذلؾ ف ف الحكـ المطلوف فيف يكػوف ًػد بمػى عمػى أدػ ار ات باطمػة

لخمػػو فػػى الحاياػػة مػػف تاريػػر التمخػػيص وعػػدـ تقوتػػف بالدمسػػة بالمخالنػػة لمػػا يودبتػػف المػػادة /

ٔٔٗ أد ار ات سالنة الذكر بما ي مف بالبطقف المودب لمماض واإلحالة ٓ

والاػػوؿ بويػػر ذلػػؾ ينػػرغ تاريػػر التمخػػيص الػػذ يودبػػف الاػػاموف مػػف مضػػمومف ويدلمػػف

مدرد أد ار ىكمى

لزوـ لف ويمطو ذلؾ عمى تلطيؿ مص المادة  ٗٔٔ /أد ار ات مل يمف

مص ودوبى يترتب البطقف عمى مخالنتف ٓ
ول ػػذا بػػات مػػف المتلػػيف يف يػػتـ اػػذا اإلد ػ ار بالاػػدر الػػذ يحاػػؽ الوػػرض ممػػف دوف

أىتراط يف يكوف تارير التمخػيص منرغػاً فػى

يكنى يف يكوف مر وداً فى كممة واحدة
ف ػػى كممػ ػػة (م ػ ػػب) التػ ػػى

ػيوة مليمػة او ىػكؿ ملػيف ػ وعمػى ي حػاؿ

تنيػد ىػيبا محػدداً يو ملمػى من ومػاً كمػا اػو الحػاؿ

ػ ػػيس ب ػ ػػا موض ػػوع التاريػ ػػر التمخي ػ ػػى الملػ ػػروض عمػ ػػى الػ ػػدابرة

اإلستبمافية التى ي درت الحكـ المطلوف فيف محؿ الطلف المطروح كما سمؼ البياف ٓ
صبٌضب  :لظٛس آخش ف ٝاٌزغجيت ٚثـالْ ف ٝاإلعشاءاد :

ذلػػؾ يف الػػدفاع عػػف الطػػاعف تمسػػؾ امػػاـ محكمػػة الموضػػوع بػػدردتي ا بػػبطقف حكػػـ

محكمػػة يوؿ دردػػة الويػػابى ال ػػادر بدمسػػة ٕٓ ٜٜٔٙ/ٗ/للػػدـ أعػػقف الطػػاعف بالحضػػور
لمدمسة التى

در في ا أعقماً

حيحاً ممتداً اآلبار الاامومية ٓ
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وًػػاؿ الػػدفاع ىػػرحاً ل ػػذا الػػدفل يف الػػدعو المطروحػػة حػػدد لمظراػػا يمػػاـ محكمػػة اوؿ

دردػػة دمسػػة ٘ ٜٜٔٙ/٘/وفػػؽ ت ىػػيرة السػػيد  /وكيػػؿ الميابػػة بلػػد يف كامػػت ًػػد حنظػػت ويعيػػد
تحايا ػػا بػػـ تاػػرر بلػػد ذلػػؾ تاػػديم ا لتمػػؾ الدمسػػة ضػػد الطػػاعف لمحاكمتػػف عػػف دريمػػة الم ػػب
الممسوبة أليف ٓ
وًد حضر الطاعف دمسة ٘ ٜٜٔٙ/٘/بمػا عمػى ت ىػيرة وكيػؿ الميابػة السػالنة الػذكر

ولكف الدعو لـ تطرح بتمؾ الدمسة المحددة سمناً ٓ

وفودئ الطاعف فى ٕٗ ٜٜٔٙ/ٗ/بحضور بلض األىخاص أليػف فػى مكتبػة ةوادعػوا

يم ػػـ مػػف ًػػوة وحػػدة تمنيػػذ األحكػػاـ وًػػاموا بػػالابض عميػػف ةوا ػػطحابف ألػػى ديػواف ًسػػـ البسػػاتيف
بزعـ دور حكـ ضد فى اذ الدمحة التى لـ يحؿ بلد موعد دمست ا لتمظػر امػاـ المحكمػة
ٓ

وبالاس ػػـ عم ػػـ الطػ ػاعف ام ػػف

ػػدر حك ػػـ ب ػػالحبس غيابيػ ػاً لم ػػدة ب ػػقث س ػػموات بدمس ػػة

ٕٓ ٜٜٔٙ/ٗ/وباإلطقع عمى األوراؽ تبيف لمطاعف يف وكيؿ المدعى بػالحاوؽ المدميػة تاػدـ
بطمب لربيس ميابػة الملػاد طمػب فيػف تا ػير الدمسػة التػى كامػت ماػررة لمظػر الػدعو واػى
دمسة ٘ ٜٜٔٙ/٘/ـ فػتـ ذلػؾ التا ػير وتحػددت دمسػة ٕٓ ٜٜٔٙ/ٗ/لمظػر الػدعو دوف
يف يلمف الطاعف ب ذا التا ير أعقماً ًامومياً

حيحاً بموعد الدمسة الدديدة بلد التا ير ٓ

وًدـ الطاعف ت ييداً لدفاعف بلدـ أعقمف بدمسة ٕٓ ٜٜٔٙ/ٗ/المحددة لمظر الدعو

بلد التا ير يماـ محكمة اوؿ دردة ىػ ادة رسػمية مسػتخردة مػف محضػر محكمػة الملػاد

والبساتيف تنيد يف اإلخطار المرسؿ أليف رًـ  ٕٔٓ٘ٙفى  ٜٜٔٙ/ٗ/ٔٙكاف محدداً لف موعد

الدمس ػ ػػة ي ػ ػػوـ ٕٓ ٜٜٔٙ/ٗ/عمم ػ ػػا بػ ػ ػ ف ا ػ ػػذا اإلخط ػ ػػار ل ػ ػػـ ي ػ ػػؿ أل ػ ػػى الط ػ ػػاعف أ ً ي ػ ػػوـ

ٕٗ ٜٜٔٙ/ٗ/ي بلد الابض عميف ٓ

ويكػ ػػوف اػ ػػذا اإلعػ ػػقف بػ ػػذلؾ بػ ػػاطقً ويبطػ ػػؿ ملػ ػػف الحكػ ػػـ الويػ ػػابى ال ػ ػػادر بدمسػ ػػة

ٕٓ ٜٜٔٙ/ٗ/ال ادر فى الدعو بلد طمب التا ير ألف ما بمى عمى الباطؿ ف و باطؿ

ورغػػـ دواريػػة اػػذا ال ػػدفل وتاػػديـ الػػدفاع عػػف الطػػاعف المسػػتمدات التػػى تايػػد وتاكػػد

حتف ورغـ التمسؾ بف فى مذكرتى الدفاع اماـ محكمتى الموضوع عمد مظر الملارضة يماـ
محكمة يوؿ دردة ودميل المذكرات المادمة ألى المحكمػة اإلسػتبمافية عمػى محػو ًػرع بػف سػمل
المحكمة ٓ
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ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ف ٝاٌؼذيذ ِٓ أؽىبِٙـب ثـأْ " الػدفاع المكتػوب بمػذكرة

م ػػرح ب ػػا اػػو تتمػػة لمػػدفاع الىػػنو الماػػدـ بدمسػػة المرافلػػة يو اػػو بػػديؿ عمػػف أف لػػـ يكػػف ًػػد
يبد في ا " ٓ
* ماض ٖٓ  ٜٖٔٚ/ٕٔ /ـ س ٕٗ ـ ٓ ٕٙـ ٓ ٕٔٛـ طلف ٖ٘ ٖٗ / ٚؽ
* ماض ٖ ٜٔٛٗ/ٗ/ـ س ٖ٘ ـ ٕ ٛـ ٖٚٛ

* ماض ٔٔ ٜٔٚٛ/ٙ/ـ س  ٕٜـ ٓٔٔ ـ ٜ٘ٚ
* ماض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٔٙـ س  ٕٛـ ٖٔ ـ ٖٙ
* ماض  ٜٔٚٙ/ٔ/ٕٙـ س  ٕٚـ ٕٗ ـ ٖٔٔ
* ماض  ٜٖٔٚ/ٕٔ/ٔٙـ س ٕٗ ـ  ٕٜٗـ ٕٕٔٛ
* ماض  ٜٜٔٙ/ٕٔ/ٛـ س ٕٓ ـ ٔ ٕٛـ ٖٔٚٛ

ورغػػـ اف الػػدفاع المبػػد فػػى مػػذكرة م ػػرح ب ػػا مػػف المحكمػػة يلتبػػر مكم ػقً لمػػدفاع

المبػػد امام ػػا يف لػػـ يكػػف بػػديقً عمػػف وعمي ػػا اف تح ػػمف وتت ػػد لػػف بػػالرد عمػػى محػػو سػػابس

وماب ػػوؿ عم ػػد أط ارح ػػف أف ل ػػـ تىػ ػ تحايا ػػف بموغػ ػاً لواي ػػة األم ػػر في ػػف ـ فػ ػ ف محكم ػػة الموض ػػوع
بدردتي ا لـ تت د ل ذا الدفل بالتح يؿ يو الرد بما يمبئ عف أم ا لػـ تنطػف أليػف ولػـ تسػمـ بػف

ولـ تحط بف و بالمستمدات المادمة ت ييداً لف ٓ

ولـ يات ر األمر عمػد اػذا الحػد بػؿ ًضػى الحكػـ المسػتامؼ ال ػادر فػى الملارضػة

ام ػػاـ محكم ػػة يوؿ درد ػػة بدمس ػػة ٘ٔ ٜٜٔٚ/ٖ/بت يي ػػد (! ) ذل ػػؾ الحك ػػـ الوي ػػابى الباط ػػؿ(! )
بطقم ػاً(! ) و ػػؿ بػػف ألػػى حػػد اإلملػػداـ وال ػػادر بدمسػػة ٕٓٓ ٜٜٔٙ/ٗ/ػ ػ ومػػف الملمػػوـ يف
ت ييد الباطؿ باطؿ وت ييد الملدوـ ملدوـ

كمػػا ًضػػت المحكمػػة اإلسػػتبمافية بحكم ػػا المطلػػوف فيػػف وال ػػادر بدمسػػة ٔٔ مػػارس
 ٜٜٔٛبت ييػد كػػذلؾ كمػػا يحالػػت أليػػف المحكمػػة فػػى مػػدومات يسػػباب حكم ػػا الطلػػيف فػػى بيػػاف
وًابل الدعو ٓ
وبذلؾ يمسحب البطقف ألى الحكـ المطلػوف فيػف بمػا يبطمػف كػذلؾ ألف الحكػـ الباطػؿ

بطقماً ملدماً للدـ أعقف المت ـ بالدمسة المحددة لمظر الدعو أعقماً
عمى محو يناد ودود ويكوف واللدـ سوا ـ بما

ػحيحاً يكػوف بػاطقً

يدوز ملف اإلحالػة أليػف سػوا فػى ممطوًػف

ويسبابف ألف البطقف المطمػؽ والملػدـ يمحا ػا دميل ػا كمػا يمسػحب عػوار الػبطقف ألػى الحكػـ
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اإلسػػتبمافى المطلػػوف فيػػف كػػذلؾ فيضػػحى بػػاطقً بػػدور بمػػا يسػػتودب ماضػػف واإلحالػػة ـ ألمػػف

ًضى بت ييد حكـ باطؿ ومملدـ واحاؿ فى بياف وًابل الدعو عميف رغـ أملدامف ! ٓ
* ٚلذ إعزمش لؼبء إٌمغ ػٍ ٝأٗ :

" يدػػوز لممحكمػػة اإلسػػتبمافية الاضػػا بت ييػػد الحكػػـ اإلبتػػدابى الباطػػؿ ةوا ً كػػاف
حكم ا مليباً كذلؾ بالبطقف " ٓ
* ماض ٕ ٜٖٔٛ/ٖ/ـ س ٖٗ ـ  ٜ٘ـ  ٖٓٚـ طلف  ٕ٘/ٕٜٔٛؽ ٓ

* ٚإعزمش لؼبء زلىّخ إٌمغ وزٌه ػٍ ٝأْ :

" أد ار ات اإلعقف وفااً لممادة  ٕٖٗ /أد ار ات دمابية تتـ بػالطرؽ الماػررة فػى

ً ػػاموف المرافل ػػات وً ػػد رتب ػػت الم ػػادة  ٕٗ /مرافل ػػات ال ػػبطقف عم ػػى ع ػػدـ م ارع ػػاة اإلدػ ػ ار ات
المم وص عمي ا فى المادتيف ٓٔ ٕٔ مف ذلؾ الااموف فػ ذا لػـ تتبػل يكػوف اإلعػقف بػاطقً

"ٓ

* ماض  ٜٖٔٙ/ٖ/ٕٙـ س ٗٔ ـ ٖ٘ ـ ٓٓ ٕٙ
* ٚلؼذ ثأْ :

" ع ػػدـ أع ػػقف الم ػػت ـ بالدمس ػػة الت ػػى مظ ػػرت في ػػا ال ػػدعو ألوؿ مػ ػرة يبط ػػؿ الحك ػػـ

ال ادر في ا "ٓ
* ماض  ٜٔٛٛ/ٙ/ٛـ س  ٖٜـ ٘ٔٔ ـ  ٚٙٙـ طلف ٖٕٕٔ ٘ٛ/ؽ ٓ
ساثؼب  :ثـالْ آخش ف ٝاإلعشاءاد ٚإخالي حبك اٌذفبع :

ذلػػؾ اف الػػدفاع عػػف الطػػاعف تمسػػؾ فػػى دميػػل مذك ارتػػف امػػاـ محكمتػػى الموضػػوع

بػػدردتي ا بطمػػب أسػػتدعا ى ػ ود اإلببػػات لسػػماع ـ امػػاـ المحكمػػة وبحضػػور المػػت ـ والمػػدافل
عمف ـ كمػا تمسػؾ ب ػذا الطمػب فػى ختػاـ طمباتػف يمػاـ تمػؾ المحكمػة فػى دردتػى التااضػى ولػـ
تستدب المحكمة ل ػذا الطمػب وًضػت ب دامتػف رغػـ ذلػؾ باللاوبػة الماضػى ب ػا دوف اف تسػمل

ى ادة اا

الى ود ـ واو ما يليب الحكـ المطلوف فيف بما يستودب ماضف ٓ

ألف األ ػػؿ فػػى المحاكمػػة الدمابيػػة يف تبمػػى عمػػى التحاياػػات الىػػنوية التػػى تدري ػػا
المحكمة بمنس ا فى مواد ة المت ـ وتسمل في ا الى ود ما داـ سماع ـ ممكماً وليس مسػتحيقً

ٓ
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و يتػػرخص الىػػارع فػػى ذلػػؾ أ ً أذا ًبػػؿ المػػت ـ او المػػدافل عمػػف اف تدػػر المحاكمػػة

دوف سػػماع اػػا

الىػ ود ويكػػوف اػػذا الابػػوؿ

الى ود ٓ

ػريحاً يو ضػػممياً ـ يو فػػى حالػػة تلػػذر سػػماع

وفػػى غيػػر اػػذ الحػػا ت فػػق تدػػوز المحاكمػػة بويػػر تحايػػؽ مبػػدي الىػػنوية أذا ك ػػاف
المت ـ ًد طمب سماع الىااد وي ر عمى طمبف ولـ يتمازؿ عف سماعف

راحة يو ضمماً

ذلؾ يف مبدي ىنوية المرافلة والمحاكمة الدمابية مف المبادئ التى تاوـ عمي ا ي وؿ

تمػػؾ المحاكمػػة ألف اللبػرة أممػػا اػػى بػػالتحايؽ الم ػػابى التػػى تدريػػة المحكمػػة بالدمسػػة

وألف

اذا التحايؽ ًد يسنر عف ادلة يتوير ب ا ودف ريي ا فػى الػدعو تخػالؼ ود ػة مظػر المحكمػة
التى كومت ا ًبؿ سماع ـ ٓ
* ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :
"

األ ػػؿ فػػى األحكػػاـ الدمابيػػة يف تبمػػى عمػػى التحايػػؽ الىػػنو الػػذ تدريػػف المحكمػػة

بالدمسة وتسمل فيف فى مواد ة المت ـ ى ادات الى ود ماداـ سماع ـ ممكما " ٓ
* ماض ٔٔ ٕٛ/ٔٔ/ـ س ٖٖ ـ  ٜٔٚـ ٓٛٚ
* ماض ٖٓٚٛ/ٔ/ـ س  ٕٜـ ٕٔ ـ ٕٓٔ
* ماض  ٖٚ/ٖ/ٕٙـ س ٕٗ ـ  ٛٙـ ٕٔٗ
* ماض ٔ ٖٚ/ٗ/ـ س ٕٗ ـ ٖ ٜـ ٗ٘ٙ
* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :
" التحاياات األولية

ت مم يساساً تبمى عمي ا األحكاـ بؿ الوادب دابماً يف ياسس

الحكـ عمى التحايؽ الذ تدريف المحكمة بمنس ا فى الدمسة " ٓ

* ماض ٔ ٜٖٖٔ/ٔ/ـ مدموعة الاواعد الاامومية (عمر) ـ دػٗ ـ ٖ٘ ـ ٕٖ
* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :

" سماع الىااد يتلمؽ بما يبدا فى التحاياات بما يطابؽ يو يخالؼ غير مف الى ود

بؿ بما يبديف فى دمسة المحاكمة ويسل الدفاع مماًىتف يظ ا ار لودف الحاياة " ٓ
* ماض ٖ ٜٖٔٚ/ٙ/ـ سٕٗ ـ ٗٗٔ ـ ٜٜٙ
* ماض ٖٔ ٜٙ/ٔٓ/ـ س ٕٓ ـ ٕٓٔ ـ ٜٔٓٙ
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ول ذا فاد كاف لزاماً عمى المحكمة يف تستديب ألى طمب الدفاع سماع ى ود اإلببات

ًبػػؿ الن ػػؿ فػػى الػػدعو مػػا داـ ًػػد ي ػػر عمػػى طمػػب ـ فػػى مذكرتػػف المادمػػة ل ػػا والم ػػرح لػػف
بتاػػديم ا ـ ألف تمػػؾ المػػذكرة تتضػػمف اودػػف دفػػاع المػػت ـ ودفوعػػف وكػػذلؾ طمباتػػف مػػا دامػػت
المرافلػة دابػرة ولػـ ين ػػؿ في ػا بلػػد ولػػـ يانػؿ بػػاب المرافلػة وعمػػى المحكمػة اف تسػػتديب ل ازمػػا
وودوباً لطمب أستدعا ى ود اإلببات لسماع ـ بالدمسة اللممية بحضور المػت ـ والمػدافل عمػف

ـ حيث يف اذ المذكرة مكممة لدفاعف الىنو المبػد بالدمسػة

اف لػـ تكػف بػديقً

عمػػف ول ػػذا يحػػؽ لػػف يف يضػػمم ا مػػا يىػػا مػػف دفػػاع واودػػف دف ػوع وطمبػػات مػػا دامػػت المرافلػػة
دارية ٓ
* ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ :

" طم ػػب ال ػػدفاع ف ػػى خت ػػاـ مرافلت ػػف بػ ػ ار ة الم ػػت ـ ي ػػمياً ةواحتياطيػ ػاً س ػػماع ىػ ػ ود

اإلببػات يو أدػ ار تحايػػؽ ملػػيف يلتبػػر طمبػاً دازمػاً تمتػزـ المحكمػػة ب دابتػػف متػػى كامػػت لػػـ تمتػػف
ألى الب ار ة "ٓ

* ماض ٕٔ ٜٔٛ٘/ٕٔ/ـ س  ٖٙـ ٕٗٓ ـ  ٔٔٓٙـ طلف  ٘٘/ٜٔٔٙؽ ٓ
* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ :

" الدفاع المكتوب فى مذكرة م رح بتاديم ا أممػا اػو تتمػف لمػدفاع الىػنو المبػد

بدمسة المرافلة يو او بديؿ عمػف أف لػـ يكػف ًػد يُبػد في ػا ومػف بػـ يكػوف لممػت ـ اف يضػمم ا

ييضاً ما يلف لف مف طمبات التحايؽ ما دامت متلماة بالدعو وممتدة في ا " ٓ

* ماض  ٜٜٔٔ/ٔ/ٕٜـ س ٕٗ ـ ٖٕ ـ  ٔٛٛـ طلف  ٘ٛ/ٚٛٓٚؽ ٓ

و يا ػػدح ف ػػى ذل ػػؾ اف يك ػػوف طم ػػب س ػػماع ىػ ػ ود اإلبب ػػات ً ػػد ورد بتم ػػؾ الم ػػذكرات
المادمػػة لمحكمتػػى الموضػػوع بػػدردتي ا عمػػى سػػبيؿ اإلحتيػػاط أف لػػـ تتدػػف المحكمػػة ألػػى أدابػػف
الػ ػػدفاع الحكػ ػػـ بب ػ ػ ار ة الطػ ػػاعف عػ ػػف ممػ ػػا يسػ ػػمد أليػ ػػف ألف اػ ػػذا الطمػ ػػب يلتبػ ػػر فػ ػػى حاياتػ ػػف

طمباً دازماً ما دامت المحكمة لـ تاض ب دابة الدفاع ألى طمب الحكـ بب ار ة المت ـ مما يسػمد
أليف ٓ

* ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :

" متى كػاف مػا أختػتـ بػف المػدافل عػف الطػاعميف مرافلتػف ـ يو مذكرتػف الختاميػة ـ مػف

طمبف ي ميا الاضا بب ار ت مػا واحتياطيػاً أسػتدعا ضػابط المباحػث لمماًىػتف يلػد ـ عمػى اػذ
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ال ػػورة ـ
الب ار ة

بمباب ػػة طم ػػب د ػػازـ تمت ػػزـ المحكم ػػة ب دابت ػػف عم ػػد اإللتدػػػا أل ػػى الاض ػػا بوي ػػر

ف ف الحكـ أذ ًضى ب دامة الطاعميف

يكوف مىوباً باإلخقؿ بحؽ الدفاع "

* ماض  ٜٔٛٓ/ٖ/ٔٚـ س ٖٔ ـ  ٚٙـ ٕٓٗ

* ماض  ٜٔٚٛ/ٕٔ/ٕٛـ س  ٕٜـ ٖٕٓ ـ ٜٓٛ
* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ :

" طمػػب الػػدفاع فػػى ختػػاـ مرافلتػػف ـ ومذكرتػػف الم ػػرح ب ػػا ـ الب ػ ار ة ي ػػمياً ةواحتياطيػػا

سػػماع ىػػااد أببػػات يو أد ػ ار تحايػػؽ ملػػيف يلتبػػر طمب ػاً دازم ػاً تمتػػزـ المحكمػػة ب دابتػػف متػػى
كامت لـ تمتف ألى الاضا بالب ار ة " ٓ

* ماض ٖٕ ٜٔٚٚ/٘/ـ س  ٕٛـ  ٖٔٙـ ٗٙٚ
* ماض ٔ ٜٖٔٚ/ٗ/ـ س ٕٗ ـ ٖ ٜـ ٗ٘ٙ
* ماض  ٖٚ/ٖ/ٕٙـ س ٕٗ ـ  ٛٙـ ٕٔٗ
* ماض  ٕٚ/ٖ/ٕٙـ ٖٕ ـ  ٜٛـ ٗٗٛ

* ماض  ٜٔٚٓ/ٔ/ٔٛـ س ٕٔ ـ  ٕٙـ ٘ٓٔ
* ماض ٕ ٜٔٚٓ/ٖ/ـ س ٕٔ ـ ٘ ٛـ ٖٔٗ
* ماض ٕٔ ٜٔٚٚ/ٙ/ـ س  ٕٛـ  ٔ٘ٛـ ٖ٘ٚ

* ماض ٔٔ ٜٕٔٛ/ٔٔ/ـ س ٖٖ ـ  ٜٔٚـ ٓٛٚ
* ماض ٖٕ ٜٖٔٛ/ٔٔ/ـ س ٖٗ ـ  ٜٔٚـ ٜٜٚ
وطباػ ػاً لما ػػاموف فػ ػ ف المحكم ػػة اإلس ػػتبمافية تاض ػػى ف ػػى الػػػدعو بم ػػا عم ػػى األوراؽ

المطروحة امام ا وعمي ا يف تدارؾ ما فات عمى محكمة اوؿ دردة الاياـ بػف مػف أدػ ار ات ـ

مػػا داـ الػػدفاع عػػف الطػػاعف ًػػد طالػػب يمػػاـ محكمػػة يوؿ دردػػة بسػػماع ى ػ ود اإلببػػات كطمػػب

دازـ ًرع بف سمل المحكمة وي ر عمى اذا الطمب دازماً كذلؾ امام ا عمػد طػرح اإلسػتبماؼ
امػػاـ المحكمػػة اإلسػػتبمافية ومػػف بػػـ فاػػد كػػاف عمػػى المحكمػػة األخي ػرة اإلسػػتدابة ألػػى طمبػػف وي

تن ؿ فى الدعو ي فى اإلستبماؼ المطروح عمي ا أ ً بلد سماع اا

الى ود ٓ

بيد يف المحكمة التى ي درت الحكـ المطلوف فيف لـ تتدارؾ اذا الخط الذ تردت

في ا محكمة الدردة األولى وعمدت ألى السير فى الدعو وًضت ب دامة الطاعف دوف سػماع
ى ػ ود اإلببػػات الػػذيف تمسػػؾ يمام ػػا ييضػػا بطمػػب سػػماع ـ ول ػػذا دػػا الحكػػـ المطلػػوف فيػػف
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بػػاطقً بتمابػػف عمػػى أد ػ ار ات ىػػاب ا الػػبطقف فض ػقً عػػف اإلخػػقؿ بحػػؽ الطػػاعف فػػى الػػدفاع
واو ما يليب الحكـ بما يستودب ماضف ٓ

* ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ :

" المحاكمة الدمابية تبمى عمى التحايؽ الىنو الذ تدريف المحكمة فػى الدمسػة

وتسػػمل فيػػف الىػ ػ ود مػػا داـ سػػماع ـ ممكمػ ػاً ـ ف ػ ذا تمس ػػؾ الػػدفاع عػػف الم ػػت ـ يم ػػاـ دردت ػػى
التااضى سماع ى ود اإلببات ف ف عدـ سماع ـ يليب أد ار ات المحكمة ٓ

تد ػػر تحاياػ ػاً ف ػػى الدمس ػػة أمم ػػا تبم ػػى حكم ػػا عم ػػى

ةواف المحكم ػػة اإلس ػػتبمافية
ماتض ػػى األوراؽ وعمي ػػا س ػػماع الىػ ػ ود ال ػػذيف ك ػػاف يد ػػب س ػػماع ـ يم ػػاـ محكم ػػة يوؿ درد ػػة
ةواسػػتينا كػػؿ ماػػص فػػى اإلد ػ ار ات عم ػقً بالمػػادة  ٖٗٔ /أد ػ ار ات ف ػ ذا يغنمػػت طمػػب سػػماع
ى ػ ػ ود اإلببػ ػػات الػ ػػذيف لػ ػػـ تسػ ػػتدب محكمػ ػػة يوؿ دردػ ػػة ألػ ػػى طمػ ػػب س ػ ػماع ـ كػ ػػاف حكم ػ ػػا

مليباً باطقً " ٓ

* ماض  ٜٔٛٔ/ٕٔ/ٔٚـ س ٕٖ ـ  ٕٔٔٚـ طلف ٕ٘ٗٔ٘ٔ/ؽ ٓ
* يحكاـ الماض سالنة البياف ب ذا الودف

خبِغب  :لظٛس ف ٝاٌزغجيت ٚخـأ ف ٝرـجيك اٌمبٔ: ْٛ

فاد تمسؾ الدفاع عف الطاعف فى كافة مذكراتف ومرافلاتػف يمػاـ محكمتػى الموضػوع

ب ف الدريمة المسمدة أليف غيػر متػوافرة األركػاف ويف الوًػابل التػى روااػا المدمػى عميػف وىػ ود
تتوافر ب ا دريمة الم ب ب ستلماؿ الطرؽ اإلحتيالية وفؽ ما مص عميف فى الااموف ـ ألف
البابت بتمؾ األًواؿ يف الطاعف لـ يكف او الػذ سػلى ألػى المدمػى عميػف يو الػذ يوامػف يف

ًطلة األرض مىت ار تدخؿ ضمف خطة التمظيـ ٓ

ول ذا فمـ يكف الطػاعف اػو الػذ أفتلػؿ تمػؾ الواًلػة المػزورة ةواممػا كػاف المدمػى عميػف
او الذ تودف لمطاعف ويف مف ب ف األرض المذكورة واًلة ضمف خط التمظيـ ويمف لو سايرما
دد ً فى يًوالف ف ف ذلؾ

يلد أ ً كذباً وليس مف ًبيؿ الطرؽ اإلحتيالية ـ وذلؾ عمػى فػرض

ددلى يمف يف مف ب ستطاعتف أخراج األرض مف ذلؾ الخػط حتػى يػتمكف مػف البمػا عمي ػا واػذا

الكذب المدرد غير الم حوب بالطرؽ اإلحتيالية والمدرد
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ياوـ بف الم ب ٓ

ذلؾ اف األ ؿ ي يستسمـ المدمى عميف لمدرد الزعـ الخالى مما يايد وغير المدعـ

بالدليؿ عمى حتف ف ذا يفرط المدمػى عميػف فػى الباػة و مػف بػزعـ مدػرد ف مػف يضػحى ما ػ اًر
و يمومف أ ً منسف ٓ
والمظ ػػاار الخاردي ػػة ا ػػى الت ػػى ت ػػدعـ الا ػػوؿ الك ػػاذب ا ػػى الت ػػى تبب ػػت م ػػف الماحي ػػة
الموضوعية يف المدمػى عميػف لػـ يكػف ما ػ اًر حػيف أمػدفل لمتلامػؿ مػل الطػاعف وحػيف أمخػدع
ب كاذيبف ـ عمى فرض التسميـ الددلى باولف وى ود واو ما لـ يحدث ٓ
* ٚأسعذ زلىّخ إٌمغ رٍه اٌمٛاػذ ثمٛذلب إْ :
" مدرد األًواؿ واإلدعػا ات الكاذبػة

تكنػى وحػداا لتكػوف الطػرؽ اإلحتياليػة بػؿ

يدػػب لتحاػػؽ اػػذ الطػػرؽ فػػى دريمػػة الم ػػب يف يكػػوف الكػػذب م ػػحوباً ب عمػػاؿ ماديػػة يو
مظاار خاردية تدلؿ المدمى عميف عمى أعتااد ب حتف " ٓ
* ماض ٔٔ ٜٔٚٛ/ٕٔ/ـ س  ٕٜـ ٔ ٜٔـ ٓ ٜٕٚ
* ماض  ٜٔٚ٘/ٔ/ٜٔـ س  ٕٙـ ٕٔ ـ ٖ٘ ٓ

* ماض  ٜٖٔٚ/ٕ/ٜٔـ س ٕٗ ـ ٓ٘ ـ ٓ ٕٕٙ

* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :
ػػحت ا

" مػػف الماػػرر يف مدػػرد األً ػواؿ واإلدعػػا ات الكاذبػػة م مػػا بػػالس ًابم ػػا فػػى توكيػػد
تكنػػى وحػػداا لتكػػويف الطػػرؽ اإلحتياليػػة بػػؿ يدػػب لتحاػػؽ اػػذ الطػػرؽ فػػى دريمػػة

الم ب يف يكوف الكذب م حوباً ب عماؿ مادية يو مظاار خاردية تحمؿ المدمى عميف عمى
اإلعتااد ب حتف وكاف الحكـ اإلبتدابى المايد ألسبابف بالحكـ المطلوف فيف لـ يبيف الطرؽ
اإلحتياليػػة التػػى أسػػتلمم ا الطػػاعف وال ػػمة بيم ػػا وبػػيف تسػػميـ المدمػػى عميػػف لممػػاؿ ف مػػف يكػػوف

مى ػػوباً بالا ػػور ف ػػى أس ػػتظ ار دريم ػػة الم ػػب الت ػػى داف الط ػػاعف ب ػػا األم ػػر ال ػػذ يلد ػػز
محكمة الماض عف مراًبة تطبيؽ الااموف عمى الودف ال حيم بما يودب ماضف واإلحالة"
*

ماض ٕٔ ٜٔٛ٘/ ٕ/ـ س  ٖٙـ  ٗٛـ ٕٜٛ

* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :

" دريمػ ػػة الم ػ ػػب باسػ ػػتلماؿ طػ ػػرؽ أحتياليػ ػػة تتحاػ ػػؽ بمدػ ػػرد األً ػ ػواؿ واإلدعػ ػػا ات

الكاذبة م ما بالس ًابم ا فى توكيد

حت ا حتى ت بر ب ا المدمػى عميػف بػؿ يىػترط الاػاموف يف

يكوف الكذب م حوباً ب عماؿ مادية خاردية تحمؿ المدمى عميف عمى اإلعتااد ب حت ا "
* ماض ٗٔ ٜٔٛٚ/ٔ/ـ س  ٖٛـ  ٜـ ٔٛ
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* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :
"

توكيػػد

لمػػا كػػاف مػػف الماػػرر يف مدػػرد األً ػواؿ واإلدعػػا ات الكاذبػػة م مػػا بػػالس ًابم ػػا فػػى

ػػحت ا

تكنػػى وحػػداا لتكػػويف الطػػرؽ اإلحتياليػػة بػػؿ يدػػب لتحاػػؽ اػػذ الطػػرؽ فػػى

دريمػػة الم ػػب يف يكػػوف الكػػذب م ػػحوباً ب عمػػاؿ ماديػػة يو مظػػاار خارديػػة تحمػػؿ المدمػػى
عميف عمى اإلعتااد ب حت ا " ٓ

* ماض  ٜٕٔٛ/ٔ/ٜٔـ س ٖٖ ـ  ٛـ ٕ٘

ومػػف الماػػرر ًاموم ػاً فػػى اػػذا ال ػػدد يف الطػػرؽ اإلحتياليػػة يتلػػيف يف يكػػوف ل ػػا كيػػاف

مسػػتاؿ عػػف الكػػذب فػػى ذاتػػف ف ػػى ليسػػت مدػػرد ترديػػد لمكػػذب او محػػض أىػػارة أليػػف ةواممػػا اػػى
عما ػػر دديػػدة تضػػاؼ أليػػف تلطيػػف فيمػػة ليسػػت لػػف فػػى ذاتػػف ي تدلمػػف مامل ػاً ك ػ ف يسػػتليف
الدامى بىخص بالث يدعـ اكاذيب الدامى ويضػيؼ ألي ػا دديػداً و يات ػر دور عمػى مدػرد

ترديد اكاذيبف ٓ

ويمػزـ كػذلؾ يف يكػػوف تػدخؿ ذلػػؾ الىػخص رادلػاً ألػى مسػػلى مػف الدػػامى سػوا كػػاف

متواطباً ملف يو كاف مخدوعاً ب كاذيبف كذلؾ ٓ
*

ٚػربد ػٓ رٌه زلىّخ إٌمغ ثمٛذلب إٔٗ :

" يىػػترط دابم ػاً لوًػػوع الدريمػػة ب ػػذا الوسػػيمة يف يكػػوف الىػػخص اآلخػػر ًػػد تػػداخؿ

بسلى الدامى وتدبير ةوارادتف

مف تماا منسف بوير طمب يو أتناؽ ٓ

* ماض ٕٔ ٜٔٚٛ/ٙ/ـ س  ٕٜـ  ٜٔٔـ ٗٔٓ ٜ
* ماض  ٜٔٚ٘/ٖ/ٔٚـ س  ٕٙـ  ٕٚـ ٓ ٕٗٛ

كمػػا يكنػػى أسػػتلامة الدػػامى ببمػػة يىػػيا ماديػػة يو بػػم ج خػػاص فػػى الحيػػاة كػػاألوراؽ
المػػزورة يو مظػػاار التػػرؼ والبػػذخ فػػى مسػػكمف ومقبسػػف لإلي ػػاـ بب اربػػف لمح ػػوؿ عمػػى يم ػواؿ
ضحايا ٓ
ةوامما

ويدمل بيف اذ الحا ت دميلاً يف سموؾ الدامى لػـ يات ػر عمػى اإلد

باألكاذيػب

در عمف سموؾ خر مستاؿ عمف أست دؼ تدعيـ ذلؾ الكذب وت كيد ٓ

وبالردوع ألى مدومات الحكػـ المطلػوف عميػف يبػيف يف الدو ارلػذ مسػبف ألػى الطػاعف

وكػؿ المىػػاط الػػذ

يسػػمد أليػػف الايػاـ بػػف ًػػاـ بػػف عمػػى فػرض التسػػميـ الدػػدلى بحدوبػػف عمػػى حػػد

ًػ ػػوؿ المدمػ ػػى عميػ ػػف وى ػ ػ ود أممػ ػػا أًت ػ ػػر عمػ ػػى مدػ ػػرد األخبػ ػػار ب ػ ػ ف لديػ ػػف مػ ػػف المسػ ػػبوليف
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بالمحافظة مف يمكم ـ أم ا أخراج ًطلة األرض سالنة الذكر مف خط التمظػيـ ـ ويمػف عمػى
عقًة وطيدة ب ـ ويعتبرت المحكمة ذلؾ الكذب وحد غير المدعـ يو المايػد مػف بػيف الطػرؽ

اإلحتيالية التى تتكوف ب ا دريمة الم ب ٓ
واو تارير ًػامومى خػاطئ ألمػف يمبوػى كمػا سػمؼ الاػوؿ يف ياػوـ الطػاعف باسػط ودور
يزيد عمى مدرد الكذب المدرد غير المدعـ باللما ر الخاردية التى تدعمػف ػ ومػا داـ البابػت
مف مدومات الحكـ المطلوف فيف ذاتف يف الطاعف لـ ياـ مف دامبف ببمة مظػاار خارديػة كػاف
ل ا ت بير عمى المدمى عميف بؿ يف األخير اػو الػذ سػلى أليػف وكامػت اللبػارات التػى ود ػا
أليف والوعود التى وعد ب ا ـ بنرض

حة ذلػؾ ـ ليسػت أ ً يكاذيػب مدػردة ومػف بػـ ف م ػا

ترتاػػى ألػػى الوًػػابل المابمػػة والطػػرؽ اإلحتياليػػة التػػى يسػػتمزم ا الاػػاموف لت ػوافر يركػػاف الدريمػػة
الت ػػى دي ػػف عم ػػا الطػػاعف ول ػػـ تل ػػرض المحكمػػة ف ػػى حكم ػػا المطل ػػوف عمي ػػف ل ػػدفاع الط ػػاعف

السالؼ الذكر ولـ تح مف ولـ تت د لف بالتنميد والرد واًت ر الحكػـ فػى مدوماتػف عمػى مدػرد
الاوؿ  :ـ
"  ....ووسػػوس الىػػيطاف لممػػت ـ ( الطػػاعف ) يف يم ػػد لإلياػػاع بالمػػدعى المػػدمى
فريسػػة و ػػيداً بميم ػاً ل ػػف ف سػػتداب لدعوت ػػف وم ػػا أف حضػػر الم ػػدعى الم ػػدمى وى ػػااد اإلبب ػػات

………… بمكتػػب المػػت ـ وفػػى حضػػور ىػػااد اإلببػػات البػػامى ………… بػػدي فػػى م ػػب
ىباكف ف عرب ل ـ ب ف رفل تمؾ األرض مف ضوابل التمظيـ يحتاج ألى مبالس كبيرة وطمب مف
المػػدعى المػػدمى مبمػػس بمػػاميف يلػػؼ دميػػف فاػػاـ بػػدفل ا وكػػاف اػػذا النلػػؿ الػػذ يتػػا المػػت ـ اػػو
الكػػذب الػػذ ًػػاـ بتدعيمػػف بػػالزعـ ب مكاميػػة أ ازلػػة اللابػػات المتلماػػة باطلػػة األرض عػػف طريػػؽ

ذكر بلض الىخ يات التى تلمؿ بمحافظة الااارة و متف ب ـ ـ وامف ىرع بالنلػؿ فػى أتخػاذ
بلض اإلد ار ات أ ً يم ا لـ ت ت بما يبويف المدعى المدمى ف خذ يتردد عميف ب ػحبة البػابليف

لػػف فطمػػب مػػم ـ مبمو ػاً خػػر مػػف الماػػود وًػػدر ٓ ٜيلػػؼ دميػػف فتودػػف المػػدعى المػػدمى وىػػاادا
اإلببات

حبة المت ـ ألى  ........فرع الملاد وتـ

رؼ ذلؾ المبمس وتسميمف لممت ـ يمػقً

فػى يف يػتـ رفػل األرض مػف خػػط التمظػيـ  .....وتمػؾ واًلػة مػزورة مػػف ًبػؿ المػت ـ يوامػف ب ػػا
ب ف فى مكمتػف ذلػؾ عػف طريػؽ منػوذ الػذ يسػتمد مػف مػوظنى المحافظػة  ..ويلػاود المدمػى

عميػػف التػػردد عميػػف وياملػػف المػػت ـ بمػػا لػػف مػػف حيمػػف وداػػا (! ) ب مػػف لػػيس لػػف

ػػنف فػػى أم ػػا

اإلد ار ات المتلماة باطلػة األرض و بػد مػف تػوافر اػذ ال ػنة حتػى يتحاػؽ لػف مػا يريػد فػزيف

131

لممػػدعى المػػدمى يف يىػػاركف فػػى اػػذ األرض بمودػػب عاػػد مىػػاركف حػػرر فػػى ٕٜٜ٘ٔ٘/ٛ/

بواًل الم ؼ دوف يف يسدد لف ىيباً وكاف الماابؿ ىػيكاً بمبمػس ٕٖ٘ يلػؼ دميػف ملمػؽ

ػرفف

عمػػى ىػػرط بمػػا اللاػػار عمػػى ًطلػػة األرض وخ ػػـ ذلػػؾ المبمػػس مػػف ًيمػػة وحداتػػف  ....ويدػػد

المدمػػى عميػػف منسػػف فػػى ىػػباؾ الم ػػب و يسػػتطيل النكػػاؾ مم ػػا وليتحاػػؽ حممػػف حػػرر لممػػت ـ
عاد المىاركة ٓ

ولـ يكتؼ المت ـ بذلؾ بؿ عاود وطمب مبمػس ٘٘ٔ يلػؼ دميػف إلم ػا اإلدػ ار ات ةوا
ضاعت المبالس الساباة ويستديب المدعى المدمى ل ػذا الطمػب ويضػين ف المػت ـ ألػى مػا سػبؽ

اإلستيق عميف " .....
( أمت ى )
واػػذ الوًػػابل برمت ػػا وبنػػرض

ػػحت ا دػػد ـ واػػى لػػـ تح ػدث ـ

الكػػذب المدػػرد مػػف الوسػػابؿ اإلحتياليػػة التػػى تدعمػػف وتايػػد  ،واػػذا الكػػذب وحػػد

يت ػوافر ب ػػا أ ً
يتػوافر بػػف

دريمػػة الم ػػب و تسػػتكمؿ بػػف يركام ػػا الااموميػػة ويكػػوف أسػػتد ؿ المحكمػػة عمػػى ببػػوت تمػػؾ
الدريمة ضد الطاعف مىوباً بالا ور فى التسبيب فضقً عما ترد فيػف الحكػـ مػف خطػ فػى

تطبيؽ الااموف ٓ

ألف الوًػػابل كمػػا سػػاً ا الحكػػـ تخػػرج الواًلػػة عػػف داب ػرة الت ػ بيـ لتخمػػؼ ركػػف اإلحتيػػاؿ

واو مماط التدريـ فى دريمة الم ب ٓ
ولػـ تاسػػط المحكمػة دفػػاع الطػاعف فػػى اػذا ال ػػدد ولػـ تلػػف حتػى بتح ػػيمف بمػا يػػدؿ
عمػى أم ػا لػـ تمػـ بػف ولػـ تنطػف أليػػف وب م ػا ًضػت فػى الػدعو دوف اإلحاطػة بكافػة عما ػػراا
ودوف ب ر كامؿ او ب يرة ىاممة واو ما يليب حكم ا فيف بما يستودب ماضف ٓ

* ٚحملىّخ إٌمغ لؼبء عبثك ِؤداٖ أٔٗ :

" أذا كػػاف مػػا وًػػل مػػف المػػت ـ مدػػرد كػػذب ت ػػاوف المدمػػى عميػػف فيػػف ف ػػدًف فػ ف

مدرد اذا الكػذب

يكػوف الطػرؽ اإلحتياليػة الػواردة بالاػاموف و يسػتودب اللاػاب ةواذا كػاف

المدمػػى عميػػف فػػى دريمػػة م ػػب واػػو مػػف ردػػاؿ الػػديف ًػػد دفػػل المبمػػس لممػػت ـ عمػػى يف يادمػػف

رىوة لموظؼ لت دية عمؿ ف ف ح وؿ المت ـ ل ػذا المبمػس
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يلتبػر دريمػة ملاًػب عمي ػا ألف

المدمػػى عميػػف يكػػوف ًػػد تسػػااؿ فػػى ىػ ف منسػػف وفيمػػا ياتضػػيف مركػػز مػػف عػػدـ ت ػػديؽ مػػا ًػػد

يكوف المت ـ يوامف بف و يكوف ذلؾ مف ًبؿ المت ـ سو كذب غير ممتج لإلدراـ ًاموماً " ٓ
* ماض ٖٔ ٜٖٔٔ/ٖ/ـ مدموعة الاواعد الاامومية ج ٕ ـ ٕٓٓ ـ ٓ ٕٜ٘

كمػػا تمسػػؾ الػػدفاع كػػذلؾ فػػى دفاعػػف ب ػ ف عاػػد البيػػل ال ػػادر لممدمػػى عميػػف بمػػا ينيػػد
ىػ ػ ار ًطل ػػة األرض الم ػػذكورة م ػػارخ ٖٕ ٜٜٔ٘/ٛ/ـ وا ػػو م ػػا

يت ػػور مل ػػف يف يك ػػوف

الطاعف ًد يخذ ممف مبمس ٓ ٔٛيلؼ دميف لملمؿ عمى أخػراج تمػؾ الاطلػة خػارج خػط التمظػيـ

فى ى ر يوليو ٘ ٜٜٔكما دا ب ًوالف وب ًواؿ ى ود واو وًػت سػابؽ عمػى تػاريخ البيػل ولػـ
تكف لف

مة ب ا ٓ
كمػػا ببػػت كػػذلؾ يف المىػػكمة الخا ػػة بخػػط التمظػػيـ واألرض المىػػار ألي ػػا ًػػد أمت ػػت

تماماً فى ٖٓ ٜٜٔ٘/ٛ/طبااً لما دا بمحضػر تحديػد خػط التمظػيـ المحػرر فػى ذلػؾ التػاريخ
ورخ ة خط التمظيـ رًـ  ٕٙ /لسمف ٘ٓ ٜٜٔ

وكاف المدمى عميف عمى عمـ ب ذ الواًلة حيث كاف ي ارفػؽ الطػاعف فػى كػؿ تحركاتػف
إلم ػػا تم ػػؾ المى ػػكمة وً ػػدـ المدمػػى عمي ػػف طمبػ ػاً إلس ػػتخراج الرخ ػػة وً ػػاـ ب ػػدفل رس ػػوم ا ف ػػى
ٕ٘ ٜٜٔ٘/ٔٓ/ةواستمم ا فى  ٜٜٔ٘/ٔٓ/ٕٛتحت رًـ  ٕٙ /لسمف ٘ٓ ٜٜٔ

وًدـ الطاعف المسػتمدات الدالػة عمػى ذلػؾ وكم ػا تاطػل ب سػتحالة حػدوث الواًلػة وفػؽ

ت وير المدعى بالحاوؽ المدمية وياكد ذلؾ امف ًبؿ مىػاركة الطػاعف فػى ممكيػة تمػؾ األرض
بحػػؽ الم ػػؼ وتاػػدـ بطمػػب لىػ ر ممكيػػة ذلػػؾ الدػػز باسػػـ ى ػريكف الطػػاعف فػػى ى ػ ر مػػوفمبر
٘ ٜٜٔفى الوًت الذ كاف يلمـ فيف يف مىكمة خط التمظيـ ًد أمت ت ممػذ يغسػطس ٜٜ٘ٔ

ي فػػى وًػػت سػػابؽ بلػػدة يى ػ ر كمػػا تاػػدـ المدمػػى عميػػف فػػى  ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٚلمكتػػب الىػػ ر
اللاػػار لتلػػديؿ الطمػػب السػػابؽ الػػذ كػػاف ًدمػػف لتسػػديؿ األرض ب سػػمف وزودتػػف ػ وي ػػبم
الطمب بلد التلديؿ ب سـ الطاعف بحؽ الم ؼ فى المساحة المذكورة ٓ
واذ الوًابل المايدة بالمستمدات الااطلة دالة بذات ا عمػى يف حاياػة المػزاع يػدور بػيف

الى ػريكيف فػػى ممكيػػة األرض المىػػار ألي ػػا و عقًػػة لػػف بم ػزاعـ المػػدعى المػػدمى ةواسػػتوقلف

والح ػوؿ عمػى يموالػف دوف حػؽ كمػا أدعػى بلػد اف حدبتػف منسػف ب بلػاد الطػاعف عػف األرض

واإلستحواذ عمي ا وحػد خا ػة بلػد يف يرتنلػت ًيمت ػا ػ ولػـ تمتنػت المحكمػة لػدفاع الطػاعف
الس ػػالؼ ال ػػذكر والماي ػػد بالمس ػػتمدات الت ػػى ً ػػدم ا والمرفا ػػة بػ ػ وراؽ ال ػػدعو ول ػػـ تا ػػـ المحكم ػػة
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ػحة دفػاع الطػاعف

بدمل ا فػى حكم ػا وتح ػيم ا ةواسػتخقص الاػرابف الااطلػة الدالػة عمػى
ودديتف بما يدؿ عمى يم ػا غابػت عم ػا كػذلؾ رغػـ دواريت ػا ويتويػر ب ػا حتمػاً ودػف الػ ير فػى
الدعو

ـ واو ما يليب حكم ا المطلوف فيف بما يستودب ماضف ٓ

و محؿ لماوؿ فى اذا ال دد ب ف المحكمة غير ممزمة بتلاب دفاع المت ـ فػى كافػة
مماحي ػػة الموض ػػوعية المختمن ػػة وال ػػرد عمي ػػا عم ػػى أس ػػتاقؿ ألف ى ػػرط ذل ػػؾ بداا ػػة يف تك ػػوف
المحكمػػة ًػػد فطمػػت ألػػى تمػػؾ األودػػف والمػػت ب ػػا حتػػى يمكػػف الاػػوؿ ب ػ ف أعتماداػػا عمػػى يدلػػة

الببوت التى ساًت ا ليستناد ممف يم ػا يطرحػت ذلػؾ الػدفاع ضػمماً ػ امػا أذا كػاف ًػد غػاب عم ػا

تماماً ولـ تمتنت أليف ولػـ تلػف حتػى بر ػد فػى حكم ػا عمػى محػو يػدؿ عمػى ام ػا يحاطػت بػف

عمماً ف ف ذلؾ ُيلػد ً ػو اًر فػى الحكػـ فضػقً عمػا يمطػو عميػف مػف أخػقؿ بحػؽ الػدفاع يليبػف
ويستودب ماضف ٓ
* ماض ٓٔ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ـ س  ٖٙـ  ٜٔٗـ ٓٗ ٛـ طلف ٕ٘ ٘٘/ٔٚؽ ٓ
* ماض ٕ٘ ٜٔٛٗ/ٖ/ـ س ٖ٘ ـ ٕ ٚـ ٕٖٛ
* ماض ٖ ٜٔٛٔ/ٕٔ/ـ س ٕٖ ـ ٔ ٔٛـ ٖٖٓٔ
* ماض ٕ٘ ٜٔٛٔ/ٖ/ـ س ٕٖ ـ  ٗٚـ ٕ٘ٚ

* ماض ٘ ٜٜٔٚ/ٔٔ/ـ س ٖٓ ـ  ٔٙٚـ ٜٚٛ

* ماض  ٜٜٔٚ/ٖ/ٕٜـ س ٖٓ ـ ٕ ٛـ ٖٜٙ
* ماض  ٜٜٔٚ/ٖ/ٕٙـ س ٖٓ ـ ٔ ٛـ ٖٜٗ
* ماض ٕٗ ٜٔٚٛ/ٗ/ـ س  ٕٜـ ٗ ٛـ ٕٗٗ

وحيػػث امػػف لمػػا تاػػدـ دميلػػف ف ػ ف الحكػػـ المطلػػوف فيػػف يك ػػوف وًػػد راف عميػػف ع ػوار
البطقف بما يستودب ماضف واإلحالة ٓ
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ٚػٓ ؿٍت ٚلف رٕفيز احلىُ ادلـؼ ْٛفيٗ

ف مف لما كاف اإلسػتمرار فػى تمنيػذ الحكػـ المطلػوف فيػف ضػد الطػاعف مػف ىػ مف يف
يرتب لف يض ار اًر يمكف مداركت ا بما يحؽ لف طمػب وًػؼ تمنيػذ ماًتػا ريبمػا ين ػؿ فػى اػذا
الطلف ٓ

فٍٙزٖ األعجبة

ولما تضممتف مذكرات يسباب الطلف المادمة عف الطاعف مف زمق خريف
يمػػتمس الطػػاعف مػػف محكمػػة الػػماض األمػػر بوًػػؼ تمنيػػذ الحكػػـ المطلػػوف فيػػف ماًتػػا

ريبما ين ؿ فى اذا الطلف ٓ
والحكـ :
أوال  :بابوؿ الطلف ىكقً ٓ

ثانيا  :وفى الموضوع بماض الحكـ المطلوف فيف واإلحالة ٓ
احملبِ / ٝسعبئ ٝػـيٗ
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عت اٌفٕبٔبد
ـــــــــــ

اٌمؼيخ  1332/8208عٕؼ ِغزأٔف ػبثذيٓ ـ ا  1338/2830عٕؼ ػبثذيٓ
اٌـؼٓ ثبٌٕمغ  21/1230ق
ــــــــــــــــــــــ
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زلىّخ إٌمغ
اٌذائشح اجلٕبئيخ
ِزوــــــشح
ثأعجبة اٌـؼٓ ثبٌٕمغ
ادلمذَ ِٓ . ………… :

( مدعية بالحؽ المدمى )

وموطم ػػا المختػػار مكتػػب األسػػتاذ /محمػػد ردػػابى عطيػػف ـ وىػ رتف ردػػابى عطيػػف ـ

المحامى بالماض٘ٗ ىارع طملت حرب  ٕٙىارع ىريؼ باىا ـ الااارة ـ
ػــــــــــذ :
ٔ-

…………

ٕ-

…………

مدعى عمي ما بالحاوؽ المدمية

فــ ٝاحلىـــــُ  :ال ػػادر فػػى  ٕٓٓٓ/ٗ/ٕٙمػػف محكمػػة عابػػديف لمدػػمم المسػػت منة فػػى
الاضػػية رًػػـ ٕ ٜٜٔٙ/ٜٚٗدػػمم عابػػديف ( ٕٗٓٗ ٜٜٔٚ/دػػمم س

عابػػديف ) والااضػػى حضػػورياً بابػػوؿ اإلسػػتبماؼ ىػػكقً وفػػى الموضػػوع

ب لوا الحكـ المست مؼ وبب ار ة المت ميف وبرفض الدعو المدميػة ًبم مػا
مل ألزاـ المدعية بالحؽ المدمى بالم روفات ٓ
اٌٛلبئــــــغ

يًامت الميابة اللامة الػدعو الدمابيػة ضػد المت مػيف بو ػؼ يم مػا فػى خػقؿ عػاـ
٘ ٜٜٔبدابرة ًسـ عابديف :
األٚي  :أٚال : ………… :

ً ػ ػػذؼ وسػ ػ ػػب ب حػ ػ ػػد طػ ػ ػػرؽ اللقميػ ػ ػػة ف ػ ػػى حػ ػ ػػؽ كػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف ………… وى ػ ػ ػ رت ا

………… و ………… وىػ ػ رت ا ………… و ………… وىػ ػ رت ا …………
و ………… وى رتف ………… ٓ
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بػػاف يسػػمد ألػػي ـ عػػف طريػػؽ المىػػر يمػػو اًر لػػو

ػػحت ألودبػػت أحتاػػاراـ عمػػد ياػػؿ

وطػػم ـ وتلػػد طلم ػاً فػػى يع ارض ػ ـ وخدى ػاً لسػػملف عػػابقت ـ وذلػػؾ بمالنيػػف " يس ػرار ياػػؿ النػػف

والسياس ػػة م ػػل الس ػػحر والد ػػف والد ػػاف والدم ػػيقت ـ غػ ػراـ النمام ػػات واألميػ ػرات ف ػػى مض ػػدل
الىيطاف " ٓ
ب ػ ف ملػػت األولػػى والباميػػة بمض ػػادلة السػػحرة ةواتيػػاف الرذيمػػف إلتمػػاـ الس ػػحر
األسود فى سبيؿ و ول ما لما يريدا مػف الردػاؿ وملػت البالبػة ب تيام ػا الرذيمػة عػف
طريؽ ممارست ا لمىذوذ الدمسى مل يمبى يخػر ( السػحاؽ ) ـ وملػت األخيػر بلػدـ
أكتمػػاؿ الردولػػة وممارسػػة زودتػػف لمرذيمػػة وحمم ػػا سػػناحاً إلبمػػة مسػػبت ا أليػػف وتلػػدي ا

عميف بالضرب
صبٔيب ًً :

يلؼ وباع المالنيف سالنى الذكر وًاـ بمىر المالؼ البامى واما يتضمماف

أمت اكاً لحرمة اآلداب اللامة وحسف األخػقؽ بػ ف تمػاوؿ فػى يكبػر مػف موضػل ب مػا
و ؼ عورات المرية وكينية أدتماع الدمسيف وما يحدبػف ذلػؾ مػف المػذة عمػى المحػو

المبيف بالتحاياات ٓ

صبٌضب  :ضمف المالنيف سالنى البياف ما يلد أمت اماً لحرمة الديف اإلسقمى والحػط مػف ًػدر
ةوازدرابف عمى المحو المبيف بالتحاياات ٓ

ادلز ُٙاٌضبًٔ : ٝاـ بمىػر وتوزيػل المالػؼ األوؿ والػذ ًػاـ بت لنيػف األوؿ والمتضػمف حرمػف
اآلداب اللامة وحسف اآلخقؽ ٓ

األمػر الملاًػػب عميػػف بػػالمواد ٖٓٓٙ ٖٖٓ ٖٕٓ ٔٚٛ ٔٚٔ ٔٙٔ ٔٙ
 ٖٓٛ ٖٓٚعاوبات الملدؿ بالااموميف رًمى  ٜٜٔٙ/ٜ٘ ٜٕٔٛ/ٕٜعاوبات ٓ
وبدمسػػة ً ٜٜٔٚ/ٙ/ٕٜضػػت محكمػػة اوؿ دردػػة بب ػ ار ة المت مػػيف ممػػا يسػػمد ألي مػػا
ورفض الدعو المدمية ًبم ما ةوالزاـ رافلي ا بم روفات ا ٓ

ةواسػػت منت الميابػػة اللامػػة ذلػػؾ الحكػػـ وكػػذلؾ الطاعمػػف ( المدعيػػة بػػالحاوؽ المدميػػة )

وبدمسة ً ٕٓٓٓ/ٗ/ٕٙضت محكمة الدمم المستامنة فى أستبماؼ الميابة اللامة والطاعمف (
المدعيػػة بػػالحاوؽ المدميػػة ) بابػػوؿ اإلسػػتبماؼ ىػػكقً وفػػى الموضػػوع ب لوػػا الحكػػـ المسػػت مؼ
وبب ار ة المت ميف ورفض الدعو المدمية ضداما ٓ
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ولمػػا كػػاف الحكػػـ األخيػػر ًػػد

ػػدر مليبػاً وبػػاطقً فاػػد طلمػػت عميػػف المدعيػػة بػػالحاوؽ

المدميػػة (………… وى ػ رت ا ………… ) فيمػػا ًضػػى بػػف فػػى الػػدعو المدميػػة بطريػػؽ
الماض وذلؾ بوكيؿ يبيم لف توكيمف اذا الحؽ وذلؾ بتاريخ /

 ٕٓٓٓ/وًيد الطلف تحػت

رًـ  ...../.....تتابل ميابة وسط الااارة الكمية بـ برًـ ٕٚٔ/ٜ٘ٓؽ وتـ أيداع الكنالة وي ؿ
التوكيؿ ٓ

ٛٔٚسد فيّب يٍ ٝأعجبة اٌـؼٓ ثبٌٕمغ :
أعجبة اٌـؼٓ

أٚال  :اٌمظٛس ٚاٌزٕبلغ ف ٝاٌزغجيت :

ذلؾ يمف وعمى مػا يبػيف مػف مطاللػة يسػباب الحكػـ اإلسػتبمافى المطلػوف فيػف ف مػف يمىػ

لمنسف يسبابا موضوعية مستامة ولـ يتخذ مف يسباب الحكـ المست مؼ سمداً لاضػابف بػؿ ًضػى

ب لوػا ذلػؾ الحكػـ ب كممػف ةوام ػب اإللوػا عمػى ممطوًػف ويسػبابف ـ وًػد خمػت مػدومات يسػباب
الحكـ ال ادر مف محكمة الدردػة الباميػة ـ الطلػيف مػف بيػاف من ػؿ وواضػم لواًلػة الػدعو
التى مسبت ا سمطة اإلت اـ لممطلوف ضداما والتى طالبت بتوًيل اللااب بما عمي ا ٓ

واػػو ً ػػور تػػرد فيػػف الحكػػـ المطلػػوف فيػػف ألمػػف يلػػد فػػى حاياتػػف وًػػد خػػق كميػػة مػػف
يسبابف وبالتالى فمـ تتحاؽ الواية التى ً داا الىارع عمدما يودب فػى المػادة ٖٓٔ أدػ ار ات
دمابيػػة أىػػتماؿ كػػؿ حكػػـ عمػػى األسػػباب التػػى بمػػى عمي ػػا عمػػى تاػػدير ب ػ ف تمػػؾ األسػػباب اػػى
اعظـ الضمامات التى فرض ا الااموف عمى الااضى أذ اى مظ ر لايامف بما عميف مف وادػب

تدًيؽ البحث ةواملاف المظر لمتلرؼ عمى ودف الحاياة التى يمىداا فػى ًضػابف سػوا لماضػا
ب دامة المت ـ يو الحكـ بب ار تف مما مسب أليف ٓ

كمػػا يػػدؿ ذل ػػؾ عمػػى اف المحكمػػة لػػـ تحػػط بالػػدعو أحاطػػة تامػػة عػػف ب ػػر كامػػؿ
وب ػػيرة ىػػاممة ةواكتنػػت باول ػػا يف الوًػػابل الممىػػورة بالكتػػابيف المػػالنيف بملرفػػة المت مػػيف ةواف
كػػاف يتضػػمماف يلناظ ػاً وعبػػارات تلػػد ًػػدفاً وسػػباً فػػى اللػػرض والسػػملة بمػػا يحػػط مػػف الك ارمػػة
وي در اإلعتبار أ ً ام ا لـ تحدد ىخص مف وًلت عميف تمؾ الدرابـ تحديػداً دًياػاً بػؿ دػا ت
مد مة

تمطبؽ عمى ىخ ية مليمة بذات ا ٓ

واف المدعية بالحؽ المدمى ( الطاعمة ) اى التى حددت تمؾ الىخ ػية ودلمػت مػف
ذات ا مادة ل ا مف خيال ا دوف سمد

حيم مف المالنيف الممىوريف سالنى الذكر ٓ
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واو يمر تمبئ عف اف المحكمة لـ تطمل عمى الكتابيف المذكوريف ولـ تمحص ما ورد

ب ما مف وًابل تدور فى دممتي ا حوؿ الطاعمف وغيراا مف النماميف والنمامات ويستطيل الاارئ
لموامة األولى تحديد ىخ يت ا مف بيف الىخ يات التى يلايت عمي ا تمػؾ الدػرابـ دوف يدمػى
ىؾ يو أحتماؿ ٓ
وً ػػد يف ػػحت ع ػػف ذل ػػؾ بد ػػق م ػػا د ػػا بلم ػػوف الكت ػػاب األوؿ " يسػ ػرار يا ػػؿ الن ػػف

والسياسة مل السحر والدف " والبامى بلمواف "الداف والدميقت " غراـ النمامػات واألميػرات فػى
مضادل الىيطاف " وًد يىار الن ؿ البالث مف الكتػاب األوؿ ألػى اف المطلػوف ضػد األوؿ
و ػػؼ النمامػػة بػػذات ا ب و ػػاؼ ملروفػػة عم ػػا تمنػػرد ب ػػا و يىػػارك ا يح ػػد في ػػا وا ػػو ام ػػا "
الدمػ ػ ػػاؿ اللمػ ػ ػػو " و " ًطػ ػ ػػة الوسػ ػ ػػط النمػ ػ ػػى " و " الاطػ ػ ػػة السػ ػ ػػاخمة " و " ًطػ ػ ػػة السػ ػ ػػيمما "
و " الاطة السميمة " ٓ

واػػى او ػػاؼ أًترمػػت بماب ػػا

ػراحة ومىػ ورة ب ػػا ودرج الماػػاد عمػػى أطقً ػػا عمي ػػا

وبات ػػت ملروف ػػة لمدمي ػػل ومس ػػب المال ػػؼ ألي ػػا يم ػػا أت ػػمت تمينوميػ ػاً وطمب ػػت ماابمت ػػف بمكتب ػػف

 ........وخػقؿ لاابػف ب ػا روت لػػف يف سػيدة ىػابف تػػدعى .........أسػتطاعت السػيطرة عمي ػػا
وتمكمت مف مضادلت ا دمسػياً دوف يف تسػتطيل اإلفػقت مم ػا ويفػاض ذلػؾ الكتػاب فػى ىػرح
تمؾ اللقًة الدمسػية الىػاذة التػى

ػوراا مػف خيالػف بػيف الطاعمػف وتمػؾ السػيدة الىػاذة ب لنػاظ

ماػػززة وعب ػػارات دارحػػة ىػػابمة وخاردػػة عػػف ح ػدود اآلداب اللامػػة وحسػػف األخ ػػقؽ وت ػػور
اللممية الدمسية فى يًبم الوسابؿ التى تالـ المىاعر الحية والحيا اللاـ لد المواطميف كافة
ـ وًد رمى المطلوف ضداا مف اذ اللبارات واأللناظ يسماد يحط ال نات لمطاعمف والتىػ ير

ب ػػا ةوااامت ػػا والحػػط مػػف ًػػدراا لدردػػة تمرغ ػػا فػػى الرذيمػػة ـ وممارسػػة النحىػػا لاػػا المػػاؿ
والى ػ رة والدػػا واػػى

ػػنات

تت ػػؼ ب ػػا أ ً اللػػاارات الممت مػػات م مػػة البوػػا وًػػد ً ػػد

المطلوف ضداا ( الطاعمة ) بذات ا مف اذ األلناظ واللبارات الدارحة الم يمة ةواف لـ يذكراا
راحة ٓ
ةوامما كامت األو اؼ المطماة عمي ا واألد از األولػى مػف األسػما التػى أىػت رت ب ػا
بيف الماس فى الوسط النمى بالذات كافية لمد لة عمى ام ا ال دؼ مف المىر البذئ المست دف
والترويج لمطلف فى ىرف ا لمحط مف ى م ا والاضا عمى سملت ا ومكامت ا كواحدة مف اعقـ
النماميف فى مداؿ عمم ا المسرحى والسيممابى ٓ

139

و ىػػؾ يف مىػػر

ػػورت ا عمػػى غػػقؼ الكتػػابيف مػػل غيراػػا مػػف النمػػاميف التػػى ذكػػرت

او اف ـ كذلؾ وبلض الحروؼ األولى مػف يسػماب ـ ممػا ياكػد يف المىػر ً ػد ممػف الطاعمػف
بذات ا ولػـ يكػف اػذا وامػاً يو خيػا ً دار فػى خمػداا يو أعتااداػا ولكمػف حاياػة مدسػمف مسػتمدة

مف الواًل المسطور والممىور بالكتابيف سالنى الذكر ٓ

وًد غابت كؿ اذ الحاابؽ عف المحكمػة التػى ي ػدرت الحكػـ المطلػوف فيػف بلػد يف

ً رت فى بياف تمؾ اللبارات واأللناظ التى تتضمف اإلىػارة لمطاعمػة وتحديػداا بػذات ا لتكػوف
مح ػقً لمطلػػف فػػى ىػػرف ا وو ػػن ا بممارسػػة يحػػط األعمػػاؿ الدمسػػية التػػى بموػػت مػػف النحػػش

واإلست داف حداً

يمكف ت ور ٓ

وخم ت المحكمة ألى يم ا لػـ تكػف الما ػودة ب ػذ اللبػارات يو تمػؾ األو ػاؼ دوف

يف تبيف بالحكـ ومدوماتف الماػدمات التػى أستخم ػت مم ػا تمػؾ المتيدػة واألسػباب التػى دعت ػا

الى الاطل ب ا والدزـ بما أمت ت أليف مف حاابؽ ٓ

واػػو ً ػػور ىػػاب أسػػتد ؿ الحكػػـ الطلػػيف أذ تبػػدو تمػػؾ المتػػابج التػػى خم ػػت ألي ػػا
المحكمػة متسػػمف باإلسػتبداد والػػتحكـ غيػر الممطاػػى ـ ألف األسػس التػػى يًامػت عمي ػػا ًضػػاب ا
غير ًابمة ي قً و تكنى لحمؿ ًضا الحكـ الطليف ول ذا كاف متداعياً مم ػا اًر إلفتاػاد ألػى

الماومات التى تحنظ لف كيامف وودود ـ وألف الحكػـ لػيس فػى الواًػل أ ً متادػاً للمميػة ممطايػة

يساس ػ ا عما ػػر واًليػػة تبس ػػط ا المحكمػػة وتا ػػدم ا فػػى ما ػػدمات ب ػػد يف تك ػػوف ل ػػا ي ػػم ا

البابػػت ب ػ وراؽ الػػدعو والمسػػتمدات المادمػػة في ػػا ـ بػػـ تاػػوـ المحكمػػة ب سػػتمباط الحاياػػة التػػى
تستخم

ا مف تمؾ المادمات بما عمى أستمتاج سابس ومابوؿ فى اللاؿ والممطؽ ٓ

ول ػػذا ي ػػبم يم ػ اًر ماضػػياً عمػػى المحكمػػة اف تطػػرح فػػى حكم ػػا تمػػؾ الماػػدمات واػػذ

األلنػػاظ واللبػػارات التػػى تلػػد خدى ػاً لمسػػملة ةوااػػدا اًر لمك ارمػػة والىػػرؼ واإلعتبػػار وكػػؿ مػػا دػػا

بالكتابيف المذكوريف مف عبارات ويلناظ وحروؼ ودور عمى األىخاص الذيف تماول ـ التى ير
والسػػب والتد ػريم بػػـ تبػػيف بلػػد ذلػػؾ المتيدػػة التػػى خم ػػت ألي ػػا واػػو يف اػػذ األلنػػاظ يو تمػػؾ
ال ور يو األو اؼ

تمطبؽ عمى الطاعمف بىخ

ا يو عمى غيراا مف النمامات رغـ يم ػا

تمطبؽ أ ّ عمي ا ولـ يا د المطلوف ضداما سوااا ب ذا الاذؼ والسب والتى ير ـ ولػـ

توضم المحكمة فى ممطؽ سابس كيؼ استدلت تمؾ المتيدة التى امت ت ألي ا مل ودود
الطاعمػػة عمػػى

ػورة

ػػدر الكتػػابيف المػػذكوريف عممػػا ب ػ ف مىػػر اػػذ ال ػػورة مػػل األو ػػاؼ التػػى
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يتد يز مف ىخ يت ا ياطػل ب م ػا الما ػودة ب ػذا التىػ ير وتمػؾ

ات نت ب ا وي بحت دزً
الحممة الىرسة لماضا عمي ا وعمى سملت ا بيد يف المحكمة اكتنت فى حكم ا الطلػيف بػ يراد
مت ػػابج استخق ػ ػ ا لموً ػػابل المطروح ػػة عمي ػػا دوف يف تتب ػػيف كم ػػا ومض ػػموم ا ول ػػذا ك ػػاف
حكم ػػا مبت ػػو اًر امن ػػرط عا ػػد وتبلب ػػرت حبات ػػف وا ػػو م ػػا يتن ػػؽ وي ػػوؿ التس ػػبيب ال ػػحيم

للحكػػاـ والتػػى ياػػوـ يساس ػاً عمػػى سػػمد مػػف وحػػدة ممطا ػػا الاضػػابى بحيػػث تكػػوف المتػػابج التػػى

ت ػػؿ ألي ػػا المحكمػػة مت ػػمة بماػػدمات ا أت ػػاؿ السػػبب بالمسػػبب وعمػػى محػػو متماسػػؾ متػرابط
امن ػػاـ فيػػف وذلػػؾ كمػػف حتػػى تسػػتطيل محكمػػةالماض مراًبػػة محكمػػة الموضػػوع فػػى ممطا ػػا

الاضابى لمت كد مف تطبيؽ الااموف تطبياا

حيحا عمى الواًلة كما

ار اببات ا بالحكـ ٓ

واػو امػر يسػتحيؿ عمي ػػا الايػاـ بػف عمػػى الودػف األكمػؿ متػى كامػػت يسػباب الحكػـ خاليػػة
مف مادمات ا التى تبرر المتابج التى خم ت ألي ا وامت ت ألي ا المحكمػة فػى ممطػوؽ حكم ػا

واو الحاؿ فى الحكـ الطليف الذ خق تمامػاً مػف بيػاف واًلػة الػدعو والظػروؼ والمقبسػات
الت ػػى يحاط ػػت ب ػػا وك ػػذلؾ م ػػص األو ػػاؼ الت ػػى و ػػنت ب ػػا الطاعم ػػة و ػػورت ا وبل ػػض
الحػػروؼ مػػف يسػػما الى ػ رة التػػى ات ػػنت ب ػػا فػػى الوسػػط النمػػى والتػػى عرفػػت ب ػػا بػػذات ا و
تطمؽ عمىويراا بحيث يمكف الاوؿ وعمى سبيؿ الاطل والدػزـ ب م ػا بمنسػ ا اػى الما ػودة ب ػا

وليس يية ىخ ية غيراا يو سوااا ٓ

ومف المارر فى اذا ال دد يف الا ور فى األسباب المتلماة بوًابل الدعو مف ى مف
يف ياد ألى بطقف الحكػـ فػ ذا ً ػرت المحكمػة فػى بيػاف مضػموف الواًلػة واألدلػة الاابمػة
فػػى األوراؽ المسػػتاا مػػف م ػػادراا ال ػػحيحة ب ػػا كػػاف الحكػػـ مليبػػا لا ػػور بيامػػف ألف اػػذا
البياف واإلف اح مف دامب المحكمة لتمؾ الوًػابل عمػى محػو واضػم ومن ػؿ اػو الػذ يمكػف

محكمة الماض مف بسط رًابت ا عمى الحكـ لبياف مد سقمة اسػتا ار المحكمػة لتمػؾ الوًػابل
وكػػذلؾ سػػقمة المتػػابج التػػى امت ػػت ألي ػػا والت كػػد مػػف

ػػقحيت ا لإلًتمػػاع ب ػػا مػػف الماحيػػة

الموضوعية مف عدمف ٓ
واسػػتار ًضػػا الػػماض عمػػى ذلػػؾ وًضػػى ب ػ ف اسػػتخقص الواًلػػة يدػػب يف يكػػوف

مستمداً ألى يدلة مابولة فى اللاؿ والممطؽ ويمف يتليف عمى المحكمة بياف واًلة الدعو عمػى

مح ػػو من ػػؿ وواض ػػم يى ػػوبف اإلدم ػػاؿ يو التلم ػػيـ يو الوم ػػوض واإلب ػػاـ بحي ػػث يس ػػتطيل
المطمػػل عمػػى الحكػػـ التلػػرؼ عمػػى األسػػاس الػواًلى والممطاػػى الػػذ يًػػاـ الحكػػـ ًضػػا
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عميػػف

والت كد مف سقمة اإلستمباط و واب اإلستمتاج ـ ف ذا كػاف تح ػيؿ واًلػة الػدعو ًػد ا ػابف
اللوج والا ور ف ف ذلؾ حتما ياد ألى متيدة ممطاية ملودف مما يليب الحكـ ٓ

وخق ة ما تادـ دميلف يف الحكـ الطلػيف ًػد ً ػر فػى بيػاف واًلػة الػدعو ويمسػؾ
عػػف اسػػتظ ار األفلػػاؿ الماديػػة الممسػػوبة لممطلػػوف ضػػداما أذ لػػـ تبػػيف المحكمػػة فػػى حكم ػػا
الحػػروؼ الدالػػة عمػػى ىخ ػػية الطاعمػػة وال ػػنات الم ػػياة ب ػػا والتػػى عرفػػت واىػػت رت ب ػػا
وكػػذلؾ

ػػورت ا عمػػى

ػػدرالكاتبيف والملروفػػة لمكافػػة وذابػػت ألػػى يم ػػا ليسػػت الما ػػود بمػػا

مىػػر بالكتػػابيف المػػذكوريف مػػف عبػػارات ويلنػػاظ ىػػابمة و ػػنات متدميػػة دوف بيػػاف مم ػػا ألسػػباب
تمؾ المتابج التى تحممت ا فى ممطؽ سابس واستد ؿ مابػوؿ واػو مايليػب الحكػـ بمػا يسػتودب
ماضػػف ٓ و ياػػدح فػػى ذلػػؾ يف يكػػوف الحكػػـ الطلػػيف ًػػد ًضػػى ببػ ار ة المطلػػوف ضػػداما ممػػا
مسػػب ألي مػػا ويف لمحكمػػة الموضػػوع حريػػة مطماػػة فػػى تاػػديراا ووزم ػػا لوًػػابل الػػدعو وتكػػويف
عايػػدت ا في ػػا ألف اػػذ الحريػػة مىػػروطة بدااػػة بػ ف يكػػوف حكم ػػا ًػػد سػػمـ مػػف عيػػوب التسػػيب

ويف يكػػوف ًػػد اىػػتمؿ عمػػى بيػػاف واضػػم يبػػيف ممػػف يم ػػا يحاطػػت بواًلػػة الػػدعو أحاطػػة تامػػة
وبكافػػة ظروف ػػا والمقبسػػات التػػى يحاطػػت ب ػػا وكػػؿ مػػاذكر المطلػػوف ضػػداما فػػى مالني مػػا
عم ا وعف ال نات التى تمطبؽ عمي ا وبلض الحروؼ التػى تػدؿ عمػى اسػم ا والمىػتاف مم ػا

والمكومة ل ا وكػذلؾ

ػورت ا عمػى غػقؼ كػؿ مم مػا وذلػؾ حتػى تسػتطيل محكمػة الػماض يف

تتحاؽ مف سقمة استمباط ا واستمتاد ا لممتابج التى خم ت ألي ا وامت ت ب ا ألى يم ا ليست
الما ػودة ب ػػذ األو ػػاؼ الىػابمة الم يمػػة والم ػػدرة لمسػملة والموحيػػة لإلحتاػػار واإلزد ار بػػيف
المواطميف .

و يكنى فى اذا ال دد كما م ج ألى ذلػؾ الحكػـ الطلػيف مدػرد الاػوؿ ب م ػا لػـ تكػف

ما ودة بتمؾ اللبارات يو ال نات الىاذة غير األخقًية الم ػدرة لمىػرؼ واإلعتبػار ألف اػذ
المتابج غير محمولة عمى مادمات تسوغ ا وتبرراا وتمت ى ألي ا باستد ؿ ممطاػى مابػوؿ كمػا
سمؼ البياف ول ذا كاف الحكـ مليبا وادب الماض لا ور تسبيبف وغموض ةوادماؿ بيامف ٓ
* ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ :
"

تسػ ػػبيب األحكػ ػػاـ مػ ػػف يعظػ ػػـ الضػ ػػمامات التػ ػػى فرض ػ ػ ا الاػ ػػاموف عمػ ػػى الاضػ ػػا

أذ مظ ر ًيام ـ بما عمي ـ مف وادب تدًيؽ البحث ةواملاف المظر لمتلرؼ عمػى الحاياػة التػى
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يلمموم ا فيما ين موف فيػف مػف يًضػية ـ وبػف وحػد يسػمموف مػف مظمػة الػتحكـ واإلسػتبداد وبػف

كذلؾ يرفلوف ما ًد يريف عمى األذااف مف الىكوؾ فيػدعوف الدميػل ألػى عػدل ـ مطمبمػيف ػ
و تدد األسباب أذا كامت عبارت ا مدممة
لتبيف

حة الحكـ مف فساد

" ٓ

تامل يحداً و تدػد محكمػة الػماض في ػا مدػا ً

*

ماض ٕٔ ٜٕٜٔ/ٕ/ـ مدموعة عمر ـ ج ٔ ـ رًـ ٓ ٔٚـ ص  ٔٚٛطلػف

*

ماض  ٜٜٔٓ/ٙ /ٚـ س ٔٗ ـ رًـ 041ـ ص  ٛٓٙـ طلف ٔ ٕٙٙٛلسمة

 ٜٜٚلسمة  ٗٙؽ
 ٜ٘ؽ

ولػػـ يات ػػر عيػػب الحكػػـ عمػػى ً ػػور بيامػػف بػػؿ ىػػابف تمػػاًض ظػػاار بػػيف يسػػبابف أذ
يف حت المحكمة فػى

بمالني مػػا يتضػػمف

ػدر حكم ػا يف اللبػارات واألو ػاؼ التػى حىػااا المطلػوف ضػداما

ػػنات تودػػب اإلحتاػػار وتامػػؿ مػػف ماػػدار اإلحت ػراـ ويم ػػا

ػػنات سػػاًطة

تتنؽ مل مدتمل تسود الايـ اإلسقمية الرفيلة اللالية وت بط بف ألى يدمػى دردػة بػـ عػادت
المحكمة بلد ذلؾ وًضت ببػ ار ة المطلػوف ضػداما المػذكوريف بػدعو يف ال ػنات واللبػارات
سػػالنة الػػذكر لػػـ يا ػػد ب ػػا الطاعمػػة و تمطبػػؽ عمي ػػا  .ويم ػػا اختماػػت اػػذا اإلمطبػػاؽ لمنس ػ ا
عمى منس ا واو يمر

يتنؽ مػل ماػدمات يسػباب الحكػـ أذ عقًػة البتػة بػيف تمػؾ ال ػنات

الم يمة واألفلاؿ الرخي ة الناضحة التى تاذ الذوؽ اإلسقمى اللػاـ واآلداب اللامػة وت ػز
ًيـ المدتمل اإلسقمى وت ػدداا وتبػيف امطبػاؽ األو ػاؼ السػالنة عمػى الطاعمػة يو غيراػا يو
عدـ امطباً ا عمي ـ ٓ

ألف المىر وعمى المحو السالؼ يمطبؽ عميف المادة  ٔٚٛ /عاوبات والتى عاًب عمى

كػػؿ مػػف ًػػاـ بمىػػر وتوزيػػل مالػػؼ يتضػػمف التػػرويج للفلػػاؿ الممافيػػة ل ػ داب اللامػػة يو حػػاز
با ػػد اإلتد ػػار وا ػػى م ػػف ب ػػيف الدػ ػرابـ الػ ػواردة بورً ػػة التكمي ػػؼ بالحض ػػور الملمم ػػة لممطل ػػوف
ضػػداما والتػػى تضػػمم ا ً ػرار أحالت مػػا لممحاكمػػة الدمابيػػة ـ ولمػػا كامػػت تمػػؾ الدريمػػة ًػػد
ام ػػبت عمػػى المدمػػى عمي ػػا الطاعمػػة ومػػف بػػـ يحػػؽ ل ػػا المطالبػػة بػػالتلويض عػػف األض ػرار

المادمػػة عم ػػا بطريػػؽ مباىػػر باعتباراػػا مػػف ضػػحايا اػػذا المىػػر المػػابـ بمػػا يتضػػممف مػػف ًػػذؼ

وتى ػ ير لسػػملت ا ـ وعرض ػ ا ـ ول ػػذا كػػاف الحكػػـ عمػػى اػػذا المحػػو مىػػوبا بالتمػػاًض
والت اتر أذ دا ت يسبابف الممت ية ألى الاضا بالب ار ة ـ عمى يساس يف الوًابل غير مابمة
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و تمط ػػو عم ػػى دريم ػػة م ػػا يلاً ػػب عمي ػػا الا ػػاموف غي ػػر متنا ػػة م ػػل مادمات ػػف الس ػػاباة والت ػػى
يف ػػحت مػػف خقل ػػا المحكمػػة عػػف ت ػوافر يركػػاف تمػػؾ الد ػرابـ فػػى دامػػب المطلػػوف ضػػداما

بحيث لـ يلد يلرؼ ي األمػريف ً ػدتف المحكمػة ومػا أذا كامػت يفلال مػا ملاًػب عمي مػا مػف
عدم ػػف وا ػػذا التض ػػارب ب ػػيف يدػ ػ از الحك ػػـ ي ػػمف ب ػػالوموض واإلب ػػاـ فضػ ػقً ع ػػف التض ػػارب

والت ػػاتر وعػػدـ التماسػػؽ  .بمػػا ُيلدػػز محكمػػة الػػماض عػػف يدا م مت ػػا فػػى بسػػط رًابت ػػا عمػػى
الحكـ الطليف بسػبب مػا ا ػابف مػف عيػب للػدـ أسػتارار الواًلػة فػى ذاػف المحكمػة اإلسػتارار
الذ يدلم ا فى حكـ الوًابل البابتة  .واو ما ُيليب الحكـ ويستودب ماضف ٓ
* ماض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٜـ س  ٕٛـ رًـ  ٜـ ص ٗٗ ـ طلف ٓٗ ٜلسمة ٗٙؽ
كما ين م ذلؾ عف يف المحكمة لـ تُمِـ بالواًلة المطروحة عمي ا اإللماـ الكافى الذ

المستمد مف يوراؽ
ي ئ ل ا فر ة التلرؼ عمى حاياة األساس الواًلى الذ ًاـ عميف اإلت اـ ُ
الدعو والمستمدات المادمة في ا خا ةً ويم ػا لػـ تُبػيف يودػف التوفيػؽ بػيف مػا ًالتػف عػف ببػوت
الدرابـ التى أرتكب ا المطلوف ضداما وبيف ًضا اا بب ار ت ما مما مسب ألي ما ويمسػكت عػف

رفػل التمػاًض بػػيف مػا ًالتػف فػػى اػذا ال ػػدد ب سػباب سػابوة ومابولػػة واػو مػا ُيليػػب الحكػـ بمػػا
يستودب ماضف كما سمؼ البياف ٓ
* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :

" أذا كػػاف بػػالحكـ ً ػػور وغمػػوض وتخػػاذؿ وتمػػاًض فػػى يسػػبابف بحيػػث

محكمة الماض يف تراًب

تسػػتطيل

حة تطبيؽ الااموف عمى واًلة الدعو إلضػطراب اللما ػر التػى

يوردا ػػا الحك ػػـ عم ػػا وع ػػدـ أس ػػتاراراا اإلس ػػتارار ال ػػذ يدلم ػػا ف ػػى حك ػػـ الوً ػػابل البابت ػػة مم ػػا
يستحيؿ ملف يف يتلرؼ عمى ي يساس كومت محكمة الموضػوع عايػدت ا فػى الػدعو ـ كػاف

اذا الحكـ مليباً متليماً ماضف ٓ

* ماض ٜٕٗٔٛ/ٔٔ/ـ س ٖٖـ ص  ٛٗٚـ رًـ ٗٔٚـ طلف ٖٖٕٗ لسمة ٕ٘ؽ

صبٔيب  :لظٛس آخش ف ٝاٌزغجيت ٚفغبد آخش ف ٝاإلعزذالي

المس ػمدة
ذلػػؾ يف الحكػػـ المطلػػوف فيػػف ذاػػب فػػى مػػدومات يسػػبابف ألػػى أملػػداـ الد ػرابـ ُ

لممطلوف ضداما للدـ تحديد المدمى عميف فى دػرابـ الاػذؼ والسػب المسػمد ألي مػا وذلػؾ مػف

واًل تنسير المحكمة لما دا بمدومات المالنيف المذكوريف مف عبارات ويلناظ

تمطبػؽ عمػى

ى ػػخص مل ػػيف بذات ػػف سػ ػوا كام ػػت الطاعم ػػة يو غيرا ػػا .ود ػػا بيام ػػا ف ػػى ا ػػذا الىػ ػ ف مى ػػوباً
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بالا ور فى التسبيب فضقً عف النساد فى اإلستد ؿ أذ

يتطمب الااموف فى السب والاذؼ

الملاًب عمي ما بياماً تن يمياً لىخص المدمى عميف متضمماً أسمف ولابف كامقً كما

يسػتمزـ

تحديد ىخ يتة تحديداً دًيااً ـ أذ لو تطمب األمر ذلؾ لضاؽ مطاؽ اللااب عمى الاذؼ عمى

محػػو غيػػر مابػػوؿ و اسػػتطاع الدػػامى الت ػػرب مػػف المسػػبولية م مػػا ذكػػر مػػف يو ػػاؼ ويلنػػاظ
يمكػػف مػػف خقل ػػا تحديػػد المدمػػى عميػػف بدًػػة ودوف لػػبس يوغمػػوض واػػو مػػا ُيمػػافى مػػا ً ػػد
الىػػارع وعمػػة التد ػريـ واللاػػاب ول ػػذا يكتنػػى فػػى اػػذا الماػػاـ بتحديػػد مسػػبى لىخ ػػية المدمػػى
عميف وضابط اذا التحديد يف يكوف لنبة مف الماس الادرة عمى التلرؼ عمى المدمى عميف ٓ
و ىؾ يف األو اؼ التى ذكراا المطلوف ضداما لمطاعمة تكنى لتحديد ىخ يت ا
فى الوسط النمى التى تليش فيف وتمارس عمم ا مف خقلف و يمكف أل مػف اللػامميف بػف يف
يد ػػؿ ىخ ػػيت ا عم ػػد مطاللت ػػف لمم ػػالنيف الم ػػذكوريف خا ػ ػةً وً ػػد ذك ػػر المطل ػػوف ض ػػداما
األحػػرؼ األولػػى مػػف أسػػم ا وحػػددا طبيلػػة اللمػػؿ السػػيممابى والنمػػى الػػذ تمارسػػف ةواًتػػرف ذلػػؾ
كمف بمىر

ورت ا عمى غقؼ الكتابيف واذ اللما ر دميل ا تكنى لتحديػد ىخ ػيت ا عمػى

محو دازـ وًاطل ليس فى الوسط النمى الذ تلمؿ بف الطاعمة فحسب ولكف بيف كافة الماس
الػػذيف يتػػابلوف يخباراػػا وحركات ػػا ومػػا أىػػت ر عم ػػا مػػف

ػػنات طيبػػة يومي ػاً وعمػػى

ػػنحات

ال ػػحؼ ويلم ػػـ الكاف ػػة ك ػػذلؾ األو ػػاؼ الت ػػى أى ػػت رت ب ػػا وتُمى ػػر عم ػػا تباعػ ػاً ب ػػالمدقت

ويتماول ػػا الماػػاد عػػادةً مارومػػة ب سػػم ا يو دوف يف ياتػػرف بػػذلؾ اإلسػػـ ألف فػػى بيام ػػا مػػا ُيومػػى
عػػف بيامػػف ـ و ي ػػـ فػػى اػػذا الماػػاـ يف يكػػوف أسػػماد وًػػابل السػػب ألػػى ىػػخص يمكػػف تحديػػد

راحةً دوف يف يحتاج الاػارئ يو السػامل ألػى د ػد ذامػى إلسػتخقص الما ػود بػف ػ يـ كػاف

اػػذا التحديػػد غيػػر مباىػػر يتطمػػب د ػػداً لمكىػػؼ عػػف المدمػػى عميػػف الما ػػود بػػف والػػذ ىػػا
الدامى التستر خمنف إلخنابف ٓ

كما يكنى كذلؾ أستلماؿ يلنػاظ اإلسػتلارة يو الكمايػة يو التممػيم وًػوؿ الدػامى بػ ف مػا
مىر أمما تماى مب مػف غيػر يو سػملف يو ًػ ير ويف الل ػدة عمػى مػف روا فكػؿ اػذ األمػور
تمنى المسبولية عف الاذؼ والسب فى حؽ الوير ٓ

ولػـ تنطػػف المحكمػة التػػى ي ػدرت الحكػػـ الطلػيف ألػػى يف المطلػوف ضػػداما أسػت دفا

محاولػػة التخنػػى و ار اػػذا األسػػموب الممتػػو الػػذ ً ػػدا ممػػف تحديػػد ىخ ػػية الطاعمػػة بػػذات ا
بحيث يستطيل الاارئ الاطػل ب ػا مػف خػقؿ األو ػاؼ التػى ذك اراػا بمالني مػا ومىػر
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ػورت ا

ويلد ذلػؾ و ىػؾ ًػذفاً وسػباً فػى حا ػا وك م مػا يسػمدا ألي ػا تمػؾ الوًػابل مباىػرة ولػو
عمي ما ـ ُ
داز الاوؿ بوير ذلؾ إلستطاع الدامى اإلفقت مػف اللاػاب وتدميػب المسػبولية لمدػرد م ارتػف
فى أختيار يلناظ التمويف ويساليب الخداع والوش فى تلبير واو ما
عمة التىريل والواية مف التدريـ واللااب ٓ
ورغ ػػـ وض ػػوح اللب ػػارات الت ػػى

ُيار يحد و يسػتايـ مػل

ػػيوت ب ػػا يلن ػػاظ الس ػػب والا ػػذؼ ود لت ػػا عم ػػى يف

الطاعمػػة اػػى الما ػػودة ب ػػا دوف غيراػػا مػػف النمامػػات بحيػػث يس ػ ؿ عمػػى الاػػارئ يو السػػامل
أدراؾ فحوااا ويم ا الملمية ب ػا مػف غيػر تكمػؼ يو تكبػد عمػا فػ ف المحكمػة َمحػت فػى حكم ػا
ممحػى يخػر وذابػػت فػى غيػػر أسػتد ؿ سػػميـ ومابػوؿ ألػى يم ػػا ليسػت الما ػػودة مم ػا ويم ػػا

الم ِ
بررة والمابولة
تم رؼ ألي ا فى ذات ا دوف بياف من ؿ وواضم لتمؾ المتيدة ويسباب ا ُ
اذا و يخنى يف عبارات الاذؼ والسب التى ود ا المطلوف ضداما لمنمػاميف عامػةً
يو لمدموعة مم ـ تُلتبر مود ة فى الواًل لكؿ مم ـ ولمطاعمة كػذلؾ ب عتباراػا مػف يفػراد تمػؾ
المدموعػػة ويحػػؽ ل ػػا تاػػديـ ىػػكوااا ضػػداما ب عتبارامػػا مػرتكبيف لدريمتػػى الاػػذؼ والسػػب فػػى
حا ا والاوؿ بوير ذلؾ يدلؿ الدامى فى درابـ الاذؼ والسب الدماعى فى ممػ

مػف اللاػاب

مل يف فلمف المابـ يىد خطورة ويفدح يب اًر مف ذلػؾ النلػؿ الواًػل عمػى واحػد مػف تمػؾ الدماعػة
يو فرد مم ا  .واو يمر

يمكف ًبولف يو التسميـ ب حتف عاقً وممطااً ٓ

ولـ تنطف المحكمة كذلؾ لمحيؿ اإلمىابية التى دا ب ا المطلوف ضداما ولـ تحػاوؿ
مػػف دامب ػػا كىػػؼ اػػذ الحيػػؿ التػػى تُن ػػـ لموامػػة األولػػى مػػف سػػياؽ اللبػػارات السػػالنة الػػذكر
والتمميحات التى يىارت لمطاعمة دوف غيراا والتى تاكد اذ الحاياة وتنضح ا ٓ

ولـ تنطف كذلؾ ألسموب المداورة الذ أتبلف المطلوف ضداما فى محاولة لمنرار مف
حكـ الااموف رغـ يف تحديد ىخ ية الطاعمة يت ار لمم ِ
طمل خمؼ اذ األ عيب والمحاو ت
ُ
الىيطامية ويستطيل الاارئ أستىلاراا بمنسف مػف خػقؿ األو ػاؼ واأللنػاظ واللبػارات و ػورة
الملممة والممىورة عمى المالنيف ٓ
الطاعمة ُ
واػػذ الوسػػابؿ تُلػػد و ىػػؾ ُمخببػػة رخي ػػة ىػػراا وضػػرراا يبمػػس مػػف الم ػػارحة واػػى
لذلؾ يحر ب مطباؽ الاػاموف عمي ػا وملاًبػة المطلػوف ضػداما عم ػا بلػد يف عمػداً ألػى تدريػد
الطاعمػػة مػػف كػػؿ ال ػػنات الخمايػػة وًامػػا برمي ػػا ب ىػػمل ال ػػنات ويحػػط السػػموؾ واػػو مػػا َي ُحػػط
الكرامة فى يعيف الماس ويدرح الىرؼ وياذ المنس ويالم ا اىد اإليقـ ٓ
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وفات عمى المحكمة كذلؾ يف يسػموب المػداورة السػالؼ الػذكر والػذ حػاوؿ المطلػوف

ضػػداما التخنػػى و ار لتدمػػب المسػػبولية فيػػف خطػػر عمػػى ك ارمػػة المػػاس وطم ػ ميمت ـ وتىػػديلاً

لمبذا ة واإلسناؼ ودمس الىتابـ ٓ

كمػػا لػػـ تُػػدرؾ المحكمػػة كػػذلؾ يف المطلػػوف ضػػداما لػػـ تكػػف ب مػػا حادػػة ألػػى اإلىػػارة
لمطاعمة وزد ا فى اذيف المالنيف ةواًحاـ ىخ يت ا ب ما لو يم مػا يرادا فلػقً تمػاوؿ يمػر عػاـ

وظػػاارة عامػػة أمتىػػرت فػػى المدتمػػل كمػػا أدعػػى كػػؿ مم مػػا فػػى دفاعػػف .ولكػػف تمػػاوؿ الطاعمػػة
عم ػػى ا ػػذا المح ػػو وبتم ػػؾ ال ػػورة الابيح ػػة الت ػػى تى ػػمبز مم ػػا ال ػػمنس وتا ػ ُػزز َي ػ ُػدؿ بوض ػػوح يف
الماىريف ً دا اإلستطالة ألى ِعرض ا وىرف ا لمتى ير ب ا والميؿ مم ا ٓ
ومف دميل ما تادـ يتبيف يف محكمة الموضوع التى ي درت الحكػـ المطلػوف فيػف ًػد
ً رت فى وادب ا المماى عمى عاتا ا واو يف تُمِـ بوًابل الػدعو ألمامػاً ػحيحاً وتُحػيط ب ػا
المحيطػػة ب ػػا ويف تُمح ػ ا وتسػػتخمص مػػف خػػقؿ
أحاطػػة تامػػة بكافػػة ظروف ػػا والمقبسػػات ُ
اللما ر المطروحة عمي ا المتابج ال حيحة التى تترتب عمى مادمات ا وفؽ ما ياتضيف اللاؿ
والممطػػؽ والتنكيػػر السػػميـ ومػػا يتنػػؽ وطبػػابل األمػػور وسػػيراا اللػػاد بيػػد يف المحكمػػة يخط ػ ت
ا ػػذا الس ػػبيؿ ول ػػـ تُح ػػط بال ػػدعو وعما ػػراا ع ػػف ب ػػر كام ػػؿ يو ب ػػيرة ى ػػاممة ب ػػؿ يًام ػػت
ًضا اا عمى فروض وامية ويُسس

تتنؽ مػل المػم ج الػذ أتبلػف المطلػوف ضػداما والػذ

أس ػػت دفا مم ػػف التخن ػػى ومحاول ػػة طم ػػس مل ػػالـ ىخ ػػية الطاعم ػػة رغ ػػـ م ػػا تض ػػممف الم ػػالنيف
المػػذكوراف مػػف أىػػارات والنػػاظ وعبػػارات

تمسػػحب أ ً عمي ػػا و تكىػػؼ أ ً عػػف ىخ ػػيت ا

ووًنػت المحكمػة عمػد حػد اػذ األلنػاظ والحػروؼ مكتوفػة اليػد مل ػوبة الليمػيف دوف محاولػػة

الخوض فى ملامي ا ويلناظ ا وما ُيستناد مف سياؽ عبارات المالنيف فى دممت ا طبااً أل ػوؿ
التنسير ال حيم واإلستد ؿ الممطاى السديد حيث يمبوى يف

تات ر المحكمة عمى ملامى

المماطلػػة عػػف بػػاًى يدزاب ػػا وتاػػيـ ًضػػا اا عمي ػػا دوف
األلنػػاظ الظػػاارة والحػػروؼ الوامضػػة ُ

محاولػػة البحػػث عػػف مرمااػا البليػػد والاريػػب والما ػػود مم ػػا ومػػف الماػػرر فػػى اػػذا ال ػػدد يف
اللب ػ ػرة بالملػ ػػامى

باأللنػ ػػاظ والمبػ ػػامى ويف الااضػ ػػى عميػ ػػف بحػ ػػث مضػ ػػموف اللبػ ػػارة ويلناظ ػ ػػا

وحروف ػا لبيػػاف ماا ػػداا والوايػػة التػى رمػػى ألي ػػا كاتب ػػا دوف الوًػوؼ عمػػد الػػمص الحرفػػى يو
المنظى كما يف عميف كذلؾ كىؼ محػاو ت التسػتر والتخنػى بسػتر الملػامى الما ػودة وكىػؼ
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الوايػػات الى ػريرة والموايػػا الخبيبػػة ف ػ ذا ً ػػر فػػى ذلػػؾ كمػػا اػػو الحػػاؿ فػػى الحكػػـ الطلػػيف ف ػ ف

حكمف يكوف مليباً وادب الماض ٓ

وًد بمس الحكـ الطليف ًمة النساد فى اإلستد ؿ والتلسؼ فى اإلستمتاج عمدما ذاػب

فى مدومات اسبابف ألى يف مىر

ورة الطاعمة عمى الوقؼ

يلمى يو يىلر يم ا الما ود

باللبارات واأللناظ الىابمة التى حوااا كؿ مف المالنيف المذكوريف ٓ

ألف مىػػر ػػورت ا ُينيػػد عمػػى سػػبيؿ الاطػػل والدػػزـ ب ػ ف مػػا ُمىػػر خػػاص ب ػػا ويم ػػب
عمي ػػا بػػذات ا مػػل مقحظػػة يف مىػػر ال ػػورة المػػذكورة لػػـ يك ػف وحػػد بػػؿ يعابػػف مىػػر الحػػروؼ

األول ػػى م ػػف أس ػػم ا باإلض ػػافة أل ػػى األو ػػاؼ الت ػػى تُطم ػػؽ عمي ػػا ع ػػادةً وا ػػى ………… و
………… وذات ………… ....………… ...ف ذا ما ذابت المحكمة بلد اذا كمف ألى
الاوؿ ب ف مىر تمؾ ال ػورة

يلمػى يمػف تحديػد لىخ ػية الطاعمػة بػؿ تد يػؿ ل ػا  ....ف م ػا

المبطػػؿ ...
تكػػوف و ىػػؾ وًػػد تلسػػنت فػػى أسػػتمتاد ا وي ػػاب أسػػتد ل ا الىػػطط والا ػػور ُ
ألم ػػا تكػػوف بػػذلؾ وًػػد يدػػرت بتػػر األدلػػة المتماسػػكة وًامػػت بمسػػخ ا عمػػى محػػو ُيخرد ػػا عػػف

ملامي ػ ػػا الواضػ ػػحة وياػ ػػداف ا الظػ ػػاارة ـ ألػ ػػى ملػ ػػامى يخػ ػػر غيػ ػػر ما ػ ػػودة مػ ػػف ي ػ ػػحاب ا

( المطلػػوف ضػػداما ) ولػػـ تم ػػرؼ ألي ػػا مواي ػااـ الى ػريرة وخطط ػػـ المتدميػػة التػػى لػػـ ُيا ػػد
مم ػػا أ ً التى ػ ير بالطاعمػػة وتحايراػػا والاضػػا عمػػى سػػملت ا م ابي ػاً واػػو مػػا يػػاد حتم ػاً ألػػى
أذدراب ا فى المدتمل وساوط مكامت ا ألى ًاع ال اوية ٓ

كما يدؿ ذلؾ عمى يف المحكمة لـ تُنسر الوًابل المطروحة عمي ا ـ والتى ً رت فػى
بيام ػػا ـ كوحػػدة واحػػدة ومتماسػػكة  ..ولػػـ تتن م ػػا عمػػى ػػورت ا ال ػػحيحة مػػف دمػػاع األدلػػة
المطروحة عمي ا  ...وب م ا لػـ تاػـ بوادب ػا فػى تحايػؽ األدلػة دوف يف يكػوف ذلػؾ راػف مىػيبة

الخ ػػوـ فػػى الػػدعو ب عتبػػار يف اػػذا التحايػػؽ اػػو وادػػب الااضػػى الدمػػابى فػػى الماػػاـ األوؿ
 ...ووا ؿ الحكػـ الطلػيف اإلسترسػاؿ فػى فسػاد أسػتد لف عمػدما يىػار بمدوماتػف ألػى يف بيػاف
أسػػـ الىػ رة والحػػروؼ األولػػى مػػف األسػػـ
اذا البياف مل مىر

يػػدؿ عمػػى الىخ ػػية و يكنػػى لتحديػػداا  ...ألف

ورة الطاعمة كؿ ذلؾ يكنى لماطل ب م ا الملمية بالمىر المابـ والتىػ ير

المدػػرـ والملاًػػب عميػػف ـ خا ػةً ويف الطاعمػػة ًػػد أىػػت رت ب ػػذا اإلسػػـ لػػيس بالوسػػط النمػػى

فحسب بؿ فى المدتمل ب سر وتماولتف ال حافة بالبياف فى كبير مف المماسػبات ول ػذا ي ػبم

ملموم ػاً لمكافػػة دوف لػػبس يو غمػػوض ول ػػذا كامػػت المتيدػػة التػػى خم ػػت ألي ػػا المحكمػػة فػػى
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ًضاب ا ب ف المىر أم ب عمى ىخ ية مد ولة مليباً لنساد اإلستد ؿ الذ ساًتف المحكمة

وتلسؼ الارابف التى أستدلت ب ا عمى ببوتف واو ما يليب الحكـ بما يستودب ماضف ٓ

يضػػاؼ ألػػى مػػا تاػػدـ دميلػػف يف وًػػابل الػػدعو والظػػروؼ المحيطػػة ب ػػا تاطػػل ب ػ ف
المطلػػوف ضػػداما ًػػد أتناػػا سػػوياً عمػػى اإلسػػا ة لمطاعمػػة وغيراػػا مػػف بػػاًى المػػدعيف بػػالحاوؽ
المدميػػة والتى ػ ير ب ػػـ واػػذا اإلتنػػاؽ ظػػاار لموامػػة األولػػى دوف حادػػة ألػػى بحػػث عميػػؽ ألف

األوؿ اػػو مالػػؼ الكتػػاب األوؿ والبػػامى ماىػػر واػػو الػػذ وضػػل

ػػورة الطاعمػػة عمػػى غقفػػف

الخاردى يما المالؼ البامى ف و مف ت ليؼ األوؿ وماىر ٓ

وعمى ذلؾ ف ف المت ميف ًد يس ما فى وضػل ومىػر المػالنيف المػذكوريف ُك ٍػؿ بم ػيب
ودور ملػػيف فوًلػػت الد ػرابـ المىػػار ألي ػػا مم مػػا بمػػا ً عمى ذلػػؾ واػػو مػػا يتحاػػؽ بػػف اإلتن ػػاؽ

الدمابى بيم ما كما او ُملرؼ بف فى الاػاموف فػى المػادتيف  ٗٓ ٖٜعاوبػات واػو مػا يتلػيف
ملػػف مسػػابمت ما ملػاً عػػف الدػرابـ المىػػار ألي ػػا لمػػا بيم مػػا مػػف تضػػامف فػػى المسػػبولية الدمابيػػة
والمدمية ةواذ خالؼ الحكـ المطلوف فيف اذا المظر ف مف يضحى مليباً متليف الماض

وًػ ػػد أسػ ػػتار ًضػ ػػا محكمػ ػػة الػ ػػماض فػ ػػى ًضػ ػػابف ب ػ ػ ف الىػ ػػارع فػ ػػى المػ ػػادة ٖٔٓ /

أد ػ ار ات دمابيػػة يودػػب يف يىػػمؿ الحكػػـ ولػػو كػػاف

ػػاد اًر بػػالب ار ة عمػػى األسػػباب التػػى ُبمػػى

عمي ا ةوا ً كاف باطقً ٓ
الملتبػػر تحديػػد األسػػاميد والحدػػج التػػى ُبمػػى عمي ػػا ةوا ّ كػػاف بػػاطقً
والم ػراد بالتسػػبيب ُ
والممتدة لف سوا مف حيث الواًػل يو مػف حيػث الاػاموف ـ ولكػى ُيحاػؽ اػذا الوػرض يدػب يف

يكػوف فػػى بيػػاف دمػى ُمن ػػؿ بحيػػث ُيسػتطاع الوًػػوؼ ممػػف عمػػى مسػوغات مػػا ًضػػى بػف ـ يمػػا
أفراغ الحكػـ فػى عبػارة عامػة ُملمػا يو ػيوة ُمد مػة فػق ُيحاػؽ الوػرض الػذ ً ػد الىػارع
مف أستيداب تسبيب األحكػاـ و َي ِكػف محكمػة الػماض مػف مراًبػة ػحة تطبيػؽ الاػاموف عمػى
الواًلة كما ار أببات ا بالحكـ ٓ
* ماضٕٕ ٜٔٚ٘/ٙ/ـ س  ٕٙـ رًـ ٖٕٔ ـ ص  ٕ٘ٛـ طلف ٘ٓ ٛلسمة ٘ٗؽ

ويمف مف المارر يمف ةواف كاف لمحكمة الموضػوع يف تاضػى بػالب ار ة متػى تىػككت فػى
ببوت اإلت اـ أ ً يف حد ذلؾ يف تكوف ًد يحاطػت بظػروؼ الػدعو عػف ب ػر وب ػيرة وخػق
حكم ا مف الخط فى تطبيؽ الااموف وعيوب التسبيب ف ذا كامت المحكمة لـ تُمحػص الػدعو
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المبطؿ فػ ف الحكػـ يكػوف مليبػاً متلػيف
عف ب ر وب يرة وىاب حكم ا النساد فى اإلستد ؿ ُ
الماض ٓ
* ماض  ٜٔٚ٘/ٕٔ/ٚـ س  ٕٙـ ص  ٛٔٛـ رًـ ٓ ٔٛـ طلف ٘ ٕٔٚلسمة ٘ٗؽ

* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ :

" اللبػػرة فػػى التنس ػػير ا ػػى بالحاياػػة الت ػػى يستخم ػػ ا الااض ػػى الدم ػػابى مػػف اللب ػػارة

المطروحة مف خقؿ الظروؼ والمقبسات المحيطة ب ػا ـ ويمػف

الحرفػػى لللنػػاظ واللب ػرة بالحاياػػة

يدػوز الوًػوؼ عمػد الملمػى

بلبػػارة األوراؽ ويلناظ ػػا ـ ويخضػػل اػػذا التكييػػؼ لرًابػػة

محكمة الماض ويمزـ يف يكوف أستخقص الملمى سابواً ومابو ً ٓ

* ماض  ٜٔ٘ٗ/٘/ٔٚـ طلف رًـ  ٜ٘لسمة ٕٗؽ ـ مدموعة الربل ًرف ٗ٘ٙ

صبٌضب  :لظٛس آخش ف ٝاٌزغجيت ٚإخالي حبك اٌذفبع

فاػػد تاػػدـ الػػدفاع عػػف الطاعمػػة بمػػذكرة يمػػاـ محكمػػة الموضػػوع بػػدردتي ا يوضػػم ب ػػا

مضموف دفاعف الاامومى والموضوعى وم

ا كاآلتى  :ـ

" فى يواخر عاـ ٘ ٜٜٔتمػااى ألػى عمػـ اآلمسػة ………… المدمػى عمي ػا المدعيػة
ب ػػالحؽ الم ػػدمى م ػػف بل ػػض النم ػػاميف وبل ػػض ال ػػحنييف يف بم ػػة كت ػػابيف يوزع ػػاف عم ػػد باع ػػة

ال ػػحؼ والد اربػػد وفػػى المكتبػػات عمػػى غقفي مػػا ػػورت ا ويحتويػػاف عمػػى تسػػخيـ ةواسػػا ات
بالوة وًذؼ مازع وتىويف بالس لكرامة وسملة النماميف ويم ػا مػف بػيف مػف تلرضػوا ل ػذا الاػذؼ
الوميظ والسخاـ ـ األوؿ ملموف " ب سرار ياؿ النف والسياسة مل السحر والدف " والبػامى
بلمواف " الداف والدميقت غراـ النمامات واألميرات فى مضادل الىيطاف (! ) " األمر الذ
حػػدا بػػالمدمى عمي ػػا لىػػ ار ا ػػذيف الكتػػابيف وبمطاللت مػػا تبػػيف يم مػػا مػػف وضػػل ال ػػحنى /

………… ( المػت ـ األوؿ ) وودػػدت فػى الن ػػؿ البالػػث مػف الكتػػاب األوؿ يف المػػت ـ األوؿ
يىػ ػ ػ ػ ػػار ألي ػ ػ ػ ػ ػػا ب و ػ ػ ػ ػ ػػاؼ ملروفػ ػ ػ ػ ػػة مى ػ ػ ػ ػ ػ ورة ب ػ ػ ػ ػ ػػا " ذات ………… و …………
و………… و………… والاطة السميمة " واى يو اؼ اًترمت بماب ا

راحة ومى ورة

درج الماػػاد عمػػى يطقً ػػا عمي ػػا وباتػػت ملروفػػة لمدميػػل ومسػػب ألي ػػا يم ػػا يت ػػمت بػػف تمينوميػاً
وطمبػ ػػت ماابمتػ ػػف بمكتبػ ػػف ب خبػ ػػار اليػ ػػوـ وخػ ػػقؿ لاابػ ػػف ب ػ ػػا روت لػ ػػف يف سػ ػػيدة ىػ ػػابة تػ ػػدعى

………… أس ػ ػ ػ ػػتطاعت الس ػ ػ ػ ػػيطرة عمي ػ ػ ػ ػػا ومباض ػ ػ ػ ػػلت ا دمس ػ ػ ػ ػػياً ويورد بال ػ ػ ػ ػػنحات م ػ ػ ػ ػػف

ص ٓ ٚحتػػى ص  ٜٛعبػػارات تمطػػو عمػػى تسػػخيـ وسػػب وًػػذؼ فػػى حػػؽ المدمػػى عمي ػػا
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وتتمػػافى مػػل اآلداب وتخػػدش الحيػػا ـ فضػقً عػػف أمت ػػاؾ حرمػػة اآلداب اللامػػة وحرمػػة الػػديف

اإلس ػػقمى " محي ػػؿ ألي ػػا تن ػػيقً ف ػػى المس ػػتمد ال ػػذ طوي ػػت عمي ػػف حافظتم ػػا تح ػػت رً ػػـ ٔ /

والمادمػػة لمحكمػػة يوؿ دردػػة بدمسػػة ٘ ٜٜٔٚ/ٔ/والػػى مػػا يببتػػف الماػػدـ محمػػد يحمػػد دميػػد
الضابط ب دارة مكافحة اآلداب بمحضر الذ حرر بتاريخ ٓٔٓ ٜٜٔٙ/ٔ/

ًامػػت اآلمسػػة ………… المدمػػى عمي ػػا بتحريػػر محضػػر ب ػ دارة مكافحػػة د ػرابـ اآلداب

ف ػ ػ ػ ػػى ٖٔ ٜٜٔٙ/ٔ/يلح ػ ػ ػ ػػؽ بالمحض ػ ػ ػ ػػر رً ػ ػ ػ ػػـ  ٖٚٚلس ػ ػ ػ ػػمف  ٜٜٔٙأدار عاب ػ ػ ػ ػػديف ف ػ ػ ػ ػػى
ٓٔ ٜٜٔٙ/ٔ/ضػ ػػد المػ ػػت ـ إلرتكابػ ػػف سػ ػػباً وًػ ػػذفاً ماػ ػػذعاً فػ ػػى حا ػ ػػا بػ ػػـ يعاػ ػػب ذلػ ػػؾ تحريػ ػػر

محضػ اًر خػػر مػػف النمامػػة ………… إلسػػتطالة وًػػابل السػػب والاػػذؼ ألي ػػا ومساس ػ ا بىػػرف ا
ةواعتباراا ٓ

و أذ وودػػف المػػت ـ األوؿ بمػػا اػػو ممسػػوب أليػػف فػػى تحاياػػات الميابػػة اللامػػة لػػـ يدػػد

دفلاً يبديف أ از دسػيـ مػا أرتكػب والسػخاـ الػذ سػود بػف ال ػنحات سػو أمكػار دبػاف أدعػى

فيػػف يمػػف

يا ػػد بمػػا سػػخـ بػػف ال ػػنحات التػػى وضػػل ا النمامػػة  .......ويف الواًلػػة كمػػا

روااا ل ا ظػؿ مػف الحاياػة مػل فمامػة خػر سػكت ـ طبلػاً

ـ عػف بيام ػا (! ) وذلػؾ كػذب

مكى ػػوؼ فا ػػد دؿ عم ػػى يف النمام ػػة ………… ا ػػى الما ػػودة بس ػػبف وًذف ػػف بلب ػػارات عدي ػػدة

وبمىر

ورت ا عمى الكتاب ةوادت ير عمى يف ي ؼ ما وضلف ب مف مالؼ وزعـ يمف تدخؿ فيػف

بخيالف األدبى (! ) لتو يؿ ال ورة التى بمخيمتػف لماػارئ ويمػف لػـ يػذكر النمامػة …………
فى مالنف ت ريحاً يو تمميحاً ويضاؼ يف األو اؼ التى يورداا خا ة بنمامة خر ٓ

وكػػاف األسػػتاذ المحاػػؽ ح ػػيناً عمػػدما واد ػػف ب مػػف و ػػن ا باألو ػػاؼ الت ػى تطم ػػؽ

عمي ػػا ف ػػى الوس ػػط النم ػػى باإلض ػػافة أل ػػى طب ػػل

ػػورت ا عم ػػى غ ػػقؼ المال ػػؼ ـ

فا ػػرر يف

األو ػػاؼ لنمامػػة يخػػر ويمػػف مسػػبوؿ عػػف محتػػو الكتػػاب فاػػط يمػػا الوػػقؼ فالمسػػبوؿ عمػػف
الماىر ومنى يمف التاى بمكتبػف بالنمامػة ………… ـ وىػؼ بػذلؾ عػف امػف مختػرع ألواػاـ يراد
ب ػػا أسػػت وا ذو الىػ وات ـ ويضػػنى فػػى دػػرة غريبػػة عمػػى اػػذا السػػخاـ يمػػف م ػػمؼ فمػػى
(! ) يحتاج ألى خياؿ يدبى !

ػى لحاػػابؽ واضػػحة ذلػػؾ يف الاػػاموف
وحيػػث يف دفػػاع المػػت ـ يمطػػو عمػػى لػ ً
التحديد التن يمى الدًيؽ لىخص المدمى عميف فى دريمة السب والاذؼ فػق يمػزـ ذكػر يسػمف

تن ػػيقً ومػػف بػػاب يولػػى ف ػػو

يتطمػػب

يتطمػػب ذكػػر البيامػػات التن ػػيمية التػػى تحػػدد ىخ ػػيتف أذ لػػو
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كمػػة الدػػامى يف ينػػر مػػف
بم ً
تطمػػب ذلػػؾ لضػػاؽ مطػػاؽ الاػػذؼ عمػػى محػػو غيػػر مابػػوؿ ويضػػحى ُ
اللاػػاب بػ ف يونػػؿ فػػى عبا ارتػػف بيػػاف بلػػض ملػػالـ ىخ ػػية المدمػػى عميػػف أغنػػا ً يحػػوؿ مػػل
ذلؾ دوف يف يتلرؼ عميف الماس ـ

ومػف بػـ فػ ف الاػاموف يكتنػى بتحديػد مسػبى لممدمػى عميػف

وضػابط اػػذا التحديػد يف يكػػوف مػف الممكػػف لنبػة مػػف المػاس التلػػرؼ عميػف واػػذا األمػر متػػروؾ
لمحكمة الموضوع ف ف ريت كناية البيامات التى ذكراا المت ـ تو ؿ ألى تحديػد المدمػى عميػف

التحديد الكافى حؽ عاابف عف الاذؼ أذا ما توافرت باًى يركامف ٓ

فػ ذا كػػاف ذلػػؾ بالمسػػبة لسػػابر المػػاس فمػػا بالمػػا بنبػػة محػػدودة مػػم ـ واػػـ النمػػاميف الػػذ
دػػر اللػػرؼ ـ ومػػف اللمػػـ اللػػاـ الملمػػوـ لمكافػػة اف كػػؿ فمػػاف ياتػػرف يسػػمف دعابيػاً بماػػب يطمػػؽ

عميف ـ مبؿ كوكب الىرؽ ـ وفماف الىلب ـ واللمدليب األسمر ـ وسػيدة الىاىػة اللربيػة
ـ ومدمة الدمااير

ـ وموسياار األدياؿ ـ  ...الخ ٓ

فػ ذا دػػا المػػت ـ وو ػػؼ المدمػػى عمي ػػا ب ػنات تىػػت ر ب ػػا فػػى المدػػاؿ النمػػى واػػى

………… و ………… و ………… و ………… بػػـ بتحديػػد يكبػػر ًػػاؿ  :ذات
………… وك ػ ف امػػاؾ دمػػاؿ سػػنمى !

ف ػ ف المػػت ـ األوؿ يورد لاب ػػا فػػى

ػػنة لمدمػػاؿ

لياكد لممتماى يمف لـ يا د سو النمامة ………… بالذات ويمف تحايؿ لت كيد ذلؾ بتضميف "

لاب ا " فى ال نات التى يىار ب ا ألي ا ٓ

ول ػػـ يك ػػؼ الم ػػت ـ األوؿ م ػػا فل ػػؿ فح ػػرص عم ػػى وض ػػل
الخػػاردى لكتابيػػف بػػـ لكتػػاب بالػػث دديػػد األمػػر الػػذ

ػػورت ا عم ػػى الو ػػقؼ

يدػػد المػػت ـ زعمػػف الكػػاذب ب مػػف لػػـ

يػػدؿ ب ػػنات ا ! ذلػػؾ يمػػف أذا كػػاف دػػد ً يا ػػد غيراػػا  ..فمػػا سػػبب وضػػل

ػػورت ا عمػػى

الو ػػقؼ الخ ػػاردى لمكت ػػابيف ب ػػـ الكت ػػاب البال ػػث (بحافظتم ػػا ٖٓ )ٜٜٔٚ/ٖ/ـ وحت ػػى أف ك ػػاف

الماىر عمى حد ًوؿ المت ـ األوؿ دد ً ـ او المسػبوؿ عػف الوػقؼ ـ فػ ف وضػلف ل ػورت ا
عمػػى الوػػقؼ يلمػػى يف اػػذ ال ػػنات ًػػد حػػددت لػػف ىخ ػػية المدمػػى عمي ػػا ـ كمػػا يف فػػى

أت ػػاؿ بلػػض ملارف ػػا ب ػػا مػػف زمقب ػػا وي ػػدًاب ا ةوابقغ ػػـ ل ػػا بػ ف بمػػة كتػػابيف لػػد باعػػة
ال ػ ػػحؼ والد اربػ ػػد وفػ ػػى المكتبػ ػػات عمػ ػػى غقفي مػ ػػا ػ ػػورت ا ويحتويػ ػػاف عمػ ػػى يمػ ػػور تىػ ػػو

ىخ ػػيت ا وتس ػػئ لس ػػملت ا ل ػػو اآلخ ػػر يبم ػػس دلي ػػؿ عم ػػى يف األو ػػاؼ الت ػػى يوردا ػػا الم ػػت ـ

تو ؿ أستمتاداً مف غير تكمػؼ و كبيػر عمػا ألػى ىخ ػية المدمػى عمي ػا امػا ويم ػ ا النمامػة
………… ٓ
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* ٚلذ رٛارشد أؽىبَ زلىّخ إٌمغ ػٍِ ٝب يأر : ٝـ

" أذا كاف الدامى ًد يحتاط ولـ يذكر يسـ المدمػى عميػف

ػراحة فػى عبػارات السػب

ف ػ ف لمحكمػػة الموضػػوع يف تتلػػرؼ ىػػخص مػػف ودػػف أليػػف مػػف واًػػل عبػػارات السػػب وظػػروؼ
ح ولف والمقبسات التى يكتمنتف " ٓ
* ٖٔ ٜٔٙٗ/ٗ/يحكاـ الماض س  ٕٛؽ ٗ ٔٙص ٚٛٙ
* وّب لؼذ  :ـ

" ب ف لمحكمة الموضوع يف تتلرؼ ىخص مف ودف أليػف السػب مػف عبػارات وظػروؼ

ح ولف والمقبسات التى يكتمنتػف أذا أحتػاط الدػامى فمػـ يػذكر يسػـ المدمػى عميػف

ػراحة فػى

عبا ارتػػف ومتػػى أسػػتبامت المحكمػػة مػػف كػػؿ ذلػػؾ الىػػخص الما ػػود بالػػذات فػػق يدػػوز الدػػدؿ
بى مف يماـ محكمة الماض "
* ماض  ٜٖٔٛ/ٗ/ٔٛالطلف رًـ ٕٖٓٔ ٛ/ؽ مدموعة الربل ًرف رًـٖٕ ص ٕٜٚ

* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ أيؼب ثأٔٗ  :ـ

" أذا يمكف لممحكمة يف تدرؾ مف فحو عبارات الاذؼ مػف اػو الملمػى بػف أسػتماداً

مػػف غيػػر تكمػػؼ و كبيػػر عمػػا وكامػػت األركػػاف األخػػر متػػوفرة حػػؽ اللاػػاب ولػػو كػػاف الماػػاؿ
خمواً مف يسـ الىخص الما ود "

* ماض ٓٔ ٜٖٔٓ/ٗ/مدموعة الاواعد الاامومية ػ عمرـ ج ٕ رًـ ٕٓ ـ ص ٜ
يبيف مما تادـ يف النمامة ………… اى الملمية بما سود المت ـ األوؿ عم ا ـ

ويمف يوم ألي ا فى وضوح ودػق بالماػب وبال ػورة ـ ويتػوافر ركػف اللقميػة بتوزيػل مػا كتبػف
ومىر عمى عدد مف الماس بوير تمييز ويمتوابف أذاعة ما او مكتوب ٓ
* ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ـ

"

مػػف الماػػرر يف اللقميػػة فػػى دريمػػة الاػػذؼ

تتحاػػؽ أ ً بت ػوافر عم ػريف يول مػػا توزيػػل

الكتابػػة المتضػػممة عبػػارات الاػػذؼ عمػػى عػػدد مػػف المػػاس بويػػر تمييػػز واألخػػر يمت ػوا الدػػامى
أذاعة ما او مكتوب " ٓ

* ماض ٘ ٜٔٚ٘/ٔ/س  ٕٙـ رًـ  ٔ /ـ ص ٔ
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* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ  :ـ

" ًػػاموف اللاوبػػات لػػـ يبػػيف طػػرؽ اللقميػػة فػػى المػػادة ٔ ٔٚبيػػاف ح ػػر وتحديػػد

فمااضى الموضوع يف يستخمص اللقمية مف كؿ ما يى د ب ا مف مقبسات وظروؼ ٓ
* ماض ٕٔ ٜٔٗٚ/٘/مدموعة الاواعد الاامومية ج ٚـ  ٖ٘ٛـ ٖٖٙ
* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ أيؼب ثأْ  :ـ

" ماتض ػػى م ػػص الم ػػادة ٔ ٔٚعاوب ػػات يف التوزي ػػل يتحا ػػؽ ًاموم ػػا بدل ػػؿ المكاتي ػػب

ومحواػػا فػػى متمػػاوؿ عػػدد مػػف الدم ػػور با ػػد المىػػر وميػػة اإلذاعػػة ووسػػابؿ اللقميػػة الػواردة

بالمػػادة المػػذكورة ليسػػت عمػػى سػػبيؿ الح ػػر والتليػػيف بػػؿ امػػا مػػف ًبيػػؿ التمبيػػؿ والبيػػاف ممػػا
ماتضا يف تاديراا يكوف مف سمطة ًاضى الموضوع " ٓ
* ماض  ٜٔٗ٘/٘/ٛمدموعة الاواعد الاامومية ج  ٙـ ٖٓ٘ ـ ٖٓ ٗٛ
* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ أيؼب ثأٔٗ  :ـ
"

يىػترط لتػوفر دريمػة الاػذؼ بتوزيػل كتابػػات يف يح ػؿ توزيػل الكتابػات المحتويػة الاػػذؼ

عممػػا أذ يف التوزيػػل فػػى حػػد ذاتػػف يكػػوف لممىػػر يو اللقميػػة المطموبػػة ًامومػػا ويت ػوافر التوزيػػل

بالملمى الذ يرمى أليف ًاموف اللاوبات حتى ولو لـ يكف اماؾ سو كتابة واحدة سممت الى
ىخص واحد ييا كامت

ػنف اػذا الىػخص فيلتبػر ًاذفػا ويلاًػب طباػا إلحكػاـ المػادة ٕٔٙ

مف ًاموف اللاوبات مف يسمد لوير فى عريضة أفتتاح دعو يمو اًر تلداا المادة المػذكورة ًػذفاً

"ٓ

* حكـ  ٜٔٔٗ/ٙ/ٙالمدموعة الرسمية س  ٔٙـ ٕٔ ـ ٖٖ ٓ
كما يتوافر الا د أذ عمـ الدامى بد لة الواًلة التى يسمداا ألى المدمى عمي ا وام ا

تسػػتودب أحتااراػػا والحػػط مػػف ىػ م ا وتػػدميراا ومسػػن ا فػػى ماابػػؿ مكسػػب رخػػيص يخاطػػب بػػف
الو اربػػز والىػ وات وفضػػوؿ البسػػطا والمخػػدوعيف وطػػقب الخػػوض فػػى األع ػراض بػػـ
حرداً مف يف ي ؼ اذا السخاـ ب مف م مؼ فمى يحتاج ألى خياؿ يدبى ! ٓ
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يدػػد

* ٚف ٝرٌه رمٛي زلىّخ إٌمغ  :ـ
" أف الااموف

يتطمب فى دريمة الاذؼ ً داً دمابياً خا اً بؿ يكتنى بتوافر الا د

الدمابى اللاـ الذ يتحاؽ في ا متى مىر الااذؼ يو يذاع األمور المتضممة لماػذؼ واػو عػالـ
يم ا لو كامت

ادًة ألودبت عااب الماذوؼ فى حاف يو أحتاار عمد الماس "ٓ

* دمسة ٕٕ ٜٕٜٔ/٘/طلف رًـ  ٕٕٔٚسمف  ٜؽ
* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ أيؼب  :ـ

يتطمػػب الاػػاموف فػػى دريمػػة الاػػذؼ ً ػػداً خا ػاً ـ بػػؿ يكتنػػى بت ػوافر الا ػػد اللػػاـ

"

الػػذ يتحاػػؽ مػػف مىػػر الاػػاذؼ األمػػور المتضػػممة لماػػذؼ واػػو عػػالـ يم ػػا لػػو كامػػت

ػػادًة

ألودبػػت عاػػاب الماػػذوؼ يو أحتاػػار و يػػابر فػػى ت ػوافر اػػذا الا ػػد يف يكػػوف الاػػاذؼ حسػػف
الميػػة ي ملتاػػداً

ػػحة مػػا رمػػى بػػف المدمػػى عميػػف مػػف وًػػابل الاػػذؼ واػػذا اللمػػـ منتػػرض أذا

كامت اللبارات موضوع الاذؼ ىابمة بذات ا وماملة " ٓ

* الطلف رًـ ٖ ٖٔٙلسف  ٕٛؽ دمسة ٕٗ ٜٜٔ٘/ٖ/س ٓٔ ص ٓ ٖٗٛ

* ٚرمٛي زلىّخ إٌمغ ف ٝؽىُ آخش ذلب  :ـ

" مف المارر يف الا د الدمابى فى دريمة السب يو الاذؼ يتػوفر أذا كامػت المطػاعف

ال ادرة مػف السػاب يو الاػاذؼ محىػوة باللبػارات الخادىػة لمىػرؼ واأللنػاظ الماسػة باإلعتبػار

فيكوف عممف عمدبذ منترضاً ـ ومتى تحاؽ الا د فق يكوف اماؾ بمة محؿ لمتحدث عف الماػد
المبػػاح الػػذ اػػو مدػػرد أبػػدا ال ػ ير ف ػػى يمػػر يو عمػػؿ دوف يف يكػػوف فيػػف مسػػاس بىػػخص
احب األمر يو اللمؿ بويف التى ير بػف يو الحػط مػف كرامتػف فػ ذا مػا تدػاوز الماػد اػذا الحػد
ودب اللااب عميف ب عتبار مكوماً لدريمة السب يو الاذؼ " ٓ

* ماض  ٜٔٙٗ/ٔٔ/ٔٚـ س ٘ٔ ـ رًـ  ٖٔٙـ ص ٙٛٚ

* ٚرمٛي زلىّخ إٌمغ ف ٝؽىُ آخش ذلب  :ـ
" بؿ يف الا د الدمابى يتحاؽ بمىر الااذؼ األمور المتضممة لماذؼ واو عػالـ يم ػا

لػو كامػػت

ػػادًة ألودبػػت عاػاب الماػػذوؼ فػػى حاػػف يو أحتاػار واػػذا اللمػػـ منتػػرض أذا كامػػت
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اللبارات موضوع الاذؼ ىابمة بذات ا ومتػى تحاػؽ اػذا الا ػد فػق يكػوف امػاؾ محػؿ لمتحػدث

عف سقمة المية ماداـ يف المدمى عميف ليس مف الموظنيف اللمومييف يو مف فى حكم ـ " ٓ
* ماض  ٜٕٔٙ/ٔ/ٔٙس ٖٔ ـ ٖٔ ـ ٓ ٗٚ

* ماض ٕٗ ٜٜٔ٘/ٖ/س ٓٔ ـ  ٚٛـ ٓ ٖٗٛ

مف دماع ما تادـ يتضم توافر كافة عما ر ويركاف دريمة السب والاػذؼ فػى حػؽ

المت ميف المػذيف مػف يدػؿ بضػلة دمي ػات يتكسػبام ا لػـ يلببػا باإلضػرار التػى ت ػيب المدمػى

عمي ا فى أعتباراا وىرف ا وًدراا

ومىكمة الدف واألمس التى يزعم ا المالؼ ـ اى مف مسج خيالف ـ و ودود ل ا

فى الواًل والحاياة ةوامما اى مف محض خيالف ةوا طماعف با د أخنا ً د السػيئ وميتػف
الحاياية وللؿ الاارئ يدرؾ مما كتبف المالػؼ ص  ٜٔٔمػا يسػت دفف مػف كتاباتػف ومػا سػطر

مػػف مالنػػف واػػو التى ػ ير بػػالمدمى عمي ػػا المدعيػػة بػػالحاوؽ المدميػػة ومسػػبة يمػػور ىػػابمة ألي ػػا
تودػػب أحتااراػػا والحػػط مػػف كرامت ػػا بػػيف زمقب ػػا النمػػاميف والنمامػػات وسػػابر يفػراد المدتمػػل فػػى

محاولة إلسااط ا مػف عمياب ػا والامػة التػى بموت ػا بكػداا ةوادت اداػا فػى يدا فم ػا الرفيػل الػذ
كاف محؿ يعداب وتادير عمى المستو المحمى والدولى ٓ

ومحف مورد اما بلض الساطات التى ترد في ا مالؼ الكتاب ف ظ رت موايػا السػيبة

ويغ ارض ػػف الخبيب ػػة المتدمي ػػة ومم ػػا ًول ػػف  ( :أف حكاي ػػة اللقً ػػة الوامض ػػة (! ) ب ػػيف المدم ػػة

المدمى عمي ا المدعية بالحاوؽ المدمية ـ و ………… الرايبة ملروفة ممذ سموات بػيف ياػؿ

الامػػة ٓٓٓٓ ب م ػػا مػػوع مػػف الىػػذوذ ٓٓٓ ويف المدمػػة الدميمػػة يدممػػت (! ) تمػػؾ الرذيمػػة (! )

مل اذ المرية (! ) المخينة (…………) برغبت ػا ومزاد ػا (! ) ٓٓٓ وب م ػا ترتكػب الرذيمػة

رغماً عم ا تحت ت بير ًو السحر الوامضة التى تسيطر ب ا ………… عمى حيات ػا ٓٓٓ
لاد ًدمت خدمة بمميوف دمية لمنمامة الدميمة ٓٓٓ وغيراا لمنمامات الىواذ (! ) الممتىريف فى

الوسط النمى بلد يف غمنت الرذيمة (! ) ب طار مف السموفاف أسمف السحر والىلوذة ٓ
وواضم لنطمة ايبة المحكمػة مػف سػياؽ اػذ اللبػارات التػى دوم ػا المالػؼ بمالنػف يف

الا د مم ػا لػـ يكػف التحػذير مػف سػطوة المىػلوذيف والمػدعيف اإلت ػاؿ بػالدف فػى أطػار مػف

الخ ارفػػات والخػػزعبقت كمػػا ىػػا لممالػػؼ المػػذكور ( المػػت ـ ) يف يػػدعى ةواممػػا كػػاف ً ػػد
الحايا ػػى والواض ػػم ا ػػو و ػػؼ المدم ػػى عمي ػػا المدعي ػػة ب ػػالحاوؽ المدمي ػػة بالى ػػذوذ الدمس ػػى
وب ػػنات ىػػابمة وتحايراػػا بػػيف يف ػراد المدتمػػل ةوات ام ػػا بممارسػػة الىػػذوذ الدمسػػى و اللػػادات
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الابيح ػػة الت ػػى يس ػػتمكراا ذوو الس ػػموؾ الحس ػػف والس ػػملة الطيب ػػة ول ػػيس يح ػػط و يدم ػػى م ػػف يف

تو ؼ المرية ب م ا ىاذة تمارس عادة السحاؽ مل غيراػا مػف المسػوة ف ػو يمػر يخػدش الحيػا
واإلعتبار ويمت ؾ اآلداب اللامة وحرمة الديف اإلسقمى ويحؽ ملف اللااب ٓ
وكاف يولى بالمت ـ لو امف حسف المية برئ الا د كما يزعـ يف يم

بمنسف عف تماوؿ

عػػرض المدمػػى عمي ػػا المدعيػػة بػػالحؽ المػػدمى وى ػرف ا و يمسػػب ألي ػػا اػػذ اللػػادات الابيحػػة

التػػى يس ػػتمكراا المدتم ػػل واػػى فت ػػاة م ػػف يسػػرة طيب ػػة تتمت ػػل بخمػػؽ س ػػو

تل ػػامى أمح ارفػ ػاً يو

يمراضاً مف اذا الابيؿ التى رمااا ب ا مالؼ الكتػاب المػذكور والػذ لػـ يػراع فػى مالنػف حيػا

المرية التػى يتحػدث عم ػا فودػف ألي ػا يفحػش اللبػارات المخدىػة لسػملت ا ومسػب ألي ػا ممارسػة

الدػػمس الىػػاذ فػػى يحػػط

ػػور ويبىػػل يحوالػػف واػػو مػػا تتحاػػؽ بػػف دريمػػة السػػب فػػى يوضػػم

وراا مما يتليف ملف عاابف وفااً لممادة  ٖٓٙ /مف ًاموف اللاوبات ٓ

وفات عمػى المحكمػة يف الا ػد الدمػابى فػى دريمػة السػب اللممػى يلتبػر متػواف اًر متػى

ودػػف الدػػامى النػػاظ السػػب لممدمػػى عمي ػػا عالم ػاً ب م ػػا تتضػػمف عيب ػاً ويم ػػا تخػػدش المػػاموس
يو اإلعتبار ٓ

و ىؾ يف اللبارات التػى تضػمم ا المالػؼ السػالؼ الػذكر تمطػو عمػى اػذ الملػامى

السيبة بذات ا بما يكىؼ عف سو المية وخبث الا د دوف حادة ألى التػدليؿ عمػى ذلػؾ ب دلػة
وًػرابف يخػر ـ مػا دامػت تمػؾ اللبػارات واأللنػاظ التػى سػبؽ بيام ػا تمطػو عمػى ملػامى السػػب
والتحاير خا ة ويف المااـ لـ يكف ياتضى التلرض لممدعية بالحؽ المدمى بػذات ا وبىخ ػ ا
وكاف يمكف لممالؼ ـ لو

م زعمف الكاذب ـ يف يتمػاوؿ الموضػوع الػذ يتحػدث فيػف عمػى

محو عاـ دوف تحديد ألىخاص بػذوات ـ ةواسػماد اػذ األمػور الىػابمة ألػي ـ ومػف بيػم ـ المدعيػة

بػػالحاوؽ المدميػػة لػػو يمػػف كػػاف بػػرئ الا ػػد
واإلاامة ٓ

ػػادؽ الميػػة بليػػداً ع ػف ياػػداؼ التحايػػر والسػػب

ألف تحديد ىخص المدمى عمي ػا المدعيػة بػالحؽ المػدمى ةواسػماد اػذ األمػور الكاذبػة
والىابمة ألي ا لـ يكف مػف ماتضػيات ملالدػة اػذ الظػاارة المزعومػة التػى أدعػى أمتىػاراا فػى

المدتمل واى ظاارة أستسقـ ألى الدف وما يطمبف مف بلض الماس والتحػذير مػف اإلستسػقـ
أليد السحرة والمىلوذيف خوفاً مف الساوط فى يواام ـ وحبابم ـ ٓ

157

وواضػػم كػػذلؾ ممػػا مىػػر المالػػؼ فػػى ال ػػنحة ٖ مػػف مالنػػف تحديػػد المدمػػى عمي ػػا

المدعيػػة بػػالحؽ المػػدمى (…………) ب م ػػا مػػف بػػيف اػػا

الضػػحايا الػػذيف سػػاطوا بػػيف تمػػؾ

األيػػاد المموبػػة وام ػػا مػػف ضػػحايا الدػػاف ـ ومػػا يكىػػؼ بوضػػوح عػػف امػػف ً ػػد مػػف المىػػر
اإلسا ة ألي ا والتى ير ب ا وتحايراا وتحطيم ا ويمف لـ يكف يست دؼ عقداً بريبػاً وتحػذي اًر ل ػا
ألى الساوط فى حبابؿ وياواؿ اا

المىلوذيف والحسرة كما أدعى ٓ

وًد سمؼ بياف ما يستار عميف ًضا الماض مف يف الا د الدمابى فى درابـ الاذؼ

والسب واإلاامة بتحاؽ متى كامت األلنػاظ المود ػة ألػى المدمػى عمي ػا ىػ مة بػذات ا و حادػف
فى اذ الحالة ألى اإلستد ؿ عميف ب ً ى مف ذلؾ ٓ
أف الا ػػد الدمػػابى فػػى دريمػػة الاػػذؼ يت ػوافر أذا كػػاف الاػػاذؼ يلمػػـ ب ػ ف الخبػػر الػػذ
مىر يودب عاػاب المدمػى عميػف ةواحتاػار ويف اػذا اللمػـ منتػرض أذا كامػت اللبػارات موضػوع
الاذؼ ىابف بذات ا وماذعة بحيث

تترؾ مدا ً إلفتػراض حسػف الميػة ةواف عبػارات السػب ًػد

تكوف مف ال راحة والوضوح بحيث تكىؼ عف سػو ميػة المػت ـ وً ػد السػيئ بمػا

حادػة

ملف ألى تاديـ دليؿ خاص عمى توافر اذا الركف ٓ
أف الاػػاموف

يتطمػػب فػػى دريمػػة الاػػذؼ يو السػػب ً ػػداً دمابي ػاً خا ػاً بػػؿ يكتنػػى

بتػ ػوافر الا ػػد الدم ػػابى الل ػػاـ ال ػػذ يتحا ػػؽ مت ػػى مى ػػر الم ػػت ـ يو يزاع يم ػػو اًر تود ػػب أحتا ػػار
المدمى عميف وتسئ ألى سملتف وتخدش أعتبار ٓ

* ماض ٗ ٜٖٕٔ/ٔ/مدموعة الاواعد الاامومية ـ ج ٕ ـ ٖٔٔ ـ ٖٜٚ
* ماض ٘ٔ ٜٔٗٛ/ٙ/مدموعة الاواعد الاامومية ج  ٚـ ٖٔٗ ـ ٕٔٙ
* ماض  ٜٔ٘ٗ/ٔٓ/ٜٔـ س  ٙـ  ٖٜـ ٖٔٔ
* ماض ٕٗ ٜٜٔ٘/ٖ/ـ س ٓٔ ـ  ٚٛـ ٖٗٛ
* ماض ٕٗ ٜٔٚٙ/٘/س  ٕٚـ ٕٗ٘ ـ ٕٓٔ
* ماض  ٜٔٙٗ/ٔٔ/ٔٚـ س ٘ٔ ـ  ٖٔٙـ ٙٛٚ
* ماض ٔٔ ٜٔٚٓ/٘/ـ س ٕٔ ـ ٗ ٜٙـ ٖٔٙ
* ماض  ٜٕٔٙ/ٔ/ٔٙـ س ٖٔ ـ ٖٔ ـ ٗٚ

ومف اذا يبيف للدالة المحكمة يف الحكـ المطلوف فيػف أذ ًضػى بػ ار ة المت مػيف ًػد
دامبف ال واب فضقً عـ ترد فيف مف عيب الخط فى اإلسماد ومخالنة البابت باألوراؽ مما
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يودػػب ألوػػا والاضػػا بملاًبػػة المت مػػيف طباػاً لمػواد اإلت ػػاـ ةوالزام مػػا متضػػامميف بػػالتلويض
الماًت المطالػب بػف ـ فمػيس ممػا يلػوض الىػرؼ والك ارمػة والسػملة مػاؿ م مػا كبػر والمدعيػة
بػػالحؽ المػػدمى تتمتػػل بسػػملة طيبػػة واػػى مػػف يس ػرة كريمػػة تمتػػزـ بػػلداب الػػديف وتتحمػػى بػػالخمؽ
الرفيل ولـ يسمل عم ا ًط فػى محػيط عمم ػا يو خاردػف مػا يىػيم ا يو يحػط كرامت ػا وسػملت ا
ول ػػذا كػػاف وًػػل المىػػر عمػػى اػػذا المحػػو لػػذلؾ المالػػؼ يليمػاً عمػػى منسػ ا ممػػا يد ألػػى تحطػػيـ
ملمويات ا وىلوراا مف م امة والي س خا ػة بلػد يف تػـ المىػر فػى
المالػػؼ عمػػى ع ػػدد كبيػػر مػػف الاػ ػ ار ومىػػر

ػورة عمميػة ًػاـ بتوزيل ػا

ػػورت ا عمػػى الوػػقؼ الخ ػػاردى وكتابػػف يس ػػم ا

بالكامؿ فى مدوماتف فضػقً عػف الت ػريم ب سػماد األمػور الىػابمة ألي ػا ممػا يحػؽ ل ػا المطالبػة

بالتلويض الماًت المطالب بف كوسيمة لدبر األضرار عم ا واألضرار التى ترتبت عػف النلػؿ

الخػػاطئ الػػذ أرتكبػػف المت مػػاف ةواف كػػاف ي تلػػويض م مػػا بمػػس ًػػدر لػػف يتماسػػب مػػل تمػػؾ

األض ػرار الدسػػيمة التػػى يلمػػت ب ػػا وحسػػب ا يم ػػا تبػػؽ فػػى منس ػ ا وتاػػدير دم وراػػا بسػػملت ا
وسموك ا ٓ "
ورغ ػػـ يامي ػػة ا ػػذا ال ػػدفاع ودواريت ػػف فػ ػ ف المحكم ػػة اإلس ػػتبمافية ل ػػـ تنط ػػف أل ػػى تم ػػؾ
المػذكرة ولػـ تُمِػـ ب ػا أإللمػاـ الكػافى والىػامؿ الػذ ُي يػئ ل ػا فر ػة التلػرؼ عمػى الحاياػة ولػـ
تت ػػد لمػػا دػػا مػػف دفػػاع ويودػػف دفػػوع دواريػػة بالتنميػػد والػػرد ول ػػذا دػػا حكم ػػا مليبػاً متلػػيف
الماض لا ور ةواخقلف بحؽ دفاع الطاعمة ٓ

ةواس ػػتار ًض ػػا ال ػػماض عم ػػى ذل ػػؾ وًض ػػى بػ ػ ف ال ػػدفاع المس ػػطور بم ػػذكرة ُم ػػرح
المبد بدمسة المرافلة أف لـ يكف بػديقً عمػف
بتاديم ا مف المت ـ ُيلتبر ُمكمقً لدفاعف الىنو ُ
وعمى المحكمة يف تلمى بتح يم ا والرد عمػى مػا دػا مػف دفػاع دػوار ودفػوع وطمبػات ةوا ً

كاف حكم ا مليباً لا ور ٓ

* ماض ٜٜٔٔ/ٔ/ٜٔـ س ٕٗ ـ رًـ ٖٕـ ص ٔٛٛـ طلف  ٚٛٓٚلسمة  ٘ٛؽ

* ماض ٖٜٖٓٔٚ/ٕٔ/ـ س ٕٗـ رًـ ٕٓٙـ ص ٕٓٔٛـ طلف ٖ٘ ٚلسمة ٖٗؽ

وحيػػث أمػػف لمػػا تاػػدـ دميلػػف ف ػ ف الحكػػـ المطلػػوف فيػػف يك ػػوف وًػػد راف عميػػف ع ػوار

البطقف بما يستودب ماضف واإلحالة فى خ وص الدعو المدمية ٓ
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تمتمس الطاعمة الحكـ  :ـ

فٍٙـزٖ األعجبة

أٚال  :بابوؿ الطلف ىكقً ٓ
صبٔيب ًً :

وفى الموضوع بماض الحكـ المطلوف فيف واإلحالة فى خ وص الػدعو

المدمية مل ألزاـ المطلوف ضداما بالم روفات وماابؿ يتلاب المحاما ٓ

احملبِ / ٝسعبئ ٝػـيٗ
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سلذساد
ـــــــــــ

اٌمؼيخ  0229/11349عٕبيبد اعٕب ـ ا  0229/1022لٕب )
اٌـؼٓ ثبٌٕمغ  28/92100ق

ــــــــــــــــــــــ
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زلىّخ إٌمغ
اٌذائشح اجلٕبئيخ
ِزوــــــشح
ثأعجبة اٌـؼٓ ثبٌٕمغ
ادلمذَ ِٓ  .......... :وى رتف ..........

محكوـ ضد ـ طاعف

وموطمػػف المختػػار مكتػػب األسػػتاذ /محمػػد ردػػابى عطيػػف ـ وى ػ رتف ردػػابى

عطيػػف ـ المحػػامى بػػالماض ٘ٗ ىػػارع طملػػت حػػرب  ٕٙىػػارع ى ػريؼ
باىا ـ الااارة ٓ
ػــــــــــذ  :الميابة اللامة
ف ٝاحلىــُ :

ال ػ ػػادر مػ ػػف محكمػ ػػة دمايػ ػػات ًمػ ػػا فػ ػػى  ٕٓٓٗ/ٕ/ٔٛفػ ػػى الاضػ ػػية رًػ ػػـ

ٖ ٕٖٓٓ/ٜٔ٘ٛأس ػ ػػما ( ٕٖٓٓ/ٕٔٓٚكم ػ ػػى ًم ػ ػػا ) والااض ػ ػػى حض ػ ػػورياً

بملاًب ػ ػػة  ..........وىػ ػ ػ رتف  ..........بالس ػ ػػدف الماب ػ ػػد وتوريم ػ ػػف مبم ػ ػػس
خمسمابة يلؼ دميف وم ادرة المخدر المضبوط ٓ
اٌٛلبئـــــــغ

يحالػت الميابػة اللامػة الطػاعف  ..........وىػ رتف  ..........ألػى المحاكمػة بو ػؼ
امف بتاريخ ٓٔ ٕٖٓٓ/ٜ/بدابرة مركز يسما ـ محافظة ًما ٓ
حاز با د ا تدار دوا ار مخد ار (حىيش) فى غير األحواؿ الم رح ب ا ًاموما
األم ػػر الملاً ػػب عمي ػػف ب ػػالمواد ٔ ٕ  / ٖٗ ٚي ٕٗ م ػػف الا ػػاموف ٕ ٔٛلس ػػمة ٜٓٔٙ

الملدؿ بالااموف ٕٕٔ لسمة  ٜٜٔٛوالددوؿ المرفؽ ٓ
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وبدمسػ ػ ػػة  ٔٛفب اريػ ػ ػػر سػ ػ ػػمة ٕٗٓٓ ًضػ ػ ػػت المحكمػ ػ ػػة حضػ ػ ػػوريا بملاًبػ ػ ػػة الطػ ػ ػػاعف

 ..........وى ػ ػ رتف  ..........بالسػ ػػدف المابػ ػػد وتوريمػ ػػف خمسػ ػػمابة يلػ ػػؼ دميػ ػػف وم ػ ػػادرة
المخدر المضبوط ٓ
ولمػػا كػػاف اػػذا الحكػػـ ًػػد دػػا مليبػػا وبػػاطق فاػػد طلػػف عميػػف المحكػػوـ ضػػد بطريػػؽ
الػػماض بىخ ػػف مػػف السػػدف وذلػػؾ بتػػاريخ ٕٗ ٕٓٓٗ/ٕ/يوًيػػد طلمػػف تحػػت رًػػـ ٕ ٙتتػػابل

سدف ًما اللمومى ػ بـ برًـ ٕٕٖٔٓ ٚٗ/ؽ

ٛٔٚسد في ّب يٍ ٝاعجبة اٌـؼٓ ثبٌٕمغ ٓ
أٚال  :اٌمظٛس ف ٝاٌزغجيت :

أعجبة اٌـؼـــٓ

تمسؾ الدفاع عف الطػاعف بلػدـ دديػة التحريػات التػى يد اراػا ال اربػد ممت ػر عويضػف

منتش ممطاة دموب ال ليد باإلدارة اللامة لمكافحة المخدرات والتى يورداا بمحضر المػارخ
 ٕٖٓٓ/ٜ/ٜالساعة ٘ٔ ٔٔ.مسا أذ دا ت تمؾ التحريات ًا رة عمى مدرد ات اـ الطاعف
ب مف يحوز كميػات مػف المػواد المخػدرة بمسػكمف بمديمػة يسػما با ػد ترويد ػا عمػى عمقبػف وامػف
يمارس تدارت ا فى

ورة الدممة وم ؼ الدممة ٓ

واى عبارات مرسمة

تمطػو عمػى ي ًػدر مػف الدديػة يو الكنايػة لتسػويس أ ػدار

اإلذف بالضبط والتنتيش بما عمي ا ألم ػا افتاػرت ألػى اللما ػر الدػادة رغػـ يف دامل ػا مػف
ضباط مكتب مكافحة المخدرات بؿ او ربيس ممطاة دموب ال ليد ـ ولديػف وتحػت يػد كافػة
اإلمكاميػػات التػػى تمكمػػف مػػف دمػػل كافػػة الملمومػػات عػػف الطػػاعف وخا ػػة مسػػكمف عمػػى ودػػف

الدًة

مدرد الاوؿ ب مف يال بمديمة يسما ٓ

واى مديمة ىاسلة تضـ

ؼ المساكف ومبات الىوارع و يكنى مدػرد اإلىػارة ألي ػا

تحديػػدا لتنتػػيش السػػكف المػراد تنتيىػػف والػػذ ياػػيـ بػػف الطػػاعف ويخنػػى فيػػف المخػػدرات عمػػى حػػد
ًػػوؿ ال ارب ػػد الم ػػذكور ٓ كم ػػا يخنا ػػت التحري ػػات المزعوم ػػة ف ػػى التو ػػؿ لملرف ػػة طبيل ػػة عم ػػؿ
المتحر عمف المذكور وم متف وم در ح ولف عمى المخػدرات الػذ يتدػر بػف ومظػاار اػذ

التدارة غير المىروعة وسواباف وات اماتف ورًـ تسديمف بمكتب المكافحة أف كاف مسدق بف ٓ
واػػذ الملمومػػات تلػػد و ىػػؾ الحػػد األدمػػى لمتحريػػات التػػى يمكػػف يف يطمػػؽ عمي ػػا
و ؼ الددية والكناية لكى ي در اإلذف بالضبط والتنتيش بما عمي ا ٓ
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ألف الىػػارع عمػػدما مػػمم الميابػػة اللامػػة سػػمطة أ ػػدار اإلذف بالضػػبط والتنتػػيش فػػى

غيػػر حالػػة التمػػبس لػػـ يتػػرؾ األمػػر عمػػى عواامػػف دوف ضػػابط يو اربػػط ـ بػػؿ اسػػتمزـ يف يسػػبؽ
أ ػػدار ذلػػؾ األمػػر تحريػػات تتسػػـ بالدديػػة وعمػػى ًػػدر مػػف الكنايػػة بحيػػث تػػدؿ بػػذات ا واسػػتمادا
ألى د بؿ وامارات دادة عمى يف دريمة (دماية يو دمحة) وًلت بالنلػؿ وتػردم أسػماداا ألػى
المتحػػر عمػػف الم ػراد ضػػبطف وتنتيىػػف وتنتػػيش مسػػكمف ـ ألف اػػذ اإلد ػ ار ات ل ػػا خطراػػا أذ
تمطػػو عمػػى م ػػادرة تامػػة لمحريػػة الىخ ػػية وامت اكػػا لحرمػػف المسػػكف والتػػى حمااػػا الدسػػتور

و ػػام ا الاػػاموف ـ وحتػػى

تكػػوف محػػق للبػػث اللػػاببيف وراغبػػى ا متاػػاـ والكيػػد لمػػف تم ػػب

عميف تمؾ التحريات ٓ
و يكنى فى اذا المااـ مدرد أطقؽ الاوؿ باف المتحر عمف يتدر بالمواد المخػدرة
ويحوزاػػا ل ػػذا الوػػرض حتػػى ي ػػدر اإلذف بػػالتنتيش بمػػا عمػػى تمػػؾ اللبػػارات المرسػػمة التػػى

يسػػتطاع مم ػػا الوًػػوؼ عمػػى المبػػررات الدػػادة التػػى تسػػوغ أ ػػدار اػػذا اإلذف ومػػا يترتػػب عميػػف

مف يبار ٓ
بػػؿ يمبوػػى يف تكػػوف التحريػػات المػػذكورة عمػػى ًػػدر مػػف الدديػػة بحيػػث تامػػل المطمػػل
عمي ا باف دامل ا ًد تحاؽ بالنلؿ مف يف المتحػر عمػف ارتكػب الدريمػة المسػمدة أليػف بالنلػؿ

ول ػ ػ ػػـ يب ػ ػ ػػؽ أ ض ػ ػ ػػبطف وض ػ ػ ػػبط م ػ ػ ػػا بحوزت ػ ػ ػػف م ػ ػ ػػف دس ػ ػ ػػـ الدريم ػ ػ ػػة ليك ػ ػ ػػوف دل ػ ػ ػػيق مادي ػ ػ ػػا
وًاطلا ضد ٓ
وًػػد تػػولى دفػػاع الطػػاعف أيضػػاح اػػذ األمػػور ب س ػ اب وتن ػػيؿ فػػى مرافلتػػف يمػػاـ
محكمػػة الموضػػوع يبمػػا المحاكمػػة كمػػا اػػو بابػػت بمحضػػر الدمسػػة وخمػػص ألػػى يف بطػػقف
اإلذف ال ادر بتنتيش الطػاعف وتنتػيش مسػكمف

بتمػا اإلذف ال ػادر ب ػذ اإلدػ ار ات عمػى

تحريات غير دادة وليست كافية لتسوغ أ دار ٓ
ورتب الدفاع عمى ذلؾ بطقف كافة األدلة المترتبة عمى تمنيذ ومم ا ضبط المخػدر
ذاتف وبطقف ا عتراؼ الملزو أليػف فػى يعاػاب الضػبط الػذ ىػابف عػوار الػبطقف كمػا تبطػؿ
ىػ ادة الىػػااديف المػػذيف ًامػػا بػػف ألم مػػا يىػ داف ب ػػحة اإلدػ ار ات التػػى ًامػػا ب ػػا عمػػى محػػو
مخالؼ لمااموف ومبم ما

يسمل لف ًوؿ و تابؿ ممف ى ادة ٓ

فاد حرص الااموف وحرص الاضا عمى حماية الحاياة مف ي تزييؼ يػدخؿ عمي ػا
ـ فدػػرت يحكػػاـ الاضػػا عمػػى يف زـ ااػػدار ا د ػ ار لبطقمػػف ـ ااػػدار وعػػدـ ا عتػػداد
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بى ادة مػف ًػاـ بػف يو ىػارؾ فيػف ـ ألف الضػمامة تم ػار حػيف يبطػؿ ا دػ ار مػف ماحيػة مػا
يعت ػ ار ويب ػ ير مػػف الػػبطقف بى ػ ادة مػػف ًػػاـ بػػف  ..فػػذلؾ ت ػػاتر يتمػػز عػػف الىػػارع ويتمػػز عمػػف

الاضا  ..فحيف يبطؿ ا د ار

يستطيل مف يد ار يف يرفل عمف اذا البطقف بدعاو ًولية

يسػػوً ا ـ يو يمتػػؼ حػػوؿ الػػبطقف بىػ ادة يبػػدي ا عػػف مضػػموف اػػذا ا دػ ار الباطػػؿ سػوا
سطرت فى محضر يو يبديت يماـ المحاؽ يو يماـ المحكمة ٓ
* ٌزٌه ؽىّذ زلىّخ إٌمغ ِشاسا :

" بلدـ دواز اإلعتداد بى ادة مف ًاـ يو ىارؾ فى ا دػ ار ات الباطمػة " وبػ ف "مػف ًػاـ يو

ىارؾ فى ا د ار ات الباطمة

تابؿ ممف الى ادة عمي ا "ٓ

* ماض ٘ ٙٛ/ٕ/ـ س  ٜٔـ ٖٕ ـ ٕٗٔ
* ماض ٗ ٚٚ/ٕٔ/ـ س  ٕٛـ  ٔٓٙـ ٔٓٓٛ
* ٚف ٝؽىُ حملىّخ إٌمغ رمٛي :

لمػػا كػػاف بطػػقف التنتػػيش ماتضػػا ًامومػػا عػػدـ التلويػػؿ فػػى الحكػػـ با دامػػة عمػػى ي

"

دليؿ يكوف مستمدا ممف وبالتالى فق يلتد بى ادة مف ًاـ ب ذا ا د ار الباطؿ ٓ"
* ماض  ٜٔٛٗ/ٗ/ٔٛـ س ٖ٘ ـ  ٜٚـ ٕٗٛ
* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ :
"

الابض الباطؿ

ي م لممحاكـ اإلعتماد عميػف و عمػى اآلبػار التػى تترتػب عميػف

بؿ و عمى ى ادة مف يدرو

ـ ألف مبؿ اذ الى ادة تتضمف أخبا اًر مم ـ عمى يمر أرتكبو

مخالؼ لمااموف ـ واو يمر يلد فى ذاتف دريمة " ٓ

* ماض ٖ ٜٜٔٓ/ٔ/ـ س ٔٗ ـ ٗ ـ ٔٗ ـ طلف ٖٖٓ٘ٔ ٜ٘/ؽ
ٚمل يىٓ دفبع اٌـبػٓ خبٌيـب ِـٓ دٌيٍـٗ ثـً عـبء ِـذػّب ثؼـذح ؽـٛاف

ِغزٕذاد رذػّٗ ٚرمـغ ثظؾزٗ ِٕٙب أـٗ يؼّـً ثزغـبسح اٌؼبديـبد اٌغـيبؽيخ

ٚأسفك :

( ٔ)

البطاًػػة ال ػػادرة مػػف اإلدارة اللامػػة لىػػرطف السػػياحة واآلبػػار عػػف المػػدة مػػف يوؿ يمػػاير

سمة ٕٔٓٓ حتى ٖٔ ٕٓٓٔ/ٕٔ/باسمف والتى تنيد امف يلمؿ بابلا لملاديات السياحية
واعتمدت تمؾ البطاًة مف ربيس وحدة ىرطة السياحة ٓ

(ٕ) بطاًة يخر بذات الملمى عف المدة مف ٓٔ ٕٕٓٓ/٘/حتى ٓٔٓ ٕٖٓٓ/٘/
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(ٖ) وىػ ػ ادة تني ػػد ح ػػوؿ الط ػػاعف عم ػػى دبم ػػوـ الم ػػدارس النمي ػػة ال ػػماعية مظ ػػاـ ال ػػبقث
سموات الدور األوؿ سمة ٕٓٓٓ ٓ

(ٗ) وعػػدة

ػػور ى ػ ادات

ػػادرة مػػف دػػدوؿ المخالنػػات بميابػػة يسػػما تنيػػد ات امػػف بارتكػػاب

المخالنات ا تية :
ٖٔٔ لسػ ػ ػػمة ٓ ٘ٚٗ ٜٜٔلسػ ػ ػػمة ٓ ٜٔٓٚ ٜٜٔلسػ ػ ػػمة ٓ ٖٜٔٙ ٜٜٔلسػ ػ ػػمة

ٓ ٙٚٙ ٜٜٔلسػػمة ٓ ٜٜٔميابػػة يسػػما وًػػد حكػػـ في ػػا ضػػد بلػػدة غ ارمػػات لممارسػػتف
بيل اللاديات السياحية بدوف ترخيص ٓ
(٘) باإلضػػافة ألػػى أًػرار

ػػادر مػػف ي ػػحاب عػػدد مػػف البػػازرات وبػػابلى اللاديػػات بمديمػػة

يسما مارخ ٓ ٕٓٓٗ/ٕ/ٚ
وكاف ػػة ا ػػذ المس ػػتمدات تبب ػػت يف الط ػػاعف يم ػػارس بي ػػل اللادي ػػات الس ػػياحية ويا ػػوـ

بت دير المحقت السياحية مف الباطف ٓ

وًػػد مػػارس المػت ـ /الطػػاعف اػػذ األعمػػاؿ المىػػروعة ممػػذ يمػػد بليػػد و يدػػوز بحػػاؿ
يف تخنػػى عػػف ال اربػػد ممت ػػر عويضػػف لػػو يف تحرياتػػف كامػػت د ػادة

واػػو مػػا يػػدؿ عمػػى امػػف

يد اراػػا فػػى عدالػػة دوف يف يلاب ػػا بمػػة مراًبػػات ىخ ػػية مػػف د تػػف كمػػا ادعػػى ب ًوالػػف التػػى

يمػداا بىػ ادتف عمػػد سػاالف بالتحاياػػات وبػػذلؾ ًػاـ الػػدليؿ المامػػل عمػى يف التحريػػات المػػدعى
بدمل ا بملرفتف
واػػى

تحمؿ فى حايات ػا أ ّ اذا المسمى دوف ملمى يو مضموف دد و ػحيم

تلػػدو فػػى دممت ػػا عػػف يف تكػػوف مدػػرد ىػػابلات ةواراا ػػات ممػػت ألػػى سػػملف فبػػادر

بر داا فى محضر وسلى ب ػا بسػرعة خاطنػة ألػى سػمطة التحايػؽ

واست ػدر بمػا عمي ػا

اإلذف بالتنتيش والذ ىابف عػوار الػبطقف بتمابػف عمػى تحريػات غيػر دػادة وبمػا يبطػؿ كافػة

األدلة المترتبة عمى تمنيذ عمق بالمادة  ٖٖٙأد ار ات دمابية والتى تبطؿ األدلة التى ترتبػت
عمى اإلد ار المىوب بالبطقف والوبياة ال مة بف والتى لـ تكف لتودد لو ٓ
* ٚأؿشؽذ زلىّخ ادلٛػٛع ٘زا اٌذفغ ثمٛذلب :

" أم ا تطمبف ألى التحريات التى يدريت وترتػاح ألي ػا (! ) ألم ػا تحريػات

ػريحة

وواضحة وت دؽ مف يدرااا (! ) وتامل فلق ب م ا يدريت فلػق بملرفػة ال اربػد ممت ػر محمػد

عويضػػف وحػػوت بيامػػات كافيػػة إل ػػدار اإلذف بػػالتنتيش (! ) و ياػػدح فػػى دػػديت ا الخط ػ فػػى
نة المت ـ و ماعتف يو عدـ أيراد محؿ أًامتف (! ) وليس بقزـ ذكر موع المخدر طالما يف
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التحريػػات حػػددت ىػػخص المػػت ـ (! ) و يمػػاؿ مػػف ذلػػؾ مػػا ًدمػػف الػػدفاع مػػف مسػػتمدات تػػدؿ
عمى عمؿ المت ـ وتحديد محؿ أًامة (! ) بحسباف يف المحكمػة اطم مػت سػمنا ألػى يف المػت ـ

ومح ػػؿ أًامت ػػف ام ػػا الملمي ػػاف ب ػػالتحر ويك ػػوف اإلذف ب ػػذلؾ وً ػػد
تحريات ددية ويكوف مملى الطاعف فى اذا ال دد غير
ومػػا يوردتػػف المحكمػػة فيمػػا تاػػدـ

ػػدر

ػػحيحا مبمي ػػا عم ػػى

حيم (! ) " ٓ
( أمت ى )

ي ػػمم ردا عمػػى دفػػاع الطػػاعف السػػالؼ ال ػػذكر

و يسػػوغ رفض ػػف ألف التحري ػػات الت ػػى وبا ػػت ب ػػا واطم مػػت ألي ػػا ا ػػى الممل ػػى عمي ػػا بل ػػدـ
الدديػػة والا ػػور واملػػداـ الكنايػػة وبالتػػالى فػػق يدػػوز اتخاذاػػا بػػذات ا سػػمدا إلط ػراح الػػدفاع
المػػذكور لمػػا يمطػػو عميػػف اػػذا الػػرد مػػف م ػػادرة عمػػى المطمػػوب كمػػا يف الواضػػم مػػف تمػػؾ
التحريػػات كمػػا يوردت ػػا المحكمػػة فػػى حكم ػػا يم ػػا ًا ػرة عمػػى اسػػـ المتحػػر عمػػف (الطػػاعف)

وحد و يمكف وفػؽ ًواعػد اللاػؿ والممطػؽ يف يكػوف اػذا البيػاف الوحيػد ةوا عمػى يف تحريػات
دادة يدريت عف المتحر عمف ويم ػا بموػت ًػد ار مػف الكنايػة والدديػة بمػا يسػوغ أ ػدار اإلذف
بالتنتيش بما عمي ا ٓ
أذ تنتا ػ ػػر تم ػ ػػؾ التحري ػ ػػات أل ػ ػػى ماومات ػ ػػا األساس ػ ػػية وعما ػ ػػراا الدواري ػ ػػة والت ػ ػػى

ًيػػاـ لدػػديت ا بػػدوم ا أذ

اًػػؿ مػػف يف تتو ػػؿ ألػػى ملرفػػة طبيلػػة عمػػؿ الطػػاعف ومحػػؿ

أًامتف ومف ياػيـ ملػف فػى مسػكمف ومالػؾ اػذا السػكف واػؿ اػو الطػاعف يـ خقفػف ف ػذ كم ػا
عما ػػر يوليػػة تلػػد ركػػابز التحريػػات الدػػادة ويعمػػدت ا األساسػػية والد ػػؿ ب ػػا يو اإلخنػػاؽ فػػى
التو ػؿ ألػػى ملرفت ػػا يػدؿ بياػػيف وتمبػػئ حتمػا عػػف يف دامل ػػا لػـ يدػػد فػػى تحريػف ويم ػػا كامػػت

سطحية لمواية خا ة ويم ا مد مة الم در ٓ

والاوؿ بوير ذلؾ عمػى محػو مػا محػى أليػف الحكػـ فيمػا سػبؽ بيامػف ويخػذا بممطاػة يلػد
مدافيا لما ياتضى بف اللاؿ والم لوؼ والمدر اللاد للمور ٓ
ويكػػوف الممطػػؽ الاضػػابى لمحكػػـ ًػػد ي ػػابف الىػػطط والتلسػػؼ فػػى ا سػػتمتاج فضػػق
عف النساد فى ا ستد ؿ ألف األسباب التى ساًت ا المحكمة تبري ار لرفض الدفل المذكور

تحم ػػؿ المتيد ػػة الت ػػى امت ػػت ألي ػػا المحكم ػػة ف ػػى ًض ػػاب ا و تام ػػل المطم ػػل عمي ػػا بناعميت ػػا

و قحيت ا ف تاد ألى تمؾ المتيدة ويكوف رد المحكمة وعمى المحو السالؼ بيامف مدرد
ردا ىػػكميا منرغػػا مػػف مضػػمومف حتػػى

يو ػػـ الحك ػػـ ب مػػف خػػق مػػف ال ػػرد عمػػى ذل ػػؾ الػػدفل
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الدػػوار بمػػا يػػاد ألػػى بطقمػػف و ىػػؾ يف األسػػباب الىػػكمية التػػى تورداػػا المحكمػػة فػػى

حكم ػا تلػػد واللػدـ سػوا

و يتحاػػؽ ب ػا ً ػػد الىػػارع مػف ودػػوب تسػػبيب األحكػاـ عمػػد الػػرد

عمػػى الػػدفوع واودػػف الػػدفاع الدواريػػة و ت ػمم تمػػؾ األس ػباب المدممػػة والمىػػوبة بالتد يػػؿ
والتلمػػيـ فضػػق عػػف الومػػوض واإلب ػػاـ واػػو مػػا يمطبػػؽ عمػػى األسػػباب السػػاباة التػػى يوردت ػػا

المحكمة فى مااـ الرد عمى الدفل السالؼ البيػاف بمػا ُيل ِدػز محكمػة الػماض عػف بسػط رًابت ػا
ػػحة تطبيػػؽ الاػػاموف واػػو مػػا يليػػب الحكػػـ المطلػػوف فيػػف
عمػػى الحكػػـ الطلػػيف لبيػػاف مػػد
ويستودب ماضف واإلحالة ٓ
و يمػػاؿ مػػف ذلػػؾ الاػػوؿ بػػاف محكمػػة الموضػػوع تتمتػػل بسػػمطة تاديريػػة واسػػلة فػػى

تاػػديراا لدديػػة التحريػػات ألف اسػػتلماؿ تمػػؾ السػػمطة لػػف ضػوابطف المحكمػػة وي ػػولف السػػديدة

حتى

يكػوف دربػا مػف دروب التسػمط ووسػيمة لإلسػا ة والل ػؼ بم ػوص الدسػتور والاػاموف

وًػ ػ ػ ػػد حمػ ػ ػ ػػى كػ ػ ػ ػػؿ مم مػ ػ ػ ػػا الحريػ ػ ػ ػػة الىخ ػ ػ ػ ػػية وحرمػ ػ ػ ػػات المسػ ػ ػ ػػاكف وحػ ػ ػ ػػد تمػ ػ ػ ػػؾ السػ ػ ػ ػػمطة
أ تلمم ػػا المحكم ػػة أ بل ػػد بح ػػث الواً ػػل المط ػػروح يمام ػػا مح ػػؿ التا ػػدير بحب ػػا دًيا ػػا وتام ػػا
بملمػػى يف تكػػوف المحكمػػة ًػػد يحاطػػت بالوًػػابل

وتمحي ػػا ىػػامق عػػف وعػػى ةوادراؾ كػػامميف
ويلمت ب ا ويدركت دميل اللما ر القزمة لتكويف الريي ال ابب والتادير السديد ٓ

وامػػا يكػػوف التاػػدير فػػى محمػػف يتػػرؾ لمحكمػػة الموضػػوع دوف ملاػػب عمي ػػا فيمػػا ت ػ ار

… وينمت مف رًابة محكمة الماض ألمف مف يمور الواًل و يػدخؿ فػى مطػاؽ تطبيػؽ الاػاموف
وت ويمف الذيف تم ب عمي ما وحداما و يت ا ٓ

يمػ ػػا أذا كػ ػػاف التاػ ػػدير دزافيػ ػػا وعى ػ ػوابيا

ػ ػػاد ار دوف بحػ ػػث مػ ػػدًؽ لكافػ ػػة اللما ػ ػػر

المطروحػػة عمػػى بسػػاط البحػػث يمػػاـ محكمػػة الموضػػوع ودوف بحػػث المسػػتمدات المادمػػة ألي ػػا

ود لت ػػا ودوف تلاػػب وتمحػػيص اودػػف الػػدفاع التػػى باراػػا الػػدفاع حػػوؿ التحريػػات محػػؿ ذلػػؾ
التاػػدير فػ ف ذلػػؾ

يػػدخؿ فػػى حػػدود السػػمطة التاديريػػة بمن وم ػػا الحاياػػى ال ػػحيم والوايػػة

المىػػروعة التػػى تويااػػا الىػػارع مػػف ممح ػػا لممحكمػػة وت ػػبم اًػػرب ألػػى التسػػمط وا سػػتبداد

وليست اػذ يو تمػؾ مػف سػمات الاضػا اللػادؿ الػذ يسػلى ألػى الحاياػة والػذ تػدور سػمطتف

حػػوؿ ض ػوابط دسػػتورية مادسػػة وًوام ػػا يف المػػت ـ بػػرئ حتػػى تببػػت أدامتػػف واف اػػذ الاريمػػة
تقزمػ ػػف ممػ ػػذ و دتػ ػػف وط ػ ػواؿ حياتػ ػػف ومػ ػػا الدريمػ ػػة أ عػ ػػارض يلتػ ػػرض س ػ ػػبيمف

وعم ػ ػػى

سمطة ا ت اـ أًامة الدليؿ ضد وعمى محو ًاطل ودازـ ًبؿ الحكـ ب دامتف ف ذا ي ػاب تمػؾ
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األدلػػة الى ػػؾ يو تطػػرؽ ل ػػا ا حتمػػاؿ تلػػيف اللػػودة أل ػػى األ ػػؿ الل ػػاـ واػػى ًريمػػة البػ ػ ار ة

وليس عمى المت ـ أببات ا ألم ا بابتة فى األ ؿ وما او بابت ي ق

يكمؼ يحد ب بباتف.

وًد غابت اذ األ وؿ الاامومية والدستورية عف محكمة الموضوع واكتنت باول ػا

يم ػػا تطم ػػبف أل ػػى تحري ػػات ع ػػف الط ػػاعف ل ػػـ تتم ػػاوؿ س ػػو ملرف ػػة اس ػػمف واكتن ػػت باول ػػا ام ػػف

الما ػػود ب ػالتحر

دوف التلػػرض لبػػاًى اللما ػػر التػػى يتلػػيف توافراػػا لكػػى يطمػػؽ و ػػؼ

الدديػػة عمي ػػا واغمضػػت عيمي ػػا وغضػػت ب ػػراا ويى ػػاحت بود ػػا عػػف بػػاًى عما ػػر

التحريػػات القزمػػة لدػػديت ا والتػػى بػػدوم ا تلػػدو مدػػرد بػػقغ عػػف ات ػػاـ مودػػف لمطػػاعف واػػذا

الػػبقغ م مػػا كػػاف ىػ مف

ي ػػمم سػػمدا إلاػػدار حريتػػف وحرمػػف مسػػكمف ولمل ػػؼ ب مػػا ةوااػػدار

الم ػػوص الدس ػػتورية الت ػػى كنم ػػت حمايت ػػا وي ػػبحت ب ػػذلؾ التحري ػػات وس ػػيمة وتكب ػػة يتخ ػػذاا

م مورو الضبط الاضابى لمبحػث عػف الدػرابـ وتا ػى مرتكبي ػا وضػبط ـ متخنيػاً تحػت سػتار
الىػػرعية وعبػػا ة اإلذف ال ػػادر مػػف سػػمطة التحايػػؽ  ..وياػػؼ الاضػػا بكامػػؿ ًوتػػف ويت ػػد

لنضم تمؾ الوسابؿ الممتوية واألساليب غير المىروعة التى تست دؼ الل ؼ ب حكاـ الااموف

واإلطاحػػة باواعػػد الدسػػتور وماومػػات حاػػوؽ اإلمسػػاف فيبطم ػػا عمػػى سػػمد مػػف الاػػوؿ بػػاف اػػذا
كمػف

يػدخؿ فػػى حػدود السػػمطة التاديريػة المىػروعة لمحكمػػة الموضػوع و يمػػت ل ػا بػ دمى

مة بلد يف يسا ت فى استلمال ا وتلسنت فى تاػديراا واػو الليػب الػذ تػرد فيػف الحكػـ

الطليف والذ اساط مػف تاػدير كافػة عما ػر الػدفاع الدواريػة والمسػتمدات التػى ًػدم ا والتػى

تدعمػػف وتسػػامد

والتػػى تببػػت بحػػؽ يف التحريػػات المػػذكورة لػػـ تكػػف عمػػى ا ًػػدر مػػف الدديػػة

والكناية لتسوغ أ دار األمر بالتنتيش بمػا عمي ػا بمػا يبطم ػا ويبطػؿ كػذلؾ ذلػؾ األمػر وكافػة
األدلػػة التػػى ترتبػػت عمػػى تمنيػػذ وبمػػا يبطػػؿ الحكػػـ ب كممػػف والػػذ يًػػاـ ًضػػا

عمػػى بمػػار

وح ػػد ذلػػؾ التنتػػيش الػػذ ىػػابف عػوار الػػبطقف فاضػػحى بػػذلؾ دػػدي ار بػػالماض واإلعػػادة كمػػا

سمؼ البياف ٓ

ويقحظ المدًؽ فػى يحكػاـ محكمػة الػماض المػوًرة يم ػا تميػؿ ألػى التىػدد فػى تاػدير

محكم ػ ػػة الموض ػ ػػوع لددي ػ ػػة لتحريػ ػ ػػات الت ػ ػػى ي ػ ػػدر بمػ ػ ػػا عمي ػ ػػا اإلذف بػػ ػػالابض والتنتػ ػ ػػيش
و تترخص فى اذا التادير حر ا مم ا عمػى حريػات المػواطميف وم ارعػاة حرمػات مسػاكم ـ ـ

ألى الحد الػذ وافاػت ويًػرت فيػف األحكػاـ ال ػادر مػف محػاكـ الموضػوع والتػى يبطمػت اإلذف

بالتنتيش لمدػرد فىػؿ دػامل التحريػات فػى التو ػؿ ألػى ملرفػة ُع ْمػر المػت ـ المتحػر عمػف يو
محػػؿ أًامتػػف يو طبيلػػة عممػػف واعتبػػرت يف ذلػػؾ مبػػر ار سػػابوا ومابػػو لماضػػا بلػػدـ دديػػة تمػػؾ
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التحريػػات وبطػػقف اإلذف بػػالتنتيش ال ػػادر بمػػا عمي ػػا ولػػـ تػػر فػػى ذل ػؾ مػػا يمطػػو عمػػى ا

ًدر مف التلسؼ فى ا ستمتاج يو النساد فى ا ستد ؿ ٓ
كما اسػتمزمت يف تكػوف األسػباب التػى تسػوً ا محكمػة الموضػوع عمػد رفضػ ا لمػدفل

بلػػدـ دديػػة التحريػػات وبطػػقف اإلذف ال ػػادر بمػػا عمي ػػا يف تكػػوف األسػػباب المػػذكورة سػػابوة
فػػى اللاػػؿ ومابولػػة فػػى الممطػػؽ بلػػد بحػػث دًيػػؽ مػػف دامب ػػا للما ػػر التحريػػات السػػاباة عمػػى
ػ ػػدور اإلذف دوف اآلبػ ػػار القحاػ ػػة التػ ػػى يسػ ػػنر عم ػ ػػا تمنيػ ػػذ باعتبػ ػػار يف تمػ ػػؾ األدلػ ػػة اػ ػػى

الما ودة ب دور اإلذف وألف ىرط أ دار يف يكوف مسبوًا بتحريات دادة تبرر أ دار ٓ

ٚلذ عـش ٜلؼـبء زلىّـخ اٌـٕمغ عمػى يمػف يىػترط ل ػحة اإلذف ال ػادر بلمػؿ مػف
يعماؿ التحايؽ يف يسباف تحريات ددية ساباة عمػى اإلذف
باطقً ٓ

حاػة عميػف ةوا كػاف اإلذف

ٚرٛارش لؼبء زلىّخ إٌمغ عمى يف اللبرة فى اإلد ار او بمادماتػف

بمتابدػف ـ ويمػف

يدوز اإلستد ؿ باللمؿ القحؽ و بالضبط القحؽ لماوؿ بددية التحريات ذلػؾ يمػف أذا لػـ
تر د التحريات الواًل السابؽ الوادب ر د

ـ ف ف ذلػؾ ياكػد عػدـ دػديت ا ومػف ب ًػـ بطػقف

ي أذف ي در بما ً عمي ا ٓ
* ماض  ٜٔٙٛ/ٖ/ٔٛـ س  ٜٔـ ٕ ٙـ ٖٖٗ

* ماض ٔٔ ٜٔٛٚ/ٔٔ/ـ س  ٖٛـ ٖ ٔٚـ ٖٜٗ
* ماض ٖ ٜٔٚٛ/ٗ/ـ س  ٕٜـ  ٙٙـ ٖٓ٘

ٚلؼــذ زلىّــخ اٌــٕمغ بت ييػػد حكػػـ محكمػػة الموضػػوع بػػبطقف اإلذف للػػدـ دديػػة

التحريػػات لخمواػػا مػػف بيػػاف محػػؿ أًامػػة المػػت ـ وعممػػف الػػذ يمارسػػف مػػل يمػػف تػػادر يخىػػاب
ويباىر مىاطف فى محؿ مرخص بف ولف بطاًة ضريبية ـ ( ماض ٖ ٜٔٚٛ/ٗ/ـ س  ٕٜـ

 ٙٙـ ٖٓ٘) ـ وًضػت ب ػحة مػا ذابػت أليػف محكمػة الموضػوع التػى يبطمػت أذف التنتػيش
ت سيسػاً عمػى عػدـ دديػة التحريػات لمػا تبيمتػف مػف يف الضػابط الػذ أست ػدر لػو كػاف ًػد دػػد

فى تحريف عف المت ـ للرؼ حاياة أسمف ـ كما ًضت بذلؾ ييضا عمى سمد يف الضػابط لػو
كاف ًد دد فى تحريف لتو ؿ ألى عمواف المت ـ وسػكمف ـ يمػا وًػد د مػف وخػق محضػر مػف
اإلىػػارة ألػػى عممػػف وتحديػػد سػػمف لا ػػور فػػى التحػػر ممػػا يبطػػؿ األمػػر الػػذ أست ػػدر وي ػػدر
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الدليؿ الذ كىؼ عمف تمنيذ " (ماض ٜٗٔٚٚ/ٕٔ/ـ سٕٛـ  ٕٓٙـ )ٔٓٓٛ
أيؼب  :ـ

* ماض  ٜٔٛ٘/ٗ/ٜـ س  ٖٙـ ٘ ٜـ ٘٘٘

* ماض ٖ ٜٔٚٛ/ٗ/ـ س  ٕٜـ  ٙٙـ ٖٓ٘
* ماض  ٜٔٚٚ/ٔٔ/ٙـ س  ٕٛـ ٓ ٜٔـ ٗٔ ٜـ طلف ٓٗ ٗٚ/ٙؽ
* ماض ٗ ٚٚ/ٕٔ/ـ س  ٕٛـ  ٕٓٙـ ٔٓٓٛ
* ماض ٖ ٚٛ/ٗ/ـ س  ٕٜـ  ٙٙـ ٖٓ٘

* ماض  ٚٛ/ٔٔ/ٕٙـ س  ٕٜـ ٓ ٔٚـ ٖٓٛ
* ماض  ٜٔٚٚ/ٔٔ/ٙـ س  ٕٛـ ٓ ٜٔـ ٕٗٔ
* ماض  ٜٔٙٛ/ٖ/ٔٛـ س  ٜٔـ ٔ ٙـ ٖٖٔ
* ٚإعزمش لؼبء إٌمغ ػٍ ٝأْ  :ـ
"

الدفل ببطقف اإلذف بالتنتيش للػدـ دديػة التحريػات التػى بمػى عمي ػا دػوار ويتلػيف

عمػػى المحكمػػة اف تلػػرض ل ػػذا الػػدفل وتاػػوؿ كممت ػػا فيػػف ب سػػباب سػػابوة و ي ػػمم إلط ارحػػف
اللبػػارة الاا ػرة التػػى

يسػػتطاع مل ػػا الوًػػوؼ عمػػى مسػػوغات مػػا ًضػػى بػػف الحكػػـ فػػى اػػذا

الى ػ ف أذ لػػـ تبػػد المحكمػػة ريي ػػا فػػى عما ػػر التحريػػات السػػاباة عمػػى اإلذف بػػالتنتيش يو تاػػؿ
كممت ا فى كنايت ا لتسويس أ ػدار مػف سػمطة التحايػؽ مػل أم ػا يًامػت ًضػا اا باإلدامػة عمػى

الػدليؿ المسػتمد ممػا يسػنر عمػػف تمنيػذ اػذا اإلذف ومػف بػـ يكػػوف الحكػـ مليبػاً بالا ػور والنسػػاد

فى اإلستد ؿ بما يستودب ماضف " ٓ

* ماض ٗ ٜٔٛٓ/ٕ/ـ س ٖٔ ـ  ٖٚـ ٕٔٛ
* ماض ٖ ٜٔٚٛ/ٗ/ـ س  ٕٜـ  ٙٙـ ٖٓ٘ ـ طلف ٓ ٔٙٙلسمف  ٗٚؽ

وبطػ ػػقف اإلذف ال ػ ػػادر بالضػ ػػبط يوالتنتػ ػػيش يو التسػ ػػديؿ يو ب ػ ػ

عمػ ػػؿ مػ ػػف يعمػ ػػاؿ

التحايؽ ـ يبطؿ بالتالى كافة األدلة المترتبة عمى تمنيذ ذلؾ اإلذف ما دامت وبياة ال مة بف
ما كامت لتودد لو ٓ
* ماض ٗ ٚٚ/ٕٔ/ـ س  ٕٛـ  ٕٓٙـ ٔٓٓٛ
* ماض ٖ ٚٛ/ٗ/ـ س  ٕٜـ  ٙٙـ ٖٓ٘

* ماض  ٚٛ/ٔٔ/ٕٙـ س  ٕٜـ ٓ ٔٚـ ٖٓٛ
* ماض  ٜٔٚٚ/ٔٔ/ٙـ س  ٕٛـ ٓ ٜٔـ ٜٗٔ
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* ماض  ٜٔٙٛ/ٖ/ٔٛـ س  ٜٔـ ٔ ٙـ ٖٖٔ
فبطقف ا دػ ار لػبطقف مػابمى عميػف ًاعػدة ادرابيػة عامػف بماتضػى ًػاموف ا دػ ار ات
فالم ػ ػ ػػادة  ٖٖٔ /يٓج ت ػ ػ ػػمص عم ػ ػ ػػى يف  :ـ
الدمابي ػ ػ ػػة ويحك ػ ػ ػػاـ محكم ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػػماض ٓ ـ
ادػ ار دػوار ٓ وًضػت
" البطقف يترتػب عمػى عػدـ م ارعػاة يحكػاـ الاػاموف المتلماػة بػ
المادة ٖٖٙ /يٓج عمى يمف  :ـ اذا تارر بطقف اد ار فامف يتمػاوؿ دميػل اآلبػار التػى تترتػب

عميف مباىر ولزـ اعادتف متى يمكف ذلؾ " ٓ
* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ِشاسا ثأْ :
" الااعدة يف ما ُبمى عمى باطؿ ف و باطؿ "
* ماض  ٜٖٔٚ/ٗ/ٜـ س ٕٗ ـ ٘ٓٔ ـ ٘ٓٙ

* ماض  ٖٚ/ٗ/ٕٜـ س ٕٗ ـ ٔٔٙـ ٘ٙٛ
وتطبياػات ـ اػذ الااعػػدة عديػدة تاػل تحػػت ح ػر فػى ًضػػا محكمػة الػػماض
"
فحكمت م ار اًر ب ف زـ الابض والتنتيش الباطميف اادار كؿ مايترتب عمي ما " ٓ
* ماض  ٙٙ/ٖ /ٚـ س  ٔٚـ ٓ٘ـ ٕ٘٘
* ماض  ٙٔ/ٔٔ/ٕٛـ سٕٔـ ٖ ٜٔـ ٜٖٛ

* ماض ٖٓ ٙٓ/٘/ـ س ٔٔ ـ  ٜٙـ ٘ٓ٘
* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :
يدوز ا ستماد فى ادامة المت ـ الى ضبط المادة المخدرة ملػف متيدػة لمتنتػيش الػذ
"
ًاـ بف وكيؿ الميابة ألف اذا الدليؿ متنرع عف الاػبض الػذ وًػل بػاطق ولػـ يكػف ليودػد لػو
اذا ا د ار الباطؿ و ف مابمى عمى الباطؿ ف و باطؿ "
* ماض ٕٔ ٜٔ٘ٛ/ٔٓ /ـ س  ٜـ  ٕٓٙـ ٖٜٛ
* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ :
"مادامت ادامة المت ـ ًد اًيمت عمى الدليؿ المستمد مف محضر تنتػيش باطػؿ
وعمػػى ا عت ػراؼ الممسػػوب اليػػف فػػى اػػذا المحضػػر الػػذ امكػػر فيمػػا بلػػد ـ فام ػػا تكػػوف
عمى محضر اد ار ات باطمة ٓ
 ٜٔ٘ٓ/ٔٔ/ـ س ٕ ـ  ٜٚـ ٕ٘٘
ادة مػػف ًػػاـ ب ػػذا اللمػػؿ التلسػػنى المىػػوب بػػالبطقف ألمػػف أف يى ػ د
الػػذ ًػػاـ بػػف عمػػى محػػو مخػػالؼ لماػػاموف ومبمػػف تابػػؿ ممػػف ى ػ ادة

حيحة عتماد الحكـ
* ماض ٕٛ
كمػػا تسػػمل ى ػ
ب ػػحة اإلد ػ ار الباطػػؿ
و يسمل لف ًوؿ ٓ
* ماضٖٜٜٔٓ/ٔ/ـ سٔٗ ـ ٗ ـ ٔٗ ـ طلف ٖٖٓ٘ٔ ٜ٘/ؽ
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صبٔيب  :لظٛس آخش ف ٝاٌزغجيت

تمسؾ الدفاع عف الطاعف فى دمسة المحاكمة ألػى يف المسػكف الػذ يدػر تنتيىػف

بما عمى اإلذف ال ادر مف سمطة التحايؽ يخ ف ةوامما يخضل لسيطرة والدتف المايمػة بػف
اللابمة واو ممموؾ ل ا و يضل الطاعف يد عميػف ةواممػا يػدخؿ فػى وضػل يػد والدتػف دوف يحػد

سوااا ـ وبالتػالى فمػا كػاف يدػوز تنتػيش ذلػؾ المسػكف أ بمػا عمػى يذف

ػادر مػف الااضػى

الدزبى الذ يال اللاار المذكور بدابرتف عمق بالمادة  ٕٓٙأد ار ات والتى تودب اتخػاذ اػذا
اإلد ار عمد تنتيش مسكف غير المت ـ الذ ام بت عميف التحريات ٓ
وبذلؾ يكوف اإلذف السالؼ الذكر باطق ل دور مػف غيػر مخػتص ب

ػدار وتبطػؿ

بالتالى كافة األدلة المترتبة عميف والتى لـ تكف لتودد لو ٓ

ولما كامت ًواعد ا خت اص ب كمم ا فػى اإلدػ ار ات الدمابيػة متلماػة بالمظػاـ اللػاـ

فػاف اػذا الػبطقف يكػوف مطماػا ويدػوز التمسػؾ بػف فػى ييػة حالػة تكػوف عمي ػا الػدعو بمػا فػػى
ذلؾ ألوؿ مرة يماـ محكمة الماض ٓ
ولكؿ ذ م محة التمسؾ بف واو ما يتوافر بػف حػؽ الطػاعف فػى أبػار اػذا الػدفل

يماـ محكمة الموضوع بلد يف توافرت لف م محتف الظاارة فى التمسؾ بف باعتبار يف ضبطف
وما ًيؿ عف ضبط المخدر بحوزتف لـ يكف أ بمرة ل ذا اإلد ار الذ ىابف عوار البطقف ٓ
ولػػـ يكػػف اػػذا الػػدفاع عاريػػا مػػف دليمػػف بػػؿ ًػػدـ المػػدافل عػػف الطػػاعف حافظػػة طويػػت
عمى ما ينيد يف  ( ..........والدة الطاعف ) تايـ بذلؾ الدار وتمتمك ا ٓ
واو ما ينيد عمى محو ًاطل باف والدة الطاعف اى الحابزة النلميػة لملاػار المػذكور

ولـ تكف أًامتػف مل ػا أ أًامػة وًتيػف وحيػازة عرضػية

يلتػد ب ػا ألم ػا ماًتػة و تكسػب حاػا

عمػػى تمػػؾ اللػػيف م مػػا طػػاؿ زمم ػػا وألم ػػا مػػف ًبيػػؿ التسػػامم باعتبػػار مدػػؿ

ػػاحبف الحيػػازة

النلمية والتى تخضل لسيطرت ا وحداا ٓ
ولـ ت خذ محكمة الموضوع كذلؾ ب ذا الدفل (! ) مستمد ألى يم ا تطرح المسػتمدات

المادمة مف الطاعف فى اذا الى ف (! ) وألم ا ماتملة تمامػا ب مػف ياػيـ بتمػؾ الػدار مػل يسػرتف
وام ػ ػ ػػف عم ػ ػ ػػى ف ػ ػ ػػرض يم ػ ػ ػػا ممموك ػ ػ ػػة لوالدت ػ ػ ػػف فػ ػ ػ ػ ف ذل ػ ػ ػػؾ

يح ػ ػ ػػوؿ دوف يف يك ػ ػ ػػوف الم ػ ػ ػػت ـ

( الطاعف ) مايما فيف (! ) ويتخذ موًلا لف وإلًامتف ويسرتف وما ذابت أليف المحكمة فيمػا
تادـ

يستايـ وواًل الحػاؿ فػى الػدعو المابمػة بػؿ ياػوـ عمػى افت ارضػات واميػة ويسػاميد غيػر
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واًليػػة ـ وينتػػرض يف الطػػاعف لػػف السػػيطرة الماديػػة المطماػػة عمػػى اللاػػار المػػذكور الػػذ تػػـ
تنتيىف واًتحامف عمو وبالاوة دوف استبذاف مالكتف وحابزتف الحيازة النلمية الكاممة ٓ

و ىػػؾ يف اللب ػرة فػػى الحيػػازة اػػى بػػالواًل النلمػػى المسػػتمد مػػف الحاػػابؽ الماديػػة
والاوؿ بوير ذلؾ عمى محو ما ذابت أليف المحكمة بحكم ا الطليف ـ

يتنؽ وي ػوؿ الحيػازة

ومبادب ا الدوارية ٓ

ألم ػػا سػػمطة لىػػخص ملػػيف عمػػى اللػػيف تمكمػػف مػػف السػػيطرة النلميػػة عمي ػػا بحيػػث

تكػػوف خاضػػلة لسػػمطامف ووضػػل يػػد عمػػى محػػو دابػػـ وظػػاار ومسػػتمر
خنػػا

يىػػوبف غمػػوض يو

واػػو مػػا لػػـ يت ػوافر بالمسػػبة لمطػػاعف الػػذ ياػػيـ بػػدار والدتػػف أًامػػة وًتيػػف وعمػػى سػػبيؿ

التسامم باعتبار مدم ا ويو د اـ يحناداا … واذ الحيازة الموًوتة واللارضة
م ما طاؿ ب ا الزمف يو ً ر  ..بحيث

تكسػبف حاػا

يدػوز لويػر مالكتػف يف يسػيطر عمػى ذلػؾ المسػكف

وليس ألحد كذلؾ يف يدخمف يو يايـ بف عمى سبيؿ التسامم يو ا ستضافة أ ب ذم ا وموافات ا

ال ريحة يو الضممية ٓ
ومتى كػاف األمػر كػذلؾ ـ فػاف مػص المػادة  ٕٓٙأدػ ار ات دمابيػة السػالؼ الػذكر والػذ
يسػتودب اسػتبذاف الااضػى الدزبػػى ًبػؿ األمػر بتنتيىػػف لضػبط الطػاعف ومػػا يحػوز مػف مخػػدر
عمػػى حػػد ًػػوؿ ىػػااد اإلببػػات ـ يكػػوف اػػو الوادػػب التطبيػػؽ ةواذ لػػـ ي ػػدر اػػذا اإلذف مػػف
الااضػػى المخػػتص ب

ػػدار ـ وتدػػاوزت سػػمطة التحايػػؽ عػػف اتخػػاذ اػػذا اإلد ػ ار الدػػوار ـ

وكاف البابت يف تنتيش مسكف والد الطاعف لـ يكف برضااا يو موافات ا بؿ البابػت مػف يًػواؿ
الىااد األوؿ الرابد ممت ر عويضف يمف اًتحـ باب المسكف المذكور عمو وبػالاوة بػـ يدػر

تنتيىػػف وضػػبط الطػػاعف بداخمػػف رغػػـ أرادة مالكػػة الػػدار يو موافات ػػا ـ فػػاف ذلػػؾ اإلدػ ار يكػػوف
مىوبا بالبطقف كما سمؼ البياف

لمخالنتف الاواعد والضوابط التى مص عمي ػا الاػاموف عمػد

تنتيش مسكف غير المت ـ والمم وص عمي ا فى المادة  ٕٓٙأد ار ات دمابية سالنة الذكر ٓ
فاػػد م ػػت المػػادة ٕٓٙ /ي.ج عمػػى يمػػف  " :يدػػوز لمميابػػة اللامػػة تنتػػيش غيػػر المػػت ـ
يو ممػػزؿ غيػػر ممزلػػف ا اذا اتضػػم مػػف امػػارات ًويػػة يمػػف حػػابز ىػػيا تتلمػػؽ بالدريمػػة ...

و  ...ويف ت ارًػػب المحادبػػات السػػمكيف والقسػػمكيف ويف تاػػوـ بتسػػديقت لمحادبػػات دػػرت فػػى
مكػػاف خػػاص متػػى كػػاف لػػذلؾ فابػػد فػػى ظ ػػور الحاياػػف فػػى دمايػػف يو دمحػػف ملاًػػب عمي ػػا
ب ػػالحبس لم ػػد تزي ػػد عم ػػى بقب ػػة يىػ ػ ر ويى ػػترط تخ ػػاذ ي ادػ ػ ار م ػػف ا دػ ػ ار ات السػػػاباة
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الح وؿ مادما عمى يمر مسبب بذلؾ مف الااضى الدزبى بلد اطقعػف عمػى ا وراؽ  .وفػى
دميػػل ا ح ػواؿ يدػػب يف يكػػوف األمػػر بالضػػبط يو ا طػػقع يو المراًبػػة لمػػدة

تزيػػد عمػػى

بقبيف يوما .ويدوز لمااضى الدزبى يف يددد اذا ا مر مدة يو مددا اخر ممابمة ".
* ٚلؼذ زلىّخ اٌـٕمغ فـ ٝؽىّٙـب اٌظـبدس  1343/8/1ـ مػج المكتػب
النمى ـ س ٓٗ ـ ٓٓٔ ـ ٗ ٜ٘ـ فى الطلف ٕٗ ٘ٛ / ٜٔؽ ب مف :

"

وحيػػث يف البػػيف مػػف محاضػػر دمسػػات المحاكمػػة ومػػدومات الحكػػـ المطلػػوف ( مػػج

المكتػػب النمػػى سٓٗ ـ ٓٓٔ ـ ٗ ) ٜ٘فيػػف يف الطػػاعميف دفلػػا بػػبطقف التسػػديقت والػػدليؿ
الممتد مم ا استمادا الى يف مف باىر التسديقت مدرد مرىد لمىرطة وليس مف بػيف مػ مور
الضبط الاضابى يو يعوام ـ وكامت المادة  ٕٓٙ/مف ًاموف ا دػ ار ات الدمابيػة الملػدؿ
بالاػػاموف رًػػـ  ٖٚسػػمة ٕ ٜٔٚالػوارد فػػى البػػاب ال اربػػل مػػف الكتػػاب األوؿ الخػػاص بػػالتحايؽ
بملرفػة الميابػة اللامػػة تػمص عمػػى يمػف

يدػػوز لمميابػة اللامػػة تنتػيش غيػػر المػت ـ يو ممػػزؿ

غير ممزلف ا يذا اتضحت مف يمارات ًوية يمف حابز ألىيا تتلمؽ بالدريمة

ويدوز ل ا

يف تضػػبط ل ػػد مكاتػػب البري ػػد دميػػل الخطاب ػػات والرسػػابؿ والد ارب ػػد والمطبوعػػات والط ػػرود
ولػػد مكاتػػب البػػرؽ دميػػل البرًيػػات واف ت ارًػػب المحادبػػات السػػمكية والقسػػمكية واف تاػػوـ
بتسديقت لمحادبات درت فى مكاف خاص متى كاف لذلؾ فابد فى ظ ور الحاياة فػى

دمايػػة يو دمحػػة ملاًػػب عمي ػػا بػػالحبس لمػػدة تزيػػد عمػػى بقبػػة يى ػ ر ـ ويىػػترط

تخػػاذ ي

اد ػ ار مػػف ا د ػ ار ات السػػاباة الح ػػوؿ ماػػدما عمػػى اذف مػػف الااضػػى الدزبػػى بلػػد اطقعػػف
عمى األوراؽ "  (.يرادل ييضا ماض ٔٔ ٚٗ/ٕ/ـ س ٕ٘ ـ ٖٔ ـ  ٖٔٛماػض ٕٕٔٙ/ٕ/
ـ س 01ـ  ٖٚـ ٖ٘ٔ ماض ٗٔ ٙٚ /ٕ/ـ س  ٔٛـ ٕٗ ـ ) ٕٜٔ

ول ػػذلؾ ف ػػاف ع ػػدـ الح ػػوؿ ما ػػدما عم ػػى يم ػػر مس ػػبب م ػػف الااض ػػى الدزب ػػى بمداام ػػة

وبتنتيش مسكف يو محؿ لوير المت ـ يو بتسدؿ لاا ات خا ف فيف يبطؿ ا ذف ال ادر مػف
الميابة بالتنتيش يو التسديؿ ـ واػو بطػقف يمتػد الػى الاػبض والتسػديؿ والتنتػيش والػى كػؿ مػا
يترتػػب عمػػى اػػذا الاػػبض التسػػديؿ او التنتػػيش يو يسػػتمد ممػػف عمػػق بالمػػادتيف ٖٖٔ  ٖٖٙي
.ج " وبااعد يف ما بمى عمى باطؿ ف و باطؿ "  ( .ماػض  ٜٖٔٚ/ٗ/ٜـ س ٕٗ ـ ٘ٓٔ ـ

 ٘ٓٙماض  ٜٖٔٚ/ٗ/ٕٜـ س ٕٗ ـ  ٔٔٙـ  ) ٘ٙٛـ وبمػا اطػرد عميػف ًضػا محكمػة
ال ػػماض م ػػف يف " زـ الا ػػبض والتنت ػػيش الب ػػاطميف اا ػػدار ك ػػؿ م ػػا يترت ػػب عمي م ػػا " ( ما ػػض
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 ٜٔٙٙ/ٖ/ٚـ س  ٔٚـ ٓ٘ ـ ٕ٘٘ ـ ماػض  ٜٔٙٔ/ٔٔ/ٕٛـ س ٕٔ ـ ٖ ٜٔـ ٜٖٛ

ماػض ٖٓ ٙٓ/٘/ـ س ٔٔ ـ  ٜٙـ ٘ٓ٘ ) واػو بطػقف يمتػد الػى يًػواؿ مػف ًػاموا بػا د ار
الباطػ ػػؿ عمػ ػػق بااعػ ػػدة يف مػ ػػف ًػ ػػاـ يو ىػ ػػارؾ فػ ػػى ا د ػ ػ ار الباطػ ػػؿ

يلتػ ػػد بى ػ ػ ادتف عميػ ػػف

( ماض  ٜٔٛٗ/ٗ/ٔٛـ س ٖ٘ ـ  ٜٚـ  ٖٗٛماػض ٗ ٜٔٚٚ/ٕٔ/ـ س  ٕٛـ  ٕٓٙـ
 ٔٓٓٛماض ٘ ٙٛ/ٕ/ـ س  ٜٔـ ٖٕ ـ ٕٗٔ )
* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ :

" ممػػاط ات ػػاؿ المػػت ـ بدريمػػة حيػػازة ةواح ػراز مخػػدر بمسػػكمف ـ يف يكػػوف سػػمطامف

مبسػػوطا عمػػى المكػػاف الػػذ يودػػد بػػف المخػػدر يمػػا ات ػػا ماديػػا مباى ػ ار يو عمػػى سػػبيؿ الممػػؾ
وا خت اص ف ذا لـ تكف لف سيطرة مادية عميف فاف مسبوليتف تكوف عمى غير يساس " .
* ماض ٔ ٜٔ٘ٗ/ٔٔ/ـ س  ٙـ ٗ٘ٔ ـ  ٗٙطلف  ٕٗ/ٔٓٙٙؽ
* ماض ٗ ٜٔٛٛ/ٔ/ـ س ٖٜـ ٖ ـ  ٙٙـ طلف ٘ ٘ٙ/ ٚٔٛؽ
* ماض ٕٔ ٜٜٔٙ/ٔٔ/ـ س  ٗٚـ  ٔٙٛـ ٔٔٔٚ

ٚمل رؼشع زلىّخ ادلٛػٛع ٌٍّغزٕذاد ادلمذِخ ِٓ اٌذفبع ٚاٌذاٌخ عمػى

ددية الدفل المىار أليف ويطاحت ب ا دوف يف ترد عمي ا ب سباب سػابوة مكتنيػة بػالاوؿ ب م ػا

تطمػػبف ألػػى يف الطػػاعف ياػػيـ بالػػدار الػػذ تػػـ تنتيى ػ ا بمػػا عمػػى اإلذف ال ػػادر مػػف سػػمطة
التحايػػؽ (! ) ـ واػػو اسػػتد ؿ ورد مىػػوبا بالتلسػػؼ والنسػػاد المبطػػؿ ألف تمػػؾ المتيدػػة اػػى
التى يمازع في ا الطاعف وًاـ عمي ا دفاعف المايد بالمستمد الذ ًدمف ول ذا دا رد المحكمة

وعمػػى المحػػو السػػالؼ بيامػػف ممطويػػا عمػػى م ػػادر عمػػى الػػدفاع وعمػػى المطمػػوب

ولػػيس اػػذا

ى ف األسباب ال حيحة والممطؽ السديد والوادب ا تباع عمد الرد عمػى دفػاع دػوار مػدعـ
ػػورة مػػف

ػػور فػػرض ير المحكمػػة عمػػى

باألسػػاميد الواًليػػة والحدػػج الااموميػػة ةواممػػا اػػو
يحد الخ وـ فى الدعو فرضا وًس ار عمى غير سمد يو يدلة ملتبرة يلتد ب ا ويلػوؿ عمي ػا ـ

ول ػػذا دػػا ممطػػؽ الحكػػـ الاضػػابى فػػى اػػذا ال ػػدد وًػػد ي ػػابف الل ػوار واللطػػب فضػػق عػػف

م ادرتف لحؽ الدفاع بما يبطؿ الحكـ ب كممف ـ ف يسبابف وممطاف مترابطة األد از متماسػكة
البمياف ومتسامدة ـ ف ذا ي اب يحداا الخمؿ تداعت باًى يدزابف وام ار بماا ب كممػف ـ و ىػئ
يباى فيف يحمؿ ًضا

بما يستودب ماضف واإلحالة ٓ

176

وكػػاف عمػػى الحكػػـ ـ بالاميػػؿ ًبػػؿ رفػػض الػػدفل الدػػوار السػػالؼ الػػذكر ب ػػذا الممطػػؽ

الملوج يف يتم ؿ فى يف ياسط ذلؾ الػدفاع حاػف بتحايػؽ تدريػف المحكمػة مػف دامب ػا تسػتدمى
م ف خقلف ودف الحؽ فيف وتسػتظ ر مػد سػمطة والػد الطػاعف عمػى داراػا فػى ظػؿ الظػروؼ
والمقبسػ ػػات واللػ ػػادات والتااليػ ػػد المتبلػ ػػة ب ًا ػ ػػى ال ػ ػػليد ومػ ػػا أذا كامػ ػػت تسػ ػػمم لمدم ػ ػػا
بالسيطرة النلمية عمى عااراا وبسػط يػد عميػف وسػمب حيازت ػا واسػتببار بػف دوم ػا بػد مػف يف

تايـ المحكمة حكم ا عمى افتراضات ظمية ويوااـ غير واًلية ٓ

واذا التحايػؽ كػاف يتلػيف عمػى المحكمػة أد اربػف ولػو دوف طمػب
ف ممازعت ػػف المدعم ػػة بالمس ػػتمدات الت ػػى ً ػػدم ا

ػريم مػف الػدفاع

تني ػػد أ ا ػػذا الملم ػػى و يس ػػتدؿ مم ػػا أ

تمؾ الد لة ٓ
اذا ألى ما او مارر ب ف تحايؽ األدلػة فى المػواد الدمابيػة اػو وادػب المحكمػة فػى

الماػػاـ األوؿ و يدػػوز بحػػاؿ يف يكػػوف راػػف مىػػيبة المػػت ـ يوالمػػدافل عمػػف باإلضػػافة ألػػى مػػا
اػو ماػرر كػذلؾ مػف يف اللبػرة فػى المحاكمػات الدمابيػة اػى التحاياػات التػى تدري ػا المحكمػػة
بالدمسػػة فػػى حضػػور دميػػل الخ ػػوـ فػػى الػػدعو وخا ػػة المػػت ـ والمػػدافل عمػػف

وألف اػػذا

التحاي ػػؽ ال ػػذ تس ػػمل في ػػف الىػ ػ ود ألوؿ مػ ػرة ً ػػد توي ػػر ود ػػة مظرا ػػا الت ػػى كومت ػػا ف ػػى ال ػػدفل
المذكور ًبؿ أدرابف أذ

يدوز التمبا مسباا بما ًد يسػنر عمػف مػف متػابج سػوا ضػد المػت ـ

يو ل الحف وعمى المحكمة يف تتربص بمتيدة التحايؽ بـ تبد ريي ا فيف بلد ذلؾ يما أبػدا
ال ير المسبؽ ف مر محظور عمي ا ٓ
واػ ػػذا الحظػ ػػر اػ ػػو مػ ػػا تػ ػػرد فيػ ػػف الحكػ ػػـ عمػ ػػدما يطاحػ ػػت المحكمػ ػػة بػ ػػدفاع الطػ ػػاعف

والمس ػػتمدات الددي ػػة التػػػى ًػ ػػدم ا والت ػػى تايػ ػػد وتدعم ػػف وسػ ػػارعت بػػػرفض ذلػ ػػؾ ال ػػدفل ال ػ ػػاـ
والدػػوار وغضػػت ب ػػراا عػػف تحاياػػف بػػؿ يغمضػػت عيم ػػا عػػف أمكػػاف المظػػر فػػى مسػػتمدات
الػػدفاع التػػى ًػػدم ا يبمػػا المحاكمػػة ولػػـ تحنػػؿ ب ػػا دوف بحب ػػا وتمحي ػ ا التمحػػيص الكػػافى
والىػػامؿ الػػذ ي ػػئ ل ػػا فر ػػة التلػػرؼ عمػػى ودػػف الحػػؽ فيػػف ويغماػػت باب ػػا فػػى ودػػف طمػػب
تحاياف بموغا لواية األمر فيف ومكمت عف وادب ا الذ ينرضػف عمي ػا الاػاموف

الااضى الدمابى

باعتبػار يف

ياؼ موًنا سمبيا مف األدلة فى الدعو الدمابية المطروحػة يمامػف لمن ػؿ

في ا بؿ ياوـ بدور ايدابى فلاؿ دوف حادة ألى طمب يو دعوة مف الخ وـ ألف اػذا اػو
وادبة فى المااـ األوؿ كما سمؼ البياف ٓ
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واذا الموًؼ السمبى الذ دمحت أليف محكمة الموضوع ةوامسػاك ا عػف تحايػؽ ذلػؾ

الػػدفل الدػػوار تتػػاذ ممػػف اللدالػػة اىػػد اإليػػذا ويليػػب حكم ػػا فضػػق عػػف ً ػػور بػػاإلخقؿ
بحؽ الدفاع والخط فى تطبيؽ الااموف بما يودب ماضف واإلحالة ٓ
* ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ :

الدفل ب ف مف ما تـ تحميمف لـ يكف او ما تـ ضبطف او دفاع دوار متى كاف الواًػل

"

يى د لف ويسامد ومف بـ كاف يتليف عمى المحكمة تحاياف بموغاً ألى غاية األمر يو ترد عميػف

بما يمنيف برد سابس " ٓ

* ماض  ٜٜٔٙ/ٔٓ/ٕٚـ س ٕٓ ـ ٕٕ٘ ـ ٕٗٔٔ
* ماض ٕٔ ٜٕٔٛ/٘/ـ س ٖٖ ـ ٕٓٔ ـ ٜ٘٘
* وّب لؼذ ثأْ :

الدفاع الذ ً د بف تكذيب يًواؿ الىااد

"

يسوغ اإلعراض عمف باالة اإلطمبماف ألى

ما ى د بف الىااد المذكور لما يمبمف اذا الرد مف م ادر لمدفاع ًبؿ يف يمحسـ يمر بتحايػؽ

تدريػف المحكمػة و ياػدح فػى اػذا يف يسػكت الػدفاع عػف طمػب أدػ ار اػذا التحايػؽ مػػا داـ يف
دفاعف يمطو عمى المطالبة الدازمة ب درابف "ٓ
* ماض ٖٓ ٜٔٛٔ/ٕٔ/ـ س ٕٖ ـ  ٕٜٔـ ٕٕٓٔ
* وّب لؼذ ثأْ :
"

تحايػؽ األدلػة فػى المػواد الدمابيػة اػو وادػب المحكمػة فػى الماػاـ األوؿ و ي ػم يف

يكوف راف مىيبة المت ـ يو المدافل عمف " ٓ

* ماض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٕ/ـ س ٖٕ ـ ٖ٘ ـ ٕٗٔ
* ٚلذ عش ٜلؼبء إٌمغ :
"

أذا كػاف الػدفاع ًػد ً ػد مػف دفاعػف تكػذيب ىػااد اإلببػات ـ ومػف ىػ مف لػو

ػم يف

يتويػػر بػػف ودػػف ال ػ ير فػػى الػػدعو فاػػد كػػاف ل ازم ػاً عمػػى المحكمػػة يف تمح ػػف وتاسػػطف حاػػف

حضػف أف اػى ريت أط ارحػف يمػا
بتحايػؽ تدريػف بموغػاً ألػى غايػة األمػر فيػف يو تػرد عميػف بمػا ُي ْد ُ
وًػػد يمسػػكت عػػف تحاياػػف وكػػاف مػػا يوردتػػف رداً عميػػف باالػػة اإلطمبمػػاف ألػػى اً ػواؿ الىػػااد غيػػر
سابس لما يمطو عميف مف م ادرة الدفاع ًبؿ يف يمحسـ يمر ف ف حكم ا يكوف مليباً " ٓ
* ماض ٓٔ ٜٜٔٓ/٘/ـ س ٔٗ ـ ٕٗٔ ـ ٗٔٚ
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* وّب لؼذ ثأٔٗ :

" لما كػاف الػدفاع الػذ يبػدا الطػاعف يتدػف ألػى منػى النلػؿ المكػوف لمدريمػة ةوالػى أببػات
أسػػتحالة ح ػػوؿ الواًلػػة كمػػا روااػػا ى ػ ود اإلببػػات ف مػػف يكػػوف دفاع ػاً دواري ػاً لتلماػػف بتحايػػؽ
الدليؿ فى الدعو إلظ ار ودف الحؽ فيف  ..مما كاف ياتضى مف المحكمة واى تواد ػف يف

تتخذ مف الوسابؿ لتحاياف وتمحي ف بموغاً لواية األمر فيف "ٓ

* ماض ٔٔ سبتمبر سمة  ٜٔٛٛطلف  ٕٔ٘ٙلسمة  ٘ٛؽ

* ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ف ٝاٌؼذيذ ِٓ أؽىبِٙب ثأْ :
"

يف تحايؽ األدلة فى المواد الدمابية او وادب المحكمة فى المااـ األوؿ ووادب عمى

المحكمػػة تحايػػؽ الػػدليؿ مػػاداـ تحاياػػف ممكمػػا وبوػػض المظػػر عػػف مسػػمؾ المػػت ـ فػػى ىػ ف اػػذا
الػػدليؿ ألف تحايػػؽ يدلػػة اإلدامػػة فػػى المػواد الدمابيػػة ي ػػم يف يكػػوف راػػف مىػػيبة المػػت ـ يو
المدافل عمف "ٓ
* ماض ٕٗ ٚٛ/ٗ/ـ سٕٜـ ٗ ٛـ ٕٗٗ
* ماض ٕٔ ٕٚ/ٕ/ـ س ٖٕ ـ ٖ٘ ـ ٕٗٔ
*
*
*
*

ماض
ماض
ماض
ماض

ٕ٘ٛٗ/ٔٔ/
ٔٔ ٖٛ/٘/ـ
٘ ٗ٘/ٔٔ/ـ
ٕ٘ ٗٙ/ٖ/ـ

ـ سٖ٘ ـ ٘ٔٛ
سٖٗ ـ ٕٗٔ ـ
مدموعة الاواعد
مدموعة الاواعد

ـ ٕٔٛ
ٕٔٙ
الاامومية ـ ج  ٚـ رًـ  ٕ/ـ ص ٕ
الاامومية ـ ج  ٚـ ٕٓٔ ـ ٖٔٔ

* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :
"

األ ػؿ فػى األحكػاـ الدمابيػة يف تبمػى عمػى التحايػؽ الىػنو الػذ تدريػف المحكمػة

بالدمسة وتسمل فيف فى مواد ة المت ـ ى ادات الى ود ماداـ سماع ـ ممكما " ٓ
* ماض ٔٔ ٕٛ/ٔٔ/ـ س ٖٖ ـ  ٜٔٚـ ٓٛٚ
* ماض ٖٓٚٛ/ٔ/ـ س  ٕٜـ ٕٔ ـ ٕٓٔ
* ماض  ٖٚ/ٖ/ٕٙـ س ٕٗ ـ  ٛٙـ ٕٔٗ
* ماض ٔ ٖٚ/ٗ/ـ س ٕٗ ـ ٖ ٜـ ٗ٘ٙ
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* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :
"

سماع الىااد يتلمؽ بما يبدا فى التحاياات بما يطابؽ يو يخالؼ غير مف الىػ ود

بؿ بما يبديف فى دمسة المحاكمة ويسل الدفاع مماًىتف يظ ا ار لودف الحاياة " ٓ
* ماض ٖ ٜٖٔٚ/ٙ/ـ سٕٗ ـ ٗٗٔ ـ ٜٜٙ
* ماض ٖٔ ٜٙ/ٔٓ/ـ س ٕٓ ـ ٕٓٔ ـ ٜٔٓٙ
* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :
"

ياػدح فػى وادػب المحكمػة الايػاـ بػالتحايؽ الوادػب عمي ػا

يف يسػكت الػدفاع عػف

طمبػف وًالػت  :أ ف الػػدفاع الػذ ً ػد بػػف تكػذيب يًػواؿ الىػااد يسػوغ اإلعػراض عمػف باالػػة

األطمبمػػاف الػػى ماى ػ د بػػف الىػػااد المػػذكور لمػػا يمبمػػف اػػذا الػػرد مػػف م ػػادرة لمػػدفاع ًبػػؿ يف
يمحسـ يمر بتحايؽ تدريف المحكمة و يادح فى اذا يف يسكت الدفاع عػف طمػب يدػ ار اػذا
التحايؽ ماداـ يف دفاعف يمطو عمى المطالبة ب درابف " ٓ
* ماض ٖٓ ٛٔ/ٕٔ/ـ س ٕٖ ـ  ٕٜٔـ ٕٕٓٔ
* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :
"

اذا كاف الدفاع ًد ً د بف تكذيب ىااد اإلببات ومف ى مف لو

م يف يتوير بػف ودػف

ال ير فى الدعو فاد كاف لزاما عمى المحكمة يف تمح ف وتاسطف حاف بتحايػؽ تدريػف بموغػا
الػػى غايػػة األمػػر فيػػف يو تػػرد عميػػف بمػػا يدحضػػف يف اػػى ريت أط ارحػػف يمػػا وًػػد يمسػػكت عػػف
تحاياػػف وكػػاف مػػا يوردتػػف ردا عميػػف باالػػة األطمبمػػاف الػػى يً ػواؿ الىػػااد غيػػر سػػابس لمػػا يمطػػو
عميف مف م ادرة الدفاع ًبؿ يف يمحسـ يمر ف ف حكم ا يكوف مليبا " ٓ
* ماض ٓٔ ٜٜٔٓ/٘/ـ س ٔٗ ـ ٕٗٔ ـ ٗٔٚ
صبٌضب  :لظٛس آخش ف ٝاٌزغجيت .

كاف الدفل بح وؿ ضبط الطاعف ًبؿ

دور اإلذف بف مف سمطة التحايؽ مف بيف

الدفوع الدوارية التى تمسؾ ب ا المدافل عمف يماـ محكمة الموضوع ـ ويوضم دفلف ب ف اماؾ
تاارب ػ ػاً ىػ ػػديدا بػ ػػيف اإلد ػ ػ ار ات التػ ػػى يتخػ ػػذت ضػ ػػد الطػ ػػاعف ممػ ػػذ تحريػ ػػر محضػ ػػر التحريػ ػػات
واست ػ ػ ػػدار اإلذف ب ػ ػ ػػالتنتيش وتمني ػ ػ ػػذ أذ ل ػ ػ ػػـ تس ػ ػ ػػتورؽ س ػ ػ ػػو ع ػ ػ ػػدد ًمي ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػػف الس ػ ػ ػػاعات
تتداوز ساعتاف و ين ػؿ كػؿ أدػ ار عػف اآلخػر سػو بضػل دًػابؽ واػو مػا يسػتحيؿ ملػف

أد ار اا دميل ا فى اذا الوًت الضيؽ واو األمر الذ يستدؿ ممف عمى يف ضبط الطاعف
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كػػاف سػػاباا عمػػى

ػػدور اإلذف بضػػبطف وتنتػػيش مسػػكمف فضػػق عػػف يف الىػػااديف تلمػػدا عػػدـ

اإلف اح عف الم در السر الذ استاى كؿ مم ما ملموماتف عػف الطػاعف وحيازتػف لممخػدر

المضبوط ٓ
ولػـ ت خػذ محكمػػة الموضػوع كػذلؾ ب ػػذا الػدفل ويطرحتػف باول ػػا يف لمػ مور الضػػبط
الاضػابى اتخػػاذ مػا يػ ار كنػيق لتحايػػؽ الوػػرض الػػذ مػف ادمػػف است ػػدر اإلذف بػػالتنتيش (! )

دوف يف يمتػػزـ باتب ػػاع طرياػػة مليم ػػة ول ػػف يف يتخيػػر الظ ػػرؼ المماس ػػب إلد اربػػف بطريا ػػة مبمػ ػرة
خقؿ النترة المحددة باألذف (! ) ومف بػـ فػق تبريػب عميػف يف اػو منػذ اإلذف فػى وًػت ًريػب

مف

دور (! ) ٓ
واذا الرد

يوادف دفػاع الطػاعف السػالؼ الػذكر ويمبػئ عػف يف المحكمػة لػـ تنطػف

ألى مراد الدفاع ممف وغايتف مف التمسؾ بف أذ لـ يمكر الػدفاع حػؽ مػ مور الضػبط الاضػابى

فى اختيار الوًت المماسب لتمنيذ اإلذف ال ادر مف سمطة التحايؽ بالضبط والتنتيش ٓ

بؿ مازع فى استحالة أتماـ اذا اإلد ار فى الوًت الضيؽ الذ اماضى بيف أ ػدار
اإلذف المػػذكور وتمنيػػذ

واػػى اسػػتحالة ماديػػة لمػػا يسػػتمزمف ذلػػؾ التمنيػػذ مػػف أد ػ ار ات إلعػػداد

الاػ ػػوة وا متاػ ػػاؿ ألػ ػػى المسػ ػػكف واًتحامػ ػػف عمػ ػػو وبػ ػػالاوة اػ ػػذا فضػ ػػق عػ ػػف تد يػ ػػؿ الىػ ػػااديف

لىخ ية الم در السر الذ استاى كؿ مم ما ملموماتف عػف مىػاط الطػاعف المػابـ ةواحػراز

لممخدر بذلؾ المسكف الخاص بوالدتف ٓ

و ى ػ ف لػػدفاع الطػػاعف عمػػى اػػذا المحػػو بمػػا أعتادتػػف المحكمػػة خط ػ وعمػػى خػػقؼ
الواًل مف ممازعة الدفاع فى طرياة تمنيذ اإلذف والوًت المماسب إلد ار اذا التمنيذ ٓ

وك ػػاف عم ػػى المحكم ػػة حت ػػى يس ػػمـ ًض ػػاااا م ػػف اػ ػذا الخطػ ػ يف تنط ػػف أل ػػى حايا ػػة

الما ود مف ذلؾ الػدفاع الدػوار والمػراد ال ػحيم ممػف وًػد يد خط اػا فػى ف ػـ الواًػل فػى
ىػ مف ألػػى خطػ ممابػػؿ فػػى الػػرد عميػػف ول ػػذا كػػاف رداػػا وعمػػى المحػػو السػػالؼ بيامػػف غيػػر سػػابس
مىوبا بالنساد المبطؿ ٓ
وفات ا كذلؾ أد ار تحايؽ يستدعية واًل الحاؿ كىنا لمحاياػة وادايػة لم ػواب وذلػؾ

بضـ دفتر يحواؿ مركز ىرطة يسما فى يومى  ٕٖٓٓ/ٜ/ٔٓ ٜ/ٜوكذلؾ دفتر يحواؿ ًسػـ
مكافحة المخدرات فى اذيف اليوميف لقطقع عمي ما واببات ما تػـ ر ػد ب مػا عػف تحركػات
الرابد ممت ر عويضف في ما وموافاة تاريخ وساعة ام راؼ الاوة لتمنيذ اإلذف المذكور وتاريخ
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وساعة اللودة لبياف مد مطاباة ما تـ ر د بالدفتريف عمػى مػا اػو بابػت بمحاضػر الضػبط

والتنتيش المرفاة باألوراؽ ٓ

وك ػػذا التل ػػرؼ عم ػػى يس ػػما يفػ ػراد الا ػػوة الم ػػذكورة وتكمي ػػؼ المياب ػػة اللام ػػة إلعقم ػػـ
بالحضور يماـ المحكمة بالدمسة التى تحدداا لسماع ى ادة كؿ مم ـ فى اذا الى ف بحضور
المػت ـ والمػدافل عمػف ـ ألم ػػـ ليسػوا مػف ىػ ود المنػى حتػى يكمػػؼ المػت ـ بػ عقم ـ بػؿ اػـ مػػف
ى ود الواًلة الذيف عايموا يحداب ا ووًابل ا يو يمكف يف يكوموا ًد عايمواا ـ وللؿ فػى يًػوال ـ

التى تسمل ا المحكمة ألوؿ مر ما يحمم ا ألى تويير ود ة مظراا فػى مسػبولية الطػاعف وفػى
الدفل السالؼ الذكر والتى كومت ا ًبؿ سماع ى ادت ـ ٓ
كمػػا كػػاف عمػػى المحكمػػة تكميػػؼ الىػػااد األوؿ بلػػد اسػػتدعابف باإلرىػػاد عػػف م ػػدر
السر الذ استاى ممػف ملموماتػف عػف الطػاعف بلػد يف تمسػؾ الػدفاع فػى دفاعػف ب مػف م ػدر

وامػى

ودػػود لػف فػػى الحاياػة والواًػػل ولػـ يا ػػد مػف اإلمسػػاؾ عػف اإلف ػػاح عػف ىخ ػػيتف

وا دعا باف م محة األمف اللاـ تاتضػى ذلػؾ ـ أ اتخػاذ اػذا اللػذر المزعػوـ تكبػف لمتحايػؿ
عمػػى الاػػاموف واإلطاحػػة بحاػػوؽ الػػدفاع فػػى سػػماع يًوالػػف ومماًىػػتف لتدميػػف الحاياػػة وال دايػػة
لم ػ ػواب خا ػػة واف األحك ػػاـ الدمابي ػػة ال ػػادرة باإلدامػ ػة
و تااـ عمى األوااـ والخيا ت التى

تبم ػػى أ عم ػػى الحا ػػابؽ وح ػػداا

سمد ل ا مف الواًل والحاياة ٓ

وفػ ػػات المحكمػ ػػة يف الااضػ ػػى الدمػ ػػابى مكمػ ػػؼ بتا ػ ػػى الحاياػ ػػة واسػ ػػتظ اراا حتػ ػػى
ي ػػادؼ حكمػػف ودػػف الحػػؽ فيماػػى المػػذمب دػ از ويظنػػر البػػرئ ببػ ار ة سػػاحتف م مػػا كمنػػف ذلػػؾ
مػػف تلػػب ود ػد و ىػػؾ يف طريػػؽ الحػػؽ وعػػر المسػػالؾ وىػػاؽ الػػدروب  ..ولكػػف اػػذا ًػػدر

وحسػبف امػف يرضػى ضػمير والرسػالة السػامية التػى حمػؿ لوا اػا ممػذ تػولى عممػف الاضػابى فػػى
عزلف واعتكاؼ عف الماس ويتوج عممف برضا مف اهلل سبحامف وتلالى واو اكرـ ا كرميفٓ

ةواذا يمس ػػكت المحكم ػػة ع ػػف أدػ ػ ار ذل ػػؾ التحاي ػػؽ رغ ػػـ ام ػػف ممك ػػف ول ػػيس مس ػػتحيق
وظػاار التلمػػؽ بالػدعو و زـ لمن ػػؿ في ػا دوف مبػػرر مابػػوؿ ودػا رداػػا عمػى الػػدفل السػػالؼ
الػػذكر ًا ػ ار فضػػق عػػف فسػػاد اسػػتد لف وتلسػػؼ اسػػتمتادف ف ػ ف الحكػػـ المطلػػوف فيػػف يكػػوف

باطق وادبا ماضف واإلحالة ٓ
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و يرفل اذا اللوار عف الحكـ يف الدفاع عف الطاعف لـ يطمب أد ار ذلؾ التحايػؽ

ػراحة يبمػػا المحاكمػػة ولػػـ يتمسػػؾ بػػف فػػى ختام ػػا ةواممػػا اًت ػػر عمػػى طمػػب الحكػػـ بب ػ ار ة
الطاعف ٓ
ألف اذا الطمب مستناد ضمما مف سياؽ ممازعة الدفاع سالنة البياف أذ

ين ـ مم ا

أ اذا الملمى و يستدؿ مم ا أ تمؾ الد لة … اذا ألى ما او مارر مف يف تحايؽ األدلة
فى المواد الدمابية او وادب المحكمة فى المااـ األوؿ و يدوز يف يكوف راف مىػيبة المػت ـ

يو الدافل عمف كما سمؼ البياف ٓ
* يحكػػاـ الػػماض سػػالنة البيػػاف بى ػ ف مبػػدي تحايػػؽ األدلػػة فػػى الم ػواد الدمابيػػة اػػو
وادب المحكمة فى المااـ األوؿ.
كما يف طمب الدفاع فى ختاـ مرافلتف الحكـ ببػ ار ة الطػاعف

يلمػى امػف تمػازؿ عػف

أدػ ار التحايػػؽ أذ يف طمبػػف يكػػوف وًػػد يبػػد عمػػى سػػبيؿ ا حتيػػاط بحيػػث يضػػحى طمبػػا دازمػػا
ًرع بف سمل المحكمة أذا لـ تستدب ألى الطمب ا

مى واو الاضا بالب ار ة ٓ

وغمى عف البياف يف طمب التحايؽ يىترط يف ي اغ فى عبػارات خا ػة يو يلنػاظ
مليمػػة بػػؿ يكنػػى يف ين ػػـ د لػػة وضػػمما مػػف سػػياؽ عبػػارات المػػت ـ والمػػدافل عمػػف مػػاداـ اػػذا

الن ـ واضحاً يىوبف غموض يو أب اـ كما او الحاؿ فى الدفاع السالؼ الذكر والذ تمسػؾ

بف الطاعف ولموامة األولة خقؿ أسػتدوابف بػالتحايؽ وب ًوالػف امػاـ الميابػة اللامػة فا ػبم بػذلؾ

واًل ػاً مسػػطو اًر ب ػ وراؽ الػػدعو

مطروح ػاً دابمػػا عمػػى المحكمػػة وعمي ػػا تحاياػػف ولػػو مػػف تماػػا

منس ا ألف تحايؽ األدلة فى المواد الدمابيػة اػو وادػب المحكمػة فػى الماػاـ األوؿ و ي ػم يف

يكوف راف مىيبة المت ـ يو المدافل عمف ٓ

* ماض  ٜٔٛٙ/ٔٓ/ٜـ س  ٖٚـ  ٖٔٛـ  ٕٚٛـ طلف ٕٕ ٕٛلسمة  ٘ٙؽ
* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ :

" طمػب الػدفاع ي ػميا البػ ار ة واحتياطيػا أسػتدعا الىػااد لمماًىػتف يلػد طمبػاً دازمػاً تمتػزـ

المحكمػة ب دابتػػف متػػى كامػت لػػـ تمتػػف ألػى الاضػػا بػػالب ار ة ةواآل كػاف الحكػػـ مىػػوبا بػػاإلخقؿ

بحؽ الدفاع "

* ماض  ٜٖٔٛ/٘/ٔٛـ س ٖٗ ـ ٖٔٔ ـ ٓ٘ٙ
* ماض  ٜٔٚٛ/ٕٔ/ٕٛـ س  ٕٜـ ٖٕٓ ـ ٜٓٛ
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* ماض  ٜٔٛٓ/ٖ/ٔٚـ س ٖٔ ـ  ٚٙـ ٕٓٗ

* ماض ٖٕ ٜٔٚٚ/٘/ـ س  ٕٛـ  ٖٔٙـ ٗٙٚ
* ماض ٔ ٜٖٔٚ /ٗ/ـ س ٕٗ ـ ٖ ٜـ ٗ٘ٙ
ساثؼب  :اخلـأ ف ٝاإلعٕبد ٚسلبٌفخ اٌضبثذ ثبألٚساق .

تسامد الحكـ المطلوف فيف عمد ًضابف ب دامة الطاعف ألى الدليؿ المستمد مف ى ادة

ك ػػؿ م ػػف الى ػػااديف ال ارب ػػد  ..........والماي ػػب  ..........وح ػػمت المحكم ػػة م ػػاد ىػ ػ ادة
الىػػااد األوؿ بمػػا ينيػػد امػػف يدػػر تحرياتػػف السػرية مػػف م ػػادرة التػػى يسػػنرت عػػف يف الطػػاعف
يحوز مخد ار فى مسكمف لقتدار بف وامف ًاـ بمراًبتف بىخ ف فت كد مف ممارسػتف تمػؾ التدػارة
ب ػػـ است ػػدر أذم ػػا م ػػف المياب ػػة اللام ػػة ويس ػػنر تمني ػػذ ع ػػف ض ػػبط كمي ػػة م ػػف المخ ػػدر (مب ػػات

الحىيش) فى ذلؾ السكف ٓ

ولـ تى المحكمة تح يؿ ى ادة الىااد البامى مكتنية باول ا امف ى د بمضػموف مػا
ىػ د بػػف الىػػااد األوؿ بمػػا مػػادا يف األخيػػر ىػػارؾ فػػى دمػػل التحريػػات عػػف الطػػاعف ويدػػر
مراًبتف كذلؾ بىخ ف وىااد يمارس تمؾ التدارة فى حيف يف البابت مف يًواؿ المايب احمػد

الىحات سكراف التػى ر ػداا بالتحاياػات صٕ٘ ومػا بلػداا امػف لػـ يىػارؾ الىػااد األوؿ فػى
مراًبتف الىخ ية لمطاعف والتى يسنرت عف ممارستف لمتدارة بالمواد المخدرة ٓ
* ٚلذ عئً ػٓ رٌه طشاؽخ ػٍ ٝإٌؾ ٛاٌزبىل :
س  :اؿ ًمت ب د ار بمة عمميات وتتبل لىخص المت ـ (الطاعف)
ج :

الرابد ً ..........اـ ب د ار عمميات المراًبة والتتبل .

وبذلؾ ًاـ الخقؼ بيف يًواؿ الىااديف وام ب عمى واًلة مراًبة الطاعف بىخ ف

وببوت راية واًلة اتدار بالمخدر والتى ىػ د ب ػا الىػااد األوؿ وحػد ولػـ يىػاركف البػامى فػى
تمؾ المراًبة الىخ ية ٓ
واػػو خػػقؼ دػػوار و ىػػؾ ف امػػاؾ فػػارؽ حاسػػـ بػػيف يف يتػػولى مراًبػػة الطػػاعف

الىااد األوؿ وحد وبيف يف يىاركف البامى فى الاياـ ب ا ٓ

وتكوف المحكمة ًد اعتادت خط يف الىااديف المذكوريف ًامػا ملػا بمراًبػة الطػاعف
بىخ ػػف وىػػااد كػػؿ مم مػػا واًلػػة ممارسػػتف تدػػارة المخػػدرات
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فػػى الوًػػت الػػذ يف ػػم فيػػف

الىااد البامى

وممنردا ٓ

راحة امف لـ يىترؾ فى تمؾ المراًبػة التػى امنػرد ب ػا الىػااد  ..........وحػد

واػػو مػػا كػػاف ياتضػػى مػػف المحكمػػة يف تح ػػؿ ىػ ادة كػػؿ ىػػااد مم مػػا عمػػى امنػراد
وعمى محو مستاؿ و تحيؿ فى بياف ى ادة البامى ألػى مػا ح ػمتف مػف يًػواؿ الىػااد األوؿ
طالما يف اذا الخقؼ الدوار ًابـ بيف الى ادتيف وعمى محو مػابر بحيػث مػا كػاف يلػرؼ
ػػدر اإلذف بػػالتنتيش بمػػا عمي ػػا لػػو يم ػػا يدركػػت

ودػػف ريي ػػا وتاػػديراا لدديػػة التحريػػات التػػى

وفطمت ألى يف الىااد البامى لػـ يىػارؾ الىػااد األوؿ فػى مراًبتػف الىخ ػية لمطػاعف وت كػد
مف خقل ا امف يمارس تدارة المواد المخدرة ٓ
أذ مػػف البدااػػة يف تل ػػدد م ػػادر المراًبػػة الىخ ػػية لمط ػػاعف واإلدمػػاع عم ػػى امػػف
ىػواد يمػارس تمػؾ التدػارة المابمػة مػف ىػ مف يف يبلػث عمػى الباػة بتمػؾ التحريػات وا طمبمػػاف
ألى دديت ا لتسويس أ دار اإلذف بالتنتيش بما عمي ا وعمى الماػيض مػف ذلػؾ عمػدما تكػوف

المراًبػة المػػذكورة مػف دامػػب الىػااد األوؿ وحػػد دوف مىػػاركة مػف زميمػػة الىػااد البػػامى الػػذ
يلمؿ بذات فرع المكافحة ويباىر عممف فى التحر عف الطاعف بذاتف.
وخق ػػة مػػا تاػػدـ دميلػػف يف الحكػػـ المطلػػوف فيػػف ىػػابف عيػػب الخط ػ فػػى اإلسػػماد

وخػالؼ البابػت بػاألوراؽ عمػدما يحػػاؿ فػى بيػاف يًػواؿ الىػااد البػػامى ألػى مػا ح ػمف مػف يًػواؿ
الىااد األوؿ واو خط مابر فى ود ة مظر المحكمة وعايدت ا بحيػث مػا كػاف يلػرؼ ودػف
ريي ػػا ف ػػى التحري ػػات الت ػػى

ػػدر اإلذف ب ػػالتنتيش بم ػػا عمي ػػا وتا ػػدير م ػػد د ػػديت ا وكنايت ػػا

لتسػػويس أ ػػدار لػػو يم ػػا يدركػػت وفطمػػت ألػػى يف الىػػااد البػػامى لػػـ يىػػارؾ األوؿ فػػى مراًبتػػف

لمطاعف ـ واذا الليب مما يودب ماض الحكـ واإلحالة ٓ

لمػا اػػو ماػػرر ب مػػف أذا دػػاز لممحكمػػة يف تحيػػؿ فػى بيػػاف يًػواؿ يحػػد الىػ ود ألػػى مػػا
ح متف مف يًواؿ ىااد خر مملاً مف التكرار الػذ

مودػب لػف ـ فػاف حػد ذلػؾ ومماطػة أ

يكوف بيف الى ادتيف خقؼ دوار ـ ف ذا ًاـ اذا الخقؼ فامػف يتلػيف عمي ػا تح ػيؿ ىػ ادة

كؿ ىااد عمى حدة ةوا كاف الحكـ مليبا لخطبف فى اإلسماد ومخالنتف لمبابت باألوراؽ ٓ
* ماض  ٜٔٛ٘/٘/ٔٙـ س  ٖٙـ ٕٓٔ ـ  ٙٚٚـ طلف ٖٗ ٘ٗ/ٕٚؽ
* ماض  ٜٜٔٓ/ٚ/ٚـ س ٔٗ ـ ٓٗٔ ـ  ٛٓٙـ طلف ٜٔ٘/ٕٙٙٛؽ
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* ٚإعزمش ػٍ ٝرٌه لؼبء إٌمغ ٚلؼ: ٝ

" ب ف األحكاـ الدمابية أمما تبمى عمى يسس

حيحة مف يوراؽ الدعو ف ذا يًُيـ

الحكـ عمى ًوؿ ليس لف سمد باألوراؽ كاف مليباً إلستماد ألى يساس فاسد " ٓ
* ماض ٘ٔ ٜٔٛٗ/ٔ/ـ س ٖ٘ ـ  ٛـ ٓ٘ ـ طلف ٖ٘٘/ٕٖٛؽ
* ماض ٕٔ ٜٜٔٚ/ٕ/ـ س ٖٓ ـ  ٗٛـ ٕٓٗ ـ ٔٗٛ/ٕٔٙؽ

* ماض  ٜٔٛ٘/٘/ٔٙـ س  ٖٙـ ٕٓٔ ـ  ٙٚٚـ طلف ٖٗ٘ٗ/ٕٚؽ
* ماض ٕٕ ٜٔٛٙ/ٔ/ـ س  ٖٚـ ٕ٘ ـ ٗٔٔ ـ طلف ٘٘٘/ٜٗٛؽ
خبِغب  :لظٛس آخش ف ٝاٌزغجيت .

ًض ػػى الحك ػػـ المطل ػػوف في ػػف ب دام ػػة الط ػػاعف ع ػػف دريم ػػة أحػ ػراز مخ ػػدر الب ػػامدو

وحيازتػػف با ػػد اإلتدػػار فػػى غيػػر األح ػواؿ الم ػػرح ب ػػا ًامومػػا وتسػػامد الحكػػـ فػػى ًضػػابف

بتػوافر ذلػػؾ الا ػػد ألػػى مػػا دػػا بتحريػػات ال اربػػد  ..........ومراًبتػػف ةواًػرار عمػػد الضػػبط ب مػػف
حػػاز المخػػدر المضػػبوط با ػػد اإلتدػػار فضػقً عػػف كبػػر الكميػػة التػػى بمػػس وزم ػػا ٕٕٜٓ٘ٔ.
كيم ػػو د ارم ػػا وا ػػذ األس ػػباب

ت ػػاد عم ػػى س ػػبيؿ الاط ػػل والد ػػزـ بتػ ػوافر ذل ػػؾ الا ػػد ل ػػد

الطاعف ألف تحريات الىرطة وحداا

تكنى و ت ػمم ألف تكػوف دلػيق ضػد الطػاعف طالمػا

يم ػا مد مػة الم ػدر و تلبػػر بػذلؾ أ عػف ير

ػػاحب ا ـ والااضػػى الدمػابى يكػوف عايدتػػف

فى الدعو بما عمى رييف الىخ ى وعايدتف الخا ة و يدخؿ فى اطمبمامف يريػا خػر لسػوا
.
فاػػد ًضػػت محكمػػة الػػماض فػػى اللديػػد مػػف يحكام ػػا ب ػ ف التحريػػات وحػػداا

ت ػػمم

دلػػيق يساسػػيا عمػػى ببػػوت الت مػػة و يدػػوز أًامػػة األحكػػاـ عمػػى مدػػرد ير مح ػػرر محضػػر
التحريػػات يو الضػػبط فاألحكػػاـ أممػػا تبمػػى عمػػى األدلػػة التػػى ياتمػػل مم ػػا الااضػػى ب دامػػة يو

ب ار ة

اد ار في ػا عػف عايػدة يح ػم ا اػو مسػتاق فػى تح ػيؿ اػذ اللايػدة بمنسػف

في ا غير و
عمي ػػا يو للػػدـ

يىػاركف

ي م فى الااموف يف يدخؿ فى تكويف عايدتف ب حة الواًلة التى يًاـ ًضا
ػػحت ا حكمػػا لسػوا  .والتحريػػات

ت ػػمم وحػػداا يف تكػػوف ًريمػػة مليمػػة يو

دلػػيق يساسػػيا عمػػى ببػػوت الت مػػة ـ ألف مػػاتورد التحريػػات دوف بيػػاف م ػػدراا يلػػدو يف
يكػػوف مدػػرد ير ل ػػاحب ا يخضػػل إلحتمػػا ت ال ػػحة والػػبطقف وال ػػدؽ والكػػذب ألػػى يف
يلرؼ م در ويتحدد كم ف ويتحاؽ الااضى ممف بمنسف حتى يبسط رًابتػف عمػى الػدليؿ وياػدر
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ًيمتػػف مػػف حيػػث

ػػحتف يو فسػػاد ٓ وا ػػى امػػا تحريػػات باطمػػة فاس ػػدة يػػة بطقم ػػا وك ػػذب ا

وفساداا ما يوردما ٓ

* رمٛي زلىّخ إٌمغ فٚ ٝاؽذ ِٓ ػي ْٛأؽىبِٙب :

" لمػا كػاف مػف الماػرر يف األحكػاـ يدػب يف تبمػى عمػى األدلػة التػى ياتمػل مم ػا الااضػى

ب دامػػة المػػت ـ يو بب ار تػػف

ػػاد ار فػػى ذلػػؾ عػػف عايػػدة يح ػػم ا اػػو ممػػا يدريػػف مػػف التحايػػؽ

مستاق فى تح يؿ اذ اللايػدة بمنسػف

يىػاركف في ػا غيػر و ي ػم فػى الاػاموف يف يػدخؿ

فى تكويف عايدتف ب حة الواًلة التى يًاـ ًضا

عمي ا يو بلدـ

حت ا حكما لسػوا ٓ ويمػف

ويف كػػاف األ ػػؿ يف لممحكمػػة يف تلػػوؿ فػػى تكػػويف عايػػدت ا عمػػى التحريػػات ب عتباراػػا ملػػززة
لما ساًتف مف يدلة طالما يم ا كامػت مطروحػة عمػى بسػاط البحػث أ يم ػا

ت ػمم وحػداا

ألف تكوف ًريمة مليمة يو دليق عمى ببوت الت مةٓ ولما كػاف البابػت يف ضػابط المباحػث لػـ
يبػػيف لممحكمػػة م ػػدر تحرياتػػف لملرفػػة مػػا أذا كػػاف مػػف ىػ م ا يف تػػاد ألػػى

ػػحة مػػا يمت ػػى

أليػػف ف م ػػا ب ػػذ المبابػػة تلػػدو يف تكػػوف مدػػرد ير ل ػػاحب ا تخضػػل إلحتمػػا ت ال ػػحة

والبطقف وال دؽ والكذب ألػى يف يلػرؼ م ػدر ويتحػدد كم ػف ويتحاػؽ الااضػى ممػف بمنسػف
حتػػى يسػػتطيل يف يبسػػط رًابتػػف عمػػى الػػدليؿ وياػػدر ًيمتػػف مػػف حيػػث

ػػحتف يو فسػػاد ويمتادػػف

فػػى الػػدعو يو عػػدـ يمتادػػف ـ ةواذ كامػػت المحكمػػة ًػػد دلمػػت يسػػاس أًتماع ػػا ير محػػرر
محضػر التحريػػات فػ ف حكم ػػا يكػوف ًػػد بمػػى عمػػى عايػػدة ح ػم ا الىػػااد مػػف تحريػػف عمػػى
عايدة يستامت المحكمة بتح يم ا بمنس ا ف ف ذلؾ مما يليب الحكـ المطلوف فيػف بمػا يتلػيف
ممف ماضف واإلحالة بوير حادة ألػى بحث باًى ما يبير الطاعف فى طلمف "
* ماض  ٜٖٔٛ/ٖ/ٔٚـ سٖٗ ـ  ٜٚـ ٕٖٜ
* ماض  ٜٔٙٛ/ٖ/ٔٛـ س ٜٔـ ٕ ٙـ ٖٖٗ
يما المراًبة الىخ ية التى يسنرت عف راية الطاعف واو يمارس تمؾ التدارة فمدرد
زعػػـ

دليػػؿ عميػػف واسػػتد ؿ غيػػر سػػابس و مابػػوؿ عاػػق وممطا ػاً أذ لػػـ يكػػف امػػاؾ بمػػة مػػا

يحوؿ دوف ضبطف والمتلامػؿ ملػف خا ػة مػل سػ ولة اإلت ػاؿ بػالاوات القزمػة لمملاومػة فػى
ضػػبطف والدريمػػة متمػػبس ب ػػا بػػد مػػف تػػرؾ تمػػؾ النر ػػة السػػامحة تضػػيل أذا
األوؿ فى حديبف والذ يستحيؿ ت دياف .
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ػػدؽ الىػػااد

يم ػػا اعتػ ػراؼ الط ػػاعف المزع ػػوـ ف ػػى يعا ػػاب ض ػػبطف فا ػػد ى ػػابف ال ػػبطقف كػ ػ بر ل ػػبطقف

اإلدػ ار ات السػػاباة عميػػف والتػػى يبمػرت ذلػػؾ اإلعتػراؼ المػػدعى بػف

فيمسحب عمي ا عوار

أذ لػػـ يكػػف ليودػػد لو اػػا

اذا وعمى النرض دد ب دور ممف ف مف يكوف حتما وليػد أكػ ار واًلػا

عميف يفاد الادرة عمى حريػة اإلختيػار بمػا يبطػؿ ذلػؾ الػدليؿ ػ ألف ىػرط اإلعتػراؼ الػذ يلتػد
اد ار عف أرادة حرة ومختارة ف ذا

ويلوؿ عميف يف يكوف
بف ُ
ًدر كاف باطق ويبطؿ الدليؿ ممف ولو كاف

ادًا .

در تحت ت بير اإلك ار ييػا كػاف

ومما ياكد بطقف ذلؾ اإلعتراؼ ل دور أبر اإلك ار والت ديػد يف الطػاعف سػرعاف مػا

ذ باإلمكار عمدما مبؿ يماـ سمطة التحايؽ ستدوابف ولـ يكف ًد مضػى عمػى ضػبطف سػو

ساعات ملدودة وليس اذا ى ف مف أعترؼ بدرمف طابلا ومختا ار فضق عف يمف دحػد اػذا

اإلعتراؼ ويمكر تماماً .
يمػػا كبػػر حدػػـ كميػػة المخػػدر فػػق يكنػػى بذاتػػف دلػػيق عمػػى ببػػوت ً ػػد اإلتدػػار لػػد

الطاعف عمى فرض التسميـ دد بببوت حيازتف لتمػؾ الكميػة ـ ألف حدػـ المخػدر مػف األمػور

المسػػبية اػػذا ولػػـ يضػػبط الطػػاعف حػػاؿ ممارسػػتف لتمػػؾ التدػػارة ولػػـ يلبػػر ملػػف عمػػى مبػػالس

ضػػخمة تمبػػئ عػػف ممارسػػت ا ـ وكػػؿ ذلػػؾ ممػػا يمنػػى ً ػػد اإلتدػػار عمػػف واػػو مػػا تمسػػؾ بػػف
المدافل عمف ول ذا دا أستد ؿ المحكمة عمػى ببػوت اػذا الػركف فػى دامػب الطػاعف مىػوبا

بالا ور ألف ظروؼ ضبطف والمقبسات المحيطة بف

تاد ألى ببوتف لديف ـ واػو مػا يػدؿ

عمى يف محكمة الموضوع لـ تادر الارابف واألدلة المحيطة بالواًلة التادير المماسب وامسػاًت

و ار و ػػؼ س ػػمطة اإلت ػػاـ لمواًل ػػة المسػػمدة لمط ػػاعف بػػ مر اإلحال ػػة دوف يف تلمػػؿ س ػػمطت ا
التاديريػػة عمػػى الودػػف ال ػػحيم واسػػتمدت فػػى ًضػػاب ا ألػػى يدلػػة وً ػرابف

تسػػامداا الماديػػات

البابتػػة بػػاألوراؽ ـ وكػػؿ ذلػػؾ ممػػا كػػاف لػػف يبػػر فػػى ممطػػؽ الحكػػـ و ػػحة اسػػتد لف ممػػا عابػػف

واستودب ماضف واإلعادة .

* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ :

" كبر حدـ كمية المخدر المضػبوط وتموع ػا وودػود ماػص وميػزاف والتحريػات السػاباة

كؿ ذلؾ يمزـ عمف حتما ببوت ً د اإلتدار لد المت ـ " .

* ماض  ٜٔٚ٘/ٗ/ٙـ س  ٕٙـ ٓ ٚـ ٖٓٓ ـ طلف  ٗ٘/ٕٗٛؽ
ولـ تنطف محكمة الموضوع كذلؾ ألى ما تمسؾ بف الدفاع مػف يف المكػاف الػذ عبػر
فيف عمى المخدر وفؽ أدعا ات ىااد اإلببات يمكف الو وؿ أليف مػف خاردػف لتلػدد الموافػذ
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المطمة عمى الطريؽ وسػ ولة الػدلوؼ أليػف عػف طريا ػا ألػى داخمػف ـ و يمكػف الاػوؿ كمػا ورد
بملايم ػ ػ ػػة المياب ػ ػ ػػة اللام ػ ػ ػػة ـ ب م ػ ػ ػػف يمك ػ ػ ػػف لموي ػ ػ ػػر الو ػ ػ ػػوؿ ألي ػ ػ ػػف ألف ا ػ ػ ػػذا الا ػ ػ ػػوؿ
ي دؽ أ فى حالة ما أذا كػاف الىػئ مػودع بحػرز مومػؽ يمػا والمسػكف المػذكور بػف تمػؾ
الموافػػذ المتلػػددة والبابتػػة بالملايمػػة التػػى يدرت ػػا سػػمطة التحايػػؽ ف ػ ف أحتمػػا ت الػػدلوؼ ألػػى
داخم ػػف م ػػف خقل ػػا يم ػػر غي ػػر مس ػػتبلد يو مس ػػتحيؿ وتك ػػوف المحكم ػػة ب ػػذلؾ وً ػػد يسػ ػرفت ف ػػى
أسػػتمتاج تمػػؾ اإلسػػتحالة وتلسػػنت فػػى افت ارضػ ا عمػػى غيػػر سػػمد مػػف الواًػػل البابػػت بػػاألوراؽ ـ
األمػػر الػػذ يخضػػل لرًابػػة محكمػػة الػػماض باعتبػػار يف ذلػػؾ كمػػف ممػػا يىػػوب ممطػػؽ الحكػػـ
الاضابى بما يبطمف لمدافاتف ًواعد الممطؽ والمابوؿ عاق وممطاا ـ اذا مل التسميـ دد بػ ف
ضبط المخدر كاف بمسكف الطاعف واو يمر مكف حدوبف مل أحتما ت مداامتف فى ييػة

وًػػت واللبػػور عميػػف فػػى حيازتػػف خا ػػة وًػػد يمكػػر الطػػاعف واًلػػة الضػػبط المػػدعى ب ػػا فػػى
مسػػكمف ويوضػم لموامػػة األولػػى عمػػد اسػػتدوابف يف المضػػبوطات عبػػر عمي ػػا فػػى ممػػزؿ م دػػور
بدوار مسكف والدتف وييد فى دفاعف الىااد ما ر عبد اللزيز وفؽ ما ورد ب ًوالف بالتحاياػات
وكؿ ذلػؾ ممػا يليػب الحكػـ المطلػوف فيػف بالا ػور فػى التسػبيب فضػق عػف اإلخػقؿ بحػؽ
الدفاع بما يستودب ماضف .
وحي ػػث أم ػػف لم ػػا تا ػػدـ دميل ػػف فػ ػ ف الحك ػػـ المطل ػػوف في ػػف يك ػػوف وً ػػد راف عمي ػػف عػ ػوار
البطقف فيضحى خميااً بالماض واإلعادة ٓ
ٚػٓ ؿٍت ٚلف اٌزٕفيز
ويمػػف لمػػا كػػاف ا سػػتمرار فػػى تمنيػػذ الحكػػـ المطلػػوف فيػػف مػػف ى ػ مف يف يرتػػب لمطػػاعف
يض ار اًر دسيمة يمكػف مػداركت ا بمػا يحػؽ لػف طمػب وًػؼ تمنيػذ ماًتػاً ريبمػا ُين ػؿ فػى اػذا
الطلف ٓ
فٍٙزٖ األعجبة
يمػتمس الطػػاعف مػػف محكمػػة الػػماض األمػػر بوًػػؼ تمنيػػذ الحكػػـ المطلػػوف فيػػف ماًتػاً ريبمػػا
ُين ؿ فى اذا الطلف وضـ المنردات لمزوم ا لتحايؽ يودف الطلف ـ والحكـ :
أوالً  :بابوؿ الطلف ىكق
ثانياً  :وفى الموضوع بماض الحكـ المطلوف فيف واإلعادة .

احملبِ / ٝسعبئ ٝػـيٗ
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سلذساد ـ إجتبس
ـــــــــــ

اٌمؼيخ  0229/1819عٕبيبد صفىت ـ ا  0220/811وٍ ٝؿٕـب)
اٌـؼٓ ثبٌٕمغ  28/82818ق
ــــــــــــــــــــــ
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زلىّخ إٌمغ
اٌذائشح اجلٕبئيخ
ِزوــــــشح

ادلمذَ ِٓ :

ثأعجبة اٌـؼٓ ثبٌٕمغ
محكوـ ضداا ـ طاعمة

..........

وموطم ػػا المختػػار مكتػػب األسػػتاذ /محمػػد ردػػابى عطيػػف ـ وىػ رتف ردػػابى

عطيف ـ المحامى بالماض٘ٗ ىارع طملت حرب  ٕٙىارع ىريؼ باىا
ـ الااارة ٓ
ػــــــــــذ :

الميابة اللامة

ف ٝاحلىـُ :

ال ػػادر مػػف محكمػػة دمايػػات طمطػػا فػػى  ٕٓٓٗ/ٗ/ٜٔفػػى الدمايػػة رًػػـ

ٖٔٗٔ ٕٕٓٓ/زفتػ ػػى (ٔ٘ ٕٕٓٓ/ٙكمػ ػػى طمطػ ػػا ) والااضػ ػػى حضػ ػػورياً

بملاًبػػة  ..........بالسػػدف المىػػدد لم ػػدة خمػػس سػػموات وتوريم ػػا مبم ػػس
خمسيف يلؼ دميف عما يسمد ألي ا وم ادرة المخدر المضبوط .
اٌٛلبئـــغ

يحالػ ػ ػػت الميابػ ػ ػػة اللامػ ػ ػػة المت مػ ػ ػػة  ..........ألػ ػ ػػى المحاكمػ ػ ػػة بو ػ ػ ػػؼ يم ػ ػ ػػا بتػ ػ ػػاريخ
ٖٔ ٕٓٓٗ/ٗ/بدابرة مركز ىرطة زفتى ـ محافظػة الوربيػة .يحػرزت با ػد اإلتدػار مباتػاً مػف
المباتات الممموع زراعت ا ( مبات الحىيش المخدر ) فى غير األحواؿ الم رح ب ا ًاموماً .

األمر الملاًػب عميػف بػالمواد  / ٖٗ ٔ ٕ ٚي ٕٗ مػف الاػاموف ٕ ٔٛلسػمة ٜٓٔٙ

المل ػ ػػدؿ بالا ػ ػػاموف ٕٕٔ لس ػ ػػمة  ٜٜٔٛوالد ػ ػػدوؿ المرف ػ ػػؽ  .وبدمسػ ػ ػة ً ٕٓٓٗ/ٗ/ٜٔض ػ ػػت
المحكمػػة حضػػوريا بملاًبػة الطاعمػػة بالسػػدف المىػػدد لمػػدة خمػػس سػػموات وتوريم ػػا خمسػػيف
يلؼ دميف عما يسمد ألي ا وم ادرة المخدر المضبوط .
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ولمػػا كػػاف اػػذا الحكػػـ مليبػػا وبػػاطقً فاػػد طلمػػت عميػػف المحكػػوـ ضػػداا المػػذكورة

بطريؽ الماض بىخ

ا مف السدف وًيد الطلف تحت رًـ ٕٕٖ بتاريخ ٕٕ ٕٓٓٗ/ٗ/تتػابل

سدف طمطا اللمومى .
ٛٔٚسد فيّب يٍ ٝأعجبة اٌـؼٓ ثبٌٕمغ :
أٚال :

اٌمظٛس ف ٝاٌجيبْ .

أعجبة اٌـؼٓ

يبػػيف مػػف مطاللػػة مػػدومات يسػػباب الحكػػـ المطلػػوف فيػػف يف محكمػػة الموض ػػوع

تسػػامدت فػػى ًضػػاب ا ب دامػػة الطاعمػػة ألػػى الػػدليؿ المسػػتمد مػػف تاريػػر ًسػػـ الملامػػؿ الكيماويػػة

بم ػمحة الطػػب الىػػرعى وح ػػمت المحكمػػة مضػػموف اػػذا الػػدليؿ باول ػػا " وببػػت مػػف تاريػػر
الملم ػػؿ الكيم ػػاو الم ػػذكور يف الم ػػادة المض ػػبوطة ا ػػى مب ػػات الحى ػػيش المخ ػػدر ( الب ػػامدو )
ووزمت ٖ ٘ٙٓ.ٛدراما .
واو بياف يىوبف الا ور لمضموف الدليؿ النمى السالؼ الذكر أذ لـ تبػيف المحكمػة

فى حكم ا ما أذا كاف ذلؾ المبػات يحتػو عمػى المػادة النلالػة مػف عدمػف ألف مبػات البػامدو
ُيلد مخد ار أ أذا كاف ماضدا ومحتويا عمى المادة النلالة المخدرة وتمؾ المادة اى التػى
تدخؿ المبات المذكور فى ددوؿ المباتات المخدرة وبدوم ا يكوف المبات فى دور الممػو و ُيلػد
بذلؾ مباتا مخػد ار ول ػذا بػات مػف الضػرور و زـ ببػوت أحتػوا المبػات المضػبوط عمػى اػذ

المادة النلالة طالما يف و ؼ التخدير
ويتليف ببوت ذلؾ بدليؿ فمى

يمطبؽ عميف أ ّ أذا ببت احتوابف عمي ا .

ادر مف الخبير المتخ ص فى اذا المداؿ أذ

يدػػوز لممحكمػػة يو غيراػػا مػػف غيػػر ذو الخب ػرة وياػػؿ النػػف أبػػدا ير فػػى اػػذا ال ػػدد ومػػم ـ
الىػػااداف ال اربػػد  /يحمػػد عرفػػات والماػػدـ طايػػؿ عيػػد أسػػماعيؿ أذ

يلتػػد بو ػػن ما لممبػػات

المضػػبوط ومػػا يطماػػا عميػػف مػػف و ػػؼ التخػػدير ألم مػػا ليسػػا مػػف ذو اإلخت ػػاص فػػى اػػذا

المداؿ النمى البحت .

ول ذا كاف تح يؿ المحكمة ل ذا الدليؿ مىوبا بالا ور للدـ اىتمالف عمى ما ينيد
يف المب ػات المضػػبوط يحتػػو عمػػى تمػػؾ المػػادة النلالػػة التػػى يمػػزـ توادػػداا بػػف ليلػػد مػػف زم ػرة
المباتػات المخػدرة المحظػور حيازت ػا يو أحرازاػا وألف المػادة  ٖٔٓ /أدػ ار ات دمابيػة تودػب
عمى كؿ حكـ

ػادر اإلدامػة ضػرورة اىػتمالف عمػى بيػاف من ػؿ وواضػم لمضػموف كػؿ دليػؿ
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مف يدلة الببوت التػى تسػامدت ألي ػا المحكمػة فػى ًضػاب ا باإلدامػة بحيػث

يىػوبف أدمػاؿ يو

غموض يو تد يؿ وتلميـ وذلؾ حتػى تسػتطيل محكمػة الػماض مباىػرة سػمطت ا عمػى الحكػـ
ومراًبة

حة تطبيؽ الااموف واو يمر يستحيؿ عمي ا الاياـ بف أذا ما ىاب يحد األدلة التى

تسػػامدت ألي ػػا المحكمػػة فػػى ًضػػاب ا باإلدامػػة ألػػى دليػػؿ ىػػابف الا ػػور فػػى بيامػػف واػػو الػػدليؿ
النمى السالؼ الذكر .
أذ

يكن ػػى الا ػػوؿ بػ ػ ف تاري ػػر التحمي ػػؿ يس ػػنر ع ػػف يف المب ػػات المض ػػبوط ا ػػو مب ػػات

البامدو المخدر طالما لـ يكىؼ الحكـ بمدومة يسبابف يف ذلؾ التحميؿ كىؼ عف ودود المادة
النلالة فى ذلؾ المبات والتى بدوم ا

* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ :

ُيلد مف المباتات المخدرة .

ي ػػمم في ػػف غي ػػر

ط ػػل بحايات ػػا
" الكى ػػؼ عم ػػى كم ػػف الم ػػادة المض ػػبوطة والاَ ْ
التحميؿ النمى ـ ويف عمى المحكمة متى واد ت مس لة فمية بحتة يف تتخذ ما ت ار مف الوسابؿ

لتحايا ا بموغا لواية األمر في ا  .ف ذا كاف الحكػـ المطلػوف فيػف ًػد داف الطػاعف عػف دريمػة
أحػراز مبػػات الحىػػيش المبػػيف بالبمػػد رًػػـ (ٔ) مػػف الدػػدوؿ رًػػـ  ٘/الممحػػؽ ػ دوف يف يلػػرض
لو ؼ ذلؾ المبات ومد مضدف واحتوابف عمى اللم ر المخدر وما ًدترتب عمى ذلػؾ مػف

أمكػػاف دخولػػف فػػى مطػػاؽ تلريػػؼ الدػواار المخػػدرة ممػػا كػػاف مػػف ماتضػػا يف تدػػر المحكمػػة

تحاياػا تسػتدمى بػف حاياػػة األمػر ـ ةواذ لػـ تنلػؿ فػ ف حكم ػا يكػوف ًا ػػر البيػاف عمػى محػػو
يمكف محكمة الماض مف مراًبة

بما يليبف ويودب ماضف " .

حة تطبيػؽ الاػاموف عمػى الواًلػة كمػا

ػار أببات ػا بػالحكـ

* ماض ٜٔٔٚ٘/ٕٔ/ـ س  ٕٙـ رًـ  ٜٔٚـ ص ٘ٔ ٛـ طلف ٗ٘/ٜٔٔٚؽ

ويخػػذا بالمبػػدي السػػابؽ الػػذ يرسػػتف محكمػػة الػػماض فاػػد كػػاف عمػػى محكمػػة الموضػػوع يف

تدر تحاياا فى اذا ال دد لكى تسػتظ ر مػف خقلػف مػا أذا كػاف المبػات محتويػا عمػى المػادة

المخدرة النلالة مف عدمف .

واذا الا ور فى البياف مما يليب الحكػـ المطلػوف فيػف بمػا يسػتودب ماضػف واإلحالػة ولػو

تسػػامدت المحكمػػة فػػى ًضػػاب ا باإلدامػػة ألػػى يدلػػة يخػػر

ألم ػػا فػػى الم ػواد الدمابيػػة متسػػامدة

ومم ػا مدتملػة تتكػوف عايػدت ا بحيػث أذا سػاط يحػداا يو اسػتبلد تلػذر التلػرؼ عمػى يبػر ذلػػؾ

فى تاديراا لسابر األدلة األخر .
* ماض ٕٕ ٜٔٛٙ/ٔ/ـ س  ٖٚـ ٕ٘ ـ ٗٔٔ ـ طلف ٘٘٘/ٜٗٛؽ
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* ماض  ٜٜٔٓ/ٚ/ٚـ سٔٗ ـ ٓٗٔ ـ ٛٓٙ
* ماض  ٜٔٛ٘/ٖ/ٕٛـ س ٖٙـ ٖ ٛـ ٓٓ٘

* ماض  ٜٔٛٙ/ٔٓ/ٜـ س  ٖٚـ  ٖٔٛـ ٕٚٛ
* ماض ٖٕ ٜٖٔٛ/ٕ/ـ سٖٗ ـ ٖ٘ ـ ٕٗٚ
* ماض ٘ٔ ٜٔٛٗ/ٔ/ـ سٖ٘ ـ رًـ  ٛـ ص ٓ٘

* ماض  ٜٜٔٙ /ٔٓ/ٕٚـ س ٕٓ ـ  ٕٕٜـ ٔٔ٘ٚ
* ماض  ٜٔٛ٘/٘/ٔٙـ س  ٖٙـ ٕٓٔ ـ ٙٚٚ
* ماض  ٜٜٔٚ/٘/ٙـ سٖٓ ـ ٗٗٔ ـ ٖٗ٘
* ماض ٜٕٗٔٛ/ٔٔ/ـ سٖٖ ـ ٗ ٔٚـ ٛٗٚ
واػذا التحايػػؽ كػػاف يتلػػيف عمي ػا الايػػاـ بػػف ولػػو مػػف تماػا منسػ ا ألف تحايػػؽ األدلػػة فػػى

الم ػواد الدمابيػػة اػػو وادػػب المحكمػػة فػػى الماػػاـ األوؿ و يدػػوز بحػػاؿ يف يكػػوف راػػف مىػػيبة
المت ـ يوالمدافل عمف ويكوف اذا التحايؽ بواسطة الخبيػر النمػى أذ

يدػوز ألحػد سػوا يف

يبػػد يريػػا فػػى اػػذا الى ػ ف ويمتػػد اػػذا الحظػػر ألػػى المحكمػػة ذات ػػا ألف ذلػػؾ ياتضػػى بحبػػا فميػػا
وتحميق كيماويا ينوؽ حدود اللمـ اللاـ المكنوؿ لمكافة والذ تستطيل المحكمة يف تاضى بمػا ً
عميف دوف حادة ألى دليؿ .
ةواذ لػػـ تدػػر المحكمػػة ذلػػؾ التحايػػؽ وخػػق حكم ػػا مػػف بيػػاف مػػا يػػدؿ عمػػى يف المبػػات

المضبوط يحتو عمى المادة النلالة المخدرة التى تدخمف فى زمػرة المباتػات المخػدرة وبػدوم ا

يكػػوف كػػذلؾ فػ ف حكم ػػا يكػػوف مليبػػا لا ػػور بيامػػف ـ وتدػػدر اإلىػػارة ألػػى يف ورًػػة الحكػػـ مػػف
األوراؽ الرسػػمية التػػى يتلػػيف اىػػتمال ا عم ػػى دميػػل بيامات ػػا وعم ػػى يرسػػ ا يس ػػبابف التػػى تحمػػؿ

ممطوًف وتاد أليف فى ممطؽ سابس واستد ؿ مابوؿ و تتايد محكمة الماض فػى يدا م مت ػا
عمد مراًبة

ػحة تطبيػؽ الاػاموف عمػى الواًلػة التػى

ػار أببات ػا بمدوماتػف أ مػف خػقؿ تمػؾ

الورًة وحداا دوف يية يوراؽ يخر مف يوراؽ الدعو والمستمدات المادمة في ا .
كما يف ضرورة تسبيب األحكاـ تسبيبا وافيا وكامق تساعد عمى أًماع المطمػل عمي ػا

بلدالة الاضاة وترفل ما ًد يريف فى األذااف مف ىب ة التلسؼ يو الػتحكـ فيمػا ي ػدرومف مػف
يحكػػاـ ول ػػذا يضػػحى مػػف ياػػـ الوادبػػات المماػػاة عمػػى عػػاتا ـ تسػػبيب يحكػػام ـ عمػػى محػػو
واضم ومن ؿ

يىوبف أدماؿ يو تد يؿ كما سمؼ البيػاف ـ واػو مػا يخطػ الحكػـ المطلػوف
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فيف عمدما اكتنى بو ؼ المبات المخػدر المضػبوط ب مػف مبػات الحىػيش دوف بيػاف مػا أذا كػاف

ويمبئ ذلؾ ييضا عمى يف
ذلؾ المبات محتويا عمى المادة النلالة لممخدر المذكور مف عدمف ُ
محكمػػة الموض ػػوع لػػـ تمح ػػص وًػػابل ال ػػدعو ويدلت ػػا المطروح ػػة عمػػى بس ػػاط البح ػػث يمام ػػا
التمحيص الكامؿ والىامؿ الذ ُي يئ ل ا النر ة لمتلرؼ عمى ودف الحاياة  .وكؿ ذلؾ ممػا
يليب الحكـ المطلوف فيف بما يستودب ماضف واإلحالة كما سمؼ البياف .
ٚلذ ٔظذ ادلبدح 912/أ2ط ػٍ ٝأٔٗ  :ـ " يدب يف يىتمؿ الحكـ عمى األسباب

التى بمى عمي ا ـ وكؿ حكـ باإلدامة يدب يف يىتمؿ عمى بيػاف الواًلػة المسػتودبة لملاوبػة
والظروؼ التى وًلت في ا ـ ويف يىير ألى مص الااموف الذ حكػـ بمودبػف " ـ ٚلؼـذ

زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :

" يدب يف يكوف الحكـ مىتمق بذاتػف عمػى ىػروط

تكممة ما تماص فيف مف بيامات دوارية ب

ػحتف وماومػات ودػود فػق يابػؿ

دليؿ غير مستمد ممػف يو بػ

طريػؽ خػر مػف

طرؽ اإلببات " ٓ
* ماض ٘ ٜٕٔٚ/ٙ/ـ س ٖٕ ـ ٕٔٓ ـ ٜٛٛ

* ماض  ٜٔٙ٘/٘/ٔٛـ س  ٔٙـ ٓٓٔ ـ ٖٖٜ
ٚرــٛارش لؼــبء زلىّــخ اٌــٕمغ ـ فػػى تطبيػػؽ يحكػػاـ المػػادة  ٖٔٓ/يٓج ـ عمػػى
يمف  :ـ " يدػب يف تكػوف مػدومات الحكػـ كافيػة بػذات ا إليضػاح يف المحكمػة حػيف ًضػت فػى
الػدعو باإلدامػػة ًػػد يلمػػت ألمامػػا

ػحيحاً بمبمػػى األدلػػة الاابمػػة في ػػا ـ واألسػػاس الػػذ تاػػوـ

عميػف ىػ ادة كػؿ ىػػااد وياػوـ عميػػف كػؿ دليػػؿ ـ ويمػف كيمػػا يتحاػؽ ذلػػؾ ويتحاػؽ الوػػرض مػػف
التسبيب ف مف يدب يف يكوف فى بياف دمى من ؿ بحيث يستطاع الوًوؼ عمػى مسػوغات مػا

ًضػػى بػػف ـ يمػػا أف ػراغ الحكػػـ فػػى عبػػارات ملمػػاة يو وضػػلف فػػى

ػػورة مدممػػة مد مػػة فػػق

يحاؽ الورض الذ ً د الىارع مف أستيداب تسبيب األحكاـ و يمكف محكمة الػماض مػف
أعماؿ رًابت ا عمى ود ا ال حيم ومف مراًبة

أببات ا بالحكـ "ٓ

حة تطبيؽ الااموف عمى الواًلة كما

* ماض ٕٕ ٜٔٚٙ/ٖ/ـ س ٕٚـ ٔ ٚـ ٖٖٚ
* ماض ٓٔ ٜٕٔٚ/ٔ/ـ سٖٕ ـ  ٔٙـ ٘ٚ
* ماض  ٜٖٔٚ/ٔ/ٕٜـ سٕٗ ـ  ٕٚـ ٗٔٔ
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ػار

* ماض  ٜٔٚ٘/ٗ/ٕٚـ س  ٕٙـ ٖ ٛـ ٖ٘ٛ
* ماض ٕٔ ٜٕٔٛ/ٔ/ـ س ٖٖ ـ ٗ ـ ٕٙ
* ماض  ٜٕٔٛ/ٔ/ٜٔـ سٖٖ ـ  ٚـ ٗٙ
* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :

" يدػػب ي ّ يدمػػؿ الحكػػـ يدلػػة الببػػوت فػػى الػػدعو بػػؿ عميػػف يف يبيم ػػا فػػى وضػػوح ويف

يورد مادااا فى بياف من ؿ لموًوؼ عمى ما يمكف يف يستناد مم ا فى مااـ الرد عمى الػدفوع
الدواري ػػة الت ػػى ي ػػدلى ب ػػا الم ػػت ـ وحت ػػى يمك ػػف يف يتحا ػػؽ ال ػػذ ً ػػد الى ػػارع م ػػف تس ػػبيب

األحكػاـ ويمكػػف محكمػػة الػػماض مػػف أعمػػاؿ رًابت ػا عمػػى تطبيػػؽ الاػػاموف تطبياػاً

ػػحيحا "

.

* ماض  ٜٕٔٚ/ٔٔ/ٜٔـ س ٖٕ ـ ٖ ٕٚـ ٕٔٔٔ
* وّب لؼذ ثأٔٗ :
"

مف المارر يمف يدب فػى كػؿ حكػـ باإلدامػة يف يػورد مػا أسػتمد أليػف مػف يدلػة الببػوت

ويف يبيف مادااا بياما كافيا يتضم ودف استد لف ب ا " .

* ماض ٘ٔ ٜٖٔٛ/ٔٔ/ـ س ٖٗ ـ ٔ ٜٔـ ٜ٘ٚ
* وّب لؼذ ثأٔٗ :

" مف المارر يمف يدب أيراد األدلة التى تستمد ألي ا المحكمة وبياف مادااا فى حكم ا

بيامػاً كافيػػا  .فػػق يكنػػى اإلىػػارة ألي ػػا بػػؿ يمبوػػى سػػرد مضػػموف كػػؿ دليػػؿ وذكػػر مػػادا بطرياػػة

وافية يبيف مم ا مد ت ييد الواًلة كما اًتملت ب ا المحكمػة ومبمػس أتسػاًف مػل بػاًى األدلػة "

.
* ماض  ٜٜٔٚ/ٕ/ٛـ س ٖٓ ـ  ٗٙـ صٖٕٔ
* وّب لؼذ ثأٔٗ :

" مف المارر يمف يدب أيراد األدلة التى تسػتمد ألي ػا المحكمػة وبيػاف مادااػا فػى الحكػـ

بياماً كافيػا فػق يكنػى مدػرد اإلىػارة ألي ػا بػؿ يمبوػى سػرد مضػموف الػدليؿ وذكػر مػادا بطرياػة

وافيػػة يبػػيف مم ػػا مػػد مػػد ت ييػػد لمواًلػػة التػػى اًتملػػت ب ػػا المحكمػػة ومبمػػس أتناًػػف مػػل بػػاًى
األدلة التى اًراا الحكـ حتى يتضم ودف أستد لف ب ا " .
* ماض  ٜٜٔٙ /ٔٔ/ٔٚـ س ٕٓ ـ  ٕٔٙـ ٕ٘ٔٛ
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* ماض  ٜٔٛٗ/ٔ/ٜٔـ س ٖ٘ ـ ٗٔ ـ ٗٚ

صبٔيب  :لظٛس آخش ف ٝاٌزغجيت .

تمس ػػؾ ال ػػدفاع ع ػػف الطاعم ػػة بل ػػدـ ددي ػػة التحري ػػات الت ػػى

ػػدر اإلذف بتنت ػػيش

الطاعمػػة بمػػا عمي ػػا ورتػػب عمػػى ذلػػؾ بطػػقف اإلذف المػػذكور وكافػػة األدلػػة المترتبػػة عمػػى

تمنيػػذ والتػػى لػػـ تكػػف لتودػػد لػػو ـ ومم ػػا ضػػبط المخػػدر ذاتػػف الػػذ ًيػػؿ بضػػبطف بحوزت ػػا
واإلعتراؼ الملزو ألي ا فى يعاابف ألف تمػؾ األدلػة ممبباػة بػالابض الػذ ىػابف عػوار الػبطقف
ومرتبطػػة بػػف ارتباطػػا

يابػػؿ التدزبػػة وذلػػؾ عمػػق بالمػػادة  ٖٖٙ/أد ػ ار ات دمابيػػة والتػػى

تبطػؿ كػػؿ دليػػؿ مترتػػب ومستمػػد مػػف أدػ ار باطػؿ كمػػا

تسػػمل ىػ ادة مػػف يدػ ار ألمػػف أممػػا

يىػ د ب ػػحة اإلد ػ ار الػػذ ًػػاـ بػػف عمػػى محػػو مخػػالؼ لماػػاموف ومبمػػف

يسمل لف ًوؿ .

تابػػؿ ممػػف ى ػ ادة و

* ٚلؼذ ثزٌه زلىّخ إٌمغ ٚلبٌذ إْ :
" التنتيش الباطؿ

عمى محو مخالؼ لمااموف " ٓ

تُسمل ى ادة مف يد ار ألمف يى د ب حة الوًابل التى ًاـ ب ا

* ماض ٖ ٜٜٔٓ/ٔ/ـ س ٔٗ ـ ٗ ـ ٔٗ ـ طلف رًـ ٖٖٓ٘ٔ ٜ٘/ؽ

ولػػـ يكػػف اػػذا الػػدفاع مماػػى عمػػى عواامػػف بويػػر يدلػػة يو ً ػرابف بػػؿ يوضػػم الػػدفاع فػػى
مرافلتف ما يدعمف ويسامد ويوضػم الػدفاع يف دػامل التحريػات يخنػؽ فػى التو ػؿ ألػى ملرفػة
محؿ أًامة الطاعمة وزعـ يم ا تايـ بىػارع فمسػطيف  ........ببمػدر زفتػى رغػـ يم ػا

تاػيـ

و ىػؾ يف أخنػاؽ الضػابط المػذكور

ب ذا المسكف ةواممػا تاػيـ بػالممزؿ الكػابف بىػارع الحماػة
فى ملرفة محؿ أًامة المتحر عم ا المذكورة يدؿ عمى يمف لـ يدد فى تحريف عم ا عمما ب مػف
يلمػػؿ ب ػ دارة مكافحػػة المخػػدرات بمحافظػػة الوربيػػة ولديػػف مػػف اإلمكاميػػات الضػػخمة والوسػػابؿ
الحديبػة التػى تمكمػػف مػف التحػػر عػف تدػػار المخػدرات وتلاػػب حركػات ـ ودمػػل كػؿ الملمومػػات
ال حيحة عم ـ دوف عما يو مىاة .
باإلضافة يف محضر التحر دا خاليا مف بيػاف سػوابؽ المت مػة وات امات ػا ومػا أذا

كامػػت مسػػدمة فػػى ًػوابـ تدػػار المخػػدرات المودعػػة بتمػػؾ اإلدارة مػػف عدمػػف ورًػػـ ًيػػداا ب ػػا أف
كامت مايدة والسبب فى عدـ ًيداا أذ دا ت تمؾ الاوابـ خالية مم ا .
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كمػػا لػػـ تتو ػػؿ التحريػػات ألػػى ملرفػػة م ػػدر ح ػػول ا عمػػى المخػػدر الػػذ تتدػػر بػػف

وتحديد يىخاص عمقب ا مف متلاطى ذلؾ المخدر والذ تاوـ ببيلف فى الما ى الممموؾ ل ا
كمػا ورد بمحضػػر التحػر

وكم ػػا عما ػر ضػػرورية واامػػة لكػى ت ػػبم التحريػات عمػػى ًػػدر

مف الددية بحيث تسوغ اإلذف ب

دار ألف الىارع عمدما مػمم سػمطة التحايػؽ حػؽ أ ػدار

اإلذف بالتنتيش فى غير حالة التمبس أ يمف استمزـ توافر بمة تحريات تتسـ بالددية والكنايػة

بحيث تسوغ أ دار ـ حتػى

يكػوف ذلػؾ اإلذف وسػيمة إلاػدار حريػات المػاس وامت ػاؾ حرمػة

ةوا امامػػب اإلذف وبػػا عمػػي ـ ويضػػحى يدػ ار مىػػوبا بالتلسػػؼ
ممػػازل ـ ويمقك ػػـ الخا ػػة
واػػو مػػا يتمػػافى مػػل الضػػمامات التػػى كنم ػػا الدسػػتور وحمااػػا الاػػاموف والتػػى تاتضػػي ا حمايػػة
حاػػوؽ اإلمسػػاف وحاػػف فػػى يف يحيػػى حيػػاة ح ػرة وكريمػػة وألف األ ػػؿ اػػو ب ار تػػف التػػى طبػػل
عمي ػا ممػػذ و دتػػف و تمنػؾ عمػػف تمػػؾ الاريمػة أ أذا ًامػػت األدلػػة ضػد والتػػى تسػػوً ا سػػمطة
اإلت اـ ويمبوى يف تكوف ًاطلة ودازمة

يتطػرؽ ألي ػا ىػؾ يو يىػوب ا يدمػى ظػف واحتمػاؿ

ـ ف ذا اعترااا ىئ مف ذلؾ تليف الردوع ألى األ ؿ اللػاـ واػو البػ ار ة دوف يف يكمػؼ المػت ـ
ب ببات ا ألم ا بابتة ي ق ـ و يدوز تكميؼ المر ب ببات ما او بابت ب

مف .

كما يىار الدفاع كذلؾ فى مرافلتف ألى يمف كاف طبيليا وفؽ الم لوؼ والمدر اللػاد

للمػػور يف يػػتمكف الىػػااداف ويعوام مػػا مػػف ضػػبط الطاعمػػة حػػاؿ ممارسػػت ا لم مت ػػا اإلتدػػار
بػػالمواد المخػػدرة مػػا دامػػت تمارس ػ ا عممػػا ودوف تحنػػظ فػػى الما ػػى المممػػوؾ ل ػػا وفػػؽ مػػا ورد
بمحضر التحر لو كامت تمؾ التحريات عمى ًػدر مػف الددية .
ٚمل رأخز احملىّخ ثٙزا اٌذفغ ٚأؿشؽزٗ ثمٛذلب ِب ٔظٗ  " :ب ف تادير ددية التحريات

مف المسابؿ التى يوكػؿ األمػر في ػا ألػى سػمطة التحايػؽ تحػت أىػراؼ محكمػة الموضػوع ويم ػا
أطمامت ألى

حة ما امت ت أليف سمطة التحايؽ مف تادير لددية التحريات التى بمػى عمي ػا

اإلذف ومماط ا يف الما ػود بتمػؾ التحريػات اػو المت مػة ومػف بػـ يكػوف الػدفل فػى غيػر محمػف
وترفضف المحكمة " .
واػػذا الػػرد مليػػب لا ػػور ولنسػػاد اسػػتد لف ألف محكمػػة الموضػػوع ةواف كامػػت ل ػػا
السػػمطة المطما ػػة ف ػػى تا ػػدير ددي ػػة التحري ػػات الت ػػى يبم ػػى عمي ػػا اإلذف ب ػػالتنتيش ـ وا ػػو يم ػػر
يم ػػازع في ػػف ال ػػدفاع و يمك ػػر عمي ػػػا تمػػػؾ الس ػػمطة ب ػػؿ يارا ػػا عمي ػ ػػا ويسػ ػػمـ ب ػػا ـ أ ّ يمػػػف

يدوز اإلعتااد ب ف تمؾ السمطة طمياة مف كؿ ًيد بػؿ تحكم ػا ضػوابط وًواعػد يمػزـ توافراػا
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لتبربت ػػا مػػف ىػػب ة التسػػمط والتلسػػؼ ةواسػػا ة اسػػتلمال ا وكم ػػا مػػف األمػػور التػػى تبطػػؿ اإلدػ ار
ولو كاف مف اخت اص وسمطة مف يد ار .
وفى ظؿ الدستور

تودد سمطة م ما عق ى م ا يو كاف ًػدراا ـ بػق ًيػد يضػبط ا

ويكبم دماح ا أذ يمبوى يف تكوف فى سياج محكـ مف الىرعية ووفؽ يحكاـ الااموف .
و ىؾ يف مف يولى الىروط والضوابط القزمة ستلماؿ السػمطة التاديريػة لممحكمػة

ـ يف تتوافر يمام ا كافة اللما ر التى تمكم ا مف التادير السديد ف ذا لـ تكف اذ اللما ػر
مكتممة يو اعترااا الا ػور فػ ف التاػدير المبمػى عمي ػا بػد يف يكػوف خاطبػا مت ػنا بالتلسػؼ
والتسمط .
وًػػد ملػػت الطاعمػػة وفػػؽ مػػا سػػبؽ بيامػػف عمػػى التحريػػات التػػى يورداػػا الضػػابط يحمػػد
عرفػػات فػػى محضػػر الا ػػور بمػػا عمػػى يسػػباب دػػادة يورداػػا تن ػػيق بمحضػػر الدمسػػة يبمػػا

المحاكمػػة ممػػا كػػاف ياتضػػى عمػػى المحكمػػة بحػػث عما ػػر دفػػاع الطاعمػػة فػػى اػػذا ال ػػدد

والت ػػد ل ػػا ف ػى ممطػػؽ سػػابس واسػػتد ؿ سػػميـ وتاػػوؿ كممت ػػا في ػػا بمػػا يبػػرر اطراح ػػا وعػػدـ
التلويؿ و تكتنػى بمدػرد الاػوؿ يف المت مػة المػ ذوف بتنتيىػ ا اػى بػذات ا التػى ام ػبت عمي ػا
التحريػات والما ػودة ب ػػا ألف ببػوت اػػذ الحاياػة

ينيػػد حتمػا دديػػة مػا دػػر مػف تحريػػات

ػبت لممت مػػة أتداراػػا
عم ػػا ـ ومػػف غيػػر المابػػوؿ عاػػق يو ممطاػػا الاػػوؿ بػ ف التحريػػات التػػى َم َسػ ْ
بالمواد المخدرة وخا ػة مخػدر البػامدوـ كامػت دػادة لمدػرد مػا تبػيف لممحكمػة يم ػا الما ػودة
بالتحريات المذكورة ـ ف ذا و ىؾ استد ؿ مليب يىوبف الا ػور أذ

ودػف لإلرتبػاط بػيف

تحديػػد ىػػخص المتحػػر عمػػف ومػػا مس ػب أليػػف مػػف أت ػػاـ يسػػنرت عمػػف تحريػػات ًا ػرة ومليبػػة
وتكػػوف المحكمػػة بػػذلؾ وًػػد رتبػػت متػػابج عمػػى ماػػدمات

تحمم ػػا و تػػاد ألي ػا و يمكػػف

عاػػق استخق ػ ا مم ػػا ول ػػذا كػػاف اسػػتد ؿ المحكمػػة عمػػى محػػو مػػا ورد بػػالحكـ عمػػد الػػرد
عمى اذا الدفل ـ وبحؽ ـ مىوبا بالا ور الواضم فضػق عػف النسػاد الظػاار فػى اإلسػتد ؿ
واو ما يليبف .
أذ يمبئ ذلؾ عف يف المحكمة لـ تمحػص ذلػؾ الػدفل الدػوار تمحي ػاً كػامقً ويم ػا

تخنت و ار سػمطت ا التاديريػة ةواعت ػمت ب ػا لإلطاحػة بػف دوف حيطػة يو أحتػراز ـ بمػا عمػى
أعتااد خاطئ ب ف سمطت ا فػى تاػدير دديػة التحريػات وكنايت ػا لتسػويس أ ػدار اإلذف بػالابض
والتنتػػيش بػػق حػػدود تحكم ػػا ةوامػػف يكنػػى يف تت كػػد المحكمػػة يف مػػف أم ػػبت عميػػف التحريػػات
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اػػى الما ػػودة بػػذلؾ اإلذف واػػو أعتاػػاد خػػاطئ كمػػا سػػمؼ البيػػاف وفات ػػا يف محكمػػة الػػماض

تراًب حتػى أسػتد ؿ محكمػة الموضػوع لدديػة التحريػات مػف خػقؿ مػا تسػوًف مػف يسػباب رداً
عمى ذلؾ الدفل وتستمزـ يف تكوف تمؾ األسباب سابوة ومابولة فى اللاؿ والممطؽ ٓ

كمػػا تسػػتمزـ لسػػقمة اػػذا اإلسػػتد ؿ يف تكػػوف المحكمػػة ًػػد ًالػػت كممت ػػا فػػى عما ػػر
التحريات السػاباة عمػى أ ػدار اإلذف وت ػدت بالبحػث والػرد عمػى كػؿ مػا بػار الػدفاع مػف

يودف فى تمؾ التحريات ةوا كاف حكم ا مليباً واو الليب الػذ تػرد فيػف الحكػـ الطلػيف بمػا
أستودب ماضف واإلحالة ٓ
اػػذا وتدػػدر اإلىػػارة ألػػى يف محكمػػة الػػماض

تتػػرخص فػػى تاػػدير محكمػػة الموضػػوع

لدديػػة التحريػػات ومػػد كنايت ػػا لتسػػويس أ ػػدار اإلذف بػػالتنتيش أيمامػاً مم ػػا بػ ف اػػذا اإلذف
أد ػ ار مػػف أد ػ ار ات التحايػػؽ ولػػيس مػػف ًبيػػؿ يعمػػاؿ البحػػث والتحػػر عػػف الد ػرابـ وتا ػػى

مرتكبي ػػا ول ػػذا يتلػػيف إل ػػدار يف تكػػوف دريمػػة مػػا ًػػد وًلػػت (دمايػػة يو دمحػػة ) وت ػوافرت
الػػد بؿ واألمػػارات التػػى تػػدؿ عمػػى يف الم ػ ذوف بتنتيىػػف مرتكب ػػا ـ ومػػف يدػػؿ ذلػػؾ لػػـ تتػػردد
المحكمػػة اللميػػا ف ػى أً ػرار األحكػػاـ التػػى
بػػالتنتيش لمدػػرد يف دػػامل التحريػػات التػػى

ػػدرت مػػف محػػاكـ الموضػػوع والتػػى يبطمػػت األذوف
ػػدرت بمػػا عمي ػػا يخنػػؽ فػػى ملرفػػة يسػػـ المػػت ـ

بالكامؿ ـ ولو كاف او الملمى ب ا والذ أم ب عميف اإلذف ـ يو ملرفة م متػف وطبيلػة عممػف
يو عمػػر ـ عمػػى يسػػاس يف ذلػػؾ تاػػدير

ػابب ومابػػوؿ تممكػػف محكمػػة الموضػػوع بويػػر ملاػػب

عمي ا فيما ت ار ٓ
* ماض ٗ ٜٔٚٚ/ٕٔ/ـ س  ٕٛـ  ٕٓٙـ  ٔٓٓٛـ طلف ٕٓٗٚ/ٚؽ
* ماض ٖٔ ٜٔٛٙ/ٖ/ـ س  ٖٚـ ٘ ٛـ ٕٔٗ ـ طلف ٘٘/ٜٚٓٚؽ

ومف المارر كذلؾ يف التنتيش الباطؿ ياد ألى بطقف كافة األدلة المترتبة عميف
والتى لـ تكف لتودد لو ومم ا ضػبط المخػدر ذاتػف واإلعتػراؼ الملػزو لممػت ـ فػى يعاػاب
ضبطف و تابؿ ى ادة مػف يدػ ار ألمػف أممػا يىػ د ب ػحة اإلدػ ار الػذ ًػاـ بػف عمػى محػو
مخالؼ لمااموف ٓ

* ماض ٖ ٜٜٔٓ/ٔ/ـ س ٔٗ ـ ٗ ـ ٔٗ ـ طلف ٖٖٜٓ٘ٔ٘/ؽ
* ماض  ٜٔ٘ٚ/ٙ/ٜٔـ س  ٛـ ٗ ٔٛـ ٔٙٛ
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ٚلذ ع ش ٜلؼبء زلىّخ اٌـٕمغ

عمػى يمػف يىػترط ل ػحة اإلذف ال ػادر بلمػؿ

مػػف يعمػػاؿ التحايػػؽ يف يسػػباف تحريػػات دديػػة سػػاباة عمػػى اإلذف
اإلذف باطقً ٓ

حاػػة عميػػف ةوا كػػاف

ٚرٛارش لؼبء زلىّخ إٌمغ  :عمػى يف اللبػرة فػى اإلدػ ار اػو بمادماتػف

ويمف

بمتابدػف ـ

يدوز اإلسػتد ؿ باللمػؿ القحػؽ و بالضػبط القحػؽ لماػوؿ بدديػة التحريػات ذلػؾ يمػف

أذا لـ تر د التحريات الواًل السابؽ الوادػب ر ػد

ـ فػ ف ذلػؾ ياكػد عػدـ دػديت ا ومػف ب ًػـ

بطقف ي أذف ي در بما ً عمي ا ٓ
* ماض  ٜٔٙٛ/ٖ/ٔٛـ س  ٜٔـ ٕ ٙـ ٖٖٗ

* ماض ٔٔ ٜٔٛٚ/ٔٔ/ـ س  ٖٛـ ٖ ٔٚـ ٖٜٗ
* ماض ٖ ٜٔٚٛ/ٗ/ـ س  ٕٜـ  ٙٙـ ٖٓ٘
ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ  :بت ييد حكـ محكمة الموضوع ببطقف اإلذف للػدـ دديػة

التحريػػات لخمواػػا مػػف بيػػاف محػػؿ أًامػػة المػػت ـ وعممػػف الػػذ يمارسػػف مػػل يمػػف تػػادر يخىػػاب

ويباىر مىاطف فى محؿ مرخص بػف ولػف بطاًػة ضػريبية ـ (ماػض ٖٜٔٚٛ/ٗ/ـ س  ٕٜـ

 ٙٙـ ٖٓ٘) ـ وًضػت ب ػحة مػا ذابػت أليػف محكمػة الموضػوع التػى يبطمػت أذف التنتػيش
ت سيسػاً عمػى عػدـ دديػة التحريػات لمػا تبيمتػف مػف يف الضػابط الػذ أست ػدر لػو كػاف ًػد دػػد

فى تحريف عف المت ـ للرؼ حاياة أسمف ـ كما ًضت بذلؾ ييضا عمى سمد يف الضػابط لػو

كاف ًد دد فى تحريف لتو ؿ ألى عمواف المت ـ وسػكمف ـ يمػا وًػد د مػف وخػق محضػر مػف
اإلىػػارة ألػػى عممػػف وتحديػػد سػػمف لا ػػور فػػى التحػػر ممػػا يبطػػؿ األمػػر الػػذ أست ػػدر وي ػػدر
الدليؿ الذ كىؼ عمف تمنيذ " (ماض ٗ ٜٔٚٚ/ٕٔ/ـ س ٕٛـ  ٕٓٙـ ) ٔٓٓٛ
أيؼب :

* ماض  ٜٔٛ٘/ٗ/ٜـ س  ٖٙـ ٘ ٜـ ٘٘٘
* ماض ٖ ٜٔٚٛ/ٗ/ـ س  ٕٜـ  ٙٙـ ٖٓ٘
* ماض  ٜٔٚٚ/ٔٔ/ٙـ س  ٕٛـ ٓ ٜٔـ ٗٔ ٜـ طلف ٓٗ ٗٚ/ٙؽ
* ماض ٗ ٚٚ/ٕٔ/ـ س  ٕٛـ  ٕٓٙـ ٔٓٓٛ
* ماض ٖ ٚٛ/ٗ/ـ س  ٕٜـ  ٙٙـ ٖٓ٘
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* ماض  ٚٛ/ٔٔ/ٕٙـ س  ٕٜـ ٓ ٔٚـ ٖٓٛ

* ماض  ٜٔٚٚ/ٔٔ/ٙـ س  ٕٛـ ٓ ٜٔـ ٕٗٔ
* ماض  ٜٔٙٛ/ٖ/ٔٛـ س  ٜٔـ ٔ ٙـ ٖٖٔ
* ٚإعزمش لؼبء إٌمغ ػٍ ٝأْ :

" الدفل ببطقف اإلذف بالتنتيش للدـ ددية التحريات التى بمى عمي ا دوار ويتلػيف

عمػػى المحكمػػة اف تلػػرض ل ػػذا الػػدفل وتاػػوؿ كممت ػػا فيػػف ب سػػباب سػػابوة و ي ػػمم إلط ارحػػف

اللبػػارة الاا ػرة التػػى

يسػػتطاع مل ػػا الوًػػوؼ عمػػى مسػػوغات مػػا ًضػػى بػػف الحكػػـ فػػى اػػذا

الى ػ ف أذ لػػـ تبػػد المحكمػػة ريي ػػا فػػى عما ػػر التحريػػات السػػاباة عمػػى اإلذف بػػالتنتيش يو تاػػؿ
كممت ا فى كنايت ا لتسويس أ ػدار مػف سػمطة التحايػؽ مػل أم ػا يًامػت ًضػا اا باإلدامػة عمػى
الػدليؿ المسػتمد ممػا يسػنر عمػػف تمنيػذ اػذا اإلذف ومػف بػـ يكػػوف الحكػـ مليبػاً بالا ػور والنسػػاد

فى اإلستد ؿ بما يستودب ماضف " ٓ

* ماض ٗ ٜٔٛٓ/ٕ/ـ س ٖٔ ـ  ٖٚـ ٕٔٛ
* ماض ٖ ٜٔٚٛ/ٗ/ـ س  ٕٜـ  ٙٙـ ٖٓ٘ ـ طلف ٓ ٔٙٙلسمف  ٗٚؽ

وبط ػػقف اإلذف ال ػػادر بالض ػػبط يوالتنت ػػيش يو التس ػػديؿ يو بػ ػ

عم ػػؿ م ػػف يعم ػػاؿ

التحايؽ ـ يبطؿ بالتالى كافة األدلة المترتبة عمى تمنيذ ذلؾ اإلذف ما دامت وبياة ال مة بف

ما كامت لتودد لو ٓ

* ماض ٗ ٚٚ/ٕٔ/ـ س  ٕٛـ  ٕٓٙـ ٔٓٓٛ
* ماض ٖ ٚٛ/ٗ/ـ س  ٕٜـ  ٙٙـ ٖٓ٘
* ماض  ٚٛ/ٔٔ/ٕٙـ س  ٕٜـ ٓ ٔٚـ ٖٓٛ
* ماض  ٜٔٚٚ/ٔٔ/ٙـ س  ٕٛـ ٓ ٜٔـ ٜٗٔ
* ماض  ٜٔٙٛ/ٖ/ٔٛـ س  ٜٔـ ٔ ٙـ ٖٖٔ
فبطقف ا د ار لبطقف مابمى عميف ًاعدة ادرابية عامف بماتضى ًػاموف ا دػ ار ات
الدمابي ػ ػ ػػة ويحك ػ ػ ػػاـ محكم ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػػماض ٓ ـ

فالم ػ ػ ػػادة  ٖٖٔ /يٓج ت ػ ػ ػػمص عم ػ ػ ػػى يف  :ـ

" البطقف يترتب عمى عدـ مراعاة يحكاـ الااموف المتلماة ب

اد ار دوار ٓ وًضت المػادة

 ٖٖٙ /يٓج عمى يمف  :ـ اذا تارر بطقف اد ار فامف يتماوؿ دميل اآلبػار التػى تترتػب عميػف
مباىر

ولزـ اعادتف متى يمكف ذلؾ " ٓ
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* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ِشاسا ثأْ :

" الااعدة يف ما ُبمى عمى باطؿ ف و باطؿ "
* ماض  ٜٖٔٚ /ٗ /ٜـ س ٕٗ ـ ٘ٓٔ ـ ٘ٓٙ
* ماض  ٖٚ/ٗ/ٕٜـ س ٕٗ ـ ٔٔٙـ ٘ٙٛ

" وتطبياػات ـ اػذ الااعػدة عديػػدة

تاػل تحػػت ح ػر فػى ًضػػا محكمػة الػػماض

فحكمت م ار اًر ب ف زـ الابض والتنتيش الباطميف اادار كؿ مايترتب عمي ما " ٓ
* ماض  ٙٙ/ٖ /ٚـ س  ٔٚـ ٓ٘ـ ٕ٘٘

* ماض  ٙٔ/ٔٔ/ٕٛـ سٕٔـ ٖ ٜٔـ ٜٖٛ
* ماض ٖٓ ٙٓ/٘/ـ س ٔٔ ـ  ٜٙـ ٘ٓ٘
* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :
"

الػػذ

يدػػوز ا سػػتماد فػػى ادامػػة المػػت ـ الػػى ضػػبط المػػادة المخػػدرة ملػػف متيدػػة لمتنتػػيش

ًػػاـ بػػف وكيػػؿ الميابػػة ألف اػػذا الػػدليؿ متنػػرع عػػف الاػػبض الػػذ وًػػل بػػاطق ولػػـ يكػػف

ليودد لو اذا ا د ار الباطؿ و ف مابمى عمى الباطؿ ف و باطؿ "
* ماض ٕٔ ٜٔ٘ٛ/ٔٓ/ـ س  ٜـ  ٕٓٙـ ٖٜٛ
* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ :

" مادامػػت ادامػػة المػػت ـ ًػػد اًيمػػت عمػػى الػػدليؿ المسػػتمد مػػف محضػػر تنتػػيش باطػػؿ

وعمػػى ا عت ػراؼ الممسػػوب اليػػف فػػى اػػذا المحضػػر الػػذ امكػػر فيمػػا بلػػد ـ فام ػػا تكػػوف
حيحة عتماد الحكـ عمى محضر اد ار ات باطمة ٓ

* ماض  ٜٔ٘ٓ/ٔٔ/ ٕٛـ س ٕ ـ  ٜٚـ ٕ٘٘
كمػػا

تسػػمل ىػ ادة مػػف ًػػاـ ب ػػذا اللمػػؿ التلسػػنى المىػػوب بػػالبطقف ألمػػف أف يى ػ د

ب حة اإلد ار الباطؿ الذ ًاـ بف عمػى محػو مخػالؼ لماػاموف ومبمػف

تابػؿ ممػف ىػ ادة و

يسمل لف ًوؿ ٓ

* ماضٖٜٜٔٓ/ٔ/ـ سٔٗ ـ ٗ ـ ٔٗ ـ طلف ٖٖٓ٘ٔ ٜ٘/ؽ

فاد حرص الااموف وحرص الاضا عمى حماية الحاياة مف ي تزييؼ يدخؿ عمي ا
ـ فدػػرت يحكػػاـ الاضػػا عمػػى يف زـ أاػػدار اإلد ػ ار لبطقمػػف ـ ـ أاػػدار وعػػدـ ا عتػػداد
بى ادة مف ًاـ بػف يو ىػارؾ فيػف ـ ـ ألف الضػمامة تم ػار حػيف يبطػؿ اإلدػ ار مػف ماحيػة
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مػػا يعتػ ار ويبػ ير مػػف الػػبطقف بىػ ادة مػػف ًػػاـ بػػف ٓٓ فػػذلؾ ت ػػاتر يتمػػز عمػػف الىػػارع ويتمػػز

عم ػػف الاض ػػا ٓٓ فح ػػيف يبط ػػؿ اإلدػ ػ ار

يس ػػتطيل م ػػف يدػ ػ ار يف يرف ػػل عم ػػف ا ػػذا ال ػػبطقف

بدعاو ًولية يسوً ا ـ يو يمتػؼ حػوؿ الػبطقف بىػ ادة يبػدي ا عػف مضػموف اػذا ا دػ ار
الباطؿ سوا سطرت فى محضر يو يبديت يماـ المحاؽ يو يماـ المحكمة ٓ
ٌزٌه ؽىّذ زلىّخ إٌمغ ِشاسا ـ " بلػدـ دػواز األعتػداد بىػ ادة مػف ًػاـ يو ىػارؾ

فى ا د ار ات الباطمة " وب ف " مف ًاـ يو ىارؾ فى اإلدػ ار ات الباطمػة

تابػؿ ممػف الىػ ادة

عمي ا "ٓ
* ماض ٘ ٙٛ/ٕ/ــ س  ٜٔــ ٖٕ ــ ٕٗٔ ـ طلف  ٜٜٔٔلسمة  ٖٚؽ
* ماض ٗ ٚٚ/ٕٔ/ــ س  ٕٛــ  ٔٓٙــ  ٔٓٓٛػ طلف ٕٓ ٚلسمة  ٗٚؽ
ٚف ٝؽىُ حملىّخ إٌمغ رمٛي  " :لما كاف بطقف التنتيش ماتضا ًاموما عدـ

التلويؿ فى الحكػـ باإلدامػة عمػى ي دليػؿ يكػوف مسػتمدا ممػف وبالتػالى فػق يلتػد بىػ ادة مػف

ًاـ ب ذا ا د ار الباطؿ ٓ"

* ماض  ٜٔٛٗ/ٗ/ٔٛـ س ٖ٘ ـ  ٜٚـ  ٕٗٛـ طلف  ٙٛ٘ٛلسمة ٖ٘ ؽ
يضػػاؼ ألػػى مػػا تاػػدـ يف الػػدفاع عػػف الطاعمػػة يوضػػم فػػى مرافلتػػف يم ػػا
الحركة بسبب يمراض مزممة تلامى مم ا واو ما

تاػػو عمػػى

يتنػؽ مػل مػا ورد بالتحريػات ب م ػا تتماػؿ

كبي اًر لممارسة تدارت ا غيػر المىػروعة واآلبمػة فػى بػقد مختمنػة وًػدـ الػدفاع ضػمف حافظػة

مسػػتمداتف مػػا ينيػػد أ ػػابت ا بتمػػؾ األم ػراض والى ػ ادات الطبيػػة الدالػػة عمػػى ذلػػؾ ولػػـ تلػػرض
المحكمة كمية ل ذا اللم ر مف عما ر دفاع الطاعمة والذ ساًف لمتدليؿ عمى عػدـ دديػة

التحريات سالنة الذكر وما ىاب ا مف ً ور وعدـ ددية مل مقحظػة يف محكمػة الموضػوع
تماًضت فى يسباب حكم ا عمدما يطرحت تمؾ التحريات ولـ ت خذ ب ا عمػد مني ػا تػوافر ً ػد
اإلتدار لد الطاعمة

وذابت ألى يم ا لـ تكف دادة فى أسػماد ذلػؾ الو ػؼ عمػى األفلػاؿ

الممسوبة ألي ا ويم ا تحػوز المخػدر دوف تػوافر ذلػؾ الا ػد يو ً ػد التلػاطى يو اإلسػتلماؿ
الىخ ى ويف أحرازاا لممخدر المضبوط كاف بويػر ً ػد ملمػوـ يو محػدد فػى الوًػت الػذ
ًضت فيف بذات يسباب الحكـ يم ا أطم مت ألى ما يسنرت عمف التحريات سالنة الذكر والدالة

عمػى ببػوت أحرازاػا وحيازت ػػا لػذات المخػدر وًضػػت ب دامت ػا عمػى اػػذا األسػاس عمػقً بالمػػادة

 ٖٛمف الااموف ٕ ٜٔٙٓ/ٔٛالملدؿ ٓ
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الدعو

و يل ػػد ذل ػػؾ م ػػف ًبي ػػؿ التدزب ػػة المى ػػروعة الت ػػى تممك ػػا المحكم ػػة عم ػػد الن ػػؿ ف ػػى
ألف التحريات بطبيلت ا كؿ

يابؿ التدزبة

ف ذا لـ تكػف

ػادًة فػى ىػطر مم ػا

تل ػػيف أس ػػتبلاداا ب كمم ػػا ـ خا ػػة ويف م ػػف ً ػػاـ بدمل ػػا يك ػػد ف ػػى يًوال ػػف يف واًل ػػة أتدارا ػػا
بالمخػػدر يسػػنرت عم ػػا مراًبتػػف الىخ ػػية وعايم ػػا بحواسػػف ف ػ ذا مػػا أسػػتبلدت المحكمػػة ذلػػؾ
ًيػػاـ ل ػػا

الا ػػد ف م ػػا تكػػوف وًػػد يطرحػػت عم ػ اًر دواري ػاً مػػف واًلػػة التحػػر ذات ػػا والتػػى

بدوم ػػف ألف المراًب ػػة الىخ ػػية أم ػػا يف تك ػػوف ً ػػد حػ ػػدبت ووًلػػػت فياخػ ػػذ ف ػػى ا ػػذا الحالػ ػػة
بالتحريػػات ويمكػػف و ػػن ا بالدديػػة الكافيػػة لتسػػويس أ ػػدار اإلذف بػػالتنتيش بمػػا عمي ػػا ةوامػػا

يم ػػا لػػـ تحػػدث يو يف امػػاؾ ىػػؾ فػػى وًوع ػػا ومػػف بػػـ يتلػػيف أسػػتبلاد التحريػػات برمت ػػا وعػػدـ

التلويؿ عمي ا إلفتااراا ألى عم ر مف عما راا يلد دوارياً و ًياـ ل ا بدومف ٓ

ةواذ خالؼ الحكـ المطلوف فيف اذا المظر ف مف يكوف فوؽ ً ور مىوباً بتمػاًض يبػر

فػػى ممطاػػف الاضػػابى وعابػػف بمػػا يسػػتودب ماضػػف واإلحالػػة طالمػػا يًامػػت المحكمػػة ًضػػا اا
باإلدامػػة بمػػا عمػػى األدلػػة التػػى يسػػنر عم ػػا ذلػػؾ اإلذف الماػػاـ عمػػى التحريػػات المملػػى عمي ػػا
بالا ور وعدـ الددية ٓ
* ٚػٍ ٝرٌه إعزمش لؼبء إٌمغ إر لؼ ٝثأْ :

"الحكػػـ يكػػوف مليبػاً أذا كػػاف مػػا اوردتػػف المحكمػػة ب سػػبابف ًػػد ورد عمػػى

ػػورة يمػػاًض

بلضػػف الػػبلض اآلخػػر وفيػػف مػػف التلػػارض مػػا ي ػػمف بلػػدـ التدػػامس ويمطػػو فػػوؽ ذلػػؾ عمػػى
غمػػوض ةواب ػػاـ وت ػػاتر يمبػػئ عػػف أخػػتقؿ فكرتػػف عػػف عما ػػر الواًلػػة التػػى أسػػتخمص مم ػػا
اإلدامة مما يمكف ملف أستخقص ماوماتف سػوا ما تلمؽ مم ا بواًلػة الػدعو يو بػالتطبيؽ
الاػامومى ويلدػز بالتػػالى محكمػة الػػماض عػف أعمػاؿ رًابت ػػا عمػى الودػػف ال ػحيم إلضػػطراب

اللما ػر التػػى اورداػا الحكػػـ وعػدـ أسػػتاراراا اإلسػتارار الػػذ يدلم ػا فػػى حكػـ الوًػػابل البابتػػف
مما يستحيؿ ملف يف تم رؼ عمى ي يساس كومت محكمة الموضػوع عايػدت ا وحكمػت فػى
الدعو " ٓ
* ماض ٗ ٜٕٔٛ/ٔٔ/ـ س ٖٖ ـ رًـٗ ٔٚـ ص ٛٗٚـ طلف ٖٕٕٗ ٕ٘/ؽ
* ماض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٜـ س  ٕٛـ رًـ ٜـ صٗٗ ـ طلف ٓٗ ٗٙ/ٜؽ
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* ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :

" بػ ف الحكػػـ يكػػوف مليبػاً أذا كػػاف مػػا يوردتػػف المحكمػػة فػػى يسػػباب حكم ػػا يمػػاًض

بلضػػف الػػبلض اآلخػػر وفيػػف مػػف التلػػارض مػػا يىػػوبف بلػػدـ التدػػامس ويمطػػو فػػوؽ ذلػػؾ عمػػى
أب ػػاـ وغمػػوض وت ػػاتر يمبػػئ عػػف أخػػتقؿ فكرتػػف عػػف عما ػػر الواًلػػة التػػى يسػػتخمص مم ػػا
اإلدامة مما

يمكف ملف أستخقص ماوماتف ويلدز محكمة الماض عف أعمػاؿ رًابت ػا عمػى

الود ػػف ال ػػحيم إلض ػػطراب اللما ػػر الت ػػى يوردا ػػا الحك ػػـ وع ػػدـ أس ػػتاراراا اإلس ػػتارار ال ػػذ

يدلم ا فى حكـ الوًابل البابتة مما يستحيؿ عمي ا ملف التلرؼ عمى ي يساس كومت محكمة
الموضوع عايدت ا فى الدعو " ٓ
* ماض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٜـ س  ٕٛـ  ٜـ ٗٗ
* ماض ٔٔ ٜٔٛ٘/ٙ/ـ س  ٖٙـ  ٖٔٙـ ٜٚٙ
صبٌضب  :لظٛس آخش ف ٝاٌزغجيت ٚخـأ ف ٝاإلعٕبد :

كاف الدفل بح وؿ الابض عمى الطاعمة وتنتيى ا ًبؿ

دور اإلذف بػذلؾ مػف سػمطة

التحايؽ مف بيف يودف الدفاع الدوارية التى تمسؾ ب ا المدافل عم ا ةواستمد الدفاع فػى ذلػؾ
ألى يدلة وًرابف ددية مم ا يف اماؾ تضارباً ظاا اًر وىديداً بيف ساعة ػدور اإلذف بػالتنتيش
وكاف الساعة الباممػة مسػا يػوـ  ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٛوبػيف تمنيػذ فػى محػو السػاعة اللاىػرة مسػا

فػػى ذات الميمػػة وفػػؽ مػػا ذكػػر الىػػااد األوؿ ب ًوالػػف ومػػف غيػػر المابػػوؿ عا ػقً يو المت ػػور
عمػقً يف تػػتـ اإلدػ ار ات دميل ػػا فػػى خػػقؿ فتػرة سػػاعتيف تػػـ فػػى خقل ػػا اإلمتاػػاؿ مػػف ماػػر

أدارة مكافحػػة المخػػدرات فػػى مديمػػة طمطػػا بػػـ التودػػف ألػػى مديمػػة زفتػػى ةواعػػداد الاػػوة وم ادمػػة
الطاعمة فى الما ى وضبط ا وتنتيى ا ـ أذ ألبد مف يف تمضى فترة يبلد مف ذلؾ لمايػاـ ب ػذ
اإلد ار ات تتداوز بكبير النترة التى أماضت بيف أ دار اإلذف المذكور وتمنيذ ٓ
واو ما يدؿ عمػى يف اإلذف

ػدر فػى وًػت حػؽ لماػبض عمػى الطاعمػة وتنتيىػ ا

ول ػػذا كامػػت اػػذ اإلد ػ ار ات باطمػػة وتبطػػؿ األدلػػة المسػػتمدة مم ػػا كمػػا سػػمؼ البيػػاف للػػدـ
تػوافر حالػػة التمػػبس التػػى تديػػز أد ار اػػا دوف أذف مسػػبؽ مػػف سػػمطة التحايػػؽ باإلضػػافة ألػػى
تلمػػد الىػػااديف حدػػب يف ػراد الاػػوة عػػف التحايػػؽ بػػدعو يم مػػا
المرىػػد السػػر حتػػى

يتػػذكراف يسػػماب ـ وكػػذلؾ

يػػدلى يحػػد مػػم ـ ب ػ ًواؿ تخػػالؼ مػػا ورد بى ػ ادة كػػؿ مم مػػا

فتتضػػم

الحاياة وتمكىؼ بما يوًل ما فى حرج بػالس ومسػبولية دسػيمة فػى الوًػت الػذ يىػ دت فيػف
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الطاعمة ىااديف واما  ....... /و  .........وًد ييدا الطاعمػة فػى دفاع ػا ويكػدا كػذلؾ يف

تنتيى ا لـ يسنر عف ضبط بمة مواد مخدرة ٓ

يضاؼ ألى ما تادـ يف يحداً مف رواد الما ى لـ يىػ د ب ػحة واًلػة الضػبط فػى ذلػؾ

الوً ػػت المبك ػػر م ػػف المي ػػؿ كم ػػا ل ػػـ ي ػػذكر يح ػػد يم ػػا كام ػػت مبمػ ػرة ويدت أل ػػى ض ػػبط المخ ػػدر
بحوزت ػػا كمػػا زعػػـ الضػػابطاف ىػػاادا اإلببػػات ولػػـ ت خػػذ محكمػػة الموضػػوع كػػذلؾ ب ػػذا الػػدفل

ةوالتنتت عمف باول ا :
" أف أذف الميابػػة اللامػػة

ػػدر يػػوـ  ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٛالسػػاعة الباممػػة مسػػا ويف المت مػػة

ضػػبطت فػػى اليػػوـ التػػالى  ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٜالسػػاعة الحاديػػة عىػػر والربػػل

ػػباحاً فػػى المكػػاف

المح ػ ػػدد بمحض ػ ػػر التحري ػ ػػات بواس ػ ػػطة ى ػ ػػااد اإلبب ػ ػػات وا ػ ػػى يم ػ ػػور كم ػػ ػػا تطم ػ ػػبف ألي ػػ ػػا
المحكمػػة ويرتػػاح ودػػدام ا ألػػى سػػقمة أد ار ات ػػا التػػى تح ػػمت بالمىػػروعية ومػ ت عػػف ىػػاببة

البطقف " ٓ

واػػو أسػػتد ؿ مليػػب فض ػقً عمػػا تػػرد فيػػف مػػف خط ػ فػػى اإلسػػماد ومخالنػػة لمبابػػت

باألوراؽ حيث سبؿ الضابط يحمد محمد عرفات ص  ٔٚبالتحاياات عف ذلؾ بما م ف:
س  :اؿ ًمت بتمنيذ اإلذف !

دػ :

ييو ٓ

س  :متى وييف حدث ذلؾ !
دػ :

يما منذتف يوـ  ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٛالساعة اللاىرة وخمسة ويربليف دًياػة مسػا فػى الا ػوة
بتاعت ا ( الطاعمة ) فى ىارع ٓ ..........

س  :ومف كاف ملؾ مذاؾ !

دػ  :المادـ طارؽ عبيد وًوة مف يفراد الىرطة السرييف ٓ
وبمبػػؿ ذلػػؾ تمام ػاً مػػا ى ػ د الماػػدـ  /طػػارؽ عبيػػد أسػػماعيؿ حيػػث سػػبؿ

ػػراحة

ص ٕٔ بالتحاياات عف وًت ومكاف تمنيذ اإلذف ضد الطاعمة !
فأعبة مبب ٔظٗ :

دػ :

يم ػػا أمتام ػػت م ػػل ال ارب ػػد  /يحم ػػد محم ػػد عرف ػػات ي ػػوـ  ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٛالس ػػاعة اللاىػ ػرة
وخمسة ويربليف دًياة مسا لتمنيذ اإلذف فى الا وة بتاعت ا بىارع ٓ ..........
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وب ػػذلؾ تك ػػوف محكم ػػة الموض ػػوع وً ػػد أعتا ػػدت خطػ ػ يف ض ػػبط وتنت ػػيش الطاعم ػػة ت ػػـ

باح يوـ  ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٜي فى اليػوـ التػالى ل ػدور اإلذف بػذلؾ مػف سػمطة التحايػؽ فػى
حػػيف يف الىػػااديف ى ػ دا ب ػ ف ضػػبط ا وتنتيى ػ ا كػػاف فػػى مسػػا يػػوـ  ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٛالسػػاعة
اللاىرة وخمسة ويربليف دًياة ٓ
وا ػػو خطػ ػ د ػػوار ت ػػرد في ػػف الحك ػػـ الطل ػػيف ألف المحكم ػػة كوم ػػت عاي ػػدت ا ف ػػى

الدعو عمد طرح ا دفاع الطاعمة الدوار السالؼ البيػاف بمػا عمػى عما ػر غيػر
و ي ؿ ل ا فى يوراؽ الدعو
لاضاب ا باإلدامة ـ بؿ

ػحيحة

و ب ًواؿ ىااد اإلببات التى أتخذت مم ا المحكمة سمداً

يودد فػى الػدعو مػف دليػؿ سػو تمػؾ األًػواؿ وحػداا ـ واػذا الخطػ

المابر فى ممطػؽ الحكػـ يليبػف أذ لػـ يلػد يلػرؼ ود ػة مظػر المحكمػة فػى الػدفل بػ ف ضػبط
الطاعمة وتنتيىػ ا كامػا سػابايف عمػى

ػدور اإلذف ب مػا مػف سػمطة التحايػؽ لػو تبيمػت مػا اػو

بابت باألوراؽ مف يًواؿ ىااد اإلببات فى اذا الى ف عمى حاياتف وبما يتنؽ وواًلف ـ واػذا
كمػػف ممػػا يليػػب الحكػػـ بمػػا يسػػتودب ماضػػف لمػػا اػػو ماػػرر بػ ف األحكػػاـ أممػػا تبمػػى عمػػى يسػػس
ػػحيحة مػػف يوراؽ الػػدعو والمسػػتمدات المادمػػة في ػػا فػ ذا يًػػيـ الحكػػـ عمػػى سػػمد يو ًػػوؿ
ي ؿ لف في ا كاف باطقً إلبتمابف عمى يساس فاسد ـ ولو تسامدت المحكمػة فػى ًضػاب ا ألدلػة
يخر ألم ا فى المواد الدمابية متسامدة مم ا مدتملف تتكوف عايػدت ا بحيػث أذا سػاط يحػداا
يو أستبلد تلذر التلرؼ عمى يبر ذلؾ فى تاديراا لسابر األدلة األخر ٓ
* ماض  ٜٜٔٓ/ٚ/ٚـ س ٔٗ ـ ٓٗٔ ـ  ٛٓٙـ طلف ٜٔ٘/ٕٙٙٛؽ ٓ
يضاؼ ألػى مػا تاػدـ يف يًػواؿ ىػااد اإلببػات سػالنى الػذكر اػى بػذات ا محػؿ الملػى

بمخالنة الحاياة والواًل ومف بـ فق يدوز أتخاذاا سمداً إلطراح دفػاع الطاعمػة السػالؼ الػذكر
لما يمطو عميف ذلؾ مف م ادرة عمى المطموب وعمى الدفاع ٓ

وكػػاف عمػػى المحكمػػة حتػػى يسػػمـ ًضػػاااا مػػف اػػذا الل ػوار يف تدػػر تحايا ػاً فػػى اػػذا

ال ػػدد تسػػتدمى مػػف خقلػػف حاياػػة اػػذا الػػدفل الدػػوار بموغ ػاً لوايػػة األمػػر فيػػف وذلػػؾ بضػػـ

دفتر يحواؿ مركز ىرطة زفتػى فػى يػوـ  ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٛوبيػاف مػا ر ػد بػف عػف يسػما الاػوة
المرافاة لمىػااديف المػذكوريف عمػد تمنيػذ ذلػؾ اإلذف وتكميػؼ الميابػة اللامػة بػ عقم ـ لمحضػور

يم ػػاـ المحكم ػػة لت دي ػػة واد ػػب الىػ ػ ادة والتل ػػرؼ م ػػم ـ عم ػػا أذا ك ػػاف الض ػػبط س ػػابااً يو حاػ ػاً

ل دور اإلذف المذكور مف عدمف ٓ
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و يكمؼ الدفاع عػف المت مػة ب ػذا اإلدػ ار ألم ػـ ليسػوا مػف ىػ ود المنػى حتػى تكمػؼ

المت مػة بػ عقم ـ ولكػم ـ مػػف ىػ ود الواًلػة الػذيف عػػايموا يحػداب ا وىػاادوا وًابل ػا يو يمكػػف
يف يكوموا ًد عايمواا بحواس ـ وذلؾ دوف حادة ألى طمػب

ػريم مػف المت مػة يو المػدافل

عم ػػا ـ ألف ممازعتػػف وعمػػى المحػػو السػػالؼ بيامػػف تمطػػو عمػػى المطالبػػة الدازمػػة ب ػ د ار ذلػػؾ
التحايؽ أذ

ين ـ مم ا أ ّ اذا الملمى و يستدؿ مم ا أ ّ تمؾ الد لة ٓ

اػػذا ألػػى مػػا اػػو ماػػرر بػ ف تحايػػؽ األدلػػة فػػى المػػواد الدمابيػػة اػػو وادػػب المحكمػػة فػػى

المااـ األوؿ و يدوز بحاؿ يف يكوف راف مىيبة المت ـ يو المدافل عمف ٓ
باإلضافة ألى ما او مارر كذلؾ ب ف اللبرة فى المحاكمات الدمابية بالتحاياػات التػى
تدري ا المحكمة بالدمسة وتسمل مف خقل ا الى ود سوا إلببات الت مػة ضػد المػت ـ يو مني ػا
عمف ٓ

وألف المحكمة اى المقذ األخير ومف بـ فلمي ا سماع دفاع المػت ـ وتحاياػف كممػا كػاف

ذلػػؾ زم ػاً وممكم ػاً و يدػػوز ل ػػا بحػػاؿ يف ت ػػـ ذام ػػا عػػف سػػماع دفاعػػف و ألف تومػػؽ
باب ا فى ودف طارًف ألف فى ذلؾ ما تت ذ ممف اللدالة يىد اإليذا ٓ

وألف أد ار ذلؾ التحايؽ ًد يسنر عف يدلة دديدة ًد تػاد ألػى عػدوؿ المحكمػة عػف

ال ير الذ كومتف فى الدعو وفى مسبولية الطاعمة ًبؿ أدرابف .
أذ

يدػػوز ل ػػا يف تكػػوف عايػػدت ا وريي ػػا فػػى دليػػؿ ًبػػؿ طرحػػف عمي ػػا بالدمسػػة وفػػى

حضور المت مة والمدافليف عم ا يما أبدا ال ير المسبؽ فى ذلؾ كمف ف مر محظور عمي ا
.

ولما كامت المحكمة ًد يمسكت عف أد ار ذلؾ التحايؽ مل يمف ظاار التلمؽ بالدعو

و زـ لمن ػػؿ في ػػا وممكػػف ولػػيس مسػػتحيق ودػػا رداػػا عمػػى الػػدفل السػػالؼ الػػذكر مىػػوبا
بالنس ػػاد المبط ػػؿ فض ػػق ع ػػف خطب ػػف ف ػػى اإلس ػػماد ومخالنت ػػف لمباب ػػت ب ػػاألوراؽ فػ ػ ف الحك ػػـ
المطلوف فيف يكوف باطق وادبا ماضف واإلحالة ومف دامب خر فػ ف الػدفاع عػف الطاعمػة
طمب سماع ًابد السيارتيف المذيف أستام ما الضابطاف عمد الابض عمى الطاعمػة وتنتيىػ ا

وكذلؾ عماؿ الما ى المتوادديف فػى ذلػؾ الوًػت ومػل ذلػؾ فػ ف المحكمػة لػـ تسػتدب ل ػذا
الطمب ولـ تضمف حكم ا ما يسوغ رفضف واإللتنات عمف بؿ لـ تُلر التناتا برمتػف وا ػمت
ذام ا عف سماعف ول ذا لـ يرد لف ذكر فى حكم ا واو ما يمطو عمى أادار كامؿ لحاوً ا
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فى الدفاع حيث ي بم محا ر ب ًواؿ الضابطيف ىااد اإلببػات وحػداما ودوف غيرامػا
ـ أذ ًام ػا ب ػ د ار ات التحريػػات ضػػد الطاعمػػة واست ػػد ار األذف بضػػبط ا وتنتيى ػ ا ويدريػػا

تمنيذ بمنرداما فدملا كافة خيوط ا ت اـ فى ًبضة واحدة

تستطيل الطاعمة يو دفاع ػا

النكاؾ مم ا يو الخروج مف دابرت ا المحكمة الومؽ عمي ا .
وليس اذا ى ف التحايؽ ا بتدابى الذ تدريف الميابة اللامة واى خ ـ عادؿ يمبؿ

المدتمل يسلى ألػى كىػؼ الحاػابؽ مػف خػقؿ األدلػة التػى تدمل ػا سػوا إلببػات الت مػة
ضد المت ـ يو لمني ا عمف حتى يظنر البرئ بب ار تف ويماى المذمب د از وعاابف لمػا ًارفتػف
يدا مف أبـ ودرـ ول ذا ف ف موًؼ المحكمة مف الطاعمة يكوف متسما بالتلسؼ أذ كػاف
عمي ػا يف تتػدارؾ مػا ىػػاب التحايػؽ اإلبتػدابى مػػف ً ػور ولػو مػػف تماػا منسػ ا وألف اللبػرة
بما تدريف مف تحايؽ ألف اذا او األ ؿ فى المحاكمات الدمابيػة كمػا سػمؼ البيػاف ةواذ

خالنت المحكمة اذا المظر ف ف حكم ا يكػوف مليبػا لا ػور فضػق عػف أخقلػف بحػؽ الػدفاع

وادبا ماضف واإلحالة .
ساثؼب  :لظٛس آخش ف ٝاٌزغجيت :

مػػازع الػػدفاع عػػف الطاعمػػة يمػػاـ محكمػػة الموضػػوع فػػى سػػقمة الحػػرز المحتػػو عمػػى

بلض المػواد المضػبوطة والػذ تػـ أرسػالف لاسػـ الملامػؿ الكيماويػة بم ػمحة الطػب الىػرعى
لتحميمف وخمص مف ذلؾ ألى يف الحرز المذكور كاف عرضػة لملبػث والتقعػب ول ػذا فػ ف
ما ضبط لـ يكف او ما تـ تحميمف .
واسػػتمد الػػدفاع فػػى ذلػػؾ ألػػى يف اإلسػػتمارة الخا ػػة بػػذلؾ الحػػرز ودػػدت خاليػػة مػػف

تػػاريخ تحميم ػػا يو رًػػـ الاضػػية التػػى تخػػص الحػػرز ول ػػذا

يمكػػف الاطػػل ب م ػػا خا ػػة بمػػا

ضبط فى الدعو المابمة ويف المتيدػة التػى أمت ػى ألي ػا الخبيػر فػى تاريػر تتلمػؽ بمػا ًيػؿ
بضػبطف مػػل الطاعمػػة واػو مػػا يػػابر فػػى ذلػؾ الػػدليؿ ويدلمػػف غيػػر مامػل لكػػى يلتػػد بػػف يو
يلتمد عميف فى ًضا الحكـ ب دامت ا .

ولػػـ تحاػػؽ محكمػػة الموضػػوع ذلػػؾ الػػدفاع الدػػوار رغػػـ ياميتػػف البالوػػة لتلماػػف بالػػدليؿ

النمى فى الدعو والذ يدور ودودا وعدما مل متيدة ما يسنر عمف تحميؿ المبػات المضػبوط
لمكىػػؼ عمػػا أذا كػػاف يحتػػو عمػػى مػػادة مخػػدرة مػػف عدمػػف وتمػػؾ المػػادة اػػى ممػػاط التػ بيـ
وب ػ ػ ػ ػػدوف ًيػ ػ ػ ػ ػػاـ ال ػ ػ ػ ػػدليؿ النمػ ػ ػ ػ ػػى الاػ ػ ػ ػ ػػاطل المبب ػ ػ ػ ػػت لطبيلت ػ ػ ػ ػ ػػا كم ػ ػ ػ ػػادة مخػ ػ ػ ػ ػػدرة
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ف مػ ػ ػ ػ ػػف

تودد دريمة أذف و عااب .

ول ػػذا فاػ ػػد كػ ػػاف عم ػػى المحكمػ ػػة تحايػ ػػؽ الػ ػػدفاع الس ػػالؼ الػ ػػذكر بس ػ ػااؿ المخت ػ ػػيف

بم ػػمحة الطػػب الىػػرعى عػػف حالػػة الحػػرز المػػذكور عمػػد ورود لمم ػػمحة وكينيػػة التلػػرؼ
عمى يمف يخص الدعو المابمة رغـ كبرة عدد األحراز المرسػمة ألي ػا لتحميم ػا ومػا أذا كػاف
يمكف الاطل ب مف يخص الطاعمة واألساميد الدالة عمى ذلؾ حتػى يمكػف ا طمبمػاف ألػى يف
مػػا تػػـ ضػػبطف اػػو بذاتػػف مػػا تػػـ تحميمػػف ورغػػـ ياميػػة اػػذا الػػدفاع ودواريتػػف ألمػػف لػػو
لتوير حتما ودف ال ير فى الدعو

ػػم

ف ف محكمة الموضوع لػـ تلػر التناتػا ولػـ تػتنطف أليػف

وبذلؾ ذابت مرافلة الدفاع يدراج الرياح وي بم وك مف لـ يت ارفػل فػى الػدعو ويف محاكمػة
الطاعمػػة تمػػت دوف يف يتػػولى محػػاـ الػػدفاع عم ػػا عمػػى محػػو مػػا يودبػػف الىػػارع مػػف ضػػرورة
ودود محاـ مايد يماـ المحاكـ ا بتدابيػة عمػى األًػؿ لكػؿ مػت ـ فػى دمايػة يحضػر محاكمتػف

مم ػػذ ب ػػدايت ا حت ػػى م ايت ػػا ويت ػػولى ال ػػدفاع عم ػػف دفاعػ ػا د ػػديا

ى ػػكمياً تا ػػدي ار م ػػف المى ػػرع

لخطورة ا ت اـ بدماية والذ يتلرض فيػف المػت ـ لمحكػـ ضػد باللاوبػات المومظػة التػى ًػد
ت ؿ ألى اإلعداـ يو السدف المىدد .
ومف الطبيلى يف اذ الواية

تتحاؽ و تػاتى بماراػا المردػوة أذا لػـ تػتنطف المحكمػة

ال امة أذ ي بم دفاعف بق ددو

ػاغية وب ػيرة ًويػة حػادة

لمػػدفاع الػػذ يبديػػف المحػػامى عػػف المت مػػة بالدمسػػة ولػػـ تمػػـ بلما ػػر الدواريػػة ومماحيػػف
طالما يمػف

يدػد يذامػا

تبحػػث عػػف الحاياػػة بدًػػة و ػػبر ويمػػاة تسػػت دؼ الكىػػؼ عػػف الحاياػػة المدػػردة التػػى يسػػلى
الااضػى الدمػػابى دااػدا لتحايا ػػا حتػى يسػػتحؽ حكمػف بحػػؽ يف يكػوف عموامػػا ل ػا متمتلػػا
بحديتف المطماة عمى الكافة متى ي ػبم م ابيػا وباتػا ولػيس اػذا ىػ ف الحكػـ الطلػيف الػذ

ي درتف المحكمة فى عدالة دوف تحايؽ يودف دفاع الطاعمة الدوارية والتى يسػاطت ا فػى
دممت ا ولـ تتماول ػا بػالتمحيص والػرد بػؿ يغنمت ػا كميػة أيػرادا ل ػا وردا عمي ػا واػو مػا عػاب
حكم ا لا ور ةواخقلف بحؽ الدفاع بما يستودب ماضف واإلحالة .
* ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثزٌه فمبٌذ إْ :

" يف ممازعة الدفاع فػى سػقمة الحػرز المحتػو عمػى المخػدر ومػا يبػار مػف يف مػا تػـ

تحميمف ليس او ما تػـ ضػبطف لمىػوااد التػى عػدداا ُيلػد دفاعػا دواريػا ياتضػى تحاياػا مػف
المحكمػػة تسػػتدمى بػػف حاياػػة األمػػر بموغػػا لوايػػة األمػػر فيػػف يو الػػرد عميػػف بمػػا يبػػرر اط ارحػػف
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كاف الحكـ مليبا لا ور وادبا ماضف واإلحالة " .

برد سابس ومابوؿ ةوا
* ماض ٘ٔ ٜٔٚٙ/ٔٔ/ـ س ٕٚـ ٕٗٓ ـ ٖٓ ٜـ طلف ٔ ٗٙ/ٙٛؽ
* ماض  ٜٜٔٙ/ٔٓ/ٕٚـ س ٕٓ ـ ٕٕ٘ ـ ٕٗٔٔ ـ طلف ٖٖٜٔ/ٛؽ
* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ :

" الخػػقؼ فػػى وزف المضػػبوطات بػػيف مػػا يببػػت فػػى محضػػر التحايػػؽ ومػػا ورد فػػى

تارير التحميؿ وكذلؾ احتماؿ اخػتقط مضػبوطات الاضػية مػل مضػبوطات ًضػايا يخػر .

ياتضى أد ار تحايؽ فى ى مف ستدق حاياة األمر "

* ماض ٕٔ ٜٔٙٙ/ٖ/ـ س  ٔٚـ  ٙٚـ ٖٖٜ
ٚػٓ ؿٍت ٚلف اٌزٕفيز

ف مف لما كاف اإلستمرار فى تمنيذ الحكـ المطلوف فيف مف ىػ مف يف يرتػب لمطاعمػة

يض ار ار دسيمة

يمكف مداركت ا بما يحؽ لف وًؼ تمنيذ ماًتا ريبما ين ؿ فى اذا الطلػف

.
فٍٙزٖ األعجبة

تمػػتمس الطاعمػػة م ػف محكمػػة الػػماض األمػػر بوًػػؼ تمنيػػذ الحكػػـ المطلػػوف فيػػف ماًتػػا

ريبما ين ؿ فى اذا الطلف والحكـ :
أوالً  :بابوؿ الطلف ىكق .

ثانياً  :وفى الموضوع بماض الحكـ المطلوف فيف واإلحالة .

احملبِ / ٝسعبئ ٝػـيٗ
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شئِ ْٛبٌيخ ـ شلبسعخ أػّبي اٌجٕٛن
ـــــــــــ

اٌمؼيخ  32/48عٕؼ ِغزأٔف شئِ ْٛبٌيخ ـ ا  1338/31عٕؼ شئِ ْٛبٌيخ
اٌـؼٓ ثبٌٕمغ  84/2142ق
ــــــــــــــــــــــ
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زلىّخ إٌمغ

اٌذائشح اجلٕبئيخ
ِزوـــــشح

ادلمذَ ِٓ :

ثأعجبة اٌـؼٓ ثبٌٕمغ
ٔ-
ٕ-

..........
..........

وموطم ما المختار مكتب األستاذ  /ردابى عطيف ـ المحامى بالماض ٘ٗ
ىارع طملت حرب  ٕٙىارع ىريؼ باىا ـ الااارة ٓ
ػــــــــذ :

ف ٝاحلىـُ :

الميابة اللامة
ال ػ ػػادر مػ ػػف محكم ػ ػػة دػ ػػمم مس ػ ػػتامؼ الى ػ ػػبوف المالي ػ ػػة بالاػ ػػاارة بت ػ ػػاريخ

 ٜٜٔٚ/ٔٔ/ٛال ػ ػ ػ ػرًيـ ( ٛٙلسػ ػ ػ ػػمة  ٜٜٔٚمسػ ػ ػ ػػت مؼ ىػ ػ ػ ػػبوف ماليػ ػ ػ ػػة )

والااضػػى حضػػوريا بابػػوؿ ا سػػتبماؼ ىػػكقً وفػػى الموضػػوع برفضػػف وت ييػػد
الحكـ المست مؼ والزمت المست منيف الم ػروفات ـ وكػاف الحكػـ ا بتػدابى

ًػػد

ػػدر مػػف محكمػػة يوؿ دردػػف بدمسػػة ًٖٔ ٜٜٔٚ/٘/اضػػيا حضػػورياً

بتوريـ كؿ مف المت ميف الؼ دميػف وم ػادرة المبػالس واألىػيا المضػبوطف
ٓ
أتيمت النيابو العامو المتيمين :
ٔ-

..........

ٕ-

..........

اٌٛلــــبئغ

ب م ما فى يوـ ٕٔ ٜٜٔٙ/ٚ/بدابرة ًسـ المزاف :
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المت مػػاف ب ػػنت ما مػػف اللػػامميف بىػػركة  ..........باى ػ ار عمػػق مػػف يعمػػاؿ البمػػوؾ

مف غير ترخيص مف الد ف المخت ػة بػ ف ًامػا بلمميػة اإلبتمػاف الموضػحة تن ػيق بػا وراؽ
عمى المحو الموضم بتارير ا دارة اللامة لمخب ار وًضايا الماد .
ادلز ُٙاألٚي :
ٔ-

ل ػػـ يبم ػػس البم ػػؾ المرك ػػز الم ػػر ع ػػف عممي ػػات الوس ػػاطف الت ػػى تم ػػت والموض ػػحة

ٕ-

واو المسبوؿ التمنيذ عف د ف مف الد ات غير الم رفيف المرخص ل ا بالتلامػؿ

تن يق بتارير ا دارة اللامف لمخب ار وًضايا الماد .

بالما ػػد األدمبػػػى يح ػػتنظ بمب ػػالس يدمبي ػػف تزيػ ػػد ع ػػف الح ػػد األً ػ ػػى لر ػػيد التى ػػويؿ
المسموح بف .

ادلز ُٙاٌضبٔ: ٝ

ىػ ػػرع فػ ػػى ت ػ ػػدير يوراؽ الماػ ػػد األدمبػ ػػى المبيمػ ػػف بػ ػػاألوراؽ عمػ ػػى خػ ػػقؼ الىػ ػػروط

وا وضاع الماررة بملرفة البمؾ المركػز وخػاب يبػر الدريمػة لسػبب
ضبطف والدريمف متمبس ب ا ٓ

دخػؿ رادتػف فيػف واػو

ا مػػر الملاًػػب عميػػف بماتضػػى الم ػواد ٘ٗ  ٗٙعاوبػػات والم ػواد ٗ ٔٔ مػػف الاػػاموف

 ٖٛلسػػمف ٗ ٜٜٔوالم ػواد ٔٔ ج ٕ ٖ ٘٘ مػػف ً ػرار وزيػػر ا ًت ػػاد والتدػػارة الخارديػػف

رًـ ٖٖٔ لسمف ٗ ٜٜٔب

دار القبحة التمنيذيف لماػاموف رًػـ  ٖٛلسػمف ٗ ٜٜٔبتطبيػؽ الماػد

األدمبى والمواد  ٙ٘ ٘ٙ ٕٖ ٜٔمػف الاػاموف رًػـ ٖ ٔٙلسػمف  ٜٔ٘ٚالملػدؿ بالاػاموف
٘٘ لسمف ٗٓ ٜٔٛ

وبدمسف ًٖٜٜٔٔٚ/٘/ضت محكمف يوؿ دردف حضوريا بتوريـ كؿ مف المت ميف

الؼ دميف وم ادرة المبالس واألىيا المضبوطف واست مؼ المت ماف الحكـ المذكور وًضت
المحكمف ا ستبمافيف حضوريا بدمسة  ٜٜٔٚ/ٔٔ/ٛبابوؿ ا ستبماؼ ىكق وفى الموضوع

برفضف وت ييد الحكـ المست مؼ ٓ

ولما كاف الحكـ األخير ًد

در باطق فاد طلف عميف كؿ مف المحكوـ ضداما

المذكوريف بطريؽ الماض بتوكيؿ يبيم حؽ الطلف بالماض وذلؾ بتاريخ ٜٜٔٚ/ٕٔ/....

وًيد الطلف تحت رًـ  ........تتابل بالااار بـ برًـ ٓ ٙٛ/ٚ٘ٛؽ  .كما تـ سداد الكنالة
ـ وذلؾ للسباب ا تية:

أعجبة اٌـؼـٓ
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أٚال  :اٌمظٛس ف ٝاٌزغجيت ٚاخلـأ ف ٝاالعٕبد ٚسلبٌفخ اٌضبثذ ثبألٚساق :

ذلؾ يف الدفاع عػف الطػاعف األوؿ  ..........تمسػؾ فػى مرافلتػف يمػاـ محكمػف يوؿ

دردػ ػػف كمػ ػػا اػ ػػو بابػ ػػت بمحضػ ػػر الدمسػ ػػف يمػ ػػف

يمبػ ػػؿ الىػ ػػركف الممسػ ػػوب الي ػ ػػا المخالنػ ػػات

التى وًلت مم ا عمى حد ًوؿ الاابميف بالضبط ويف ممبم ػا الػذ يسػ ؿ عػف يفلال ػا المخالنػة

لمااموف ـ اف وددت ـ او ممبم ا الاامومى ـ و يتمتل او ـ ي الطاعف األوؿ ـ بتمؾ ال نة

وألف المسػػبوليف الدمابيػػف ىخ ػػيف ف ػ ذا كػػاف المسػػبوؿ اػػو الىػػخص ا عتبػػار فػػاف ممبمػػف
الاامومى اػو الػذ يسػا ؿ عػف الدػرابـ التػى تاػل مػف ذلػؾ الىػخص مػا دامػت ًػد وًلػت بػ مر

وتحت اىرافف ولما كاف المت ـ األوؿ المذكور

يىوؿ اذا اللمؿ و يتمتل بتمؾ ال نف ومف

بػػـ فػػق محػػؿ اذف لمسػػا لتف دمابيػػا عػػف الد ػرابـ التػػى وًلػػت مػػف يحػػد اللػػامميف بالىػػركف عمػػى
فرض يف ما حدث يىكؿ دريمف ما ٓ

والباب ػػت ب ػػاألوراؽ يف الى ػػركف الملمي ػػف ب ػػذلؾ ا ػػى ى ػػركف  ......و ........لم ػ ػرافف

ويمبم ػػا ًامومػػا ىػػخص خػػر خػػقؼ الطػػاعف األوؿ  .ومػػف بػػـ تكػػوف الػػدعو الدمابيػػة الماامػػف

مف الميابف اللامف ضد الطاعف المػذكور غيػر مابولػف وألف الطػاعف المػذكور لػيس اػو مرتكػب
الدريمف مف اللامميف بتمؾ الىركف ٓ

وح مت محكمف يوؿ دردػف التػى اعتماػت حكم ػا واسػبابف المحكمػف ا سػتبمافيف ذلػؾ

الػدفل باول ػا يف المػدافل عػف المػت ـ األوؿ  ..........مبػؿ بالدمسػف ودفػل بلػدـ ًبػوؿ الػدعو

بالمسبف اليف لرفل ا عمى غير ذ

يف المحكمػػف لػػـ تلػػرض لػػذلؾ الػػدفل

نف وبالردوع الى مدومات يسباب الحكػـ المػذكور يتبػيف

ػراحة بالتنسػػير والػػرد بػػؿ يىػػارت اليػػف فػػى ملػػرض

ح ػػديب ا ع ػػف الدريم ػػة المس ػػمد لمى ػػركف باول ػػا بػ ػ ف الباب ػػت م ػػف المس ػػتمدات بال ػػدعو ٓ/ ٙٛ
ٓ ٖٗٛيف الىركف التى يريس ا (! ) المت ـ األوؿ (! ) ًد ًامت بلمؿ مف يعمػاؿ البمػوؾ

وذلؾ بايام ػا بتػدبير عمميػات يدمبيػف تبػادؿ ماػد م ػر ًػاـ بىػرابف المػت ـ البػامى عػف الىػركف
وبذلؾ تكوف الىركف ًد ح مت عمى ابتماف واو عمؿ مف اعماؿ البموؾ واًرار المػت ـ األوؿ

ب ف عمميات الوساطف التى تمت بيلا وى ار مبالس الماد األدمبى موضػوع ا ي ػا ت المادمػف

مػػف وكيػػؿ المػػت ـ يمػػاـ الميابػػف اللامػػف ًػػد تمػػت بمكمػػوت ماػػدا بالىػػركف  .ومػػف بػػـ تكػػوف اػػذ

اللمميات عمميات ى ار وليست بيلاً بالمخالنف لممظـ والاواعد التى وضل ا البمؾ المركز ٓ
وما ساًتف المحكمف فيما تادـ ي ػمم ردا عمػى الػدفل بلػدـ ًبػوؿ الػدعو الدمابيػف
ػػنف ألمػػف لػػيس المسػػبوؿ بالى ػػركف عػػف تمػػؾ

بالمسػػبف لمطػػاعف األوؿ لرفل ػػا عم ػػى غيػػر ذ
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ا فلاؿ المابمف ولػـ يرتكب ػا بمنسػف ـ فمػـ توضػم المحكمػف باسػباب حكم ػا ماايػة المسػتمدات

المرفاػػف بالػػدعو التػػى يىػػارت الي ػػا والتػػى استخم ػػت مم ػػا مػػا ينيػػد يف الطػػاعف ا وؿ اػػو

ربيس مدمس ادارة ىركف  .....و ........لم رافف ويمف مرتكب تمؾ الدرابـ ٓ
كم ػػا يف م ػػا يوردت ػػف فيم ػػا تا ػػدـ
يريس مدمس ادارت ا كما

يتن ػػؽ م ػػل الواً ػػل ويخ ػػالؼ الحايا ػػف ألف الط ػػاعف

سمد ل ذ ال نف فػى ا وراؽ المرفاػف بالػدعو والتػى يضػم ا

ممن ا كما يمف ليس او الموظؼ الذ ًػاـ ب ػا مػف بػيف اللػامميف بالىػركف واػو مػا ي ػيب

الحكػػـ بالخط ػ فػػى ا سػػماد ومخالنػػف البابػػت بػػاألوراؽ فض ػقً عػػف الا ػػور فػػى التسػػبيب ألف
المحكمف لـ تلرض لمدفل بلدـ الابوؿ بالبحث اللميػؽ والتمحػيص الػدًيؽ وتت ػد لمػرد عميػف

بلبارات
ممف مد

ريحة باإلستماد ألى ما او بابت باألوراؽ ولـ تدر تحاياػاً فػى اػذا ال ػدد لتسػتبيف
حة الدفل و وابف مف عدمف ٓ

ةواذا يكتنت محكمة يوؿ دردة المايد حكم ا ألسػبابف ـ بتمػؾ اللبػارات السػالنة الػذكر

والتى رغـ ً ػوراا ف م ػا

سػمد ل ػا بػاألوراؽ ولػـ تدػر التحايػؽ الػقزـ إلسػتظ ار عما ػر

الػػرد عمػػى ذلػػؾ الػػدفل الدػػوار ال ػػاـ الػػذ يترتػػب عميػػف لػػو

ػػم ضػػرورة أسػػتبلاد الطػػاعف

المذكور مف اإلت اـ ب عتبار غيػر مسػبوؿ عػف الدػرابـ المسػمدة أليػف ةواممػا يسػ ؿ عم ػا ىػخص

خػػر فػ ف حكم ػػا يكػػوف مليبػاً متلػػيف الػػماض واإلحالػػة عمػػى فػػرض التسػػميـ دػػد ً بػ ف امػػاؾ

بمة درابـ ٓ

ودػدير بالػػذكر يف اػػذا الػػدفل بلػػدـ الابػوؿ يلتبػػر مطروحػاً يمػػاـ المحكمػػة اإلسػػتبمافية
ولو لـ يتمسؾ بف الدفاع امام ا ألمف وًد يببت بمحضػر دمسػف المحاكمػة امػاـ محكمػة الدردػة
األولػػى وورد بمػػدومات يسػػباب حكم ػػا ف مػػف تلتبػػر دابمػػا ملروضػاً عمػػى محكمػػة الدردػػة الباميػػة
ب عتبار مسطو اًر فى األوراؽ الملروضة عمي ا ول ذا كاف يتليف عمى تمػؾ المحكمػة اف تػدارؾ

ما فات المحكمة التى ي درت الحكـ المست مؼ وتدر تحايؽ ذلؾ الدفل لتتبيف مد
يو تػػرد عميػػف بػػرد

ػوابف

ػػحيم مسػػتمد مػػف اوراؽ الػػدعو والمسػػتمدات المادمػػة في ػػا ةواذ لػػـ تنلػػؿ

ويعتمات يسباب حكـ محكمة اوؿ دردػة رغػـ ً ػوراا ومخالنت ػا لمبابػت بػاألوراؽ فػ ف حكم ػا
المطلوف عميف يكوف مليباً متليف الماض واإلحالة ٓ
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* ٚلذ أعزمش لؼبء إٌمغ ػٍ ٝأْ :

" الدفاع المسطور ب وراؽ الدعو يو محضر الدمسة يماـ محكمة يوؿ دردة ي بم واًلاً

ًابما ومطروحاً عمى المحكمة اإلستبمافية عمد مظر اإلستبماؼ واو ما يودب عمي ا أبدا
ال ير بى مف ةواف لـ يلاود المست مؼ أبارتف " ٓ
* ماض ٕٗ ٜٔٚٛ/ٗ/ـ س  ٕٜـ ٗ ٛـ ٕٗٗ ٓ
* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ :

" الدفل بلدـ ًبوؿ الدعو الدمابية لرفل ا عمى غير ذ

نة مػف الػدفوع الدواريػة

والتى يتليف عمى المحكمة يف تلرض ل ا بالتنميد والرد ومػف المظػاـ اللػاـ ويدػوز أبارتػف ألوؿ

مػرة يمػػاـ محكمػػة الػػماض متػػى كامػػت ماوماتػػف واضػػحة مػػف مػػدومات الحكػػـ يو كامػػت عما ػػر
الحكـ مادية ألى ًبولف " ٓ
* ماض  ٜٔٚٚ/ٕ/ٙـ س ٕٛـ ٓٗ ـ ٗٓ ٔٛ
صبٔيب  :لظٛس آخش ف ٝاٌزغجيت :

ذل ػػؾ اف ال ػػدفاع ع ػػف الط ػػاعف األوؿ تمس ػػؾ ف ػػى مذكرت ػػف الختامي ػػة يمػ ػػاـ المحكم ػػة

اإلسػػتبمافية بلػػدـ دسػػتورية ً ػرار البمػػؾ المركػػز بتحديػػد الحػػد األً ػػى لمتىػػويؿ الػػذ يسػػمم
لمد ػػات غيػػر الم ػرفية ( ىػػركات ال ػرافة ) اإلحتنػػاظ بػػف لمخالنتػػف مػػص المػػادة  ٙٙ /مػػف

الدستور ـ ألف اػذا التحديػد يىػكؿ ًيػداً عمػى حريػة ىػركات ال ػرافة فػى حيػازة الماػد األدمبػى
الماتج مف تلامقت ا بتمؾ الحرية الماررة بمص المػادة  /األولػى مػف الاػاموف  ٖٛلسػمف ٜٜٗٔ

بتمظػػيـ التلامػػؿ بالماػػد الدمب ػى ـ والتػػى م ػػت عمػػى يف لكػػؿ ىػػخص طبيلػػى يو ملمػػو يف
يحتنظ بكؿ ما ياوؿ أليف يو يممكف يو يحػوز مػف ماػد ادمبػى ولػف الحػؽ بالايػاـ بليػة عمميػة مػف
عمميات الماد الدمبى بما فى ذلؾ التحويؿ لمداخؿ او الخارج والتلامؿ داخميػاً ـ ودػا بالمػذكرة

اإليضػاحية لماػاموف يمػػف مػص عمػػى السػماح بػ خراج الماػػد الدمبػى وي يدوات دفػػل يخػر بالماػػد

األدمبى

حبة الموادريف دوف ية ًيود يو مستمدات ٓ
ول ػػذا ف ػ ف تد ػريـ ً ػرار البمػػؾ المركػػز لمواًلػػة محػػؿ اإلت ػػاـ الدمػػابى فػػى الػػدعو

المابمة يكػوف مخالنػاً لػمص الاػاموف السػالؼ الػذكر ـ كمػا يف الىػارع ع ػد ألػى وزيػر اإلًت ػاد

والتدػػارة الخارديػػة دوف غيػػر وضػػل الاواعػػد واألسػػس المتلماػػة بتمظػػيـ سػػوؽ ال ػػرؼ األدمبػػى
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فى أطار السياسة اللامة لمدولة وبما

يلاًب مرتكب ا عمى مخالنت ا ٓ

يخؿ ب حكاـ اػذا الاػاموف وسػمطة تحديػد األفلػاؿ التػى

واػ ػػذا التنػ ػػويض يتلػ ػػارض ويت ػ ػػادـ مػ ػػل مػ ػػص المػ ػػادة  ٙٙ /م ػ ػػف الدسػ ػػتور التػ ػػى
يديز لوير الااموف تحديد األفلػاؿ التػى تلػد دػرابـ ومػف بػـ فػ ف تدػريـ ًػرار البمػؾ المركػز
لمواًل ػػة محػ ػػؿ اإلت ػ ػػاـ الدم ػػابى المطػ ػػروح يلػ ػػد أمتحػ ػػا ً إلخت ػػاص ماػ ػػرر لػ ػػوزير اإلًت ػ ػػاد

ةواغت اباً لسمطتف فضقً عف مخالنتف لمص الدستور السالؼ الذكر ـ ألف البمؾ المذكور غير
منوض مف المىرع و يديػز لػف الدسػتور تدػريـ األفلػاؿ أذ تػمص المػادة  ٙٙ /ممػف عمػى يمػف

دريم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة و عاوب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة أ ً با ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاموف وًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرار البم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ المرك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيس ًاموم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاً

و يستمد ألى ًاموف ينوضف فى تارير الدرابـ يو تدػريـ األفلػاؿ غيػر مدرمػة بمودػب الاػاموف
ٓ

كما تمسؾ الدفاع عف الطاعف األوؿ فى مذكرتف سالنة الػذكر بالػدفل بلػدـ دسػتورية

كتػ ػػاب البمػ ػػؾ المركػ ػػز ال ػ ػػدور رًػ ػػـ  ٙ /ال ػ ػػادر م ػ ػػف اإلدارة اللام ػ ػػة لملمميػ ػػات الخاردي ػ ػػة
والمتضمف يف يكوف ت دير اللمقت الدمبية ( بمكموت ) عػف طريػؽ البمػوؾ الملتمػدة فاػط ـ
وبلد موافاة البمؾ المركز الم ر ـ ألف اذا الحظر يمبؿ ًيداً عمى حرية ىػركات ال ػرافة

ف ػػى الاي ػػاـ ب ي ػػة عممي ػػة م ػػف عممي ػػات الما ػػد األدمب ػػى بم ػػا ف ػػى ذل ػػؾ التحوي ػػؿ لم ػػداخؿ والخ ػػارج

والتلامػػؿ داخمي ػاً عم ػػى المحػػو الػ ػوارد بالم ػػادة  /األول ػػى مػػف الا ػػاموف  ٖٛلسػػمف ٗ ٜٜٔكم ػػا

يتمىػػى مػػل مػػا دػػا بمذكرتػػف اإليضػػاحية التػػى أسػػت دفت المزيػػد مػػف تحريػػر ملػػامقت الماػػد
األدمبػػى ويطػػقؽ حريػػة الى ػ ار دوف حػػدود ودوف تاػػديـ مسػػتمدات وكػػذا السػػماح ب ػ خراج الماػػد

اإلدمبى

حبة الموادريف لمبقد ٓ

كما يتلارض ذلؾ الاػرار مػل بحػة الاػاموف التمنيذيػة (ـ )ٕ/والتػى م ػت عمػى حػؽ
األفراد والد ات فى تحويؿ مىتريات ـ مف الماد الدمبػى مػف السػوؽ الحػرة ألػى الخػارج ـ ول ػذا
ف ف الايد الػوارد بالكتػاب رًػـ  ٙ /ال ػادر مػف البمػؾ المركػز الػذ يسػتمزـ اف يكػوف ت ػدير
اللمػػقت األدمبيػػة ( بمكمػػوت ) عػػف طريػػؽ البمػػوؾ الملتمػػدة فاػػط وبلػػد موافاػػة البمػػؾ المركػػز

يىكؿ ًيداً عمى حرية ىركات ال ػرافة ـ وًػد يمػاط المىػرع بػوزير اإلًت ػاد وحػد ودوف غيػر

سػػمطف وضػػل الاواع ػػد واألسػػس المتلماػػة بتمظػػيـ سػػوؽ ال ػػرؼ األدمبػػى ف ػػى يطػػار السياسػػة
اللامػ ػ ػ ػػة لمدولػ ػ ػ ػػة ـ

ومػ ػ ػ ػػف بػ ػ ػ ػػـ ف ػ ػ ػ ػ ف ً ػ ػ ػ ػرار البمػ ػ ػ ػػؾ المركػ ػ ػ ػػز ال ػ ػ ػ ػوارد بالكتػ ػ ػ ػػاب والػ ػ ػ ػػدور
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رًـ  ٙ /السالؼ الذكر يكوف غير دستور ألمف يابـ الواًلة محؿ اإلت اـ فػى الػدعو المابمػة

ويل ػػد أغت ػػاباً ك ػػذلؾ لس ػػمطة وزيػػر اإلًت ػػاد ف ػػى ىػ ػ ف وضػػل ًواع ػػد ويس ػػس تمظ ػػيـ الس ػػوؽ
الم ػرفية لمماػػد األدمبػػى الػػذ يمنػػرد بوضػػل ا طبا ػاً لػػمص المػػادة  ٕ /مػػف الاػػاموف  ٖٛلسػػمف

ٗ ٜٜٔكما امف يلد يغت اباً لسمطتف فى تحديد األفلاؿ التػى تلػد دػرابـ ألف ذلػؾ البمػؾ غيػر

منوض مف المىرع و يديز لف الدستور تدريـ األفلاؿ غيػر المدرمػة بػمص الاػاموف وياكػد

اذا المظر ًضا المحكمة الدستورية ب ف " المىرع اماط فى المرسوـ ٘ ٜلسمف ٘ٗ ٜٔبػوزير
التمويف دوف غير اتخاذ التدابير المتلماة ب متاج ا مادة يو سملة ومام ا وتػداول ا واسػت قك ا

وتوزيل ا وتارير عاوبة عمى مخالنة اذ التػدابير ـ ومػف بػـ فػ ف تدػريـ محػافظ سػوااج حيػازة
وتخزيف تدار المحافظة لبلض اذ السػمل بمودػب ًػرار رًػـ  ٖٖ /لسػمف ٘ ٜٔٛيلػد أمتحػا ً

إلخت اص يمنرد بف وزير التمويف ةواغت اباً لسمطتف بالمخالنة لممادة  ٙٙ /مف الدستور ٓ

* حكػػـ المحكمػػة الدسػػتورية بدمسػػة  ٜٜٕٔ/ٕ/ٚالاضػػية رًػػـ ٖٗ لسػػمف  / ٚؽ
ًاعدة  ٔ٘ /ص ٓ ٔٙالموسوعة الىاممة ألحكػاـ المحكمػة الدسػتورية اللميػا ج
ٖ لممستىار عبد المملـ الىربيمى ٓ

وًػػد عرضػػت المحكمػػة اإلسػػتبمافية ل ػػذا الػػدفل ويطرحتػػف باول ػػا " أمػػف مػػف الماػػرر يف

الدفل بلدـ دستورية غير متلمؽ بالمظاـ اللاـ ويمف يخضػل لسػمطة محكمػة الموضػوع فػ ف اػى

يرت ػ ت دديتػػف وضػػرورة حسػػـ الم ػزاع بى ػ ف الدسػػتورية ًبػػؿ الحكػػـ فػػى الػػدعو يدمػػت لمظراػػا
وحػػددت يد ػقً ل ػػاحب الػػدفل ليرفػػل خقلػػف الػػدعو امػػاـ المحكمػػة الدسػػتورية اللميػػا واف اػػى
ًػدرت عػدـ دديتػػف التنتػت عمػف ومضػػت فػى مظػػر الػدعو واف المحكمػة تػػر اف المػت ـ ً ػػد

بدفلف أطالة يمد التااضى وتلطيؿ الن ؿ فى الدعو ول ذا تمتنػت عمػف للػدـ دديتػف وتاضػى
برفضف " ٓ
 ٛ٘ٚسد غري عذيذ ٚلبطش 2

ألف المحكمػ ػػة اإلسػ ػػتبمافية لػ ػػـ تبػ ػػيف فػ ػػى حكم ػ ػػا المطلػ ػػوف عميػ ػػف اللما ػ ػػر التػ ػػى

يستخم ت مم ا عدـ ددية الدفل السالؼ الذكر ـ ولـ تلرض لىئ عمى اإلطقؽ مف األودػف
التى اباراا الدفاع فى مذكرتف عمف والتى تاكد دديتف و حتف ٓ

ودػػا رداػػا عمػػى المحػػو السػػالؼ الػػذكر بلبػػارة غامضػػة ومب مػػة و تسػػوغ بحػػاؿ مػػا
ًضى بف الحكـ وبما أمت ت أليف المحكمة مف عدـ ددية ذلؾ الدفل يو مبرر الاضا برفضف

221

كمػػا دػػا رداػػا وعمػػى المحػػو السػػالؼ بيامػػف ممطوي ػاً عمػػى م ػػادرة لممطمػػوب ولمػػدفاع ـ وكػػاف
يتليف عمى المحكمة يف تبيف فى مدومات حكم ا األسباب التى مف يدم ا ريت اف الدفل بلػدـ
الدستورية غير دػدير بػالمظر و يسػت اؿ وًػؼ الػدعو وتكميػؼ الطػاعف األوؿ ب ًامػة دعػو
الدستورية يماـ المحكمة اللميا ـ واو بياف ضرور ودوار كاف يتليف يف يتضممف الحكػـ مػا
دامػػت المحكمػػة ًػػد خم ػػت ألػػى رفػػض الػػدفل للػػدـ دديتػػف ـ و يلػػد ذلػػؾ م ػػادرة لسػػمطة

محكمة الموضوع فى تادير ددية الدفل بلدـ الدستورية يو عدـ دديتف ٓ

ألف المحكمػػة واػػى تمػػارس سػػمطت ا التاديريػػة عمي ػػا اف تبػػيف فػػى حكم ػػا عما ػػر
التادير الذ امت ت أليف ف ذا ضممت الحكـ ما أمت ت أليف مف عدـ الددية فلمي ا اف تبيف فى
حكم ػػا ا سػػباب السػػابوة والمابولػػة التػػى تمػػتج تمػػؾ المتيدػػة وتكنػػى لحمم ػػا ـ ف ػ ذا مػػا اوردت
بػػالحكـ اف الػػدفل السػػالؼ الػػذكر غيػػر دػػد وام ػػا لػػذلؾ ترفضػػف وتمتنػػت عم ػػا دوف اف تبػػيف
األس ػػباب الت ػػى م ػػف ادم ػػا خم ػػت أل ػػى تم ػػؾ المتيد ػػة ول ػػـ تت ػػد ب ػػالرد عم ػػى دف ػػاع الط ػػاعف

وعما ر التى تظاار الدفل بلدـ الدستورية وتسامد فاف حكم ا يكوف مليباً متليف الماض

وددير بالذكر يف المحكمة ةواف كاف ل ا اف ت خذ بالػدفل اوتطرحػف أ ً ام ػا أذا ابػدت

اسباباً للدـ األخذ بف وبما يبرر ا لتنات عمف فاف تمؾ األسباب تخضل لرًابة محكمػة الػماض

وتبسػ ػػط عمي ػ ػػا سػ ػػمطام ا فػ ػػاذا كامػ ػػت غيػ ػػر سػ ػػابوة او مابولػ ػػة او ىػ ػػاب ا الا ػ ػػور والومػ ػػوض
والتد يؿ واإلب اـ ـ كاف رداا عميف مليباً بنساد اإلستد ؿ المودب لماض الحكـ ٓ
* ماض  ٜٖٔٚ/ٗ/ٜـ ٕٗ ـ  ٔٔٚـ ٔٓ ٘ٚ

وكػػاف عمػػى المحكمػػة اف تلمػػى بالػػدفل بلػػدـ الدسػػتورية الس ػالؼ الػػذكر وتاسػػطف حاػػف

بالتح يؿ والرد عمى كافة اللما ر التى يورداا الػدفاع ت ييػداً لود ػة مظػر ودميل ػا عما ػر

دواريػػة وحاسػػمة لمػػا تمطػػو عميػػف ًػ اررات البمػػؾ المركػػز المطلػػوف عمي ػػا بلػػدـ دسػػتورية مػػف

مخالنة ظاارة لحكـ الدستور واعتدا
الاواعد والمظـ التى

ػارخاً عمػى سػمطات وزيػر ا ًت ػاد الممػوط بػف وضػل

تتلارض مل السياسة اللامة لمدولة وبمػا

تمػاًض بيم ػا وبػيف الاػاموف

رًػػـ  ٖٛلسػػمف ٗ ٜٜٔبتمظػػيـ التلامػػؿ بالماػػد األدمبػػى و بحتػػف التمنيذيػػة فضػقً عػػف يف ًػ اررات
البمؾ المركز المطلوف عميف بلدـ الدستورية تدرـ يفلا ً لـ يدرم ا الااموف و تضل عاوبات

عف درابـ لـ يمص عمي ا الااموف بما يتمافى مل مص المادة  ٙٙ /مف الدسػتور والتػى تسػتمزـ
ا يكوف الت بيـ ا بااموف ٓ
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ولما كاف الحكـ المطلوف فيف ًد ًضى بادامف الطاعف عف تمؾ الدػرابـ المم ػوص

عمي ا بالمواد الساباة وبما عمػى ًػ اررات البمػؾ المركػز المطلػوف عمي ػا بلػدـ الدسػتورية ومػف
بـ ف ف الحكـ يكوف مليباً وادب الماض وا حالة ٓ
* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ :

" مػػا م ػػت عميػػف المػػادة  ٙٙ /مػػف الدسػػتور ب مػػف

دريمػػة و عاوبػػة ا بمػػا عمػػى

ًػػاموف ـ ًاعػػدة رددت ػػا الدسػػاتير المتلاًبػػة ـ ويدػػوز اف يل ػػد الاػػاموف ألػػى السػػمطة التمنيذيػػة

ب

ػػدار ً ػ اررات بحيػػة تحػػدد ب ػػا بلػػض دوامػػب التد ػريـ يو اللاػػاب وذلػػؾ عتبػػارات تاػػدراا

سمطة التىريل وفى الحدود وبالىروط التى يليم ا الااموف ال ادر مم ا ٓ
* ماض ٖٔ ٜٔٛٔ/٘/ـ س ٕٖ ـ ٗٓٔ ـ ٓ ٘ٛٙ
واػػذا الاضػػا األخيػػر يسػػامد ود ػػة مظػػر الػػدفاع سػػالنة الػػذكر ألف الاػػاموف  ٖٛلسػػمف
ٗ ٜٜٔع ػػد ألػػى وزيػػر ا ًت ػػاد با ػػدار القبحػػة التمنيذيػػة لماػػاموف السػػالؼ الػػذكر ولػػـ يل ػػد
لمبمػػؾ المركػػز ا ػػدار الا ػ اررات القبحيػػة التػػى تحػػدد بلػػض دوامػػب التد ػريـ واللاػػاب بالمسػػبة

لمطاؽ تطبيؽ ذلؾ الاػاموف ـ وعمػى اػذا فػاف الاػ اررات المملػى عمي ػا بلػدـ الدسػتورية وال ػادرة
مػػف البمػػؾ المركػػز تكػػوف باطمػػة و يلتػػد ب ػػا ويكػػوف مػػا ذابػػت أليػػف المحكمػػة مػػف الاػػوؿ بػػاف
الػدفل بلػدـ الدسػػتورية غيػر دػػد فػى غيػػر محمػف ألمػػف دفػل ظػػاار الدديػة دػػدير بػالمظر بمػػا

كاف يتليف ملف ا ستدابة الى طمػب الػدفاع واتاحػة النر ػة امامػف لمطلػف بلػدـ دسػتورية تمػؾ

الاػ اررات بلػػد وًػػؼ الػػدعو المطروحػػة امػػاـ المحكمػػة حتػػى ين ػػؿ فػػى ذلػػؾ الطلػػف امػػاـ تمػػؾ
المحكمة واذ خالؼ الحكـ المطلوف فيف اذا الطمب كاف مليباً متليف الماض ٓ

صبٌضب  :لظٛس أخش ف ٝاٌزغجيت :

فاػػد اورد الػػدفاع عػػف المت مػػيف بمذكرتػػف المرفاػػة بػػاألوراؽ والمادمػػة لممحكمػػة اإلسػػتبمافية

عػػف الت مػػة األولػػى المسػػمدة لمطػػاعميف اف الميابػػة اللامػػة مسػػبت الي مػػا يم مػػا باى ػ ار عم ػقً مػػف
اعماؿ البموؾ بوير تػرخيص مػف الد ػة المخت ػة وذلػؾ بػاف ًامػا بلمميػة ا بتمػاف الموضػحة

بػػاألوراؽ وبتاريػػر اإلدارة اللامػػة لخب ػ ار الماػػد وبػػالردوع الػػى ذلػػؾ التاريػػر يتبػػيف امػػف اورد تػوافر
تمػػؾ الت مػػة عمػػى اسػػاس مػػا ًػػرر المػػت ـ (  ..........الط ػػاعف البػػامى ) بمحض ػػر األعم ػػاؿ
المػػارخ  ٜٜٔٙ/ٛ/ٚبامػػف تػػرؾ ماػػدا م ػريا لمػػدة بقبػػة ايػػاـ يلػػادؿ ًيمػػة اللمػػقت األدمبيػػة
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المضػػبوطة عمػػى ذمػػة الاضػػية حيػػث ًامػػت الىػػركة بتػػدبير اللمػػقت ا دمبيػػة وبػػذلؾ يك ػػوف

الىركة ًد ًامت بلمؿ مف اعماؿ ا بتماف واى ًا رة عمى البموؾ ٓ
واذا الذ ورد بتارير الخب ار

يتضػمف ا بتمػاف بػالملمى الاػامومى ـ ف ا بتمػاف

فػػى حاياتػػف تمكػػيف اللميػػؿ مػػف الح ػػوؿ عمػػى المبػػالس التػػى يمىػػداا ويمكمػػف البمػػؾ مػػف الوفػػا
بالتزاماتف لد الوير بلد اف يبؽ البمؾ فى عميمف ٓ
ٚاالئزّبْ يزّضً ف ٝػمذيٓ  :األوؿ بيف البمؾ وعميمف يتل د فيف البمؾ بوضل

مبمس مليف تحت ت رؼ اللميؿ خقؿ مدة مليمة ويكوف لملميػؿ حػؽ سػحبف وفػى ماابػؿ ذلػؾ

يمتزـ اللميؿ بادا عمولف وسداد ا ؿ الديف با ضافة الي ا ـ فى حيف اف اللميػؿ ..........
او الذ ترؾ المبمس لد الىركة لى ار ماد ادمبى واو ما

يىػكؿ عمػق مػف اعمػاؿ البمػوؾ

ٓ
وتكوف المحكمة وًػد ذابػت الػى عكػس ذلػؾ ومػا يخالنػف ػ ًػد تلسػنت فػى اسػتمتاد ا

كمػػا اخط ػ ت فػػى تكييػػؼ تمػػؾ األعمػػاؿ وو ػػنت ا بو ػػؼ خػػاطئ
كما اف اذا التكييؼ

يمطبػػؽ عمي ػػا ًاموم ػاً ـ

يتنؽ مل ما ذكر الطاعف البػامى ( )..........ب مػف يلمػؿ موظنػاً لػد

ىػػركة  ....و .......لم ػرافة و ياػػوـ بػػدور المىػػتر ل ػػذ اللمػػقت مػػف الىػػركة ـ

وام ػػا

ممموكػػة لمىػػركة وليسػػت مىػػت ار مم ػػا خا ػػة ويف الطػػاعف المػػذكور يحمػػؿ خطاب ػاً بتنويضػػف
بحمػػؿ المبمػػس وورد بتاريػػر الخب ػ ار

ػراحة مػػا م ػػف  " :بػػاف ذلػػؾ يتلػػارض مػػل ادعابػػف ى ػ ار

المبػػالس المضػػبوطة مػػف فػػرع الىػػركة بالاػػاارة " ـ األمػػر الػػذ ياكػػد عػػدـ

ػػحة الاػػوؿ بػػاف

الىركة ح مت عمى ابتماف مف المت ـ ـ ولـ يبيف التارير السالؼ الذكر ا دلػة الااطلػة عمػى
اف ترؾ الماد الم ػر الماابػؿ لملمػقت ا دمبيػة المضػبوطة لػد ىػركة ال ػرافة لمػدة بقبػة

اياـ بنرض

حتف دد ً يىكؿ عمقً مف اعماؿ البموؾ ٓ

اػػذا ألػػى اف التلريػػؼ ال ػػحيم ألعمػػاؿ البمػػوؾ واإلبتمػػاف يسػػتمزـ مباى ػرت ا ب ػػنة
يساسػػية وعم ػػى ودػػف اإلعتي ػػاد و يمس ػػحب ذلػػؾ التلري ػػؼ عم ػػى الت ػػرؼ الممس ػػوب لى ػػركة
الااارة واألً ر لم رافة ـ أذ اف ت رف ا كاف عارضاً ولظػرؼ طػارئ خػاص اػو عػدـ تػوافر
اللممف المطموبة حاؿ طمب ا وليس لمزاولة عمؿ م رفى ب نة يساسية ـ وعمى ودػف اإلعتيػاد

ٓ
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ويضاؼ الطاعماف فى مذكرت ما اماـ المحكمة اإلستبمافية يف ما دػا بتاريػر المدمػة

عف عممية الوساطة التى ًامت ب ػا ىػركة ال ػرافة خا ػة بمػا دػا بػ ًواؿ المػت ـ األوؿ بػ ف
اعماؿ الوساطة تمت ببمكوت ماداً بمار الىركة ـ واذا الذ دا عمى لساف الطاعف المذكور
ي ػػدخؿ تح ػػت البم ػػد ( ج ) م ػػف القبح ػػة التمنيذي ػػة لما ػػاموف أذ الوس ػػاطة الػ ػواردة بتم ػػؾ الم ػػادة

خا ة ببيل ير دة حسابات الماد األدمبى فى يطار السوؽ الحرة لمماد األدمبى بماػر الىػركة
ٓ

و يػػدخؿ اػػذا الاػػوؿ بنػػرض

ػػحتف تحػػت البم ػػد ( ج ) مػػف الم ػػادة الحاديػػة عى ػػر

للبح ػػة التمنيذي ػػة ـ ألف الوس ػػاطة الخا ػػة بتم ػػؾ الم ػػادة تتلم ػػؽ ببي ػػل ير ػػدة حس ػػابات الما ػػد
األدمبى فى اطار السوؽ الحرة وليست اى الحالػة الملروضػة ولكممػا ب ػدد ىػ ار ماػد يدمبػى
بلممف م رية وًد تـ يبقغ البمؾ المركز عم ا وًدـ المت ـ األوؿ ما ينيد ذلؾ إلدارة الماد ٓ
وخمص الدفاع ألى اف تارير اإلدارة اللامػة لمخبػ ار أمت ػى ألػى امػف لػـ تدػر عمميػات

ى ار الماد األدمبى سػوا عػف طريػؽ الوسػاطة يو ببمكػوت ماػداً واف اللمػقت المضػبوطة ممػؾ

ىػػركة الاػػاارة واألً ػػر ـ اػػذا ألػػى يف تاريػػر اإلدارة اللامػػة لخب ػ ار الماػػد يببػػت يمػػف بػػاإلطقع
عمى سدقت الىركة تقحظ اف المبالس الموضحة ب ي ػا ت البيػل المادمػة مػف وكيػؿ المػت ـ

األوؿ لمميابػػة بل ػػد الضػػبط امػػف تػػـ أببات ػػا فػػى دفتػػريف لبيػػاف يعم ػػاؿ الوسػػاطة الت ػػى تاػػوـ ب ػػا
الىػػركة واف ال ػػدفتر الخ ػػاص بلممي ػػات الوس ػػاطة ( ىػػ ار ) ملتم ػػد بخ ػػاتـ م ػػف البم ػػؾ المرك ػػز
الم ر ويمف تـ األبقغ باللمميات المذكورة ألى الورفػة المركزيػة بالبمػؾ المركػز األمػر يمنػى
عف الىركة يرتكاب ي مخالنة مف القبحة التمنيذية سالنة الذكر ٓ

وامت ػػى ال ػػدفاع ف ػػى مذك ارت ػػف المادم ػػة لممحكم ػػة أل ػػى يف األفل ػػاؿ المس ػػمدة لممت م ػػيف

غيػػر مابمػػة ًاموم ػاً حيػػث يبػػاح الىػػارع لمػػداخميف لمػػبقد والخػػارديف مم ػػا ي ػػطحاب اللمػػقت

األدمبية م ما كامت ـ ويف الااموف

يلرؼ عبػارة ت ػدير اللممػة واف الىػروع غيػر ملاًػب

بالمسبة لملمقت األدمبية و يت ور أ بالمسبة لمماد الم ر وًد تمازؿ عمف الطاعف البامى
بلد يف ًرر يمف يحممف عف طريػؽ الخطػ ـ واف الحالػة الوحيػدة التػى مظم ػا المىػرع فػى ىػ ف
التحويؿ لمخارج اى حالة األدامب عمد الت رؼ فى اللاارات الممموكة ل ـ فى م ر ٓ

ويف مػػا دػػا بالبمػػد ( ٕ ) مػػف مػػذكرة أدارة الماػػد عػػف الكتػػاب الػػدور لمبمػػؾ المركػػز
ف ف اذا الكتػاب

يلػد ًامومػاً ـ امػا مػا دػا بػ ًواؿ الطػاعف البػامى عػف امػف تػرؾ تاػوداً لىػ ار
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اللممػة ال ػلبة األدمبيػة فػ ف ذلػؾ

يلػد مػف اعمػاؿ اإلبتمػاف الما ػورة عمػى البمػوؾ ـ اػذا

ألػػى يف المػػادة ( ٕ ) مػػف الاػػاموف م ػػت عمػػى عاوبػػة اإلياػػاؼ ةوالوػػا التػػرخيص فػػى حالػػة
المخالنة ـ وًد تـ توًيل تمؾ اللاوبات بالنلؿ وفؽ ما دا بالمذكرة سالنة الذكر ٓ
ورغـ ياميػة اػذا الػدفاع ودواريتػة فػ ف المحكمػة لػـ تنطػف أليػف كميػة بػؿ غػاب عم ػا
تمامػ ػاً ول ػػـ تلم ػػؿ عم ػػى تحايا ػػف يو ال ػػرد عمي ػػف بم ػػا ينم ػػد ويب ػػرر أط ارح ػػف ـ ب ػػؿ اف المحكم ػػة

ل ػػـ تل ػػف حت ػػى بتح ػػيمف بم ػػا يمب ػػئ ع ػػف يم ػػا ل ػػـ تتمب ػػف أل ػػى ا ػػذا ال ػػدفاع ول ػػـ تح ػػط ب ػػف عممػ ػاً

وبػػذلؾ تكػػوف ًػػد ف ػػمت فػػى الػػدعو عػػف غيػػر ب ػػيرة ىػػاممة يو ب ػػر كامػػؿ واػػو مػػا يليػػب
حكم ا بما يستودب ماضف ٓ
ولػ ػػيس

ػ ػػحيحاً مػ ػػا ذابػ ػػت أليػ ػػف المحكمػ ػػة فػ ػػى مػ ػػدومات حكم ػ ػػا ب ػ ػ ف المسػ ػػت منيف

( الطػػاعميف ) لػػـ ياػػدما دديػػداً فػػى دفاع مػػا رغػػـ كػػؿ يودػػف الػػدفاع الدواريػػة السػػاباة والتػػى

تماولت كافة عما ر الت ـ المود ة ألي ـ والتى يترتب عمي ا منػى تمػؾ الػت ـ للسػباب السػالنة
التى يًيـ عمي ا اذا الدفاع بما عمى يسباب ًامومية وواًلية

حيحة ٓ ـ و محػؿ لماػوؿ فػى

اػػذا ال ػػدد ب ػ ف محكمػػة الموضػػوع غيػػر ممزمػػة بمتابلػػة المت مػػيف فػػى كافػػة ممػػاحى دفػػاع ـ
الموضوعى والرد عميف عمى أستاقؿ ويف الرد يستناد د لة وضػمماً مػف تلويػؿ المحكمػة عمػى

يدلػ ػ ػ ػػة البب ػ ػ ػ ػػوت ةواعتم ػ ػ ػ ػػاد المحكم ػ ػ ػ ػػة عمي ػ ػ ػ ػػا عم ػ ػ ػ ػػد الاض ػ ػ ػ ػػا باإلدام ػ ػ ػ ػػة ألف ا ػ ػ ػ ػػذا الا ػ ػ ػ ػػوؿ
ي دؽ بالمسبة ألودف الدفاع الدوارية والتى يترتب عمي ا لػو

ػحت تويػر ودػف الػ ير فػى

الػػدعو ـ و ىػػؾ اف دفػػاع الطػػاعميف السػػالؼ الػػذكر والػػذ يمنػػى الػػت ـ المسػػمدة الي مػػا مػػف
يساس ا وبمػا عمػى يسػس وركػابز ًاموميػة وواًليػة يلػد فػى دممتػف مػف اودػف الػدفاع الدواريػة
التى يمبوى يف تح م ا المحكمة بدا ة فى حكم ا وتتػولى بلػد ذلػؾ الػرد عمػى كػؿ مم ػا عمػى

أستاقؿ يف لـ تى تحايا ا بموغاً لواية األمر في ا ٓ

اذا ألى يف المحكمة عمي ا تح يؿ دفاع الطاعميف السالؼ الذكر وبيامف فى الحكػـ

حتى يمكف الاوؿ ب م ا فطمػت أليػف ويدخمتػف فػى تاػديراا عمػد الن ػؿ فػى الػدعو وًبػؿ تكػويف
ملتاػػداا في ػػا ـ يمػػا وًػػد ي ػػمت ذام ػػا عػػف سػػماعف ول ػـ تحػػط بػػف عممػػا يو تنطػػف أليػػف كميػػة
ف ف اذا يلد ً و اًر ىػاب حكم ػا المطلػوف فيػف فضػقً عمػا ىػابف مػف أخػقؿ بحػؽ الطػاعميف

فى الدفاع بما يستودب ماضف ـ ومػف الماػرر فػى اػذا ال ػدد يف الػدفاع المسػطور فػى مػذكرة
مادمػػة مػػف المػػت ـ م ػػرح بتاػػديم ا اػػو تكممػػة لمػػدفاع الىػػنو المبػػد يمػػاـ المحكمػػة بدمسػػة
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المحاكمػة يو اػو بػديؿ عمػػف أف لػـ يكػف ًػد يبػػد في ػا ـ فػ ذا لػـ يلػرض الحكػػـ لمػا دػا بػػذلؾ
الدفاع وياسطف حاف بالتح يؿ والرد كاف مىوباً با ور يليبف ٓ

* ماض ٖٓ ٜٖٔٚ/ٕٔ/ـ س ٕٗ ـ ٓ ٕٙـ ٓٓ ٕٔٛ

* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :

" لػبف كػاف األ ػؿ يف المحكمػػة

تمتػزـ بمتابلػة المػت ـ فػػى ممػاحى دفاعػف المختمنػػة

أ ً امف يتليف عمي ا يف تورد فى حكم ا ما يدؿ عمى يم ا واد ت عما ر الػدعو والمػت ب ػا

عمػى ودػػف ين ػػم يم ػا فطمػػت ألي ػػا ووازمػت بيم ػػا ـ يمػا وًػػد ألتنتػػت كميػة عػػف التلػػرض لػػدفاع
الطاعف ويساطتف فى دممتف ولـ تورد عمى محو يكىؼ عف ام ا أطملػت عميػف ويًسػطتف حاػف

ف ف حكم ا يكوف ًا اًر " ٓ

* ماض ٓٔ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ـ س  ٖٙـ  ٜٔٗـ ٓٗٛ

* ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ف ٝاٌؼذيذ ِٓ أؽىبِٙب ثبٔٗ :

" ومف المارر يف الدفاع المكتػوب ـ مػذكرات كػاف يو حػوافظ مسػتمدات ـ اػو تتمػة

لمدفاع الىنو

ـ وتمتزـ المحكمة ب ف تلرض لف ايػرادا وردا وٍا كػاف حكم ػا مليبػا بالا ػور

و األخقؿ بحؽ الدفاع " ٓ
* ماض ٖ ٜٔٛٗ/ ٗ /ـ س ٖ٘ ـ ٕ ٛـ ٖٚٛ

* ماض ٔٔ ٜٔٚٛ/ ٙ /ـ س  ٕٜـ ٓٔٔ ـ ٜ٘ٚ
* ماض  ٜٔٚٚ/ ٔ /ٔٙـ س  ٕٛـ ٖٔ ـ ٖٙ

* ماض  ٜٔٚٙ/ ٔ /ٕٙـ س  ٕٚـ ٕٗ ـ ٖٔٔ

* ماض  ٜٖٔٚ/ٕٔ /ٔٙـ س ٕٗ ـ  ٕٜٗـ ٕٕٔٛ

* ماض  ٜٜٔٙ/ٕٔ /ٛـ س ٕٓ ـ ٔ ٕٛـ ٖٔٚٛ
وبابػػت مػػف مػػذكرة دفػػاع الطػػاعميف منػػة اللػػرض بم ػ ا ـ يم ػػا ًػػد تضػػممت دفوعػػا
دواريػة ودفاعػػا دواريػا دػػديا يىػ د لػف الواًػػل ويسػامد

ـ وسػػكوت الحكػػـ عػف التلػػرض ل ػػذا

الدفاع الدوار ايراداٌ او ردا ي مف بالا ور المبطؿ فضق عف ا خقؿ بحؽ الدفاع .
* ماض ٔٔ ٜٖٔٚ/ٕ/ـ س ٕٗ ـ ٕٖ ـ ٔ٘ٔ
* ماض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٕ/ـ س ٖٕ ـ ٖ٘ ـ ٕٗٔ
* ماض ٔ ٜٖٔٚ/ٔ/ـ س ٕٗ ـ ٖ ـ ٕٔ
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ساثؼب  :لظٛس آخش ف ٝاٌزغجيت  ..فؼال ػٓ سلبٌفخ اٌمبٔٚ ْٛاخلـأ ف ٝرـجيمخ

ذلػػؾ أف دفػػاع الطػػاعميف يورد كػػذلؾ فػػى مذك ارتػػف المطروحػػة امػػاـ محكمػػة الموضػػوع

رداً عمى كؿ اللما ر التى بمى عمي ا حكـ محكمة يوؿ دردة عمى المحو التالى:
ٔ-

يف الحكػػـ المػػذكور يعتبػػر المػػت ـ البػػامى ( الطػػاعف  ) ..........ىػػارعاً فػػى ت ريػػب

وت ػػدير الماػػد األدمبػػى المضػػبوط خػػارج الػػبقد لمدػػرد ضػػبط ذلػػؾ الماػد فػػى حيازتػػف
بالمخالنػػة لممػػادة ( ٕ٘ ) مػػف القبحػػة التمنيذيػػة لماػػاموف ويحالػػت الي ػػا المػػادة الباميػػة
مف الااموف  ٖٛلسمف ٗ ٜٜٔفى حيف يف الااموف فى مداؿ التدػريـ لػـ يػمص عمػى
ممل الت دير لمخارج لملممة اإلدمبية بؿ مص عمى يباحتف ٓ

ٕ-

يف الحك ػػـ المس ػػت مؼ الماي ػػد ألس ػػبابف و ػػؼ النل ػػؿ ال ػػذ ً ػػاـ ب ػػف الط ػػاعف الب ػػامى

واػػو ضػػبط عممػػف يدمبيػػة ملػػف وف ػػى حوزت ػػف عم ػػد خرودػػف مػػف الػػبقد عم ػػى يس ػػاس
يف ذلػ ػػؾ النلػ ػػؿ يىػ ػػكؿ دريمػ ػػة الىػ ػػروع فػ ػػى ت ػ ػػدير الماػ ػػد األدمبػ ػػى خػ ػػارج الػ ػػبقد
فى حيف يف الىارع لـ يمص عمى ملاًبة الىػروع فػى تمػؾ الدمحػة ومػف بػـ تضػحى
تمػػؾ الواًلػػة غيػػر مابمػػة ألف اللاػػاب عمػػى الىػػروع فػػى الدػػمم
خاص عمقً بالمادة  ٗٚمف ًاموف اللاوبات ٓ

يكػػوف أ ً بػػمص

ولػػـ يػػمص الاػػاموف عمػػى اللاػػاب عمػػى الىػػروع أآل فػػى حالػػة واحػػدة واػػى

الىػػروع فػػى ت ػػدير الماػػد الم ػػر الػػذ تمػػازؿ عمػػف الطػػاعف المػػذكور واماضػػا
الدعوىالدمابية بالمسبة لتمؾ الدريمة ول ذا لـ تتحرؾ الدعو الدمابية بى م ا ٓ
ٖ-

يف المػػادة  ٛ /مػػف الاػػاموف رًػػـ  ٖٛلسػػمة ٗ ٜٜٔوالتػػى تػػابـ الىػػروع فػػى ت ػػدير
الماد لمخارج بالمخالنة لمىروط واألوضاع التى ي در ب ا ًرار مف الوزير المختص

تم ػػب عم ػػى الما ػػد الم ػػر فحس ػػب يم ػػا ت ػػدير الماػ ػد األدمب ػػى يو الى ػػروع ف ػػى
ت ػػدير لخػػارج الػػبقد ف ػ مر غيػػر مػػابـ و عاػػاب عميػػف وبالتػػالى فػػق محػػؿ لمحكػػـ
ٗ-

بم ادرة الماد األدمبى الذ يحوز المت ـ البامى عمد خرودف مف البقد ٓ

يف الحك ػ ػ ػ ػػـ يفت ػ ػ ػ ػػرض (! ) يف المت م ػ ػ ػ ػػيف ياوم ػ ػ ػ ػػاف ب عم ػ ػ ػ ػػاؿ البم ػ ػ ػ ػػوؾ واإلبتم ػ ػ ػ ػػاف

واػػو يمػر غيػر

ػػحيم ألف الطػػاعف البػػامى ًػػاـ بىػ ار الماػػد األدمبػػى ـ مػػف الىػػركة

دوف الح وؿ عمى ي أبتماف وواًلة ى ار الماد األدمبى فى حد ذات ػا غيػر مابمػة
ـ وعمػى فػرض التسػميـ دػػد ً بوًػوع اػذ المخالنػة ـ واػػى لػـ تاػل ـ فػ ف اللاوبػػة
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ا ػػى الو ارمػػة فحسػػب دوف الم ػػادرة ـ وم ػػف بػػـ فػ ػ ف الاضػػا بالم ػػادرة ـ أف
٘-

أستاامت اإلدامة دد ً ـ يمطو عمى مخالنة لمااموف وخط فى تلويمف وتطبياف.

ًضى الحكـ المست مؼ ب دامة الطاعف األوؿ عف دريمػة عػدـ أبػقغ البمػؾ المركػز

عػف عمميػػات الوسػػاطة التػػى تمػػت واإلحتنػػاظ بمبػالس يدمبيػػة تزيػػد عػػف الحػػد األً ػػى
المسػ ػػموح بػ ػػف لر ػ ػػيد التىػ ػػويؿ ـ فػ ػػى حػ ػػيف يف الوسػ ػػاطة تتلمػ ػػؽ ببيػ ػػل ير ػ ػػدة

الحسابات الخا ة بالماد األدمبى فػى أطػار السػوؽ الحػرة واػو يمػر

يمطبػؽ عمػى

حالة الدعو المابمة واى ى ار الماد األدمبى بلممة م رية الوير مابمة ًامومػاً ـ

وًد تـ أبقغ البمؾ المركز عم ا وتاديـ ماينيد ذلؾ إلدارة الماد ٓ

كما يف الىركة لـ تحتنظ بمبالس يدمبية تزيد عف الحد األً ى لر يد التىويؿ
المسػػموح بػػف ألم ػػا أسػػتلممت حا ػػا فػػى توزيػػل النػػابض مػػف الر ػػيد عم ػقً بالمػػادة (ٕٔ) مػػف
القبحة التمنيذية لمااموف ٓ ٜٜٔٗ / ٖٛ

ورغـ ما يبار الدفاع فى مذكراتف عف يودػف الخطػ والا ػور التػى تػرد في ػا الحكػـ
المسػػت مؼ ويد ألػػى ًضػػابف الخػػاطئ بالو ارمػػة والم ػػادرة ف ػ ف المحكمػػة اإلسػػتبمافية

لػػـ

تتػدارؾ اػذ األخطػػا ولػـ تت ػػد ألودػف الػػدفاع سػالنة الػذكر بػػؿ يسػاطت ا فػػى دممت ػا وًضػػت

بت يي ػػد الحكػػػـ المس ػػت مؼ ألس ػػبابف وممطوً ػػف دوف يف تض ػػمف حكم ػػػا المطلػػػوف عمي ػػف ماينيػ ػػد
أطقع ػػا عمػػى مػػذكرات الطػػاعميف ةوالمام ػػا ب ودػػف الػػدفاع والػػدفوع الدواريػػة التػػى يًػػيـ عمي ػػا
دفاع ما واو ما يليب الحكـ الطليف بما يستودب ماضف واإلحالة ٓ

ألف اإلس ػػتبماؼ الما ػػدـ م ػػف المت م ػػيف ـ وطباػ ػاً لااع ػػدة األب ػػر الماً ػػؿ لإلس ػػتبماؼ

أمما يطرح الدعو مف دديد يماـ المحكمة اإلستبمافية وعمي ػا يف تلػرض ألودػف الػدفاع التػى
يب ػ ػػدااا الطاعم ػ ػػاف يم ػ ػػاـ محكم ػ ػػة يوؿ درد ػ ػػة وم ػ ػػا يد ػ ػػد م ػ ػػف دف ػ ػػاع يمام ػ ػػا وعمي ػ ػػا تحاي ػ ػػؽ
مػا يمػزـ تحاياػف مم ػا مػاداـ زمػا لمن ػؿ فػى الػدعو وضػروريا إلظ ػار ودػف الحػؽ في ػا ولػو
دوف طمػ ػ ػػب مػ ػ ػػف المت مػ ػ ػػيف يو المػ ػ ػػدافل عم مػ ػ ػػا ألف تحايػ ػ ػػؽ األدلػ ػ ػػة فػ ػ ػػى الم ػ ػ ػواد الدمابيػ ػ ػػة
او وادب المحكمة فى المااـ األوؿ و ي م يف يكوف راف مىيبة المت ـ يو الػدفاع ـ كمػا

كاف عمي ا يف لـ تر ضرورة إلد ار اذا التحايؽ يف تضمف حكم ا المطلوف عميػف رداً عمػى
تمؾ األودف بما يسوغ أطراح ػا واإللتنػات عم ػا بممطػؽ مابػوؿ ةواسػتد ؿ
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ػحيم ـ واػو مػا

يخط ت ػ ػػف المحكم ػ ػػة اإلس ػ ػػتبمافية ويغنمت ػ ػػف كمي ػ ػػة ول ػ ػػذا ك ػ ػػاف حكم ػ ػػا مليبػ ػ ػاً متل ػ ػػيف ال ػ ػػماض

واإلحالة ٓ

* ماض  ٜٔٛٙ/ٔٓ/ٜـ س  ٖٚـ  ٔٗٛـ ٓ ٕٚٛ
* ماض ٗ ٜٔٛٛ/ٔ/ـ س  ٖٜـ ٖٖ ـ ٓ ٙٙ
خبِغب  :اٌزٕبلغ ف ٝاٌزغجيت ٚاخلـأ ف ٝاٌمبٔٚ ْٛاٌجـالْ 2

ذلؾ يف البابت باألوراؽ يف المػت ـ البػامى ( الطػاعف  ) ..........تمػازؿ عػف مبمػس

يلػ ػ ٖٓٓ الػػؼ دميػػف م ػػر الػػذ ضػػبط فػػى حايبتػػف فػػور الضػػبط ول ػػذا أماضػػت الػػدعو
الدمابي ػ ػ ػػة بالمس ػ ػ ػػبة لواًل ػ ػ ػػة الى ػ ػ ػػروع ف ػ ػ ػػى ت ػ ػ ػػدير ذل ػ ػ ػػؾ المبم ػ ػ ػػس لخ ػ ػ ػػارج ال ػ ػ ػػبقد بالتم ػ ػ ػػازؿ
عف المبمس المذكور (المادة  ٜ /مف الااموف  ٖٛلسمة ٗ ٜٜٔبتمظيـ التلامؿ بالماد األدمبػى)

ورغػػـ أماضػػا الػػدعو الدمابيػػة بالمسػػبة لواًلػػة الىػػروع فػػى ت ػػدير الماػػد الم ػػر لمخ ػػارج
فاف محكمة يوؿ دردة عادت ويوردت واًلة الىروع فى ارتكاب الدريمة سػالنة الػذكر ضػمف
وًابل الدعو التػى ًضػت بادامػة الطػاعف البػامى عم ػا فػى اسػباب حكم ػا كمػا ًضػت بادامتػف
عم ػػا لببػػوت ارتكابػػف لتمػػؾ الدريمػػة اذ ًالػػت مػػا م ػػف  " :ولمػػا كػػاف المػػت ـ البػػامى ًػػد خػػالؼ

كذلؾ الااموف بضبطف عمد خرودف مػف الػبقد وبحيازتػف مبمػس ٖٓٓ يلػؼ دميػف م ػر مخب ػ ة

داخؿ يوراؽ ماد سلود بيف طيات مقبسف بالمخالنة لممادة الرابلػة مػف الاػاموف سػالؼ الػذكر
والمادة  ٖٚ /مف ا بحة التمنيذية ومف بـ يكوف ا ت اـ بابتا فى حؽ المت ـ المذكور وتاضػى
المحكمة بملاًبتف طباا لمواد ا ت اـ " ٓ
وبػذلؾ تكػوف المحكمػػة ًػد ًضػت بملاًبػػة الطػاعف البػامى عػػف دريمػة اماضػت عم ػػا

الدعو الدمابية بتمازلف عف مبمس ٖٓٓ الؼ دميػف مػف الماػد الم ػر والممسػوب اليػف الىػروع
فى ت دير لمخارج دوف اتباع ا د ار ات الاامومية ـ كما ًضت بادامتف كذلؾ عف دريمة لػـ
ترد فى يمر ا حالة وعف واًلة لـ يتضمم ا و ؼ ا ت ػاـ ولػـ تكػف مطروحػة عمػى المحكمػة

عمػػد الن ػػؿ فػػى الػػدعو وًػػد ييػػد الحكػػـ المطلػػوف فيػػف اػػذا الاضػػا ويخػػذ باسػػبابف واعتما ػػا

ب كمم ا ٓ

ولمػػا كػػاف تمػػازؿ الطػػاعف البػػامى عػػف المبمػػس السػػالؼ الػػذكر وًبػػوؿ اػػذا التمػػازؿ مػػف
دامػػب الم ػػمحة تماضػػى بػػف الػػدعو الدمابيػػة فػػى اػػذا ال ػػدد وبالمسػػبف لتمػػؾ الواًلػػة ـ ومػػف
الماػػرر يف

يدػػوز لممحكمػػة يف تلاًػػب المػػت ـ عػػف واًل ػة لػػـ تػػرد ب ػ مر ا حالػػة ولػػـ يىػػمم ا
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الو ؼ والايد المطروح يمام ا عف الدرابـ محؿ المحاكمة والملممػة لممػت ـ والتػى دارت عم ػا

الواًلة وحوكـ عم ا المػت ـ ـ ومػف بػـ فػاف الحكػـ المطلػوف فيػف يكػوف مليبػا اذ ًضػى بادامػف
الط ػ ػ ػػاعف الب ػ ػ ػػامى ع ػ ػ ػػف الى ػ ػ ػػروع ف ػ ػ ػػى ت ري ػ ػ ػػب وت ػ ػ ػػدير الما ػ ػ ػػد الم ػػ ػ ػػر خ ػ ػ ػػارج الػ ػ ػ ػػبقد

بمػػا يسػػتودب ماضػػف وا حالػػف لمخالنتػػف مػػص المػػاد  ٖٓٚ/أد ػ ار ات دمابيػػف والتىم ػػت عمػػى
عدـ دواز محاكمة المت ـ عف واًلة لػـ تػرد بػ مر ا حالػة فضػق عماىػابف مػف تمػاًض وخطػ

فى تطبيؽ الااموف ألف الحكـ بلد يف اببت تمازلػف عػف الماػد الم ػر المضػبوط عػاد وحاكمػف
عف تمؾ الواًلة رغـ أماضا الدعو الدمابية عم ا ورغـ عدـ وروداا فى ًرار ا حالة وورًة
التكميؼ بالحضور ٓ
كمػػا يخمػػت المحكمػػة بحػػؽ الطػػاعف البػػامى فػػى الػػدفاع اذ لػػـ تمنػػت مظػػر المػػدافليف
عمػػف الػػى تمػػؾ الواًلػػة التػػى لػػـ تكػػف مػػف بػػيف الػػت ـ المطروحػػة عمي ػػا ولػػـ تدػػر المرافلػػة عم ػػا

ول ػػـ يتماول ػػا ال ػػدفاع ع ػػف الط ػػاعف الم ػػذكور بالبح ػػث والتنمي ػػد وب ػػذلؾ يك ػػوف الحك ػػـ المطل ػػوف
فيف ًد ىابف ا خقؿ بحؽ الدفاع فضق عما ترد فيػف مػف ً ػور وخطػ فػى تطبيػؽ الاػاموف
وتماًض اذ خالؼ مص المػادة ٖٓٚ /ي  .ج سػالنة الػذكر والمػادة ٖٓٛ /مػف ذات الاػاموف ـ
و محػػؿ لماػػوؿ فى ػػذا ال ػػدد ب ػ ف اللاوبػػف الماضػػى ب ػػا مبػػررة لبػػاًى الد ػرابـ التػػى ديػػف عم ػػا
الطاعمػ ػ ػػاف ألم مػ ػ ػػا يمازعػ ػ ػػاف فى ػ ػ ػػورة الواًلػ ػ ػػة ب كمم ػ ػ ػػا ومػ ػ ػػف الماػ ػ ػػرر فػ ػ ػػى اػ ػ ػػذا ال ػ ػ ػػدد

يمػػف

محػػؿ لتطبيػػؽ مظريػػف اللاوبػػف المبػػررة متػػى ًامػػت تمػػؾ الممازعػػة وألف المحكمػػة ًضػػت

بم ػػادرة المبػػالس السػػالؼ الػػذكر ضػػمف بػػاًى المبػػالس المضػػبوطة رغػػـ سػػبؽ تمػػازؿ الطػػاعف
الب ػػامى عم ػػف با ض ػػافة ال ػػى اف المحكم ػػة ب ػػذلؾ تك ػػوف ً ػػد عطم ػػت ح ػػؽ ال ػػوزير يو م ػػف يميب ػػف

فىالت الم عف الدرابـ التى تال بالمخالنػة لماػاموف السػالؼ الػذكر بلػد ييمولػة المبمػس المضػبوط

لخ ازمػػة الدولػػة والمم ػػوص عمي ػف فػػى المػػادة  /التاسػػلة مػػف الاػػاموف  ٖٛلسػػمة ٗ ٜٜٔبمػػا
يليب حكم ا المطلوف فيف بما يستودب ماضف ٓ
واػػذا الخط ػ الػػذ وًػػل فيػػف حكػػـ محكمػػة يوؿ دردػػة يمسػػحب و ىػػؾ عمػػى الحكػػـ
ا سػػتبمافى المطلػػوف فيػػف والػػذ اعتمػػؽ اسػػباب الحكػػـ المسػػت مؼ ب كمم ػػا واًػػاـ عمي ػػا ًضػػا

بػػرفض ا سػػتبماؼ موضػػوعا وت ييػػد حكػػـ محكمػػة يوؿ دردػػة ول ػػذا بػػات الحكػػـ ا سػػتبمافى
السالؼ الذكر مليباً كذلؾ بمايتليف ملف الاضا بماضف وا حالة ٓ
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"

ٚلذ اعزمش لؼبء إٌمغ ػٍ ٝأٗ :

يد ػػوز لممحكم ػػة اف تلاً ػػب الم ػػت ـ ع ػػف فل ػػؿ ل ػػـ ي ػػرد بورً ػػة التكمي ػػؼ بالحض ػػور

ولـ ترفل عمف الدعو المطروحة امام ا فاذا خالنت ذلؾ تبطؿ أد ار ات المحاكمػة التػى تمػت
ويبطؿ الحكـ الذ بمى عمي ا " ٓ
* ماض ٓٔ ٜٔٙٓ/٘ /ـ س ٔٔ ـ ٕ ٛـ ٓ ٗٔٙ
* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثبٔٗ :
"

محؿ لتطبيؽ مظريف اللاوبة المبررة اذا كاف الطػاعف يمػازع فػى

برمت ا وبكافة يو اف ا الااموميف المختمنة " ٓ

ػورة الواًلػف

* ماض ٖٓ ٜٔٛٙ/ٔٔ/ـ س  ٖٚـ  ٔٛٛـ ٘ٓ ٜٛ
* ماض ٗ ٜٕٔٛ /ٔٔ/ـ ٖٖ ـ ٗ ٔٚـ ٓ ٛٗٚ
وحيث امف لما تادـ دميلف فاف الحكـ المطلوف فيف يكوف ًد راف عميف البطقف بمػا
يستودب ماضف وا حالة ٓ

فٍٙزٖ االعجبة

يمتمس الطاعماف مف محكمة الماض الحكـ :
أوالً  :بابوؿ الطلف ىكق

ثانياً  :وفى الموضوع بماض الحكـ المطلوف فيف
احملبِ / ٝسعبئ ٝػـيٗ
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ثٕٛن ـ رغٙيً اعزيالء
رشثؼ ـ إػشاس
ـــــــــــ

اٌمؼيخ  0229/0عٕبيبد لغُ ثٛالق أث ٛاٌؼال ـ ا  0229/98وٍٚ ٝعؾ اٌمب٘شح ) ـ
 0220/889ؽظش أِٛاي ػبِخ ػٍيب
اٌـؼٓ ثبٌٕمغ  84/2142ق
ــــــــــــــــــــــ
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زلىّخ إٌمغ
اٌذائشح اجلٕبئيخ
ِزوـــــشح
ثأعـجبة اٌـؼٓ ثبٌٕمغ
ادلمذَ ِٓ :

( طاعف محكوـ ضد )

..........

مايػ ػػد الحريػ ػػة تمنيػ ػػذا لمحكػ ػػـ المطلػ ػػوف فيػ ػػف وموطمػ ػػف المختػ ػػار مكتػ ػػب

األسػػتاذ  /محمػػد ردػػابى عطيػػف ـ المحػػامى بػػالماض ـ عمػػارة اإليموبيميػػا

ٕٙىارع ىريؼ باىا ـ الااارة .
ػــــــــــذ :
ف ٝاحلىُ :

الميابة اللامة
ال ادر فى ٓٔ ٕٖٓٓ/ٜ/مف محكمة دمايػات الاػاارة فػى الاضػية رًػـ ٕ

لسمة ٖٕٓٓ دمايات ًسـ بو ؽ يبو اللػق ( ٖٗ لسػمة ٖٕٓٓ كمػى وسػط
الا ػػاارة رً ػػـ ٖ ٙٙلس ػػمة ٕٕٓٓ ح ػػر يمػ ػواؿ عام ػػة عمي ػػا ) والااض ػػى
حض ػػوريا ( يو ً ) بملاًب ػػة  ..........بالس ػػدف المى ػػدد لم ػػدة س ػػبل س ػػموات
عمػػا مسػػب أليػػف بالبمػػد يو ب ػ مر اإلحالػػة ( باميػػا ) ملاًبتػػف بالسػػدف لمػػدة

ب ػػقث س ػػموات عم ػػا مس ػػب ألي ػػف بالبم ػػديف  :بامي ػػا وبالب ػػا ع ػػدا ال ػػت ـ الػ ػواردة
بػ ػػالنارات ج د ز ح بالبمػ ػػد بالبػ ػػا (ٔ) فاضػ ػػت المحكمػ ػػة بب ار تػ ػػف مم ػ ػػا
( بالبا ) بلزلف مف وظينتف ـ وبم ادرة المحررات المزورة المضبوطة  .مل
ألزامف مل باًى المحكوـ عمي ـ بالم اريؼ الدمابية .
أؽبٌذ إٌيبثخ اٌؼبِخ وال ِٓ :
(ٔ) ..........
(ٕ) ..........

اٌٛلبئـــــــغ

( الطاعف )

(ٖ) ..........
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(ٗ) ..........
(٘) ..........
(.......... )ٙ
(.......... )ٚ
(.......... )ٛ
(.......... )ٜ
(ٓٔ) ..........
(ٔٔ) ..........
(ٕٔ) ..........
(ٖٔ) ..........
(ٗٔ) ..........
(٘ٔ) ..........
(.......... )ٔٙ
(.......... )ٔٚ
(.......... )ٔٛ
ألم ػػـ ف ػػى ي ػػوـ  ٜٜٔٛ/ٜ/ٕٚوك ػػذا خ ػػقؿ النتػ ػرة م ػػف أبري ػػؿ س ػػمة ٕٔٓٓ حت ػػى
ٖٔ ٕٕٓٓ/ٔٓ/بدابرة ًسـ ىرطة بو ؽ ـ محافظة الااارة .
أٚال :

(ٔ )

ادلز ُٙاألٚي ا اٌـبػٓ ) :

ي  -ب ػػنتف موظنػ ػاً عامػ ػاً ـ ماب ػػب رب ػػيس مدمػػس اإلدارة واللض ػػو الممت ػػدب لبم ػػؾ
 ( ..........يحد الىركات المساامة التى تسااـ الدولة بم يب فى مال ػا

) سػ ػ ػ ؿ لمم ػ ػػت ـ الب ػ ػػامف اإلس ػ ػػتيق

دوف ح ػ ػػؽ وبمي ػ ػػة التمم ػ ػػؾ عم ػ ػػى مبم ػ ػػس

( أبم ػػيف ممي ػػوف وتس ػػلمابة وواح ػػد وتس ػػلوف يلػػػؼ دمي ػػا ) ٓٓٓٔ ٕٜٜدػ ػػـ
المممػػوؾ لد ػػة عممػػف منػػة البيػػاف وكػػاف ذلػػؾ حيمػػة بػ ف يمػػر المخت ػػيف بنػػرع

الم مدسيف ب رؼ المبمس مؼ البياف ماداً ألى المت ـ سالؼ الػذكر رغػـ عػدـ

أسػ ػتحااًف ل ػػف وبالمخالن ػػة لتلميم ػػات البم ػػؾ المركػػػز واألعػ ػراؼ الم ػػػرفية
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الملمػػوؿ ب ػػا فػػى مػػمم اإلبتمػػاف حػػاؿ كومػػف محظػػور التلامػػؿ ملػػف أبتماميػػا
فمكمف بذلؾ مف اإلستيق عمى ذلؾ المبمس عمى المحو المبيف باألوراؽ .

ب  -ب نتف منة البياف يضر عمداً ب مواؿ د ة عممف ب ف أرتكب الدماية موضوع
اإلت اـ السابؽ مما يضاع عمػى د ػة عممػف مبمػس ٓٓٓ ٕ٘ٛٛدػـ ( خمسػة

مقييف وبماممابة وبمامية وعىروف يلؼ دمي ػا ) ًيمػة المبمػس المسػتولى عميػف

دوف ح ػػؽ مض ػػافاً ألي ػػف النواب ػػد البمكي ػػة المس ػػتحاة عمي ػػف عم ػػى المح ػػو المب ػػيف

بالتحاياات .
(ٕ )

ادلز ُٙاٌضبِٓ ـ : ..........

أىػترؾ مػل المػػت ـ األوؿ بطرياػى اإلتنػػاؽ والمسػاعدة فػى ارتكػػاب الدمػايتيف موضػػوع

اإلت اميف السابايف وذلؾ ب ف أتنؽ ملف عمى أرتكاب ما وسػاعد بػ ف مبػؿ يمػاـ مسػبولى فػرع
الم مدسػػيف موًل ػاً عمػػى أي ػػاؿ بسػػحب مبمػػس مميػػوميف وتسػػلمابة وواحػػد وتسػػليف يلػػؼ دمي ػػا

وح ػؿ عمػى ًيمتػف منػة البيػاف ماػداً رغػـ عممػف بلػدـ أسػتحااًف لػف فوًلػت الدريمػة بمػا عمػػى
اذا اإلتناؽ وتمؾ المساعدة عمى المحو المبيف بالتحاياات .

صبٔيب :

(ٔ )

ادلزّٙبْ األٚي ا اٌـبػٓ ) ٚاٌضبٔ: .......... ٝ

ي

ػ األول  :ب ػػنتف رب ػػيس مدم ػػس أدارة بم ػػؾ  ..........واللض ػػو الممت ػػدب
واآلخ ػػر ب ػػنتف ماب ػػب رب ػػيس مدم ػػس أدارة البم ػػؾ واللض ػػو الممت ػػدب س ػ ػػق
لممت مػيف مػف الخامػس حتػى اللاىػػر(.......... ..........

..........

 ).......... .......... ..........ـ اإلستيق بوير حؽ وبمية التممػؾ
عم ػ ػػى مبم ػ ػػس ٖٗ ٜ٘ٛٗٓد ػ ػػـ ( خمس ػ ػػة مقي ػ ػػيف وبمامماب ػ ػػة ويربل ػ ػػوف يل ػ ػػؼ

وتسػػلمابة ويربلػػة وبقبػػوف دمي ػػا) وذلػػؾ بمبمػػس (ٖٖٖ٘ٔٗٔ دػػـ لممت مػػيف
الخامس ً ( ..........ضى بب ار تػف ) والسػادس  ..........ؤٕٜٔٚٛٛ
د ػػـ لمم ػػت ـ الس ػػابل و  ٜٖٜٔٗٗٔد ػػـ لمم ػػت ـ الب ػػامف  ..........والتاس ػػل
 ..........ومبمس ٗ٘ ٔٚٙ٘ٛدـ لممت ـ اللاىر) الممتوؾ لمبمؾ المركػز
الم ر

وكاف ذلؾ حيمة ب ف يم ار مسبولى اإلدارة الخاردية بالبمؾ ومدير

فرعػػى الاػػاارة ومديمػػة م ػػر ببيػػل مبمػػس ٕٔ مميػػوف دو ر يمريكػػى ـ ح ػػق
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عميف مف يمواؿ البمؾ المركز الم ر بمودب مسػتمدات مػزورة ـ لمىػركات

التى يمبم ا المت موف سالنو الػذكر بسػلر ياػؿ عػف سػلر ال ػرؼ السػابد فػى
تاريخ البيل النلمى مما مكم ـ مف اإلسػتيق عمػى المبػالس منػة البيػاف عمػى
المحو المبيف باألوراؽ .
وً ػػد أرتبط ػػت ا ػػذ الدماي ػػة بدم ػػايتى تزوي ػػر مح ػػررات لد ػػة عمم م ػػا

( أح ػ ػػد الى ػ ػػركات المس ػ ػػاامة الت ػ ػػى تس ػ ػػااـ الدول ػ ػػة بم ػ ػػيب ف ػ ػػى مال ػ ػػا)
واس ػػتلمال ا أرتباطػ ػاً

ياب ػػؿ التدزب ػػة ذل ػػؾ يم مػػػا ف ػػى ذات الزمػػػاف والمكػػػاف

وب ػػنت ما سػػالنة ال ػػذكر غيػ ػ ار والمػػت ـ البالػػث ( )..........با ػػد التزوي ػػر
موضػػوع محػػررات لد ػػة عمم ػػـ اػػى ( ٔ ـ مخردػػات الحاسػػب اآللػػى لنرعػػى
الا ػػاارة ومديم ػػة م ػػر ع ػػف النتػ ػرة م ػػف ٔٔ حت ػػى ٕٓ ٕٓٓٔ/ٕٔ/ـ

ٕـ

أىػلارات بيػل اللممػػة لمىػركات األربػل منػػة البيػاف ـ ٖ ـ بيػػاف مركػز تػوازف
اللممة المرسؿ ألى البمؾ المركز الم ر ـ ٗ ـ الكتػاب الػرًيـ ٗٗٓٔٛ
المرسؿ ألى محافظ البمؾ المركز ) حاؿ تحريراا المخػتص بوظػابن ـ وذلػؾ
بدلم ػػـ واًلػػة مػػزورة فػػى

ػػورة واًلػػة

ػػحيحة بػ ف ي ػػدر المػػت ـ البالػػث

باإلتناؽ مل المت ميف األوؿ والبامى ً ار اًر بمحو بيامات الحاسب اآللػى لنرعػى

الا ػ ػػاارة ومديم ػ ػػة م ػ ػػر وذل ػ ػػؾ خ ػ ػػقؿ النتػ ػ ػرة م ػ ػػف ٔٔ ٕٓٓٔ/ٕٔ/حت ػ ػػى

ٕٓ ٕٓٓٔ/ٕٔ/ةواعادة ًيد عمميػات بيػل الػدو ر لمىػركات األربلػة الخا ػة

بالمت ميف سالنى الذكر بتاريخ سابؽ عمى تاريخ تمنيػذاا النلمػى عمػى خػقؼ

الحاياػ ػة وً ػػاـ المت م ػػاف األوؿ والب ػػامى بتكمي ػػؼ مس ػػبولى اإلدارة الخاردي ػػة
بالبمؾ بتحريػر أىػلارات بيػل المبمػس مػؼ البيػاف بػذات التػاريخ المػزور وبايمػة
سلر ال رؼ السابد فيف لتتنؽ وما ًاما ب درابف مف ًيػود مػزورة ويببتػا تمػؾ
البيامات بمركز توازف اللممػة المرسػؿ ألػى البمػؾ المركػز الم ػر مضػمميف
أي ػػا زو اًر مبم ػػس ٕٔ ممي ػػوف دو ر م ػػؼ البي ػػاف ويبب ػػت الم ػػت ـ األوؿ بكتاب ػػف
ال ػرًيـ ٗٗٓ ٔٛالمرسػػؿ ألػػى محػػافظ البمػػؾ المركػػز أد ػ ار تمػػؾ البيػػوع ًبػػؿ
توييػػر سػػلر ال ػػرؼ ويف المت مػػيف مػػف الخػػامس حتػػى اللاىػػر ًػػاموا بسػػداد
المبمػ ػػس الملػ ػػادؿ بالدميػ ػػف الم ػ ػػر عمػ ػػى خػ ػػقؼ الحاياػ ػػة واسػ ػػتلمق تمػ ػػؾ
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المحررات المزورة فيما زورت مف يدمف مل عمم ما بتزويراا ب ف ًاما ب رساؿ

مركػػز ت ػوازف اللممػػة المػػزور ألػػى البمػػؾ المركػػز الم ػػر إلعمػػاؿ بػػار فػػى
اإلستح اؿ عمى المبمس المذكور ويرسؿ المت ـ األوؿ الكتاب المزور مػؼ
البياف ألى محافظ البمؾ المركز محتداً ب حة ما يببت بف زو اًر ست اًر لدماية

تس يؿ أستيقبف والمت ـ البامى عمى تمؾ المبػالس لممت مػيف سػالنى الػذكر واػو

األمػػر الملاًػػب عميػػف بالمػػادة ٕٗٔ مكػػر اًر مػػف ًػػاموف اللاوبػػات عمػػى المحػػو
المبيف بالتحاياات .

ب  -ب ػنت ما منػة البيػاف ح ػق لممت مػيف مػف الخػامس حتػى اللاىػر بػدوف حػؽ
عمػػى ممنلػػة مػػف عمػػؿ مػػف يعمػػاؿ وظينتي مػػا ب ػ ف يم ػ ار مػػدير فرعػػى الاػػاارة
ومديمػػة م ػػر بتحويػػؿ المديوميػػة الدو ريػػة المسػػتحاة عمػػى ىػػركات المت مػػيف

الخامس ( ًضى بب ار تف ) والسادس والبالوة (٘ ٜٗٛٙٛٚدو ر ) والمت ـ
الس ػػابل البالو ػػة (  ) ٗٙٛٛٛٛٛدو ر يمريك ػػى ) والمت م ػػيف الب ػػامف والتاس ػػل
والبالو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة (  ٕٖٜٜ٘ٛدو ر ) والم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت ـ اللاى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر البالوػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
( ٖٓٔ ٜٙٗٓدو ر ) أل ػػى حس ػػابات ـ المديم ػػة بالدمي ػػف الم ػػر بالمخالن ػػة
لتلميمػػات البمػػؾ المركػػز

مظن ػريف أيػػااـ بممنلػػة غيػػر مسػػتحاة تمبمػػت فػػى

م ػػو مػػديوميت ـ الدو ريػػة طػػرؼ البمػػؾ د ػػة عمم م ػػا وتدميػػب ـ زيػػادة يسػػلار
ال رؼ عمى المحو المبيف بالتحاياات .
ج  -ب ػػنت ما منػػة البيػػاف يض ػ ار عمػػداً ب ػ مواؿ وم ػػالم د ػػة أت ػػؿ ب ػػا بحكػػـ
عمم ما اى البمؾ المركز الم ر بػ ف أرتكبػا الدمايػة المبيمػة بالبمػد باميػا ـ

ٔ /ي ممػػا يلحػػؽ ضػػر اًر بػ مواؿ البمػػؾ سػػالؼ الػػذكر بموػػت ًيمتػػف ٖٜٗ٘ٛٗٓ
دـ ( خمسة مقييف وبماممابة ويربلوف يلناً وتسلمابة ويربلػة وبقبػوف دمي ػا)

ًيمػػة النػػارؽ بػػيف سػػلر ال ػػرؼ الػػذ تػػـ بماتضػػا تمنيػػذ عمميػػات بيػػل اللممػػة
لممت ميف سالنى الذكر وسلر البيل وًت التمنيػذ النلمػى ويلزمػا البمػؾ المركػز

بتػػدبير مبمػػس ٕٔ مميػػوف دو ر يمريكػػى مػػف اإلحتيػػاطى المركػػز لمبمػػؾ بػػدوف
ح ػػؽ بمود ػػب مرك ػػز تػ ػوازف اللمم ػػة الم ػػزور م ػػؼ البي ػػاف عم ػػى المح ػػو المب ػػيف
بالتحاياات .
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( ٕ)

ادلز ُٙاٌضبٌش ـ . ..........

يػ

ب ػػنتف موظنػاً عامػاً ( المػػديراللاـ الربيسػػى لبمػػؾ  ) ..........يضػػر عمػػداً
ب مواؿ وم الم د ة أت ؿ ب ػا بحكػـ عممػف اػى البمػؾ المركػز الم ػر

بػ ف ي ػػدر الاػرار المػػارخ ٕٓ ٕٓٓٔ/ٕٔ/ب عػػادة تىػػويؿ الحاسػػب اآللػػى
لنرعػػى الا ػػاارة ومديمػػة م ػػر وذل ػػؾ إلببػػات عممي ػػات بيػػل اللممػػة ـ مح ػػؿ

الو ؼ باميا ـٔ /ي ـ بتاريخ سابؽ عمػى تػاريخ البيػل النلمػى ممػا يضػاع
عمػػى البمػػؾ سػػالؼ الػػذكر مبمػػس ٖٗ ٜ٘ٛٗٓج (خمسػػة مقيػػيف وبماممابػػة
ويربلػػوف يلنػػا وتسػػلمابة ويربلػػة وبقبػ ػوف دمي ػا ) ًيمػػة النػػارؽ بػػيف سػػلر
ال رؼ الذ تـ بماتضػا تمنيػذ عمميػات بيػل اللممػة لممت ػيف سػالنى الػذكر
ب-

وسلر البيل وًت التمنيذ النلمى عمى المحو المبيف بالتحاياات .

ب نتف منة البيػاف غيػر با ػد التزويػر موضػوع محػررات لد ػة عممػف اػى

(ٔـ

مخرد ػ ػ ػػات الحاس ػ ػ ػػب اآلل ػ ػ ػػى لنرع ػ ػ ػػى الا ػ ػ ػػاارة ومديم ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػر

ٕ ـ مركػػز تػ ػوازف اللممػػة المرسػػؿ ألػػى البم ػػؾ المرك ػػز الم ػػر ) ح ػػاؿ
تحريراػػا المخػػتص بوظينتػػف بدلمػػف واًلػػة مػػزورة فػػى

ػػورة واًلػػة

ػػحيحة

بػ ػ ف ي ػػدر ًػ ػ ار اًر بمح ػػو بيام ػػات الحاس ػػب ا ل ػػى لمن ػػرعيف الم ػػذكوريف وًي ػػد

عمميات البيل منة البياف بتاريخ سػابؽ عمػى تػاريخ تمنيػذاا النلمػى ووًػل
عمػػى مرك ػػز تػػوازف اللمم ػػة المب ػػيف و ػػناً بالتحايا ػػات والبابػػت ب ػػف البيام ػػات
المزورة منة البياف مل عممف بتزويراا عمى المحو المبيف باألوراؽ .

( ٖ)

ادلز ِٓ ّْٛٙاخلبِظ ؽىت اٌؼبشش  : ُ٘ٚــ الخامس ً ( .......... :ضى بب ار تف
) والسػ ػػادس  ( ..........وًضػ ػػى غيابي ػ ػػا بحبس ػ ػػف س ػ ػػمة ) والس ػ ػػابل ..........

( وًضػػى بحبسػػف سػػمة مػػل اإلياػػاؼ ) والبػػامف  ( ..........وًضػػى بسػػدمف مىػػدداً

سبل سموات وبحبسف سمف مل اإلياػاؼ) والتاسػل  ( ..........وًضػى غيابيػا بحبسػف

سمف ) واللاىر (..........وًضى غيابيا بحبسف سمة) .

أىػ ػػتركوا بطرياػ ػػى اإلتنػ ػػاؽ والمسػ ػػاعدة مػ ػػل المت مػ ػػيف األوؿ والبػ ػػامى فػ ػػى

أرتكػػاب المسػػمدة ألي مػػا بالو ػػؼ باميػػا ـ ٔ /ي ب ج بػ ف أتناػوا مل مػػا عمػػى

أرتكاب ا تحاياا لم الح ـ فى ح وؿ كؿ مم ـ عمى المبالس الدو ريػة المبيمػة ًػد ار
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بالتحاياات بسلر يًؿ مف سلر ال رؼ الملمف فى تاريخ البيل النلمى وساعدواما
ب ف تح موا بدوف حػؽ عمػى المبػالس منػة البيػاف وًبمػوا تحويػؿ مػديوميات ـ الدو ريػة
ألػػى اللممػػة المحميػػة مػػل عمم ػػـ بلػػدـ دػواز ذلػػؾ ودوف أعتػراض مػػم ـ عمػػى أد ػ ار
تمؾ الايود بحسابات الىركات التى يمبموم ا فوًلت الدريمة بما عمى اػذا اإلتنػاؽ
صبٌضب :
(ٔ )

وتمؾ المساعدة عمى المحو المبيف باألوراؽ .
ادلزّٙبْ األٚي ا اٌـبػٓ ) ٚاٌضبٔ ٝـ : ..........

ي-

ب ػ ػػنت ما منػ ػػة البيػ ػػاف ح ػ ػػق لممت مػ ػػيف البػ ػػامف والتاسػ ػػل ( ..........و

 )..........بػػدوف حػػؽ عمػػى ربػػم مػػف عمػػؿ مػػف يعمػػاؿ وظينتي مػػا بموػػت
ٕٓٓٓ ٛٓٛٛدػػـ ( بمػػاموف مميػػوف وبماممابػػة ةوابمػػاف وبمػػاموف يلػػؼ دميػػف)

مف يمواؿ البمؾ د ة عمم ما ب ف وافاا عمى ى ار البمػؾ لمم ػمل المبػيف

و ناً باألوراؽ والخػاص بىػركة المت مػيف سػالنى الػذكر بايمػة موػالى في ػا
تتنػػؽ وًيمتػػف النلميػػف بمودػػب تاييمػػات غيػػر

ػػحيحة يدريػػت باإلتنػػاؽ

فيمػػا بيم مػػا والمت مػػيف السػػادس عىػػر ( ..........ـ ماضػػى بحبسػػف سػػمف

م ػػل اإليا ػػاؼ ) والس ػػابل عى ػػر ( ..........ـ ماض ػػى بحبس ػػف س ػػمف م ػػل
اإلياػاؼ ) واتخػػذا ـ حالػػة كوم مػػا مػػف األعضػػا التمنيػػذييف بمدمػػس أدارة

البمػػؾ ـ أد ػ ار ات مػػف ى ػ م ا تخنػػيض مديوميػػة ىػػركتى المت مػػيف البػػامف
والتاسػ ػ ػػل ( ..........و  ) ..........بتمػ ػ ػػؾ الايمػ ػ ػػة بالمخالنػ ػ ػػة لض ػ ػ ػوابط
وىػ ػػروط الموافاػ ػػة اإلبتماميػ ػػة ال ػ ػػادرة مػ ػػف مدمػ ػػس أدارة البمػ ػػؾ فػ ػػى اػ ػػذا
الىػ ف مظنػريف أياامػػا بػذلؾ الػربم الويػر مسػػتحؽ ل مػا عمػػى المحػو المبػػيف
باألوراؽ .
ب-

ب ػػنت ما منػػة البيػػاف ح ػػق لممػػت ـ اللاىػػر ( ..........ـ ماضػػى غيابيػػا
بحبس ػػف سمف ) بوير حؽ عمى ربػم مػف عمػؿ مػف يعمػاؿ وظينتي مػا بموػت

ًيمتفٕٖٖٕٕ٘٘ٛدـ ( بقبة وخمسػوف مميػوف وبقبمابػة ةوابمػاف وخمسػوف

يلؼ ومابتاف ةوابماف وبماموف دمي ا ) مف يمػواؿ البمػؾ د ػة عمم مػا بػ ف
وافاػػا عمػػى ى ػ ار البمػػؾ ألس ػ ـ ىػػركة المػػت ـ سػػالؼ الػػذكر المبيمػػة و ػػنا
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بػػاألوراؽ بمودػػب تاييمػػات مػػزورة وغيػػر

ػػحيحة يدريػػت باإلتنػػاؽ فيمػػا

بيم مػػا والمت مػػيف السػػادس عى ػر ( ..........ـ ماضػػى بحبسػػف سػػمة مػػل
اإليااؼ ) والسابل عىر ( ..........ماضى بحبسف سػمف مػل اإلياػاؼ )

رغـ أملداـ ًيمت ا السػوًية ةواتخػذا ـ حالػة كوم مػا مػف األعضػا التمنيػذييف
بمدمػػس أدارة البمػػؾ ـ أد ػ ار ات مػػف ى ػ م ا تخنػػيض مديوميػػة ىػػركة المػػت ـ
اللاى ػػر ( )..........بالايم ػػة من ػػة البي ػػاف بالمخالن ػػة لضػ ػوابط وى ػػروط
الموافاة اإلبتمامية ال ادرة مف مدمػس أدارة البمػؾ فػى اػذا الىػ ف مظنػريف

أيا بذلؾ الربم الوير مستحؽ لف عمى المحو المبيف باألوراؽ .
ج-

ب نت ما منػة البيػاف غيػ ار با ػد التزويػر موضػوع محػررات لد ػة عمم مػا
اى ( ٔ ـ المػذكرة المارخػة ٕٕ ٕٓٓٔ/ٔٔ/ـ

ٕ ـ محضػر أدتمػاعى

مدمس أدارة البمػؾ المػارخيف  ) ٕٓٓٔ/ٕٔ/ٕٚ ٔٔ/ٕٜحػاؿ تحريراػا
المخ ػ ػػتص بوظينتي م ػ ػػا وذل ػ ػػؾ بدلم م ػ ػػا واًل ػ ػػة م ػ ػػزورة ف ػ ػػى

ػ ػػورة واًلػ ػ ػة

ػػحيحة ب ػ ف يمػػر المػػت ـ البػػامى مسػػبولى اإلدارة المركزيػػة لمنػػروع بتحريػػر

تمػػؾ المػػذكرة وتضػػميم ا زو اًر أسػػتوراؽ مركػػز اإلدارة الػػدولى ـ المسػػمد أليػػف
يمر تاييـ الم مليف منى البياف مف ًبؿ مدمس اإلدارة ـ مدة بقبػة يىػ ر

إلعػ ػػداد ذلػ ػػؾ التايػ ػػيـ ويببػ ػػت ( المػ ػػت ـ البػ ػػامى ) عمػ ػػى خ ػ ػقؼ الحاياػ ػػة
بالمحض ػريف منػػى البيػػاف عػػدـ أعت ػراض مراًبػػى حسػػابات البمػػؾ عمػػى تمػػؾ
اإلد ػ ار ات بويػػة األخػػذ بمتوسػػط التاييمػػات الموػػالى في ػػا و ػػادًف المػػت ـ
األوؿ عمػػى ذلػػؾ وًػػاـ األخيػػر ب

ػػدار يوامػػر ألميمػػة سػػر مدمػػس اإلدارة

بح ػػذؼ أعت ارض ػػات المدم ػػس عمػػػى تخن ػػيض تم ػػؾ المديومي ػػة بالمحضػ ػريف

سػػالنى الػػذكر واسػػتلمق تمػػؾ المحػػررات المػػزورة فيمػػا زورت مػػف يدمػػف مػػل
عمم م ػػا بتزويرا ػػا بػ ػ ف ًام ػػا ب رس ػػال ا أل ػػى مس ػػبولى ف ػػرع الا ػػاارة محتد ػػيف
ب حة ما يببتب ا فػى تخنػيض مديوميػة ىػركات المت مػيف مػف البػامف حتػى
اللاىر بالايمة منة البياف عمى المحو المبيف بالتحاياات .

د -

أى ػ ػ ػػتركا بطريا ػ ػ ػػى اإلتن ػ ػ ػػاؽ والمس ػ ػ ػػاعدة م ػ ػ ػػل المت م ػ ػ ػػيف الس ػ ػ ػػادس عى ػ ػ ػػر
( ..........ـ

ماضػ ػ ػػى بحبسػ ػ ػػف سػ ػ ػػمف مػ ػ ػػل اإلياػ ػ ػػاؼ ) والسػ ػ ػػابل عىػ ػ ػػر
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( ..........ـ ماضى بحبسف سػمف مػل اإلياػاؼ ) فػى تزويػر محػرر عرفػى
او التايميف المارخيف ٔٔ ٕٓٓٔ/٘/ٕٚ ٗ/ب ف أتناا مل ما عمى ذلؾ
وسػػاعدااما والمػػت ـ اللاى ػػر بػػ ف يمػػدواما بالبيام ػػات المػ ػراد أببات ػػا ب ػػذيف
التاريريف المزوريف فوًلت الدريمة بما عمى اذا اإلتناؽ وتمػؾ المسػاعدة
واس ػػتلمق تمػػػؾ المح ػػررات الم ػػزورة فيمػػػا زورت م ػػف يدم ػػف م ػػل عمم مػ ػػا
بتزويراػػا بػ ف يرسػػق اػػذيف التاريػريف ألػػى فػػرع الاػػاارة بالبمػػؾ د ػػة عمم مػػا
محتدػيف ب ػػحة مػػا دوف ب مػا زو اًر وإلعمػػاؿ بارامػػا فػى تخنػػيض مديوميػػة

المػػت ـ اللاىػػر ( )..........بويػػر حػػؽ فوًلػػت الدريمػػة بمػػا عمػػى اػػذا
اإلتناؽ وتمؾ المساعدة عمى المحو المبيف بالتحاياات .

اػ -

ب ػػنت ما منػػة البيػػاف يض ػ ار عمػػداً ب ػ مواؿ البمػػؾ د ػػة عمم مػػا ب ػ ف أرتكبػػا

الدماي ػػة موض ػػوع اإلت ػػاـ بالبػ ػاً ـ ٔ  /ي ب مم ػػا يض ػػاع عمي ػػا مبم ػػس
المديوميػ ػػة المسػ ػػتحاة ل ػ ػػا طػ ػػرؼ المت مػ ػػيف البػ ػػامف  ..........والتاسػ ػػل

 ..........واللاىر  ..........والبػالس ًيمتػف ٕ ٖٕٕٔٗٙٚٛدػـ (مابػة
ويربلة وبقبوف مميوما ومابتاف وسػبلة وسػتوف يلنػا ومابتػاف ةوابمػاف وبمػاموف
دمي ا ) عمى المحو المبيف بالتحاياات .

و -

ب نت ما منة البياف ح ق لممت ميف الحاد عىر ( ..........ـ ماضػى

غيابيػػا بحبسػػف سػػمف ) وال اربػػل عىػػر( ..........ـ ماضػػى غيابيػػا بب ار تػػف )

والخػػامس عى ػر ( ..........ـ ماضػػى غيابيػػا بب ار تػػف ) عمػػى ممنلػػة مػػف
عمؿ مف يعماؿ وظينتي ما وحاو الح وؿ ل ـ عمػى ربػم بػدوف حػؽ بػ ف

وافاػػا ـ حػػاؿ كوم مػػا مػػف األعضػػا التمنيػػذييف بمدمػػس أدارة البمػػؾ ـ عمػػى
ى ار اللاارات المادمػة مػف المت مػيف سػالنى الػذكر والملػد بىػ م ا تاييمػات

موػػالى في ػػا والتػػى يدريػػت باإلتنػػاؽ فيمػػا بيم مػػا والمت مػػيف السػػادس عىػػر
والبػػامف عىػػر مظنػػريف أيػػااـ بممنلػػة غيػػر مسػػتحاة تمبم ػػت ف ػػى أيا ػػاؼ
اإلد ار ات الاامومية المتليف أتخاذاا ًػبم ـ ومحػاوليف بػذلؾ تظنيػراـ بػربم
غير مستحؽ تمبؿ فى تخنيض مديوميت ـ طرؼ البمؾ د ة عمم ما بتمػؾ
الايـ الموالى في ا عمى المحو المبيف بالتحاياات .
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ز -

ب ػنت ما منػػة البيػاف ح ػػق لممػت ـ البػػامى عىػر (  ..........ـ ماضػػى
بب ار تف ) دوف حؽ عمى ممنلة مف عمؿ مػف يعمػاؿ وظينتي مػا بػ ف وافاػا

ـ حػػاؿ كوم مػػا مػػف األعضػػا التمنيػػذييف بمدمػػس أدارة البمػػؾ ـ عمػػى مػػمم
المت ـ البالث عىر ( ..........ـ ماضػى غيابيػا بب ار تػف ) ًرضػاً بمبمػس

ٕٗ ممي ػػوف دمي ػػف بالمخالن ػػة لتلميم ػػات البم ػػؾ المرك ػػز وم ػػذكرة اإلس ػػتلقـ
الملػػدة عػػف األخيػػر وتحويػػؿ مبمػػس الاػػرض مػػؼ البيػػاف ألىالحسػػاب الػػدابف
لممػػت ـ البػػامى عىػػر ( ًضػػى بب ار تػػف ) ممػػا ظنػػر بممنلػػة غيػػر مسػػتحاة
تمبم ػ ػػت ف ػ ػػى تحس ػ ػػيف مرك ػ ػػز اإلبتم ػ ػػامى عم ػ ػػى خ ػ ػػقؼ الحايا ػ ػػة ةوايا ػ ػػاؼ
اإلد ار ات الاامومية المتليف أتخاذاا ًبمف عمى المحو المبيف بالتحاياات .

ح-

ب نت ما منة البياف يضػ ار عمػداً بم ػالم البمػؾ د ػة عمم مػا بػ ف أرتكبػا

الدمػػايتيف موضػػوع اإلت ػػاـ بالبػػا ـ ٔ /و ز ممػػا عطػػؿ د ػػة عمم مػػا فػػى
أتخػػاذ أد ػ ار ات مطالبػػة المت مػػيف بتمػػؾ المػػديوميات المسػػتحاة عمػػي ـ عمػػى
المحو المبيف بالتحاياات .

(ٕ )

ادلز ُٙاٌشاثغ ـ  ..........ا ٚلؼ ٝحبجغٗ عٕخ ) :

أىترؾ بطرياى اإلتناؽ والمسػاعدة مػل المت مػيف األوؿ والبػامى فػى أرتكػاب

الدمايػػات موضػػوع اإلت امػػات بالبػػا ـ ٔ/ي ب بػ ػ ف أتن ػػؽ مل مػػا عمػػى أرتكاب ػػا
در ً اررات تمنيذيػة لنػرع
وساعداما ب ف تداخؿ فى أد ار ات التسوية منة البياف م اً

الاػػاارة ـ بالمخالنػػة لمكمػػات وظينتػػف كمستىػػار ًاموميػػا لمبمػػؾ ـ تضػػممت تخنػػيض
مديوميػ ػ ػ ػ ػػة المت م ػ ػ ػ ػ ػػيف البػ ػ ػ ػ ػػامف ( )..........والتاس ػ ػ ػ ػ ػػل ( ) ..........واللاى ػ ػ ػ ػ ػػر

( )..........وذلػػؾ دوف أسػػتينا ىػػروط الموافاػػة اإلبتماميػػة ال ػػادرة مػػف مدمػػس
اإلدارة فى ذلؾ الى ف وبالمخالنة لمذكرة الىبوف الاامومية الممت ية ألػى عػدـ دػواز
ذلػػؾ التخنػػيض فوًلػػت الدريمػػة بمػػا عمػػى اػػذا اإلتنػػاؽ وتمػػؾ المسػػاعدة عمػػى
المحو المبيف بالتحاياات .
(ٖ)

ادلزّٙبْ اٌضبِٓ ـ ٚ ،.........اٌزبعغ ـ .........ا ٚلؼ ٝغيبثيب حبجغٗ عٕخ ) :

ي -

أىتركا بطرياى اإلتناؽ والمساعدة مل المت ميف األوؿ والبامى فى أرتكاب
الدمػايتيف موضػوع اإلت ػاميف بالبػا ـ ٔ/ي ج ا ػ بػ ف أتناػا مل مػا عمػػى
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أرتكاب ا وساعدااما بػ ف ًػدـ األوؿ يوراؽ ماػؿ ممكيػة الم ػمل الموػالى فيػف

ووًػػل البػػامى عمػػى عاػػد التسػػوية المػػارخ ٕٔ ٕٓٓٔ/ٕٔ/واسػػتوليا بمودػػب
ذل ػػؾ عم ػػى مبمػ ػس ٓٓٓرٕٛٛرٓ ٛممي ػػوف دمي ػػف بوي ػػر ح ػػؽ م ػػف خ ػػقؿ
تخنيض مديومية الىركتيف منتى البياف بتمؾ الايمة فوًلت الدريمة بمػا
عمى اذا اإلتناؽ وتمؾ المساعدة عمى المحو المبيف بالتحاياات .
ب-

أىػػتركا بطرياػػى اإلتنػػاؽ والمسػػاعدة مػػل المػػت ـ السػػادس عىػػر( ..........

ـ ماضػػى بحبسػف سػمف مػل اإلياػػاؼ ) فػى أرتكػػاب الدمايػة موضػػوع اإلت ػػاـ

بالبػػا ـ  / ٛب ب ػ ف أتناػػا ملػػف عمػػى أرتكاب ػػا وسػػاعدا ب ػ ف يمػػدا ببيامػػات
األ ؿ المػراد تاييمػف فاػاـ المػت ـ السػادس عىػر ب ببات ػا فػى تاريػر بايمػة
موالى فوًلت الدريمة بمػا ً عمػى اػذا اإلتنػاؽ وتمػؾ المسػاعدة عمػى المحػو
المبيف بالتحاياات .
(ٗ )

ادلز ُٙاٌؼبشش ـ  ..........ا ِمؼ ٝغيبثيب حبجغٗ عٕخ ) :

ي-

أىترؾ بطرياى اإلتناؽ والمساعدة مل المت ميف األوؿ والبامى فى أرتكػاب

الدمابيػػة موضػػوع اإلت ػػاميف بالبػػا ـ ٔ  /ب ج اػ ػ ب ػ ف أتنػػؽ مل مػػا
عمػػى أرتكاب ػػا وسػػاعداما ب ػ ف ًػػدـ ل مػػا يس ػ ـ الىػػركة خا ػػتف والتػػى تػػـ

بيل ػػا لمبم ػػؾ بمبم ػػس ًيمت ػػف ٕ ٖٖٕٕ٘٘ٛدمي ػػف ( بقب ػػة وخمس ػػوف ممي ػػوف
وبقبماب ػػة ةوابم ػػيف وخمس ػػوف يل ػػؼ ومابت ػػاف ةوابم ػػيف وبم ػػاموف دمي ػػا ) عم ػػى

الػرغـ مػف أملػداـ ًيمت ػا السػوًية ممػا ترتػب عميػف تخنػيض مديوميػة سػػالنة

الذكر بوير حؽ بالايمة منة البياف فوًلت الدريمة بما عمى اذا اإلتناؽ
وتمؾ المساعدة عمى المحو المبيف باألوراؽ .
ب-

أى ػ ػ ػػترؾ بطريا ػ ػ ػػى اإلتن ػ ػ ػػاؽ والمس ػ ػ ػػاعدة م ػ ػ ػػل المت م ػ ػ ػػيف الس ػ ػ ػػادس عى ػ ػ ػػر
( ..........ـ ماضػػى بحبسػػف سػػمف مػػل اإليا ػػاؼ) فػػى أرتكػػاب الدم ػػايتيف

موض ػػوع اإلت ػػاميف بالب ػػا ـ  / ٛب ج بػ ػ ف أتن ػػؽ مل ػػف عم ػػى أرتكاب ػػا
وساعد بػ ف يمػد بالبيامػات المػزورة المػراد أببات ػا بتاريػر فوًلػت الدريمػة
بما عمى اذا اإلتناؽ وتمؾ المساعدة عمى المحو المبيف بالتحاياات .
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ج-

أىترؾ بطرياى اإلتناؽ والمساعدة مل المت ـ السػابل عىػر ( ..........ـ

ماض ػ ػػى بحبس ػ ػػف س ػ ػػمف م ػ ػػل اإليا ػ ػػاؼ ) ف ػ ػػى أرتك ػ ػػاب الدم ػ ػػايتيف موض ػ ػػوع
اإلت ػػاميف بالبػػا ـ  / ٜب ج ب ػ ف أتنػػؽ ملػػف عمػػى أرتكاب ػػا وسػػاعد ب ػ ف
يمد بالبيامات المزورة المراد أببات ا بتاريػر فوًلػت الدريمػة بمػا عمػى اػذا

اإلتناؽ وتمؾ المساعدة عمى المحو المبيف بالتحاياات .
(٘ )

ادلز ُٙاٌضبٔ ٝػشش ـ (  ..........ـ ِمؼ ٝثرباءرٗ )

أىػ ػػترؾ بطرياػ ػػى اإلتنػ ػػاؽ والمسػ ػػاعدة مػ ػػل المت مػ ػػيف األوؿ والبػ ػػامى فػ ػػى

أرتكػاب الدمايػة موضػػوع اإلت ػاـ بالبػا ـ ٔ  /ز ح بػ ف أتنػؽ مل مػػا عمػى أرتكاب ػػا
وسػػاعداا ب ػ ف ًػػاـ بػػالتوًيل كضػػامف مػػل المػػت ـ البالػػث عىػػر( ..........ـ ماضػػى

بب ار تف) عمى عاد الارض الحا ؿ عميف األخير بالمخالنة لتلميمات البمػؾ المركػز

والمستخدـ فى تخنػيض مديوميػة طػرؼ البمػؾ ممػا مكػف المت مػيف األوؿ والبػامى مػف
تحوي ػػؿ ًيم ػػة ذل ػػؾ الا ػػرض أل ػػى حس ػػابف بالمخالن ػػة لاػ ػ اررات مدم ػػس اإلدارة ةوايا ػػاؼ

اإلدػ ػ ار ات الاامومي ػػة المتل ػػيف أتخاذا ػػا ًبم ػػف ب ػػدوف ح ػػؽ م ػػل عمم ػػف ب ػػذلؾ فوًل ػػت

الدريمة بما عمى اذا اإلتناؽ وتمؾ المساعدة عمى المحو المبيف بالتحاياات .
()ٙ

ادلز ُٙاٌضبٌش ػشش ـ (  ..........ـ ِمؼ ٝثرباءرٗ )

أىترؾ بطرياى اإلتناؽ والمساعدة مل المت ميف األوؿ والبامى فى ح ػوؿ

المت ـ المت ـ البامى عىػر ( ..........ـ ماضػى بب ار تػف ) بػدوف حػؽ عمػى ممنلػة

مػػف عمػػؿ مػػف يعمػػاؿ وظينتي مػػا ممػػا يض ػ ار بم ػػالم البمػػؾ د ػػة عمم ػػـ موضػػوع
اإلت اميف بالبا ـ ٔ  /ز ح ب ف أتنؽ مل ما عمى ذلؾ وساعداما ب ف ًػاـ بػالتوًيل
عمى عاد الارض ًيمتف ٕٗ مميوف دميف رغـ عممف بلػدـ يحايتػف فػى ذلػؾ ممػا مكػف
المت مػػيف سػػالنى الػػذكر مػػف تحويػػؿ ذلػػؾ المبمػػس ألػػى الحسػػاب ال ػدابف لممػػت ـ البػػامى

عىػر ( )..........وتظنير بالممنلة الوير مستحاة منة البياف فوًلت الدريمة بما
() ٚ

عمى اذا اإلتناؽ وتمؾ المساعدة عمى المحو المبيف باألوراؽ.

ادلز ّْٛٙاحلبد ٜػشش ـ  ..........ـ ( ِمؼ ٝغيبثيب حبجغٗ عٕخ )

ٚاٌشاثغ ػشش

(  ..........ـ ِمؼ ٝثرباءرٗ ) ٚاخلبِظ ػشش (  ..........ـ ِمؼ ٝثرباءرٗ )

أىتركو بطرياى اإلتناؽ والمساعدة مل المت ميف األوؿ والبػامى فػى أرتكػاب الدمايػة

موضوع اإلت اـ بالبا ـ ٔ /و ح بػ ف أتنػؽ كػؿ مػم ـ مل مػا عمػى ذلػؾ وسػاعدواما
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ب ػ ف يمػػدواما ببيامػػات اللاػػارات الموػػالى فػػى ًيمت ػػا الم ػراد أببات ػػا بتاػػارير المت مػػيف
السادس عىػر ( ..........ـ ماضػى بحبسػف سػمة ) ـ والبػامف عىػر(  ..........ـ
ماضػػى غيابيػػا بحبسػػف سػػمة ) مػػل عمم ػػـ بلػػدـ

ػػحة تمػػؾ الاػػيـ ًا ػػديف مػػف ذلػػؾ

تخنيض مديوميت ـ طرؼ بمؾ  ..........بدوف حؽ فوًلػت الدريمػة بمػا عمػى اػذا
() ٛ

اإلتناؽ وتمؾ المساعدة عمى المحو المبيف بالتحاياات .

ادلز ُٙاٌغبدط ػشش (  ..........ـ ِمؼ ٝحبجغٗ عٕخ ) :
ي-

أىترؾ بطرياى اإلتناؽ والمساعدة مل المت يمف األوؿ والبامى فى أرتكػاب

الدمايات موضوع اإلت امات بالبا ٔ  /ي ب ا ػ

و ح بػ ف أتنػؽ

مل م ػػا عم ػػى أرتكاب ػػا وس ػػاعداما بػ ػ ف يع ػػد تاييم ػػات األ ػػوؿ ال ػػماعية
واللااريػػة المبيمػػة و ػػنا وًيمػػة بالتحاياػػات والمادمػػة مػػف المت مػػيف سػػالنى
الذكر مضمما أيااا بيامامت مػزورة وًػدراا بايمػة

تتنػؽ وًيمت ػا النلميػة

ًا ػػػداً مػػػف ذلػػػؾ تمكػػػيف المت مػػػيف األوؿ والبػػػامى م ػػف تخن ػػيض مديوميػػػة
المت ميف المذكوريف بتمؾ الايـ الموالى في ا فوًلت الدريمة بما عمى اػذا

ب-

اإلتناؽ وتمؾ المساعدة عمى المحو المبيف باألوراؽ .
يخ ػػؿ عم ػػداً بتمني ػػذ عا ػػد مااول ػػة أرت ػػبط ب ػػف م ػػل بم ػػؾ  ..........والخ ػػاص
بتكمينػػف بتايػػيـ الم ػػمل المممػػوؾ لممت مػػيف البػػامف والتاسػػل (  ..........و

 ) ..........ب ف تلمد أببات ًيـ موالى في ا لمودوداتف ماد اًر أيااا بايمة
تتنػػؽ وًيمت ػػا النلميػػة وارتكػػب غى ػاً فػػى تمنيػػذ عاػػد أرتػػبط بػػف مػػل البمػػؾ

سالؼ الذكر والخػاص بتكمينػف بتايػيـ الم ػمل المممػوؾ لممػت ـ اللاىػر بػ ف
يبب ػػت زو اًر بتاري ػػر تاييم ػػف ود ػػود مل ػػدات وي ت م ػػف ض ػػمف ي ػػولف عم ػػى

خػػقؼ الحاياػػة ممػػا يلحػػؽ ضػػر اًر دسػػيما ب ػ مواؿ بمػػؾ م ػػر اكسػػتريور

بموت ًيمتف ٕٜٗرٖٜٙر٘ ٛدميف ًيمة النارؽ بيف المبمس الذ خنضت
بػػف مديوميػػة ىػػركات المت مػػيف مػػف البػػامف حتػػى اللاىػػر بمػػا عمػػى تايميػػف
ج-

منى البياف والايمة النلمية ل ما عمى المحو المبيف باألوراؽ .

أرتكب تزوي اًر فػى محػرر عرفػى اػو تاريػر التايػيـ الخػاص بم ػمل الىػركة
الم ػ ػ ػرية لممتدػ ػ ػػات ال ػ ػ ػػمب المممػ ػ ػػوؾ لممػ ػ ػػت ـ اللاىػ ػ ػػر المبػ ػ ػػيف و ػ ػ ػػنا

بالتحاياػػات وكػػاف ذلػػؾ بدلمػػف واًلػػة مػػزورة فػػى

245

ػػورة واًلػػة

ػػحيحة بػ ف

يببػػت بػػف ودػػود ملػػدات و ت مػػف ضػػمف ي ػػوؿ م ػػمل الىػػركة المػػذكورة

عمػػى خػػقؼ الحاياػػة واسػػتلمؿ ذلػػؾ المػػزور فيمػػا زور مػػف يدمػػف مػػل عممػػف
بتزوير بػ ف تاػدـ بػف ألػى بمػؾ  ..........ألعمػاؿ بػار فػى اإلعتمػاد عميػف
ف ػػى تا ػػدير ًيمت ػػف مم ػػا يض ػػر بػ ػ مواؿ البم ػػؾ الم ػػذكور بتخن ػػيض مديومي ػػة
المت ـ اللاىر ب ذ الايمة الموالى في ا عمى المحو المبيف بالتحاياات .
() ٜ

ادلز ُٙاٌغبثغ ػشش (  ..........ـ ِمؼ ٝحبجغٗ عٕخ ِغ اإليمبف )

ي-

أىترؾ بطياى اإلتناؽ والمساعدة مل المت ميف األوؿ والبامى فى أرتكػاب

الدماية موضوع اإلت اـ المبيف بالبمد بالبػا ـ ٔ /ب ا ػ بػ ف أتنػؽ مل مػا
عمى أرتكاب مػا وسػاعداما بػ ف يعػد تاريػ اًر بتايػيـ م ػمل الىػركة .........

لممتدات ال مب الممموؾ لممت ـ اللاىر بمبمس موالى فيف ويببػت بػف ودػود
الملدات واآل ت المبيمف و نا وًيمػة بالتحاياػات مػف ضػمف ي ػولف عمػى

خ ػػقؼ الحايا ػػة ًا ػػداً م ػػف ذل ػػؾ تمك ػػيف المت م ػػيف األوؿ والب ػػامى م ػػمـ

تخنيض مديومية المت ـ اللاىػر بػدوف حػؽ فوًلػت الدريمػة بمػا عمػى اػذا

اإلتناؽ وتمؾ المساعدة عمى المحو المبيف بالتحاياات .
ب-

أرتكػب غىػاً فػى تمنيػذ عاػد مااولػػة ارتػبط بػف مػل بمػؾ  ..........والخػػاص

بتاييـ م مل الىركة منة البياف الممموؾ لممػت ـ اللاىػر وذلػؾ يببػت زو ار

بتاري ػػر المل ػػد ع ػػف م ػػمل الم ػػت ـ ال ػػذكور ود ػػود مل ػػدات و ت ممض ػػمف
ي ػػولف عمػػى خ ػػقؼ الحاياػػة ممػػا يلح ػػؽ ضػػر اًر بػػ مواؿ بم ػػؾ .........

بموت ًيمتف ٕٓ ٖٖٖٓ٘ٛدميف ًيمة النارؽ بيف المبمس الذ خنضت بػف
مديومية ىركة المت ـ اللاىر بما عمى تاييمف مػؼ البيػاف والايمػة النلميػة

لف عمى المحو المبيف باألوراؽ .
ج-

يرتكب تزوي ار فى محػرر عرفػى اػو التاريػر الملػد مػف دامبػف لتايػيـ م ػمل
 ..........المممػػوؾ لممػػت ـ اللاىػػر المبػػيف و ػػنا بالتحاياػػات وكػػاف ذلػػؾ
بدلمػػف واًلػػة مػػزورة فػػى

ػػورة واًلػػة

ػػحيحة ب ػ ف يببػػت ودػػود ملػػدات

و ت كابمػة بم ػػمل الىػػركة المػػذكورة عمػى خػػقؼ الحاياػػة واسػػتلمؿ ذلػػؾ
المحػرر المػػزور فيمػػا زور مػػف يدمػػف مػػل عممػػف بتزويػػر بػ ف ًدمػػف ألػػى بمػػؾ
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 ..........إلعمػػاؿ بػػار فػػى اإلعتمػػاد عميػػف فػػى تاػػدير ًيمتػػف ممػػا يضػػر
ب مواؿ البمؾ المذكور بتخنيض مديوميػة المػت ـ اللاىػر عمػى المحػو المبػيف

بالتحاياات .
(ٓٔ)

ادلز ُٙاٌضبِٓ ػشش (  ..........ـ ِمؼ ٝغيبثيب حبجغٗ عٕخ ) .

أىترؾ بطرياى اإلتناؽ والمساعدة مل المت ميف األوؿ والبامى فػى أرتكػاب الدمايػة

موضػػوع اإلت ػػاـ بالبػػا ـ ٔ  ٔ /و ح ب ػ ف اتنػػؽ مل مػػا عمػػى أرتكاب ػػا وسػػاعداما
ب ػ ف تلمػػد أببػػات ًيمػػة موػػالى في ػػا لملاػػارات المادمػػة مػػف المت مػػيف الحػػاد عىػػر
وال اربػػل عىػػر(  ..........ـ ًضػػى بب ار تػػف ) والخػػامس عىػػر ( ..........ـ ًضػػى
بب ار تػػف )

تتنػػؽ وًيمت ػػا النلميػػة ًا ػػداً مػػف ذلػػؾ تمكػػيف المت مػػيف األوؿ والبػػامى

مػػف تخنػػيض مديوميػػة المت مػػيف سػػالنى الػػذكر بويػػر حػػؽ فوًلػػت الدريمػػة بمػػا عمػػى
اذا وتمؾ المساعدة عمى المحو المبيف باألوراؽ .

وطمبت الميابة اللامة ملاًبة المت ميف بالمواد ٓٗ/باميا ـ بالبػا ـ ٔٗ ٔ/ـ ٖٔٔٔ/
ٕ ـ ٘ٔٔ ـ ٔٔٙمكػر ار  ٔ/ـ  ٔٔٙج ٔٔٛ ٔ ٗ/ـ  ٔٔٛمكػر ار / ٜٔٔي ز ـ ٜٔٔ
مكررا /اػ ـ ٕٗٔ مكر ار ـ ٕ٘ٔ مف ًاموف اللاوبات .
احلىُ ٚ :جبٍغخ  0229/3/12ؽىّذ احملىّخ :
-

ؽؼٛسيب  :بالمسبة لكػؿ مػف المت مػيف األوؿ والبػامى والبالػث وال اربػل والخػامس والسػابل
والبامف والبامى عىر والسادس عىر والسابل عىر .

-

ٚغيبثيب  :بالمسبة لكؿ مف المت ميف السادس والتاسل واللاىر والحاد عىر والبالث
عىر والرابل عىر والخامس عىر والبامف عىر .

أٚال  :بملاًب ػػة كػ ػػؿ مػ ػػف المت مػ ػػيف األوؿ  ..........والبػ ػػامف  ..........بالسػ ػػدف المىػ ػػدد
لمدة سبل سموات عما مسب أليف بالبمد يو ( ب مر اإلحالة ) .
صبٔيب  :بملاًبة كػؿ مػف المت مػيف األوؿ  ..........والبػامى  ..........بالسػدف لمػدة بػقث
سموات عما مسب أليف بالبمػديف باميػا وبالبػا عػدا الػت ـ الػواردة بػالنارات ج د
ح بالبمد بالبا (ٔ) ف ف المحكمة تاضى بب ار ت ما مم ا .

ز

صبٌضب  :بملاًبة المت ـ البالث  ..........بالحبس مل الىوؿ لمدة سمتيف عما مسب أليف .
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ساثؼــــب  :بملاًبػ ػػة المػ ػػت ـ ال اربػ ػػل  ..........بػ ػػالحبس مػ ػػل الىػ ػػوؿ لمػ ػػدة سػ ػػمة واحػ ػػدة عمػ ػػا
مسب أليف .

خبِغــــب  :بملاًب ػػة ك ػػؿ م ػػف المت م ػػيف الس ػػادس  ..........والتاس ػػل  ..........واللاى ػػر
 ..........والح ػ ػػاد عى ػ ػػر  ..........والب ػ ػػامف عى ػ ػػر  ..........ب ػ ػػالحبس م ػ ػػل
الىوؿ لمدة سمة واحدة عما مسب أليف .

عبدعـب  :بملاًبػة كػؿ مػف المت مػيف السػابل  ..........والبػامف  ..........والسػادس عىػػر
 ..........والسابل  ..........بالحبس مل الىػوؿ لمػدة سػمة واحػدة عمػا مسػب لكػؿ
مم ـ بالبمديف باميا وبالبػا ويمػرت المحكمػة ب ياػاؼ تمنيػذ اللاوبػة لمػدة بػقث سػموات
تبدي مف اليوـ .
عبثؼب  :بلزؿ كؿ مف المت مػيف األوؿ والبػامى والبالػث مػف وظينتػف عمػى يف تكػوف مػدة اللػزؿ
بالمسبة لممت ـ البالث يربل سموات .

صبِٕــب  :بحرمػػاف كػػؿ مػػف المت مػػيف السػػادس عىػػر والسػػابل عىػػر والبػػامف عىػػر مػػف مزاولػػة
م متف وحظر تلاممف مل البموؾ لمدة سمة واحدة .
ربعؼب  :بم ادرة المحررات المزورة المضبوطة .

ػبششا  :ألزاـ المت ميف المحكوـ عمي ـ سالنى الذكر بالم اريؼ الدمابية .

ؽــــبد ٜػشــــش  :بب ػ ػ ار ة كػ ػػؿ مػ ػػف  ..........و  ..........و  ..........و  ..........و
 ..........عما مسب ألي ـ .
صبٔ ٝػشش  :ب م ا الحكـ ال ادر ـ ًبؿ المت مػيف فػى اػذ الػدعو ـ بػالممل مػف الت ػرؼ
الماضى بف بدمسة ٔ. ٕٕٓٓ/ٔٓ/

ولما كاف اذا الحكـ مليبا وباطق فاد طلػف عميػف الطػاعف بطريػؽ الػماض بىخ ػف
م ػ ػ ػػف الس ػ ػ ػػدف وذل ػ ػ ػػؾ بت ػ ػ ػػاريخ ٗٔ ٕٖٓٓ/ٜ/وًي ػ ػ ػػد طلم ػ ػ ػػف تح ػ ػ ػػت رً ػ ػ ػػـ  ٘ٗ/تت ػ ػ ػػابل س ػ ػ ػػدف
طرة اللمومى .
أعــــجبة اٌـؼٓ
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أٚال  :اإلخالي حبك اٌذفبع :

دا ب مر اإلحالة الذ يحيمت بف الدعو ألى المحكمة مف سمطة اإلت اـ تحت بمد

( باميا ) :
(ي)

يف المت ميف األوؿ ( الطاعف ) ب ػنتف ربػيس مدمػس أدارة بمػؾ  ..........واللضػو
الممتدب والبامى مابب ربيس مدمس ادارة البمؾ واللضو الممتدب سػ ق لممت مػيف مػف

الخػامس حتػػى اللاىػر اإلسػػتيق بويػر حػػؽ وبميػة التممػػؾ عمػى مبمػػس ٖٜٗرٓٗٛر٘
دمي ػ ػػا وذل ػ ػػؾ بمبمػ ػػس ( ٖٖٖ٘ٔٗٔدمي ػ ػ ػاً ) لممت مػ ػػيف الخ ػ ػػامس والسػ ػػادس ومبم ػ ػػس

( ٕٜٔٔٚٛٛدمي ػػا ) لممػػت ـ السػػابل ومبم ػػس  ٜٖٜٔٗٗٔدمي ػػا لمب ػػامف والتاس ػػل
ومبمس ٗ٘ ٔٚٙ٘ٛدمي ا لممػت ـ اللاىػر ـ المممػوؾ لمبمػؾ المركػز وكػاف ذلػؾ حيمػة
بػ ف يم ػ ار مسػػبولى اإلدارة الخارديػػة بالبمػػؾ ومػػدير فرعػػى الاػػاارة ومديمػػة م ػػر ببيػػل

مبمػػس ٕٔ مميػػوف دو ر يمريكػػى ـ ح ػػق عميػػف مػػف يم ػواؿ البمػػؾ الم ػػر بمودػػب
مسػػتمدات مػػزورة ـ لمىػػركات التػػى يمبم ػػا المت مػػوف سػػالنو الػػذكر ـ بسػػلر ياػػؿ عػػف
سػػلر ال ػػرؼ السػػابد فػػى تػػاريخ البيػػل النلمػػى ـ ممػػا مكػػم ـ مػػف اإلسػػتيق عمػػى
المبالس منة البياف وًد أرتبطت اذ الدماية بدمايتى تزوير محررات لد ػة عمم مػا

ٓٓٓٓٓٓٓٓ
وبذلؾ يكوف و ؼ الت مة كما وردت ب مراإلحالة والذ دخمػت الػدعو بماتضػااا
ألى المحكمة وي بحت اى

ػاحبة الو يػة فػى الن ػؿ في ػا عمػى يسػاس يم ػا تىػكؿ دريمػة

تس يؿ اإلستيق عمى يمواؿ البمؾ المركز الم ػر ـ واػو مػاؿ عػاـ ـ بطريػؽ الحيمػة ويف

اػػذ الدريمػػة ًػػد وًلػػت كاممػػة وتامػػة وتحااػػت متيدت ػػا ب ػ ف تمكػػف الدمػػاة مػػف اإلسػػتيق عمػػى
المبالس سالنة الذكر وبذلؾ تكوف الدريمة المم ػوص عمي ػا فػى المػادة  ٖٔٔ /عاوبػات ًػد
وًلت تامة ومتوافرة األركاف كما اى ملرفة فى الااموف .
وييض ػ ػػا عم ػ ػػى يس ػ ػػاس يف دم ػ ػػايتى التزوي ػ ػػر ف ػ ػػى مح ػ ػػررات لد ػ ػػة عم ػ ػػؿ المت م ػ ػػيف

( الطاعف والمت ـ البامى ) ًد وًلت مم ما كاممة كذلؾ ويم ما فاعقف ي مياف فى أرتكاب ػا
ولـ يىتركا مل يحد مف موظنى البمػؾ فػى أرتكاب ػا بػؿ مارسػا كافػة األعمػاؿ التمنيذيػة المكومػة
لدريمتى التزوير سالنتى الذكر فوًلت بما عمى مىاط ما الممنرد .
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وم ػػل ذل ػػؾ فػ ػ ف محكم ػػة الموض ػػوع أمت ػػت ف ػػى حكم ػػا الطل ػػيف أل ػػى الاض ػػا ب دام ػػة

الطاعف والمت ـ البامى عف تمؾ الوًابل بو ؼ خر اى يم ما ب نت ما الساباة :

ىرعا فى تس يؿ أستيق المت ميف مف السادس حتى اللاىر بوير حؽ وبميػة التممػؾ
عمى مبمس ٖٗ ٘ ٛٗٓ ٜدمي ا ـ ًيمة النارؽ بيف سلر ال رؼ الذ تـ البيل عمى يساسف
وًػػدر ٘ٗ ً ٕٗٚرىػػا والسػػلر الملمػػف فػػى يػػوـ البيػػل واػػو ٘٘ٗ ًرىػػا لمػػدو ر ـ والمممػػوؾ
لمبمؾ المركز الم ر ـ وكاف ذلؾ حيمة ب ف يم ار مسبولى اإلدارة الخاردية بالبمؾ رباست ما
ومدير النروع بالااارة ومديمة م ر ببيػل مػا دممتػف محػو ٕٔ مميػوف دو ر يمريكػى لىػركات
المت ميف المىار ألي ـ بسلر

رؼ ً٘ٗ ٕٗٚ .رىا لمدو ر والػذ ياػؿ عػف سػلر ال ػرؼ

الملمف فى يوـ تمنيذ عمميات البيل والذ بمس ٘٘ٗ ًرىا لمدو ر ـ حػاو الح ػوؿ عميػف مػف
يمػواؿ البمػؾ المركػز بمودػب مسػتمدات مػزورة ػ بسػلر ال ػرؼ المحػدد الػذ ألتػزـ بػف البمػؾ

األخيػػر لتوطيػػة اللدػػز الػػدو ر لػػد البمػػوؾ حتػػى م ايػػة ٕٔ ٕٓٓٔ/ٕٔ/وًػػدر ً ٕٗٙ/رىػػا
لمػدو ر ويوًػؼ ابػر الدريمػة بسػبب

دخػؿ إلرادت مػػا فيػف واػو أفتضػاح األمػر ةوالوػا البمػػؾ

المركػػز لموديلػػة المربوطػػة بػػالمبمس مػػؼ البيػػاف ًبػػؿ تػػاريخ أسػػتحااً ا ػ وًػػد أرتبطػػت اػػذ

الدريمة بدمايتى أىتراؾ فى تزوير واستلماؿ محررات أحد الىركات المساامة التػى تسػااـ
الدولة بم يب فى مال ا … .ذلؾ يم ا فى ذات الزماف والمكاف ب نت ما سالنة الذكر :

ي-

أىتركا بطريؽ التحريض والمساعدة مل موظنيف عمومييف حسمى الميػة … وذلػؾ
بدلؿ واًلة مزورة فى

ب-

حيحة ب ف ي ػد ار يوامرامػا مػف خػقؿ المػت ـ

ورة واًلة

البالث … فتمت الدريمة بما عمى اذا التحريض وتمؾ المساعدة .

تلمػػدا با ػػد الوػػش بػػذكر وًػػابل غيػػر

ػػحيحة فػػى بيامػػات مركػػز ت ػوازف اللمػػقت

األدمبية عف مركز البمؾ د ة عمم ما ٓٓٓٓٓ واستلمق المحػررات المػزورة سػالنة
البياف فيما زورت مف يدمف مل عمم ما بتزويراا ٓٓٓٓٓٓ
ومف اذا يتبيف يف محكمة الموضوع ًضت بملاًبة الطاعف عف دريمة ىروعف مل
المػػت ـ البػػامى فػػى أرتكػػاب دريمػػة تس ػ يؿ أسػػتيق خ ػريف عمػػى مبمػػس ٖٜٗر ٓٗٛر٘ دمي ػػا
لد ة عمم ما دوف حؽ ـ فػى حػيف يف تمػؾ الدريمػة وردت بػ مر اإلحالػة ال ػادر مػف سػمطة
اإلم ػػاـ بو ػػنف يمػػف أرتكػػب والمػػت ـ البػػامى تمػػؾ الدريمػػة كاممػػة بػ ف وًلػػت تامػػة مسػػتوفاة كافػػة
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يركام ػػا الااموميػػة وحااػػت متابد ػػا ولػػـ يات ػػر األمػػر عمػػى مدػػرد الىػػروع فػػى أرتكاب ػػا ووًػػؼ
باراا لسبب خارج عف أرادت ما كما دا بالحكـ الطليف عف و ؼ تمؾ الت مة .

كمػػا ًضػػت المحكمػػة كػػذلؾ ب دامػػة الطػػاعف والمػػت ـ البػػامى عػػف واًلػػة أىػػتراك ما مػػل
خػريف حسػػمى الميػػة فػػى أرتكػػاب دريمػػة التزويػػر التػػى وًلػػت فػػى محػػررات لد ػػة عمم مػػا فػػى
حيف يف تمؾ الدريمة وردت يمر اإلحالة بو ؼ خر اػو يم مػا أرتكبػا دريمػة التزويػر سػالنة

الذكر ب عتباراما فاعميف ي مييف وليس باعتباراما ىركا مل غيراما فى أرتكاب ا.

وًػػد يدػػرت محكمػػة الموضػػوع ذلػػؾ التلػػديؿ الدػػوار فػػى و ػػؼ الد ػريمتيف سػػالنتى
الػػذكر دوف يف تمبػػف الطػػاعف ودفاعػػف ألػػى مػػا ًامػػت بػػف مػػف أد ػ ار واػػو مػػا يليػػب أد ػ ار ات
المحاكمة .
ألف الم ػػادة  ٖٓٛ/أدػ ػ ار ات دمابي ػػة ةواف كام ػػت ً ػػد يعط ػػت المحكم ػػة س ػػمطة توي ػػر

وتلديؿ الو ؼ المسمد لممت ـ ولو لـ يكػف اػذا الو ػؼ واردا بػ مر اإلحالػة أ يمػف يتلػيف
عمي ػػا يف تمبػػف المػػت ـ ودفاعػػف ألػػى اػػذا التوييػػر وتممحػػف يدػػق لتحضػػير دفاعػػف بمػػا

عمػػى

الو ؼ الدديد أذا طمب ذلؾ .
وعمى اذا ف ف حؽ المحكمػة فػى تلػديؿ و ػؼ الت مػة المسػمدة لممػت ـ والػواردة بػ مر

اإلحالػة ـ ياابمػػف وادب ػػا فػػى تمبي ػف ألػػى ذلػػؾ التلػديؿ وممحػػف يدػقً لتحضػير دفاعػػف بمػػا عمػػى
الو ؼ الملدؿ أذا طمب ذلؾ باعتبػار يم ػا

تتايػد بالو ػؼ الاػامومى الػذ تسػبوف الميابػة

اللامة عمى النلؿ المسمد ألى المت ـ ول ا بؿ مف وادب ا تمحيص الواًلة المطروحة عمي ا
لمن ؿ في ا بدميل يو اف ا وكيوف ػا ـ ويف تطبػؽ عمي ػا م ػوص الاػاموف تطبياػاً

ػحيحاً

غير مايدة بالواًلة فى مطاً ا المرسوـ فػى و ػؼ الت مػة المحالػة ألي ػا أ يف عمي ػا يف

تبيف الت مة الدديدة لممػت ـ حتػى تتػاح لػف فر ػة تاػديـ دفاعػف كػامقً عمػى يسػاس

ػحيم مػف

الواًل الذ تكىؼ ل ا ابما المحاكمة وممحف يدقً إلعداد أذا طمب ذلؾ .

بيد يف المحكمة لـ تنلؿ ذلؾ ولـ تمبف الطاعف ودفاعػف ألػى مػا يدخمتػف مػف تلػديؿ عمػى

و ػػؼ ت متػػى تسػ يؿ اإلسػػتيق عمػػى المػػاؿ اللػػاـ والتزويػػر فػػى محػػررات د ػػة عممػػف والػػذ

يلػػد موػػاي ار للما ػػر ال ػواًلتيف المػػذكورتيف كمػػا وردتػػا ب ػ مر اإلحالػػة  .ويمػػس كيام مػػا المػػاد
وبميام م ػػا الا ػػامومى أذ الواض ػػم يف دريم ػػة تسػ ػ يؿ اإلس ػػتيق ( التام ػػة ) عم ػػى الم ػػاؿ الل ػػاـ
الواردة ب مر اإلحالة تختمؼ فى عما راا الدواريػة ويفلال ػا الماديػة عػف دريمػة الىػروع فػى
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أرتكاب تمؾ الدريمة وكذلؾ الحاؿ بالمسبة لدريمة التزوير فى محررات د ة عمػؿ الطػاعف

التى وردت ب مر اإلحالة باعتبار ماارف ػا وفاعم ػا األ ػمى مػل المػت ـ البػامى ةوام مػا فػاعقف
ي ػمياف فػى أرتكاب ػػا ـ أذ تختمػؼ واًلػػة اػذ الدريمػػة التامػة أختقفػاً كميػا فػػى كافػة عما ػػراا

المادية ويركام ا الدوارية عف دريمة اإلىتراؾ فى التزوير مل خريف والتى ًضػت المحكمػة

ب دامت ما عم ا بالمخالنة لو ن ا ب مر اإلحالة ـ وألف اإلىػتراؾ فػى أرتكػاب الدػرابـ لػف

ػور

متلػػددة واػػى التحػريض واإلتنػػاؽ والمسػػاعدة كمػػا يمػػزـ يف يكػػوف وًػػوع الدريمػػة بمػػا عمػػى تمػػؾ
المساامة با ضافة ألى توافر الا د الدمابى ـ واػو مػا كػاف ياتضػى مػف محكمػة الموضػوع

يف تحػيط الطػاعف والمػػدافليف عمػف عممػاً ب ػػذا التلػديؿ الػذ يدرتػػف لمت متػيف المػذكورتيف حتػػى

يكػػوف ك ػػؿ مم م ػػا عم ػػى عم ػػـ ب ػػالت ـ الت ػػى تد ػػر المحاكم ػػة عم ػػى يساسػ ػ ا وا ػػو م ػػالـ تنلم ػػف

المحكمػػة بػػؿ فادػ ت الطػػاعف ودفاعػػف ـ فػػى حكم ػػا ػ بمػػا يدرتػػف مػػف تلػػديؿ فػػى غنمػػة ممػػف

والذ لـ يلمـ بػف أ ّ بلػد

ػدور الحكػـ ةواطقعػف عمػى اسػبابف ـ وبملمػى خػر فػ ف محكمػة

الموض ػػوع تك ػػوف ً ػػد يخ ػػذت الط ػػاعف عم ػػى غػ ػرة وض ػػيلت عمي ػػف فر ػػة الت ػػد للو ػػاؼ

الملدلػػة لمػػت ـ السػػاباة وتاػػديـ دفاعػػف كػػامقً عم ػػا عمػػى يسػػاس الو ػػؼ الدديػػد الػػذ اسػػبوتف

عمي ػا وذلػػؾ أخػػقؿ دسػػيـ بحاػف فػػى الػػدفاع يليػػب أدػ ار ات المحاكمػػة بمػػا يسػػتودب ماػػض
الحكـ الطليف ل دور بما ً عمى أد ار ات ىاب ا الا ور ومخالنة الااموف .
و محػػؿ لماػػوؿ فػػى اػػذا ال ػػدد يف الػػدفاع عػػف الطػػاعف ت ارفػػل عمػػف ويف دفاعػػف ىػػمؿ
كافػػة الوًػػابل التػػى ىػػممت ا التحاياػػات يو يف التلػػديؿ الػػذ يدرتػػف المحكمػػة فػػى و ػػؼ الػػت ـ
سالنة الذكر ًد دا عمى محو يخؼ لمطاعف وليس فيف تسوئ لمركػز ـ ألف األمػر امػا يتلمػؽ

بحاوؽ الدفاع ـ التى تودب يف يكوف عمى بيمة مف يمر و ؼ الدػرابـ التػى تلاًبػف المحكمػة
مػػف يدم ػػا وكيوف ػػا الااموميػػة حتػػى يسػػتطيل ممارسػػة حاػػف فػػى الػػدفاع واػػو عمػػى أدراؾ وف ػػـ
ةواحاطػػة ب ػػذ األو ػػاؼ واػػذا الحػػؽ متلمػػؽ و ىػػؾ بالمظػػاـ اللػػاـ إلت ػػالف أت ػػا ً وبيا ػاً
ب

ػػوؿ المحاكمػػات الدمابيػػة واإلعتبػػارات السػػامية المتلماػػف باللدالػػة وحػػؽ الػػدفاع والتػػى تلمػػو

فوؽ كؿ أعتبار .

ةواذ لـ تمبػف المحكمػة الطػاعف ودفاعػف ألػى مػا يدخمتػف مػف تلػديؿ عمػى و ػؼ الػت ـ
الساباة الذكر ومػف بػـ فػ ف الحكػـ الطلػيف يكػوف وًػد ًضػى بملاًبػة الطػاعف عػف دػرابـ لػـ

يح ػػط ب ػػا عممػ ػاً ول ػػـ يل ػػد دفاع ػػف عم ػػا ول ػػـ يا ػػؿ كممت ػػف في ػػا بل ػػد تنمي ػػداا وتمحي ػ ػ ا بكاف ػػة
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عما راا عمى محو دًيؽ وىامؿ ي يئ لمدفاع ولممحكمة النر ة لمتلرؼ عمػى ودػف الحاياػة
ـ

واػ ػ ػػو مػ ػ ػػا يلػ ػ ػػد أخػ ػ ػػق ً ب

ػ ػ ػوؿ وض ػ ػ ػوابط المحاكمػ ػ ػػات الدمابيػ ػ ػػة ال ػ ػ ػػحيحة والسػ ػ ػػديدة

و يتنػؽ وحسػػف سػػير اللدالػػة فضػقً عمػػا أمطػػو عميػػف ذلػػؾ مػػف أخػػقؿ بحػػؽ الػػدفاع واػػو مػػا
عاب الحكـ المطلوف فيف ويودب ماضف كما سمؼ البياف .
ي.ج بم

اذا التمبيف بتويير الو ؼ يو تلػديؿ الت مػة يودبتػف الناػرة األخيػرة لممػادة ٖٓٛ /

ا عمى يمػف  " :ويدػب عمػى المحكمػة يف تمبػف المػت ـ ألػى اػذا التوييػر ويف تممحػف

يدقً لتحضير دفاعف بما ً عمى الو ؼ او التلديؿ أذا طمب ذلؾ " .
* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ :

" تلػػديؿ المحكمػػة و ػػؼ الت مػػة مػػف تزويػػر ألػػى أىػػتراؾ فيػػف بمػػا يخػػالؼ يمػػر

اإلحالة دوف تمبيف المت ـ ألى اذا التلديؿ كػى ياسػس عميػف دفاعػف ـ يلػد أخػق ً بحػؽ دفاعػف

للدـ مراعات ا يحكاـ المادة  ٖٓٛ /أد ار ات دمابية " .

* ماض  ٜٔ٘ٙ/ٕ/ٕٛـ س  ٚـ رًـ ٕ ٛـ ص ٔ ٕٚـ طلف ٗ ٕ٘ / ٖٔٚؽ

* ٚػٍ ٝرٌه عش ٜثئؿشاد لؼبء إٌمغ  ،فمؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ :

" توييػػر الت مػػة مػػف دريمػػة الم ػػب التػػى يًيمػػت ب ػػا الػػدعو الدمابيػػة ـ ألػػى دريمػػة

الىروع فيف يستودب يف تمنت أليف مظر الدفاع "
* ماض ٖ ٜٕٔٚ/ٔ/ـ س ٖٕ ـ  ٙـ ٕٓ

* وّب لؼذ ثأٔٗ :

" أذا تلد األمر مدرد تلديؿ الو ؼ ألى تويير الت مة ذات ا بتحوير كياف الواًلػة

المادية التى يًيمت عمي ا الدعو وبميام ا الاػامومى متيدػة أدخػاؿ عما ػر دديػدة تضػاؼ ألػى
تمؾ التى يًيمت ب ا الػدعو ـ وتكػوف ًػد ىػممت ا التحاياػات كتلػديؿ الت مػة مػف فاعػؿ ي ػمى
فػػى تزويػػر ألػػى ىػريؾ فيػػف ـ فػ ف اػػذا التوييػػر ياتضػػى مػػف المحكمػػة تمبيػػف المػػت ـ أليػػف وممحػػف
يدػقً لتحضػػير دفاعػػف أذا طمػػب ذلػػؾ عمػػق بالمػػادة ٖٓٛ /مػػف ًػػاموف اإلدػ ار ات الدمابيػػة

ةواذ كػػاف ذلػػؾ وكػػاف يبػػيف مػػف اإلطػػقع عمػػى محضػػر دمسػػة المحاكمػػة يف مرافلػػة الػػدفاع عػػف

المت ـ دارت حوؿ الو ؼ الاامومى الذ يًيمت بػف الػدعو الدمابيػة دوف يف تلػدؿ المحكمػة
و ؼ الت مة فى مواد تػف يو تمنػت مظػر الػدفاع كػى يلػد دفاعػف عمػى يساسػف ف م ػا تكػوف

ًد يخمت بحاف فى الدفاع ويكوف حكم ا مليباً ببطقف اإلد ار ات بما يستودب ماضف " .
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* ماض  ٜٔٙٛ/ٕٔ/ٔٙـ س  ٜٔـ ٕٕٔ ـ ٓٔٓٛ

*  ِٓٚػيِ ْٛب لؼذ ثٗ زلىّخ إٌمغ أٔٗ :
"

يمتزـ الدفاع بوادب اإللتنات حيث تالد المحكمة عف وادب ا فى لنت مظر "

* ماض ٕ٘ ٜٔٙٛ/ٔٔ/ـ س  ٜٔـ  ٕٓٛـ ٕٔٓٚ
* ٚلبٌذ زلىّخ إٌمغ ف٘ ٝزا احلىُ :

" أف تلػػديؿ المحكمػػة الت مػػة مػػف دريمػػة اتػػؾ عػػرض بػػالاوة ( واػػى يىػػد ) ألػػى

دريمػة دخػوؿ بيػت مسػكوف با ػػد أرتكػاب دريمػة فيػف ( واػى يخػػؼ ) ـ دوف تمبيػف المػػت ـ يو
المػػدافل عمػػف ـ فيػػف أخػػقؿ بحػػؽ الػػدفاع ويمػػف متػػى كامػػت المحكمػػة لػػـ تودػػف لممػػت ـ الو ػػؼ
الاػػامومى الوادػػب التطبيػػؽ ف ػ ف محكمػػة الػػماض

تسػػتطيل ت ػػحيم اػػذا الخط ػ ممػػا يتلػػيف

ملف يف يكوف الماض مل اإلحالة " .
* ماض ٕ٘  ٜٔٙٛ /ٔٔ/ـ س  ٜٔـ  ٕٓٛـ ٕٔٓٚ
*


 ِٓٚلؼبء زلىّخ إٌمغ فٚ ٝعٛة اٌزٕجيٗ  ِٓٚ ،صُ اإلخـالي حبـك اٌـذفبع إرا مل يـزُ

ثبجلٍغخ لجً احلىُ ـ اٌظٛس اآلريخ :
التويير فى الت مة مف دماية درح مىػ ت عمػف عااػف ألػى دمايػة ىػروع فػى ًتػؿ عمػد مػل

سبؽ اإل رار والتر د .

* ماض ٗ ٜٔٚٙ/ٔٓ/ـ س  ٕٚـ  ٔ٘ٛـ ٔٓٚ


التويير فى الت مة مف ىروع فى ًتؿ عمد ألى ضرب مى ت عمف عااة مستديمة .
* ماض  ٜٔٚٔ/ٕٔ/ٕٙـ س ٕٕ ـ ٗ ٜٔـ ٛٓٛ



تويير الت مة مػف ىػروع فػى ًتػؿ عمػد مػل سػبؽ اإل ػرار والتر ػد ألػى ىػروع فػى سػرًة
ليقً مل حمؿ سقح .

* ماض ٕٔ ٜٔٙٙ/ٕٔ/ـ س  ٔٚـ ٖٕ٘ ـ ٕٖٕٔ



تلد األمر مدرد تلديؿ الو ؼ ألى تلديؿ الت مة ذات ا بتحػوير كيػاف الواًلػة الماديػة
التى يًيمت ب ا الدعو وبميام ا الاامومى .

* ماض ٘ ٜٔٚٙ/ٗ/ـ س  ٕٚـ ٘ ٛـ ٖٜٚ



التويير فى الت مة مف ًتؿ عمد ألى ًتؿ خط .
* ماض ٕٔ ٜٕٔٚ/٘/ـ سٖٕ ـ ٔ ٔٚـ ٚٙٛ
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* ماض  ٜٕٔٚ/ٕٔ/ٚـ س ٖٕ ـ ٖٖٔ ـ ٖٖٜٔ
* ماض ٕٕ ٜٔ٘ٚ/ٔ/ـ س  ٛـ  ٔٙـ ٘ٚ


تويير و ؼ الت مة مف سرًة ألى خيامة يمامة .
* ماض ٖٕ ٜٔٙٚ/ ٘/ـ س  ٔٛـ  ٖٔٛـ ٘ٓٚ



اللودة ألى و ؼ الىروع فى الاتؿ بلد توديف الت مة بالدمسة باعتباراا دماية أحػداث

عااة مستديمة بـ اإلدامة بو ؼ الىروع فى الاتؿ خقفا لما ترافل الدفاع عميف .
* ماض  ٜٕٜٔ/ٙ/ٙـ مج الاواعد الاامومية ـ عمر ـ دػٔ ـ  ٕٚٙـ ٕٕٖ
* ييضا ماض ٖٕ ٜٔ٘ٓ/ٔٓ/ـ س ٕ ـ  ٖٙـ ٜٓ

ودػدير بالػذكر يف كنالػػة حريػة الػػدفاع وحاوًػف تلػد مػػف ياػـ الضػػمامات لتحايػؽ اللدالػػة
وحمايػػة حاػػوؽ اإلمسػػاف وحرياتػػف األساسػػية وًػػد م ػػت المػػادة  ٜٙ /مػػف الدسػػتور يف حػػؽ
الػػدفاع مكنػػوؿ لممػػت ـ ويتلػػاظـ دور اػػذا الحػػؽ فػػى مرحمػػة المحاكمػػة ـ فػػق يًػػؿ مػػف يف يحػػاط

المػػت ـ عمم ػاً بػػالت ـ التػػى تدػػر المحكمػػة محاكمتػػف عم ػػا بكافػػة عما ػػراا وماومات ػػا الماديػػة

والملموية واو مالـ يتحاؽ بالمسبة لمطاعف والت ـ الملدلػة السػالؼ بيام ػا واػو مايلػد أخػق ً
بحؽ دفاعف و يوير مف ذلػؾ يف تكػوف اللاوبػات الماضػى ب ػا ضػد الطػاعف مبػررة لمدػرابـ

األخػػر التػػى ديػػف عم ػػا ألمػػف يمػػازع فػػى

المختمنة ومف المارر فى اذا ال دد يمف

ػػور تمػػؾ الوًػػابل ب كمم ػػا وبكافػػة يو ػػاف ا الااموميػػة
محؿ لتطبيؽ مظرية اللاوبة المبػررة متػى ًامػت

تمؾ الممازعة اذا فضقً عػف يف اللػوار الػذ ىػاب أدػ ار ات المحاكمػة والسػابؽ بيامػف يىػمم ا
ب كمم ػػا ألم ػػا كػػؿ

يابػػؿ التدزبػػة فػ ذا ىػػاب اللػوار والخطػ دػػز ا مم ػػا أمسػػحب ذلػػؾ ألػػى

باًى تمؾ اإلد ار ات والتى تمس حؽ المت ـ فى الدفاع فى الدفاع بما يبطم ا ب كمم ا ويبطػؿ
الحكـ المطلوف فيف ال ادر بما عمي ا بما يودب ماضف واإلحالة .
صبٔيب  :اٌزٕبلغ ف ٝاٌزغجيت ٚاخلـأ ف ٝرـجيك اٌمبٔٚ ْٛاإلخالي حبك اٌذفبع :

ذل ػػؾ يف الحك ػػـ المطل ػػوف في ػػف خم ػػص أل ػػى أدام ػػة الط ػػاعف والم ػػت ـ الب ػػامى ع ػػف دريم ػػة

اإلضرار ب مواؿ وم ػالم البمػؾ المركػز الػذ يت ػقف بػف بحكػـ عمم مػا بػ ف ارتكبػا الدمايػة
المبيمػػة بالبمػػد (ٔ) واػػى ىػػروع ما فػػى تسػ يؿ أسػػتيق المت مػػيف مػػف السػػادس حتػػى اللاىػػر
بوير حؽ وبمية التممؾ عمى مبمس ٖٗ٘.ٛٗٓ.ٜدمي ا ( خمسة مقييف وبماممابة ويربليف يلنػاً
وتسلمابة يربلة وبقبيف دمي ا ) ًيمة النرؽ بيف سػلر ال ػرؼ الػذ تػـ البيػل عمػى اساسػف
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وًدر ٘ٗ ً ٕٗٚرىا والسلر الملمف فػى يػوـ البيػل واػو ٘٘ٗ ًرىػا لمػدو ر والمممػوؾ لمبمػؾ
المرك ػػز الم ػػر

وك ػػاف ذل ػػؾ حيم ػػة بػ ػ ف يمػ ػ ار مس ػػبولى اإلدارة الخاردي ػػة بالبم ػػؾ رباس ػػت ما

ومدير النروع بالااارة ومديمة م ر ببيل ما دممتػف محػو ٕٔ مميػوف دو اًر لىػركات المت مػيف

المىار ألي ا عمق فرعى البمؾ بسلر ٘ٗ ً ٕٗٚرىا لمدو ر والذ ياؿ عف سلر ال رؼ
الملمف فى يوـ تمنيذ عمميات البيل والذ بمس ٘٘ٗ ًرىا لمدو ر حاو الح ػوؿ عميػف مػف

يمواؿ البمؾ المركز بمودب سمدات مزورة ـ ويوًؼ يبر الدريمة لسبب

دخؿ إلرادت ا فيػف

واػػو أفتضػػاح األمػػر ةوالوػػا البمػػؾ المركػػز لموديلػػة المربوطػػة بػػالمبمس مػػؼ البيػػاف ًبػػؿ تػػاريخ
أستحااً ا .
وم ػػاد م ػػا تا ػػدـ يف محكم ػػة الموض ػػوع ًض ػػت ب دام ػػة الط ػػاعف ع ػػف دريم ػػة اإلضػ ػرار
اللمػػد ب ػ مواؿ البمػػؾ المركػػز الم ػػر واػػى مػػف األم ػواؿ اللامػػة رغػػـ مػػا خم ػػت أليػػف
المحكمة مف يف دريمة تس يؿ اإلستيق

عمى ذلؾ المبمس الذ تتمبػؿ فيػف دريمػة اإلضػرار

اللمد المىػار ألي ػا ـ لػـ تاػل تامػة ةواممػا كامػت فػى دور الىػروع وبػد التمنيػذ ولػـ تسػتكمؿ

بػػاًى عما ػػراا الماديػػة

بػػؿ يوًنػػت بسػػبب خػػارج عػػف أرادة الطػػاعف والمػػت ـ البػػامى واػػو

أفتضاح األمر وكىنف ةوالوا ربط الوديلة بالمبمس اآلتؼ البياف وًدر ٖٜٗر ٓٗٛر ٘ دمي ا

ـ وماداـ األمر كذلؾ ةواذ لـ تال الدريمة المذكورة كاممة ويوًؼ تمنيذاا كما أمت ت ألػى ذلػؾ
محكمة الموضوع ف مف مػف غيػر المت ػور يف يكػوف ضػرر مػا ًػد وًػل عمػى البمػؾ المركػز

الم ر المدمى عميػف .ألف اػذا الضػرر لػـ يكػف ًػد وًػل بلػد بػؿ يمكػف الحيمولػة دوف وًوعػف
عمػد أكتىػػاؼ وافتضػاح يمػػر دريمػة الىػػروع فػى تسػ يؿ اإلسػتيق عمػػى يمػواؿ البمػػؾ المػػذكور
ل ػػالم المت مػػيف مػػف السػػادس حتػػى اللاىػػر خا ػػة ويمػػف يمػػزـ فػػى الضػػرر المكػػوف لدريمػػة

اإلضرار اللمد بالماؿ اللاـ يف يكوف محاااً وليس محتمقً ويف يكوف ًد وًل بالنلػؿ فػ ذا لػـ

يكػػف محااػاً يو لػػـ ياػػل بالنلػػؿ بػػؿ كػػاف موًوفػاً وًػػد بػػادرت أدارة البمػػؾ المركػػز بالحيمولػػة دوف

وًوعف ول ذا لـ يال حػا يو مسػتابقً ومػف بػـ فاػد أسػتحاؿ الاػوؿ بػ ف ضػر اًر مػا لحػؽ البمػؾ

المذكور يو حاؽ بمالف اللاـ بلد يف الويت كافة الايود التى تضمم ا اػذا التسػ يؿ بتػاريخ ٗٔ

فبراير سمة ٕٕٓٓ فمـ يلد اماؾ أذف بمة ضػرر وًػل عمػى المػاؿ اللػاـ ووفػؽ مػا دػا بػ ًواؿ
ربػػيس المدمػػة بالتحاياػػات وبتاريػػر وكػػذلؾ بمحاضػػر دمسػػات المحاكمػػة باإلضػػافة ألػػى يً ػواؿ
محافظ البمؾ المركز يماـ ال يبة الموًرة يبما المحاكمة والتى يخذت ب ػا المحكمػة وح ػمت ا
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مف بيف ما أعتمدت عميف فى ًضاب ا بػالحكـ … وًػد دػا ت يًػواؿ المحػاافظ بالدمسػة ص

ٖٖٔ

ريحة فى اذا الى ف أذ ورد ب ا ما م ف :

ج  … " :طمبمػػا مػػف البمػػؾ ـ بمػػؾ  ..........ـ رسػػميا أعػػادة الوديلػػة التػػى ربط ػػا البمػػؾ
المركز لمبمؾ ـ وتـ فلق ذلؾ ويعيد الحؽ لمبمؾ المركز مرة يخر
ج

".

ويكد ذلؾ باولف ص  ٖٔٙ /ثبجلٍغخ ِب ٔظٗ :

 :فى ٗٔ ٕٕٓٓ/ٕٔ/يرسمما خطاباً ألى ربيس مدمػس اإلدارة واللضػو الممتػدب لبمػؾ

 ..........طالبيف ممف ألوا الايد عمى حساب البمؾ المركز مل رد النػارؽ بالدميػف
الم ر مل ألوا النوابد المسػتحاة مػف ٕٔ ٕٔ/حتػى ٕٗ ٕٔ/لحمايػة يمػواؿ البمػؾ
ويحػب يف يوضػم يمػف

عقًػة لمبمػؾ المركػػز بػاإلد ار ات التػى ًػاـ ب ػا بمػؾ م ػػر

اكتسريور مف دامبف ليبيل األدمبى ل ـ وبلد اذا اإللوا أمتنى الضرر " .

ومتى كاف األمر كذلؾ ف ف الضرر يكػوف ممتنيػا وفاػا لمػا دػا بػ ًواؿ المػذكور وبػاًى
يًواؿ الى ود التى ح مت ا المحكمة ذات ا واستمدت ألي ا فى ًضاب ا ب دامة الطاعف عف تمػؾ
الت مة وتكوف أدامتف بما ً عمى ببوت الضرر الوارد ب مر اإلحالة عمى غير يساس مػف واًػل
مػػا اػػو بابػػت بػػاألوراؽ س ػوا بالتحاياػػات يو بمحاضػػر دمسػػات المحاكمػػة يو بمػػدومات الحكػػـ
المطلوف فيف ذات ا .

ةواذ خػػالؼ الحكػػـ المطلػػوف فيػػف اػػذا المظػػر وًضػػى ب دامتػػف عػػف دريمػػة اإلض ػرار
اللمد عف تمؾ الت مة مل أمتنا اذا الضرر كمية ف مف يكوف ًػد يخطػ فػى تطبيػؽ الاػاموف
فضقً عما ىابف مف أضطراب وتمػاًض أذ دػا ت بلػض يسػبابف ومدوماتػف وًػد يف ػحت عػف

يمف يودد بمة ضرر حاؽ ب مواؿ البمؾ المركز الم ر متيدػة لدريمػة الىػروع فػى تسػ يؿ

اإلسػػتيق عمػػى بلػػض يموالػػف وعػػدـ أتمػػاـ تمػػؾ الدريمػػة بسػػبب كىػػن ا ةوالوػػا الوديلػػة التػػى
ربطت ل ذا الورض مف يمواؿ البمػؾ المركػز المػذكور ـ فػى الوًػت الػذ أمت ػت فيػف محكمػة
الموضوع ألى ببوت وتحاؽ اذا الضرر  ..واو ما ي ـ الحكـ كػذلؾ بالت ػاتر وعػدـ التماسػؽ
بػػيف يسػػبابف ومادماتػػف والمتػػابج التػػى خمػػص ألي ػػا بمػػا يدػػافى ًواعػػد وي ػػوؿ الممطػػؽ الاضػػابى

لمحكػػـ والمابػػوؿ عا ػقً بمػػا يلدػػز محكمػػة الػػماض عػػف بسػػط رًابت ػػا عمػػى الحكػػـ إلضػػطراب
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يسػػبابف وتماًضػ ا وعػػدـ أسػػتاراراا اإلسػػتارار الػػذ يدلم ػػا فػػى حكػػـ الوًػػابل البابتػػة ـ واػػو مػػا

يليبف بما يستودب ماضف واإلعادة .

لمػػا اػػو ماػػرر ب ػ ف الحكػػـ يكػػوف مليب ػاً أذا كػػاف مػػا ورد ب سػػبابف ًػػد دػػا عمػػى محػػو

يماًض بلضف البلض اآلخر وفيف مف التلارض ما ي يبف بلػدـ التدػامس ويمطػو فػوؽ ذلػؾ
عمى غموض ةواب اـ وت اتر يمبئ عف أختقؿ فكرتف عف عما ر الواًلة التى أستخمص مم ػا
اإلدامة بما يمكػف ملػف أسػتخقص ماوماتػف سػوا مػا تلمػؽ مم ػا بواًلػة الػدعو يو بػالتطبيؽ
الاامومى ـ ويلدز بالتالى محكمة الػماض عػف أعمػاؿ رًابت ػا عمػى الودػف ال ػحيم إلضػطاب
اللما ػر التػػى يورداػا الحكػػـ وعػدـ أسػػتاراراا اإلسػتارار الػػذ يدلم ػا فػػى حكػـ الوًػػابل البابتػػة
مما يستحيؿ عمي ا ملف يف تتلرؼ عمى ي يساس كومت محكمة الموضػوع عايػدت ا وف ػمت
فى الدعو .
* ٚػٍ ٝرٌه إعزمش لؼبء إٌمغ إر لؼ ٝثأْ :

الحكػـ يكػػوف مليبػاً أذا كػاف مػػا اوردتػف المحكمػػة ب سػبابف ًػد ورد عمػػى

"

ػورة يمػػاًض

بلضػػف الػػبلض اآلخػػر وفيػػف مػػف التلػػارض مػػا ي ػػمف بلػػدـ التدػػامس ويمطػػو فػػوؽ ذلػػؾ عمػػى
غمػػوض ةواب ػػاـ وت ػػاتر يمبػػئ عػػف أخػػتقؿ فكرتػػف عػػف عما ػػر الواًلػػة التػػى أسػػتخمص مم ػػا
اإلدامة مما يمكف ملف أستخقص ماوماتف سوا ما تلمؽ مم ػا بواًلػة الػدعو يو بػالتطبيؽ
الاامومى ويلدز بالتالى محكمة الػماض عػف أعمػاؿ رًابت ػا عمػى الودػف ال ػحيم إلضػطراب

اللما ػر التػػى اورداػا الحكػػـ وعػدـ أسػػتاراراا اإلسػتارار الػػذ يدلم ػا فػػى حكػـ الوًػػابل البابتػػف
مما يستحيؿ ملف يف تم رؼ عمػى ي يسػاس كومػت محكمػة الموضػوع عايػدت ا وحكمػت فػى
الدعو "

* ماض ٗ ٜٕٔٛ/ٔٔ/ـ س ٖٖ ـ رًـٗ ٔٚـ ص ٛٗٚـ طلف ٖٕٕٗ ٕ٘/ؽ
* ماض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٜـ س  ٕٛـ رًـ ٜـ صٗٗ ـ طلف ٓٗ ٗٙ/ٜؽ

* ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :
"

ب ف الحكـ يكوف مليباً أذا كاف مػا يوردتػف المحكمػة فػى يسػباب حكم ػا يمػاًض بلضػف

الػػبلض اآلخػػر وفيػػف مػػف التلػػارض مػػا يىػػوبف بلػػدـ التدػػامس ويمطػػو فػػوؽ ذلػػؾ عمػػى أب ػػاـ
وغمػوض وت ػاتر يمبػئ عػف أخػتقؿ فكرتػف عػف عما ػر الواًلػة التػى يسػتخمص مم ػا اإلدامػػة

مما

يمكف ملف أستخقص ماوماتف ويلدز محكمػة الػماض عػف أعمػاؿ رًابت ػا عمػى الودػف
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ال حيم إلضطراب اللما ر التى يورداػا الحكػـ وعػدـ أسػتاراراا اإلسػتارار الػذ يدلم ػا فػى

حكـ الوًابل البابتة مما يستحيؿ عمي ا ملف التلػرؼ عمػى ي يسػاس كومػت محكمػة الموضػوع
عايدت ا فى الدعو " ٓ
* ماض ٔٔ ٜٔٛ٘/ٙ/ـ س  ٖٙـ  ٖٔٙـ ٜٚٙ
* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :

" يىترط فى الضرر كركف زـ لاياـ دريمة اإلضرار اللمد المم ػوص عمي ػا فػى

المادة  ٔٔٙ /مكر اًر ـ ي مف ًاموف اللاوبات يف يكوف محاااً ي حا ً وماكداً ـ ألف الدريمػة
تاػػوـ عمػػى احتمػػاؿ تحاػػؽ يحػػد يركام ػػا ـ والضػػرر الحػػاؿ اػػو الضػػرر الحاياػػى س ػوا كػػاف

حاض اًر يو مستابقً والضرر الماكد او البابت عمى ودف اليايف " .

* ماض ٕٔ ٜٜٔٙ/ٔٓ/ـ س ٕٓ ـ  ٔٔ٘ٚـ طلف رًـ  ٕٔٚٙلسمة  ٖٜؽ

*

ٚفِ ٝؤٌـف لـبٔ ْٛاٌؼمٛثـبد اٌمغـُ اخلـبص ط 1ـ الدػرابـ المضػرة بالم ػمحة اللامػة

للسػػتاذ الػػدكتور  /مػػاموف سػػقمة  .دار النكػػر اللربػػى ـ ط ٕ ٜٔٛـ ص ٖ٘ٔ " ويا ػػد
باإلضرار بالم الم ي أمتااص لمم الم يمكف تاويمف بماؿ يما الم الم األدبيػة فميسػت

محػػؿ حمايػػة دمابيػػة فػػى مدػػاؿ المػػاؿ اللػػاـ  .ويىػػترط فػػى الضػػرر يف يكػػوف محااػػا وحػػا
وماكدا ـ فيدب يف يكوف فلميا وماكدا ي يف يكوف بابتػا عمػى ودػف الياػيف والاطػل و يكنػى
فيف مدرد ا حتماؿ م ما كامت دردتف .

* ماض ٖٔ ٜٜٔٙ/ٔٓ/ـ سٕٓ ـ  ٕٓٛـ ٔٓ٘ٙ
*

ٚف ٝششػ لبٔ ْٛاٌؼمٛثبد اٌمغُ اخلبص ٌألعزبر اٌذوزٛس أمحذ فزؾـ ٝعـشٚس ـ ط ٖ ـ

٘ ٜٔٛـ ص ٗ ٕٛـ

ينتػ ػػرض لوًػ ػػوع اػ ػػذ الدريمػ ػػة وًوع ػ ػػا عمػ ػػى م ػ ػػمحة ماديػ ػػة

" ويىترط فى الضرر يف يكوف محااا ي حا وماكػدا  .فيدػب يف يكػوف الضػرر منسػف ًػد

حؿ ب نة ماكدة ـ ويدب توافر عقًة السػببية بػيف فلػؿ الموظػؼ وبػيف الضػرر وي يكػوف
الضرر لسبب ادمبى " ٓ
* ٚف ٝششػ لبٔ ْٛاٌؼمٛثبد اٌمغُ اخلبص ٌألعزبر اٌذوزٛس زلّٛد ِظـف ٝط  ٛػ ٜٗٔٛ
ـ ص  : ٜٛـ " يمػػا عػػف الضػػرر فاػػد اىػػترط يف يكػػوف محااػػا " .كػػذلؾ يىػػترط يف يكػػوف
الضػػرر ماديػػا بحيػػث يمحػػؽ يمػواؿ يو م ػػالم الد ػػة التػػى يلمػػؿ ب ػػا الموظػػؼ يت ػػؿ ب ػػا

بحكـ وظينتف يو يمواؿ يو م الم األفراد المل ود ب ا ألى تمؾ الد ة والمػراد بالم ػمحة

259

فى اذا المااـ الم محة المادية ي التى يمكف تاويم ا بماؿ " .
* ٚفــ ٝشــشػ لــبٔ ْٛاٌؼمٛثــبد اٌمغــُ اخلــبص ٌألعــزبرٖ اٌـ ذوزٛسٖ فٛصيــخ ػجــذ اٌغــزبس ـ
ط ٕ ٜٔٛـ ص ٕ : ٔٙـ " ويدػػب يف يترتػػب عمػػى اػػذا النلػػؿ ضػػرر فلمػػى بػػاألمواؿ يو
الم الم المذكورة "
* ٚفِ ٝشعغ اٌمغُ اخلبص اجلـــشائُ ادلؼـــشح ثبدلظٍؾخ اٌؼبِــــخ ــ

ٌألعـزبر اٌذوـــزٛس

ػجــذ ادلٙــيّٓ ثىــش ط ٜٓٔٚـ ص ٘ٔٗ : ٗٗٙ /ـ " والنلػػؿ المػػاد اػػو يحػػداث الضػػرر
ب ػ مواؿ يو م ػػالم و بػػد يف يكػػوف سػػموؾ الموظػػؼ ًػػد يد الػػى الضػػرر وًامػػت بيمػػف وبػػيف
الضرر عقًة السببية " ٓ

* ٚف ٝششػ لبٔ ْٛاٌؼمٛثبد ـ اٌمغُ اخلبص ٌألعزبر اٌـذوزٛس ػّـش اٌغـؼيذ سِؼـبْ ـ ط
 ٜٔٛٙص  : ٛٚـ " يتحاؽ الركف الماد بكؿ مىاط يترتب عميف ضرر فلمى " ٓ

* ٚلــذ لؼــذ زلـــىّخ اٌـــٕمغ بػػذلؾ فػػى حكم ػػا ال ػػادر بدمسػػة ٖٔ ٜٙ/ٔٓ/س ٕٓ ـ
 ٕٓٛـ  ٔٓ٘ٙفاالت  :ـ " يف الدريمة

تاوـ لمدرد احتماؿ وًوع الضرر ولوكاف رادحا "

وفػ ػػى حكػ ػػـ الػ ػػماض بدمسػ ػػة  ٜٙ/ٔٓ/ٕٚـ س ٕٓـ  ٕٕٜـ  ٔٔ٘ٚـ وًالػ ػػت فيػ ػػف:
" اذا تمبؿ الضرر فى تضييل ربم مليف ودب يف يببت يف الربم الضابل كاف ماكدا " ٓ

وًد يىار الدفاع فى مذكرتف يماـ محكمة الموضوع ألى أملداـ الضرر السالؼ بيامف

بؿ أستحالة توافر

ويوضم فى دفاعف الىنو والمسطور يف تاريػر المدمػة يورد

ػراحة يمػف

ت ػػـ أدػػ ار ت ػػويب الوضػػل بم ػػا عمػػى كت ػػاب محػػافظ البم ػػؾ المرك ػػز الم ػػارخ ٖٕٕٔٓٓ/ٕ/
المودػػف ألػػى السػػيد ربػػيس مدمػػس اإلدارة حيػػث ًػػاـ البمػػؾ المركػػز بتخنػػيض حدػػـ الوديلػػة

الخا ة ببمؾ  ..........بما يتنؽ والموًؼ النلمى فى ٕٔ ٕٓٓٔ/ٕٔ/مل

رؼ الماابػؿ

ل ػػذا التخنػػيض بالدميػػف الم ػػر بمػػا يلػػادؿ ً ٕٗٙرىػاً لكػػؿ دو ر وبمػػا عميػػف ًػػاـ البمػػؾ فػػى

ٗٔ ٕٕٓٓ/ٕ/بالخ ػػـ عم ػػى حسػػػاب اللم ػػق البقب ػػة بال ػػدو ر األمريك ػػى ةواض ػػافة المااب ػػؿ
بالدميف الم ر عمى يساس سلر

رؼ ً٘ٗ ٕٗٚ.رىاً لكؿ دو ر .

وينيد ما تادـ يمف ًػد تػـ أعػادة الحػاؿ ألػى ماكػاف عميػف ًبػؿ أدػ ار عمميػات تحويػؿ

المديوميػػة الدو ريػػة ألػػى مديوميػػة بالدميػػف الم ػػر ويكػػد تاريػػر المدمػػة المىػػكمة بملرفػػة الميابػػة
اللامػة ذلػؾ كمػػا يكػد السػيد  .......... /ربػػيس المدمػة يمػػاـ عدالػة المحكمػة وضػػمف مػا دػػا
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بى ػ ػ ػ ادتف بدمسػ ػ ػػة ٓٔ ٕٖٓٓ/ٗ/يمػ ػ ػػف بلػ ػ ػػد أكتىػ ػ ػػاؼ البمػ ػ ػػؾ المركػ ػ ػػز لتمػ ػ ػػؾ الواًل ػ ػ ػة يػ ػ ػػوـ
ًٗٔ ٕٕٓٓ/ٕ/دـ كؿ مف اا

اللمق طمبات لمبمؾ بموافات ـ عمى أعادة الخ ـ .

وً ػػد س ػػبؿ الس ػػيد  .......... /بدمس ػػة ٓٔ ٕٖٓٓ/ٗ/عم ػػا أذا ك ػػاف ام ػػاؾ ض ػػرر لح ػػؽ
بػ مواؿ البمػؾ المركػػز مػف دػ ار عمميػػة بيػل مميػوف دو ر ف دػػاب الىػااد ( )  .وًػد يف ػػم
ػراحة باًوالػػف بدمسػػة المحاكمػػة يمػػف بلػػد اإللوػػا أمتنػػى
عػػف ذلػػؾ محػػافظ البمػػؾ المركػػز

الضرر .
وخمص الدفاع مف ذلؾ ألى يف الضرر المدعى بف ودود لف .
ويخذت محكمة الموضوع ب ذ الوًابل ول ذا عدلت و ؼ الت مة ألى ىروع فػى تسػ يؿ
اإلستيق عمى بلض يمواؿ البمؾ المركز ويوًؼ تمنيذاا بسبب أكتىاؼ الدريمة ومػل ذلػؾ
فاػػد ًضػػت المحكمػػة بببػػوت ذلػػؾ الضػػرر بػػدعو يف مػػا اًترفػػف المت مػػاف األوؿ والبػػامى ومػػا
ترتػػب عميػػف مػػف ًيػػاـ البمػػؾ المركػػز بتػػدبير مبمػػس الػػدو رات وربػػط الوديلػػة يىػػكؿ ضػػر اًر حػػا ً
وماكداً بم الم ويمػواؿ البمػؾ المركػز الم ػر (! )  .واػو ماعػاب الحكػـ بالتمػاًض عمػى
ماسمؼ بيامف فضقً عما يمبئ ذلؾ عف يف المحكمة لـ تنطف لدفاع الطػاعف السػالؼ الػذكر
مل يمف دد يى د لف الواًل ولـ تاسػطف حاػف فػى التح ػيؿ والػرد ول ػذا كػاف الحكػـ فػوؽ مػا
ىابف مف تماًض وت اتر وخط فى تطبيؽ الااموف مىػوبا بػاإلخقؿ بحػؽ الػدفاع بمػا أسػتودب
ماضف واإلعادة .
* ماض ٗ ٜٔٛٛ/ٔ/ـ س  ٖٜـ رًـ ٖ ـ ص  ٙٙـ طلف ٘ ٚٔٛلسمة  ٘ٙؽ
* ماض ٔٔ ٜٖٔٚ/ٕ/ـ س ٕٗ ـ ٕٖ ـ ٔ٘ٔ
* ماض ٕٕ ٜٖٔٚ/ٔ/ـ س ٕٗ ـ ٖٕ ـ ٜ٘
* ماض ٔ ٜٖٔٚ /ٔ/ـ س ٕٗ ـ ٖ ـ ٕٔ
* ماض ٕٓ ٜٕٔ٘/٘/ـ س ٖ ـ ٗ ٖٙـ ٜٚٚ
* ماض ٘ٔ ٜٔٛٗ/ٖ/ـ س ٖ٘ ـ  ٘ٚـ ٕٜٚ
* ماض ٖٔ ٜٖٕٔ/ٔٓ/ـ مج الاواعد الاامومية ـ عمر ـ جٕ ـ  ٖٜٚـ ٓٔٙ

* ٚلؼذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :
" يدػػب عمػػى المحكمػػة يف تضػػمف حكم ػػا مػػا ي ػػدؿ عم ػػى يم ػػا واد ػػت عما ػػر
الدعو ويلمت ب ا ألماماً ما ي يئ ل ا النر ة لمتمحيص الىامؿ والكافى ـ الذ يػدؿ عمػى
يم ػػا ًامػػت بوادب ػػا وبمػػا يمبوػػى عمي ػػا ألت ػزاـ بتحايػػؽ البحػػث لمتلػػرؼ عمػػى ودػػف الحاياػػة ةوا ّ
كاف حكم ا مليبا لا ور متليف الماض " .
* ماض ٜٕٗٔٔٛ/ٕٔ/ـ سٖٖـ ٕٓٚـ ص ٓٓٓٔـ طلف  ٙٓٗٚلسمة ٕ٘ ؽ
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* ماض ٖ ٜٕٔٛ/ٔ/ـ س ٖٖ رًـ (ٔ) ـ ص ٔٔـ طلف ٘ ٕٖٙلسمة ٔ٘ ؽ
* ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ف ٝاٌؼذيذ ِٓ أؽىبِٙب ثأٔٗ :

"

مف المارر يف الدفاع المكتوب ـ مذكرات كاف يو حوافظ مسػتمدات ـ اػو تتمػة لمػدفاع

الى ػػنو ـ وتمت ػػزـ المحكم ػػة بػ ػ ف تل ػػرض ل ػػف أيػ ػراداً ورداً ةواآل ك ػػاف حكم ػػا مليبػ ػاً بالا ػػور
واإلخقؿ بحؽ الدفاع " ٓ
*
*
*
*
*
*
*
*
كذلؾ

ماض ٖ ٜٔٛٗ/ٗ/ـ س ٖ٘ ـ ٕ ٛـ ٖٚٛ
ماض ٔٔ ٜٔٚٛ/ٙ/ـ س  ٕٜـ ٓٔٔ ـ ٜ٘ٚ
ماض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٔٙـ س  ٕٛـ ٖٔ ـ ٖٙ
ماض  ٜٔٚٙ/ٔ/ٕٙـ س  ٕٚـ ٕٗ ـ ٖٔٔ
ماض  ٜٖٔٚ/ٕٔ/ٔٙـ س ٕٗ ـ  ٕٜٗـ ٕٕٔٛ
ماض  ٜٜٔٙ/ٕٔ/ٛـ س ٕٓ ـ ٔ ٕٛـ ٖٔٚٛ
ماض ٖٓ ٜٖٔٚ/ٕٔ/ـ سٕٗ ـ ٓ ٕٙـ ٕٓٔٛـ طلف ٖ٘ ٖٗ/ٚؽ
ماض  ٜٜٔٔ/ٔ/ٜٔـ سٕٗ ـ ٕٗ ـ ٔ ٜٔـ طلف ٖٖٔ ٜ٘/ؽ
المستمدات ف ى بدوراا دز يتد يز مف الدفاع المكتوب بؿ اى عماد وسػمد

وعمػػود الناػػر

ـ ومػػل يف دفػػاع الطػػاعف كػػاف مايػػداً بلى ػرات المسػػتمدات التػػى يحػػاؿ الي ػػا

الدفاع وتمسؾ ب ا ـ ا يف الحكـ لـ يلرض ل ا بتاتاً

دسيـ بحؽ الدفاع ٓ

ايػراداً و رداً ـ واػذا ً ػور واخػقؿ

* ٚلذ ؽىّذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :

" ةواف كاف البابت مف المستمدات التى يلتمد عمي ا الطاعف فى اببػات دفاعػف ًػد ًػدمت ممػف
بلد حدز الاضػية لمحكػـ ولػـ يكػف مرخ ػا لػف مػف المحكمػة فػى تاػديم ا فػذلؾ ممػا يسػوغ
لممحكمػػة ا لتنػػات عم ػػا ولكػػف اذا كػػاف الطػػاعف ًػػد تمسػػؾ ب ػػذا الػػدفاع يمػػاـ المحكمػػة وكػػاف

دفاعػف دواريػاً ًػػد ترتػب عميػػف لو ػم توييػر ودػػف الػ ير فػػى الػدعو وكامػت المحكمػػة لػـ تلػػف

بتحايؽ اذا الدفاع يو ترد عميف فاف حكم ا يكوف ًا اًر ً و اًر يليبف بما يستودب ماضف"
* ماض ٕٓ ٕ٘/٘/ـ س ٖ ـ ٗ ٖٙـ ٜٚٚ

* ٚؽىّذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :

"

تمسؾ الطاعف بد لة مستمدات مادمف ممف فى منى ركف الخط عمف يلد دفاعاً ااماً فى

الػدعو ومػػاب ار فػػى م ػير واذا لػػـ تمػػؽ المحكمػة بػػا ً ألػػى اػذا الػػدفاع فػػى دػوار ولػػـ تواد ػػف
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عمى حاياتف ولػـ تنطػف الػى فحػوا ولػـ تاسػطف حاػف وتلمػى بتمحي ػف بموغػاً الػى غايػة األمػر

فيف بؿ سكتت عمف ايراداً لف ورداً عميف ولػـ تتحػدث عػف تمػؾ المسػتمدات مػل مػا يكػوف ل ػا مػف
د لة فػى منػى عم ػر الخطػ ولػو يم ػا عميػت ببحب ػا لدػاز يف يتويػر ودػف الػ ير فػى الػدعو

فاف حكم ا يكوف مليباً بالا ور " ٓ

* ماض ٔٔ ٖٚ/ٕ/ـ س ٕٗ ـ ٖٓ ـ ٔٗٙ

* ٚؽىّذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :

" الدفاع المببت فى

نحات حافظػة المسػتمدات المادمػة لممحكمػة ا سػتمبمافية بلػدـ اسػتينا

الىػػيؾ محػػؿ ا ت ػػاـ ى ػرابطف الااموميػػة سػػكوت الحكػػـ عمػػف اي ػراداً ورداً عميػػف ي ػػمف بالا ػػور
المبطؿ لف " ٓ
* ماض ٔٔ ٖٚ/ٕ/ـ س ٕٗ ـ ٕٖ ـ ٔ٘ٔ

* رمٛي زلىّخ إٌمغ :

" لمػا كػاف ذلػػؾ وكػاف الحكػػـ المطلػوف فيػػف ًػد أعتمػؽ يسػػباب الحكػـ المسػػت مؼ الػذ يغنػػؿ
اإلىارة ألى دفاع الطاعمة ولـ يورد مضموف المستمدات المادمة مم ا أبباتاً ل ذا الدفاع بما
يبيف ممف يف المحكمة واد ت عما ر الػدعو ويلمػت ب ػا عمػى ودػف ُين ِ ػم عػف يم ػا فطمػت

ألي ػػا ووازمػػت بيم ػػا ويم ػػا يطرحػػت اػػذا الػػدفاع واػػى عمػػى بيمػػة مػػف يمػػر وبلػػد يف ًامػػت بمػػا
يمبوى عمي ا مف تدًيؽ البحث لتلرؼ ودف الحاياة  .ـ األمر الذ َي ِ ْـ الحكػـ المطلػوف فيػف
بالا ور فى البياف ُ ِ
بـ
وي َلدز محكمة الماض عف أعماؿ رًابت ا عمى الودف ال حيم ومف ً
يتليف ماضف واإلعادة دوف حادة ألى بحث باًى يودف الطلف " ٓ
* ماض ٗ ٜٔٛٛ/ٔ/ـ س  ٖٜـ ٖ ـ ٙٙ

* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :

" ويمف ولبف كاف األ ؿ يف المحكمة تمتزـ بمتابلة المت ـ فى مماحى دفاعػف المختمنػة أ ً
يمػػف يتلػػيف عمي ػػا يف تػػورد فػػى حكم ػػا مػػا يػػدؿ عمػػى يم ػػا واد ػػت عما ػػر الػػدعو ويلمػػت ب ػػا
عمى محو ين م مف يم ا فطمت ألي ا ووازمت بيم ا ـ وعمي ػا يف تلػرض لػدفاع الطػاعف أيػراداً
لف ورداً عميػف مػا داـ مت ػقً بواًلػة الػدعو ومتلماػاً بموضػوع ا وبتحايػؽ الػدليؿ في ػا ـ فػ ذا
ً ػػرت فػػى بحبػػف وتمحي ػػف وفحػػص المسػػتمدات التػػى أرتكػػز عمي ػػا بموغ ػاً لوايػػة األمػػر فيػػف
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ويسػػاطتف فػػى دممتػػف ولػػـ تػػورد عمػػى محػػو يكىػػؼ عػػف يم ػػا يحاطػػت بػػف ويًسػػطتف حاػػف ف ػ ف

حكم ا يكوف مىوباً بالا ور بما يبطمف "
* ماض  ٜٔٛ٘/ٙ/ٙـ س  ٖٙـ ٖٗٔ ـ ٕ ٚٙـ طلف ٖ ٘ٗ/ٗٙٛؽ

وغمى عف البياف يف تحايؽ األدلة والدفاع او وادب المحكمة فى المااـ األوؿ .
* ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ف ٝاٌؼذيذ ِٓ أؽىبِٙب ثأْ :

" يف تحايػػؽ األدلػػة فػػى الم ػواد الدمابيػػة اػػو وادػػب المحكمػػة فػػى الماػػاـ األوؿ ووادػػب عمػػى
المحكمػػة تحايػػؽ الػػدليؿ مػػاداـ تحاياػػف ممكمػػا وبوػػض المظػػر عػػف مسػػمؾ المػػت ـ فػػى ىػ ف اػػذا

الػدليؿ ألف تحايػؽ يدلػػة اإلدامػة فػػى المػواد الدمابيػة

ي ػػم يف يكػوف راػػف مىػيبة المػػت ـ يو

المدافل عمف "ٓ
* ماض  ٜٔٛٙ/ٔٓ/ٜـ س  ٖٚـ  ٖٔٛـ ٕٚٛ
* ماض ٖٓ ٜٔٛٔ/ٕٔ/ـ سٕٖ ـ  ٕٜٛـ ٕٕٓٔ
* ماض ٕٗ ٚٛ/ٗ/ـ سٕٜـ ٗ ٛـ ٕٗٗ

* ماض ٕٔ ٕٚ/ٕ/ـ س ٖٕ ـ ٖ٘ ـ ٕٗٔ
* ماض ٕ٘ ٛٗ/ٔٔ/ـ سٖ٘ ـ ٘ ٔٛـ ٕٔٛ
* ماض ٔٔ ٖٛ/٘/ـ سٖٗ ـ ٕٗٔ ـ ٕٔٙ
* ماض ٘ ٗ٘/ٔٔ/ـ مدموعة الاواعد الاامومية ـ ج  ٚـ رًـ  ٕ/ـ ص ٕ
* ماض ٕ٘ ٗٙ/ٖ/ـ مدموعة الاواعد الاامومية ـ ج  ٚـ ٕٓٔ ـ ٖٔٔ
*

*

*

اذا وًد تمسؾ الدفاع كذلؾ فى دفاعف ب ف دريمة تس يؿ اإلسػتيق عمػى يمػواؿ البمػؾ
المركز الم ػر واػى مػف األمػواؿ اللامػة لممت مػيف مػف السػادس حتػى اللاىػر غيػر متػوافرة

ف ػػى دام ػػب الط ػػاعف والم ػػت ـ الب ػػامى وك ػػذلؾ الح ػػاؿ بالمس ػػبة لدريم ػػة التزوي ػػر ف ػػى المس ػػتمدات
المضبوطة الممسػوبة ألي مػا للػدـ ودػود يمػر كتػابى مػف الطػاعف بػذلؾ البيػل ـ وألف المسػبوؿ
عػػف تػػدبير تمػػؾ اللممػػة اػػو الىػػااد  ........والػػذ لػػـ يػػذكر ي دور لمطػػاعف فػػى اػػذا البيػػل
ومسب ا لممت ـ البامى ـ ولػـ يكػف الطػاعف متوادػدا بماػر البمػؾ فػى يػوـ  ٕٓٓٔ/ٕٔ/ٔٛوالػذ

أدعى يمف ًاـ بلرض تمؾ الطمبات عميف مف خقلف حيث كاف متواددا فػى ذلػؾ اليػوـ بػديواف

ع ػػاـ محافظ ػػة المموفي ػػة لاض ػػا م ػػالم بل ػػض المػ ػواطميف وف ػػؽ المس ػػتمدات المادم ػػة ض ػػمف
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حافظتػػف باإلضػػافة ألػػى يف مػػدير فػػرع الاػػاارة وماببتػػف  ......لػػـ يػػذكر يي مػػا ي دور ًػػاـ بػػف
الطاعف بى ف بيل اللممة لممت ميف المذكوريف بالسلر الممخنض السابؽ بلد رفلف .

كما دا ت يًواؿ الىااد  ..........مػدير فػرع البمػؾ بمديمػة م ػر بالتحاياػات مافيػة
أ دار بمػة تلميمػات مػف دامػب الطػاعف فػى ىػ ف بيػل اللممػة لممػت ـ حسػف م ػطنى الديػار
بسلر يًؿ مف سلر يوـ التمنيذ وكؿ ما ذكر فى اذا الخ وص يف تمؾ التلميمات تماااػا مػف

 ..........م ػػدير اإلدارة الخاردي ػػة ي ػػوـ  ٕٓٓٔ/ٕٔ/ٜٔولػ ػػـ يت كػ ػػد م ػػف اإلدارة اللمي ػػا ع ػػف
حة حديث  ..........وفى اذ األًواؿ ما يكنى لمرد عمى التحريػات التػى يدرت ػا مباحػث
األمػ ػواؿ اللام ػػة والرًابػ ػة اإلداري ػػة والت ػػى أدع ػػت يف الم ػػت ـ األوؿ (الط ػػاعف) ي ػػدر تلميمات ػػف
بالبمؾ ببيل اللممة ب ًؿ مف سلراا يوـ التمنيذ ـ ول ذا دا ت التحريات فى غير محم ا .
ا ػ ػػذا أل ػ ػػى يف تس ػ ػػوية حس ػ ػػابات الم ػ ػػت ـ التاس ػ ػػل  ..........وك ػ ػػذلؾ الم ػ ػػت ـ اللاى ػ ػػر

 ..........كامػ ػ ػػت ًػ ػ ػػد أعتمػ ػ ػػدت ًبػ ػ ػػؿ توييػ ػ ػػر سػ ػ ػػلر ال ػ ػ ػػرؼ وعمػ ػ ػػى ودػ ػ ػػف التحديػ ػ ػػد فػ ػ ػػى
ٖٓ ٕٓٓٔ/ٔٓ/وفؽ المستمد المادـ ضمف حافظة المستمدات المادمة لممحكمة .

وكػػذلؾ الحػػاؿ بالمسػػبة لحسػػابات المت مػػيف الخػػامس والسػػابل وًػػد تمػػت اػػذ التسػػويات
بموافاة مدمس أدارة البمؾ ولـ يكف الطاعف وحد ممنرداً او الذ وافؽ عمي ا .

وخمػػص الػػدفاع مػػف ذلػػؾ ألػػى يف كافػػة المػػديوميات الدو ريػػة التػػى تػػـ تضػػميم ا مػػف

ضمف مركز تػوازف اللمػقت والخا ػة بػاألربل عمػق مػف السػادس حتػى اللاىػر وًػدراا ٕٔ
مميػػوف دو ر ـ اػػى مػػديوميات ماىػػبة عػػف أعتمػػادات مسػػتمدية فػػى تػػاريخ سػػابؽ عمػػى

ػػدور

ممىػػور البم ػػؾ المركػػز المػػارخ ٕ ٜٜٜٔ/ٖ/والػػذ يحظػػر تحويػػؿ المديوميػػة مػػف دو ر ألػػى
دميف ـ وعمى الرغـ مف ذلؾ لـ ياـ البمؾ ب ذا التحويؿ ممذ ذلؾ التاريخ أ ّ بما ً عمى موافاات
مدمس اإلدارة بالتسوية مل اللمق المذكوريف .

ويمػػف طباػاً ألًػواؿ  ..........وماببتػػف  ..........وكػػذلؾ يًػواؿ  ..........ف ػ ف تمنيػػذ

الطمبات التى طمب ا المت ـ البامى كامت خا ة بنرعى مديمة م ر والااارة وكاف ذلػؾ بتػاريخ
ٖٔ ٕٓٓٔ/ٕٔ/ـ كما ببت مف يًػواؿ  .......فػى ىػ ف مػا تػـ تمنيػذ لملميػؿ  ..........عػدـ
ودود بمة تلميمات محددة مف الطاعف بالبيل بسلر يًؿ مف سلر يوـ التمنيذ ـ وياكػد ذلػؾ مػا

ورد بتاريػػر المدم ػػة الخا ػػة بالرًاب ػػة عمػػى الما ػػد األدمبػػى الم ػػارخ ٕٕ ٕٕٓٓ/ٔ/بػ ػ ف التمني ػػذ
لممت ـ السابل ًد تـ أحتسابف بسلر ٕ٘ٗ ًرىا لمدو ر يوـ ٕٓٓٔ/ٕٔ/ٜٔ
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.

وت يدت اذ الواًلػة بمسػتمدات التمنيػذ الماػدـ مػف  ..........مػدير فػرع مديمػة م ػر

مف يف التمنيذ الذ كاف ًد تـ يوـ  ٕٓٓٔ/ٕٔ/ٜٔكاف بسلر ٕ٘ٗ ًرىاً لمدو ر ولو كامت
اماؾ بمة تلميمات

درت مف الطاعف لكاف البيل ًد تػـ بسػلر ً ٕٗٚرىػا وخمػص الػدفاع

م ػػف ذل ػػؾ أل ػػى يم ػػف عم ػػى الن ػػرض د ػػد ب ػػدور تلميم ػػات م ػػف الم ػػت ـ األوؿ فم ػػـ تك ػػف تم ػػؾ
التلميمات مىروطة بالتمنيذ بسلر مليف يو بتاريخ مليف .

كما ذاب الدفاع عف الطػاعف فػى دفاعػف ألػى يمػف عمػى فػرض دػدلى حػدوث تدػاوز

فى أد ار مف اإلد ار ات الم رفية ـ واو مالـ يحدث ـ ف مف يلتبر مػف ًبيػؿ الد ػؿ يو الومػط
فى ًاموف غير عاابى واو ًاموف البموؾ واإلبتماف يمحؿ ألى مدرد د ػؿ يو غمػط فػى الوًػابل
بمنى الا د الدمابى برمتف عف المسبوليف ببمؾ ...........
ذلػػؾ يف الدريمػػة اللمديػػة يمػػزـ لتحاا ػػا ًيػػاـ الا ػػد الدمػػابى  ..وًوامػػف اللمػػـ وارادة
مخالنػػة الاػػاموف  ..ويمحسػػر اػػذا الا ػػد الدمػػابى بالد ػػؿ يو الومػػط فػػى الواًػػل وفػػى التكييػػؼ
الاامومى  ..فالدريمػف تكتمػؿ يركام ػا أ اذا اكتسػبت الوًػابل التػى تاػوـ عمي ػا تكيينػا ًاموميػا
مليمػػا واػػذا التكييػػؼ اػػو بم ػرة تطبيػػؽ ًاعػػد ًاموميػػف غيػػر ًػػاموف اللاوبػػات ـ فػػاذا د ػػؿ

الىػخص او يخطػ اػػذ الاواعػد فامػػف يكػػوف ًػػد د ػؿ اػػذا التكييػػؼ وتكػوف الواًلػػف فػػى حػػدود
عمم ػػف مد ػػرد م ػػف ال ػػد بؿ الاامومي ػػف الت ػػى تدلم ػػا ػػالحف لتا ػػوـ عمي ػػا الدريم ػػف وف ػػى ا ػػذ
الظروؼ يلتاد الدامى امػف اتػى فلػق مىػروعا او لػـ ي ػدر عمػف فلػؿ او امتمػاع غيػر مىػروع
ويلػد الا ػػد الدمػابى ممتنيػػا لديػف ـ ( د  .محمػػود مديػػب حسػمى  .الاسػػـ اللػاـ ـ ط ٕ ٜٔٛـ
مبذ  ٙ٘ٗ/ص ٔ ٘ٚومابلداا مبذ  ٕٙٙ/ص  ٜ٘ٚومابلداا ) .
* ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :

" عتااد فى تنسير خاطى لماواميف المتلماػف  .باعامػة غػق المليىػف يمنػى الا ػد

الدمابى القزـ لتوافر دريمة عدـ الوفا ب ذ ا عامف "

* ماض ٘ ٙٚ/ٙ/ـ س  ٔٛـ  ٜٔٗـ ٗٗٚ
* "د ػػؿ المالػػؾ بتكييػػؼ التلػػديؿ الػػذ يدػػر فػػى البمػػا واػػؿ يرًػػى ًامومػػا اـ
امىا مبمى دديد فى مبمى ًديـ

يرًػػى الػػى

يخضل لايود ًػاموف ا يدػارات اػو د ػؿ مركػب مػف د ػؿ

بالااموف والوًابل يلد فى دممتف د ق بالواًل يمنى الا د الدمابى "
* ماض ٔ ٙٙ/ٕ/ـ س  ٔٚـ ٘ٔ ـ ٛٙ
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* "د ؿ رب اللمؿ بالطبيلف الااموميػف لاػرار الن ػؿ ومػد الػزاـ ًػرار المدمػف البقبيػف باعػادة
اللامؿ المن وؿ و بار يمنى توافر الا د الدمابى لديف "
* ماض  ٙٙ/ٖ/ٕٛـ س  ٔٚـ ٘ ٚـ ٖٚ
* ماض ٘ٔ ٙٓ/ٖ/ـ س ٔٔ ـ ٖ٘ ـ ٕٓٚ
* " الد ؿ باواعد الااموف ا دار يدلؿ النلؿ غير مابـ و يطالب المػت ـ بػ ف يمػاًش اػذ
المسابؿ مماًىف فا يف " .

* ماض ٕ٘ ٜٔ٘ٙ/ٕٔ/ـ س  ٚـ ٘ ٖٙـ ٖٖٔٔ
*

الومط فى ًاعدة ًاموف ا حواؿ الىخ يف تحريـ الدمل بيف المحارـ ( الم ير وخالت ا )
يمنى الا د الدمابى فى دريمة التزوير " .
* ماض ٕ ٜٜٔ٘/ٔٔ/ـ س ٓٔ ـ ٓ ٔٛـ ٗٗٛ

* ماض ٓٔ ٜٖٔٗ/٘/ـ مج الاواعد الااموميف ـ عمر ـ ج ٙـ ٔ ٔٛـ ٕٗٚ
يلزز ذلؾ يف ًياـ البمؾ المركز بربط وديلة باللممة المحمية لديػف مظيػر مػا ياػوـ بػف
مف توطية اذ المراكز وبالملادؿ ل ا أمما يلضد ًوة اللقًة بيف البمؾ المركز وبمػؾ ......
فى ى ف مركز التوازف لملمقت األدمبيػة ـ وياكػد يف النكػر الػذ مىػ لػد المت مػيف لػـ يكػف

ما ػػوداً بػػف أفػػادة اللمػػق ـ ةواممػػا كػػاف الما ػػود بػػف م ػػمحة البمػػؾ خا ػػة يف أبمػػيف مػػف
اللمػق األربلػة محػػؿ الػدعو كامػت عمميػة البيػػل بالمسػبة ل مػا ماتدػػة عػف ًيػػود تسػوية سػػاباة

عمى ٕٔ ٕٓٓٔ/ٕٔ/ومارخة فػى اػذا التػاريخ يمػا عػف اإلبمػيف اآلخػريف فاػد كامػا حا ػميف
عمى موافاة مدمس اإلدارة كما سبؽ الاوؿ فخىى البمؾ مف ردوع اا

عميف لممطالبة بنػارؽ

سػلر اللممػة فػى حالػة عػدـ تمػاـ التمنيػذ النلمػى لتمػؾ الموافاػات والتسػويات وًػد سػارع دميػل
اللمػق المػذكوريف ألػى التمسػػؾ ب ػذا الايػد المػػالى وبػادروا ألػى ألوابػف ممػػا يببػت عػدـ تػوافر
ميمة التممؾ لد الموظؼ فى دريمة التس يؿ يو لد اللميؿ فى دريمة اإلىتراؾ .
يما دريمة التزوير الواردة بو ؼ اإلت اـ فاد ببت يف الطاعف

مة لف ب ا ـ أف

كاف فى األمر دريمة ـ للدـ ودػود يمػر كتػابى ممػف لمسػبولى اإلدارة الخارديػة ب ػذا اإلدػ ار
و يلتد فى اذا ال دد باألوامر الىن ية بنرض

267

دوراا .

وألف توًيػل الطػاعف عمػػى المركػز المػػالى أممػا اػػو توًيػل أعتمػػاد ولػيس مرادلػػة

كمػػا تاضػػى بػػذلؾ التلميمػػات ـ وامػػاؾ فػػارؽ دػػوار بػػيف اإلعتمػػاد والمرادلػػة ألف اإلعتمػػاد
أد ار ىكمى

يمتد ألى موضوع المركز وتال المسبولية عمى مف ًاموا ب عػداد بلػد النحػص

والتمحيص .
يما فيما يتلمؽ بكتاب الطاعف رًـ ٗٗٓ ٔٛالمرسؿ ألى محػافظ البمػؾ المركػز

متضمما أد ار تمؾ البيوع ًبؿ تويير سلر ال رؼ وًياـ المت مػيف مػف الخػامس حتػى اللاىػر
بسداد الملادؿ بالدميف الم ر ـ فاد تمسؾ الدفاع عف الطاعف بتزوير ذلؾ الخطػاب وي ػر
عمى طمب أحالتف لاسػـ يبحػاث التزييػؼ والتزويػر بم ػمحة الطػب الىػرعى لبيػاف مػد

ػحة

الت ىيرات واللبارات الواردة بف ومحرراا ـ وات ػـ الػدفاع  ...........ب عػداد ذلػؾ الػرد ول ػذا
ف و الذ يتحمػؿ مسػبولية أ ػدار

والواًػل يف بيػل اػذ المبػالس ًػد تػـ فلػقً لسػداد مػديوميات

بلض اللمق وًد ًاموا بالسداد بالملادؿ بالدميف الم ر بما عمى موافاات مدمس اإلدارة.

ويوضم الدفاع كذلؾ يف مدلوؿ المحرر الذ يمكف يف يكػوف محػقً لدريمػة التزويػر

يمطبػػؽ عمػػى الملمومػػات المبرمدػػة ول ػػذا

تلتبػػر محػػر ار أذ يمكػػف مىػػاادة الملمومػػات

المس ػػدمة ك روموماطيس ػػيا سػ ػوا كام ػػت ف ػػى ذاكػ ػرة الحاس ػػب يو متض ػػممف ف ػػى برامد ػػف او ف ػػى

األًػراص الممومطػة واػػى ليسػت ماػرو ة ـ و يمكػف لمملمػػى الػذ تحممػف يف يماػػؿ عػف طريػػؽ
الليف المدردة .
* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :

" أذا كام ػػت ًواع ػػد تنس ػػير م ػػوص الا ػػاموف ف ػػى ا ػػذا المط ػػاؽ يتػ ػ د مم ػػا يف

المحػػرر اػػو كػػؿ مسػػطور يمتاػػؿ بػػف فكػػر يو ملمػػى ملػػيف يو محػػدد مػػف ىػػخص آلخػػر عمػػد

مطاللتف يو المظػر أليػف ييػا كامػت مادتػف يو موعػف يو الموػة يو اللقمػات التػى كتػب ب ػا ـ ويمػف
يخرج عف الملمى المحدد فى

حيم الااموف كؿ ما

يلد بحسب طبيلتػف محػر اًر كاللػدادات

واآل ت ـ أذ ا ػػى بحس ػػب طبيلت ػػا الوالب ػػة تبا ػػى ك ػػذلؾ ف ػػق يخرد ػػا ع ػػف طبيلت ػػا تم ػػؾ أف
تضممت بلض يدزاب ا كتابات يوعقمات يو يرًاـ ييا كاف موع ا .
*  ٜٔٛ٘/ٔ/ٕٚـ س  ٖٙـ  ٕٓٛـ ص ٕٕٔٔ
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*

ٚف٘ ٝزا احلىُ اٌظبدس  1341/1/02لبٌذ زلىّخ إٌمغ ِب ٔظٗ :

" لما كاف البيف مف أستا ار م وص الباب السادس عىر مػف الكتػاب البػامى مػف ًػاموف

اللاوبات فى ى ف التزوير يف الىارع ةواف لـ يورد تلرينػاً محػدداً لممحػرر ـ رسػميا كػاف يـ
عرفيػا ـ أ ّ يمػف أىػترط ػراحة لملاػاب عمػى توييػر الحاياػة يف ياػل فػى محػرر ويف يكػوف
توييػػر الحاياػػة فػػى بيػػاف ممػػا يعػػد المحػػرر إلبباتػػف

فػػالمحرر محػػؿ دريمػػة التزويػػر اػػو

المحرر الذ يتمتل باوة اإلببات ويرتب عميف الااموف يب ار

ف ف لـ يكف التوييػر ًػد دػر فػى

محرر ف ف دريمة التزوير تكوف ممتنية إلملداـ المحؿ ةواذ كامت ًواعػد التنسػير لم ػوص
الاػػاموف فػػى اػػذا المطػػاؽ يتػ د مم ػػا يف المحػػرر اػػو كػػؿ مسػػطور يمتاػػؿ بػػف فكػػر يو ملمػػى
ملػػيف يو محػػدد مػػف ىػػخص ألػػى خػػر عمػػد مطاللتػػف يو المظػػر أليػػف ييػػا كامػػت مادتػػف يو
موعف يو الموة يواللقمات التى كتب ب ا ف مف يخرج عػف ملمػى المحػرر فػى
كػػؿ مػػا يلػػد بحسػػب طبيلت ػػف محػػر اًر

ػحيم الاػاموف

كاللػػدادات واآل ت والموحػػات وال ػػور أذ ا ػػى

بحسب طبيلت ا الوالبة تباى كذلؾ فق يخرد ا عف طبيلت ا تمؾ يف تتضمف بلػض يدزاب ػا
كتابات يو عقمات يو يرًاما ييا كػاف موع ػا ولمػا كػاف منػاد مػا امت ػى أليػف الحكػـ المطلػوف
فيف يمف لـ يلتبر ًاعدتى السيارتيف سالنتى الذكر وفارغتى محركي ما مف المحررات وخمص

مف بـ ألى يف التويير فى يرًام ا

يلد تزويػ ار ف مػف يكػوف ًػد اًتػرف بال ػواب وبػرئ مػف

بـ مف عيب الخط فى ت ويؿ الااموف " .


ماض  ٜٔٛ٘/ٔ/ٕٚػ س  ٖٙػ  ٕٓٛػ ٕٕٔٔ

اذا وًد ذاػب الػدفاع فػى ذلػؾ ألػى يف الكيػاف المػاد الاػابـ بػداخؿ الحاسػب اآللػى

أمما او وسيط غير مربى

يتوافر بف ىروط المحرر .

ول ػػذا ف ػ ف ي ػػاب الملمومػػات المخزمػػة فيػػف يو المماولػػة عػػف طرياػػة بمػػة توييػػر فػػى
حايات ا ف مف

يلػد تزويػ اًر بػالملمى الما ػود فػى بػاب التزويػر فػى المحػررات إلمتنػا

ػنة

المحػرر واػو مػا يسػػتمزـ أدػ ار تلػديؿ تىػريلى ةواذ لػـ ي ػدر اػػذا التىػريل بدم وريػة م ػػر
بلد فق مماص مف الحكـ بالب ار ة أذ دريمة و عاوبة بوير مػص واحت ارمػا لمبػدي ىػرعية

الدرابـ واللاوبات .

اػذا باإلضػػافة ألػػى أمتنػا ركػػف الا ػػد الدمػابى لػػد الطػػاعف ـ ةوالػػى يف التزويػػر أف
ود ػػد ف ػػو منض ػػوح عا ػػاب عمي ػػف مل ػػداـ الض ػػرر أذ يتما ػػى البم ػػؾ المرك ػػز مبيل ػػات الما ػػد
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األدمبػػى مػػف البمػػوؾ يوميػػا ـ وودػػود مركػػز الت ػوازف ى ػ ريا لديػػف ـ فػػق يت ػػور يف ياػػوـ بمػػؾ

 ...........ب رساؿ المركز الى ر والمبيلات اليومية وكذلؾ موارد الماد األدمبى بمػا يخػالؼ
الحاياػػة حيػػث سػػتتـ المطاباػػة عمػػى المركػػز الى ػ ر واإلبقغػػات ول ػػذا ًػػاـ محػػافظ البم ػػؾ
المركػػز ب رسػػاؿ خطػػاب لبمػػؾ  ...........يستنسػػر ممػػف عػػف مبيلػػاتٕٔ مميػػوف دو ر بلػػد
أرسػػاؿ مركػػز التػوازف واػػو ماياكػػد أسػػتحالة حػػدوث التزويػػر ل ػػيرورتف منضػػوحا
الليف لموامة األولى  .ول ذا ف و غير ملاًب عميف عمى فرض ودود .

تمخػػدع بػػف

* ماض  ٜٔٛٙ/ٔ/ٕٜـ س ٖٚـ ٖٗ ـ ٖٔٙ
* ماض ٖٔ ٜٖٖٔ/ٔٔ/ـ مج الاواعد الاامومية ـ عمر ـ دػ ٖ ـ ٗ٘ٔ ـ ٖٕٓ
* ماض  ٜٖٔٔ/٘/ٕٛـ مج الاواعد الاامومية ـ عمر ـ دػ ٕ ـ ٘ ٕٙـ ٖٕٜ
* ماض  ٖٔ/ٔٔ/ٜـ مج الاواعد الاامومية ـ عمر دػ ٕ ـ  ٕٛٙـ ٖٖ٘

* ماض ٕ٘ ٜٔٛٔ/ٖ/ـ س ٕٖ ـ ٓ٘ ـ  ٕٛٚـ طلف  ٕٗٓٙلسمة ٓ٘ ؽ
* د.محمود مديب حسمىـ الاسـ الخاص ـ ط ٜٔٛٙـ رًـٕٖٙـ صٕٕٕٔ٘٘/
* د.يحمد فتحى سرورـ الاسـ الخاص ـ ط ٖ ـ ٘ ٜٔٛـ رًـ ٓ ٕٜـ ص ٗ٘ٗ
* المستىار محمود أبراايـ أسماعيؿ ـ فى درابـ اإلعتدا عمى األىخاص ودػرابـ
التزوير ـ ط ٖ ـ ٓ٘ ٜٔص ٖٖٓ ٖٖٔ /

ولػػـ تنطػػف محكمػػة الموضػػوع لكافػػة عما ػػر الػػدفاع الدػػوار السػػالؼ الػػذكر واكتنػػت
ب ػػالرد عمي ػػف باول ػػا  " :أف المػ ػراد با ػػطقح مخرد ػػات الحاس ػػب اآلل ػػى لو ػػة ا ػػو البيام ػػات
والملطيات المختزمف بد از الحاسب اآللى والتى لـ يتـ أخراد ا عبر مخاردف البقبة .

ي -

ىاىة اللرض .

ب-

اإلسطوامات يو الىرابط المضووطة والممومطة .

ج-

الطابلة الكمبيوترية الممحاة بالد از .
وم ػػف ب ػػـ يتل ػػيف التنرً ػػة ب ػػيف تويي ػػر الحايا ػػة ف ػػى البيام ػػات الت ػػى ي ػػتـ أخراد ػػا عب ػػر

المخػ ػػرديف األوؿ والبػ ػػامى بلرض ػ ػ ا عمػ ػػى ىاىػ ػػة د ػ ػػاز الحاسػ ػػب اآللػ ػػى يو تسػ ػػديم ا عمػ ػػى

اإلسػػطوامات والى ػرابط الممومطػػة والتػػى تلػػد محػػررات بػػالملمى الما ػػود سػػمناً وتخػػرج عػػف

مطاؽ التزوير الملاًب عميف بماتضػى ًػاموف اللاوبػات بحسػب يف ىاىػة اللػرض ىػ م ا ىػ ف
اللػػدادات واآل ت الحاسػػبة ويف اإلسػػطوامات واألىػػرطة المسػػدمة
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يمكػػف الوًػػوؼ عمػػى مػػا

تحويف بحاسة المظر يو ي مف الحواس التػى تاػوـ ماام ػا ـ وبػيف توييػر الحاياػة فػى البيامػات
المسػتخردة عبػر المخػرج البالػث ـ الطابلػة ـ عػف طريػؽ طباعػة البيامػات عمػى الػورؽ والتػػى
يمطبؽ عمي ا و ؼ المحرر الػذ عمػا المىػرع ويبمػف فػى ًػاموف اللاوبػات واػذا التنسػير اػو
ما يخذ بف الاضا النرمسى وتدخؿ المىرع النرمسى لتدريـ توير الحاياة فى بطاًات اإلبتماف
الممومطة .

وخم ػػت المحكمػػة ألػػى يف كىػػوؼ الحسػػاب المسػػتخردة مػػف الحاسػػب اآللػػى لمبمػػؾ

عف طريؽ الطباعة دميل ا مكتوبػف بالموػة اإلمدميزيػة واألخػر بالموػة اللربيػة وماػرو ة بػالليف
وتضػػممت بيامػػات مو ػػايرة لمحاياػػة وم ػػف بػػـ تل ػػد مػػف المح ػػررات الملاًػػب عم ػػى التزوي ػػر في ػػا
بم وص ًاموف اللاوبات .
ومػ ػػا يوردتػ ػػف المحكمػ ػػة فيمػ ػػا تاػ ػػدـ غيػ ػػر سػ ػػديد و يتنػ ػػؽ ويحكػ ػػاـ الاػ ػػاموف فػ ػػى ى ػ ػ ف

المحػ ػػررات التػ ػػى يمكػ ػػف يف تكػ ػػوف مح ػ ػقً لد ػ ػرابـ التزويػ ػػر ـ ألف مخردػ ػػات الحاسػ ػػب اآللػ ػػى
تلػدو عػف كوم ػا محػض

ػػورة أل ػؿ غيػر مودػود ومػف بػػـ

تلتبػر مػف ًبيػؿ المحػػررات

واللب ػرة باألسػػاس التػػى بميػػت عميػػف اػػذ المحػػررات لممسػػتمدات و يدػػوز الن ػػؿ بيم ػػا وبػػيف
المخردات التى تتـ عبر ىاىة اللرض يو اإلسػطوامات يو الىػرابط الممومطػة يو المضػووطة
خا ة وًد منى الطاعف

متف بالمستمدات فى ى ف أعادة التىويؿ يو فى ى ف أىػلارات بيػل

اللممة يو م اركػز التػوازف يو الخطػاب الػرًيـ ٗٗٓ ٔٛوبالتػالى فػق محػؿ لمسػا لتف أذف عػف
وًػػابل التزويػػر ب كمم ػػا س ػوا مم ػػا ماكػػاف يحمػػؿ و ػػؼ المحػػرر يو مػػا كػػاف
ال نة .
واػو يمػف

يحمػػؿ اػػذ

اذا ألى ما او ماػرر كااعػدة عامػة فػى تنسػير الم ػوص الخا ػة بػالتدريـ واللاػاب
يدػوز التوسػل فػى تنسػيراا يو الايػاس عمي ػا ـ أذ يمػس ذلػؾ مبػدي ىػرعية الدػرابـ

واللاوبػػات ويػػاد ألػػى أمىػػا د ػرابـ يو تاريػػر عاوبػػات بويػػر مػػص التد ػريـ بمػػا يلػػد مخالنػػة
لمدسػػتور أذ دريمػػة و عاوبػػة أ ّ بػػمص ةواذ خػػق التى ػريل الم ػػر حتػػى اآلف مػػف مػػص
يلاًب عمى تويير الحاياػة فػى مخردػات الحاسػب اآللػى ومػف بػـ فػق يمكػف أعتباراػا مػف بػيف
المح ػ ػ ػػررات الت ػ ػ ػػى يس ػ ػ ػػتمزـ الا ػ ػ ػػاموف توافرا ػ ػ ػػا لك ػ ػ ػػى تا ػ ػ ػػوـ دريم ػ ػ ػػة التزوي ػ ػ ػػر والت ػ ػ ػػى

تا ػ ػ ػػل

أ ّ فى محرر مكتوب باعتبار موطف الحماية باللاػاب عمػى التزويػر أذ يف فحػوا اػو الحاياػة
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المػراد حمايت ػػا ـ واػػو الموضػػوع الػػذ يم ػػب عميػػف يفلػػاؿ توييػػر الحاياػػة ةواحػػد طرًػػف التػػى
حدداا الااموف ف ذا امتنى المحرر امتنى التزوير .
وًد أستار الناف والاضا عمى يف فكرة المحرر تاوـ عمى د لة الرموز التى تستىػؼ
بػػالمظر ألي ػػا فػػالليف اػػى الحػػا سػػة التػػى تكىػػؼ النكرةالتػػى يلبػػر عم ػػا المحػػرر ومػػف بػػـ ف ػ ف
اإلسطوامة يو ىريط التسديؿ الذ سػدمت عميػف عبػارات ييػا كامػت ياميت ػا الااموميػة

محر ار

وما يدخؿ عمى ال وت الذ يحممف مف تىويف يلد تزوي ار .

تلتبػر

ومػػف الماػػرر كػػذلؾ يف فك ػرة المحػػرر مػػف عما ػػراا أت ػػاؼ عقماتػػف ورمػػوز بببػػات
مسبى بحيث

تزوؿ تماابيا ةواممػا تباػى طالمػا لػـ تتلػرض إلتػقؼ ـ وعمػة اػذا اللم ػر يف

وظينة المحرر فى التلامؿ الاػامومى يو اإلدتمػاعى بودػف عػاـ تنتػرض ودػود ةوامكػاف الردػوع

أليػػف واإلسػػتلامة بػػف عمػػد الحادػػة ألػػى ذلػػؾ خػػقؿ وًػػت طويػػؿ مسػػبيا واػػذ اللما ػػر دميل ػػا

غير متوافرة فى مخردات الحاسب اآللى وبالتالى فق تلد تمؾ المخردات مف ًبيؿ المحػررات
التػػى ت ػػمم محػقً لدريمػػة التزويػػر ةواذ خػػالؼ الحكػػـ المطلػػوف فيػػف اػػذا المظػػر ف مػػف يكػػوف ًػػد

ىابف ـ فضقً عف الا ور ـ الخط فى ت ويؿ وتطبيؽ الااموف وادبا ماضف واإلحالة .
* ماض  ٜٔٛ٘/ٔ/ٕٚسالؼ الذكر ـ س  ٖٙـ  ٕٓٛـ ٕٕٔٔ

* ىػػرح ًػػاموف اللاوبػػات ـ الاسػػـ الخػػاص لمػػدكتور محمػػود مديػػب حسػػمى ػ ط
 ٜٔٛٙـ رًـ  ٖ٘ٚـ ص ٕٗٚ
* الدكتور فوزية عبد الستار ـ الاسـ الخاص ـ ط ٕ ٜٔٛـ ص ٕ٘٘ ٕ٘ٙ /
صبٌضب  :لظٛس آخش ف ٝاٌزغجيت ٚإخالي آخش حبك اٌذفبع .

فاد رفضت محكمة الموضوع الدفل المبد مف الطاعف بتزوير الخطاب رًـ ٗٗٓٔٛ

الم ػػارخ ٖٔ ٕٓٓٔ/ٕٔ/والس ػػابؽ بيام ػػف كم ػػا ل ػػـ تس ػػتدب ألػ ػى طم ػػب أحالت ػػف لاس ػػـ يبح ػػاث
التزيي ػػؼ والتزوي ػػر بم ػػمحة الط ػػب الىػػرعى لبي ػػاف مػػا لحا ػػف مػػف تزوي ػػر وم ػػا دوف عمي ػػف م ػػف
عب ػػارات ًب ػػؿ محوا ػػا وى ػػطب ا ب ػػدعو اطمبم ػػاف المحكم ػػة أل ػػى

ػػحة ذل ػػؾ الخط ػػاب ويف

الطػػاعف اػػو الموًػػل عميػػف وعمػػى مػػا تضػػممف مػػف بيامػػات موػػايرة لمحاياػػة والتػػى يعػػد الخطػػاب

إلببات ا ـ ويف الطاعف يًر ب مف وًل بخط يد عمى ما تضممف ذلؾ الخطاب مف بيامات موايرة
لمحاياػػة بىػػ ف عمميػػات بي ػػل اللممػػة الدو ريػػة لىػػركات المت م ػػيف مػػف السػػادس حتػػى اللاى ػػر
وتػػاريخ بيل ػػا فػػى ٕٔ ٕٓٓٔ/ٕٔ/ويم ػػا بيلػػت ل ػػـ لسػػداد بلػػض مػػديوميات ـ وًيػػام ـ بسػػداد
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ملامػػؿ الى ػ ار بالدميػػف الم ػػر واػػو مػػالـ يمػػازع فيػػف الػػدفاع كمػػا يف الت ىػػيرات التػػى أدعػػى
الدفاع سبؽ ودوداا عمى الخطاب وتـ محواا والتى يىار محافظ البمؾ المركز ألي ا خا ة

بتحويػػؿ ذل ػػؾ الخط ػػاب أل ػػى المخت ػػيف بالبم ػػؾ المركػػز كػ ػ د ار تمظيم ػػى وا ػػى ليس ػػت م ػػف
البيامػات الدواريػة التػػى يعػد الخطػػاب إلببات ػا ممػػا يدػدر ملػف اإللتنػػات عػف ًالػػة الػدفاع فػػى
اذا الى ف .

وما يوردتف المحكمة فيما تادـ

ي مم رداً عمى دفاع الطاعف وطمبف سػالنى الػذكر ـ

ألف الكتػػاب المػػذكور ومػػا عميػػف مػػف ت ىػػيرات يلػػد و ىػػؾ كػػق

يابػػؿ التدزبػػة ويمكػػف يف

توضم الت ىػيرات التػى يدػر ىػطب ا ومحواػا ةوا ازلػة ملالم ػا مضػموف الخطػاب المػذكور ومػا

يمبػػئ عمػػف فح ػوا ـ و تبريػػب عمػػى الػػدفاع أذا مػػا طمػػب أد ػ ار فح ػػف بملرفػػة الخبيػػر النمػػى
المختص لبياف ما لحاف مف محو وىطب ومحاولة بياف اللبارة التى كامت محؿ اذا التقعب

أذ يسػػاعد ذلػػؾ كمػػف فػػى كىػػؼ الحاياػػة بمػػا ي ػػد لم ػواب خا ػػة يف طمػػب الػػدفاع السػػالؼ
الذكر وتحاياف ممكف وليس مستحيق وظاار التلمؽ بالدعو و زـ لمن ؿ في ا .
ول ذا ف ف رفض المحكمة لتمؾ األسباب غير المبررة يكػوف مىػوبا بالتلسػؼ ممطويػا
عمى اإلخقؿ بحؽ الدفاع ـ ألف محكمةالموضوع ةواف كاف ل ا يف تػرفض طمػب الػدفاع أدػ ار

تحايؽ مليف لما تتمتل بػف مػف سػمطة تاديريػة للما ػر الػدعو المطروحػة عمػى بسػاط البحػث
يمام ػػا ـ أ ّ يف تمػػؾ السػػمطة مىػػروطة ب ػ ف تكػػوف غيػػر مىػػوبة بالتلسػػؼ وب ػ ف يكػػوف رفػػض

طمب التحايؽ بما ً عمى يسباب سابوة ومابولة وتراًب محكمػة الػماض ممطػؽ الحكػـ مػف اػذ
الزاوية أستماداً ألى و يت ا فى مراًبة حة تطبيؽ الااموف وحماية حاوؽ الدفاع .
* ماض ٘ٔ ٜٕٔ٘/ٗ/ـ س ٖ ـ رًـ  ٖٔٚـ ص ٘ٗٛ
* ماض ٗٔ ٜٔ٘ٙ/ٕ/ـ س  ٚـ رًـ  ٘ٛـ ص ٖٔٛ
* ماض  ٜٕٔ٘/ٗ/ٛـ س ٖ ـ ٖ ٖٜـ ٘ٓٛ
* ماض  ٜٔ٘ٔ/٘/ٕٜـ س ٕ ـ ٕٖٗ ـ ٖٔٔٛ
* ماض ٓٔ ٜٕٔٚ/ٔ/ـ س ٖٕ ـ ٗٔ ـ ٜٗ

وتمسػؾ الػدفاع عػف الطػػاعف كػذلؾ بلػدـ دديػة التحريػػات التػى يدرت ػا مباحػث األمػواؿ
اللامػ ػػة وايبػ ػػة الرًابػ ػػة اإلداريػ ػػة أذ الواضػ ػػم يم ػ ػػا أسػ ػػتمدت ألػ ػػى م ػ ػػدر واحػ ػػد داخػ ػػؿ بمػ ػػؾ
 ..........سوا كاف اذا الم در مف موظنيف يو مستمداتف يو تاارير التنتيش ال ادرة مف
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البمػػؾ المركػػز وتاػػارير مراًبػى الحسػػابات ويػػدؿ ذلػػؾ عمػػى يف التحريػػات يدريػػت عمػػى محػػو

مخالؼ لااموف سرية الحسابات رًـ ٕ٘ٓ لسمة ٓ ٜٜٔكما اتسمت تمؾ التحريات بالتد يػؿ
فاد مسبت لمطاعف ما ات ـ بػف مػف مخالنػات باإلضػافة ألػى مسػبوليف خػريف بػ دارة البمػؾ دوف
المسبويف ولـ تىر التحريات المذكورة ألى يف التسػويات يو وًػابل بيػل اللممػة ًػد

بياف اا

يلويت ويعيد الحاؿ ألى ماكاف عميف فى ع د الطاعف وليس فػى ع ػد اإلدارة الدديػدة ـ وببػت

ك ػذب تم ػػؾ التحريػػات عم ػػدما يى ػػارت أل ػػى يف الطػػاعف ًػػاـ ب س ػػااط د ػػز مػػف مديوميػػة الم ػػت ـ
الحػػاد عىػػر ( )..........بمػػا ي ػواز ٔٔ مميػػوف دميػػف مظيػػر ى ػ ار اللاػػار رًػػـ ٕ٘ ىػػارع
الممؾ في ؿ ةواب ار ذمتػف وتسػميمف األوراؽ التداريػة

فػى حػيف دػا تاريػر المدمػة المىػكمة

مف الرًابة عمى البموؾ مافيا ذلؾ تماماً .

وزعمت التحريات يف الطاعف ي در تلميمات إلد ار تاييمات دديدة لل وؿ وذلؾ

إلستيدا المديومية مف اللمق

فى حيف منت المدمة وسػوؽ األامػى لملاػارات ويًػواؿ الىػ ود

ودود دور لمطاعف فى تكميؼ المكاتب اإلستىارية بالتاييـ .
وادعػػت التحريػػات يف  ..........تواط ػ مػػل المػػت ـ األوؿ (الطػػاعف) وكمنػػف باإلى ػراؼ
عمػ ػػى تايػ ػػيـ الم ػ ػػمل الخػ ػػاص بىػ ػػركات  ..........وممارسػ ػػة الضػ ػػوط عم ػ ػى مدمػ ػػس اإلدارة

إلست دار ًرار بابوؿ التسويات ـ واو يمر غير

حيم ول ذا أستبلد  ..........مف اإلت اـ

ويلاػػت التحريػػات المسػػبولية عمػػى عػػاتؽ الطػػاعف إللوابػػف البيامػػات الخا ػػة بالحاسػػب اآللػػى
ومػػا ترتػػب عميػػف مػػف تزويػػر فػػى م اركػػز التػوازف لملمػػقت ـ فػػى الوًػػت الػػذ يدمػػل يػػف الىػ ود
وتارير المدمة عمى اف اذا األمر لـ ي در بما عمى تلميمات الطاعف .

وكػ ػػذلؾ اإلدعػ ػػا ب مػ ػػف كػ ػػاف يمػ ػػارس الضػ ػػوط عمػ ػػى مدمػ ػػس أدارة البمػ ػػؾ لمموافا ػ ػػة

عم ػػى تم ػػؾ التس ػػويات بيمم ػػا من ػػى  ..........يح ػػد يعض ػػا مدم ػػس اإلدارة ح ػػدوث الض ػػوط
المدعى بف .
ولـ ت خذ محكمة الموضوع ب ذا الدفل ويطرحتف أستماداً ألى يف التحريػات المػذكورة لػـ

تتضمف بمة بيامات عف حسابات المت ميف يو ىركاب ـ يو تلامقت ـ لد البمػوؾ ًبػؿ

ػدور

أذف محكمػػة أسػػتبماؼ الاػػاارة ةواممػػا تضػػممت ملمومػػات عػػف األفلػػاؿ التػػى أرتكب ػػا الطػػاعف
وبلػػض المسػػبوليف ببمػػؾ  ..........بػػالتواطا مػػل بلػػض عمقبػػف والتػػى تىػػكؿ د ػرابـ يابم ػػا
الااموف .
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يمػػا البيػػاف الخػػاص بتلػػامقت اػػا

فكػػاف حاػػاً ل ػػدور

اللمػػق وحسػػابات ـ

اإلذف المذكور مف الد ة المخت ة ويضافت المحكمة يم ا تبؽ فى ددية التحريات المػذكورة
خا ة ويم ا حددت األفلاؿ الممسوبة لممت ميف وما تىكمف مف درابـ يابم ا الااموف و يليب ا
عدـ كىن ا عف م ادراا ألف الااموف يمزـ مدر التحريات الكىؼ عف تمؾ الم ادر .
وم ػػا ذاب ػػت ألي ػػف المحكم ػػة فيم ػػا تا ػػدـ يخ ػػالؼ الباب ػػت ب ػػاألوراؽ ألف التحري ػػات

المملى عمي ا بالبطقف تضممت فلق وواًلا بيامات من مة عف تلامقت بلض عمق البمؾ
وحسػابات ـ وكينيػػة تسػػويت ا ًبػػؿ

ػػدور اإلذف بػػذلؾ مػػف محكمػػة اإلسػػتبماؼ بالاػػاارة وفػػوؽ مػػا

ياضى بف ًاموف حماية سرية الحسابات رًـ ٕ٘ٓ لسمة ٓ ٜٜٔـ اػذا ألػى يمػف يسػتحيؿ عمػقً

وممطا ػاً أد ػ ار التحريػػات المىػػار ألي ػػا أ ّ بلػػد الردػػوع ألػػى الحسػػابات المػػذكورة وملرفػػة خػػط
سيراا وماارتكب في ا مف يخطا ألف السرية الكاممة

تتيم ملرفة ي ىئ وبالتن يؿ الػوارد

بالتحريػػات المػػذكورة واػػو مايػػدؿ عمػػى سػػبيؿ الاطػػل والدػػزـ ب م ػػا مسػػتمدة مػػف واًػػل حركػػة
حسػػابات اللمػػق سػػالنى الػػذكر بمػػا يلػػد أمت اك ػاً لس ػريت ا وًػػد تخنػػى دػػاملو التحريػػات و ار

م ادر سرية مزعومػة ـ إلخنػا مػا ًػاموا بػف مػف أطػقع غيػر مىػروع عمػى حركػة الحسػابات
سػػالنة الػػذكر  /وتلاػػب مػػاتـ مػػف أد ػ ار ات فػػى سػػبيؿ تسػػويت ا ًبػػؿ

الد ة المخت ة

ػػدور اإلذف بػػذلؾ مػػف

ول ذا كامت باطمة .

* ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ف ٝاٌؼذيذ ِٓ ػي ْٛأؽىبِٙب :

" لما كاف مف المارر يف األحكاـ يدب يف تبمى عمى األدلة التى ياتمل مم ا الااضػى

ب دامػػة المػػت ـ يو بب ار تػػف

ػػاد اًر فػػى ذلػػؾ عػػف عايػػدة يح ػػم ا اػػو ممػػا يدريػػف مػػف التحايػػؽ

مسػتاقً فػى تح ػػيؿ اػذ اللايػػدة بمنسػف

يىػػاركف في ػا غيػػر و ي ػم فػػى الاػاموف يف يػػدخؿ

فى تكويف عايدتف ب حة الواًلة التى يًاـ ًضا

عمي ا او بلدـ

حت ا حكما لسوا

ويمف

ةواف كاف األ ؿ يف لممحكمة يف تلوؿ فى تكويف عايدت ا عمى التحريات ب عتباراا ملززة لما
سػاًتف مػػف يدلػػة طالمػػا يم ػػا كامػػت مطروحػػة عمػػى بسػػاط البحػػث أ يم ػػا

ت ػػمم وحػػداا ألف

تكوف ًريمة مليمة يو دليقً يساسياً عمػى ببػوت الت مػة  .ولمػا كػاف البابػت يف ضػابط المباحػث
لـ يبيف لممحكمة م در تحرياتف لملرفة ما أذا كاف مف ى م ا يف تاد ألى

أليػػف ف م ػػا ب ػػذ المبابػػة

ػحة مػا يمت ػى

تلػػدو يف تكػػوف مدػػرد ير ل ػػاحب ا تخضػػل إلحتمػػا ت ال ػػحة

والػػبطقف وال ػػدؽ والكػػذب الػػى يف يلػػرؼ م ػػدر ويتحػػدد كم ػػف ويتحاػػؽ الااضػػى ممػػف بمنسػػف
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حتػػى يسػػتطيل يف يبسػػط رًابتػػف عمػػى الػػدليؿ وياػػدر ًيمتػػف مػػف حيػػث

ػػحتف يو فسػػاد ةوامتادػػف

فى الدعو يو عدـ أمتادف ةواذ كامت المحكمة ًػد دلمػت يسػاس أًتماع ػا ير محػرر محضػر
التحريػػات ف ػ ف حكم ػػا يكػػوف ًػػد بمػػى عمػػى عايػػدة ح ػػم ا الىػػااد مػػف تحريػػف عمػػى عايػػدة
أسػتامت المحكمػة بتح ػػيم ا بمنسػ ا فػ ف ذلػػؾ ممػا يليػب الحكػػـ المطلػوف فيػف بمػػا يتلػيف ملػػف
ماضف واإلحالة بوير حادة ألى بحث باًى ما يبير الطاعف فى طلمف " ٓ
* ماض  ٜٖٔٛ/ٖ/ٔٚـ س ٖٗ ـ  ٜٚـ ٕٖٜ
* ماض  ٜٔٙٛ/ٖ/ٔٛـ س  ٜٔـ ٕ ٙـ ٖٖٗ
اذا ألى يف الحكـ المطلوف فيػف يطػرح الػدفل السػالؼ بيامػف باطمبمامػف ألػى التحريػات
المػػذكورة مػػل يم ػػا بػػذات ا المملػػى عمي ػػا بالا ػػور والػػبطقف ول ػػذا أمطػػو رد المحكمػػة عمػػى
النسػاد فػػى اإلسػػتد ؿ والتلسػػؼ فػػى اإلسػػتمتاج كمػػا دػػا اػػذا اإلطمبمػػاف مبميػػا عمػػى عبػػارات

مرسػػمة يستسػػاغ مم ػػا الوًػوؼ عمػػى مسػػوغات ماًضػػى بػػف الحكػػـ ولػػـ يتمػػاوؿ رد المحكمػػة
كافة مػا يبػار الػدفاع بىػ ف ً ػور التحريػات وعػدـ دػديت ا بلػد اف كػذب ا الواًػل الػذ كىػؼ
عمف التحايؽ ول ذا كاف الحكـ مليبا لا ور مف اذ الزاوية مما يسػتودب ماضػف طالمػا يف
محكمػػة الموضػػوع ًػػد أسػػتمدت فػػى ًضػػاب ا ب دامػػة الطػػاعف بمػػا ً عمػػى تمػػؾ التحريػػات واتخػػذت ا
سمداً لاضاب ا ب دامتف عمدما ح مت ا ضمف ى ادة كؿ مف الىااديف األوؿ والبامى ـ يويػر
مف ذلؾ يف تكوف المحكمػة ًػد تسػامدت فػى ًضػاب ا باإلدامػة ألػى يدلػة يخػر ألم ػا فػى المػواد

الدمابي ػػة متس ػػامدة ومم ػػا مدتمل ػػة تتك ػػوف عاي ػػدت ا بحيػ ػث أذا س ػػاط يح ػػداا يو اس ػػتبلد تل ػػذر
التلرؼ عمى يبر ذلؾ فى تاديراا لباًى األدلة األخر

.

* ماض ٕٕ ٜٔٛٙ/ٔ/ـ س  ٖٚـ ٕ٘ ـ ٗٔٔ ـ طلف ٘٘٘/ٜٗٛؽ
* ماض  ٜٜٔٓ/ٚ/ٚـ سٔٗ ـ ٓٗٔ ـ ٛٓٙ
* ماض  ٜٔٛ٘/ٖ/ٕٛـ س ٖٙـ ٖ ٛـ ٓٓ٘
* ماض  ٜٔٛٙ/ٔٓ/ٜـ س  ٖٚـ  ٖٔٛـ ٕٚٛ
* ماض ٖٕ ٜٖٔٛ/ٕ/ـ سٖٗ ـ ٖ٘ ـ ٕٗٚ

* ماض ٘ٔ ٜٔٛٗ/ٔ/ـ سٖ٘ ـ رًـ  ٛـ ص ٓ٘
* ماض  ٜٜٔٙ /ٔٓ/ٕٚـ س ٕٓ ـ  ٕٕٜـ ٔٔ٘ٚ
* ماض  ٜٔٛ٘/٘/ٔٙـ س  ٖٙـ ٕٓٔ ـ ٙٚٚ
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* ماض  ٜٜٔٚ/٘/ٙـ سٖٓ ـ ٗٗٔ ـ ٖٗ٘

* ماض ٜٕٗٔٛ/ٔٔ/ـ سٖٖ ـ ٗ ٔٚـ ٛٗٚ
* ماض  ٜٔٛ٘/ٗ/ٜـ س  ٖٙـ رًـ ٘ ٜـ ص ٘٘٘
ساثؼب  :اخلـأ ف ٝاإلعٕبد ٚسلبٌفخ اٌضبثذ ثبألٚساق .

ذلؾ يمف يبيف مف مطاللة مدومات يسباب الحكـ المطػوف فيػف ـ يف محكمػة الموضػوع

تسامدت فى ًضاب ا ب دامة الطاعف ألى الدليؿ المستمد مما ى د بف الىػااد  ..........ربػيس
مدم ػػس أدارة ىػػركة  ..........ـ بتحاياػػات المياب ػػة اللامػػة وبدمس ػػة المحاكمػػة ويوض ػػحت
المحكمة يف ى ادتف لػـ تخػرج فػى مضػموم ا عمػا ىػ د بػف الىػااد السػابؽ ( ..........مابػب
ربيس مدمس أدارة ىركة . )..........

فػػى حػػيف يف الىػػااد  ..........لػػـ يػػدؿ بى ػ ادتف بدمسػػة المحاكمػػة حي ػث تمػػازؿ

الػدفاع عػػف سػماعف كمػػا اػو بابػػت فػى ص ٘ٓٔ مػػف محاضػر دمسػػات المحاكمػة والتػػى دوف
ب ػا ما م ف :
" أف ايبة الدفاع دميلف ًػرر بتمازلػف عػف سػماع ىػ ادة الىػااد  " ..........و يودػد

بلػػد ذل ػػؾ ي ردػػوع ع ػػف ا ػذا وباب ػػت بمحاضػػر دمس ػػات المحاكمػػة يف المحكم ػػة لػػـ تس ػػمل
ألًوالف عمى اإلطقؽ
وبذلؾ تكوف المحكمة ًد أعتادت خطػاً يف الىػااد المػذكور يدلػى بىػ ادتف يمام ػا واػو مػالـ

يحدث حيث لـ يسمل لف ًوؿ ولـ ياد ى ادة يمام ا بلد يف تمازؿ الػدفاع عػف سػماع ىػ ادتف

ويكػػوف الحكػػـ المطلػػوف فيػػف والحػػاؿ كػػذلؾ ًػػد يخطػ فػػى اإلسػػماد وخػػالؼ البابػػت بػػاألوراؽ بمػػا

يليبف و يمػاؿ مػف ذلػؾ يف يكػوف الىػااد السػالؼ الػذكر ًػد يدلػى بىػ ادتف بتحاياػات الميابػة
اللامة والتى ح مت ا المحكمة بمدومات حكم ا طالما يم ػا أتخػذت مػف ىػ ادتف التػى أعتاػدت
المحكمة خط ً يمف يدلى ب ا بالدمسة ـ سمداً لتدعيـ يًوالف بالتحاياات مما يًمل ا ـ أًماعاً كاذبػاً

ـ بدديت ا فلولت عمي ا فى ًضاب ا ب دامة الطاعف وباًى المت ميف .

اػػذا خط ػ مػػابر و ىػػؾ فػػى ممطػػؽ الحكػػـ و ػػحة أسػػتد لف بحيػػث ماكػػاف يلػػرؼ

ود ػػة مظػػر المحكمػػة واطمبمام ػػا مػػف عدمػػف ألً ػواؿ الىػػااد مػػؼ الػػذكر بالتحاياػػات لػػو يم ػػا
يدركت وفطمت ألى يمف لـ يدؿ بى ادة ما يمام ا ولػـ تسػمل يًوالػف فػى ييػة دمسػة مػف دمسػات
المحاكمة وبالتالى لـ يايد يمام ا بمدمس الاضا األًواؿ الممسوبة أليف بالتحاياات
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واذا الخط الذ ترد فيف الحكـ يمبئ فى الوًػت ذاتػف عػف يف محكمػة الموضػوع لػـ

تمحص الوًابل المطروحة يمام ا التمحيص الكامؿ والىامؿ الذ ي يئ ل ا النر ة لمتلػرؼ
عم ػػى ود ػػف الحايا ػػة أذ كوم ػػت عاي ػػدت ا ف ػػى ال ػػدعو واطمبمام ػػا ألًػ ػواؿ الى ػػااد ..........
أعتاػػاداً ( خاطبػػا متوامػػا ) مم ػػا يمػػف ىػ د يمام ػػا بػػذات يًوالػػف التػػى يدلػػى ب ػػا بالتحاياػػات بمػػا

ينيػد ت كيػد لتمػػؾ األًػواؿ فػػى الوًػت الػػذ لػـ يمبػؿ فيػػف ذلػؾ الىػػااد يمػاـ المحكمػػة ولػـ يػػدؿ

ببمة ىػ ادة بالدمسػة ـ واػذا الخطػ المػابر فػى

ػحة الحكػـ وسػقمة ممطاػف الاضػابى عمػى

ا ػػذا المح ػػو يليب ػػف بلي ػػب الخط ػػا ف ػػى اإلس ػػماد ومخالن ػػة الباب ػػت ب ػػاألوراؽ بم ػػا يس ػػتودب ماض ػػف
واإلحالة ولو تسامدت المحكمة فى ًضاب ا باإلدامة ألى يدلة يخر لما بيم ا مػف تسػامد بحيػث
مػػا كػػاف يل ػرؼ ود ػػة مظراػػا فػػى الػػدعو لػػو يدركػػت وفطمػػت ألػػى الحاياػػة ةوالػػى يف الىػػااد
 ......لـ ُيس ؿ يماـ المحكمة بالدمسة ولـ يى د باوؿ ما يو بمة ى ادة يبما المحاكمة ٓ
ةواسػتار ًضػػا الػػماض عمػػى ذلػػؾ وًضػػى بػ ف الحكػػـ يكػػوف مليبػاً لخطبػػف فػػى اإلسػػماد

ومخالنػ ػػة البابػ ػػت بػ ػػاألوراؽ أذا أسػ ػػتمد فػ ػػى ًضػ ػػابف ألػ ػػى الػ ػػدليؿ المسػ ػػتمد مػ ػػف يً ػ ػواؿ الىػ ػػااد
بالتحاياات وبدمسة المحاكمة ـ فى حيف يمف لـ يدؿ بى ادة ما يبمػا المحاكمػة ـ و يمػاؿ مػف
ذلؾ يف يكوف لى ادة الىااد ي م ا البابػت بالتحاياػات طالمػا يف المحكمػة أتخػذت مػف يًوالػف

"المتوامة" والتى لـ يدؿ ب ػا بالدمسػة ـ سػمداً لتػدعيـ ةواببػات دديػة يًوالػف بالتحاياػات واػو مػا
يودػػب ماػػض الحكػػـ واإلعػػادة حتػػى ولػػو تسػػامدت المحكمػػة فػػى ًضػػاب ا باإلدامػػة ألػػى يدلػػة

يخػػر ـ ألم ػػا فػػى الم ػواد الدمابيػػة متسػػامدة ومم ػػا مدتملػػة تتكػػوف عايػػدت ا بحيػػث أذا سػػاط
أحػػدااا يو يُسػػتبلد تلػػذر التلػػرؼ عمػػى مبمػػس األبػػر الػػذ كػػاف لمػػدليؿ الباطػػؿ فػػى ال ػ ير الػػذ

أمت ت أليف المحكمة ٓ

* ماض ٕٜٕٔٔٛ/ٔ/ـ س ٖٖ ـ رًـ ٖٔ ـ ص ٖ ٚـ طلف ٕٓٓ٘ لسمة ٔ٘ؽ
* األحكاـ المىار ألي ا مناً

* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ :

" الحكػـ يكػػوف مليبػاً لخطبػػف فػى اإلسػػماد ومخالنتػػف البابػت بػػاألوراؽ أذا كػاف ًػػد أسػػتمد

فى ًضابف ب دامة الطاعف عمى ما ى د بف والد المدمى عميف بالتحاياات وبالدمسػة ب مػف ىػااد

الطاعف يلتد بمطوا عمى مدمف المػذكور ـ فػى حػيف يف يًوالػف بالدمسػة دػا ت ًا ػرة عمػى
رايػػة الطػػاعف حػػامقً مطػوا ـ ويكػػوف الحكػػـ وًػػد أسػػتخمص ماارفػػة الطػػاعف لمدريمػػة مسػػتد ً
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عمػػى ذلػػؾ ب ػ ًواؿ اػػذا الىػػااد بدمسػػة المحاكمػػة وًػػد يًػػاـ ًضػػا

عمػػى مػػا

ي ػػؿ لػػف فػػى

األوراؽ ـ و يوير مف األمر يف يكوف ًد يخذ ب ًواؿ الىااد المذكور بتحاياػات الميابػة اللامػة
ما داـ يمف أستدؿ عمى دديت ا ب ًوالف بدمسة المحاكمة بما

ي ؿ لف فى األوراؽ ـ و يرفػل

اػػذا اللػػوار مػػا يورد الحكػػـ مػػف يدلػػة يخػػر ـ أذ يف األدلػػة فػػى الم ػواد الدمابيػػة متسػػامدة ـ
والمحكمة تكوف عايػدت ا مم ػا مدتملػة بحيػث أذا سػاط أحػدااا يو أسػتلبد تلػذر التلػرؼ عمػى

مبمس األبر كاف لمدليؿ الباطؿ فى ال ير الذ أمت ت أليف " ٓ

* ماض ٜٔٚٚ/ٕ/ٙـ س  ٕٛـ رًـ ٗٗ ـ ص  ٜٔٛـ طلف ٖٗٔٔ لسمة ٗٙؽ
* األحكاـ المىار ألي ا مناً

وكػػاف عمػػى محكمػػة الموضػػوع ـ حتػػى يسػػمـ ًضػػاااا مػػف اػػذا الل ػوار يف تػػتنطف ويف
تدرؾ يم ا لـ تسمل بمنس ا الىااد  ..........ولـ يى د يمام ا بالدمسة بى ادة ما

لما او مارر يف اللبرة ةواف كامت لمتحاياات الىنوية التى تدري ا المحكمة بالدمسة

أ ّ يف المحكمة ل ا بما تتمتل بف مػف سػمطة تاديريػة ـ اإلكتنػا بػ ًواؿ الىػااد بالتحاياػات ويف
ت خذ بى ادتف يماـ سمطة التحايؽ وحداا ولو لـ يايداا ويدعم ا بى ادتف بالدمسة ٓ
وغمػػى عػػف البيػػاف يف مظمػػة المحكمػػة خطػػ

يم ػػا سػػملت بمنس ػ ا بالدمسػػة لىػػ ادة

ىػػااد ةواعتااداػػا مػػف واًػػل اػػذ المظمػػة الخاطبػػة يف يًػواؿ الىػػااد المػػذكور بالتحاياػػات ًػػد

ت يػػدت بمػػا يبػػدا يمام ػػا أممػػا يمطػػو عمػػى خمػػط وتخمػػيط وعمػػى عػػدـ ألمػػاـ المحكمػػة بواًػػل

الدعو بؿ وبما سملتف يو يدرتػف وعمػى أضػطراب ةواخػتقط فكرت ػا عػف األدلػة التػى يًامػت
عمي ا ًضا اا دوف أدراؾ ل ا و لحايات ما و لمواضل ا !

وغمػػى عػػف البيػػاف ييض ػاً يف مػػا سػػدمتف المحكمػػة مػػف دامب ػػا لػػيس لػػف ي يسػػاس مػػف

ال حة و سمد لف مف الواًل ويكوف ما ذكرتف المحكمة بمدومات الحكـ مف يم ػا أطم مػت
ألى يًوالف بالتحاياات والتى ييداا بما ى د بػف بدمسػة المحاكمػة يمػر يخػالؼ الحاياػة و يتنػؽ
مل ما او بابت بمحاضر الدمسات ٓ
وتراًب محكمة الماض أستد ؿ محكمة الموضوع مف اذ الزاوية ٓ

لد ذلؾ تدخقً مم ا فى تادير ووزف المحكمة لى ادة الىااد السالؼ الػذكر ـ بػؿ
و ُي ْ
يم ا تمارس و يت ا فى بسط رًابت ا عمى عما ر الدليؿ الذ يخذت بف المحكمة مستمداً مػف

279

ى ػ ادتف ـ وتسػػتمزـ لسػػقمة ممطػػؽ الحكػػـ يف تكػػوف لتمػػؾ اللما ػػر ي ػػم ا ال ػػحيم البابػػت

باألوراؽ ٓ

ف ذا كاف البابت مف مرادلة دمسة المحاكمة يف الىااد  ........لـ يمبؿ ي قً يمػاـ

المحكمة ولـ ت ر عمى سماع ى ادتف بلد يف تمازؿ الدفاع عف سماعف ٓ

ف مف يكػوف ًػد ببػت لمحكمػة الػماض بياػيف ـ يف محكمػة الموضػوع يدخمػت فػى تكػويف

عايدت ا عمى خػقؼ الواًػل ـ عم ػ اًر مسػتمداً مػف ىػ ادة الىػااد المػذكور يمام ػا بمػا يخػالؼ

الواًػػل والبابػػت بمحضػػر دمسػػة المحاكمػػة ـ وتكػػوف تمػػؾ اللايػػدة وًػػد تكومػػت عمػػى يسػػس غيػػر
سػػديدة

تتنػػؽ مػػل الحاياػػة ويضػػحى أًتماع ػػا ب ػ ًواؿ الىػػااد سػػيد م ػػطنى ًمػػر وًػػد ي ػػابف

اللوار ألم ا تسامدت فى أطمبمام ا ألي ا بما ً عمى عم ريف دوارييف  :ػ
األٚي  :مضموف ى ادتف بالتحاياات ٓ
اٌضبٔ : ٝماد ما ى د بف بالدمسة ٓ
واذا اللم ر األخير

ي ؿ لف و سمد لف مف األوراؽ كما سؼ البياف ٓ

ومتى كاف األمر كذلؾ وكاف يحد عما ر الدليؿ الذ أًتملت بف المحكمػة ةواطم مػت

أليف ـ ًد ي ابف اللوج واو اللم ر المستمد مف يًواؿ ذلؾ الىااد بالدمسة والذ

ي ؿ

لػػف بمحاضػػراا ـ ف ػ ف الػػدليؿ المسػػتمد مػػف يً ػواؿ ذلػػؾ الىػػااد المىػػار أليػػف يكػػوف وًػػد ىػػابف
اإلعوداج ب كممػف ـ ويكػوف الحكػـ المطلػوف فيػف وًػد يخطػ فػى تح ػيؿ مضػموف ىػ ادتف بمػا
يليبف ويستودب ماضف ـ كمػا سػبؽ ـ ألف اػذا الليػب يمسػحب ألػى يسػباب الحكػـ ب كمم ػا ألف
يدلتف عمى اختقف ا وتموع ا ضمابـ متساوية متسامدة ومتماسكة يىد بلضػ ا بلضػاً و ودػود

ألحػػداا دوف اآلخػػر ـ ف ػ ذا تػػداعى دليػػؿ مم ػػا وسػػاط أم ػػار الحكػػـ بكامػػؿ يد ازبػػف ةوام ػػد كيامػػف
وتبلبرت حبات عاد ةوامنرطت بما يودب ماضف ٓ
* األحكاـ سالنة الذكر فى تسامد األدلة .

خبِغب  :خـأ آخـش فـ ٝاإلعـٕبد ٚسلبٌفـخ ٌٍضبثـذ ثـبألٚساق ـ ٘ٚـزا اٌغـجت ٌـٗ
ٚعٙبْ :

اخلـأ األٚي :

تسػػامد الحكػػـ المطلػػوف فيػػف ضػػمف مػػا تسػػامد أليػػف فػػى ًضػػابف ب دامػػة الطػػاعف ألػػى

ال ػػدليؿ المس ػػتمد م ػػف يًػ ػواؿ الى ػػااد  ..........ـ رب ػػيس مدم ػػس أدارة ى ػػركة  ..........ـ
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بالتحاياػػات وبدمسػػة المحاكمػػة ـ ولػػـ تىػ المحكمػػة تح ػػيؿ مضػػموف ىػ ادة الىػػااد المػػذكور

ةواكتن ػػت ف ػػى بيام ػػا باإلحال ػػة أل ػػى م ػػا ىػ ػ د ب ػػف الى ػػااد  ..........عض ػػو مدم ػػس أدارة بم ػػؾ
 ..........سابااً وح مت المحكمة ماد ى ادة الىااد األخيػر بمػا ينيػد يف مدمػس أدارة

البم ػػؾ المػ ػػذكور ً ػػرر بدمس ػػة  ٕٓٓٔ/ٔٔ/ٕٜاألخ ػػذ بمتوس ػػطات التاييم ػػات المتاح ػػة ل ػ ػػذيف
الم منيف ب نة مابتػة سػيما بلػد يف ًػرر المػت ـ البػامى بت ييػد مػف المػت ـ األوؿ ( الطػاعف )

موافاة مراًبى حسابات البمؾ وعدـ أعتراض ـ عمى ذلػؾ ـ األمػر الػذ تبػيف فيمػا بلػد بدمسػة
 ٕٕٓٓ/ٖ/ٔٛعدـ

حتف مما حدا بف ألػى أببػات أعت ارضػف بمحضػر تمػؾ الدمسػة عمػى تمػؾ

التس ػػويات ـ أ َ يم ػػف ف ػػودئ بدمس ػػة  ٕٓٓٔ/ٕٔ/ٕٚبتمني ػػذ تمػ ػػؾ التس ػػويات وتمػػػاـ تخن ػػيض
المديومي ػػة لتم ػػؾ الى ػػركات رغ ػػـ ع ػػدـ أس ػػتينا الى ػػروط الت ػػى تض ػػممت ا ًػ ػ اررات مدم ػػس اإلدارة
السػػالؼ بيام ػػا  ..ويردؼ الىػػااد ب ػ ف تسػػوية المػػت ـ الحػػاد عىػػر وال ػػادر بى ػ م ا موافاػػة

مدمس اإلدارة بدمسة  ٕٓٓٔ/ٕٔ/ٕٚتمت الموافاة مف المدمس عمي ػا بمػا ً عمػى مػا عرضػف
المت ماف األوؿ والبامى مف يف األ ؿ المادـ مف اللميؿ او عاار بىارع في ؿ وليس محػقً

تداريػاً  ..وختامػاً لىػ ادتف ًػػرر الىػػااد يف مسػػبولية تمػػؾ التسػػويات المخالنػػة تا ػل عمػػى عػػاتؽ
المت ميف األوؿ ( الطاعف ) والبامى المذيف تلمدا مف خقؿ المذكرات اإلبتمامية الخا ة بتمؾ

التسػػويات ـ والتػػى لػػـ يػػتـ أعػػداداا وعرض ػ ا بملرفت مػػا ـ تضػػميؿ مدمػػس اإلدارة إلست ػػدار
ًػ اررات تتنػػؽ وغايت مػا ومل مػػا المػػت ـ ال اربػل المستىػػار الاػػامومى ـ الػػذ تلمػد تمنيػػذ التسػػويات
بالمخالنة لاررات مدمس اإلدارة ٓ
وب ػ ػػالردوع ألػ ػ ػى يًػ ػ ػواؿ الى ػ ػػااد  ....بمحض ػ ػػر دمسػػ ػػة المحاكمػػ ػػة ( ص  ٕٔٙومػ ػ ػػا

بلػ ػ ػػداا ) يتبػ ػ ػػيف يم ػ ػ ػػا خمػ ػ ػػت كمي ػ ػ ػةً ممػ ػ ػػا ينيػ ػ ػػد يف الطػ ػ ػػاعف والمػ ػ ػػت ـ البػ ػ ػػامى أدعيػ ػ ػػا موافاػ ػ ػػة
مراًبى الحسابات بالبمؾ عمى أد ار التسويات وعدـ أعتراض ـ عمي ا ٓ

كمػ ػػا لػ ػػـ يػ ػػذكر الىػ ػػااد المػ ػػذكور بالدمسػ ػػة يف الموافاػ ػػة عمػ ػػى التسػ ػػوية التػ ػػى يدريػ ػػت
لمم ػ ػػت ـ الح ػ ػػاد عى ػ ػػر م ػ ػػف مدمػ ػ ػس اإلدارة كامػػ ػػت بم ػ ػػا ً عم ػ ػػى م ػ ػػا عرض ػ ػػف المػ ػ ػػت ـ األوؿ
( الطػ ػػاعف ) والمػ ػػت ـ البػ ػػامى كمػ ػػا لػ ػػـ يػ ػػذكر كػ ػػذلؾ يف مسػ ػػبولية التسػ ػػويات المخالنػ ػػة تاػ ػػل
عمى عاتؽ المت ميف المذكوريف ٓ

وب ػ ػػذلؾ تك ػ ػػوف محكم ػ ػػة الموض ػ ػػوع ً ػ ػػد أعتا ػ ػػدت خطػ ػ ػ يف الى ػ ػػااد  ً ......ػ ػػد ىػ ػ ػ د
بدمسػ ػػة المحاكمػ ػػة بمػ ػػا

يخػ ػػرج عػ ػػف مضػ ػػموف مػ ػػا ى ػ ػ د بػ ػػف الىػ ػػااد  ......الػ ػػذ ى ػ ػ د
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بتمػ ػ ػػؾ الوًػ ػ ػػابل المتلماػ ػ ػػة بالطػ ػ ػػاعف والتػ ػ ػػى لػ ػ ػػـ يػ ػ ػػرد ل ػ ػ ػػا ذكػ ػ ػػر

ػ ػ ػراحةً يو ضػ ػ ػػمماً ب ػ ػ ػ ًواؿ

الى ػ ػػااد  ..........بالدمس ػ ػػة وا ػ ػػو م ػ ػػا ك ػ ػػاف ياتض ػ ػػى مػػ ػػف محكم ػ ػػة الموض ػ ػػوع تح ػػ ػػيؿ
ى ػ ػ ػ ادة الىػ ػ ػػااد المػ ػ ػػذكور بالدمسػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى محػ ػ ػػو مسػ ػ ػػتاؿ و تحيػ ػ ػػؿ فػ ػ ػػى بيام ػ ػ ػػا ألػ ػ ػػى مػ ػ ػػا
ح ػ ػػمتف م ػ ػػف يًػ ػ ػواؿ الى ػ ػػااد  ..........طالم ػ ػػا يف ام ػ ػػاؾ خقفػ ػ ػاً واض ػ ػػحاً ب ػ ػػيف مض ػ ػػموف

وم ػػاد الىػ ػ ادتيف حي ػػث ىػ ػ د ك ػػؿ مم م ػػا ع ػػف وً ػػابل مختمن ػػة تمامػ ػاً عم ػػا ىػ ػ د ب ػػف اآلخ ػػر
فى مضموم ا وعما راا الدوارية ٓ

وب ػػذلؾ تك ػػوف اإلحال ػػة ف ػػى ا ػػذا البي ػػاف ف ػػى غي ػػر محم ػػا ـ ألم ػػف أذا د ػػاز لممحكم ػػة
يف تحيػ ػػؿ فػ ػػى بيػ ػػاف مضػ ػػموف ى ػ ػ ادة يح ػ ػد الى ػ ػ ود باإلحالػ ػػة ألػ ػػى م ػ ػا ح ػ ػػمتف مػ ػػف يً ػ ػواؿ
ىػ ػػااد خػ ػػر ممل ػ ػاً لمتك ػ ػرار الػ ػػذ

مودػ ػػب لػ ػػف ـ أ َ يف ىػ ػػرط ذلػ ػػؾ بداا ػ ػةً يف تكػ ػػوف كػ ػػؿ

مف الى ادتيف متناة مل مضموف الى ادة األخر و خقؼ دوار بيم مآ

ةواذ ً ػ ػػاـ ا ػ ػػذا الخ ػ ػػقؼ ال ػ ػػاـ والد ػ ػػوار ف م ػ ػػف يتل ػ ػػيف تح ػ ػػيؿ ىػ ػ ػ ادة ك ػ ػػؿ ى ػ ػػااد

عم ػ ػػى ح ػ ػػد وعم ػ ػػى مح ػ ػػو مس ػ ػػتاؿ ألف اإلحال ػ ػػة ف ػ ػػى بي ػ ػػاف أح ػ ػػد الىػ ػ ػ ادتيف أل ػ ػػى مض ػ ػػموف
الىػ ػ ػ ادة األخ ػ ػػر

تك ػ ػػوف خطػ ػ ػ وغي ػ ػػر د ػ ػػابز ـ وا ػ ػػو اللي ػ ػػب ال ػ ػػذ ت ػ ػػرد في ػ ػػف الحك ػ ػػـ

الطلػ ػػيف عمػ ػػى المحػ ػػو السػ ػػالؼ البيػ ػػاف بمػ ػػا ي ػ ػػمف بليػ ػػب فػ ػػى الخط ػ ػ فػ ػػى اإلسػ ػػماد ومخالنػ ػػة

الباب ػػت ب ػػاألوراؽ ـ وا ػػو م ػػا يبط ػػؿ الحك ػػـ ب كمم ػػف بس ػػبب ا ػػذا الخطػ ػ ال ػػذ ى ػػاب أس ػػتد ؿ
المحكم ػ ػػة وتح ػ ػػيم ا لم ػ ػػدليؿ المس ػ ػػتمد م ػ ػػف ىػ ػ ػ ادة الى ػ ػػااد  ..........بدمس ػ ػػة المحاكم ػ ػػة
ـ حتػػى ولػػو تسػػامد الحكػػـ ألػػى يدلػػة يخػػر لمػػا بيم ػػا مػػف تسػػامد كمػػا سػػمؼ البيػػاف ـ األمػػر
ال ػ ػػذ يود ػ ػػب ما ػ ػػض الحك ػ ػػـ واإلحال ػ ػػة و يم ػ ػػاؿ م ػ ػػف ذل ػ ػػؾ يف يك ػ ػػوف لمى ػ ػػااد ..........

ًػ ػػوؿ بالتحايا ػ ػػات يتن ػ ػػؽ ومض ػ ػػموف ىػ ػ ػ ادة الى ػ ػػااد  ..........الس ػ ػػالؼ ال ػ ػػذكر طالم ػ ػػا يف
الحك ػػـ أس ػػتدؿ عم ػػى ددي ػػة ىػ ػ ادتف بم ػػا ح ػػمف م ػػف يًوال ػػف بدمس ػػة المحاكم ػػة بم ػػا

ي ػػؿ

لف فى األوراؽ ٓ
* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :

" ولػ ػػبف كػ ػػاف مػ ػػف الماػ ػػرر يمػ ػػف أذا كامػ ػػت ى ػ ػ ادة الى ػ ػ ود تم ػ ػػب عمػ ػػى واًلػ ػػة

واحػ ػػدة و يودػ ػػد خػ ػػقؼ بى ػ ػ ف تمػ ػػؾ الواًلػ ػػة ـ فػ ػػق ب ػ ػ س عمػ ػػى الحكػ ػػـ أف اػ ػػو يحػ ػػاؿ فػ ػػى
بيػ ػ ػػاف ى ػ ػ ػ ادة ىػ ػ ػػااد ألػ ػ ػػى مػ ػ ػػا يورد مػ ػ ػػف يً ػ ػ ػواؿ ىػ ػ ػػااد خػ ػ ػػر تنادي ػ ػ ػاً مػ ػ ػػف التك ػ ػ ػرار الػ ػ ػػذ
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مود ػػب ل ػػف ـ يم ػػا يذا ود ػػد خ ػػقؼ ف ػػى يًػ ػواؿ الىػ ػ ود ع ػػف الواًل ػػة الواح ػػدة يو ك ػػاف ك ػػؿ

م ػ ػػم ـ ً ػ ػػد ىػ ػ ػ د عم ػ ػػى واًل ػ ػػة غي ػ ػػر الت ػ ػػى ىػ ػ ػ د عمي ػ ػػا اآلخ ػ ػػر ف م ػ ػػف يد ػ ػػب لس ػ ػػقمة الحك ػ ػػـ
باإلدامػ ػػة أي ػ ػراد ى ػ ػ ادة كػ ػػؿ ىػ ػػااد عمػ ػػى حػ ػػد ـ ةوا ّ كػ ػػاف الحكػ ػػـ ممطوي ػ ػاّ عمػ ػػى خط ػ ػ فػ ػػى
اإلسماد بما يبطمف " ٓ
* ماض ٗ ٜٜٔٚ/ٙ/ـ س ٖٓ ـ رًـ ٖٔ ـ ص  ٜٙٛـ طلف ٖٗٛ / ٚؽ
* ٚلؼذ وزٌه ثأْ :

" ًػػوؿ الحكػػـ يف الىػػااد ى ػ د بالتحاياػػات وبالدمسػػة يف المػػت ـ ضػػرب المدمػػى

عميػػف عمػػى يرسػػف فػػى حػػيف يمػػف لػػـ يى ػ د بػػذلؾ أ ّ فػػى التحاياػػات يليبػػف بالخط ػ فػػى اإلسػػماد
ومخالنػػة البابػػت بػػاألوراؽ مػػا دامػػت المحكمػػة ًػػد أسػػتدلت عمػػى دديػػة يًوالػػف بالتحاياػػات بم ػا

ح متف مف يًوالف بمدمسة المحاكمة ـ وبما

ي ؿ لف بتمؾ الدمسة " ٓ

* ماض  ٜٜٔٚ/٘/ٙـ س ٖٓ ـ رًـ ٗٔٔ ـ ص ٖٗ٘ ـ طلف ٓ٘ٔ ـ س ٜٗؽ
اخلـأ اٌضبٔ: ٝ

يف محكم ػػة الموض ػػوع تس ػػامدت ف ػػى ًض ػػاب ا ك ػػذلؾ ب دام ػػة الط ػػاعف أل ػػى ال ػػدليؿ

المسػػتمد مػػف ى ػ ادة السػػيدة  .......... /ـ مػػدير فػػرع الاػػاارة ببمػػؾ  ..........حالي ػاً وماببػػة

المػػدير سػػابااً ـ بالتحاياػػات وبدمسػػة المحاكمػػة ولػػـ تى ػ المحكمػػة تح ػػيؿ ى ػ ادت ا ةواكتنػػت

باول ا يم ا ى دت بمضموف ما ًرر مدير فرع الااارة الىااد  ..........عمى فى ى ف واًلة

بيل اللممة الدو رية وتزوير بيامات الحاسب اآللى ٓ

وح مت المحكمة ماد ى ادة الىااد األخير ( )..........بما دا ب ا ب ف أرسػاؿ

طمبػػات ى ػ ار اللممػػة الدو ريػػة الخا ػػة بىػػركات المت مػػيف السػػادس ومػػف البػػامف ألػػى اللاىػػر
عمق النرع وتمنيذ تمؾ اللمميات بتاريخ سابؽ وبسلر ياؿ عف السػلر السػابد فػى تػاريخ البيػل
النلمػػى ةواعػػادة تىػػويؿ الحاسػػب اآللػػى بػػالنرع وتوييػػر بيامػػات الايػػد والخا ػػة بتمػػؾ اللمميػػات
ب ببات حدوب ا بتاريخ ٕٔ ٕٓٓٔ/ٕٔ/خقفاً لمحاياة تـ بما ً عمى تلميمات ىنوية مػف المػت ـ

البػامى  ......ػ مابػب ربػيس مدمػس اإلدارة واللضػو الممتػدب وبلمػـ المػت ـ األوؿ ( الطػاعف )

 ............ػ ربيس يمدمس اإلدارة ويف المذكرات اإلبتمامية المتلماة بتسوية مديوميػة ىػركات
المت مػػيف مػػف البػػامف ألػػى اللاىػػر كامػػت تُلػ ْػد بمػػا ً عمػػى تلميمػػات مػػف المت مػػيف األوؿ والبػػامى
سالنى الذكر ٓ
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ف ػػى ح ػػيف يف يًػ ػواؿ الى ػػاادة الم ػػذكورة سػ ػوا بالتحايا ػػات ( ص ٘ٓ ) ٜيو بمحض ػػر

دمسة المحاكمة ( ص ٕٔٗ ) دا ت خالية تماماً وكميةً مما ينيد يف الطػاعف كػاف عمػى عمػـ
بواًلة بيل الدو رت بسلر ياؿ عف السػلر السػابد فػى تػاريخ البيػل النلمػى لػبلض اللمػق

..

كمػػا خمػػت كػػذلؾ ممػػا ينيػػد يف تسػػوية مػػديوميات ىػػركات المت مػػيف سػػالنى الػػذكر كامػػت تلػػد
بما ً عمى تلميمات مف المت ميف األوؿ والبامى ٓ
أذ أًت رت عمى الاوؿ ب ف التلميمػات المػذكورة

ػدرت مػف المػت ـ البػامى .........

وحػػد فػػى كمتػػا الحػػالتيف س ػوا فػػى ى ػ ف بيػػل اللممػػة وتزويػػر بيامػػات الحاسػػب اآللػػى وتسػػوية
مديوميات لممت ميف المذكوريف .
وًد سبمت

راحةً بالتحاياات ص  : ) ٜٓٛػ

س  :ومػػف تحديػػداً الػػذ طمػػب ممػػؾ تحريػػر طمبػػات ببيػػل اللممػػة لملمػػق محمػػد الدػػارحى
!.............

ج  :ك ػػاف ا ػػذا بم ػػا عم ػػى طم ػػب م ػػدير الن ػػرع ط ػػاار فري ػػد وال ػػذ يف ػػاد يف ا ػػذا بم ػػا ً عم ػػى
تلميمات السيد  .......... /مابب ربيس مدمس اإلدارة ٓ
س  :واؿ ذكر لؾ مدير النرع عف سبب أ دار اذ التلميمات مف المدعو ! .........

ج  :او لـ يذكر سبب ذلؾ وًاؿ فاط يف اذ اى تلميمات مابػب ربيػس مدمس اإلدارة ٓ
س  :واؿ ين ـ مف يًوالؾ يف واًلة الايود الحسابية تـ أببػات تاريخ ػا يػوـ ٕٓٓٔ/ٕٔ/ٔٛ
حؽ ٕٔ! ٕٓٓٔ/ٕٔ/

ج  :ملػ ػػـ ولكػ ػػف اػ ػػذ الايػ ػػود تػ ػػـ ألواب ػ ػػا فيمػ ػػا بلػ ػػد عمػ ػػى الحاسػ ػػب اآللػ ػػى ةواببات ػ ػػا يػ ػػوـ
ٕٔٓ ٕٓٓٔ/ٕٔ/

س  :وما السبب فى ذلؾ !
ج  :كاف ذلؾ بما ً عمى تلميمات السيد  ....... /ألى مدير النرع بالااارة ٓ
ولػػـ تػػذكر الىػػاادة المػػذكورة بمحضػػر دمسػػة المحاكمػػة ( ص ٕٔٗ ومػػا بلػػداا ) مػػا
ينيػد أت ػاؿ المػت ـ األوؿ ( الطػػاعف ) بػ

مػف الوًػػابل السػاباة التػى ىػ دت عمي ػا ػ ويكػػدت

يم ا حدبت بما ً عمى تلميمات مدير النرع السيد  ......... /مابب ربيس مدمس اإلدارة ٓ
ويتضػػم مػػف ذلػػؾ يف ى ػ ادة الىػػاادة مػػار فػػابؽ يوسػػؼ س ػوا بمحضػػر الدمسػػة يو

بتحاياات الميابة اللامة دػا ت خاليػة تمامػاً مػف ي أت ػاـ لمطػاعف بالتػداخؿ يو المسػاامة فػى
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أرتكاب الوًابل الساباة سوا مػا أت ػؿ مم ػا ببيػل اللممػة الدو ريػة لػبلض اللمػق بسػلر يًػؿ

عف السلر يوـ البيل يو التقعب فى بيامات الحاسب اآللى يو تسػوية حسػابات بلػض عمػق
البمؾ ٓ

ةواذ يحالت المحكمػة رغػـ ذلػؾ فػى بيػاف يًػواؿ الىػاادة سػالنة الػذكر عمػى مػا ح ػمتف
مػػف يً ػواؿ مػػدير ف ػػرع الا ػػاارة لبم ػػؾ  ..................رغ ػػـ اإلخ ػػتقؼ الظػػاار والكمػػى ب ػػيف
الى ػ ادتيف ف ػ ف الحكػػـ المطلػػوف عميػػف يكػػوف وًػػد تػػرد فػػى خط ػ خػػر فػػى اإلسػػماد ومخالنػػة
يخر لمبابت باألوراؽ حيث كاف يمبوى عمى المحكمة تح يؿ ى ادة الىاادة المىار ألي ػا
عمػى أسػتاقؿ وعمػى محػو ممنػرد ػ طالمػا يم ػا تخػالؼ مضػموف الىػ ادة التػى يحالػت ألي ػا فػى
بيام ػػا فػػى يد از اػػا الدواريػػة وعما ػػراا األساسػػية واػػو مػػا يليػػب الحكػػـ بمػػا يسػػتودب ماضػػف
واإلعػػادة ولػػو تسػػامدت المحكمػػة فػػى ًضػػاب ا ألػػى يدلػػة يخػػر لمػػا بيم ػا مػػف تسػػامد كمػػا سػػمؼ

البياف ٓ

ومػػف الماػػرر فػػى ًضػػا الػػماض يف الحكػػـ يكػػوف مليبػاً بالخطػ فػػى اإلسػػماد أذا يخػػذ

باوؿ لمىااد بالتحاياات وبالدمسة فى حيف يمف لـ يى د بتمؾ الواًلة أ ً فى التحاياات وحداا
ػ ما داـ ًد أستدؿ عمى دديت ا ب ًوالف بدمسة المحاكمة بما

ي ؿ لف فػى األوراؽ ػ و يرفػل

اذا اللوار ما يورد الحكـ مف يدلة يخر ػ أذ يف األدلة فى المواد الدمابية متسامدة والمحكمػة
تكوف عايدت ا مم ا مدتملة بحيث أذا سػاط يحػداا يو يسػتبلد تلػذر التلػرؼ عمػى مبمػس األبػر
الذ كاف لمدليؿ الباطؿ فى ال ير الذ أمت ت أليف ٓ
* ماض  ٜٜٔٚ/٘/ٙػ س ٖٓ ػ ٗٔٔ ػ ٖٗ٘ ػ طلف ٜٓ٘ٔٗ/ؽ

* ماض ٕٕ ٜٔٛٙ/ٔ/ػ س  ٖٚػ ٕ٘ ػ ٗٔٔ ػ طلف ٘ ٘٘/ٜٗٛؽ
ػػحيحة مػػف يوراؽ

ولمػػا اػػو ماػػرر ب ػ ف األحكػػاـ الدمابيػػة يدػػب يف تُبمػػى عمػػى يسػػس
الدعو ف ذا يًُيـ الحكـ عمى سمد يو ًوؿ ي ؿ لف بتمؾ األوراؽ كػاف الحكػـ بػاطقً إلبتمابػف

عمػى يسػاس فاسػد ولػو تسػامدت المحكمػة فػى أسػتد ل ا عمػى يدلػة يخػر ألم ػا ُمتسػامدة ومم ػا
مدتملة تتكوف عايدة المحكمػة بحيػث أذ بطُػؿ يحػداا تلػذر التلػرؼ عمػى يبػر ذلػؾ فػى تاػدير
المحكمة لسابر األدلة األخر ٓ

* ماض  ٜٔٛ٘/٘/ٔٙػ س  ٖٙػ ٕٓٔ ػ  ٙٚٚػ طلف ٖٗ٘ٗ/ٕٚؽ
* ماض  ٜٜٔٓ/ٚ/ٚػ س ٔٗ ػ ٓٗٔ ػ  ٛٓٙػ طلف ٜٔ٘/ٕٙٙٛؽ
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* ٚإعزمش ػٍ ٝرٌه لؼبء إٌمغ ٚلؼ: ٝ

" باف األحكاـ الدمابية أمما تبمى عمى يسس

حيحة مف يوراؽ الدعو ف ذا يًُيـ

الحكـ عمى ًوؿ ليس لف سمد باألوراؽ كاف مليباً إلستماد ألى يساس فاسد " ٓ
* ماض ٘ٔ ٜٔٛٗ/ٔ/ػ س ٖ٘ ػ  ٛػ ٓ٘ ػ طلف ٖ٘٘/ٕٖٛؽ
* ماض ٕٔ ٜٜٔٚ/ٕ/ػ س ٖٓ ػ  ٗٛػ ٕٓٗ ػ ٔٗٛ/ٕٔٙؽ
* ماض  ٜٔٛ٘/٘/ٔٙػ س  ٖٙػ ٕٓٔ ػ  ٙٚٚػ طلف ٖٗ٘ٗ/ٕٚؽ
* ماض ٕٕ ٜٔٛٙ/ٔ/ػ س  ٖٚػ ٕ٘ ػ ٗٔٔ ػ طلف ٘٘٘/ٜٗٛؽ
عبدعب  :لظٛس آخش ف ٝاٌزغجيت ٚفغبد آخش ف ٝاإلعزذالي

ًضى الحكـ المطلوف فيف ػ عمػى مػا يبػيف مػف مػدومات يسػبابف ػ ب دامػة الطػاعف عػف

دريمػػة تس ػ يؿ ح ػػوؿ المػػت ـ البػػامف  ....بويػػر حػػؽ عمػػى مبمػػس ٓٓٓ ٔ ٕ ٜٜدميػػف لبمػػؾ
 .......الػػذ يلمػػؿ بػػف والػػذ تسػػااـ فػػى يرسػػمالف الدولػػة بم ػػيب وكػػاف ذلػػؾ حيمػػة ب ػ ف يمػػر
المخت يف بنرع البمؾ بالم مدسيف ب ػرؼ المبمػس المبػيف سػمناً ماػداً لممػت ـ المػذكور المحظػور

التلامؿ ملف أبتمامياً بالمخالنة لماواميف والموابم وتلميمػات البمػؾ المركػز واألعػراؼ الم ػرفية
الملموؿ ب ا فى ممم اإلبتماف ويضر بذلؾ عمداً ب مواؿ د ة عممف ػ كمػا ًضػى الحكػـ ب دامػة

المت ـ البامف المذكور عف دريمة أىتراكف مل الطاعف بطرياى اإلتناؽ والمساعدة فى أرتكاب

الدمايتيف سالنتى الذكر ٓ
وذلؾ أستماداً ػ مف الحكـ ػ ألى مػا دػا بتاريػر المدمػة المىػكمة مػف الميابػة اللامػة مػف

أدارة الرًابة عمى البموؾ ػ وما دا باًواؿ ى ود اإلببات عف اذ الواًلة ةواًرار المت ـ البامف
بالتحاياات وذلؾ رغـ يف كافة اذ األدلة ًد خمت مما ينيػد يف الطػاعف ي ػدر يمػ اًر مكتوبػاً
يتضمف رؼ المبمس لملمؿ المت ـ البامف بؿ يدملت تمؾ األدلة عمى يف ال رؼ تـ بمػا ً
عمػػى تلميمػػات ىػػنوية مػػف اإلدارة اللميػػا لمبمػػؾ ػ ولػػو كػػاف األمػػر ػػحيحاً لكػػاف الطبيلػػى يف

يبػػادر المسػػبولوف عػػف ال ػػرؼ بنػػرع الم مدسػػيف مػػف أبػػقغ اإلدارة اللميػػا كتاب ػةً فػػور ال ػػرؼ

ولكم ـ يمسكوا دوف مبرر عف ذلؾ حتى تـ التنتيش عمى النرع بلد يكبر مف سمة عمى تػاريخ

الواًلة ػ ف رسؿ النرع ألى التنتيش خطاباً فى ٗٔ ٜٜٜٔ/ٜ/دا بف يم ـ ًاموا بكىؼ حساب

اللميؿ بما ً عمى تلميمات ىنوية مف اإلدارة اللميا دوف البياف عف ما ود تمؾ اللبػارة ودوف
اإلف اح عف يف الطاعف ي در يم اًر كتابياً ينيد اذا الملمى ػ وًد يخذت المحكمة ب ذا األمر

286

الىنو المزعوـ والذ

مم ـ تنيد

يت ور أمتبػاؿ مػوظنى النػرع لػف دوف تلزيػز بػ مر كتػابى يو مكاتبػة

ػدور رغػـ ضػخامة المبمػس الػذ تػـ

ػرفف وطباػاً لمػا اػو متلػارؼ عميػف م ػرفياً

مف يمف يدوز أتخاذ مبؿ اػذا اإلدػ ار بمػا ً عمػى مدػرد الطمبػات الىػنوية وعمػى ذلػؾ فػ ف
مسػػبولية ال ػػرؼ أممػػا تاػػل عمػػى عػػاتؽ المسػػبوليف بنػػرع الم مدسػػيف ال ػػذيف لػػـ يد ػػدوا وسػػيمة
لمخقص مف تمؾ المسبولية أ ّ ب سماد األمر بال رؼ ىن يا ألى الطاعف فضقً عما ىاب

أسػػتد ؿ الحكػػـ مػػف تد يػػؿ وتلمػػيـ عمػػدما و ػػؼ يفلػػاؿ الطػػاعف ب م ػػا أمطػػوت عمػػى الحيمػػة
ليس ؿ أستيق المت ـ البامف لممبمس المذكور دوف حؽ ٓ
أذ ل ػػـ توض ػػم المحكم ػػة وس ػػابؿ اإلحتي ػػاؿ الت ػػى مارسػ ػ ا الط ػػاعف ض ػػد م ػػوظنى ف ػػرع
الم مدسػػيف حت ػى اسػػتطاع حمم ػػـ عمػػى

ػػرؼ المبمػػس المػػذكور لػػذلؾ المػػت ـ واػػذا التد يػػؿ

يتمػػافى مػػل مػػا يودبتػػف المػػادة  ٖٔٓ /أد ػ ار ات دمابيػػة مػػف ضػػرورة أىػػتماؿ كػػؿ حكػػـ
باإلدامة عمى بياف من ؿ وواضم للدلة التى تسامد ألي ا فى ًضابف بحيث

ػػادر

يىوب ا أدمػاؿ

يو تلميـ يو تد يؿ وغموض ةواب اـ وذلؾ حتى تستطيل محكمة الماض ممارسة سمطت ا عمى
الحكـ لمراًبة حة تطبيؽ الااموف ةوا ّ كاف مليباً لا ور بيامف ٓ
ػ حيػػث خػػق كمي ػةً مػػف بيػػاف الطػػرؽ
واػػو الليػػب الػػذ تػػرد فيػػف الحكػػـ الطلػػيف

اإلحتياليػة التػػى ًػػاـ ب ػػا الطػػاعف وتو ػػؿ بواسػػطت ا ألػػى تسػ يؿ أسػػتيق المػػت ـ البػػامف عمػػى
ذلػػؾ المبمػػس دوف حػػؽ اػػذا مػػل أسػػتحالة ممارسػػة تمػػؾ الحيػػؿ المػػدعى ب ػػا ضػػد مػػوظنى فػػرع
البمػػؾ بالم مدسػػيف واػػـ دميل ػاً مػػف ذو الخب ػرة اللرياػػة باألعمػػاؿ الم ػػرفية والتػػى
مل ا يف تمطمى عمى ي مم ـ مبؿ تمؾ الحيؿ ( المزعومة

يت ػػور

) خا ة بالمسػبة ل ػذا المبمػس

الضخـ ومل مراعاة يمف لـ تكف اماؾ بمة ضػرورة عادمػة تبػرر ال ػرؼ لممػت ـ المػذكور بمػا ً
عمى موافاة ااتنية ممسوبة لمطاعف والذ لـ يكف مخت اً ي ػقً ب ػدار ذلػؾ األمػر أذ كػاف
يىػػوؿ مم ػػب مابػػب ربػػيس مدمػػس اإلدارة وكػػاف اإلخت ػػاص مملاػػداً ل ػربيس مدمػػس اإلدارة

التمنيذ السيد  ....... /ػ عمماً ب ف األخير ػ تحاؽ عممف بالواًلة وفااً لما دػا بتاريػر المدمػة

ومػػا ىػ د بػػف بمحاضػػر الدمسػػات ( ص )ٙٗ/حيػػث سػػبؿ السػػيد  /عػػادؿ فتحػػى مسػػلود ربػػيس
المدمة بما م ف  :ػ

س  :اؿ عمـ السيد  ........... /بواًلة ال رؼ !
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ج  :تضػ ػػممت المػ ػػذكرة التػ ػػى تاػ ػػدـ ب ػ ػػا كػ ػػؿ مػ ػػف السػ ػػيدة  .......... /و ........و......

اإلدابػػة عمػػى اػػذا الس ػااؿ حيػػث ًػػالوا يمػػف تػػـ أخطػػار ربػػيس مدمػػس اإلدارة فػػى اليػػوـ
التػػالى لتمػػؾ الواًلػػة ػ ألف ربػػيس مدمػػس اإلدارة السػػيد  /محمػػد مبيػػؿ اب ػراايـ ماكػػامش

مودػػود ف ػػى ا ػػذا اليػػوـ وك ػػاف ألمػػى بيحػػؿ محم ػػف السػػيد(..... /الط ػػاعف) ال ػػذ ي ػػدر
التلميمات الىنوية ٓ

س  :واؿ عمـ ربيس مدمس اإلدارة  .......بواًلة

رؼ اذا المبمس !

ج  :ملـ ولـ يكف اماؾ رد فلؿ مف  ........ولـ يلترض ٓ
س  :يلـ يكف مف المنروض يف تكوف تلميمات المت ـ األوؿ بال رؼ كتابية !
ج  :طبااً لملرؼ الم رفى كاف اذا او المنروض ٓ

ورغـ يامية اذ األًواؿ التى يدلى ب ا ربيس المدمة المذكور ودواريت ا ف ف محكمة

الموضػػوع يسػػاطت ا كمي ػةً عمػػد تح ػػيم ا لمضػػموف ى ػ ادتف بالتحاياػػات يو بمحضػػر الدمسػػة

بما يمبئ عف يم ا لـ تمحص تمؾ الى ادة فى كافة مراحم ا التمحيص الكامػؿ والىػامؿ والػذ

ي يػئ ل ػا النر ػة لمتلػرؼ عمػى ودػف الحاياػة ػ كمػا يػدؿ عمػى يم ػا ًامػت ببتػر يًػواؿ الىػػااد
المذكور بحيث يخردت ا عف من وم ا ال ريم ود لت ا الواضحة ألى ملمى خر لـ يا ػد

ػ واو ما يليب الحكـ بالنساد فى اإلستد ؿ ٓ

و يماؿ مف ذلؾ ما او مارر ب ف لمحكمة الموضػوع مطمػؽ الحريػة فػى تدزبػة يًػواؿ
الىػااد واألخػػذ بػبلض يدزاب ػػا دوف الػبلض اآلخػػر ألف ىػرط ذلػػؾ بدااػةً يف تكػػوف ًػد يدػػرت

اذ التدزبة واى عمى بيمة مف يمر الى ادة ب كمم ا ويف تكوف ًد يلمت ب ا وبكافة عما ػراا

ػ وي ّ يترتب عمى تمؾ التدزبة مسخ الى ادة ةوافراغ ا مف ملمااا ال حيم الذ ً د الىااد
عمػدما عبػر ب ػػا عػف ملموماتػػف و ىػؾ يف عمػػـ ربي ػس مدمػػس اإلدارة  .....بواًلػة ال ػػرؼ

المىػار ألي ػػا وعػدـ أعت ارضػػف عمي ػا بلػػد يف يُحػػيط عممػاً ب ػػا فػى اليػػوـ التػالى لم ػػرؼ مباىػرةّ
كمػػا ًػػرر ربػػيس المدمػػة والى ػ ود المػػذكوروف ػ يمػػر لػػف ى ػ مف وخطػػر ويبػػر فػػى تكػػويف عايػػدة
المحكمة لو يم ػا فطمػت أليػف ويدركتػف ويلمػت بػف ولكمػف غػاب عم ػا تمامػاً بمػا يػدؿ عمػى يم ػا

ً ػػرت فػػى وادب ػػا مػػف ضػػرورة اإللمػػاـ واإلحاطػػة باللما ػػر الدواريػػة لمى ػ ادة ًبػػؿ تدزبت ػػا

ةواعماؿ سمطت ا التاديرية فى وزم ا وًبؿ تكويف عايدت ا في ا ػ واو مػا عػاب حكم ػا المطلػوف
فيف ةواستودب ماضف لنساد أستد لف وً ػور تسبيبف ٓ
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وي دؽ اذا الملى بالمسػبة لمػا ح ػمتف مػف يًػواؿ اػامـ محمػد محمػود ف مػى وحسػيف

محمػػد الىػػامى وبمػػا سػػلد السػػيد حيػػث يسػػاطت المحكمػػة ممػػا ح ػػمتف مػػف يً ػوال ـ مػػف ينيػػد
أخطار ربػيس مدمػس اإلدارة  .... /بواًلػة ال ػرؼ المػذكورة وعػدـ أعت ارضػف عمي ػا ومػف يمػف
يدوز وفؽ اللرؼ الم رفى أ دار يمر ىن ى بال رؼ خا ة بالمسبة لذلؾ المبمس .
ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ :



" ب مػػف أذا كػػاف لمحكمػػة الموضػػوع الحػػؽ فػػى يف تدػػزئ يًػواؿ الىػػااد فت خػػذ بػػبلض ممػػف

دوف بلػػض ػ ف ػ ف حػػد ذلػػؾ ومماطػػف يف
المن ػػوـ فػػى

تمسػػخف يو تبتػػر فح ػوا بمػػا يحيمػػف عػػف الملمػػى

ػريم عبارتػػف ػ ويمػػف يدػػب يف يكػػوف واضػػحاً مػػف الحكػػـ الػػذ وًلػػت فيػػف تمػػؾ

التدزبة يف المحكمة يحاطت بتمؾ الى ادة مارست سمطت ا فى تدزبت ا بويػر بتػر لنحوااػا ػ أذ
يف وًػػوؼ المحكمػػة عمػػد اػػذا الحػػد يم ػػرؼ ألػػى يم ػػا لػػـ تنطػػف ألػػى مػػا ً ػػد الىػػااد مػػف
ىػ ادتف ممػا ي ػـ أسػتد ل ا بالنسػاد ػ كمػا يمبػئ ذلػؾ عػف يم ػا لػـ تمػـ ألمامػاً

ػحيحاً بحاياػة

األسػاس الػذ ًامػػت عميػف تمػػؾ الىػ ادة مػػل يم ػا لػػو تبيمتػف عمػػى واًلػة لكػػاف مػف المحتمػػؿ يف

يتوير ودف ريي ا فى الدعو " ٓ


ماض ٕ٘ ٜٔٚٗ/ٔٔ/ػ س ٕ٘ ػ ٘ ٔٙػ ٘ ٚٙػ طلف ٔٗٗ/ٜٛؽ

ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :
"
يخالؼ

يدػوز لممحكمػة يف تتػدخؿ فػى روايػة الىػااد ذات ػا وت خػذاا عمػى ودػف خػاص

ػريم عبارت ػا ٓ يو يف تاػيـ ًضػا اا عمػى فػروض تمػاًض

ػريم روايتػف بػؿ كػؿ

ما ل ا يف ت خذ ب ا أذا اى أطم مت ألي ا يو يف تطرح ا أف لـ تبؽ ب ا "ٓ


ماض ٕٔ ٜٜٔٚ/ٙ/ػ س ٖٓ ػ ٕ٘ٔ ػ ٚٔٚ



ماض  ٜٕٔٚ/٘/ٚػ س ٖٕ ػ ٔٗٔ ػ ٜٙٗ



ماض ٖٓ ٜٖٔٙ/ٗ/ػ س ٗٔ ػ  ٚٙػ ٖ٘ٛ

وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ  :ػ

" أذا كامت المحكمة عمى ما او ظاار مف حكم ا ًػد ف مػت ىػ ادة الىػااد عمػى غيػر

ما ياد ألي ا مح م ا الذ يببتتف فػى الحكػـ ةواستخم ػت مم ػا مػا تػاد أليػف ةواعتبرتػف
دليقً عمى اإلدامة ف ذا فساد فى اإلستد ؿ يستودب ماض الحكـ "ٓ


ماض ٗٔ ٜٖٔ٘ /ٗ /ػ س ٗ ػ ٓ ٕٙػ ٕٓٚ
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وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :

" أذا كػاف مػف حػؽ المحكمػة يف ت خػذ بػبلض يًػواؿ الىػااد فػ ف حػد ذلػؾ ومماطػف يف

تحيػػد عػػف الملمػػى المن ػػوـ ل ػػا

ويمػػف أذا لػـ تكػػف المحكمػػة مممػػة ألمامػاً

ػػحيحا بحاياػػة

األساس الذ ًامت عميف الى ادة مل يم ا لو تبيمتف عمى واًلة لكاف مػف المحتمػؿ يف يتويػر
ود ػػف ريي ػػا ف ػػى ال ػػدعو فػ ػ ف الحك ػػـ يك ػػوف مليبػ ػاً با ػػور ف ػػى البي ػػاف يد أل ػػى فس ػػاد ف ػػى
اإلستد ؿ بما يستودب ماضف ٓ "

ماض ٕ٘ ٜٔٚٗ/ٔٔ/ػ س ٕ٘ ػ ٘ ٔٙػ ٘ٚٙ



لذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :

" أذا كاف الحكـ المطلوف فيف فى مداؿ التوفيؽ بيف الدليميف الاولى والنمى ًد أفتػرض

م ػػف عم ػػد أفت ارض ػػات ليس ػػتايـ ل ػػف ت ػػحيم رواي ػػة ى ػػااد الح ػػادث ود ػػد ف ػػى الموا م ػػة
والمق مػة بػيف ال ػورتيف المختمنتػيف بلبػارات عامػة مدػردة
وكػػاف أفت ارضػػف فػػى اػػذا ال ػػدد
مدوماتف

ت ػدؽ فػى كػؿ األحػواؿ

سػػمد لػػف و ىػػااد عميػػف حسػػبما يببتػػف الحكػػـ وبيمػػف فػػى

وكامػت األحكػاـ الدمابيػة يدػب يف تبمػى عمػى الدػزـ والياػيف عمػى الواًػل الػذ

يببتف الدليؿ الملتبر و تاسس بالظف وا حتماؿ عمى النػروض واإلعتبػارات المدػردة

فػ ف

الحكـ المطلوف فيف يكوف فاسد اإلستد ؿ مليبا " ٓ


ماض ٖٔ ٜٜٔٙ/ٔ/ػ س ٕٓ ػ  ٕٙػ ٕٗٔ

وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :
"
يخالؼ

يدػػوز لممحكمػػة يف تتػػدخؿ فػػى روايػػة الىػػااد ذات ػػا وت خػػذاا عمػػى ودػػف خػػاص

ريم عبارت ا يو تايـ ًضا اا عمى فروض تماًض

ريم روايتف

بؿ كؿ مال ا

يف ت خػذ ب ػا أذا اػػى أطم مػت ألي ػػا يو تطرح ػا إلم ػا لػػـ تبػؽ ب ػػا ولمػا كػاف الحكػػـ ًػد يًػػاـ
ًضػا

ب دامػػة الطػاعف عمػػى أفتػراض

ػػدور حركػات

أراديػػة ب سػتدارة المدمػػى عميػف واػػو

فى ممطاة الق ىلورية واو ما سمد لػف مػف يًػواؿ ىػااد اإلببػات كمػا بسػط ا الحكػـ
ف مف يكوف ًد تػدخؿ فػى روايت مػا ويخػذاا عمػى ودػف يخػالؼ

ػريم عبارت ػا واػو مػا

يدوز لف ويباى التلارض بلد ذلؾ ًابما بيف الدليميف الاولى والنمػى لمػا يرفػل و يمػاؿ مػف
ذلؾ يف يكوف يحد الىااديف ًد ًػرر بدمسػة المحاكمػة يف المدمػى عميػف كػاف ًػد عمػد ألػى
اإلستدارة ساعة أطقؽ الليار ماداـ يف الحكـ لـ يدلػؿ سػمد فػى رفػل التمػاًض اػذ األًػواؿ
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ا واإلطمبماف ألي ا ٓومف بـ ف ف الحكـ يكوف مليبا بما يودب ماضف ٓ " ٓ

بلد تمحي



ماض ٘ٔ ٜٔٚٓ/ٙ/ػ س ٕٔ ػ  ٕٓٛػ ٓٓ ٛٛ

إعزمش لؼبء إٌمغ ػٍ ٝأٔٗ :

" أذا كاف مف حؽ محكمة الموضوع يف تدزئ ًوؿ الىااد يو المت ـ فت خذ ببلض ممػف

دوف بلض ػ ف ف حد ذلؾ ومماطف يف
ألػى عػػدـ ألمام ػػا ألمامػاً

تمسخف يو تبتر فحوا

ػ ف ذا فات ا ذلؾ ممػا يد

ػػحيحاً بحاياػػة األسػػاس الػذ ًامػػت عميػػف تمػػؾ الىػ ادة مػػل يم ػػا لػػو

المحتمػؿ يف يتويػػر ودػػف ريي ػػا فػػى الػػدعو
تبيمتػف عمػػى واًلػػة لكػػاف مػػف ُ

ػ فػ ف الحكػػـ يكػػوف

مليباً با ور بيامف يد ألى فساد فى أستد لف بما يتليف ملف ماضف ٓ


ماض ٕٜ٘ٔٚٗ/ٔٔ/ػ س ٕ٘ ػ ٘ ٔٙػ ٘ ٚٙػ طلف ٔ ٜٛلسمة ٗٗؽ

ومػػف دامػػب خػػر فاػػد تمس ػػؾ الػػدفاع عػػف الطػػاعف فػػى مرافلتػػف الىػػنوية والمسػػطورة
بمذكراتف المادمة لممحكمة يبما المحاكمة ب ف الطاعف لػـ يكػف

ػاحب اإلخت ػاص ب ػرؼ

ذلػػؾ المبمػػس لممػػت ـ البػػامف ةواممػػا كػػاف اإلخت ػػاص مملاػػداً لمسػػيد  ........ /ربػػيس مدمػػس
اإلدارة التمنيذ بمودب التنويض ال ادر لف مف مدمس اإلدارة عاـ ٖ ٜٜٔويمف طبااً ألًػواؿ
ربيس المدمة المىكمة مف الرًابة عمى البموؾ ف ف كىػؼ حسػاب المػت ـ البػامف ػ  ......ػ أممػا

يػػدخؿ فػػى أخت ػػاص و ػػقحيات ربػػيس المدمػػس  ......... /وى ػ د بػػذلؾ ربػػيس المدمػػة
والم ػػذكرات المادم ػػة م ػػف الىػ ػ ود بالتحايا ػػات ومحاض ػػر الدمس ػػات م ػػل أمتن ػػا حال ػػة الض ػػرورة

ةوامتنا التارير الكتابى باإلضافة ألى يًواؿ المت ـ البامف ب ف النػرع ًػاـ بتسػحيبف اػذا المبمػس
لتحرير يس ـ ٓ .......
كما يف دميل المذكرات المرسمة مف فرع الم مدسيف ألى اإلدارة كامت تحمؿ عبارة يف

ال ػػرؼ ت ػػـ بم ػػا عم ػػى تلميمػػات اإلدارة اللمي ػػا ول ػػـ ي ػػذكر أطقً ػاً يف ال ػػرؼ ت ػػـ بم ػػا عم ػػى

تلميمػػات الطػػاعف ويف عبػػارة اإلدارة اللميػػا تىػػمؿ ربػػيس مدمػػس اإلدارة وماببػػف والمػػدير الل ػػاـ
الربيسػػى و يمكػػف يف تمسػػحب ألػػى الطػػاعف وحػػد

ػ ويف واحػػداً مػػف الىػ ود لػػـ يكػػف

ػػاحب

أخت اص بالتوًيل عمى أي اؿ ال رؼ فضقً عف عدـ أطراد اللرؼ الم رفى عمى توًيػل
ى ود عمى واًلة

رؼ اإلي اؿ الماد ٓ

كما يف أبميف مف ى ود الواًلة واما  ....و  ......يحيق لمتحايػؽ مل مػا بخ ػوص

تدػػاوزات اللميػػؿ  .....ولػػـ يػػذكر ي مم مػػا فػػى يًوالػػف يمػػف ًػػاـ بالتدػػاوز بمػػا عمػػى تلميمػػات
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الطاعف بؿ يً ار بالدمسة بحدوث تداوزات مم ما ل ذا اللميؿ ويف ييا مف الى ود لـ ياطػل

بسماع المكالمة التمينوميػة الماػوؿ بح ػول ا بػيف الطػاعف ومػدير النػرع ػ وتمسػؾ الػدفاع كػذلؾ
بػ ف المػػاؿ محػػؿ دريمػػة التس ػ يؿ سػػالنة الػػذكر وًػػدر محػػو بقبػػة مقيػػيف دمي ػاً لػػـ يخػػرج مػػف

حػػوزة البمػػؾ المدمػػى عميػػف ةواممػػا رد أليػػف فػػى اليػػوـ التػػالى مباى ػرة وبمػػا يزيػػد عميػػف بمحػػو ٘ٔ.
مميػػوف دميػػف متيدػػة ورود يس ػ ـ لملميػػؿ  .....بمبمػػس ٘ ٗ.مميػػوف دميػػف فض ػقً عػػف أسػػتكماؿ
ورود اذ األس ـ بايمة أدمالية ٓٔ مميوف دميف ٓ
*

يض ػػاؼ أل ػػى م ػػا تا ػػدـ بب ػػوت أمل ػػداـ ركم ػػى الدريم ػػة الم ػػذكورة الم ػػاد والملم ػػو أذ

يدملت يًواؿ الى ود عمى يف الورض مف

رؼ مبمس ٖ مميوف دميف او تحرير يس ـ بمبمس

ٓٔ مميػػوف دميػػف ممموكػػة  .....وًػػد يكػػد الى ػ ود يف تمػػؾ األس ػ ـ وردت بالنلػػؿ لمبمػػؾ بمبمػػس
٘ ٗ.مميػػوف دميػػف فػػى اليػػوـ التػػالى لم ػػرؼ ودػػر أسػػتكماؿ بػػاًى األس ػ ـ حتػػى بموػػت ٓٔ

مميوف دميف ٓ

ورغـ يامية اذا الدفاع ودواريتف ف ف محكمة الموضوع لـ تنطف أليػف فػى دممتػف ولػـ
تحط عمماً بلما ر ول ذا خق حكم ا مف الرد عميف بما يسوغ أطراحف واو ما يليػب الحكػـ
بما يستودب ماضف لا ور فضقً عـ أخقلف بحاوؽ الدفاع ٓ

و يماؿ مػف ذلػؾ مػا اػو ماػرر بػ ف محكمػة الموضػوع غيػر ممزمػة بتلاػب الػدفاع فػى

كافػػة مماحيػػف الموضػػوعية المختمنػػة والػػرد عمػػى كػػؿ مم ػػا ب سػػباب مسػػتامة ػ ألف الػػرد عمي ػػا
مسػػتناد مػػف يدلػػة الببػػوت التػػى يوردت ػػا ػ ألف اػػذا الاػػوؿ ينتػػرض بدااػػة يف محكمػػة الموضػػوع
يحاطت عمماً بدفاع الطاعف ب كممف ويدخمتف فى أعتباراا ًبؿ الن ػؿ فػى الػدعو

يم ػرؼ ألػػى اودػػف الػدفاع الدواريػػة التػػى تسػػتمزـ رداً

بػـ امػف

ػريحاً عمي ػػا ػ واػػو مػا لػػـ يتػوافر فػػى

موًؼ المحكمة مػف دفػاع الطػاعف سػالؼ الػذكر والػذ غػاب عم ػا تمامػاً ػ ول ػذا كػاف حكم ػا

مليباً وادب الماض كما سمؼ البياف ٓ


ماض ٓٔ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ػ س  ٖٙػ  ٜٔٗػ ٓٗ ٛػ طلف ٕ٘٘٘/ٔٚؽ

ف ذا كامت المحكمة ًد حدبت منس ا عف اإللمػاـ بلما ػر دفػاع المػت ـ الدواريػة ولػـ

تدخم ا فى تاديراا عمد وزم ا واًت ػرت فػى تاػديراا عمػى دػز مم ػا فحسػب ف م ػا تكػوف ًػد
بتػػرت األدلػػة المطروحػػة عمي ػػا وًامػػت بمسػػخ ا فػ د ذلػػؾ ألػػى عػػدـ ألمام ػػا ألمامػػا

ػػحيحا

بحاياة األساس الذ ًامت عميف تمؾ األدلة مل يم ا لو تبيمتػف عمػى واًلػة لكػاف مػف المحتمػؿ
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يف يتويػػر ودػػف ريي ػػا فػػى الػػدعو ول ػػذا كػػاف حكم ػػا مليبػػا بالا ػػور يد بػػف ألػػى فسػػاد فػػى

اإلستد ؿ فضق عف اإلخقؿ بحؽ الدفاع بما يليبف ويودب ماضف ٓ



ماض ٕ٘  ٜٔٚٗ/ٔٔ/ػ س ٕ٘ ػ رًـ ٘ٔٙػ ص ٘ ٚٙػ طلف ٔ ٜٛلسمة ٗٗ ؽ

لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ػ

" لػبف كػاف األ ػؿ يف المحكمػة

تمتػزـ بمتابلػة المػت ـ فػى ممػاحى دفاعػف المختمنػة ػ أ

يمف يتليف عمي ػا يف تػورد فػى حكم ػا مػا يػدؿ عمػى يم ػا واد ػت عما ػر الػدعو ويلمػت ب ػا
عمػى ودػف ين ػػم يم ػا فطمػت ألي ػػا ووازمػت بيم ػا ػ يمػا وًػػد التنتػت كميػة عػػف التلػرض لػػدفاع

الطػػاعف ويسػػاطتف دممػػة ولػػـ تػػورد عمػػى محػػو يكىػػؼ يم ػػا اطملػػت عميػػف واًسػػطتف حاػػف ف ػ ف
حكم ا يكوف ًا اًر " ٓ




ماض ٓٔ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ػ س  ٖٙػ رًـ  ٜٔٗػ صٓٗ ٛػ طلف ٕ٘ ٔٚسمة ٘٘ ؽ

وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ػ

" ولػبف كػاف األ ػؿ يف المحكمػة

تمتػزـ بمتابلػة المػت ـ فػى ممػاحى دفاعػف المختمنػة

لمرد عمػى كػؿ ىػب ف يبيراػا عمػى اسػتاقؿ ػ ا يمػف يتلػيف عمي ػا يف تػورد فػى حكم ػا مػا يػدؿ
عمى يم ا واد ت عما ر الدعو ويدلت ا ويلمت ب ػا عمػى ودػف ين ػم عػف يم ػا فطمػت ألي ػا
ووازمت بيم ما عػف ب ػر وب ػيرة

ويم ػا اذا التنتػت عػف دفػاع المػت ـ كميػة ويسػاطتف دممػة

ولـ تورد عمى محو يكىؼ عف يم ا يطملت عميف ويًسطتف حاف فاف حكم ا يكوف ًا ػ ػ ار "
ٓ


ماض ٓٔ ٜٔٛ٘/ٔٓ /ػ س  ٖٙػ  ٜٔٗػ ٓٗٛ



ماض ٖ ٜٔٛٔ/ٕٔ /ػ س ٕٖ ػ ٔ ٔٛػ س ٕٖ ػ ٔ ٔٛػ ٖٖٓٔ



ماض ٕ٘ ٜٔٛٔ/ ٖ /ػ س ٕٖ ػ  ٗٚػ ٕ٘ٚ



ماض ٘ ٜٜٔٚ/ٔٔ /ػ س ٖٓ ػ  ٔٙٚػ ٜٚٛ



ماض  ٜٜٔٚ/ ٖ /ٕٜػ س ٖٓ ػ ٕ ٛػ ٖٜٙ



ماض  ٜٜٔٚ/ ٖ /ٕٙػ س ٖٓ ػ ٔ ٛػ ٖٜٗ



ماض ٕٗ ٜٔٛٚ/ ٗ /ػ س  ٕٜػ ٗ ٛػ ٕٗٗ

293

عبثؼب  :لظٛس آخش ف ٝاٌزغجيت :

ًضت المحكمة فػى محكم ػا المطلػوف عميػف ب دامػة الطػاعف والمػت ـ البػامى عػف دريمػة

تمكػػيف المت مػػيف البػػامف والتاسػػل (  ) ........مػػف الح ػػوؿ عمػػى ربػػم بويػػر حػػؽ مػػف يعمػػاؿ
وظينتي مػا بموػػت ًيمتػػف ٕٓٓٓ ٛٓٛٛدػػـ مػػف يمػواؿ البمػػؾ وذلػػؾ بالموافاػػة عمػػى ى ػ ار البمػػؾ
لمم مل الممموؾ ل ما بايمة موالى في ا ٓ
وكػػاف الػػدفاع ًػػد تمسػػؾ فػػى مرافلتػػف ومذك ارتػػف يمػػاـ المحكمػػة ب ػ ف الموافاػػة عمػػى اػػذ

التس ػ ػػوية بىػ ػ ػ ار الم ػ ػػمل الم ػ ػػذكور أمم ػ ػػا كام ػ ػػت م ػ ػػف مدم ػ ػػس أدارة البم ػ ػػؾ بدمس ػ ػػتف المملا ػ ػػدة
ٗ ٕٓٓٔ/ٔٔ/وعمػػى ذلػػؾ فمػػـ تكػػف الموافاػػة عمػػى الى ػ ار

ػػادرة مػػف الطػػاعف وحػػد بػػؿ مػػف

مدمس أدارة البمؾ كامقً ٓ

وًػػد خمػػت األوراؽ مػػف ي دليػػؿ عم ػػى أتنػػاؽ الط ػػاعف مػػل المت مػػيف السػػادس عىػػر

والسابل عىر عمى أد ار تاييمات غير

حيحة وموػاالى في ػا لمم ػمل وياكػد ذلػؾ مػا ورد

بتارير لدمة سوؽ األامػى لملاػارات ويًػواؿ ربيسػ ا بالتحاياػات والتػى يوضػحت يف تكميػؼ اػذ
المكاتػػب اإلستىػػارية أممػػا كػػاف

ػػاد اًر مػػف مػػدير فػػرع الاػػاارة الػػدكتور  ....... /س ػوا كػػاف

كتابيػ ػاً يو ى ػػن ياً ود ػػا ت يً ػ ػواؿ مػ ػػدير الن ػػرع ماكػ ػػدة ذل ػػؾ ومافي ػػة ي دور لممػ ػػت ـ األوؿ (
الطػػاعف ) فػػى ذلػػؾ التكميػػؼ كمػػا يف يً ػواؿ المت مػػيف السػػادس عىػػر والسػػابل عىػػر تاكػػد
بدوراا عدـ ودود

مة بيم ما وبيف الطاعف وًرر المت ـ السادس عىر يمف

يلػرؼ يحػداً

بالبمؾ سو مدير النرع  ( ......ص ٖٔٔ٘/بالتحايؽ ) ولـ تكىؼ األوراؽ عف الدور الػذ

ًػػاـ بػػف الطػػاعف بتخنػػيض مػػديومات المت مػػيف البػػامف والتاسػػل خا ػػة وًػػد تػػـ التايػػيـ عمػػى
يساس متوسط تاييمات مختمنة ولـ تكف التسوية م ابية بؿ ماًتة حتى ي ؿ التايػيـ الم ػابى

مف المركز الدولى لإلدارة والتاييـ فضقً عف ضرورة موافاة مدمس اإلدارة عمى ذلؾ التايػيـ
الم ػػابى واػػو مػػا يكػػد يعض ػا مدم ػػس أدارة البم ػػؾ بػػ ًوال ـ س ػوا بالتحايا ػػات يو بمحض ػػر

دمسػػة المحاكمػػة واػػو مػػا يوضػػحف يمسػػى سػػاويرس عضػػو المدمػػس يمػػاـ المحكمػػة بالدمسػػة
حيث ًاؿ أف التاييمات لـ تكف م ابية ويدريت لتناد عمؿ مخ

ات ٓ

ا ػػذا أل ػػى يف الباب ػػت ب ػػاألوراؽ يف المت م ػػيف الط ػػاعف والم ػػت ـ الب ػػامى ي ػػد ار تنويضػ ػاً

لممت ـ الرابل بالتوًيل عمى التسويات وذلؾ بلد أعداداا طباػاً لىػروط مدمػس اإلدارة فػى ىػ ف

اللم ػػق (  ......و ........و.......و ) ..........وبمود ػػب ذل ػػؾ التن ػػويض فا ػػد يب ػػرـ عا ػػد
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التسوية وتـ التوًيل عميف مػف المػت ـ ال اربػل دوف ي تػداخؿ مػف الطػاعف ػ ودوف اعتػراض مػف

يحد مف يعضا مدمس اإلدارة عمماً ب ف التسوية فى دممت ا ماًتة وليست م ابية ٓ

ويضاؼ الدفاع يف الطػاعف لػـ يكػف لػف ي دور كػذلؾ فػى عمميػة ىػ ار يسػ ـ الىػركة

 .......ويكػػدت ذلػػؾ الىػػاادة عمايػػات المدػػار ب ًوال ػػا بمحاضػػر دمسػػات المحاكمػػة ويف
الضرر المدعى بف ممتؼ تمامػاً وغيػر متحاػؽ حيػث تػـ ألوػا التسػويات والايػود المترتبػة عمػى

التخنػػيض الماًػػت لتمػػؾ المػػديومات ًبػػؿ تػػرؾ الطػػاعف رباسػػة المدمػػس كمػػا يف الميزاميػػة لػػـ

تت ػ بر ب ػ ػذ التسػػويات وفػ ػااً ألًػواؿ مػ ػراًب الحسػػابات بالدمسػػة ( صٓٔٔ ) ـ وكػػذلؾ الحػػاؿ
بالمس ػػبة لمتس ػػويات ع ػػف م ػػديومات المت م ػػيف الح ػػاد عى ػػر وال ارب ػػل عى ػػر والخ ػػامس عى ػػر
خا ػػة وًػ ػػد

ػػدرت الموافا ػػات عمي ػػا م ػػف مدم ػػس اإلدارة بمػػػا عم ػػى موافا ػػة م ػػف اللم ػػق

المتلبريف وموافاتف عمى مبدي السداد الليمى لممديومية ٓ

خا ػػة ويف المػػذكرة التػػى عرضػػت عمػػى مدمػػس اإلدارة فػػى  ٕٓٓٔ/ٕٔ/ٕٚتضػػممت

تن ػػيقً لكاف ػػة البيام ػػات الخا ػػة ب ػػذلؾ اللا ػػار م ػػف حي ػػث يم ػػف مرك ػػز تد ػ ػار ( ي محػ ػقً )

ومسػػاحتف ويسػػلار التاييمػػات التػػى يد اراػػا المت مػػاف السػػادس عىػػر والسػػابل عىػػر وًػػد يطمػػل
عمػػى تمػػؾ المػػذكرة دميػػل يعضػػا مدمػػس اإلدارة بمػػا ياكػػد ت ػوافر اللمػػـ لػػدي ـ بظػػروؼ اػػذ

المديومية ومى ت ا وكافة ظروؼ التسوية مل اللميؿ ٓ

وبػػالردوع ألػػى مػػدومات يسػػباب الحكػػـ المطلػػوف فيػػف تبػػيف يف محكمػػة الموض ػػوع لػػـ
تنطػػف كػػذلؾ ألػػى عما ػػر دفػػاع الطػػاعف سػػالنة الػػذكر ولػػـ تػػدخم ا فػػى أعتباراػػا عمػػد تاػػدير
الوً ػػابل الملروض ػػة عم ػػى بس ػػاط البح ػػث يمام ػػا وفات ػػا يف مدم ػػس اإلدارة واف ػػؽ عم ػػى دمي ػػل

التسػػويات الماًتػػة التػػى تمػػت با ػػد الحيمولػػة دوف عمػػؿ مخ

ػػات تػػابر سػػمباً عمػػى ميزاميػػة

البمػػؾ السػػموية كمػػا وافػػؽ المدمػػس عمػػى مبػػدي ًبػػوؿ التسػػويات الليميػػة بتاػػديـ عاػػارات مبػػؿ
األ ارض ػػى والنػػيقت مػػف اللمػػق المتلبػػريف خا ػػة ويف الا ػػاموف  ٜٜٕٔ/ٖٚب

ػػدار ً ػػاموف

البمػػوؾ ًػػد يبػػاح لمبمػػؾ التدػػار تممػػؾ اللاػػارات التػػى تاػػدـ لمبمػػؾ وفػػا لػػديف لػػف ًبػػؿ الويػػر
وكػػذلؾ أمػػتقؾ يس ػ ـ الىػػركات المسػػاامة بمػػا تزيػػد ًيمتػػف عمػػى ٓٗ %مػػف يرسػػماؿ الىػػركة

بىرط ي ّ يتداوز الايمة األسمية للس ـ التػى يممك ػا البمػؾ فػى اػذ الىػركات ماػدار يرسػمالف

الم ػػدر ةواحتياطات ػػف وذل ػػؾ ألف ح ػػوؿ البم ػػؾ ال ػػدابف عم ػػى ي ً ػػدر ممك ػػف م ػػف مديومي ػػة
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اللميؿ المتلبػر خيػر مػف ضػياع اػذ المديوميػة كم ػا وًيػاـ اللميػؿ بالت ػرؼ فػى ي ػولف ألػى

دابف خر ٓ

وذابػ ػػت المحكمػ ػػة ألػ ػػى ببػ ػػوت أتنػ ػػاؽ الطػ ػػاعف مػ ػػل المػ ػػت ـ البػ ػػامف بطرياػ ػػى اإلتنػ ػػاؽ
والمس ػػاعدة ف ػػى أرتك ػػاب دريم ػػة تسػ ػ يؿ أس ػػتيقبف عم ػػى مبم ػػس ٓٓٓٔ ٕٜٜد ػػـ لبم ػػؾ م ػػر
أكسػػتريور الػػذ يلمػػؿ بػػف ب ػ ف يمػػر المخت ػػيف بالبمػػؾ ب ػػرؼ ذلػػؾ المبمػػس لممػػت ـ المػػذكور

بالمخالنة لماواميف والموابم وتلميمات البمؾ المركز دوف يف تضمف حكم ػا الماػدمات السػابوة
التى تدؿ عمى اذا اإلتناؽ وتمؾ المساعدة

ودا حديث الحكـ عف اإلىتراؾ المزعوـ سوا

مل المت ـ البامف يو غير مػف المت مػيف ب لنػاظ وعبػارات عامػة ومرسػمة ػ

يسػتناد مم ػا عمػى

سبيؿ الاطل الدزـ بببوت تمؾ المساامة فى دامبف ػ وفات ػا مػا اػو ماػرر بػ ف البمػوؾ التداريػة
تاػػوـ يساس ػاً ب عمػػاؿ اإلبتمػػاف التػػى تػػدر يرباح ػاً ضػػخمة عمػػى البمػػؾ و ىػػؾ يف كػػؿ أبتمػػاف
ملرض لمخػاطر كبيػرة و يودػد أبتمػاف خػاؿ مػف المخػاطر م مػا كامػت الضػمامات المادمػة

كمػػا يف رفضػػف المخػػاطرة يلمػػى توًػػؼ مىػػاط البمػػؾ الم ػػرفى فاإلبتمػػاف والمخػػاطرة ود ػػاف
للممة واحدة اذا ألى تلرض اإلبتماف خا ة طويؿ األدؿ ألى الظروؼ ا ًت ادية اللامة
والمحمية وظروؼ الكساد اإلًت اد ٓ

ومػػف المتلػػارؼ عميػػف فػػى عػػرؼ اإلبتمػػاف البمكػػى يف الضػػماف األساسػػى اػػو سػػملة

اللميػػؿ وكنا تػػف فػػى أدارة وتىػػويؿ يموالػػف ومىػػروعاتف ألف الضػػمامات الليميػػة تت ػ بر بظػػروؼ
السػػوؽ بمػػا يػػاد ألػػى أمحنػػاض ًيمت ػػا وتلػػذر أسػػتارار ًيمت ػػا ػ وتنػػرض اػػذ الظػػروؼ عمػػى
مسػػبولى البمػػؾ الوًػػوؼ ألػػى دامػػب اللمػػق المتلبػريف ومحاولػػة التسػػوية ملػػف بػػد ً مػػف أىػ ار
أفقس ـ وما يترتب عمى ذلؾ مف مخاطر محااة ٓ

ولػػـ يػػرد بمػػدومات الحكػػـ بمػػة ماػػدمات يمكػػف أسػػتخقص ذلػػؾ اإلتنػػاؽ المزعػػوـ بػػيف
الطػػاعف واػػا

المت مػػيف عمػػى تسػ يؿ أسػػتيقب ـ عمػػى يمػواؿ البمػػؾ المدمػػى عميػػف واإلض ػرار

اللمػػد بتمػػؾ األمػواؿ ػ ودػػا حػػديب ا فػػى اػػذا الىػ ف مىػػوباً بػػالوموض واإلب ػػاـ فضػقً عػػف
التلمػػيـ والتد يػػؿ أذ لػػـ توضػػم المحكمػػة فػػى حكم ػػا كيػػؼ تقًػػت أرادة الطػػاعف مػػل اػػا

الىػػركا

ػ إلرتكػػاب تمػػؾ الدػرابـ ل ػػالح ـ ويمسػػكت عػػف اإلف ػػاح عػػف األدلػػة والاػرابف التػػى

أستخم ػػت مم ػػا ذل ػػؾ اإلتن ػػاؽ والتواط ػػا لإلضػ ػرار بم ػػالم البمػ ػػؾ المدم ػػى عمي ػػف وتسػ ػ يؿ
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أسػػتيقب ـ عمػػى يموالػػف بالباطػػؿ ودوف حػػؽ ةواكتنػػت المحكمػػة بتاريػػر تمػػؾ المتػػابج دوف ماػػدمات

تحمم ا وتاد ألي ا فى ممطؽ سابس ةواستد ؿ مابوؿ ٓ
ولـ توضم المحكمة اللما ر التى أستدلت مم ا عمى يف الطاعف أتنؽ مل المت مػيف
سػػالنى الػػذكر وسػػاعداـ عمػػى اإلسػػتيق عمػػى المػػاؿ اللػػاـ والت ػربم واإلض ػرار اللمػػد ب ػ مواؿ
بمػؾ  ........الػذ يلمػؿ بػف ولػػـ تنطػف المحكمػة لػدفاع الطػػاعف سػالؼ الػذكر والػذ يببػػت
باألدلػػة الااطلػػة عػػدـ ت ػوافر ذلػػؾ اإلتنػػاؽ المزعػػوـ يو تمػػؾ المسػػاامة المابمػػة كمػػا ً ػػرت

المحكمة فى أستظ ار الا د الدمابى لد الطاعف ةواستظ ار ما يدؿ عمى يف أرادتف ً دت
ألى تحايؽ تمؾ المتابج التى خم ت ألي ا المحكمة ويف ذلؾ كاف بما عمػى ميػة خبيبػة لديػف
وً د أدرامى سػيئ وفات ػا مػا اػو بابػت ب مػف لػـ يا ػد أ ّ حنػظ حاػوؽ البمػؾ وتسػ يؿ ماػؿ
عػػدد مػػف األس ػ ـ لملميػػؿ  ( ....الماضػػى بب ار تػػف ) تنػػوؽ ًيمت ػػا المبمػػس الػػذ تاػػرر

ػػرفف

لممت ـ البامف دوف ضمامات ػ كما يلويت كافة التسويات التى تمت مل المت ميف سالنى الذكر

كما يلويت كافة اللمميات األخر بما يمنػى الضرر المزعػوـ كمية ٓ
وك ػػاف عم ػػى المحكمػ ػة حت ػػى يس ػػمـ ًض ػػاااا م ػػف ا ػػذا الا ػػور يف تس ػػتظ ر عما ػػر
اإلىػػتراؾ المػػدعى بػػف وطرياتػػف ويف تبػػيف األدلػػة الدالػػة عمػػى ذلػػؾ بيامػاً يوضػػح ا ويكىػػؼ عػػف

ًيام ػػا وذلػػؾ مػػف واًػػل الػػدعو وظروف ػػا ألمػػف عمػػى فػػرض يف الطػػاعف اػػو الػػذ ًػػاـ بتمػػؾ
األفلاؿ المسػمدة أليػف رغػـ عػدـ ودػود الػدليؿ الكػافى والاػاطل عمػى ذلػؾ كمػا سػمؼ بيامػف ػ فػ ف
اػذا

ينيػد حتمػاً وبطريػػؽ المػزوـ اللامػى والممطاػػى يمػف مسػااـ مػػل المت مػيف اآلخػريف بطريػػؽ

اإلىتراؾ إلرتكػاب الدػرابـ المػذكورة

بما عمى مساامتف مل ـ

أذ يىػترط يف تتحػد ميتػف مل ػـ عمػى أرتكاب ػا ػ ويف تاػل

واو ما لـ ياـ عميف دليؿ دازـ باألوراؽ ػ و تكنػى تمػؾ اللبػارات

اللامة والمد مة والتى ساً ا الحكـ والتى

يبػيف مم ػا حاياػة ً ػد المحكمػة فػى ىػ ف الواًػل

الملروض عمي ا الذ او مػدار األحكػاـ ػ و يحاػؽ بالتػالى الوػرض الػذ ً ػد الىػارع مػف
ودػػوب تسػػببي ا بوضػػوح فػػى البيػػاف واػػو مػػا ً ػػرت فيػػف المحكمػػة ول ػػذا كػػاف حكم ػػا مليب ػاً

با ور تسبيبف ٓ

وتكػػوف المحكمػػة بػػذلؾ وًػػد أفترضػػت ودػػود التواطػػا بػػيف الطػػاعف وبيػػم ـ عمػػى غيػػر

يساس واًلػى

ػابب واػو مػا

يتنػؽ وي ػوؿ اإلسػتد ؿ السػديد عمػد الاضػا باإلدامػة والػذ

يس ػػتمزـ يف ت ػػورد المحكم ػػة ف ػػى حكم ػػا األس ػػباب المادي ػػة والدال ػػة عم ػػى بب ػػوت اإلى ػػتراؾ ب ػػيف
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المت مػيف حتػى يمكػف مسػا لت ـ متضػامميف عػف الدػرابـ التػى وًلػت بمػا عمػى ذلػؾ اإلىػػتراؾ

خا ػة ويف التضػػامف
عف فلؿ غير ٓ

ينتػػرض و يسػ ؿ الدػػامى أ ً عػػف فلمػػف الىخ ػػى و يدػػوز ملاًبتػػف

ةواعتمػػدت المحكمػػة فػػى حكم ػػا وفػػى أببػػات تػوافر الا ػػد الدمػػابى لػػد الطػاعف عمػػى

مدػرد الاػوؿ ب مػػف خػالؼ تلميمػات البمػػؾ المركػز واأل ػوؿ الم ػػرفية المتبلػة ػ فػى حػػيف يف
اػػذ المخالنػػات بنػػرض ببوت ػػا

تلمػػى حتمػػا يمػػف ً ػػد اإلض ػرار اللمػػد ب ػ مواؿ البمػػؾ الػػذ

يلمػؿ بػف يو يف ميتػػف أتد ػت ألػػى تظنيػر غيػػر بػربم
األمواؿ دوف حؽ  .ألف مخالنة اذ التلميمات
أداري ػاً

يسػػتحاة يو تسػ يؿ أسػػتيقبف عمػى تمػػؾ

تلدو فى دممت ا يف تكػوف مودبػة لمسػا لتف

ولممسػػبولية اإلداريػػة مظام ػػا وحػػدوداا و يدػػوز بحػػاؿ اف تتػػداخؿ مػػل المسػػبولية

الدمابية فالمسبولية اإلدارية تاوـ عمى اإلاماؿ والتا ير وعػدـ تػدارؾ عواًػب األمػور عػف

رعومػػة وعػػدـ أحتيػػاط

ػ بيممػػا المسػػبولية الدمابيػػة ًوام ػػا الا ػػد الممح ػػرؼ وميػػة اإلضػ ػرار

والت ميـ المابـ إلغتياؿ الماؿ بالباطؿ وتس يؿ اإلستيق عميف دوف حؽ ةواتدا المية لتظنيػر
الدامى بربم

يستحاف ٓ

ول ػػـ تض ػػل المحكم ػػة فػػػى أعتبارا ػػا الظ ػػروؼ والمقبسػػػات الت ػػى يحاط ػػت ب ػػالمت ميف

المتلبػريف ةواضػػطراب السػػوؽ المحمػػى لإلرتنػػاع المسػػتمر بسػػلر ال ػػرؼ وتػػداور ًيمػػة الدميػػة

الم ػر ومػا يسػػنر عمػف ذلػؾ دميلػػف مػف متػػابج سػيبة وغيػر متوًلػػة بػؿ ولػـ تكػػف فػى حسػػباف

الم ػ ػرفى يو اللم ػػق

والرغب ػػة الممح ػػة ف ػػى ع ػػدـ أدػ ػ ار مخ

السموية بلدز وخسارة ماكدة ورغبة البمؾ فى مساعدة اا

ػػات تظ ػػر ميزامي ػػة البم ػػؾ
اللمق المتلبريف ةواًالت ـ مػف

عبػرت ـ ومحاولػػة أخػراد ـ مػػف المػ زؽ الحػػرج الػػذ فػػرض عمػػي ـ ألف ذلػػؾ عابػػد فػػى الم ايػػة

عمػػى البمػػؾ ويضػػمف لػػف أسػػتبدا مسػػتحااتف لػػدي ـ بتلػػويم ـ بػػد ً مػػف أغ ػراً ـ ػ واػػذ يمػػور

تنرض ا مخاطر اإلبتماف التى يتلرض ل ا الم رفى فى ظؿ المكسات والظروؼ اإلًت ػادية
السيبة اللامة سػوا خارديػاً يو محميػاً خا ػة بلػد حػرب الخمػيج ويحػداث سػبتمبر سػمف ٕٔٓٓ

ومػػا يعاب ػػا مػػف تطػػورات خطي ػرة اػػزت اإلًت ػػاد اللػػالمى وكامػػت ل ػػا متابد ػػا الوخيمػػة عمػػى

ردػاؿ األعمػاؿ وي ػحاب المىػروعات ومػم ـ اػػا

المت مػيف وًػد تمسػؾ الػدفاع فػى دفاعػػف

بكافة اللما ر الساباة واستخمص مم ا عدـ توافر الا د الدمابى لػد الطػاعف والػذ يتلػيف
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يف يكػػوف ملا ػ اًر للفلػػاؿ الماديػػة ويف يكػػوف أسػػتخقص الحكػػـ سػػابواً مػػل ضػػرورة م ارعػػاة

الظروؼ والمقبسػػات المحيطة ٓ

بيد يف المحكمة وضػلت م ػب يعيم ػا وتوًنػت عمػد األخطػا

ومخالنػة لمتلميمػات

ال ػػادرة م ػػف البم ػػؾ المرك ػػز وغض ػػت ب ػػراا ويغمض ػػت عيمي ػػا وحدب ػػت ع ػػف منسػ ػ ا تم ػػؾ
الظروؼ التى يىار ألي ا الدفاع ولـ تدخم ا فى أعتباراػا ػ وفػؽ مػا تاضػى بػف ي ػوؿ الممطػؽ

واإلستد ؿ السميـ وحاسبت الطاعف بمليار ماد بحػت ةواتخػذت مػف يخطػا أعتسػنت مسػبت ا
أليف ػ عمى فرض حدوب ا واو ما لـ يببت ػ دلػيقً عمػى سػو ميتػف ةوامحػراؼ ً ػد ػ وخم ػت
ألػػى امػػف لػػـ يسػػت دؼ أ ً تسػ يؿ أسػػتيقب ـ عمػػى يمػواؿ بمػػؾ م ػػر أكسػػتريور الػػذ يلمػػؿ بػػف
وتظنيػػراـ بػ ػربم

يسػػتحاومف دوف مب ػػررات س ػػابوة ومابولػػة ول ػػذا ك ػػاف حكم ػػا ف ػػوؽ ً ػػور

مىوباً بالنساد فى اإلستد ؿ بما يليبف ويستودب ماضف ٓ

 وغمى عف البياف يف أببات ا ىتراؾ ليس ردما بالويػب والظػف والت ػويـ بػق ي ػوؿ و
ضوابط ػ
ٚ لذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ػ

" لما كاف الحكـ ًد داف الطاعف بدريمة األىػتراؾ بطريػؽ ا تنػاؽ والمسػاعدة فاػد

كاف عميف يف يستظ ر عما ر اػذا األىػتراؾ وطرياتػف واف يبػيف األدلػة الدالػة عمػى ذلػؾ بيامػا
يوضح ا ويكىؼ عف ًيام ا وذلؾ مف واًل الدعو وظروف ا بيد يف ما يورد الحكػـ مػف

مدػػرد تػػرؾ الطػػاعف مكامػػا خاليػػا فػػى ي ػػوؿ أي ػػا ت التوريػػد واد اربػػف أضػػافة بخػػط يػػد بلػػد
التوريد ٓ

ينيد فػى ذاتػف ا تنػاؽ كطريػؽ مػف طػرؽ ا ىػتراؾ اذ يىػترط فػى ذلػؾ يف تتحػد

المية عمى ارتكاب النلؿ المتنؽ عميف واو ما لـ يدلؿ الحكـ عمى تػوافر

كمػا لػـ يببػت فػى

حػػؽ الطػػاعف تػوافر ا ىػػتراؾ بػػا طريػػؽ خػػر حػػدد الاػػاموف ٓ لمػػا كػػاف مػػا تاػػدـ فػػاف الحكػػـ
المطلوف فيف يكوف ًا ار ً و ار يليبف بما يستودب ماضف "ٓ
ماض ٘ٔ ٜٖٔٛ/ٙ/ػ س ٖٗ ػ ٖ٘ٔ ػ ٚٚٛ


 ماض ٜٖٔٔٔٛ/٘/ػ سٖٗ ػٕ٘ٔ ػٕٗٙ
ٚ ثزٌه لؼذ زلىّخ إٌمغ ٚلبٌذ ثأْ  :ػ

" اإلىػػتراؾ فػػى التزويػػر ةواف كػػاف يػػتـ غالب ػاً دوف مظػػاار خارديػػة يو يعمػػاؿ ماديػػة
محسوس ػػة يمك ػػف اإلس ػػتد ؿ ب ػػا عمي ػػف أ ّ ام ػػف يتل ػػيف لببوت ػػف يف تك ػػوف المحكم ػػة ً ػػد أعتا ػػدت
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ح ولف مف ظروؼ الدعو ومقبسات ا طالما كاف أعتااداا سابواً تبػرر الوًػابل التػى يببت ػا

الحكػػـ ػ فػ ذا خمػػت مدوماتػػف مػػف بيػػاف الظػػروؼ والمقبسػػات التػػى تظػػاار اإلعتاػػاد باىػػتراؾ
الطاعف فػى التزويػر فػى األوراؽ الرسػمية واكتنػى فػى ذلػؾ بلبػارات عامػف مدممػة ومد مػة

يبػػيف مم ػػا حاياػػة ما ػػود الحكػػـ فػػى ى ػ ف الواًػػل الملػػروض الػػذ اػػو مػػدار األحكػػاـ

و

يحاؽ ب ا الورض الذ ً د الىارع مف تسبيب ا مف الوضػوح والبيػاف ف مػف يكػوف ًا ػ ار بمػا

يودب ماضف " ٓ

 ماضٜٖٔٛ/ٖ/ٔٙػ س ٖٗ ػ رًـ ٘ ٚػ ص ٔ ٖٚػ طلفٕٓ ٕ٘/٘ٛؽ
ٚ لؼذ وزٌه ثأٔٗ  :ػ

"مػػف الماػػرر يف الحكػػـ متػػى كػػاف ًػػد ًضػػى ب دامػػة المػػت ـ فػػى دريمػػة اإلىػػتراؾ فػػى

الدريمػػة بطرياػػى اإلتنػػاؽ والمسػػاعدة ف ػ ف عميػػف يف يسػػتظ ر عما ػػر اػػذا اإلىػػتراؾ ويف يبػػيف
األدلػػة الدالػػة عمػػى ذلػػؾ بيامػاً يوضػػح ا ويكىػػؼ عػػف ًيام ػػا وذلػػؾ مػػف واًػػل الػػدعو وظروف ػػا

ةوا ّ كاف ًا ر البياف "ٓ


ٚ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ػ

ماض ٜٔٙٗ/ٔٓ/ٕٙػ س٘ٔ ػ رًـ ٕٕٔ ػ ص ٜٙٔػ طلف رًـ ٓ ٗٛلسمةٖٗ ؽ

" متى داف الحكـ الطاعف فى دريمة اإلىتراؾ فى التربم بطرياػى اإلتنػاؽ والمسػاعدة

ف ف عميف يف يسػتظ ر عما ػر اػذا اإلىػتراؾ وطرياتػف ويف يبػيف األدلػة الدالػة عمػى ذلػؾ بيامػاً

يوضح ا ويكىؼ عف ًيام ا وذلؾ مف واًل الدعو وظروف ا " ٓ

 ماض ٔٔ ٜٜٔٗ/ٔٓ/ػ س ٘ٗ ػ ٕٖٔ ػ  ٖٛٚػ طلف ٖٕٗٙ/ٕٓٚؽ

ٚ لؼذ زلىّخ إٌمغ وزٌه ثأْ  :ػ

"الحكـ يكوف مليبػاً أذا كػاف ًػد ًضػى ب دامػة الطػاعف بدريمػة تسػ يؿ اإلسػتيق بويػر

ح ػػؽ عم ػػى يمػ ػواؿ عام ػػة واإلى ػػتراؾ في ػػا دوف بي ػػاف الوً ػػابل واألفل ػػاؿ الت ػػى ًارف ػػا ك ػػؿ م ػػت ـ
وعما ر اإلىتراؾ وطرياتف ةواستظ ار ً د أرتكاب النلؿ فى اذا الى ف "



ماض ٔٔ ٜٔٛٛ/ٕٔ/ػ س  ٖٜػ رًـ  ٜٔٛػ ص ٖٖٓٔ ػ طلف  ٜ٘ٚٙلسمة ٘ٛؽ
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 وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ عٛاص إصجبد اإلشرتان ثبٌمشائٓ  ،ـ شـشؿٗ ٚسٚد
اٌمشيٕــخ ػٍــٚ ٝالؼــخ اٌزؾــشيغ أ ٚاإلرفــبق فــ ٝرارــٗ ِــغ طــؾخ اإلعــزٕزبط
ٚعالِزٗ  ،ـ ٚلبٌذ فٚ ٝاؽذ ِٓ ػي ْٛأؽىبِٙب أْ :

" مم ػػاط دػ ػواز أبب ػػات اإلى ػػتراؾ بطري ػػؽ اإلس ػػتمتاج أس ػػتماداً أل ػػى ًػ ػرابف يف تك ػػوف الاػ ػرابف

مم بة عمى واًلة التحريض يو ا تناؽ فى ذاتف ويف يكوف أستخقص الحكـ لمػدليؿ المسػتمد

مم ا سػابواً

يتدػافى مػل الممطػؽ يو الاػاموف ػ فػ ذا كامػت األسػباب التػى يعتمػد عمي ػا الحكػـ

فػى أدامػة المػػت ـ واللما ػر التػػى أسػتخمص مم ػػا ودػود اإلىػتراؾ

فلمدبػذ يكػوف لمحكمػة الػػماض بمػا ل ػا مػػف حػؽ الرًابػة عمػى

تػػاد ألػى مػػا أمت ػى أليػػف

ػػحة تطبيػؽ الاػاموف يف تتػػدخؿ

وت حم اذا اإلستخقص بما يتنؽ مل الممطؽ والااموف "

ماض  ٜٔٙٓ/٘/ٔٚػ س ٔٔ ػ ٓ ٜػ ٗٙٚ


 ماض ٔٔ ٜٔٛٛ/٘/ػ  ٖٜػ ٗٓٔ ػ ٜٙٛ

ذلؾ يمف يمزـ لاياـ اإلىتراؾ يف ي در عف الىريؾ مساامة دمابية تبلية تتمبؿ فى
أتناؽ يو تحريض يو مساعدة ػ ويف تكوف الدريمة بمرة ل ذا اإلىتراؾ والذ

ًيػاـ لػف دوف

يف يكوف م حوباً با د دمابى يتمبؿ فى ف د اإلىتراؾ وبا د الملاومة ةواتماـ الدريمة ٓ

#

ٚػٍ ٝرٌه عش ٜلؼبء زلىّخ إٌمغ  ،فمؼذ ثأٔٗ :

 " م ػػف الما ػػرر يف اإلمن ػػاؽ يتطم ػػب تااب ػػؿ اإليػ ػرادات تا ػػابق

ػ ػريحا عم ػػى يرك ػػاف الواًل ػػة

الدمابيػػة الت ػػى تكػػوف محػػق لػػف واػػو غيػػر التوافػػؽ الػػذ ا ػػو ت ػوارد خ ػواطر الدمػػاة عمػػى
ارتكػاب فلػػؿ ملػػيف يمتويػػف كػؿ واحػػد مػػم ـ فػػى منسػف مسػػتاق عػػف اآلخػريف دوف يف يكػػوف
بيم ـ اتناؽ سابؽ ولو كاف كؿ مم ـ عمى حد ًػد ي ػر عمػى مػا تػواردت الخػواطر عميػف

 .واو ما

يستودب مسا لة سابر مف توافاوا عمى فلؿ ارتكبف بلض ـ أ فػى ا حػواؿ

المبيمف فى الااموف عمى سبيؿ الح ر ػ كالى ف فيما م ت عميف المادة ٖٕٗ مف ًػاموف
اللاوبات ػ يما فى غير تمؾ األحواؿ فامف يدػب لملاًبػة المػت ـ عػف فلػؿ ارتكبػف غيػر يف
يكوف فاعق فيف يو ىريكا بالملمى المحدد فى الااموف " ٓ..

 ماض  ٜٜٔٚ/ٖ/ٜٔػ س ٖٓ ػ  ٚٙػ ٓ ٖٜٙ
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 " يىػػترط فػػى المسػػاعدة كوسػػيمة لقىػػتراؾ يف تكػػوف با ػػد الملاومػػة عمػػى أتمػػاـ ارتكػػاب
الدريمة فى األعماؿ المد زة يو المس مة يو المتممة رتكاب ا " ٓ

 ماض ٖٓ ٜٔ٘ٓ/٘/ػ س ٔ ػ ٖٕٓ ػ ٓ ٜٚٓ
 " يف ا ىػػتراؾ بالمسػػاعدة

يتحاػػؽ أ أذا ببػػت يف الىػريؾ ً ػػد ا ىػػتراؾ فػػى الدريمػػة

واو عالـ ب ا وامف ساعد فى األعماؿ المد زة يو المس مة رتكاب ا "ٓ
 ماض ٔٔ ٜٔ٘٘/ٔ/ػ س  ٙػ ٗٗٔ ػ ٖٜٗ
 ماض ٖٔ ٜٜٔٙ/ٔ/ػ س ٕٓ ػ ٕٗ ػ ٔٓٛ
" 

يكنى فى أسماد ا ىتراؾ بالمساعدة الملاًب عميف ًاموما تلا ر فلؿ الناعؿ مل ما

وًل مف غير
يتدػػاوب

بؿ بد يف يكوف لد الىػريؾ ميػة التػدخؿ مػل الناعػؿ تػدخق ما ػودا

ػػدا مػػل فلمػػف ويتحاػػؽ فيػػف ملمػػى تسػ يؿ ارتكػػاب الدريمػػة الػػذ دلمػػف الىػػارع

مماطا للااب الىريؾ " ٓ

 ماض  ٜٔ٘٘/ٕٔ/ٕٙػ س  ٙػ ٓ٘ٗ ػ ٖٔ٘ٔ ٓ
يتحاػػؽ أ أذا كػػاف ا تنػػاؽ والمسػػاعدة ًػػد تمػػا مػػف ًبػػؿ وًػػوع

 " ا ىػػتراؾ فػػى الدريمػػة

تمػػؾ الدريمػػة واف يكػػوف وًوع ػػا بمػػر ل ػػذا ا ىػػتراؾ يسػػتو فػػى ذلػػؾ يف تكػػوف الدريمػػة
وًتيػػف يو مسػػتمرة ف ػ ذا يف الحكػػـ ًػػد داف المػػت ـ با ىػػتراؾ ودؿ عمػػى ذلػػؾ بػػالتراخى فػػى

تبميس الحادث فاف ذلؾ

ياد ألى ًياـ ا تناؽ والمساعدة فى ماارفة الدريمة " ٓ

ماض  ٜٔ٘ٙ/ٕ/ٕٚػ س  ٚػ  ٜٚػ ٗٓ ٕٙ


 ماض ٗٔ ٜٔ٘ٛ/ٔ/ػ س  ٜػ  ٛػ ٓ ٖٜ

 " والااموف لذلؾ ػ

يلرؼ اىتراكا فى دريمة لمدػرد اللمػـ ب ػا يو حتػى بالرضػا عم ػا

ػ فمدػرد اللمػـ بالدريمػة ػ و كػذا الرضػا ب ػا ػ

يلمػى ارتكاب ػا و

يلمػى ا ىػتراؾ

في ا ػ بؿ بد مف مساامة دمابية أيدابية ياػارؼ ب ػا الدػامى النلػؿ األ ػمى لمدريمػة يو
عمػق مػف يعمػاؿ ا ىػتراؾ في ػا و ًػد ًضػت محكمػة الػماض ب ػ ف  :ػ " امػف لمػا كػاف
اللمػـ بوًػوع الدريمػة

يلتبػر فػى الاػاموف يساسػا لمسػا لة دمابيػة عمػى اعتبػار يف اللػالـ

بوًوع ػػا يل ػػد ىػ ػريكا ف ػػى ماارفت ػػا أذ يف ا ى ػػتراؾ ف ػػى الدريم ػػة

يلتب ػػر ًابم ػػا طبا ػػا

ل ريم مص المادة  ٗٓ /مف ًاموف اللاوبات أ أذا تػوافر فػى حػؽ المػت ـ ببػوت اتناًػف
مل الدامى عمى ماارفت ا يو تحريضف أيا عمى ارتكاب ػا يو مسػاعدتف أيػا مػل عممػف ب مػف
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مابؿ عمى ذلؾ كاف الحكـ الذ يرتب مسا لة المت ـ كىريؾ فى دريمة التزويػر عمػى

مدػػرد عممػػف بػػالتزوير ًا ػ ار ً ػػو ار يسػػتودب ماضػػف أذ يف مدػػرد اللمػػـ

يكنػػى بذاتػػف

لببوت ا تناؽ يو التحريض يو المساعدة عمى ارتكاب الدريمة " .
 ماض  ٜٔ٘ٓ/ٔٔ/ٕٚػ س ٕ ػ  ٛٛػ ٕٕٜ
 " اإلىػتراؾ بالمسػػاعدة

يتحاػؽ أ أذا كػػاف الىػريؾ ً ػد ا ىػػتراؾ فػى الدريمػػة واػػو

عالـ ب ا باف تكوف لديف مية التدخؿ مل الناعؿ تدخق ما ودا بتداوب

دا مل فلمف

واف يس ػػاعد ف ػػى األعم ػػاؿ المد ػ ػزة يو المسػ ػ مة رتكاب ػػا مس ػػاعدة تتحا ػػؽ ب ػػا وح ػػدة
الدريمة ومتى كامت المحكمػة ًػد يسسػت مسػبولية الطػاعميف دميلػا عمػى مػا ًالتػف مػف
عمم ـ بارتكاب الناعؿ ػ واو مد وؿ مف بيم ـ ػ لمدريمة ومساعدتف با د ملاومتف عمػى
ارتكاب ػػا دوف يف تػػدلؿ عمػػى ً ػػد اىػػتراك ـ فػػى الدريمػػة التػػى أدامػػت ـ ب ػػا وام ػػـ كػػاموا

وًػػت وًوع ػػا عػػالميف ب ػػا ًا ػػديف ألػػى ا ىػػتراؾ في ػػا وذلػػؾ ببيػػاف عما ػػر اىػػتراك ـ
ومظاار ب فلػاؿ أيدابيػة

ػدرت عػم ـ تػدؿ عمػى اػذا ا ىػتراؾ وتاطػل بػف ػ فػاف ذلػؾ

يتوافر بف ا ىتراؾ بالمساعدة " .
 ماض ٗٔ ٜٔٙٙ/ٙ/ػ س  ٔٚػ ٗ٘ٔ ػ ٛٔٛ

ٚ لؼذ وزٌه ثأٔٗ :

" يتليف عدـ الخمط بيف الخط ولو كاف دسػيماً ػ وبػيف الا ػد الدمػابى أذ يف كػق مم مػا

يمبػؿ ود ػاً لإلدػراـ يختمػؼ عػف اآلخػر ػ أختقفػاً تامػاً ويماًضػف ػ فالخطػ اػو دػوار اإلامػاؿ
مويف فى مداؿ المسبولية المدمية يو

واللمد او محور الا د الدمابى ػ ةواف داز أعتباراما
الم مية ػ أ ً يف التنرًة بيم ما وادبة فى المسبولية الدمابية " ٓ

 ماض  ٜٜٔٙ/ٔٓ/ٕٚػ س ٕٓ ػ ص  ٔٔ٘ٚػ طلف ٖٜ/ٕٔٚٙؽ

صبِٕب  :اٌزٙبرش ٚاٌزٕبفش ٚاٌزٕبلغ :

ًػػاـ ال يكػػؿ الخرسػػامى لمػػدعو واإلت ػػاـ الػػذ يًػػيـ في ػػا

عمػػى مظػػر مػػادا يف

الم ػػت ـ األوؿ ( الط ػػاعف ) عم ػػؿ ا ػػو والم ػػت ـ الب ػػامى ل ػػالم عم ػػق البمػ ػػؾ المت م ػػيف
الخامس  ........ /وًضى بب ار تف والسادس  ............. /وًضى غيابيػا بحبسػف سػمة
والس ػػابل  ........... /وًض ػػى بحبسػ ػف س ػػمة م ػػل اإليا ػػاؼ والب ػػامف  ........وًض ػػى

بسدمف سػبل سػموات وحبسػف سػمة مػل اإلياػاؼ والتاسػل  ........ /وًضػى غيابيػا بحبسػف
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سمة واللاىػر  ......... /وًضػى غيابيػا بحبسػف سػمة والحػاد عىػر ........... /

ببر تػػف والبالػػث عىػػر/
وًضػػى غيابيػػا بحبسػػف سػػمة والبػػامى عىػػر  ....... /وًضػػى ا

 ..........وًضى غيابيا بب ار تف والبالث عىر  ............. /وًضى غيابيا بب ار تف
والرابل عىر  ........ /وًضى غيابيا بب ار تف  .يمػا المت مػاف السػادس عىػر ....... /
والس ػػابل عى ػػر  ........ /الممس ػػوب أل ػػى الط ػػاعف والم ػػت ـ الب ػػامى اإلى ػػتراؾ مل م ػػا ف ػػى
تزوي ػػر تايمي ػػيف فا ػػد ًض ػػى بحبسػ ػ ما س ػػمة م ػػل اإليا ػػاؼ وك ػػذلؾ الم ػػت ـ الب ػػامف عى ػػر /

 ........الػػذ ًضػػى بحبسػػف سػػمة والممسػػوب أليػػف اإلىػػتراؾ مػػل الطػػاعف والمػػت ـ البػػامى
بموا ت ػػف ف ػػى تاي ػػيـ عا ػػارات مادم ػػة م ػػف المت م ػػيف الح ػػاد عى ػػر وال ارب ػػل عى ػػر ( ماض ػػى
بب ار تف ) والخامس عىر ( ماضى بب ار تف )
واػػذ المتيدػػة التػػى امت ػػى ألي ػػا الحكػػـ المطلػػوف فيػػف ًػػد تضػػممت أدمػػا الاضػػا

بب ار ة تامة لممت ـ الخامس ...... /

والاضا بب ار ة تامة وغيابيا لممت ميف البامى عىر (

 ) ....والبالػ ػ ػ ػ ػ ػػث عىػ ػ ػ ػ ػ ػػر (  ) .....وال اربػ ػ ػ ػ ػ ػػل عىػ ػ ػ ػ ػ ػػر ( ) .....

والخػ ػ ػ ػ ػ ػػامس عى ػ ػ ػ ػ ػ ػر

(  ) ........والاضا بب ار ة الطاعف والمت ـ البامى مػف اإلت امػات ج د ز ح بالبمػد
بالبػػا (ٔ) والاضػػا بلاوب ػػات مخننػػة ( حػػبس س ػػمة ) بػػؿ ومػػل اإليا ػػاؼ لمب ػػاًيف فيمػػا ع ػػدا
المت ـ البامف .

واػذا الاضػػا

ي ػػدـ ال يكػػؿ الخرسػػامى الػػذ ًػاـ عميػػف بمػػا الػػدعو

وي يػػؿ التػراب

عمػػى " فكػرة الىػػر" التػػى أعتما ػػا اإلت ػػاـ حػػيف ًػػاـ عمػػى اػػذا المظػػر فببػػت فسػػاد
ركػػابز سػػيما وًػػد خػػرج الحكػػـ مػػف بػػاب الدريمػػة التامػػة لتس ػ يؿ اإلسػػتيق

الىروع في ا فاوض مف ماحية ت مة اإلضرار اللمد ألمػف

وام ػػارت

ألػػى مملطػػؼ

يػم ض أ ّ عمػى ضػرر فلمػى

حاياى حا ؿ وماكد بيمما متيدة الىػروع ملماػة ولػـ تحػدث فتم ػار بالتبليػة ت مػة اإلضػرار

اػػذا اإلم يػػار لم يكػػؿ الخرسػػامى لبمػػا الحكػػـ ًػػد زاودػػف و ركػػب عميػػف ت ػػاتر مليػػب
يمػزؽ بميػػاف الحكػػـ وي ػػـ ًضػػا

بالخمػػؿ واإلضػػطراب والتمػػافر والتمػػاًض والت ػاتر

ػ بيػػاف

ذل ػػؾ يف الحك ػػـ أذ داف الم ػػت ـ األوؿ( الط ػػاعف ) والم ػػت ـ الب ػػامى بدريم ػػة تسػ ػ يؿ اإلس ػػتيق

الػواردة بالبمػد باميػا ٔ ػ ي ماسػبا ألي مػا يم مػا سػ ق يو ىػرعا فػى تسػ يؿ أسػتيق المػت ـ ٘/
 .......عمى مبمس ٖٗ ٘ ٜٛٗٓدـ مف يمواؿ البمؾ
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ف ف الحكـ عاد فاضى بب ار ة المت ـ

الخامس مف دريمة اإلستيق التى داف الحكـ الطػاعف والمػت ـ البػامى ب م مػا سػ ق يو ىػرعا
فى تس يمف لف

كػذلؾ فػ ف الحكػـ أذ داف الطػػاعف والمػت ـ البػػامى بالت مػة باميػػا ٔ /ب ماسػباً ألي مػػا

يم مػػا ح ػػق مػػف يعمػػاؿ وظينت مػػا عمػػى ممنلػػة بويػػر ح ػػؽ لمت مػػيف مػػم ـ المػػت ـ الخػػامس
.......

ف ف الحكـ ًد عاد فاضى بب ار تػف مػف الح ػوؿ عمػى " الممنلػة " التػى داف الحكػـ

الطاعف والمت ـ البامى ب م ما ظنرااب ا .

كذلؾ ف ف الحكـ أذ داف الطاعف والمػت ـ البػامى بالت مػة الػواردة بالبمػد بالبػا  ٔ /ػ و
ماسػػباً ألي مػػا يم مػػا ح ػػق لممت مػػيف ال اربػػل عىػػر  ...... /والخػػامس عىػػر  ....... /ػ

فػ ف

عمى ربم بدوف حؽ ب ف وافاا عمى ى ار اللاارات المادمة مم ما بسػلر موػالى فيػف

الحكػػـ عػػاد فاضػػى بب ػ ار ة المت مػػيف ال اربػػل عىػػر والخػػامس عىػػر مػػف دريمػػة الح ػػوؿ عمػػى

ربم بوير حؽ التى داف الطاعف والمت ـ البامى ب م مػا ظن ار ب ا

و يماؿ مف اذا التمافر والت اتر يف يلمؿ الحكـ لب ار ة مف يبرياـ مػف ت ػـ اإلسػتيق
والح وؿ عمى ممنلة وربم بوير حؽ ػ ب متنا الا د الدمابى لدي ـ ذلؾ يمف بػ ًرار الحكػـ
ػ ػ وًػػد يًػػر ػ ب متنػػا الا ػػد الدمػػابى لػػد اػػا

ف مػػف يكػػوف ًػػد ياػػاؿ ومسػػؼ واػػدـ فك ػرة

المى ػػروع اإلد ارم ػػى ألف المى ػػروع اإلد ارم ػػى يح ػػؽ ف ػػى ح ػػؽ م ػػف توي ػػا م ػػف الم ػػوظنيف

خيامة وادب الوظينة وبلبرة الماؿ اللاـ ػ أ ّ يف يكوف ذلؾ مست دفا
الما ود المتنؽ المتواط عميف مل عمق
ػػم

واػػو

يستنيدوف مف اذا التووؿ عمػى مػاؿ البمػؾ فػ ذا

ػػحيم كمػػا ًػػاؿ الحكػػـ يف يحػػداً مػػف اػػا

الت ػربم بويػػر حػػؽ ف مػػف

التخديـ

اللمػػق لػػـ يا ػػد اإلسػػتيق يو

يت ػػور والحػػاؿ كػػذلؾ يف يسػػلى مىػػاط الدػػامى الناعػػؿ األ ػػمى

ألػػى ف ػراغ و يف يتدػػف ألػػى عػػدـ

ػػحيم يف البواعػػث ليسػػت مػػف يركػػاف الد ػرابـ ولكم ػػا

البو مة التى يستطيل ويدب يف ي تد ب ا الااضى واو يستخمص ػ عمى األًؿ فػى ًػ اررات
األبتمػػاف ػ موايػػا وياػػداؼ ويغ ػراض ردػػؿ األبتمػػاف
وألمتنا اإلىتراؾ ييضا بالمسبة لملمق

ف ػ ذا أمتنػػى عمػػف الباعػػث إلمتنػػا الا ػػد

الذ ًضى الحكػـ ذاتػف ببػ ار ت ـ ػ

ػار محػا ً يف

تمسب المساامة الدمابية األ ػمية ألػى فاعػؿ ي ػمى ػ ألمػف بػذلؾ يتدػف ألػى عػدـ وفػراغ

فالدرابـ البقبة تاوـ عمى فكرة ودود فاعميف ي مييف يلمموف ل الم ىركا  .ويسػتحيؿ يف
يلمػػؿ الناعػػؿ األ ػػمى ل ػػالم ى ػريؾ مػػالـ يكػػف امػػاؾ
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ػػورة مػػف

ػػور المسػػاامة الدمابيػػة

التبليػػة ًارف ػػا الى ػريؾ مػػل المسػػاامة األ ػػمية لمناعػػؿ األ ػػمى  .ف ػ ذا مػػزع الحكػػـ المطلػػوف

فيف عف المت ميف باإلىتراؾ ت مة المساامة وًضى ببػ ار ت ـ مم ػا وزاد عمػى ذلػؾ يمػف منػى
عػػم ـ الا ػػد الدمػػابى ف ػ ف اػػذا الاضػػا الػػذ بػػف ًضػػى الحكػػـ ياطػػل بمنػػى المسػػاامة

التبليػػة الماديػػة وياطػػل بمنػػى الا ػػد الدمػػابى عػػف اػػا

المت مػػيف باإلى ػتراؾ ويكػػوف زـ

وذلػػؾ ماتضػػا " يف التخػػديـ المػػابـ " عمػػي ـ مػػف ًبػػؿ الطػػاعف والمػػت ـ البػػامى تخػػديـ محػػاؿ
ي ػػم فػػى عاػػؿ عاًػػؿ

ويكػػوف حا ػػؿ ذلػػؾ ومػػادا ت افػػت وب تػػاف وتخػػاذؿ مػػا يمسػػبف

الحكػػـ المطلػػوف فيػػف ألػػى الطػػاعف والمػػت ـ البػػامى وً ػػا ار
لبلض الاواعد والتلميمات الم رفية و يدخؿ بتاتا

ػ اف ودػػد ػ يف يك ػوف مخالنػػة

فػى بػاب تسػ يؿ اإلسػتيق يو الىػروع

فيف و فى باب التظنير بربم يو ممنلػة بويػر حػؽ فمػـ تخػرج الوايػة عمػا يسػلى أليػف ردػاؿ
البموؾ مف ترويج ةوادارة محافظ ـ الماليػة ومحاولػة تلػويـ اللمػق بمػا يمكػم ـ فػى الم ايػة مػف
الوفا ب لتزامات ـ ًبؿ البموؾ .
وحا ؿ ما تادـ

فضقً عف أم يار ال يكؿ الخرسامى لمدعو بما أمت ى أليػف ًضػا

الحكـ المطلوف فيف ف مف فى المواضل البقبة سالنة الذكر
البػػامى بد ػرابـ تس ػ يؿ أسػػتيق

ًد داف الحكـ الطاعف والمت ـ

و تظنيػػر بممنلػػة وب ػربم لمت مػػيف بقبػػة  :الخػػامس وال اربػػل

عىر والخامس عىر ػ بيمما ًضى الحكـ ببػ ار ة اػا
عمى الممنلة يو الػربم بويػر حػؽ

المت مػيف مػف اإلسػتيق يو الح ػوؿ

األمػر الػذ ي ػـ ًضػا الحكػـ المطلػوف فيػف بالت ػاتر

والتمافر والتماًض وعدـ التدامس .




ماض ٗ ٜٕٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ  ٔٗٚػ ٛٗٚ
ماض ٔٔ ٜٔٛ٘/ٙ/ػ س  ٖٙػ  ٖٔٙػ ٜٚٙ
ماض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٜػ س  ٕٛػ  ٜػ ٗٗ

ربعؼب  :اٌمظٛس ٚ ،اخلـأ ف ٝرأٚيً ٚرـجيك اٌمبٔ: ْٛ

باب ػػت م ػػف أس ػػتا ار الحك ػػـ المطل ػػوف في ػػف يم ػػف ديف الط ػػاعف والم ػػت ـ الب ػػامى ع ػػف دػ ػرابـ

التظنيػػر ب ػربم لمويػػر بػػدوف ودػػف حػػؽ

ًػػد ات مػػا بالت مػػة (ب )  ٔ/بالبمػػد باميػػا مػػف يمػػر

ا حالة ب م ما ب نت ما ح ق لممت ميف مف السادس حتى اللاىر عمى ممنلة بدوف ودػف
حػػؽ عػػف عمػػؿ مػػف اعمػػاؿ وظينت مػػا بػ ف يمػ ار بتحويػػؿ المديوميػػة الدو ريػػة المسػػتحاة عمػػى
ى ػػركات المت مػ ػػيف ألػ ػػى حسػ ػػابات ـ المديمػ ػػة بالدمي ػػف الم ػ ػػر

316

بالمخالنػ ػػة لتلميمػ ػػات البمػ ػػؾ

المركز مظنريف أيااـ بممنلة غير مستحاة تمبمت فى م و مديوميات ـ الدو ريػة لػد البمػؾ

.

كم ػػا دام م ػػا الحك ػػـ بالت م ػػة الػ ػواردة ب ػػالنارة ي ٔ/بالبم ػػد بالب ػػا م ػػف يم ػػر اإلحال ػػة ب م م ػػا
ب نت ما ح ق لممت ميف البامف والتاسل بدوف ودف حػؽ عمػى ربػم عػف عمػؿ مػف يعمػاؿ
وظينت مػػا ب ػ ف وافاػػا عمػػى ى ػ ار

موالى في ا .

البمػػؾ الم ػػمل الخػػاص بىػػركة المت مػػيف المػػذكوريف بايمػػة

كمػػا دام ػػـ بػػالنارة (ب) ٔ/بالبمػػد بالبػػا مػػف يمػػر اإلحالػػة

ب م مػػا ب ػػنت ما ح ػػق

لممػػت ـ اللاىػػر بويػػر حػػؽ عمػػى ربػػم عػػف عمػػؿ مػػف يعمػػاؿ وظينت مػػا ب ػ ف وافاػػا عمػػى ى ػ ار
البمؾ ألس ـ ىركة المت ـ المذكور بمودب تاييمات مزورة وغير

حيحة .

كمػػا دام مػػا بػػالنارة (و) ٔ/فػػى البمػػد بالبػػا مػػف يمػػر اإلحالػػة ب م مػػا ح ػػق لممت مػػيف

الحػػاد عى ػػر وال اربػػل عىػػر ( ًضػػى بب ار تػػف ) والخػػامس عىػػر ( ًضػػى بب ار تػػف ) عمػػى
ممنلة عف عمؿ مف يعماؿ وظينت ما وحاو الح وؿ عمى ربم بدوف ودف حػؽ بػ ف وافاػا
عمى ى ار اللاارات المادمة مف المت ميف المذكوريف بتاييمات مبالس في ا .
حا ؿ ما تادـ يف الحكـ ًد داف الطاعف والمت ـ البػامى بػ ربل ات امػات طويػت عمػى

يربل درابـ تظنير بممنلة يو بربم لموير بدوف ودف حؽ
مف الطاعف يو المت ـ البامى يمػف كػاف

دوف يف يايـ الحكـ فػى حػؽ ي

ػاحب م ػمحة ىخ ػية فػى ي مػف األعمػاؿ التػى

مسب ألي ما يم ما يدريػا التظنيػر وح ػق لمويػر عمػى ربػم مػف واًػل اػذ األعمػاؿ المختمنػة
الت ػػى يح ػػااا الحك ػػـ و دوف يف يبب ػػت ي م ػػمحة ىخ ػػية أل م ػػف الط ػػاعف يو الم ػػت ـ

البامى فى ي عمؿ مف اذ األعماؿ .

وبذلؾ خق مبمى الحكـ مف ركف مف األركاف التى
ب ػربم بػػدوم ا ذلػػؾ يمػػف

تاوـ دريمة التربم يو التظنيػر

ًيػػاـ ل ػػذ الدريمػػة مػػالـ يدمػػل الموظػػؼ ب ػ ػيف

ػ ػنة " الحكػػـ "

و نة " الخ ـ " يو كما ياوؿ دارسوف فػى تلمياػف عمػى المػادة ٘ ٔٚعاوبػات  /فرمسػى
":

يدػ ػػوز يف يملػ ػػب الموظػ ػػؼ فػ ػػى منػ ػػس الوًػ ػػت دوريػ ػػف متلارضػ ػػيف دور الم ارًػ ػػب يو

المىرؼ ودور الخاضل لممراًبة واإلىراؼ "
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ٚيمٛي األعزبر اٌذوزٛس زلّٛد ِظـف)ٔ( ٝ
"

و مػزاع فػى يف المىػرع لػـ يكتػؼ بػ ف يتخػذ الموظػؼ

مف يعماؿ ا دارة التى يتبل ا اذا لـ يكمؼ بادا اذا اللمػؿ
بف المادة ٖٕٗ /مف ًاموف اللاوبات ا يطالى ومف بػـ

ػالحا ىخ ػيا فػى ي عمػؿ
يو ا ىػراؼ عميػف مػا تكتنػى

يدػوز فػى تنسػير المػادة  ٔٔ٘/مػف

الا ػػاموف الم ػػر ا سترى ػػاد بالا ػػاموف ا يط ػػالى وامم ػػا بالم ػػادة  ٔٚ٘ /م ػػف ً ػػاموف اللاوب ػػات

النرمسػػى التػػى م ػػت

ػراحة فػػى فارت ػػا األولػػى عمػػى كممتػػى ا دارة وا ى ػراؼ (ٕ) ف ػػذا

التكميػػؼ يلبػػر عػػف الخا ػػية الممي ػزة لمدريمػػة ذلػػؾ يف المىػػرع يراد يف يممػػل الموظػػؼ مػػف
الاياـ بدوريف متلارضيف  :دور المىرؼ ودور الخاضل لقىراؼ " .
(ٔ)

محمود م طنى ػ الاسـ الخاص ػ ط ٗ ٜٔٛػ رًـ  ٔ٘ٚص ٕ. ٜٖ / ٜ

( ٕ)

يقحػػظ يف المػػذكرة ا يضػػاحية لمػػمص الم ػػر يىػػارت

النرمسى المستوحى ممف المص الم ر .

ػراحة الػػى الػػمص

وفػػى مػػذكرة ضػػافية لىػػيخما ػ األسػػتاذ الكبيػػر الػػدكتور محمػػد عبػػداهلل محمػػد عمػػدة
فا ػا الاػاموف الدمػػابى فػى م ػػر ػ و ػػاحب الكتػاب الىػ ير " فػى دػرابـ المىػر " عمػػدة
المرادل فى بابف حتى اآلف ػ فى مذكرتف التى ًُ ِ
ضى عمى ماتضااا ػ ياوؿ  :ػ
" كامت المادة  ٔٔٚالاديمة مف ًاموف اللاوبات الم ػر تاضػى بلاػاب كػؿ مػف كمػؼ

منسػػف مػػف غيػػر م موريػػة بى ػ ار يىػػيا يو

ػػمل ا عمػػى ذمػػة الحكومػػة او اىػػترؾ مػػل بػػابل

ا ىيا المػذكورة او المكمػؼ ب ػمل ا ٓٓٓ الػخ " وكامػت المػادة ٘ ٔٚمػف ًػاموف اللاوبػات
النرمسػػى و ت ػزاؿ

ػ تػػمص عمػػى عاػػاب الموظػػؼ أذا كػػاف لػػف ايػػة م ػػمحة فػػى اعمػػاؿ يو

مماً ات يو مزايدات يو مااو ت خاضػلة ىػرافف ٓٓ كػذلؾ م ػت المػادة ٕٖٗ مػف ًػاموف
اللاوبات ا يطالى ال ادر فة سمة ٖٓ ٜٔعمى عااب كػؿ موظػؼ دلػؿ لمنسػف بالػذات او
بالوساطة يو عف طريػؽ التسػتر بلاػود

ػورية ػ م ػمحة خا ػة فػى عمػؿ مػف يعمػاؿ الد ػة

اإلدارية التى يباىر لد ة وظينتف ٓ
"
بكممػة

ومدػاؿ اػذ الم ػوص كم ػا ػ اػو ا ىػواؿ الماليػة والتداريػة التػى يلبػر عم ػا بالنرمسػية
affairesوبا يطاليػة بكممػة

 offoriوبا مدميزيػة بكممػة  businessوفػى اػذا

الملمى ياوؿ دارسوف ػ ج ٔ ىرحا عمى المادة ٘ ٔٚعاوبات فرمسى ػ بمد ٕ٘ " والىارع ًػد
حظػػر عمػػى المػػوظنيف ػ يف يكػػوف ل ػػـ م ػػمحة ىخ ػػية فػػى ا ىػػواؿ التداريػػة الممػػوطيف
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اظ راػػا اللمػػؿ مػػف ًػػديـ " واىػػار دارسػػوف

با ىػراؼ عمي ػػا با ػػد تنػػاد ىػػرور ومسػػاو

الى اف دارو ًد اضاؼ عمة اخر لملااب ٓٓاى اف اًباؿ الموظؼ عمى ا عماؿ التداريػة
وااتمامػػف ب ػػا ي ػرفف عػػف ا لتنػػات للممػػف الرسػػمى ويلػػرض ك ارمػػة الوظينػػة وممزلت ػػا لم بػػوط

بطملف فى الربم الىخ ى
"

واو طمل يوتنػر مف التادر

و يوتنر مف الموظؼ ٓ

والنكػ ػرة ا ساس ػػية ا ػػى يم ػػف ي ػػم يف يدم ػػل الموظ ػػؼ ب ػػيف

ػػنة الحك ػػـ

والخ ػػـٓٓاو كم ػػا ً ػػاؿ دارس ػػوف

ػ يد ػػوز اف يمل ػػب الموظ ػػؼ ف ػػى من ػػس الوً ػػت دوري ػػف

متلارض ػػيف دور الم ارً ػػب والمى ػػرؼ

ودورالخاض ػػل لممراًب ػػة وا ىػ ػراؼ " (دارس ػػوف عم ػػى

المادة ٘ٔٚفرمسى ػ بمد )ٜ
"

وًد مبف مامسػيمى فػى كتابػف المطػوؿ ( ىػرح ًػاموف اللاوبػات ا يطػالى ػ ج٘ ػ ص ٕٕٚ

 ) ٕٕٜ ٕٕٛالػػى اف الما ػػود بالحمايػػة اػػو اسػػتاامة ا دارة اللموميػػة التػػى تتطمػػب ا

يكػػوف لمموظػػؼ م ػػمحة ىخ ػػية فػػى اللمػػؿ الحكػػومى الػػذ ياػػوـ بػػف تتلػػارض ملػػف وممػػل
المػػوظنيف مػػف ا مومػػاس ف ػػى ا ىػػواؿ التداريػػة بوػػض المظػػر عػػف ترتػػب الض ػػرر او ع ػػدـ
ترتبػػف( ص )ٕٕٚوالػػى اف ا سػػا ة في ػػا

تكػػوف با سػػتيق عمػػى مػػاؿ لمويػػر او لمح ػػوؿ

عمى ارباح بويػر حػؽ عػف طريػؽ ا بتػزاز ػ او ا كػ ار او الرىػوة ٓ واممػا تكػوف في ػا ا سػا ة

مػػف طريػػؽ اسػػتوقؿ الدػػامى ل ػػنتف الىخ ػػية مػػل وظينتػػف فػػى التػػدخؿ الخػػاص فػػى ا ىػػواؿ
المتلماػػة بوظينتػػف بحيػػث ي ػػبم يو ي ػػير لػػف في ػػا م ػػمحة خا ػػة (ص )ٕٕٛو يمػػزـ اف
يكوف الورض الػذ يتوخػا الموظػؼ متلارضػا مػل م ػمحة الدولػة او د ػة ا دارة ػ بػؿ يكنػى
التل ػػارض م ػػف الود ػػة الوظيني ػػة ألف الدم ػػل ب ػػيف ال ػػالم الل ػػاـ وال ػػالم الخ ػػاص ف ػػى

ىػػخص الموظػػؼ حتػػى بػػرغـ كومػػف غيػػر ضػػار فػػى خ و ػػية الواًلػػة

ػ اػػو دػػوار اػػذ

الدريمػػة ٓٓ بػػؿ يمكػػف اف يكػػوف فلػػؿ الموظػػؼ منيػػدا لمحكومػػة مػػف الماحيػػة ا ًت ػػادية او
المالي ػػة

وتبا ػػى الدريم ػػة ًابم ػػة ف ػػى حا ػػف

ول ػػذلؾ

ي ػػـ اف تك ػػوف م ػػمحة الموظ ػػؼ

الخا ة التى يحاوؿ اف يحاا ا مىروعة فى ذات ا ػ ماداـ مف غيػر المىػروع اف يدمػل بيم ػا
وبيف اللمؿ الرسمى المكمؼ بف ( ص ( ٓٓ )ٕٕٜب ذا الملمى الدكتورعمر السليد رمضػاف ػ

ىرح الاسـ الخاص طبلة  ٜٜٔٙص ٛٛ ٛٚ

والػدكتور عبػد الم ػيمف بكػر ػ الدػرابـ

المضػ ػرة بالم ػػمحة اللام ػػة طبل ػػة ٓ ٜٔٚص ٕ٘ٗ ) والم ػػمحة ام ػػا ٓٓ م ػػمحة مادي ػػة
ىخ ػػية وليس ػػت ا م ػػمحة مادي ػػة ىخ ػػية ٓٓألف ا تد ػػار يو الت ػػدخؿ ف ػػى التد ػػارة

319

يكوف ا ل احب م محة مادية ىخ ية ( ب ذا الملمى الدكتور /عبد الم يمف بكػر ػ ص

 )ٕٜٗومػػف يدػػؿ م ػػمحة ماديػػة ىخ ػػية ػ فػػالموظؼ أذا كػػاف لػػف م ػػمحة غيػػر ماديػػة
كزمالة ػ او ً اربػة ػ او اىػتراؾ فػى مػذاب ػ او حػزب ػ

يو ػؼ ب مػف

ػاحب م ػمحة فػى

اللممية ٓ
" واذ الم محة المادية يدب كما ًضى اف تكوف ػ ىخ ية واما يدػب ا لتنػات الػى

الن ػػارؽ ب ػػيف الم ػػمحة الىخ ػػية الت ػػى تك ػػوف لمموظ ػػؼ ف ػػى اللممي ػػة

وب ػػيف عاب ػػد ا ػػذ

الم محة والى مبؿ اذا الملمى اىار مامسػيمى باولػف " وتتحاػؽ الدريمػة أذا دلػؿ الموظػؼ
لمنسف م محة خا ة ػ سوا يكاف عابداا يلود عميف او ػ اـ عمى غير ( ص ) ٕٕٛ
" والموظػؼ يكػوف

ػاحب م ػمحة ىخ ػية فػى اللمميػة ب ػذا الملمػى أذا سػااـ في ػا

مساامة ىخ ية م دورة بلمػؿ يو مىػورة او بػريس مػاؿ ٓٓ ممػا يبػاح لمنػرد اللػاد
كاف

وممػا

يلاًب عميف الموظؼ دمابيا ػ لو ات اؿ وظينتف با ىراؼ عمى اللممية ٓ

" يمػػا الػػى مػػف يػػاوؿ يدػػر ػ يو ربػػم مسػػاامة الموظػػؼ فػػى اللمميػػة ف ػػذا يمػػر متػػروؾ
فاد ير او يف ي خذ او عابد يو ربم يو يدر اذ المساامة ٓٓ وًػد يودػف اػذا

لمىيبتف

اللابػد او الػربم او األدػر الػػى ىػخص خػر ي مػػف يمػر ػ كزودػة يو ًريػب يو

ػػديؽ ٓٓ

ويلتبر الوفا بف ل ذا الىخص ا خر وفا لمموظؼ ػ عمق بالمادة ٕٖٖ مدمى م ر ٓ"
"
ىخ يا

فالمسػاامة فػى اللمميػة يدػب اف تكػوف ىخ ػية مػف الموظػؼ ياػوـ ب ػا الموظػؼ
ويدب اف تلطيف حاا فى ادر او ربػم مػاد ػ ولكػف الممتنػل بلابػد اػذا الحػؽ ًػد

يكوف ىخص خر يختار الموظؼ ػ فيكوف الوفا لف وفا لمموظؼ ٓ
" وواضم بكافة التلديقت التى ادخمت عمى ًاموف اللاوبات الم ر ػ الحاابؽ اآلتية :
ٔػ

امػف عمػػؿ ل ػذ المػادة مػػالـ يتػوافر ذلػؾ التلػػارض الػوظينى بمحاولػة الدمػػل بػيف الم ػػمحة
النرديػػة الىخ ػػية المىػػار الي ػػا فػػى دممػػة المااولػػة يو التوريػػد ػ مػػل م ػػمحة الوظينػػة فػػى
ىخص الموظؼ ٓ

ٕػ

امف

عااب ب ذ المادة عمى تسػبب الموظػؼ فػى ح ػوؿ الويػر عمػى ربػم او عمػى تمكػيف

الويػػر مػػف الح ػػوؿ عمػػى ربػػم ألف المػػادة لػػـ تكتػػؼ بمدػػرد التسػػبب او التمكػػيف مػػف دامػػب
الموظؼ

وامما اىترطت اف ياوـ او بح ولف او بمحاولة الح وؿ عم ػى الربم ٓ
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" وربم المااو ت والتوريدات وا ىواؿ التدارية
وبػػيف الدولػػة ممػػؾ

والمػػورديف

والمالية التى تملاػد بػيف الماػاوليف

ػػحابف ولػػيس ممكػػا لمدولػػة ػ فػػق يمكػػف اف يلتبػػر

التسبب فى ح وؿ الوير عميف ػ او تمكيف الوير فى الح وؿ عميف دريمة ٓ"
" ولو درمت المواد مدرد تسبب الموظؼ فى ح وؿ الوير عمى ربم او تمكيف الوير
مػػف الح ػػوؿ عمػػى ربػػم مػػف الماػػاو ت والتوريػػدات وا ىػػواؿ ٓٓ لوًػػؼ دو ب ا عمػػاؿ مػػل
دميػل م ػالم الحكومػة

ودميػل الاطػاع اللػاـ ػ ألف مػادة التدػريـ

وال يبػات اللامػة

تىػترط ربحػاً ح ارمػاً ػ يو غيػر مىػروع ػ ف ػى تمطبػؽ عمػى الػربم المىػروع الحػقؿ أذا كػػاف
الموظؼ او الذ

ٔٔ ٕٔ

ًاـ بالح وؿ عميف

" ( يرادل دارسوف ػ المردػل السػابؽ ػ بمػد مػف  ٜػ

ٗٔ ٘ٔ  ٔٛودػارو ػ عاوبػػات ػ ص ٖ٘ٙ

سرور ػ الاسـ الخاص ػ طٖ ػ ٘ ٜٔٛص ٕ ٕٚػ ٕٕٛ
"

والػػدكتور  /احمػػد فتحػػى

ومامسيمى صٓ ) ٕٕٜ

وبػػدي ى اف كػػؿ مػػف يتاػػدـ لمااولػػة ٓٓ او توريػػد ٓٓ او غيػػر ذلػػؾ مػػف ا ىػػواؿ

المتلماة بالدولة ػ او ال يبات المذكورة فى مواد التدريـ يمىد الكسب والػربم
يىترؾ فى أرسا اللمميػة او مراًبػة تمنيػذاا

وكػؿ موظػؼ

واتمام ػا ػ يتسػبب فػى ح ػوؿ الماػاوؿ عمػى

ربػم او عمػػى ا ًػػؿ يمكمػػف مػف فر ػػة الح ػػوؿ عميػػف ػ فمػػو كػاف اػػذاف النلػػقف داخمػػيف فػػى

مط ػػاؽ مػ ػواد التحػ ػريـ لتوً ػػؼ دمي ػػل الما ػػاوليف والمػ ػورديف
الموظنيف

ودمي ػػل م ػػف يى ػػرؼ عم ػػي ـ م ػػف

ولما مدا موظؼ مف اللااب " ٓ
( أمت ى ما مامما عف األستاذ الدكتور  /محمد عبد اهلل محمد )

وفى وسيط األستاذ الدكتور يحمد فتحى سرور ػ الاسـ الخاص ػ ط ٖ ػ ٘ ٜٔٛػ ص

ٕ ٕٚوما بلداا ػ يمف يىترط لدريمة التربم أستوقؿ الموظؼ اللاـ لوظينتف اللامػة لتحايػؽ
م ػػمحة ماديػػة خا ػػة مػػف وراب ػػا

ػ ف مػػاؾ تلػػارض و ىػػؾ فيػػف بػػيف الم ػػمحة الماديػػة

الخا ػة التػى يسػت دف ا الموظػؼ لمنسػف يو لويػر
عمي ػا

ػ وبػيف الم ػمحة اللامػة المكمػؼ بالسػ ر

ػ ويمػػف يتلػػيف لػذلؾ يف يضػػل منسػػف فػى موضػػل الخاضػػل لإلىػراؼ بيممػػا اػػو المكمػػؼ
ػ والااضػى التدػار

الاػابـ باإلىػراؼ ػ وذلػؾ كمػف يرسػو عميػف مػزاد يرض مكمػؼ ب دارت ػا
ػؼ باإلى ػراؼ عمػػى ت ػػنيت ا ب عتبػػار م ػ مو اًر لمتنميسػػة
الػػذ يلاػػد ػػناة لحسػػاب ىػػركة ُكِمػ َ

المحضػر الػذ
والطبيب الذ يىترؾ مل المتل د فػى عمميػة توريػد يدويػة لمستىػنى يػديراا و ُ

يتنػػؽ مػػل خػػر عمػػى دخػػوؿ م ػزاد بيػػل محدػػوزات يتػػو ( سػػرور ص  ٕٚٚ / ٕٚٙواألحكػػاـ
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التى يىار ألي ا ) ويمف

يكنى لاياـ الدريمة يف يكوف عمؿ الموظؼ مىوباً بخط أدار يو

بالتداوز فى أستلماؿ السػمطة ػ ةواممػا يتلػيف يف يكػوف مارومػاً بالسػلى محػو الح ػوؿ عمػى
الربم يو الممنلة لمنسف يو لموير بوير حؽ  .ػ واو ما ينترض فػى يغمػب األحػواؿ ػ فيمػا ياػوؿ
الػػدكتور سػػرور ػ ودػػود أىػػتراؾ

بػػيف الدػػامى واػػذا الويػػر

ػ ويضػػيؼ الػػدكتور سػػرور يمػػف

يتليف فى الم ػمحة الخا ػة لمموظػؼ يف تكػوف م ػمحة ماديػة  .فػ ذا كامػت الم ػمحة غيػر

مادية مدردة كزمالة يو ًرابة فق يو ؼ ب مػف

ػاحب م ػمحة خا ػة ياػوـ ب ػا التدػريـ فػى

التربم ػ وًد درت األحكاـ عمى يف سلى الوير لمتربم مف تلاًداتف مل الد ػات اللامػة اػى
سلى غير مابـ فى ذاتف ةوا ً وًؼ دو ب األعماؿ تماماً ٓ
*الدكتور يحمد فتحى سرور ػ الاسـ الخاص ػ ط ٖ ػ ٘ ٜٔٛص ٕ ٕٚػ ٕٕٛ
والا د الدمابى القزـ لاياـ اذ الدريمة ػ فيما ياوؿ يستاذما الدكتور محمد عبد اهلل محمد

ػ

او الا ػد المطمػوب لممػادة  ٔٔٚ /عاوبػات م ػر ًديمػة والا ػد المطمػوب فػى المػادتيف
النرمسػية واإليطاليػة

ػ واػذا الا ػد ودليمػف مختمطػاف ػ ف ػو يتحاػؽ مػل تحاػؽ الػركف المػاد

بودود م محة مادية ىخ ية لمموظؼ فى اللممية وعمـ الموظػؼ بودوداػا ػ فػ ذا لػـ تودػد
الم ػمحة الىخ ػية الماديػة

ػ أم ػار الركمػاف المػاد والملمػو لمدريمػة ( دػارو ػ جٗ ػ بمػد

ٗٔ٘ دارسوف ػ التلميؽ عمى المادة  ٔٚ٘ /فرمسى ػ بمد ٓ ) ٔٙ

و يومػػى عػػف تػوافر ح ػػوؿ اإلتدػػار الىخ ػػى والم ػػمحة الماديػػة الىخ ػػية ػ
يومػى عػف ذلػؾ أتدػا أرادة الموظػؼ ػ دػد ً ػ ألػى محابػاة الماػاوؿ يو المػورد يو مسػاعدتف
ةوامما

ػ

بد لاياـ اذ الدريمة مف يف تكوف لمموظؼ م محة مادية وىخ ية ٓ

 ييضاً ػ الدكتور سرور ػ المردل السابؽ ػ ص ٖٕٚٛ ٕٚ

ذلػػؾ ألف التدػريـ يلاًػػب الموظػػؼ عمػػى محابػػاة المػػورديف والماػػاوليف ةواممػػا يلاًػػب
الموظػػؼ عمػػى الػػدخوؿ فػػى غمػػار الماػػاوليف والمػػورديف و ػػيرورتف طرف ػاً خا ػاً فػػى عاػػود
المااولة يو التوريد بيمما او مكمؼ بتمبيؿ الطػرؼ اآلخػر اللػاـ ػ الػذ اػو الدولػة يو الػو ازرات

يو ال يبػات يو الماسسػات اللامػة ػ يو مػا فػى حكم ػا ػ فػى اإلىػراؼ عمػى عمميػة المااولػة يو
التوريد  .....ألخ

*

*
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*

ومتى كػاف ذلػؾ وكػاف البابػت مػف مرادلػة ومػدومات الحكػـ المطلػوف فيػف يمػف لػـ يببػت

يف أل مف الطاعف يو المت ـ البامى م ػمحة ماديػة ىخ ػية فػى األعمػاؿ موضػوع اإلت ػاـ
بالح ػوؿ يو محاولػػة الح ػػوؿ يو التظنيػػر يو محاولػػة التظنيػػر بػربم يو ممنلػػة بويػػر حػػؽ
فػ ف الحكػـ يكػوف مليبػػا بالا ػور مػف ماحيػػة وبالخطػ فػى ت ويػؿ وتطبيػػؽ الاػاموف مػف ماحيػػة
يخر .
ػبششا  :لظٛس آخش ف ٝاٌزغجيت ٚسلبٌفخ أخشٌٍ ٜمبٔ: ْٛ

تمسؾ دفاع الطاعف عف بمذكرتف برسـ األسػتاذ  ....... /ػ المحػامى (ص )ٜ/بػبطقف

طمب رفل الح ػامة واإلذف بػف مػف بػقث ودػو

الودػف األوؿ  :عػدـ دديػة التحريػات التػى

بمػػى عمي ػػا طمػػب رفػػل الح ػػامة واإلذف بػػف والودػػف البػػامى  :لىػػروع الميابػػة اللامػػة فػػى

ادػ ار ات التحايػػؽ ًبػػؿ طمػػب رفػل الحضػػامة وا ذف بػػف والودػػف البالػث  :ل ػػدور ًبػػؿ رفػػل
الايد الوارد عمى سمطة الميابة اللامة فى اتخاذ أد ار ات التحايؽ وتحريؾ الدعو الدمابية .
وفى بياف ذلؾ ً :اؿ دفاع الطاعف فى ى ف عدـ ددية التحريات يم ا خالنت ًػاموف
سػرية الحسػػابات حيػػث يًػػر

ػػاملي ا ب م مػػا اسػػتايا ملمومات مػػا مػػف داخػػؿ البمػػؾ ومسػػتمداتف

وتاػػارير م ارًػػب الحسػػابات والتنتػػيش الخػػاص بالبمػػؾ المركػػز

ػ وام ػػا ذكػػرت ًيػػاـ الطػػاعف

ومسبوليف خريف ب دارة البمؾ بى ار ا وؿ اللمق دوف اف تبيف مف اـ اػا

المسػبوليف

كما ام ا لـ تىر ألى اف الطاعف كػاف مطموبػا لمتحايػؽ فػى ميابػة ا مػواؿ اللامػة فػى الاضػية
رًـ ٓ ٜٜٜٔ/ٛٛح ر يمواؿ عامة عميا الذ كاف داب ار أباف دمل التحريػات و ألػى مػا
تو مت أليف التحاياات فى تمؾ الاضية رغـ ا رتباط الوبيؽ بيف الاضيتيف كما يغنمت ػ
عػف عمػد ػ ا ىػارة ألػى اف تسػويات اللممػة ًػد تػـ الواااػا واعػادة الحػاؿ الػى مػا كػاف عميػف

فػػى ع ػػد الطػػاعف وًبػػؿ خمسػػة يىػ ر مػػف ادػ ار التحريػػات كمػػا يوردت اف المػػت ـ األوؿ (
الطػػاعف ) ًػػاـ باسػػااط دػػز مػػف مديوميػػة المػػت ـ الحػػاد عىػػر  ....... /بمػػا ي ػواز

ٔٔ

مميوف دـ مظيػر ىػ ار اللاػار ٕ٘ ش الممػؾ في ػؿ بيممػا منػى تاريػر الرًابػة عمػى البمػوؾ
ذلػػؾ األمػػر تمامػػا كمػػا زعمػػت ودػػود ممػػافل عديػػدة بػػيف الطػػاعف واللمػػق فػػى الوًػػت الػػذ

ػػرحت فيػػف بلدزاػػا عػػف اببات ػػا ود ػػرت بػػالاوؿ ب مػػف دػػار تحديػػداا ولػػـ تح ػ ػدداا كمػ ػا
زعمػػت ًيػػاـ المػػت ـ األوؿ ( الطػػاعف ) ب
وذلػػؾ إلسػػتبدا مديوميػػة اللمػػق

ػػدار تلميمػػات بػػاد ار تاييمػػات دديػػدة لل ػػوؿ

بيممػػا منػػت لدمػػة الرًابػػة عمػػى البمػػوؾ  /وسػػوؽ األامػػى
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لملا ػ ػػارات ويًػ ػ ػواؿ الىػ ػ ػ ود ود ػ ػػود دور لمم ػ ػػت ـ األوؿ ( الط ػ ػػاعف ) ف ػ ػػى تكميػػ ػػؼ المكات ػ ػػب

ا ستىارية بػالتاييـ كمػا زعمػت ودػود تواطػا بػيف الطػاعف و ......ممبػؿ ىػركات محمػد
امػػور ربيػػل الدػػارحى فػػى تكمينػػف با ى ػراؼ عمػػى التايػػيـ الخػػاص بم ػػمل األخيػػر وممارسػػة
الضػػوط عمػػى مدمػػس ا دارة ست ػػدار ً ػرار بابػػوؿ التسػػويات بيممػػا اسػػتبلد  .......مػػف
ا ت اـ ولـ يس ؿ فى التحاياات ىااداً او مت ما .

كما ذابت الى مسبولية الطاعف عف الوا بيامات الحاسب اآللػى بيممػا يدمػل تاريػر

لدمة البموؾ واًواؿ موظنى فرع الااارة وكذا المدير اللاـ الربيسى ذاتػف عمػى اف اػذا األمػر
لػػـ يكػػف بمػػا عمػػى تلميمػػات الطػػاعف كمػػا زعمػػت اف الموافاػػات التػػى

ػػدرت مػػف مدمػػس

ادارة البمؾ كامت بما عمى ضوط مف المت ـ األوؿ ( الطاعف ) عمػى المدمػس بيممػا يكػد
اعضػ ػػا مدمػ ػػس ادارة البمػ ػػؾ وعمػ ػػى يرس ػ ػ ـ  .......عػ ػػدـ ًيػ ػػاـ الطػ ػػاعف بالضػ ػػوط عمػ ػػي ـ
ست ػػدار ً ػرار ملػػيف

كمػػا اوردت اف دور المػػت ـ ال اربػػل تمنيػػذ تلميمػػات المػػت ـ األوؿ

بيممػػا منػػى المػػت ـ ال اربػػل ذلػػؾ دممػػة وتن ػػيق كمػػا اف التحريػػات لػػـ تسػػت دؼ الكىػػؼ عػػف
دريمة وًلت بالنلؿ ةوامما كامت محض ملمومػات ىخ ػية ت ػدؼ ألػى الميػؿ مػف الطػاعف
ودليػؿ ذلػؾ مػا ذكػػر اللايػد  /محمػد السػليد (ص ) ٕٕٔٙ/ردا عمػػى سػاالف عػف سػبب عػػدـ
ذكػػر دور لبػػاًى المت مػػيف فػػى التحريػػات السػػاباة ػ ًولػػف ام ػػا كامػػت مم ػػبة عمػػى ىػػخص (

الطاعف ) ومخالناتف داخؿ البمؾ وذلؾ كمف يدؿ عمى عدـ ددية الباعث عمى اإلت اـ .
وفى بياف الود يف البامى والبالث مف يودػف بطػقف طمػب رفػل الح ػامة واإلذف بػف و
ىروع الميابة اللامة فى أد ار ات التحايػؽ ًبػؿ رفػل الح ػامة وا ذف بػف و ػدور اذف رفػل
الح ػػامة ًبػػؿ زواؿ الايػػد الػوارد عمػػى سػػمطة الميابػػة فػػى اتخػػاذ اد ػ ار التحايػػؽ ورفػػل الػػدعو

الدمابيػػة ًػػاؿ دفػػاع الطػػاعف اف الميابػػة باىػػرت التحايػػؽ بالمحضػػر المػػارخ ٕٕٕٔٓٓ/ٜ/
يببتػػت فيػػف مضػػموف مػػا ورد بمحضػػر تحريػػات اللايػػد  /محمػػد السػػليد ػ الضػػابط بمباحػػث
األمواؿ اللامة كما اببتت فى محضراا المارخ  ٕٕٓٓ/ٜ/ٔٚورود محضر تحريات خػر
مف ذات الضابط مارخ  ٕٕٓٓ/ٜ/ٔٙوًامت ػ بلد تحمينف اليميف ػ بمماًىتف تن ػيق فػى
مضػموف المحضػريف باعتبػػار ىػػاادا فػػى الػدعو ( ص ٙ/تحايػػؽ الميابػػة ) بػػـ ًنػػت بسػااؿ
ال ػ ػػحنى  /عػ ػػادؿ حمػ ػػودة
ٕٕٓٓ/ٜ/ٔٙ

ػ ربػ ػػيس تحريػ ػػر دريػ ػػدة

ػ ػػوت األمػ ػػة فيمػ ػػا مىػ ػػر بتػ ػػاريخ

وذلػػؾ يلػػد مػػف اد ػ ار ات التحايػػؽ ا بتػػدابى التػػى مارسػػت ا الميابػػة اللامػػة
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ضد المت ـ ًبؿ رفل الح امة

بـ فى ذات اليوـ ( ٕٕٓٓ/ٜ/ٔٚالسػاعةٖٓرٛـ ) طمبػت

رفل الح امة عػف المػت ـ األوؿ ( الطػاعف )

ٖٓر ٛص

تػق فػى اليػوـ التػالى ٕٕٓٓ/ٜ/ٔٛالسػاعة

ػ طمػػب الميابػػة اللامػػة مػػف السػػيد ربػػيس مدمػػس الػػوز ار ا ذف برفػػل الػػدعو

الدمابية وبتاريخ  ٕٕٓٓ/ٜ/ٔٛورد لمميابة اللامة اذف السيد ربػيس مدمػس الىػلب برفػل
الح ػػامة واببتتػػف فػػى محضػػراا المػػارخ  ٕٕٓٓ/ٜ/ٜٔالسػػاعة ٖٓرٕٔـ بيممػػا ورد اذف
السػػيد ربػػيس مدمػػس الػػوز ار

بتحريػػؾ الػػدعو الدمابيػػة واببتتػػف الميابػػة اللامػػة فػػى محضػػراا

المارخ ٔ ٕٕٓٓ/ٔٓ/وعمى ذلؾ يكوف طمب رفػل الح ػامة وا ذف بػف بػاطميف ألم مػا ًػد
ح ق بلد يف بػدات الميابػة فػى التحايػؽ كمػا يم مػا ح ػق ًبػؿ زواؿ الايػد الػوارد عمػى
سمطة الميابة فى البد فى اتخاذ اد ار ات التحايؽ ورفل الدعو الدمابية .
ّ

ّ

إال أْ احلىُ ادلـؼ ْٛفيٗ مل يشد ػٍ٘ ٝزا اٌذفغ إال ثم: ٌٗٛ

" أف الماػػرر يف تاػػدير دديػػة اإلت ػػاـ المسػػمد لملضػػو المطمػػوب رفػػل الح ػػامة عمػػف

وكنايتف مسوغا إل دار ا ذف بتحريؾ الدعو الدمابية ضد أمما يخضل لمسمطة المطماػة
لمدمس الىلب وربيسف بحسب األحواؿ عمى اف سمطتف فػى اػذا ال ػدد تاػوـ عمػى بحػث
مػػد دديػػة الباعػػث عم ػػى اإلت ػػاـ وتحايػػؽ اللدالػػة دوف التط ػػرؽ ألػػى بحػػث مػػد بب ػػوت
الت مة فى حؽ اللضو مف عدمف والتػى تػدخؿ فػى اخت ا ػات سػمطة التحايػؽ والمحاكمػة
وامف وفاا لمص المػادة  ٔٓ/مػف ًػاموف اإلدػ ار ات الدمابيػة فػى ىػ ف التمػازؿ عػف الىػكو
والطمب دوف اإلذف فامف متى امت ى المدمس ألى رفل الح امة عف اللضو وا ذف بتحريػؾ
الدعو ضد فق يسوغ مف بلد الاوؿ بلدـ ددية ا ت اـ او التلسؼ فيف ةوا كاف فػى ذلػؾ
و ػػؼ لممدمػػس يو ربيسػػف الػػذ ا ػػدر األذف بالتا ػػير فػػى البحػػث واػػو مػػا يدػػوز " .
!
ومػػف ذلػػؾ يبػػيف اف الحكػػـ المطلػػوف فيػػف اعتبػػر سػػمطة مدمػػس الىػػلب او ربيسػػف فػػى
تاػػدير دديػة اإلت ػػاـ المسػػمد لملضػػو وكنايتػػف كمسػػوغ لرفػػل الح ػػامة سػػمطة مطماػػة أ امػػف
ًػػاؿ فػػى موضػػل خػػر اف اػػذ السػػمطة تاػػوـ عمػػى بحػػث مػػد دديػػة الباعػػث عمػػى ا ت ػػاـ
وتحايػػؽ اللدالػػة بمػػا مػػادا اف اػػذ السػػمطة تخضػػل لرًابػػة الاضػػا فػػى تاػػدير المدمػػس او

ربيسف لددية الباعث عمى ا ت اـ كما يخضل ًضػا الموضػوع لرًابػة محكمػة الػماض فػى
اخذ بالدفل بلدـ ددية التحريات كمسوغ لطمب رفل الح امة وا ذف برفل ا يو رفضف .
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وواضم مف المماعى اللديدة التى يخػذاا دفػاع الطػاعف عمػى تحريػات مباحػث األمػواؿ

اللامة ػ والسالؼ ذكراا بما داعى لتكرار

يم ػا تاػوـ عمػى عػدـ دديػة الباعػث عمػى اإلت ػاـ

ويف الما ػػود ب ػػا اػػو الميػػؿ مػػف ىػػخص الطػػاعف والرغبػػة فػػى اإلطاحػػة بػػف ألغ ػراض حزبيػػة
وسياسػية أ يف الحكػػـ المطلػػوف فيػػف لػـ يىػػر ألػػى اػػذ الممػاعى التػػى يخػػذاا دفػػاع الطػػاعف
عمػػى اػػذ التحريػػات رغػػـ دػػديت ا واسػػتماداا أل ػػؿ بابػػت فػػى األوراؽ ولػػـ ياػػؿ كممتػػف عػػف

ب ػػر وب ػػيرة وبلػػد تمحي ػ ا التمحػػيص الكػػافى عمػػد وزمػػف لمػػد مق مػػة ًػرار السػػيد ربػػيس
مدمػػس الىػػلب برفػػل الح ػػامة

واكتنػػى الحكػػـ بػػالاوؿ ب مػػف متػػى امت ػػى المدمػػس ألػػى رفػػل

الح ػػامة عػػف اللضػػو واإلذف بتحريػػؾ الػػدعو ضػػد فػػق يسػػوغ مػػف بلػػد الاػػوؿ بلػػدـ دديػػة
اإلت ػػاـ يو التلسػػؼ فيػػف ةوا ّ كػػاف فػػى ذلػػؾ و ػػؼ لممدمػػس يو ربيسػػف الػػذ ي ػػدر اإلذف
بالتا ير فى البحث واو ػ عمى حد ًوؿ الحكـ ػ ما يدػوز وبػذلؾ يكػوف الحكػـ وًػد تخمػى
عف وادبف و

ادر سمطة الاضا فى الرًابة عمى مق مػة طمػب الميابػة رفػل الح ػامة ومػق

مة ًرار مدمس الىػلب يو ربيسػف برفػل اػذ الح ػامة واإلذف بتحريػؾ الػدعو الدمابيػة
ومز مدمس الىلب عف التا ير يو الخط فى بحث طمب رفل الح امة واعتبر مل وما
مف الوًوع فى الخط

واعتسؼ حظر مراًبتف ومرادلتف فػى اػذا الىػ ف بػق سػمد مػف الاػاموف

وًد غاب عػف الحكػـ التقحػؽ السػريل فػى أ ػدار ًػرار رفػل الح ػامة عػف الطػاعف خػقؿ

ٕٗ سػػاعة مػػف طمػػب الميابػػة فمػػـ يمػػاًش فػػى المدمػػة التىػريلية كمػػا لػػـ يمػػاًش اللضػػو فػػى
ى مف و در فى تلدؿ واضم واو ما يدلؿ الرًابة يودب اػذا فػى الوًػت الػذ ير فيػف
الحكـ يف سمطة مدمس الىلب فى رفل الح امة تاوـ عمى بحث ددية الباعػث عمػى اإلت ػاـ

وتحايؽ اللدالة .

وخق ػػة مػػا تاػػدـ يمػػف يدػػوز بحػػاؿ يف تحدػػب محكمػػة الموضػػوع منس ػ ا عػػف بحػػث
مبػػررات رفػػل الح ػػامة عػػف عضػػو مدم ػػس الىػػلب بػػدعو يف س ػػمطة تا ػػدير اػػذ المب ػػررات
لممدمػس يو لربيسػف فػى غيبتػػف مطماػة ألمػف
رًابػػة الاضػػا

خا ػػة الاضػػا

تودػػد ي سػمطة م مػا كػػاف ىػ م ا بليػدة عػػف

الدمػػابى الػػذ ياضػػى بت ػوافر يركػػاف الد ػرابـ واللاوبػػات

وليس فى اذا الى ف تدخقً مف السمطة الاضابية فى يعماؿ السمطة التىريلية ألمما اما لسما

ب دد عمؿ تىريلى تاوـ بف السمطة األخيرة والمحظور التدخؿ فيف ةوامما محف ب دد أد ار
م ػػف أدػ ػ ار ات التحاي ػػؽ م ػػل عض ػػو مدم ػػس الى ػػلب وال ػػذ مظم ػػف الا ػػاموف والدس ػػتور واس ػػتمزـ
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الح ػػوؿ عمػػى اإلذف ب د اربػػف مػػل عضػػو المدمػػس

ويلتبػػر اػػذا اإلدػ ار دػػز ا

مدموع اإلد ار ات الدمابية التى تتخذ فى اػذا الىػ ف ويلػد ػ وبحػؽ ػ دػز اً

يتدػ يز مػػف

يتدػ يز مم ػا

بحيث يدوز ف ؿ اذا اإلد ار الدوار عف غير مف باًى اإلد ار ات والحيمولة بيمػف وبػيف
رًابػػة الاضػػا عمػػى مبر ارتػػف ومسػػوغاتف وحتػػى يكػػوف يمػػر تمػػؾ المبػػررات فرطػػف بحيػػث

تكوف مرتلاً للاوا الحزبية والماا د السياسية التى تكتمن ا تيارات متلددة ًد تم
.

مطاؽ الم محة اللامة وعف اللدؿ الوادب

ب ػا عػف

اػػذا ألػػى دامػػب يف األ ػػؿ فػػى المحاكمػػات الدمابيػػة يف محكمػػة الموضػػوع تتمتػػل
بس ػػمطة مطما ػػة ف ػػى تاػ ػػدير الوً ػػابل المطروح ػػة عمي ػػػا طالمػػػا يف األمػػػر ف ػػى الم اي ػػة يخضػ ػػل
لسمطات ا وحداا ومقؾ األمر بيداا وفؽ ما يستار فى ودػدام ا وتطمػبف أليػف مػف األمػور

الملروضػػة عمػػى بسػػاط البحػػث يمام ػػا ول ػػذا فػ ف تاػػدير مبػػررات أٍست ػػدار اإلذف بػػالتحايؽ
مػػل الطػػاعف أممػػا يػػدخؿ فػػى

ػػميـ أخت ا ػ ا وو يت ػػا كمػػا سػػمؼ البيػػاف و يدػػوز بحػػاؿ

ف ؿ اذا اإلد ار عف باًى اإلد ار ات بدعو يمف يخػرج عػف تمػؾ الو يػة طالمػا يف أدػ ار ات
التحايػؽ والمحاكمػة وكػذلؾ يدلػة الػدعو كم ػا مدتملػة تخضػل بػق دػداؿ لاضػا الحكػػـ ةواذ

خالؼ الحكـ المطلوف فيف اذا المظػر ف مػف فػوؽ ً ػور يكػوف ًػد يخطػ فػى تطبيػؽ الاػاموف

مما يستودب ماضف .

وفيما يتلمؽ بالرد عمى الود يف البامى والبالث مف يودف بطػقف طمػب الميابػة رفػل
الح امة واإلذف برفل ا ًاؿ الحكـ المطلوف فيف :
" أمف مف المارر فى ى ف تايد المدمس البرلمامى لد أ ػدار اإلذف برفػل الح ػامة

بالايود التى يورداا الاػاموف أسػتبما عمػى حريػة الميابػة فػى تحريػؾ الػدعو الدمابيػة فػى دػرابـ
الىػكو والطمػب متػى كامػت الدريمػة الممسػوبة لملضػو المطمػوب رفػل الح ػامة عمػف مػف بػيف
تمؾ الدرابـ وعدـ دواز أ دار لػإلذف ًبػؿ زواؿ الايػد يف اللبػرة فػى تكييػؼ الوًػابل المطمػوب
رفل الح امة في ا او بما امت ت أليف الميابة مف تكييػؼ لتمػؾ الوًػابل ولػيس بمػا يػ ار المدمػس
يو يسبوف مف و ؼ لتمؾ الوًابل وليس بما يػ ار المدمػس يو يسػبوف مػف و ػؼ لتمػؾ الوًػابل

ولما كاف ذلؾ وكاف البابت باألوراؽ تادـ وزير اللدؿ ػ ب نتف الػربيس األعمػى لمميابػة اللامػة ػ
بطمب مكتوب ألى ربيس مدمس الىلب يحمؿ رًـ  ٜٔٓٙمارخ  ٕٕٓٓ/ٜ/ٔٚضػممف طمبػف
رفل الح امة عػف المػت ـ األوؿ ( الطػاعف )  .......ػ عضػو مدمػس الىػلب ػ واإلذف باتخػاذ
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اإلد ار ات ضد مرفاا بف يوراؽ الاضية ومذكرة الميابػة والتػى تضػممت أيػراد مػا دػا بمحضػر
تحريػػات مباحػػث األم ػواؿ اللامػػة المػػارخيف ٔٔ  ٕٕٓٓ/ٜ/ٔٙمػػف وًػػابل ممسػػوبة لملضػػو
المذكور يابم ا الاػاموف وبمػا عمػى ذلػؾ الطمػب ومػا يرفػؽ بػف ي ػدر ربػيس مدمػس الىػلب
بتػاريخ ً ٕٕٓٓ/ٜ/ٔٛػرار الػرًيـ  ٜٙٚلسػمة ٕٕٓٓ بػػاإلذف باتخػػاذ اإلدػ ار ات الدمابيػػة ًبػػؿ
الم ػػت ـ س ػػالؼ ال ػػذكر ف ػػى الاض ػػية المابم ػػة مى ػػي ار ف ػػى مدومات ػػف أل ػػى يف المدم ػػس ف ػػى ت ػػاريخ
دوراإلذف كاف فى غير دور أملااد ومػف بػـ فػ ف اإلذف المىػار أليػف يكػوف ًػد

ػدر ممػف

ماط بف الاػاموف أ ػدار مسػتوفيا لكافػة الىػروط التػى تطمب ػا الاػاموف ل ػحتف واػو مػا يسػتتبلف
ػػحة ماًامػػت بػػف الميابػػة اللامػػة مػػف أد ػ ار ات التحايػػؽ فػػى الػػدعو بلػػد تػػاريخ
اإلذف و يادح فى

حة اإلذف وسقمة اإلدػ ار ات القحاػف عمػى

ػػدور ذلػػؾ

ػدور مػا تػذرع بػف الػدفاع

مف ًالة أف ما تضممتف مػذكرة الميابػة المرفاػة بطمػب رفػل الح ػامة مػف اإلىػارة ألػى مػا ىػ د

بف ضابط مباحث األمواؿ اللامة مدر التحريات بحمؼ يميف يترتب عميف بطقف طمب رفل
الح امة وبالتالى بطقف اإلذف برفل ا الذ أمبمى عميف ذلؾ لما او مارر مف يف الػبطقف
الػػذ رتبػػف الاػػاموف د ػ از عمػػى مخالنػػة الميابػػة لمايػػد ال ػوارد عمػػى سػػمطت ا فػػى اتخػػاذ اد ػ ار ات
التحايؽ ورفل الدعو أمما يم رؼ ألى اإلد ار الذ باىرتف بالمخالنػة لمايػد وًبػؿ زوالػف دوف

غير مف اإلد ار ات وكامت الميابة اللامة ًد است درت مف ربيس مدمس الىلب أذما خػر
بتاريخ ٖٔ ٕٕٓٓ/ٔٓ/برًـ ٖ٘ ٛلسمة ٕٕٓٓ عما كىنت عمف التحاياػات مػف وًػابل دديػدة
ممسوبة لممت ـ والتى تضممت ا مذكرة الميابة المارخة فى  ٕٕٓٓ/ٔٓ/ٕٛاألمر الذ يكػوف
ملف ما ًامت الميابة اللامة مف أد ار ات تحايؽ وتحريؾ لمدعو المابمة ًبػؿ المػت ـ األوؿ ًػد

تـ

حيحا وفؽ يحكاـ الااموف ويضحى ملف الدفل فى غير محمف .

واػػذا الػػرد مىػػوب بػػالوموض واإلب ػػاـ و يوادػػف الػػدفل بػػبطقف طمػػب الميابػػة رفػػل
الح ػػامة وبط ػػقف اإلذف برفل ػ ػػا ًب ػػؿ زواؿ الاي ػػد ال ػ ػوارد عمػ ػػى سػػػمطة الميابػ ػػة فػ ػػى أتخػ ػػاذ
أد ار ات التحايؽ كما يمف يوادف الدفل ببطقف أد ار ات التحايػؽ التػى باىػرت ا الميابػة ًبػؿ
دور اإلذف برفل الح امة .

و يمػػاؿ مػػف ذلػػؾ ً ػوؿ الحكػػـ يف الػػبطقف امػػا يم ػػرؼ ألػػى اإلد ػ ار الػػذ باى ػرتف

الميابػػة بالمخالنػػة لمايػػد الػوارد عمػػى سػػمطت ا فػػى مباىػرة التحايػػؽ ورفػػل الػػدعو ًبػػؿ زوالػػف دوف
غير مف اإلد ار ات التػى باىػرت ا بلػد زواؿ الايػد
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ألف مػاد ممطػؽ الحكػـ تمزيػؽ يو ػاؿ

أد ػ ار ات التحايػػؽ ب بطػػاؿ مػػا تػػـ مم ػػا ًبػػؿ زواؿ الايػػد الػػوراد عمػ ػػى سػػمطة الميابػػة ػ ةواسػػباغ
ال ػػحة عمػػى مػػا تػػـ ممػػف بلػػد زوالػػف

واػػو مػػا يدػػوز ألف التحاياػػات كػػؿ

يتد ػ يز واػػى

مترابطػػة يىػػد بلضػ ا الػػبلض اآلخػػر خا ػػة بالمسػػبة لمىػػااد الواحػػد واػػو الىػػااد  /محمػػد
السػليد ػ السػالؼ ذكػر

أذ

تخػرج يًوالػف األخيػرة ػ بلػد اإلذف ػ عمػا ذكػر فػى يًوالػف ًبػؿ

اإلذف ومػػف بػػـ ف ػ ف الػػبطقف فػػى األً ػواؿ األولػػى ألم ػػا

يعضا مدمس الىلب ًبؿ

ػػدرت بمػػا عمػػى تحايػػؽ مػػل يحػػد

دور اإلذف بالتحايؽ ملف يكوف فى حاياتف بطقف عيمى يتلمػؽ

بىػ ادة ذلػؾ الىػااد باكمم ػا أذ

يت ػور يف تكػوف وليػدة أدػ ار

ويف تكوف باطمة ومملدمة فى موضل خر

ػحيم فػى موضػل ملػػيف

والاوؿ بوير ذلؾ يدافى الممطؽ والمابوؿ عاػق

ومتى كاف ذلؾ وكاف الحكـ ًد ًلد ًلوداً مليبا عف أعماؿ يبر تسيير التحايؽ ًبؿ اإلذف

برفل الح امة واوتسيير يبطؿ أد ار ات التحايؽ

ةواذ خػالؼ الحكػـ المطلػوف اػذا المظػر

وكؿ ما تادـ بيامف ف مف يكوف مليبا بالا ور فى التسبيب .
*

*

*

وحيػػث أمػػف لمػػا تاػػدـ دميلػػف ف ػ ف الحكػػـ المطلػػوف فيػػف يكػػوف مليب ػاً بمػػا يتلػػيف ملػػف

ماضف واإلعادة

ٓ

ٚػٓ ؿٍت ٚلف اٌزٕفيز

ف مػػف لمػػا كػػاف اإلسػػتمرار فػػى تمنيػػذ الحكػػـ المطلػػوف فيػػف مػػف ى ػ مف يف يرتػػب لمطػػاعف
يض ػ ار اًر دسيمة
الطلف ٓ

يمكف مداركت ا بمػا يحػؽ لػف طمػب وًػؼ تمنيػذ ماًتػاً ريبمػا ُين ػؿ فػى اػذا
فٍٙزٖ األعــجبة

يٍزّظ الطػاعف مػف محكمػة الػماض األمػر بوًػؼ تمنيػذ الحكػـ المطلػوف فيػف ماًتػاً ريبمػا

ين ؿ فى اذا الطلف وضـ المنردات لمزوم ا لتحايؽ بلض يودف الطلف .
ٚاحلىُ :
أٚال

 :بابوؿ الطلف ىكق

صبٔيب  :وفى الموضوع بماض الحكـ المطلوف فيف واإلحالة .
احملبِ / ٝسعبئ ٝػـيخ
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سلذساد ـ إجتبس
ـــــــــــ

اٌمؼيخ  0229/09231عٕبيبد ؿٍخب ـ ا  0229/1894وٍ ٝعٕٛة ادلٕظٛسح )
اٌـؼٓ ثبٌٕمغ  28/11380ق

ـــــــــــــــــــ
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زلىّخ إٌمغ

اٌذائشح اجلٕبئيخ
ِزوــــــشح
ثأعجبة اٌـؼٓ ثبٌٕمغ
ادلمذَ ِٓ

محكوـ ضد ػ طاعف

...................... :

وموطمػػف المختػػار مكتػػب األسػػتاذ /محمػػد ردػػابى عطيػػف ػ وىػ رتف ردػػابى

عطيػػف ػ المحػػامى بػػالماض٘ٗ ىػػارع طملػػت حػػرب  ٕٙىػػارع ى ػريؼ
باىا ػ الااارة ػ ٓ
ػـــذ

 :الميابة اللامة

ف ٝاحلىُ  :ال ادر مف محكمة دمايات المم ورة فى ٖٓ ٕٓٓٗ/٘/فى الدمايػة رًػـ
٘ ٕٖٓٓ/ٕٖٜٓدماي ػػات طمخ ػػا( ٕٖٓٓ/ٖٔٗٛكم ػػى دم ػػوب المم ػػورة )

والااض ػػى حض ػػورياً بملاًب ػػة الط ػػاعف  ......بالس ػػدف المى ػػدد لم ػػدة عى ػػر
س ػػموات وتوريم ػػف خمس ػػيف يل ػػؼ دمي ػػف ع ػػف ال ػػت ـ المس ػػمدة ألي ػػف وم ػػادرة

المخدر والسقح المضبوطيف .

اٌٛلبئـــغ
يحالػػت المياب ػة اللامػػة الطػػاعف ألػػى المحاكمػػة بو ػػؼ يمػػف بتػػاريخ  ٙمػػوفمبر سػػمة
ٖٕٓٓ بدابرة مركز طمخا ػ محافظة الدً مية .
ي ػ

يحػرز وحػاز با ػد اإلتدػار مخػدر الحىػيش ( بػامدو ) فػى غيػر األحػواؿ الم ػرح
ب ا ًاموما .

بػ

يحرز با د اإلتدار دوا ار مخد ار ( حىيش ) فػى غيػر األحػواؿ الم ػرح ب ػا ًامومػا

دػ ػ

يحرز بوير ترخيص سقحا يبيض ( مطوا )

.
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األمػ ػػر الملاًػ ػػب عميػ ػػف بػ ػػالمواد ٔ ٕ  / ٖٗ ٚي ٕٗ مػ ػػف الاامػ ػ ػػوف ٕ ٔٛلسػم ػ ػػة

ٓ ٜٔٙالمل ػ ػ ػػدؿ والمػ ػ ػواد ٔ ٕ٘ مك ػ ػػر ار ٖٓ م ػ ػػف الا ػ ػػاموف ٗ ٖٜلس ػ ػػمة ٗ٘ ٜٔالملػػ ػػدؿ
والددوؿ المرفؽ .
وبدمس ػػة ٖٓ م ػػايو س ػػمة ٕٗٓٓ وبل ػػد يف ع ػػدلت المحكم ػػة و ػػؼ الت مت ػػيف األول ػػى
والباميػػة ألػػى أحػراز الطػػاعف وحيازتػػف لمخػػدر ومبػػات الحىػػيش فػػى غيػػر األحػواؿ الم ػػرح ب ػػا
ًاموما ودوف ً د اإلتدار يو التلػاطى يو اإلسػتلماؿ الىخ ػى األمػر الملاًػب عمي ػف بالمػادة

 ٖٛ /مف الااموف ٕ ٔٛلسمة ٓ ٜٔٙالملدؿ ػ ًضت حضوريا بملاًبتف بالسدف المىدد لمػدة
عىر سموات وبتوريمف خمسيف يلؼ دميف وم ادرة المضبوطات .
ولمػػا كػػاف اػػذا الحكػػـ مىػػوبا بػػالبطقف ػ فاػػد طلػػف عميػػف المحكػػوـ ضػػد المػػذكور
بطريػؽ الػػماض بىخ ػػف مػػف السػػدف وًيػػد طلمػػف تحػػت رًػػـ  ٗٓٚتتػػابل سػػدف واد المطػػروف

وذلؾ بتاريخ ٓٔ. ٕٓٓٗ/ٙ/

ٛٔٚسد فيّب يٍ ٝأعجبة اٌـؼٓ ثبٌٕمغ :

أعـــــــجبة اٌـؼٓ

أٚال  :اٌزٕبلغ ف ٝاٌزغجيت .

يوردت محكمة الموضوع عمد ت ويراا لواًلة الدعو التى ًضت ب دامػة الطػاعف

عم ا ما ينيد يف التحريات المىتركة ػ التى يدرااا الرابد يحمد عبد اللظػيـ ال ػابس وكيػؿ ًسػـ
المخػدرات بالدً ميػة باإلىػػتراؾ مػل المايػب طػػارؽ يحمػد عابػديف بػػذات الاسػـ وت كػدت بالمراًبػػة
الىخ ػػية ػ يسػػنرت عػػف يف الطػػاعف يحػػرز كميػػة مػػف المػواد المخػػدرة مسػػتخدما السػػيارة رًػػـ

 .....مقكػػى الاػػاارة فاست ػػدر أذمػػا مػػف الميابػػة اللامػػة بضػػبطف وتنتيىػػف ومنػػاذا ل ػػذا اإلذف
يدػػر ضػػبطف يبمػػا ًيادتػػف تمػػؾ السػػيارة وبتنتيىػػف عبػػر ملػػف عمػػى كميػػة مػػف مخػػدر الحىػػيش
يخني ػػا بحايبت ػػا بمقبسػػف وبلػػض األدولػػة الملب ػ ة مبػػات البػػامدو المخػػدر داخػػؿ السػػيارة ويف
عاي ػػدة المحكم ػػة اس ػػتارت عم ػػى يم ػػف يح ػػوز ذل ػػؾ المخ ػػدر بوي ػػر ً ػػد اإلتد ػػار يو اإلس ػػتلماؿ
الىخ ى .

بيػ ػػد يف المحكمػ ػػة عمػ ػػد تح ػ ػػيم ا ألً ػ ػواؿ الىػ ػػااد ال اربػ ػػد يحمػ ػػد عبػ ػػد اللظػ ػػيـ ال ػ ػػابس

بالتحاياات والتػى اتخػذت ا المحكمػة سػمدا لاضػاب ا ب دامػة الطػاعف بارتكػاب الدريمػة عمػى تمػؾ
ال ػػورة يوردت عم ػػا مػػا ينيػػد يف تحرياتػػف يسػػنرت عػػف حيػػازة الطػػاعف لمم ػواد المخػػدرة با ػػد
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اإلتدار مستخدما فى ذلؾ تمؾ السيارة كما ح مت المحكمة مػف يًػواؿ المايػب طػارؽ يحمػد
عابديف ما ينيد يف تحرياتف كذلؾ يسنرت عف يمف يحوز المخدر با د اإلتدار .

واو مايلد اضطرابا فى ممطؽ الحكـ يليب استد لف وتماًضا بيف يسبابف مما يستل ػى
عمػى الموا مػػة والتوفيػػؽ ػ أذ لػػـ يلػػد ُيلػرؼ مػػف مػػدومات يسػػبابف مػا أذا كػػاف الطػػاعف ًػػد حػػاز
المخػػدر با ػػد اإلتدػػار يو با ػػد غيػػر محػػدد س ػوا كػػاف اإلتدػػار يو التلػػاطى يو اإلسػػتلماؿ
الىخ ى .

أذ دػػا ت ماػػدمات الحكػػـ ويسػػبابف غيػػر متناػػة مػػل المتيدػػة التػػى خم ػػت المحكمػػة ألي ػػا
وًضت بملاًبتف بما عمي ا وعمى ببوت ا ضد

أذ تاضى ي ػوؿ الممطػؽ السػديد والتسػبيب

الملتبػػر يف تكػػوف ماػػدمات ويسػػباب األحكػػاـ متناػػة مػػل متابد ػػا وممطػػوؽ يحكام ػػا بحيػػث
يىػػوب ا التمػػاًض يو التضػػارب والتلػػارض واػػو الليػػب الػػذ تػػرد فيػػف الحكػػـ الطلػػيف بمػػا
ػورة واًلػة الػػدعو فػى ذاػػف المحكمػة وعػدـ اسػػتاراراا اإلسػتارار الػػذ

ُيمبػئ عػف اضػػطراب
يدلم ا فى حكـ الوًابل البابتة أذ لـ يلد ُيلرؼ مف يسباب الحكػـ مػا أذا كامػت المحكمػة ًػد
ًضت ب دامة الطاعف عػف دريمػة أحػراز وحيػازة المخػدر با ػد اإلتدػار يو بويػر ً ػد ملمػوـ
ومحدد .

وكػػؿ ذلػػؾ ممػػا يلدػػز محكمػػة الػػماض عػػف مباى ػرة سػػمطت ا عمػػى الحكػػـ الطلػػيف لمراًبػػة

ػػحة تطبيػػؽ الاػػاموف ويد ػػافى الوايػػة مػػف تسػػبيب األحك ػػاـ عمػػى مح ػػو ملتبػػر بحيػػث تامػػل
المطمل عمي ا بدًت ا وعػدالت ا واػذ الوايػة

تتحاػؽ بطبيلػة الحػاؿ أذا مػا اختػؿ ممطػؽ الحكػـ

ودػا ت بلػػض يسػػبابف مماًضػػة لمػػبلض اآلخػػر ويدلػػؿ الحكػػـ غيػػر دػػدير بػ ف يكتسػػب حديتػػف

المطماة عمى الكافة باعتبار عمواما لمحاياة متى ي ػبم م ابيػا باتػا حػاب از لاػوة األمػر الماضػى
بػػف واػػذ الحديػػة تسػػتمزـ يف تكػػوف يسػػباب الحكػػـ وًػػد دػػرت عمػػى

ػراط مسػػتايـ يىػػوبف

اللوج يو التماًض أذ يخؿ ذلؾ كمف بممطاف الاضابى واػذا الخمػؿ يليػب بميامػف وياػوض يركامػف
فيدلم ػػف مت ػػداعيا متس ػػاًطا ى ػػئ في ػػف يبا ػػى لحم ػػؿ ًض ػػا

وا ػػو م ػػا يليب ػػف ويس ػػتودب ماض ػػف

واإلحالة .

وكػػاف عمػػى محكمػػة الموضػػوع حتػػى يسػػمـ ًضػػا اا مػػف اػػذا اللػوار ي تح ػػؿ مػػف يًػواؿ

الىااديف سالنى الذكر أ ّ بالادر الذ يتنؽ مل ال ػورة التػى اًتملػت ب ػا واسػتار عمي ػا ريي ػا

وارتاح ل ا وددام ا واى يف الطاعف حاز ويحرز ذلؾ المخدر بوير ً ػد ملمػوـ يو محػدد
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ول ػػذا تمتلػػت عاي ػػدة تمػػؾ المحكمػػة بحريػػة كاممػػة وسػػمطة مطماػػة فػػى تدزبػػة يً ػواؿ الى ػػااد

واألخذ ببلض ا دوف البلض اآلخر ػ وفؽ ما ت ار مطاباا لمحاياة ومطاباا ًتماع ا واطمبمام ا
أذ يودد مػايحوؿ دوف يف يكػوف الىػااد

ػادًا فػى دػز مػف ىػ ادتف بيممػا دػا دػز خػر

مم ػػا مدافي ػػا لمحايا ػػة والواً ػػل ويس ػػاس ذل ػػؾ يف الىػ ػ ادة تلبي ػػر عم ػػا تدرك ػػف الحػ ػواس وا ػػى
بطبيلت ػا مختمنػػة مػف ىػػخص آلخػػر وًػد تخطػػئ وًػد ت ػػيب فػػى أدراك ػا لمػػا يػدور حول ػػا مػػف

وًابل ويحداث .

ول ػػذا ُمػػمم الااضػػى سػػمطة مطماػػة ومسػػاحة ىاسػػلة يمػػارس في ػػا تاػػدير يحكمػػف أ ّ مػػا
ي ػػد أليػػف ضػػمير ويسػػتار فػػى وددامػػف في خػػذ بمػػا يطمػػبف أليػػف مػػف يًػواؿ الىػػااد ويطػػرح مػػا
ي ادؼ ًبو وًماعة ممف

كؿ ذلؾ بىرط ي يترتب عمى تمػؾ التدزبػة مسػخ ألًػواؿ الىػااد

وتىويف لى ادتف بحيث يخرد ا ذلؾ عف الملمى الذ ً د والمن ػوـ الػذ رمػى أليػف فػ ذا
مػػا ىػػاب الحكػػـ مسػػخ يو بتػػر مػػف اػػذا الابيػػؿ كػػاف و ىػػؾ مليبػػا فاًػػدا ل ػػحة وسػػقمة ممطاػػف

الاضابى و حة استد لف .
ولـ تمتزـ محكمة الموضوع فى حكم ا الطليف ب ذا المظر ولـ تتبل األ وؿ الماررة لاواعد
تسبيب األحكػاـ وضػوابط ا السػديدة ولػـ تدػر تمػؾ التدزبػة الوادبػة فػى موضػل ا وحيػث يتلػيف
أدراب ػا وح ػمت مػف يًػواؿ الىػااديف سػالنى الػذكر مػا ينيػد يف الطػاعف ػ وفػؽ تحريات مػا ػ

يحوز المخدر با د اإلتدار ويدر توزيلف عمػى عمقبػف كمظ ػر مػف مظػاار ممارسػتف لتمػؾ
التدارة بػـ عػادت المحكمػة فػى ختػاـ حكم ػا ومنػت عػف الطػاعف اػذا الا ػد اسػتمادا ألػى عػدـ
بات ا واطمبمام ا لما دا بتحريات الضابطيف سالنى الذكر فى اذا ال دد واى التى سبؽ ل ا

يف يخذت ب ًوال ما ويًامت ًضػا اا عمػى يساسػ ا حيػث دػا ت افتتاحيػة يسػباب الحكػـ ماكػدة
يف ال ورة التى يخذت ب ا واطم مت ألي ا وفؽ ما اسػتارت عميػف واطمػ ف ل ػا ودػدام ا اػى يف
الطاعف يحوز المخدر المضػبوط بويػر ً ػد محػدد وملمػوـ بػـ عػادت وضػممت حكم ػا ماينيػد
يف تحريػػات الضػػابطيف المػػذكوريف والتػػى اطم مػػت ألي ػػا كػػذلؾ دلػػت عمػػى يف الطػػاعف يحػػوز
المخدر با د اإلتدار واو ً د ملموـ ومحدد .

بػػـ خم ػػت فػػى الم ايػػة ألػػى عػػدـ اطمبمام ػػا لتمػػؾ التحريػػات فػػى ىػ ف ببػػوت ذلػػؾ الا ػػد

لديف ػ كؿ ذلؾ يدؿ د لة واضػحة عمػى اضػطراب يسػباب الحكػـ وعػدـ تماسػا ا ومػا ىػاب ا مػف
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خمػػؿ فضػػق عػػف الومػػوض يو اإلب ػػاـ الػػذ ي ػػاب ا ػ واػػو مايليػػب الحكػػـ ويسػػتودب ماضػػف

واإلحالة .

ٚاعزمش لؼبء إٌمغ ػٍ ٝرٌه إر لؼ ٝثأٔٗ :

" أذا كػػاف الحكػػـ ًػػد ح ػػؿ مػػف يًػواؿ ضػػابط الواًلػػة يف تحرياتػػف دلػػت عمػػى أتدػػار

المت ـ بالمواد المخدرة ػ واػذا عمػى خػقؼ مػاامت ى أليػف الحكػـ مػف يف األوراؽ خمػت مػف دليػؿ
يايمى عمى توافر ً د اإلتدار ػ ف ف ما يوردتف المحكمة عمى ال ورة المتادمة يماًض بلضف

الػػبلض اآلخػػر بحيػػث تسػػتطيل محكمػة الػػماض يف ت ارًػػب

ػػحة تطبيػػؽ الاػػاموف عمػػى حاياػػة

الواًلػػة ضػػطراب اللما ػػر التػػى يوردت ػػا وعػػدـ اسػػتاراراا اإلسػػتارار الػػذ يدلم ػػا فػػى حكػػـ
الوًابل البابتػة ممػا يسػتحيؿ عمي ػا ملػف يف تتلػرؼ عمػى ي يسػاس كومػت المحكمػة عايػدت ا
فى الدعو

" .
ماض ٔٔ ٜٜٔٗ/٘/ػ س ٘ٗ ػ رًـ  ٜٛػ ص  ٕٜٙػ طلف  ٕٙ / ٔٔٙٚٙؽ



ٚلؼذ وزٌه

:

" يكػػوف الحكػػـ مليبػػا أذا كػػاف مػػا يوردتػػف المحكمػػة ب سػػبابف ًػػد ورد عمػػى

ػػورة يمػػاًض

بلضػف الػبلض اآلخػر ػ وفيػف مػف التلػارض مػا ي ػمف بلػدـ التدػامس ويمطػو فػوؽ ذلػؾ عمػى
غمػػوض ةواب ػػاـ وت ػػاتر يمبػػئ عػػف اخػػتقؿ فكرتػػف عػػف عما ػػر الواًلػػة التػػى اسػػتخمص مم ػػا

اإلدام ػػة

مم ػػا يمك ػػف مل ػػف اس ػػتخقص ماومات ػػف سػ ػوا م ػػا تلم ػػؽ مم ػػا بواًل ػػة ال ػػدعو يو

بػػالتطبيؽ الاػػامومى ويلدػػز بالتػػالى محكمػػة الػػماض عػػف أعمػػاؿ رًابت ػػا عمػػى الودػػف ال ػػحيم
ضػػطراب اللما ػػر الت ػػى يورداػػا الحكػػـ وعػػدـ اسػػتاراراا اإلسػػتارار ال ػػذ يدلم ػػا ف ػػى حكػػـ

الوً ػػابل البابت ػػة

مم ػػا يس ػػتحيؿ مل ػػف يف تتل ػػرؼ عم ػػى ي يس ػػاس كوم ػػت محكم ػػة الموض ػػوع
".

عايدت ا وحكمت فى الدعو
ماض ٗ ٜٕٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ رًـ  ٔٗٚػ ص  ٛٗٚػ طلف ٖٕٕٗ  ٕ٘/ؽ

ماض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٜػ س  ٕٛػ رًـ  ٜػ ص ٗٗ ػ طلف ٓٗ ٗٙ / ٜؽ



ماض ٔٔ ٜٔٛ٘/ٙ/ػ س  ٖٙػ  ٖٔٙػ ٜٚٙ

و يمػاؿ مػػف ذلػػؾ الاػػوؿ بػ ف المحكمػػة وًػػد ًضػػت بملاًبػػة الطػػاعف عػػف دريمػػة أحػراز
وحيازتػػف لممخػػدر المضػػبوط بويػػر ً ػػد ملمػػوـ ومحػػدد طباػػا لممػػادة  ٔ/ٖٛمػػف الاػػاموف ٕٔٛ
لسػػمة ٓ ٜٔٙالملػػدؿ ًػػد حااػػت م ػػمحة ماكػػدة لػػف  ..ألف ذلػػؾ الو ػػؼ يخػػؼ مػػف و ػػؼ
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اإلحػراز با ػػد اإلتدػػار الػوارد بػ مر اإلحالػػة وبالتػػالى فػػق م ػػمحة لمطػػاعف مػػف التمسػػؾ ب ػػذا
الودػػف مػػف يسػػباب الطلػػف فيضػػحى غيػػر مابػػوؿ أذ ودػػف لمطلػػف بػػق م ػػمحة  ..ألف الليػػب

ال ػػذ ت ػػرد في ػػف الحك ػػـ الطل ػػيف ام ػػب عم ػػى

ػػحة يس ػػبابف وس ػػقمة ممطا ػػف وا ػػى ركيزت ػػف

األساسية ودعامتف الدوارية ف ذا ما ي اب ا الخمؿ واإلضطراب والتضارب والتماًض تداعى
الحكـ ب كممف وام د كيامف بما يستودب ماضف واإلعادة أذ

ىػئ يباػى ممػف لحمػؿ ًضػا

كمػا

سمؼ البيػاف ػ واػو مػايتحاؽ بػف م ػمحة الطػاعف فػى التمسػؾ ب ػذا السػبب مػف يسػباب الطلػف

واتخاذ سمدا وسبيق لطمب ماض الحكـ واإلحالة .
صبٔيب

:

اٌمظٛس ف ٝاٌزغجيت .

تمسػؾ الػػدفاع عػػف الطػػاعف بدمسػػة المحاكمػػة بلػػدـ دديػػة التحريػػات التػػى

ػػدر

بمػا عمي مػػا اإلذف بضػػبطف وتنتيىػػف وكػػذلؾ تنتػيش السػػيارة رًػػـ  .....مقكػػى الاػػاارة والتػػى
ًيػػؿ ب مػػف يسػػتلمم ا فػػى ممارسػػة تدػػارة المخػػدرات التػػى ياػػوـ ب ػػا ويسػػتليف ب ػػا فػػى توزيػػل تمػػؾ

المواد عمى عمقبف

ورتب الدفاع عمى ذلؾ بطقف كافػة األدلػة التػى يسػنر عم ػا تمنيػذ ذلػؾ

اإلذف ومم ػػا ضػػبط المخػػدر ذاتػػف واإلعتػراؼ الملػػزو أليػػف فػػى يعاػػاب ضػػبطف ألف تمػػؾ األدلػػة
مترتبػػة عمػػى ذلػػؾ اإلد ػ ار الػػذ ىػػابف الػػبطقف ومرتبطػػة بػػف أرتباطػػا يابػػؿ التدزبػػة ولػػـ تكػػف
لتودد لو ػ كما

تسمل ى ادة الضػباط الػذيف ًػاموا بتمػؾ اإلدػ ار ات التػى عاراػا الػبطقف

ألم ـ أمما يى دوف ب حة اإلد ار ات التى ًاموا ب ا عمى محو مخالؼ لمااموف ومبم ـ يسمل

ل ػػـ ًػػوؿ و تابػػؿ مػػم ـ ىػ ادة عمػػق بالمػػادة  ٖٖٙ /أدػ ار ات دمابيػػة والتػػى تبطػػؿ كػػؿ دليػػؿ
امببػػؽ عػػف اإلدػ ار المىػػوب بػػالبطقف والمػرتبط بػػف أرتباطػػا وبياػػا ػ وسػػاؽ الػػدفاع عمػػى

ػػحة

دفاعػػف ودديتػػف اللديػػد مػػف الاػرابف مم ػػا يف التحريػػات المػػذكورة دػػا ت مد مػػة الم ػػدر وفػػى

عبػػارات عامػػة

تنيػػد يكبػػر مػػف يف الطػػاعف يمػػارس تدػػارة الم ػواد المخػػدرة عمػػى مطػػاؽ واسػػل

ويرود ا عمى عمقبف مستليما فػى ذلػؾ بالسػيارة رًػـ  .....مقكػى الاػاارة ويمػف يحػوز كػذلؾ
مختمػػؼ األسػػمحة الماريػػة والػػذخابر دوف تػػرخيص

ػ دوف يف تتضػػمف تمػػؾ التحريػػات

ػ التػػى

أدعى بدمل ا الرابد يحمد ال ايس وكيؿ ًسـ مكافحة المخدرات بالدً مية وزميمػف المايػب .....
ػ يية بيامات يخر تدؿ وتمبئ عف يف التحريات المذكورة بموت ًد ار مف الدديػة والكنايػة بحيػث
تسػػوغ أ ػػدار اإلذف بضػػبط الطػػاعف وتنتػػيش سػػيارتف لضػػبط مػػا بحوزتػػف مػػف م ػواد مخػػدرة .

األمػػر الػػذ ي ػػـ تمػػؾ التحريػػات بالا ػػور وبالتػػالى فػػق يحػػوز اإلذف بالضػػبط والتنتػػيش بمػػا
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عمي ا ػ ألف الىارع عمدما ممم سمطة التحايؽ حؽ أ دار اإلذف بتنتيش المت ـ فى غير حالة

التمػػبس لػػـ يطم ػػؽ ا ػػذا الح ػػؽ دوف ًيػػد ب ػػؿ اسػػتمزـ يف يس ػػبؽ أ ػػدار تػ ػوافر التحري ػػات الد ػػادة
والكافيػة والدالػة عمػى يف دريمػػة مػا ( دماية يو دمحة ) وًلت بالنلػؿ وًامػت الػد بؿ والاػرابف
عمى يف مرتكب ا او المتحر عمف المراد

دور اإلذف بتنتيىف وذلؾ حماية لحريػات األفػراد

الىخ ية وحرمة يمقك ـ الخا ة التى كنم ا الدستور و ػام ا الاػاموف وحتػى

للبث اللاببيف وكيد الخ وـ راغبى اإلمتااـ واإلسا ة لممػ ذوف بتنتيى ـ .

تكػوف محػق

تتحاؽ تمؾ الددية عمى المحو النلػاؿ الػذ اسػت دفف الىػارع متػى كػاف دػامل التحريػات
ال اربػػد يحمػػد ال ػػابس ًػػد يخنػػؽ فػػى التلػػرؼ عمػػى م مػػة الطػػاعف وطبيلػػة عممػػف وزعػػـ يمػػف
عاطؿ يمارس عمق مىروعا سو اإلتدار بػالمواد المخػدرة ػ رغػـ يمػف يلمػؿ فػى م مػة تمديػد
المنروىػػات ويمارسػ ا ممػػذ يمػػد بليػػد وملػػروؼ ب ػػا بػػيف يً ارمػػف ومواطميػػف وياػػؿ بمدتػػف بحيػػث

تخنى عمى يحد .

كمػػا لػػـ تكىػػؼ التحريػػات المزعومػػة عػػف يف الطػػاعف سػػبؽ ات امػػف بارتكػػاب عػػدة د ػرابـ
بحيػػازة المػواد المخػػدرة وًضػػى بب ػ ار ة سػػاحتف مػػف تمػػؾ اإلت امػػات الظالمػػة واػػى وًػػابل ملمومػػة
كذلؾ و يدوز يف تخنى عف ضباط مكتب مكافحػة المخػدرات بالدً ميػة والػذ تر ػد بػف كافػة

تحركػػات المىػػتبف ب ػػـ فػػى ممارسػػة تدػػارة تمػػؾ الم ػواد بواسػػطة األد ػزة الحديبػػة والتػػى يمكػػف
الردوع ألي ا فى لحظات ملدودة دوف عما يو مىاة كما فىمت التحريات المػذكورة ػ كمػا ذكػر
الدفاع ػ فى التو ؿ ألى ملرفة مالؾ السيارة سالنة الذكر والتى ًيؿ يف الطاعف يستلمم ا فػى
ترويج بضاعتف المابمة مل يف التلرؼ عمى كافة البيامات الخا ة بالسيارة المىػار ألي ػا يمػر
سػ ؿ وميسػػر ويكنػػى اإلت ػػاؿ بػ دارة المػػرور المخت ػػة لملرفت ػػا مػػف خػػقؿ وسػػابؿ اإلت ػػاؿ
الحديبػػة المتاحػػة حاليػػا لػػد كافػػة الد ػػات اإلداريػػة ومم ػػا أدارة مكافحػػة المخػػدرات بمختم ػػؼ
المحافظػات والتػػى وفػرت ل ػػا الدولػة كافػػة تمػػؾ الوسػابؿ التػػى تمكم ػا مػػف دمػل الملمومػػات عػػف
ممػارس تمػؾ التدػارة محميػا ودوليػا مظػ ار لخطورت ػا عمػى المدتمػل والىػباب عمػى ودػف خػاص ػ
ول ػػـ تتض ػػمف التحري ػػات ك ػػذلؾ المظ ػػاار الدال ػػة عم ػػى ممارس ػػة الط ػػاعف لتم ػػؾ التد ػػارة المابم ػػة

ويسػػما عمقبػػف ومػػوع المخػػدر محػػؿ تمػػؾ التدػػارة طالمػػا يم ػػا اىػػتممت عمػػى المراًبػػة الىخ ػػية
التػى ادعػى الضػابطاف المػذكوراف الايػاـ ب ػا ػ والتػى اسػتورًت فتػرة طويمػة كمػا زعػـ كػؿ مم مػا
ب ًوالف .
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اػػذا وًػػد كىػػنت مػػدومات يسػػباب الحكػػـ المطلػػوف فيػػف ذاتػػف عػػف عػػدـ دديػػة التحريػػات

سػػالنة الػػذكر عمػػدما لػػـ ت خػػذ ب ػػا فػػى ى ػ ف ت ػوافر ً ػػد اإلتدػػار بالمخػػدر المضػػبوط لػػد
الطاعف ولـ تضبط بحوزتف يية يسمحة مارية يو ذخابر وفؽ التحريات المزعومة .
ويف ػػحت المحكمػػة

ػراحة عػػف يم ػػا تىػػاطر الميابػػة اللامػػة فػػى ى ػ ف اػػذا الو ػػؼ

ول ػػذا يطرحتػػف دامبػػا ولػػـ تلػػوؿ عميػػف ػ وفػػى اػػذا مػػا ياطػػل ب ػ ف المحكمػػة ردمػػت التحريػػات

المذكورة بلدـ الددية واملداـ الكناية ولـ ت خذ كذلؾ بادعػا ات الضػابطيف المػذكوريف ب م مػا
راًبا الطاعف مراًبة ىخ ية تبيما مف خقل ا ممارستف لتمػؾ التدػارة المخالنػة لماػاموف األمػر
الذ يستخمص ممف يف تمؾ المراًبات المدعى ب ا لـ تحدث ويف الملمومات التػى و ػمت ألػى
يسػػماع ما لػػـ يلاب ػػا بمػػة تحريػػات دػػادة ومبم ػرة ول ػػذا فاػػد كامػػت سػػطحية لموايػػة
أ دار اإلذف بالتنتيش بما عمي ا ويم ػا بػذلؾ

تسػػوغ

تلػدو مدػرد ير لدامل ػا و ت ػمم طالمػا

يم ػػا مد م ػػة الم ػػدر يف يا ػػاـ عمي ػػا ًض ػػا باإلدام ػػة باعتبارا ػػا تى ػػكؿ دل ػػيق يو ًريم ػػة ض ػػد

المتحػػر عمػػف وألف الااضػػى الدمػػابى ياضػػى فػػى الػػدعو بمػػا عمػػى يريػػف الىخ ػػى وعايدتػػف
الخا ة و يدوز لف يف يدخؿ فى عايدتف رييا خر لسوا .
ود ػػدير بال ػػذكر يم ػػف دم ػػاح عم ػػى الط ػػاعف م ػػف يف يتخ ػػذ م ػػف يس ػػباب الحك ػػـ القحا ػػة

ل ػػدور اإلذف بػػالتنتيش سػػمدا لماػػوؿ بلػػدـ دديػػة التحريػػات السػػاباة عمػػى واًلػػة الضػػبط والتػػى
ػػدر اإلذف بم ػػا عمي ػػا طالم ػػا يم ػػف يمك ػػف يف يس ػػتخمص مم ػػا تم ػػؾ المتيد ػػة بممط ػػؽ س ػػابس
واستد ؿ سديد .
و محػؿ لماػوؿ فػى اػذا ال ػدد بػ ف اإلذف بػػالتنتيش أممػا ي ػدر بمػا عمػى حكػـ الظػػاار

وم ػػا تكى ػػؼ عم ػػف األم ػػارات وال ػػد بؿ

ألف اإلذف الم ػػذكور ل ػػيس م ػػف ًبي ػػؿ يعم ػػاؿ البح ػػث

والتحر التى ياخذ في ا بحكـ الظاار ػ بؿ او أد ار مػف أدػ ار ات التحايػؽ و يدػوز أ ػدار
أ ّ ب ػػدد دريمػػة وًلػػت بالنلػػؿ وًامػػت الا ػرابف عمػػى يف مرتكب ػػا اػػو الم ػراد اإلذف بضػػبطف

وتنتيىف .

و ياخذ ب ذا الحكـ أ ّ بالمسبة إلدػ ار ات المحاكمػة التػى ينتػرض في ػا يم ػا سػارت عمػى

محػو سػو متنػػؽ ويحكػاـ الاػاموف مػػالـ يكػف امػاؾ دليػػؿ ًػاطل عمػى مخالنتػػف ولػيس اػذا ىػ ف
الاػػبض والتنتػػيش الػػذ يمطػػو عمػػى تلػػرض لمحريػػة الىخ ػػية التػػى حمااػػا الدسػػتور وكنم ػػا
الااموف كما سمؼ البياف والتى يتلػيف عػدـ التلػرض ل ػا يو الت ػد لم ػادرت ا أ ّ بمػا عمػى
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يدلػة ًاطلػة ودازمػة

يتطػػرؽ ألي ػا ىػػؾ يو ظػف واحتمػػاؿ أحت ارمػا لحاػػوؽ اإلمسػاف واػػى مػػف

المبادئ الراسخة فى كافة الدساتير الحديبة ومم ا الدستور الم ر وميباؽ األمـ المتحدة .

ولـ ت خذ محكمة الموضوع ب ذا الدفل ويطرحتف باول ا أمف فى غير محمف وًضت برفضػف
باول ا يف التحريات المذكورة تو مت ألى ملرفػة اسػـ المتحػر عمػف بالكامػؿ ويعابت ػا المراًبػة
الىخ ػية لمػػف ًامػا بدمل ػػا ويسػنرت عػػف يف الطػاعف يحػػوز ويحػرز المػواد المخػدرة فػػى غيػػر

األحواؿ الم رح ب ا ًاموما ول ذا تطمبف المحكمة كؿ اإلطمبماف ألػى دػديت ا وكنايت ػا لتسػويس
أ دار اإلذف بالتنتيش دوف د الة .
واذا الرد مليب لا ور ألف مدرد تو ؿ التحريات لملرفة اسـ الطاعف بالكامؿ يدؿ
مػػف ًريػػب يو بليػػد عمػػى تمػػؾ الدديػػة يو الكنايػػة فػػى التحريػػات المػػذكورة أذ لػػـ يمػػازع الطػػاعف
فى يمف الما ود بالتحر والذ ام ب عميف اإلذف بالضػبط والتنتػيش ةوامماأم ػبت ممازعتػف
حوؿ ما تـ دملف مف تحريات عف مىاطف المابـ المزعوـ فى اإلتدػار بػالمواد المخػدرة واػذا
المىاط يستمزـ ودود بمة مظاار تدؿ عميف وتمبئ عمف يمكف استخق
السػػاباة عمػػى

ا مف عما ر التحر

ػػدور اإلذف بضػػبطف وتنتيىػػف واػػو مػػا ً ػػر الحكػػـ فػػى بيامػػف حيػػث كػػاف

يتلػػيف عمػػى المحكمػػة يف تضػػمف حكم ػػا تمػػؾ اللما ػػر التػػى تػوافرت لػػدي ا والتػػى استخم ػػت
مم ػػا ببػػوت اإلت ػػاـ الدػػد المودػػف لمطػػاعف والػػذ

ػػدر اإلذف بضػػبطف وتنتيىػػف بمػػا عمي ػػا

وبػػدوف ذلػػؾ عمػػى محػػو مػػا محػػى أليػػف الحكػػـ الطلػػيف ف ػ ف ذلػػؾ اإلذف يكػػوف وًػػد امحػػرؼ عػػف
مسػػوغف الىػػرعى وي ػػبم وسػػيمة لمبحػػث عػػف دريمػػة مسػػمدة لمطػػاعف لػػـ يتحاػػؽ وًوع ػػا بالنلػػؿ
ول ػػذا كػػاف بػػاطق ألمػػف مػػف أد ػ ار ات التحايػػؽ ولػػيس مػػف ًبيػػؿ البحػػث عػػف الد ػرابـ وتا ػػى

وًوع ا ومرتكبي ا كما سبؽ الاوؿ .

وكػػاف عمػػى المحكمػػة حتػػى يسػػمـ ًضػػا اا مػػف اػػذا الل ػوار يف تاػػوؿ كممت ػػا فػػى عما ػػر
التحريػػات التػػى سػػبات أ ػػدار ذلػػؾ اإلذف وتبسػػط تمػػؾ اللما ػػر فػػى يسػػباب حكم ػػا حتػػى
تراًب محكمة الماض

حة استد ل ا وخمواا مف ىب ة التلسؼ فػى اإلسػتمتاج يو النسػاد فػى

اإلستد ؿ واو يمر يستحيؿ عمي ا الاياـ بف طالما يف يسباب الحكـ دا ت ًا رة عمػى اػذا

المحػػو وفػػى عب ػػارات عامػػة ومد مػػة يى ػػوب ا الومػػوض واإلب ػػاـ أذ يباػػى التسػػااؿ عػػف مااي ػػة
التحريات التى وبات ب ا المحكمة واطم ف ألي ا ودػدام ا ةوا ػدار اإلذف بمػا عمي ػا ًابمػا دوف
أدابة ىافية وماملة ويكوف الحكـ فى حاياتف وًد خق مف الػرد عمػى ذلػؾ الػدفل الدػوار ألف
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الرد دػا ىػكميا فاًػدا للما ػر الدواريػة ويسػاميد األساسػية وحتػى ياػاؿ يف المحكمػة يغنمػت
الػػرد عميػػف وفات ػػا يف الما ػػود مػػف الػػرد عمػػى ذلػػؾ الػػدفل الدػػوار يتلػػيف يف يكػػوف ب سػػباب

سابوة ومابولة ودديا

ىكميا .

والاػػوؿ بويػػر ذلػػؾ ينػػرغ ًواعػػد تسػػبيب األحكػػاـ مػػف من وم ػػا وماا ػػداا وي ػػم ا بالتسػػمط
والتحكـ واو ما ت با اللدالة يىد اإلبا وكذلؾ المظاـ الاضابى الم ر اللريؽ ب كممف .

ومف المقحظ يف ًضا محكمة الماض تواتر عمى يلميؿ المتىدد لتادير محكمة الموضوع

لددية التحريات التى تبرر

دور اإلذف بالابض والتنتيش ػ عمى اعتبار يف اػذا اإلدػ ار يمػر

لف خطر البالس عمى حريات المواطميف وحرمات مساكم ـ ألى الحد الذ ريت فيف يف ًضػا
محكمػػة الموضػػوع بػػبطقف ذلػػؾ اإلذف للػػدـ دديػػة التحريػػات التػػى بمػػى عمي ػػا عمػػى سػػمد مػػف
الاوؿ ب ف دامل ا ًد يخنؽ فى التو ؿ ألى ملرفة طبيلػة عمػؿ المتحػر عمػف وملرفػة م متػف

ومحػػؿ أًامتػػف ُيمبػػئ عػػف عػػدـ دػػديت ا اسػػتد ؿ سػػابس ومابػػوؿ يمطػػو عم ػى بمػػة تلسػػؼ فػػى
اإلسػػتمتاج يو فسػػاد فػػى اإلسػػتد ؿ بمػػا يبطػػؿ الحكػػـ ب كممػػف طالمػػا يف المحكمػػة تسػػامدت فػػى
ًضاب ا ب دامة المت ـ ألى الدليؿ المستمد مما يسنر عمف تمنيذ ذلؾ اإلذف .
وًػػد دػػر ًضػػا محكمػػة الػػماض يمػػف يىػػترط ل ػػحة اإلذف ال ػػادر بلمػػؿ مػػف يعمػػاؿ

التحايؽ يف يسباف تحريات دديػة سػاباة عمػى اإلذف
ٓ

حاػة عميػف ةوا كػاف اإلذف بػاطقً

وتواتر ًضا محكمة الماض عمى يف اللبرة فى اإلد ار او بمادماتف

بمتابدف ػ ويمف

يدوز اإلستد ؿ باللمؿ القحؽ و بالضبط القحؽ لماوؿ بددية التحريات ذلػؾ يمػف أذا لػـ

تر د التحريات الواًل السابؽ الوادب ر ػد

ػ فػ ف ذلػؾ ياكػد عػدـ دػديت ا ومػف ب ًػـ بطػقف

ي أذف ي در بما ً عمي ا ٓ
* ماض  ٜٔٙٛ/ٖ/ٔٛػ س  ٜٔػ ٕ ٙػ ٖٖٗ

* ماض ٔٔ ٜٔٛٚ/ٔٔ/ػ س  ٖٛػ ٖ ٔٚػ ٖٜٗ
* ماض ٖ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ  ٙٙػ ٖٓ٘

وًض ػػت محكم ػػة ال ػػماض بت يي ػػد حك ػػـ محكم ػػة الموض ػػوع ب ػػبطقف اإلذف لل ػػدـ ددي ػػة
التحريػػات لخمواػػا مػػف بيػػاف محػػؿ أًامػػة المػػت ـ وعممػػف الػػذ يمارسػػف مػػل يمػػف تػػادر يخىػػاب
ويباىر مىاطف فى محؿ مرخص بف ولف بطاًة ضريبية ػ ( ماػض ٖ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ
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ػ وًضػت ب ػحة مػا ذابػت أليػف محكمػة الموضػوع التػى يبطمػت أذف التنتػيش

 ٙٙػ ٖٓ٘ )

ت سيساً عم ى عدـ ددية التحريات لما تبيمتف مػف يف الضػابط الػذ أست ػدر لػو كػاف ًػد دػد
فى تحريف عف المت ـ للرؼ حاياة أسمف

ػ كما ًضت بػذلؾ ييضػا عمػى سػمد يف الضػابط لػو

كاف ًد دد فى تحريف لتو ؿ ألى عمواف المت ـ وسػكمف

ػ يمػا وًػد د مػف وخػق محضػر مػف

اإلىػػارة ألػػى عممػػف وتحديػػد سػػمف لا ػػور فػػى التحػػر ممػػا يبطػػؿ األمػػر الػػذ أست ػػدر وي ػػدر
الدليؿ الذ كىؼ عمف تمنيذ " ( ماض ٗ ٜٔٚٚ/ٕٔ/ػ س ٕٛػ  ٕٓٙػ ) ٔٓٓٛ
ييضاً  :ػ

* ماض  ٜٔٛ٘/ٗ/ٜػ س  ٖٙػ ٘ ٜػ ٘٘٘
* ماض ٖ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ  ٙٙػ ٖٓ٘
* ماض  ٜٔٚٚ/ٔٔ/ٙػ س  ٕٛػ ٓ ٜٔػ ٗٔ ٜػ طلف ٓٗ ٗٚ/ٙؽ

* ماض ٗ ٚٚ/ٕٔ/ػ س  ٕٛػ  ٕٓٙػ ٔٓٓٛ
* ماض ٖ ٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ  ٙٙػ ٖٓ٘

* ماض  ٚٛ/ٔٔ/ٕٙػ س  ٕٜػ ٓ ٔٚػ ٖٓٛ
* ماض  ٜٔٚٚ/ٔٔ/ٙػ س  ٕٛػ ٓ ٜٔػ ٕٗٔ
* ماض  ٜٔٙٛ/ٖ/ٔٛػ س  ٜٔػ ٔ ٙػ ٖٖٔ

*

ٚإعزمش لؼبء إٌمغ ػٍ ٝأْ  :ػ
" الدفل ببطقف اإلذف بالتنتيش للدـ ددية التحريات التى بمى عمي ػا دػوار ويتلػيف

عمػػى المحكمػػة اف تلػػرض ل ػػذا الػػدفل وتاػػوؿ كممت ػػا فيػػف ب سػػباب سػػابوة و ي ػػمم إلط ارحػػف
اللبػػارة الاا ػرة التػػى

يسػػتطاع مل ػػا الوًػػوؼ عمػػى مسػػوغات مػػا ًضػػى بػػف الحكػػـ فػػى اػػذا

الى ػ ف أذ لػػـ تبػػد المحكمػػة ريي ػػا فػػى عما ػػر التحريػػات السػػاباة عمػػى اإلذف بػػالتنتيش يو تاػػؿ
كممت ا فػى كنايت ػا لتسػويس أ ػدار مػف سػمطة التحايػؽ مػل أم ػا يًامػت ًضػا اا باإلدامػة عمػى
الدليؿ المستمد مما يسنر عمف تمنيذ اذا اإلذف ومف بـ يكوف الحكـ مليباً بالا ور والنساد فى
اإلستد ؿ بما يستودب ماضف " ٓ
*

*

ماض ٗ ٜٔٛٓ/ٕ/ػ س ٖٔ ػ  ٖٚػ ٕٔٛ
ماض ٖ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ  ٙٙػ ٖٓ٘ ػ طلف ٓ ٔٙٙلسمف  ٗٚؽ
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و بطقف اإلذف ال ادر بالضبط يوالتنتيش يو التسديؿ يو ب

عمؿ مف يعماؿ التحايؽ

ػ يبطؿ بالتالى كافة األدلة المترتبة عمى تمنيذ ذلؾ اإلذف ما دامت وبياة ال مة بف ما كامػت
لتودد لو ٓ
* ماض ٗ ٚٚ/ٕٔ/ػ س  ٕٛػ  ٕٓٙػ ٔٓٓٛ
* ماض ٖ ٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ  ٙٙػ ٖٓ٘

* ماض  ٚٛ/ٔٔ/ٕٙػ س  ٕٜػ ٓ ٔٚػ ٖٓٛ
* ماض  ٜٔٚٚ/ٔٔ/ٙػ س  ٕٛػ ٓ ٜٔػ ٜٗٔ
* ماض  ٜٔٙٛ/ٖ/ٔٛػ س  ٜٔػ ٔ ٙػ ٖٖٔ
فبطقف ا د ار

لبطقف مابمى عميف ًاعدة ادرابية عامف بماتضى ًػاموف ا دػ ار ات

الدمابيػػة ويحكػػاـ محكمػػة الػػماض ٓ فالمػػادة  ٖٖٔ /يٓج تػػمص عمػػى يف  " :الػػبطقف يترتػػب
اد ار دوار ٓ وًضت المادة ٖٖٙ /يٓج

عمى عدـ مراعاة يحكاـ الااموف المتلماة ب

عمػى يمػف  :ػ اذا تاػرر بطػقف ادػ ار فامػف يتمػاوؿ دميػل اآلبػار التػى تترتػب عميػف مباىػر
ولزـ اعادتف متى يمكف ذلؾ " ٓ

*

ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ِشاسا ثأْ  :ػ
" الااعدة يف ما ُبمى عمى باطؿ ف و باطؿ "
* ماض  ٜٖٔٚ /ٗ /ٜػ س ٕٗ ػ ٘ٓٔ ػ ٘ٓٙ
* ماض  ٖٚ / ٗ / ٕٜػ س ٕٗ ػ ٔٔٙػ ٘ٙٛ
" وتطبياػػات ػ اػػذ الااعػػدة عديػػدة

تاػػل تحػػت ح ػػر فػػى ًضػػا محكمػػة الػػماض

فحكمت م ار اًر ب ف زـ الابض والتنتيش الباطميف اادار كؿ مايترتب عمي ما " ٓ
* ماض  ٙٙ/ٖ /ٚػ س  ٔٚػ ٓ٘ػ ٕ٘٘

* ماض  ٙٔ/ٔٔ/ٕٛػ سٕٔػ ٖ ٜٔػ ٜٖٛ
* ماض ٖٓ ٙٓ/٘/ػ س ٔٔ ػ  ٜٙػ ٘ٓ٘
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*

ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ػ

الػػذ

يدػػوز ا سػػتماد فػػى ادامػػة المػػت ـ الػػى ضػػبط المػػادة المخػػدرة ملػػف متيدػػة لمتنتػػيش

"

ًػػاـ بػػف وكيػػؿ الميابػػة ألف اػػذا الػػدليؿ متنػػرع عػػف الاػػبض الػػذ وًػػل بػػاطق ولػػـ يكػػف

ليودد لو اذا ا د ار الباطؿ و ف مابمى عمى الباطؿ ف و باطؿ "
* ماض ٕٔ ٜٔ٘ٛ/ٔٓ /ػ س  ٜػ  ٕٓٙػ ٖٜٛ

*

ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ  :ػ
" مادامت ادامة المت ـ ًػد اًيمػت عمػى الػدليؿ المسػتمد مػف محضػر تنتػيش باطػؿ

ػ فام ػػا تكػػوف

وعمػػى ا عت ػراؼ الممسػػوب اليػػف فػػى اػػذا المحضػػر الػػذ امكػػر فيمػػا بلػػد
حيحة عتماد الحكـ عمى محضر اد ار ات باطمة ٓ
* ماض  ٜٔ٘ٓ/ٔٔ/ ٕٛػ س ٕ ػ  ٜٚػ ٕ٘٘

تسػػمل ىػ ادة مػػف ًػػاـ ب ػػذا اللمػػؿ التلسػػنى المىػػوب بػػالبطقف ألمػػف أف يىػ د

كمػػا

ب حة اإلد ار الباطؿ الذ ًاـ بف عمػى محػو مخػالؼ لماػاموف ومبمػف

يسمل لف ًوؿ ٓ

تابػؿ ممػف ىػ ادة و

* ماضٖٜٜٔٓ/ٔ/ػ سٔٗ ػ ٗ ػ ٔٗ ػ طلف ٖٖٓ٘ٔ ٜ٘/ؽ

*

"ٔ

رم ٛي زلىّخإٌمغ ف ٝؽىُ ِٓ ػي ْٛأؽىبِٙب  :ػ
ػ مف المارر يف بطقف الابض للدـ مىروعيتف يمبمػى عميػف عػدـ التلويػؿ فػى
ا دامة عمػى ي دليػؿ يكػوف مترتبػا عميػف

يو مسػتمدا ممػف ػ وتاريػر ال ػمة

بيف الابض الباطؿ وبػيف الػدليؿ الػذ تسػتمد اليػف سػمطة ا ت ػاـ ييػا كػاف موعػف
مف المسابؿ الموضوعية التى ين ؿ في ػا ًاضػى الموضػوع
ماداـ التدليؿ عمي ا سابوا ومابو
ضػػد

بويػر ملاػب

ولما كاف ابطػاؿ الاػبض عمػى المطلػوف

زمػػف بالضػػرورة ااػػدار كػػؿ دليػػؿ امكىػػؼ متيدػػة الاػػبض الباطػػؿ وعػػدـ

ا عتػػداد بػػف فػػى ادامتػػف ومػػف بػػـ فػػق يدػػوز ا سػػتماد الػػى ود ػود فتػػات دوف
الوزف مف مخدر الحىيش بديب

دير الذ يرسمف وكيؿ الميابة الى التحميػؿ
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ألف اذا ا دػ ار والػدليؿ المسػتمد ممػف متنػرع عػف الاػبض الػذ

ولـ يكف ليودد لو اد ار الابض الباطؿ ٓ

ٕ

ػ الااعػدة فػى الاػاموف يف مػابمى عمػى الباطػؿ ف ػو باطػؿ

وًػل بػاطق

ولمػا كػاف

دػدو

مػػف ت ػريم الحكػػـ بػػبطقف الػػدليؿ المسػػتمد مػػف اللبػػور عمػػى فتػػات لمخػػدر
الحى ػػيش بدي ػػب

ػػدير المطل ػػوف ض ػػد بل ػػد ابط ػػاؿ مطم ػػؽ الا ػػبض عمي ػػف

والتارير ببطقف ما تق مت ق بف ومترتبا عميف ألف مااو زـ با ًتضػا
اللامػػى والممطاػػى

يحتػػاج الػػى بيػػاف لمػػا كػػاف مػػا تاػػدـ وكػػاف مػػا يورد

الحكػػـ سػػابوا ويسػػتايـ بػػف ًضػػاا

ومػػف بػػـ تمحسػػر عمػػف دعػػو الا ػػور فػػى

التسبيب ٓ

ٖ

ػ

مػػف الماػػرر امػػف

يضػػير اللدالػػف افػػقت مدػػرـ مػػف اللاػػاب باػػدر مايضػػيراا

ا فتبات عمى حريات الماس والابض عمي ـ بدوف ودف حؽ " ٓ
* ماض  ٜٖٔٚ/ٗ/ٜػ س ٕٗ ػ ٘ٓٔ ػ ٘ٓٙ
صبٌضب  :لظٛس آخش ف ٝاٌزغجيت .

كامت ممازعة الطاعف فى مكاف ضبطف وزمامف مف بػيف يودػف الػدفاع الدواريػة التػى

تمسؾ ب ا عمد اسػتدوابف يمػاـ سػمطة التحايػؽ فػور ضػبطف
األولى ب ف ضػبطف كػاف

فاػد يوضػم عمػى النػور ولموامػة

ػباح يػوـ  ٕٖٓٓ/ٔٔ/ٙالسػاعة  ٜص ػ يمػاـ مركػز المم ػورة

ولـ يكف ذلؾ بدابرة مركز طمخا كما ورد بمحضر الضبط ويًواؿ الضػباط الىػ ود الػذيف ًػاموا

بضػػبطف  .وييػػد فػػى دفاعػػف الىػػااد  .......الػػذ سػػبؿ يم ػػاـ المحكمػػة بدمسػػة المحاكمػػة
ورتب الدفاع عمى ذلؾ بطقف اإلذف ال ادر مف سمطة التحايؽ ألف الدرابـ التى مسبت أليػف
لػػـ تاػػل ب ػدابرة مركػػز طمخػػا كمػػا يمػػف لػػـ يضػػبط بػػدابرت ا و ياػػيـ بتمػػؾ الػػدابرة ولمػػا كػػاف اإلذف
ال ادر مف تمؾ السمطة ًد
ب

ػػدار أذ

در مف وكيؿ ميابة طمخا ومف بـ كاف باطق للدـ اخت ا ف

يخػػتص عمػػق بالمػػادة  ٕٔٚ /أد ػ ار ات دمابيػػة أ أذا كامػػت الد ػرابـ المػػذكورة

وًلت بدابرة اخت ا ف ( مركز طمخا ) يو يايـ ب ا المت ـ يو يضبط فى دابرت ا واػو مػالـ
يتحاؽ بالمسبة لمطػاعف واػذا الػبطقف متلمػؽ بالمظػاـ اللػاـ ول ػذا يمكػف التمسػؾ بػف فػى ييػة
حالة تكوف عمي ا الدعو بؿ وتاضى بف المحكمػة مػف تماػا منسػ ا و يرفػل اػذا اللػوار عػف
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اإلذف المػذكور يف يكػػوف مػف ًػػاـ بتمنيػػذ ػ بلػض ضػػباط مكتػػب مكافحػة مخػػدرات المم ػػورة
ذو اإلخت اص اللاـ والىامؿ لكافة يد از الدم ورية .

ألف اإلذف بالتنتيش موع مػف التنػويض فػى اإلخت ػاص

ول ػذا يمبوػى يف يكػوف اآلمػر

بالتنتيش والابض مخت ا ي ق ب دار ةوا كاف تنػويض غيػر بتمنيػذ يمػر بػاطق أذ لػـ يكػف
مخت ا محميا وموعيا ب دار ذلؾ األمر وألف فاًد الىئ يلطيف .
ولما كػاف م ػدر اإلذف المػذكور اػو وكيػؿ ميابػة مركػز طمخػا ويمح ػر اخت ا ػف فػى

حدود ذلؾ المركز ودابرتف وحداا و يمتد ألى خارد ا ػ وكاف الطاعف

يايـ فػى تمػؾ الػدابرة

بػؿ ياػػيـ بػػدابرة مركػػز ميػػت غمػػر كمػػا لػػـ يضػػبط ب ػػا ولػػـ تاػػل الدػرابـ المػػذكورة فػػى مطاً ػػا بػػؿ
وًلت ػ عمى ماياوؿ اإلت اـ ػ بدابرة مركز المم ورة ف ف اإلذف المىار أليف يكوف باطق للدـ
اخت اص م در محميا ب

دار ويمسحب ذلؾ البطقف ألى كافة األدلة المترتبة عمى تمنيذ

ومم ا ضبط المخدر ذاتف و تابؿ ى ادة مف ًػاموا بػذلؾ اإلدػ ار المخػالؼ لماػاموف كمػا سػمؼ
البياف .
ولـ ت خذ محكمة الموضوع ب ذا الدفاع الدوار الذ يسامد الواًل ويظاار اطمبماما
مم ػػا ألً ػواؿ ى ػ ود اإلببػػات مػػف الضػػباط سػػالنى الػػذكر ولبات ػػا بمػػا دػػا ب ػػا مػػف يف ضػػبط

الطاعف كاف بػدابرة مركػز طمخػا وفػى المكػاف والزمػاف الػوارد بىػ ادت ـ واػو اسػتد ؿ مليػب
ألف يًػوال ـ الػواردة بمحاضػػر الضػػبط وبالتحاياػػات اػػى بػػذات ا المملػػى عمي ػػا بمخالنػػة الحاياػػة
والواًػػل ورمااػػا المػػدافل عػػف الطػػاعف بالكػػذب ولمػػا يمطػػو عميػػف اػػذا الػػرد مػػف م ػػادرة عمػػى
المطموب .

ولمػػا كػػاف الػػدفل المػػذكور مػػف يودػػف الػػدفاع الدواريػػة التػػى يمكػػف يف يتويػػر ب ػػا ودػػف

الػ ير فػػى الػػدعو لػػو

ػػحت ػ ومػػف بػػـ فاػػد كػػاف يتلػػيف عمػػى المحكمػػة تحايػػؽ ذلػػؾ الػػدفاع

بموغا لواية األمر فيف وذلؾ بسااؿ يفراد الاوة الم احبة لمضباط المذكوريف وًوة الضبط بلد
التو ػػؿ ألػػى ملرفػػة يسػػماب ـ ومحػػاؿ يًػػامت ـ مػػف واًػػل مػػا يببػػت بػػدفتر يحػواؿ كػػؿ مػػف مركػػز
ىػػرطة المم ػػورة وطمخػػا وتكميػػؼ الميابػػة بػ عقم ـ بالحضػػور يمػػاـ المحكمػػة ألدا ى ػ ادت ـ
بالدمسة التى تحدداا ل ذا الورض ألم ـ ليسوا مف ى ود المنى حتى يكمؼ المت ـ بػ عقم ـ

ةوامما اػـ مػف ىػ ود الواًلػة الػذيف عا ػروا وًابل ػا ويحػداب ا يو يمكػف يف يكومػوا ًػد ىػاادواا
وعايموا تنا يم ا ػ وللؿ فى يًوال ـ التى تسمل ا المحكمة ألوؿ مرة مايدفل ا ألػى توييػر ريي ػا
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والذ كومتف فى الدعو وظروف ا ًبؿ سماع ـ أذ

يدوز لممحكمة يف تبد رييا فى دليؿ

لػػـ ُيلػػرض بلػػد عمػػى بسػػاط البحػػث يمام ػػا بػػؿ يتلػػيف بػػدا ة سػػماع ىػ ادة الىػػااد فػػى حضػػور
المػػت ـ والمػػدافل عمػػف بػػـ أبػػدا ال ػ ير بلػػد ذلػػؾ فػػى ى ػ ادتف ومػػا ُيسػػنر عمػػف مماًىػػة يط ػراؼ
الخ ومة لتمؾ الى ادة يما أبدا ال ير المسبؽ مف المحكمة ًبؿ ذلؾ ف مر محظور عمي ا .

ػريم مػػف

واػػذا التحايػػؽ كػػاف يتلػػيف عمػػى المحكمػػة الايػػاـ بػػف دوف حادػػة ألػػى طم ػب

الػػدفاع ألف ممازعتػػف وعمػػى المحػػو السػػالؼ بيامػػف يمطػػو عمػػى طمػػب دػػازـ ب د اربػػف أذ ُين ػػـ
مم ػػا أ ّ اػػذا الملمػػى و يسػػتدؿ مم ػػا أ تمػػؾ الد لػػة اػػذا ألػػى مػػااو ماػػرر مػػف يف تحايػػؽ

األدلػػة اػػو وادػػب المحكمػػة فػػى الماػػاـ األوؿ و يدػػوز بحػػاؿ يف يكػػوف راػػف مىػػيبة المػػت ـ يو
المػدافل عمػف وألف اللبػرة فػى المحاكمػات الدمابيػػة بالتحاياػات الىػنوية التػػى تدري ػا بالدمسػػة
اللممية وتسمل فى خقل ا الىػ ود سػوا إلببػات الت مػة ضػد المػت ـ يو مني ػا عمػف ػ وباإلضػافة
ألى ما تادـ ف ف الااضى الدمابى

ياؼ مف يدلػة الػدعو موًنػا ًا ػ ار عمػى مدػرد التػرديم

بػػيف مػػا تادمػػف سػػمطة اإلت ػػاـ مػػف يدلػػة الببػػوت ويدلػػة المنػػى التػػى ياػػدم ا المػػت ـ الػػذ تدػػر
محاكمتػػف ػ ةواممػػا ياػػوـ بػػدور أيدػػابى مىػػط فيدػػر مػػف التحايػػؽ مػػاي ار

زمػػا لكىػػؼ الحاياػػة

وال دايػػة لم ػواب وحتػػى يماػػى المػػذمب دػ از مػػا ًارفتػػف يػػدا مػػف دػػرـ ويظنػػر البػػرئ الػػذ لػػـ

ياػارؼ ذمبػا يو أبمػا ب ار تػف ػ وألف المػت ـ يكمػؼ ب ببػات ب ار تػػف ألم ػا بابتػة ي ػق وفػؽ ًريمػػة
الب ار ة الماررة فى الدستور واى يمف برئ حتى تببت أدامتف واذ الاريمة تقزمف ممذ و دتف
و تمنؾ عمف طواؿ حياتف وما الدريمة أ عارض يلترض سبيم ا

وعمػى سػمطة التحايػؽ

أًامة الد ليؿ عمى ما يماًض تمؾ الاريمة ويخالن ا ف ذا لـ تتوافر تمؾ األدلة الااطلة الدازمة
عمػػى ذلػػؾ ىػػاب ا الىػػؾ يو الا ػػور تلػػيف اللػػودة ألػػى األ ػػؿ اللػػاـ واػػى ًريمػػة الب ػ ار ة دوف

حادة إلببات ا ألم ا بابتة ي ق و يكمؼ المر ب ببات مااو بابت ب
ولما او مارر كذلؾ ب ف عمى المحكمة يف تنسػم

مف كما سبؽ الاوؿ .

ػدراا لتحايػؽ دفػاع المػت ـ كممػا

يمكف ذلؾ وكاف دواريا خا ة ويم ا المقذ األخير الذ يلت ـ بف و يدوز بحاؿ يف تومػؽ
باب ا فى ودف طارًف ألف فى ذلؾ ماياذ اللدالة يىد اإليذا وت با يىد اإلبا

.

ةواذ لػػـ تدػػر المحكمػػة ذلػػؾ التحايػػؽ مػػل لزومػػف ورغػػـ يمػػف ظػػاار التلمػػؽ بالػػدعو
وممكف وليس مسػتحيق ودػا رداػا عميػف عمػد أط ارحػف ًا ػ ار مىػوبا بالنسػاد فػى اإلسػتد ؿ
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فض ػػق ع ػػف التلس ػػؼ ف ػػى اإلس ػػتمتاج فػ ػ ف الحك ػػـ المطل ػػوف في ػػف يض ػػحى مليب ػػا وادب ػػا ماض ػػف

واإلحالة .

ٚلذ لؼذ ثزٌه زلىّخ إٌمغ فمبٌذ

:

" طمػب التحايػؽ يىػػترط يف ي ػاغ فػػى عبػارات خا ػػة يو يلنػاظ مليمػػة بػؿ يكنػػى يف
ين ـ د لة وضمما مػف سػياؽ عبػارات المػت ـ والمػدافل عمػف مػاداـ اػذا الن ػـ واضػحاً يىػوبف

غموض يو أب ػاـ كمػا اػو الحػاؿ فػى الػدفاع السػالؼ الػذكر والػذ تمسػؾ بػف الطػاعف ولموامػة

األولة خقؿ أستدوابف بالتحايؽ وب ًوالف اماـ الميابة اللامة فا بم بذلؾ واًلاً مسطو اًر ب وراؽ
مطروحاً دابما عمى المحكمػة وعمي ػا تحاياػف ولػو مػف تماػا منسػ ا ألف تحايػؽ األدلػة

الدعو

فى المواد الدمابية او وادب المحكمة فى الماػاـ األوؿ و ي ػم يف يكػوف راػف مىػيبة المػت ـ
يو المدافل عمف ٓ"
* ماض  ٜٔٛٙ/ٔٓ/ٜػ س  ٖٚػ  ٖٔٛػ  ٕٚٛػ طلف ٕٕ ٕٛلسمة  ٘ٙؽ
ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ وزٌه ثأْ :

" دفاع المت ـ ب مف ضبط فى مكاف غير المكػاف الػذ حػدد ىػ ود اإلببػات مػف يودػف

الػػدفاع الدواريػػة والتػػى يترتػػب عمي ػػا لػػو

ػػحت توييػػر ودػػف ال ػ ير فػػى الػػدعو

و يدػػوز

أط ارحػػف باالػػة اإلطمبمػػاف ألػػى تمػػؾ األً ػواؿ طالمػػا يم ػػا بػػذات ا محػػؿ الملػػى بالمخالنػػة لمحاياػػة
ورمااػػا المػػت ـ بالكػػذب وعمػػى المحكمػػة تحايػػؽ اػػذا الػػدفاع بموغػػا لوايػػة األمػػر فيػػف ةوا ّ كػػاف
الحكـ مليبا لا ور وادبا ماضف واإلحالة لا ورتسبيبف ةواخقلف بحؽ الدفاع .



*

ماض ٗٔ ٜٜٔٔ/ٕ/ػ س ٕٗ ػ رًـ ٗ ٜػ ص  ٙٗٚػ طلف ٓ ٙٓ / ٔٙؽ

وّب لؼـــــذ ثأْ :
" الدفاع الذ ً د بف تكذيب يًواؿ الىااد

يسوغ اإلعراض عمف باالة اإلطمبمػاف

ألػى مػا ىػ د بػػف الىػااد المػذكور لمػػا يمبمػف اػذا الػػرد مػف م ػادر لمػػدفاع ًبػؿ يف يمحسػـ يمػػر
بتحايؽ تدريػف المحكم ػػة و يادح فى اذا يف يسكت الػدفاع عػف طمػب أدػ ار اػذا التحايػؽ مػا
داـ يف دفاعف يمطو عمى المطالبة الدازمة ب درابف "ٓ

* ماض ٖٓ ٜٔٛٔ/ٕٔ/ػ س ٕٖ ػ  ٕٜٔػ ٕٕٓٔ
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*

وّب لؼـــــذ ثأْ :
"

تحايػؽ األدلػة فػى المػواد الدمابيػة اػو وادػب المحكمػة فػى الماػاـ األوؿ و ي ػم يف

يكوف راف مىيبة المت ـ يو المدافل عمف " ٓ

* ماض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٕ/ػ س ٖٕ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٔ

*

ٚلذ عش ٜلؼبء إٌمغ :
" أذا كػػاف الػػدفاع ًػػد ً ػػد مػػف دفاعػػف تكػػذيب ىػػااد اإلببػػات ػ ومػػف ىػ مف لػػو

ػػم يف

يتويػػر بػػف ودػػف ال ػ ير فػػى الػػدعو فاػػد كػػاف ل ازم ػاً عمػػى المحكمػػة يف تمح ػػف وتاسػػطف حاػػف
حضػف أف اػى ريت أط ارحػف يمػا
بتحايػؽ تدريػف بموغػاً ألػى غايػة األمػر فيػف يو تػرد عميػف بمػا ُي ْد ُ
وًػػد يمسػػكت عػػف تحاياػػف وكػػاف مػػا يوردتػػف رداً عميػػف باالػػة اإلطمبمػػاف ألػػى اً ػواؿ الىػػااد غيػػر
سابس لما يمطو عميف مف م ادرة الدفاع ًبؿ يف يمحسـ يمر ف ف حكم ا يكوف مليباً " ٓ
* ماض ٓٔ ٜٜٔٓ/٘/ػ س ٔٗ ػ ٕٗٔ ػ ٗٔٚ

*

وّب لؼـــــذ ثأٔٗ  :ػ
" لما كاف الدفاع الذ يبدا الطاعف يتدػف ألػى منػى النلػؿ المكػوف لمدريمػة ةوالػى أببػات

أسػػتحالة ح ػػوؿ الواًلػػة كمػػا روااػػا ى ػ ود اإلببػػات ف مػػف يكػػوف دفاع ػاً دواري ػاً لتلماػػف بتحايػػؽ

الدليؿ فى الدعو إلظ ار ودف الحؽ فيف  ..مما كاف ياتضى مف المحكمة واى تواد ػف يف

تتخذ مف الوسابؿ لتحاياف وتمحي ف بموغاً لواية األمر فيف "ٓ

* ماض ٔٔ سبتمبر سمة  ٜٔٛٛطلف  ٕٔ٘ٙلسمة  ٘ٛؽ

*

ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ف ٝاٌؼذيذ ِٓ أؽىبِٙب ثأْ

:

ػ

" يف تحايػػؽ األدلػػة فػػى الم ػواد الدمابيػػة اػػو وادػػب المحكمػػة فػػى الماػػاـ األوؿ ووادػػب

عمػػى المحكمػػة تحايػػؽ الػػدليؿ مػػاداـ تحاياػػف ممكمػػا وبوػػض المظػػر عػػف مسػػمؾ المػػت ـ فػػى ىػ ف
اذا الػدليؿ ألف تحايػؽ يدلػة اإلدامػة فػى المػواد الدمابيػة ي ػم يف يكػوف راػف مىػيبة المػت ـ
يو المدافل عمف "ٓ
* ماض ٕٗ ٚٛ/ٗ/ػ سٕٜػ ٗ ٛػ ٕٗٗ

* ماض ٕ٘ ٛٗ/ٔٔ/ػ سٖ٘ ػ ٘ ٔٛػ ٕٔٛ
* ماض ٔٔ ٖٛ/٘/ػ سٖٗ ػ ٕٗٔ ػ ٕٔٙ

338

* ماض ٘ ٗ٘/ٔٔ/ػ مدموعة الاواعد الاامومية ػ ج  ٚػ رًـ  ٕ/ػ ص ٕ
* ماض ٕ٘ ٗٙ/ٖ/ػ مدموعة الاواعد الاامومية ػ ج  ٚػ ٕٓٔ ػ ٖٔٔ

*

وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ

:

ػ

" األ ػؿ فػػى األحكػػاـ الدمابيػػة يف تبمػػى عمػػى التحايػػؽ الىػػنو الػػذ تدريػػف المحكمػػة

بالدمسة وتسمل فيف فى مواد ة المت ـ ى ادات الى ود ماداـ سماع ـ ممكما " ٓ
* ماض ٔٔ ٕٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ  ٜٔٚػ ٓٛٚ
* ماض ٖٓٚٛ/ٔ/ػ س  ٕٜػ ٕٔ ػ ٕٓٔ

* ماض  ٖٚ/ٖ/ٕٙػ س ٕٗ ػ  ٛٙػ ٕٔٗ
* ماض ٔ ٖٚ/ٗ/ػ س ٕٗ ػ ٖ ٜػ ٗ٘ٙ

*

وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ
"

:ػ

سػػماع الىػػااد يتلمػػؽ بمػػا يبػػدا ف ػػى التحاياػػات بمػػا يط ػػابؽ يو يخ ػػالؼ غي ػػر م ػػف

الى ود بؿ بما يبديف فى دمسة المحاكمة ويسل الدفاع مماًىتف يظ ا ار لودف الحاياة " ٓ
* ماض ٖ ٜٖٔٚ/ٙ/ػ سٕٗ ػ ٗٗٔ ػ ٜٜٙ

* ماض ٖٔ ٜٙ/ٔٓ/ػ س ٕٓ ػ ٕٓٔ ػ ٜٔٓٙ
ساثؼب  :لظٛس آخش ف ٝاٌزغجيت :

يضاؼ الدفاع عف الطاعف ألػى يودػف دفاعػف السػاباة دفلػا دواريػا خػر مػادا يف

اإلذف ال ػادر بضػبطف وتنتيىػف ػ عمػى فػرض

ػدور مػف المخػتص ب

ػدار ػ

ػدر لضػبط

دريمػػة مسػػتابمف لػػـ تكػػف ًػػد وًلػػت بلػػد بػػدابرة مركػػز طمخػػا واسػػتدؿ الػػدفاع عمػػى ذلػػؾ بمػػا ورد
ب ػػذلؾ األم ػػر حي ػػث تض ػػمف

ػ ػراحة م ػػا يني ػػد م ػػدب ال ارب ػػد يحم ػػد ال ػػايس وكي ػػؿ ًس ػػـ مكافح ػػة

المخدرات بالمم ورة لضبط وتنتيش ىخص وسيارة  ( ..........الطاعف ) حاؿ تردد عمى
دابرة مركز طمخا لضبط مايحوز مف مواد مخدرة .

واذ اللبارات تدؿ وفؽ من وم ا الواضػم ود لت ػا الظػاارة عمػى يف الطػاعف لػـ يكػف
متواددا فى دابرة مركز طمخا وًت أ دار اإلذف المذكور ويمف سيتوادد بتمؾ الدابرة فػى وًػت
حػػؽ خا ػػة ويمػػف كػػاف يسػػتاؿ السػػيارة سػػالنة الػػذكر والتػػى بحكػػـ حركت ػػا المسػػتمرة تدتػػاز

حدود عدة مدف ومراكز مختمنة ػ وتػدؿ عبػارة " حػاؿ تػردد عمػى دابػرة مركػز طمخػا " عمػى يف
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ذلؾ اإلذف يطبؽ أ أذا توادد الطاعف بػدابرة مركػز طمخػا واػو مػا ينيػد حتمػا يمػف لػـ يكػف

بلد فى تمؾ الدابرة وًت أ دار ويمف سيتوادد ب ا فى وًت حؽ .
ويك ػػوف اإلذف الم ػػذكور وً ػػد

ػػدر لض ػػبط دريم ػػة ل ػػـ تك ػػف ً ػػد وًل ػػت بل ػػد ف ػػى دابػ ػرة

اخت اص م در اإلذف واو وكيؿ ميابة طمخا ػ ويف الدريمة المذكورة ستال فى فترة مستابمة
حاػػة عمػػى أ ػػدار

ول ػػذا كػػاف اإلذف المػػذكور بػػاطق ألف ىػػرط

امػػاؾ دريمػػة وًلػػت بالنلػػؿ بػػدابرة اخت ػػاص م ػػدر ذلػػؾ اإلذف

ػػحة أ ػػدار يف تكػػوف

لضػػبط دريمػػة مسػػتابمة

وكاف عمػى سػمطة التحايػؽ يف تتم ػؿ فػى أ ػدار اإلذف السػالؼ الػذكر حتػى تت كػد مػف ودػود
الطاعف فى دابرة مركز طمخا بـ ت در اإلذف بضبط الطاعف وتنتيىػف وكػذا تنتػيش سػيارتف
وذلؾ بتكميؼ دامل التحريات باإلستمرار فى التحر

حتػى يتوادػد الطػاعف وسػيارتف فػى اػذ

الدابرة بـ ي در اإلذف بالضبط والتنتػيش بحيػث يمكػف الاػوؿ بػ ف اإلذف

ػدر لضػبط دريمػة

وًلت بالنلؿ فى دابرة اخت اص م در وليس لضبط دريمة مستابمة لـ تكف ًد وًلػت بلػد

فى ذلؾ المطاؽ .
اػػذا ألػػى يف وًػػوع الدريمػػة فػػى ذلػػؾ المطػػاؽ مسػػتابق يمػػر محتمػػؿ ولػػيس محااػػا أذ ًػػد
يوير الطاعف ود تف فيتدف بسيارتف ألى مكاف خر ومف بـ فق يدػوز ضػبطف وتنتيىػف بمػا
عم ػػى اإلذف الم ػػذكور وال ػػذ ح ػػدد مك ػػاف تمني ػػذ ب ػػدابرة مرك ػػز طمخ ػػا وح ػػداا ف

ػػبم تنت ػػيش

الط ػػاعف وس ػػيارتف مرتبط ػػا بالتواد ػػد بال ػػدابرة الم ػػذكورة و يد ػػوز تمني ػػذ خارد ػػا ويك ػػوف وً ػػوع
الدريمة فى ذلؾ المطاؽ المحدد يم ار مستابق وغير ماكد ومدرد احتماؿ ػ واػو مػا يتمػافى مػل
طبيلػػة ذلػػؾ اإلذف والػػذ يتلػػيف أ ػػدار
بالنلؿ وًامت الػد بؿ والاػرابف عمػى
فػػى

لضػػبط دريمػػة مسػػتابمف بػػؿ لضػػبط دريمػػة وًلػػت

ػحة أسػماداا لممػت ـ المػ ذوف بتنتيىػف واػو مػالـ يتحاػؽ

ػػورة الػػدعو المابمػػة ول ػػذا كػػاف اإلذف المىػػار أليػػف بػػاطق وتبطػػؿ كافػػة األدلػػة المترتبػػة

عمى تمنيذ كما سمؼ البياف ٓ
ورغ ػ ػ ػػـ يامي ػ ػ ػػة ا ػ ػ ػػذا ال ػ ػ ػػدفل ودواريت ػ ػ ػػف فػ ػ ػ ػ ف محكم ػ ػ ػػة الموض ػ ػ ػػوع أكتن ػ ػ ػػت بتح ػ ػ ػػيمف
ولكم ػ ػػا ل ػ ػػـ تت ػ ػػد ل ػ ػػف ب ػ ػػالتمحيص والبح ػ ػػث وال ػ ػػرد عمي ػ ػػف ب س ػ ػػباب س ػ ػػابوة تب ػ ػػرر أط ارح ػ ػػف .

ةواكتنػ ػػت باول ػ ػػا يم ػ ػػا وباػ ػػت ةواطم مػ ػػت ألػ ػػى يً ػ ػواؿ ى ػ ػ ود اإلببػ ػػات واػ ػػو مػ ػػا ُيلػ ػػد رداً كافي ػ ػاً
عمػ ػػى بػ ػػاًى مػ ػػا يبػ ػػار الػ ػػدفاع عػ ػػف الطػ ػػاعف فػ ػػى دفاعػ ػػف ول ػ ػػذا ف م ػ ػػا تػ ػػر مودبػػ ػاً لمػ ػػرد
عميف برد مستاؿ يبرر اإللتنات عمف .
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واػ ػػذا الاػ ػػوؿ مػ ػػف محكمػ ػػة الموضػ ػػوع يمطػ ػػو عمػ ػػى ً ػ ػػور فػ ػػى التسػ ػػبيب ةواخػ ػػقؿ

بح ػ ػػؽ ال ػ ػػدفاع ألم ػ ػػا يفرط ػ ػػت ف ػ ػػى بات ػ ػػا بػ ػ ػ ًواؿ ىػ ػ ػ ود اإلبب ػ ػػات ول ػ ػػـ تل ػ ػػرض لم ػ ػػا ا ػ ػػو
بابػ ػ ػػت ووارد ب ػ ػ ػػمب اإلذف ال ػ ػ ػػادر مػ ػ ػػف سػ ػ ػػمطة التحايػ ػ ػػؽ والػ ػ ػػذ ورد بػ ػ ػػف
ػػدر لض ػػبط الط ػػاعف وتنتيى ػػف ح ػػاؿ ت ػػردد عم ػػى دابػ ػرة مرك ػػز طمخ ػػا

ػ ػ ػراحةً يمػ ػ ػػف

ػ بم ػػا يني ػػد حتمػ ػاً

ويس ػػتخمص مم ػػف ًطل ػ ػاً ب م ػػف لػ ػػـ يكػػػف متوادػ ػػداً فػػػى تمػ ػػؾ ال ػػدابرة وًػ ػػت أ ػػػدار ةوا َ لمػ ػػا ورد
ذلؾ الىرط بمص اإلذف المذكور .
وعم ػ ػػى ذل ػ ػػؾ فػ ػ ػ ف األم ػ ػػر ل ػ ػػـ يلػ ػ ػد متلماػ ػ ػاً بىػ ػ ػ ادة ىػ ػ ػ ود اإلبب ػ ػػات حت ػ ػػى تتخ ػ ػػذ تم ػ ػػؾ

األًػ ػواؿ س ػػمداً إلط ػ ػراح دف ػػاع الطػ ػػاعف السػػػالؼ الػػػذكر ول ػ ػػذا دػػػا رد المحكمػ ػػة فػػػى غيػ ػػر

محم ػػف ال ػػحيم مخطبػ ػاً ف ػػى ادف ػػف ومرم ػػا

ػ ويمب ػػئ ذل ػػؾ كم ػػف عم ػػى يف محكم ػػة الموض ػػوع

يخط ػ ػ ت فػ ػػى ف ػ ػػـ الػ ػػدفل الدػ ػػوار المىػ ػػار أليػ ػػف ولػ ػػـ تمػ ػػـ بلما ػ ػػر واسػ ػػاميد ول ػ ػـ تمح ػ ػػف

التمحػ ػػيص الكامػ ػػؿ والى ػ ػػامؿ والػ ػػذ ي ػ ػػئ ل ػ ػػا النر ػ ػػة للخ ػ ػػذ بػ ػػف يو أط ارح ػ ػػف بمػ ػػا ً عم ػ ػػى
أدراؾ تاـ وف ـ حيم لملما ومو از ٓ
واػ ػ ػػو أخػ ػ ػػقؿ دػ ػ ػػوار بالوادػ ػ ػػب المماػ ػ ػػى عمػ ػ ػػى عػ ػ ػػاتؽ محكمػ ػ ػػة الموضػ ػ ػػوع
ينرضػ ػػف عمي ػ ػػا ألتزام ػ ػػا بن ػ ػػـ الواًػ ػػل فػ ػػى الػ ػػدعو ف م ػ ػاً

والػ ػ ػػذ

ػ ػػحيحاً واإللمػ ػػاـ التػ ػػاـ بلما ػ ػػر

دفػ ػػاع المػ ػػت ـ ألمام ػ ػاً كػ ػػامقً حتػ ػػى تسػ ػػتطيل بحبػ ػػف وتمحي ػ ػػف وتاػ ػػوؿ كممت ػ ػػا فيػ ػػف ًبػ ػػو ً يو

رفضػ ػ ػاً ف ػ ػػى ممط ػ ػػؽ س ػ ػػابل ةواس ػ ػػتد ؿ ماب ػ ػػوؿ  .وا ػ ػػو م ػ ػػا يخط ت ػ ػػف المحكم ػ ػػة عم ػ ػػدما تػ ػ ػوارت
عػ ػػف بحػ ػػث ذلػ ػػؾ الػ ػػدفل الدػ ػػوار وتحاياػ ػػف ةواكتنػ ػػت ب طمبمام ػ ػػا ألً ػ ػواؿ ى ػ ػ ود اإلببػ ػػات مػ ػػل

يف يًػ ػ ػوال ـ

تتض ػ ػػمف رداً عميػ ػ ػف بم ػ ػػا يس ػ ػػوغ أط ارح ػ ػػف

أذ أم ػ ػػبت يًػ ػ ػوال ـ عم ػ ػػى مد ػ ػػرد

ض ػ ػػبط الط ػ ػػاعف مس ػ ػػتاقً س ػ ػػيارتف مح ػ ػػر اًز وح ػ ػػاب اًز لممخ ػ ػػدر المض ػ ػػبوط ب ػ ػػدابرة مرك ػ ػػز طمخ ػ ػػا
ب ػػالطريؽ السػ ػريل طمخ ػػا

ػ يم ػػاـ م ػػمل عا ػػؿ لاط ػػل غي ػػار الس ػػيارات  .رغ ػػـ يف

ػ ىػ ػربيف

ػ ػػدور اإلذف ال ػ ػػادر م ػ ػػف

المبػ ػػد م ػ ػػف الطػ ػػاعف والسػ ػػالؼ ال ػ ػػذكر يتلمػ ػػؽ ب ػ ػػحة
الػ ػػدفل ُ
سػ ػػمطة التحايػ ػػؽ ل ػ ػػدور لضػ ػػبط دريمػ ػػة مسػ ػػتابمف لػ ػػـ تكػ ػػف ًػ ػػد وًلػ ػػت بلػ ػػد بػ ػػدابرة م ػ ػػدر
وكي ػ ػػؿ مياب ػ ػػة طمخ ػ ػػا

ػ وألف ض ػ ػػبط الط ػ ػػاعف ب ػ ػػدابرة المرك ػ ػػز الم ػ ػػذكور ف ػ ػػى وً ػ ػػت ح ػ ػػؽ

ل ػػدور اإلذف بض ػػبطف وتنتيىػػػف

ػ

بالنل ػػؿ فػ ػػى تمػ ػػؾ الػ ػػدابرة عمػ ػػد أ ػ ػػدار

ينيػػػد حتمػ ػاً يف تم ػػؾ الدريمػػػة كامػػػت ًابمػػػة ووًل ػػت

ػ ول ػ ػػذا دػ ػػا رد المحكمػ ػػة وعمػ ػػى المحػ ػػو السػ ػػالؼ
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بيامػ ػ ػػف ًا ػ ػ ػ اًر عػ ػ ػػف مواد ػ ػ ػػة الػ ػ ػػدفل المػ ػ ػػذكور ويلتبػ ػ ػػر الحكػ ػ ػػـ فػ ػ ػػى واًلػ ػ ػػة وًػ ػ ػػد خػ ػ ػػق مػ ػ ػػف
الت د ل ذا الدفل برد سابس ومابوؿ ٓ

األم ػػر الػ ػػذ يلي ػػب الحك ػػـ المطل ػػوف فيػ ػػف بم ػػا يس ػػتودب ماض ػػف واإلعػػػادة إلغنال ػػف الػ ػػرد
ػ ػػم توييػ ػػر ودػ ػػف ال ػ ػ ير فػ ػػى الػ ػػدعو  .فض ػ ػقً عمػ ػػا

عمػ ػػى دفػ ػػل دػ ػػوار يترتػ ػػب عميػ ػػف لػ ػػو

ىابف مف ً ور فى التسبيب وفساد فى اإلستد ؿ ٓ
ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ػ



" يى ػ ػػترط ل ػ ػػحة اإلذف ب ػ ػػالتنتيش يف يك ػ ػػوف ً ػ ػػد

وًوع ػ ػػا مػ ػػف ماارف ػ ػػا

لضػ ػػبط دريمػ ػػة مسػ ػػتابمة يو محتمم ػ ػػة

ػ ػػدر لض ػ ػػبط دريم ػ ػػة تحا ػ ػػؽ
ػ ف ػ ػ ذا كػ ػػاف البابػ ػػت م ػ ػػف

مػ ػػدومات الحك ػ ػـ عػ ػػف واًلػ ػػة الػ ػػدعو يمػ ػػف لػ ػػـ تكػ ػػف امػ ػػاؾ دريمػ ػػة ًػ ػػد وًلػ ػػت مػ ػػف الطػ ػػاعف
فل ػ ػقً حػ ػػيف ي ػ ػػدرت الميابػ ػػة اللامػ ػػة أذم ػ ػػا بػ ػػالتنتيش ف ػ ػ ف الحكػ ػػـ أذ ًضػ ػػى ب ػ ػرفض الػ ػػدفل

بػ ػػبطقف ذلػ ػػؾ اإلذف ل ػ ػػدور لضػ ػػبط دريمػ ػػة لػ ػػـ تكػ ػػف ًػ ػػد وًلػ ػػت بلػ ػػد حػ ػػاؿ أ ػ ػػدار يكػ ػػوف

عمى غير سمد

حيم مف الااموف " ٓ

* ماض  ٜٔٙٚ/ٕ/ٚػ س  ٔٛػ رًـٕٗ ػ ص ٗٔٚ
ٚلبٌذ وزٌه ثأْ  :ـ

"

اللبرة فى الدفل بالبطقف وفى تنسير عبػارات اإلذف بػالتنتيش بمػدلوؿ كػؿ مم مػا

بمنظف ما داـ ذلؾ المدلوؿ واضحاً

لبس فيف

"ٓ

 ماض ٖ ٜٔٚٗ/ٙ/ػ س ٕ٘ ػ رًـ  ٔٔٛػ ص  ٘٘ٛػ طلف  ٜ٘٘لسمة ٗٗؽ

وّب لؼذ ثأٔٗ :

" يتلػػيف يف يكػػوف م ػػدر اإلذف بػػالتنتيش مخت ػػاً بػػاإلد ار الػػذ مػػدب م ػ مور الضػػبط

الاضػػابى لػػف

ػ ألف المػػدب ف ػػى حاياتػػف تنػػويض باإلخت ػػاص

ػ ومػػف بػػـ تلػػيف يف يببػػت

اإلخت اص ًبؿ تنويضف "
* ماض ٕٕ ٜٕٔٚ/٘/ػ سف ٖٕ ػ رًـ  ٔٚٚػ ص ٚٛٙ

و محؿ لماوؿ فى اذا المااـ ب ف مػف حػؽ مػ مورر الضػبط الاضػابى مقحاػة المػت ـ
وتتبل خطا وضبطف أذ مف غيػر المابػوؿ يف يظػؿ مكتػوؼ اليػديف عػاد اًز عػف مقحاتػف ول ػذا

ي بم وًتبذ فى حالة ضرورة تسوغ ضبطف فػى ي مكػاف يسػتطيلف بحيػث يػتمكف فػى الم ايػة

مف أتماـ الم مورية التى مدب مف سمطة التحايؽ لماياـ ب ا ٓ
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ألف الوض ػ ػ ػػل ام ػ ػ ػػا وف ػ ػ ػػى

ػ ػ ػػورة الواًل ػ ػ ػػة المابم ػ ػ ػػة يتلم ػ ػ ػػؽ بم ػ ػ ػػا ورد بػ ػ ػ ػ ذف الض ػ ػ ػػبط

والتنت ػػيش ذاتػ ػػف ومػػػا ىػ ػػابف م ػػف عيػ ػػب ل ػ ػػدور لض ػػبط دريمػ ػػة مس ػػتابمة لػ ػػـ تك ػػف ًػ ػػد وًلػ ػػت
بلػ ػػد مػ ػػف الطػ ػػاعف الم ػ ػ ذوف بتنتيىػ ػػف بػ ػػدابرة مركػ ػػز ىػ ػػرطة طمخػ ػػا والتػ ػػى تحػ ػػدد أخت ػ ػػاص
عضػ ػ ػػو الميابػ ػ ػػة اللامػ ػ ػػة الاػ ػ ػػابـ عمػ ػ ػػى أ ػ ػ ػػدار واػ ػ ػػو وكيػ ػ ػػؿ ميابػ ػ ػػة طمخػ ػ ػػا والػ ػ ػػذ
أخت ا ػػف خ ػػارج ذل ػػؾ المرك ػػز

يمتػ ػ ػػد

ػ و يتلم ػػؽ بح ػػؽ مػ ػ مور الض ػػبط الاض ػػابى ف ػػى مقحا ػػة

الم ػ ػػت ـ وتتبل ػ ػػف يبم ػ ػػا فػ ػ ػرار لتػ ػ ػوافر حال ػ ػػة الض ػ ػػرورة الت ػ ػػى تب ػ ػػيم ل ػ ػػف أس ػ ػػتلماؿ ذل ػ ػػؾ الح ػ ػػؽ

المكنػ ػػوؿ بالاػ ػػاموف ػ ومػ ػػف بػ ػ ًػـ فمػ ػػا كػ ػػاف لػ ػػذلؾ الم ػ ػ مور ي ػ ػقً يف ياػ ػػوـ بضػ ػػبط الطػ ػػاعف
لػ ػػبطقف اإلذف الػ ػػذ مدبػ ػػف إلد اربػ ػػف ل ػ ػػدور لضػ ػػبط دريمػ ػػة لمػ ػػا تاػ ػػل بلػ ػػد فػ ػػى أخت ػ ػػاص
م ػ ػ ػػدر اإلذف ولػ ػ ػػو كامػ ػ ػػت سػ ػ ػػتال مسػ ػ ػػتابق فػ ػ ػػى أخت ا ػ ػ ػػف
الم ػػذكور يف تك ػػوف الدريم ػػة الت ػػى

ػ وىػ ػ ػػرط

ػػدر األذف بض ػػبط ا ً ػػد وًل ػػت بالنل ػػؿ

يف يكوف م در مخت اً موعياً ومحمياً ب

دار وًت

دور ٓ

ػ ػ ػػحة األذف
ػ كم ػػا يى ػػترط

و يتحا ػ ػ ػػؽ ا ػ ػ ػػذا اإلخت ػ ػ ػػاص المحم ػ ػ ػػى أ َ أذا ك ػ ػ ػػاف الم ػ ػ ػػت ـ مايمػ ػ ػ ػاً ب ػ ػ ػػدابرة مرك ػ ػ ػػز

طمخ ػ ػػا يو ض ػ ػػبط بتم ػ ػػؾ ال ػ ػػدابرة يو وًل ػ ػػت الدريم ػ ػػة في ػ ػػا عمػ ػ ػقً بالم ػ ػػادة  ٕٔٚأدػ ػ ػ ار ات
دمابي ػػة كم ػػا سػ ػػمؼ البي ػػاف

ػ ةواذ لػ ػػـ يتػ ػوافر ي مػ ػػف اػػػذ ال ػ ػػور يو الح ػػا ت فػ ػػى اإلذف

المػ ػػذكور وًػ ػػت أ ػ ػػدار لضػ ػػبط الطػ ػػاعف حػ ػػاؿ تػ ػػردد عمػ ػػى مركػ ػػز طمخػ ػػا بملمػ ػػى يمػ ػػف لػ ػػـ

يكػ ػػف محػ ػػر اًز لممخػ ػػدر فػ ػػى وًػ ػػت

ػ ػػدور ذلػ ػػؾ اإلذف ةواممػ ػػا سػ ػػيتوادد بػ ػػف فػ ػػى وًػ ػػت حػ ػػؽ

ومسػ ػ ػػتابؿ ومػ ػ ػػف بػ ػ ػ ّػـ كػ ػ ػػاف األمػ ػ ػػر بػ ػ ػػالابض والتنتػ ػ ػػيش بػ ػ ػػاطقً لمخالنتػ ػ ػػف ًواعػ ػ ػػد وض ػ ػ ػوابط
ػ و عقًػ ػػة لػ ػػذلؾ البتػ ػػة بحػ ػػؽ م ػ ػ مور الضػ ػػبط الاضػ ػػابى فػ ػػى
وىػ ػػروط ػ ػػحة أ ػ ػػدار
مقحاػ ػ ػػة وتتبػ ػ ػػل المػ ػ ػػت ـ الم ػ ػ ػ ذوف بتنتيىػ ػ ػػف يو الػ ػ ػػذ ت ػ ػ ػوافرت بى ػ ػ ػ مف حالػ ػ ػػة التمػ ػ ػػبس التػ ػ ػػى
يد ػػازت ل ػػذلؾ المػ ػ مور ض ػػبطف وتنتيى ػػف

ػ وألف دف ػػاع الط ػػاعف أم ػػب عم ػػى ممازعت ػػف ف ػػى

ػ ػ ػػحة مى ػ ػ ػػو الح ػ ػ ػػؽ ف ػ ػ ػػى الض ػ ػ ػػبط ي ػ ػ ػ ػقً ل ػ ػ ػػبطقف اإلذف ب ػ ػ ػػف ل ػ ػ ػػدور لض ػ ػ ػػبط دريم ػ ػ ػػة

مستابمة ٓ

ول ػ ػػـ تم ػ ػػب ممازعت ػ ػػف عم ػ ػػى كيني ػ ػػة أس ػ ػػتلماؿ ا ػ ػػذا الح ػ ػػؽ وحال ػ ػػة الض ػ ػػرورة الت ػ ػػى

تػ ػوافرت ف ػػى دام ػػب الا ػػابـ بالتمني ػػذ ودفلت ػػف أل ػػى مقحا ػػة الم ػػت ـ ومتابلت ػػف حت ػػى ي ػػتمكف م ػػف
ضبطف أيمما أستطاع ذلؾ ٓ
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ومػ ػ ػػاد ذلػ ػ ػػؾ دميلػ ػ ػػف يف الػ ػ ػػدفاع عػ ػ ػػف الطػ ػ ػػاعف تمسػ ػ ػػؾ بػ ػ ػػبطقف اأذف ال ػ ػ ػػادر

بض ػ ػػبطف وتنتيى ػ ػػف وتنت ػ ػػيش س ػ ػػيارتف ل ػ ػػدور لض ػ ػػبط دريم ػ ػػة مس ػ ػػتابمة ل ػ ػػـ تك ػ ػػف ً ػ ػػد وًل ػ ػػت
بلػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػدابرة أخت ػ ػ ػػاص م ػ ػ ػػدر ذل ػ ػ ػػؾ اإلذف وف ػ ػ ػػؽ مػ ػ ػػا ورد ب ػ ػ ػ ػريم عبارت ػ ػ ػػف ومن وم ػ ػ ػػا
الواض ػ ػػم والت ػ ػػى د ػ ػػا ب ػ ػػا يف الض ػ ػػبط ي ػ ػػتـ ح ػ ػػاؿ ت ػ ػػردد المػ ػ ػ ذوف بض ػ ػػبطف وس ػ ػػيارتف عم ػ ػػى
دابػ ػرة مرك ػػز طمخ ػػا

ػ أذ

ين ػػـ م ػػف س ػػياؽ تم ػػؾ اللب ػػارة أ ّ ا ػػذا الملم ػػى ال ػػذ يوض ػػحف

الػ ػػدفاع و يسػ ػػتدؿ مم ػ ػػا أ تمػ ػػؾ الد لػ ػػة ول ػ ػػذا كػ ػػاف اإلذف المػ ػػذكور بػ ػػاطقً ويبطػ ػػؿ كاف ػ ػػة
األدلة المستمدة ممف كما سمؼ البياف ٓ

ول ػ ػػـ ت ػ ػػدرؾ محكم ػ ػػة الموض ػ ػػوع ملم ػ ػػى دف ػ ػػاع الط ػ ػػاعف وموػ ػ ػ از ول ػػ ػػذا ل ػ ػػـ تاس ػ ػػطف
حاػ ػػف بػ ػػالرد السػ ػػابس المابػ ػػوؿ ول ػ ػػذا دػ ػػا حكم ػ ػػا مليب ػ ػاً لا ػ ػػور وفسػ ػػاد أسػ ػػتد لف ةواخقلػ ػػف
بحؽ الدفاع بما يستودب ماضف واإلحالة ٓ

خبِغب  :لظٛس آخش ف ٝاٌزغجيت :

ورد كػػذلؾ بػػدفاع الطػػاعف الىػػنو بالدمسػػة والمسػػطور بمحضػػر دمسػػة المحاكمػػة

يف واًلة الدعو ل ا

ورة مخالنة تماماً لتمؾ ال ورة التى روااػا ىػ ود اإلببػات واػـ ضػباط

مكتػػب مكافحػػة المخػػدرات بالمم ػػورة وال ػػذيف حرك ػوا وًػػابل الػػدعو ويلبس ػػواا الب ػػوب ال ػػذ
أختارو وفؽ مىيبت ـ وخيال ـ ػ دوف يف يكوف ل ذا الت وير يدمى

ػمة بػالواًل والحاياػة دوف

يف يخىػػى ي مػػم ـ أفتضػػاح يمػػر يو كىػػؼ كػػذب ت ػػوير خا ػػة ويم ػػـ دمل ػوا التحريػػات
الت ػػى ػػدر اإلذف بالض ػػبط والتنت ػػيش بم ػػا ً عمي ػػا ب ػػـ أست ػػدروا ذل ػػؾ اإلذف وً ػػاموا بتمني ػػذ
ب منسػ ـ دوف يف يىػركوا فػى عمم ػـ يحػداً فدملػوا خيػوط اإلت ػاـ فػى ًبضػت ـ ويخػذوا يحركػػوف

دفتػػف كينمػػا ىػػا وا ويود وم ػػا الود ػػة التػػى يريػػدوم ا وذلػػؾ إلحكػػاـ الت مػػة ضػػد الط ػػاعف

بحيث

يستطيل فكاكاً مم ا يو تخيب مسا لتف عم ا ٓ

وا ػػو م ػػا ك ػػاف ياتض ػػى م ػػف المحكم ػػة ف ػػؾ ا ػػذا الح ػػػار المنػػػروض عم ػػى الطػػػاعف مػ ػػا
دامػ ػ ػ ػػت مكمنػ ػ ػ ػػة بكىػ ػ ػ ػػؼ الحاياػ ػ ػ ػػة وال دايػ ػ ػ ػػة لم ػ ػ ػ ػواب  ..ويسػ ػ ػ ػػتمزـ ذلػ ػ ػ ػػؾ بطبيلػ ػ ػ ػػة الحػ ػ ػ ػػاؿ

أسػ ػ ػػتدعا كافػ ػ ػػة يف ػ ػ ػراد الاػ ػ ػػوة المرافاػ ػ ػػة لمضػ ػ ػػباط المػ ػ ػػذكوريف وس ػ ػ ػاال ـ يمػ ػ ػػاـ المحكمػ ػ ػػة عػ ػ ػػف
ملموم ػ ػػات ـ ع ػ ػػف كيني ػ ػػة ض ػ ػػبط الط ػ ػػاعف ومكام ػ ػػف وزمام ػ ػػف باإلض ػ ػػافة أل ػ ػػى ملايم ػ ػػة الس ػ ػػيارة
المض ػ ػػبوطة لبي ػ ػػاف م ػ ػػد أمكامي ػ ػػة وض ػ ػػل المخ ػ ػػدر ب ػ ػػا عمم ػ ػػا ب م ػ ػػا س ػ ػػيارة مقك ػ ػػى ومل ػ ػػدة
لماػ ػ ػػؿ الركػ ػ ػػاب ولػ ػ ػػيس البضػ ػ ػػابل خا ػ ػ ػػة وًػ ػ ػػد تمسػ ػ ػػؾ الػ ػ ػػدفاع عػ ػ ػػف الطػ ػ ػػاعف باسػ ػ ػػتحالة
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وضػ ػ ػػل األدولػ ػ ػػة المضػ ػ ػػبوطة مػ ػ ػػل تلػ ػ ػػدداا بػ ػ ػػداخم ا با ضػ ػ ػػافة ألػ ػ ػػى ودػ ػ ػػود يد ػ ػ ػ از مػ ػ ػػف
المبػ ػػات المخػ ػػدر ب رضػ ػػية تمػ ػػؾ السػ ػػيارة فػ ػػى الوًػ ػػت الػ ػػذ ًطػ ػػل فيػ ػػف ى ػ ػ ود اإلببػ ػػات ب ػ ػ ف

األدول ػ ػػة المحتوي ػ ػػة عم ػ ػػى المخ ػ ػػدر كام ػ ػػت محكم ػ ػػة الوم ػ ػػؽ بم ػ ػػا يس ػ ػػتحيؿ يف يتس ػ ػػاًط مم ػ ػػا
ىػ ػػئ مػ ػػف محتويات ػ ػػا ب رضػ ػػية السػ ػػيارة المػ ػػذكورة

ػ مػ ػػل مقحظػ ػػة يف الى ػ ػ ود المػ ػػذكوريف

تخيػ ػػروا مكام ػ ػاً ً ػ ػػياً خػ ػػالى مػ ػػف المػ ػػارة لإلدعػ ػػا ب ػ ػ ف الضػ ػػبط تػ ػػـ فيػ ػػف واػ ػػو طريػ ػػؽ طمخػ ػػا
ى ػ ػربيف اللمػ ػػومى حتػ ػػى

يكػ ػػوف امػ ػػاؾ محػ ػػؿ لمبحػ ػػث عػ ػػف ى ػ ػ ود لمواًلػ ػػة خػ ػػقؼ اػ ػػا

الض ػ ػباط فتمح ػ ػػر الى ػ ػ ادة فػ ػػي ـ وحػ ػػداـ دوف يحػ ػػد خػ ػػر س ػ ػوااـ

ول ػ ػػذا فاػ ػػد كػ ػػاف مػ ػػف

الػ ػػقزـ س ػ ػااؿ بػ ػػاًى يف ػ ػراد الاػ ػػوة المرافاػ ػػة لى ػ ػ ود اإلببػ ػػات وًػ ػػت الضػ ػػبط ومػ ػػف بيػ ػػم ـ ًابػ ػػد
الس ػػيارات التػػػى يًم ػػت ـ أل ػػى مك ػػاف الض ػػبط ع ػػف ملموم ػػات ـ لل ػػؿ ف ػػى يًػ ػوال ـ الت ػػى تس ػػمل ا
المحكمػ ػػة ويماًى ػ ػ ا المػ ػػت ـ ودفاعػ ػػف مػ ػػا ي ػ ػػد السػ ػػبيؿ ألػ ػػى الحاياػ ػػة التػ ػػى يسػ ػػلى الااضػ ػػى
الدمػ ػػابى دااػ ػػداً ألػ ػػى بموغ ػ ػػا والو ػ ػػوؿ ألي ػ ػػا ف ػ ػػى فػ ػػى غايتػ ػػف الممىػ ػػودة وادفػ ػػف األسػ ػػمى

ٓ

وا ػ ػػذا التحاي ػ ػػؽ ك ػ ػػاف يتل ػ ػػيف عم ػ ػػى المحكم ػ ػػة يف تا ػ ػػوـ ب ػ ػػف ول ػ ػػو م ػ ػػف تما ػ ػػا منسػ ػ ػ ا
دوف حاد ػػة ألػ ػػى طمػ ػػب مػ ػػف الػ ػػدفاع ألف اػ ػػذا وادب ػ ػا كمػ ػػا سػ ػػمؼ البيػ ػػاف

بيػ ػػد اف محكمػ ػػة

الموضػ ػػوع لػ ػػـ تنطػ ػػف ل ػ ػػذا الػ ػػدفاع كمي ػ ػةً ولػ ػػـ تلػ ػػف حتػ ػػى بتح ػ ػػيمف والػ ػػرد عميػ ػػف بمػ ػػا يسػ ػػوغ

أط ارح ػ ػػف ةواكتن ػ ػػت باول ػ ػػا يم ػ ػػا غي ػ ػػر ممزم ػ ػػة بمتابل ػ ػػة الم ػ ػػت ـ ف ػ ػػى كاف ػ ػػة مم ػ ػػاحى دفاع ػ ػػف

المختمن ػ ػػة وال ػ ػػرد عمي ػ ػػا ب س ػ ػػباب خا ػ ػػة ومس ػ ػػتامة رغ ػ ػػـ يف ا ػ ػػذا الا ػ ػػوؿ ينت ػ ػػرض بداا ػ ػػة يف

تك ػ ػػوف ً ػ ػػد يلم ػ ػػت ب ػ ػػذا ال ػ ػػدفاع وعما ػ ػػر ويدلت ػ ػػف والاػ ػ ػرابف الت ػ ػػى تظ ػ ػػاار وتس ػ ػػامد

فػ ػ ػ ذا

عم ػػى يم ػػا ل ػػـ تم ػػـ ب ػػذلؾ ال ػػدفاع ول ػػـ ت ػػتنطف ألي ػػف ول ػػـ تح ػػط عممػ ػاً بلما ػػر

وتك ػػوف

كػ ػػاف حكم ػ ػػا ًػ ػػد خػ ػػق حتػ ػػى مػ ػػف تح ػ ػػيمف يواإلىػ ػػارة أليػ ػػف ب سػ ػػبابف ف ػ ػ ف ذلػ ػػؾ يػ ػػدؿ بياػ ػػيف

بػ ػػذلؾ وًػ ػػد ًضػ ػػت فػ ػػى الػ ػػدعو دوف ب ػ ػر كامػ ػػؿ يو ب ػ ػػيرة ىػ ػػاممة ممػ ػػا يًلػ ػػداا عػ ػػف يف
تاػ ػػدر الوًػ ػػابل المطروحػ ػػة عمي ػ ػػا وتدػ ػػر وزف يدلػ ػػة الببػ ػػوت والمنػ ػػى عمػ ػػى محػ ػػو دًيػ ػػؽ بلػ ػػيف
فاح ة ومدًاة ول ذا كاف حكم ا مليباً لا ور وادباً ماضف واإلحالة

وم ػػف الماػ ػػرر فػ ػػى اػ ػػذا ال ػ ػػدد يمػ ػػف ل ػػبف كػ ػػاف األ ػ ػػؿ يف محكمػ ػػة الموضػ ػػوع غيػ ػػر

ممزم ػ ػة بمتابلػ ػػة المػ ػػت ـ فػ ػػى ممػ ػػاحى دفاعػ ػػف المختمنػ ػػة والػ ػػرد عمػ ػػى كػ ػػؿ ىػ ػػب ة يبيراػ ػػا عمػ ػػى
أسػ ػ ػػتاقؿ أ ّ يمػ ػ ػػف يتلػ ػ ػػيف عمي ػ ػ ػػا يف تػ ػ ػػورد فػ ػ ػػى حكم ػ ػ ػػا مػ ػ ػػا يػ ػ ػػدؿ عمػ ػ ػػى يم ػ ػ ػػا واد ػ ػ ػػت
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عما ػػر ال ػػدعو ويدلت ػػا سػ ػوا إلبب ػػات الت م ػػة ض ػػد الم ػػت ـ يو مني ػػا عم ػػف

عمػػى ودػػف ين ػػم عػػف يم ػػا فطمػػت ألي ػػا ووازمػػت بيم ػػا عػػف ب ػػر وب ػػيرة

ػ ويلم ػػت ب ػػا

ػ ف ػ ذا ألتنتػػت

عػ ػػف دفػ ػػاع المػ ػػت ـ كمي ػ ػةً ويسػ ػػاطتف دمم ػ ػةً ولػ ػػـ تػ ػػورد عمػ ػػى محػ ػػو يكىػ ػػؼ عػ ػػف يم ػ ػػا أطملػ ػػت

عميف ويًسطتف حاف ف ف حكم ا يكوف ًا اًر ٓ


ماض ٓٔ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ػ س  ٕٙػ  ٜٔٗػ ٓٗٛ

ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :

" أذا كامػػت المحكمػػة ًػػد حدبػػت منسػ ا عػف اإللمػػاـ بلما ػػر دفػػاع المػػت ـ الدواريػػة

ولـ تدخم ا فى تاديراا عمد وزم ا واًت رت فى تاديراا عمػى دػز مم ػا فحسػب ف م ػا تكػوف
ًد بترت األدلة المطروحة عمي ا وًامت بمسخ ا ف د ذلؾ ألى عدـ ألمام ػا ألمامػا

ػحيحا

بحاياة األساس الذ ًامت عميف تمؾ األدلة مل يم ا لو تبيمتػف عمػى واًلػف لكػاف مػف المحتمػؿ
يف يتويػػر ودػػف ريي ػػا فػػى الػػدعو

ول ػػذا كػػاف حكم ػػا مليبػػا

بالا ػػور يد بػػف ألػػى فسػػاد فػػى

اإلستد ؿ فضق عف اإلخقؿ بحؽ الدفاع بما يليبف ويودب ماضف ٓ "




ماض ٕ٘  ٜٔٚٗ/ٔٔ/ػ س ٕ٘ ػ رًـ ٘ٔٙػ ص ٘ ٚٙػ طلف ٔ ٜٛلسمة ٗٗ ؽ

ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ػ

" لبف كػاف األ ػؿ يف المحكمػة

تمتػزـ بمتابلػة المػت ـ فػى ممػاحى دفاعػف المختمنػة ػ

أ يمػف يتلػػيف عمي ػػا يف تػورد فػػى حكم ػػا مػػا يػدؿ عمػػى يم ػػا واد ػت عما ػػر الػػدعو ويلمػػت

ب ا عمى ودف ين م يم ا فطمت ألي ا ووازمت بيم ا ػ يما وًد التنتت كمية عػف التلػرض لػدفاع
الطػػاعف واسػػاطتف دممػػة ولػػـ تػػورد عمػػى محػػو يكىػػؼ يم ػػا اطملػػت عميػػف واًسػػطتف حاػػف ف ػ ف
حكم ا يكوف ًا اًر " ٓ


ماض ٓٔ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ػ س  ٖٙػ رًـ  ٜٔٗػ صٓٗ ٛػ طلف ٕ٘ ٔٚسمة ٘٘ ؽ

وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ـــ

" ولبف كاف األ ؿ يف المحكمة تمتزـ بمتابلة المت ـ فى ممػاحى دفاعػف المختمنػة لمػرد

عمػى كػؿ ىػب ف يبيراػا عمػى اسػتاقؿ ػ ا يمػف يتلػيف عمي ػا يف تػورد فػى حكم ػا مايػدؿ عمػى

يم ػػا واد ػػت عما ػػر الػػدعو ويدلت ػػا ويلمػػت ب ػػا عمػػى ودػػف ين ػػم عػػف يم ػػا فطمػػت الي ػػا
ووازمت بيم ما عػف ب ػر وب ػيرة

ويم ػا اذا التنتػت عػف دفػاع المػت ـ كميػة ويسػاطتف دممػة
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ولـ تورد عمى محو يكىؼ عف يم ا يطملت عميف ويًسطتف حاف فاف حكم ا يكوف ًا ػ ػ ار "
ٓ

* ماض ٓٔ ٜٔٛ٘/ٔٓ /ػ س  ٖٙػ  ٜٔٗػ ٓٗٛ
* ماض ٖ ٜٔٛٔ/ٕٔ /ػ س ٕٖ ػ ٔ ٔٛػ س ٕٖ ػ ٔ ٔٛػ ٖٖٓٔ
* ماض ٕ٘ ٜٔٛٔ/ ٖ /ػ س ٕٖ ػ  ٗٚػ ٕ٘ٚ

* ماض ٘ ٜٜٔٚ/ٔٔ /ػ س ٖٓ ػ  ٔٙٚػ ٜٚٛ
* ماض  ٜٜٔٚ/ ٖ /ٕٜػ س ٖٓ ػ ٕ ٛػ ٖٜٙ
* ماض  ٜٜٔٚ/ ٖ /ٕٙػ س ٖٓ ػ ٔ ٛػ ٖٜٗ
* ماض ٕٗ ٜٔٚٛ/ ٗ /ػ س  ٕٜػ ٗ ٛػ ٕٗٗ
ومػف كػػؿ مػػا تاػػدـ يتبػػيف يف محكمػػة الموضػػوع تماًضػػت فػػى ت ػػويراا لواًلػػة الػػدعو

ولػـ تسػػتار عمػػى حػػاؿ بىػ ف اػػذا التاػػدير وىػػاب حكم ػا التضػػارب والتمػػاًض أذ يوضػػحت فػػى
مادمة الحكـ يف الطاعف يحوز ويحرز المخدر المضبوط ملف وبسيارتف بويػر ً ػد ملمػوـ يو
محدد ػ بـ عادت فى موضػل خػر مػف يسػبابف ويوضػحت يف اػذا الا ػد كػاف محػدداً وملمومػاً
واو ً د اإلتدار ويف السيارة المضبوطة يستلمم ا فى ترويج بضاعتف المابمة عمى عمقبػف

مف المتلاطيف واو ما ي ـ تمؾ األسباب بالت اتر فضقً عف الوموض وعػدـ التماسؽ ٓ

كم ػ ػػا ى ػ ػػاب الحك ػ ػػـ عي ػ ػػب الا ػ ػػور ف ػ ػػى التس ػ ػػبيب والنس ػ ػػاد ف ػ ػػى اإلس ػ ػػتقؿ عم ػ ػػد ال ػ ػػرد

عم ػ ػػى ال ػ ػػدفل بلػ ػ ػػدـ ددي ػ ػػة التحريػػ ػػات التػ ػ ػػى ػ ػػدر اإلذف بتنت ػ ػػيش الطػ ػ ػػاعف وس ػ ػػيارتف بمػ ػ ػػا ً
عمي ػ ػػا ومػ ػػا يترتػ ػػب عمػ ػػى ذلػ ػػؾ مػ ػػف بطػ ػػقف كافػ ػػة األدلػ ػػة الاابمػ ػػة ضػ ػػد والتػ ػػى أمبباػ ػػت عػ ػػف
اػ ػػذا التنتػ ػػيش الباطػ ػػؿ

ػ كمػ ػػا ل ػػـ تاسػ ػػط المحكمػ ػػة دفاعػ ػػف ب ػ ػ ف اإلذف ال ػ ػػادر مػ ػػف وكيػ ػػؿ

ميابػ ػ ػػة طمخػ ػ ػػا ىػ ػ ػػابف الػ ػ ػػبطقف للػ ػ ػػدـ أخت ػ ػ ػػاص وكيػ ػ ػػؿ الميابػ ػ ػػة المػ ػ ػػذكور ب

ػ ػ ػػدار وًػ ػ ػػت

أتخػ ػ ػػاذ اػ ػ ػػذا اإلد ػ ػ ػ ار أذ لػ ػ ػػـ تكػ ػ ػػف امػ ػ ػػاؾ بمػ ػ ػػة دريمػ ػ ػػة ممسػ ػ ػػوبة لمطػ ػ ػػاعف وًلػ ػ ػػت بػ ػ ػػدابرة
أخت ا ف وًت

دور وفؽ ما ورد ب ريم عبارات ذلؾ اإلذف ٓ

أذ د ػػا ب ػػا يف الض ػػبط

يك ػػوف أ ّ ح ػػاؿ ت ػػردد عم ػػى دابػ ػرة مرك ػػز طمخ ػػا

م ػػا يني ػػد يف تم ػػؾ الدريم ػػة ل ػػـ تك ػػف ً ػػد وًل ػػت بل ػػد ف ػػى ذل ػػؾ المط ػػاؽ ويم ػػف
دريمة مستابمة لـ تال بلد فى دابرة أخت اص م در اإلذف ٓ
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ػ واػػػو

ػػدر لض ػػبط

ولػ ػػـ تحاػ ػػؽ المحكمػ ػػة كػ ػػذلؾ دفػ ػػاع الطػ ػػاعف ب ػ ػ ف ضػ ػػبطف كػ ػػاف بػ ػػدابرة ًسػ ػػـ المم ػ ػػورة

ول ػ ػػيس ب ػ ػػدابرة مرك ػ ػػز طمخ ػ ػػا كم ػ ػػا أدع ػ ػػى ب ػ ػػذلؾ ىػ ػ ػ ود اإلبب ػ ػػات ودم ػ ػػيل ـ م ػ ػػف الض ػ ػػباط ..
وذلػ ػػؾ بالمخالنػ ػػة لػ ػػمص مػ ػػا ورد بػ ػػاإلذف المػ ػػذكور ب ػ ػ ف ضػ ػػبط الطػ ػػاعف
مركز طمخا وحاؿ تردد وتوادد فى تمؾ الدابرة ٓ

يكػ ػػوف أ ّ بػ ػػدابرة

وً ػ ػػرت المحكم ػ ػػة ك ػ ػػذلؾ ف ػ ػػى ال ػ ػػرد عم ػ ػػى ب ػ ػػاًى دف ػ ػػاع الط ػ ػػاعف الد ػ ػػوار والا ػ ػػابـ

عم ػ ػػى أس ػ ػػتحالة أس ػ ػػتيلاب الس ػ ػػيارة المضػ ػ ػػبوطة المقك ػ ػػى ألدولػػ ػػة المخػػ ػػدر المضػػ ػػبوط مػ ػ ػػل
ػ وكػ ػػذلؾ ودػ ػػود فتػ ػػات المبػ ػػات المخػ ػػدر المضػ ػػبوط ب رضػ ػػيت ا رغػ ػػـ أحكػ ػػاـ غمػ ػػؽ

تلػ ػػدداا

تم ػػؾ األدول ػػة

ػ وك ػػذلؾ ل ػػـ تل ػػرض المحكم ػػة لدفاع ػػف المتلم ػػؽ بممازعت ػػف ف ػػى مك ػػاف ض ػػبطف

وزمامف سوا بتح يمف يو الرد عميف برد سابس مابوؿ يبرر أطراحف ٓ
وحيػ ػػث يمػ ػػف لمػ ػػا تاػ ػػدـ دميلػ ػػف ف ػ ػ ف الحكػ ػػـ المطلػ ػػوف فيػ ػػف يكػ ػػوف وًػ ػػد راف عميػ ػػف ع ػ ػوار

البطقف بما يستودب ماضف واإلعادة ٓ

ٚػٓ ؿٍت ٚلف اٌزٕفيز

ف م ػػف لم ػػا ك ػػاف اإلس ػػتمرار ف ػػى تمني ػػذ الحك ػػـ المطل ػػوف في ػػف ض ػػد الط ػػاعف م ػػف ىػ ػ مف
يف يرتػ ػػب لػ ػػف يض ػ ػ ار اًر دسػ ػػيمة
ريبما ين ؿ فى اذا الطلف .

يمكػ ػػف مػ ػػداركت ا بمػ ػػا يحػ ػػؽ لػ ػػف طمػ ػػب وًػ ػػؼ تمنيػ ػػذ ماًت ػ ػاً
فٍٙزٖ األعــــــــجـــبة

يم ػ ػػتمس الط ػ ػػاعف م ػ ػػف محكم ػ ػػة ال ػ ػػماض األم ػ ػػر بوً ػ ػػؼ تمني ػ ػػذ الحك ػ ػػـ المطل ػ ػػوف في ػ ػػف
ماًتاً ريبما ين ؿ فى اذا الطلف ٓ
ٚاحلىُ  :ػ

أٚال  :بابوؿ الطلف ىكقً ٓ

صبٔيب  :بماض الحكـ المطلوف فيف واإلحالة ٓ
احملبِ / ٝسعبئ ٝػـيخ
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زلىّخ إٌمغ
اٌذائشح اجلٕبئيخ
ِزوــــــشح
ثأعجبة اٌـؼٓ ثبٌٕمغ
ادلمذَ ِٓ  :األستاذ الدكتور ( ........................طاعف )

محكوـ ضد

وموطمػػف المختػػار مكتػػب األسػػتاذ /محمػػد ردػػابى عطيػػف ػ وى ػ رتف ردػػابى

عطيف ػ المحامى بالماض٘ٗ ىارع طملػت حػرب  ٕٙىػارع ىػريؼ باىػا ػ

الااارة

0

ػـــــــــــذ
ٔػ الميابة اللامة .
ٕ ػ ربيس مدمس أدارة

( مدعى بالحاوؽ المدمية )

( ب نتف )

ف ٝاحلىـــُ  :ال ادر مف محكمة دمم مست مؼ عابػديف فػى  ٕٕٓٓ/ٔٓ/ٜفػى الدمحػة
رًػ ػػـ ٓ ٕٕٓٓ/ٜ٘٘مسػ ػػت مؼ وس ػ ػػط الاػ ػػاارة ( ٗٓ ٕٓٓٓ/ ٜٚعاب ػ ػػديف )
والمحكوـ في ا حضوريا بابوؿ اإلستبماؼ ىكقً وفى الموضوع بتلديؿ الحكـ

المسػ ػػت مؼ واإلكتنػ ػػا بحػ ػػبس المػ ػػت ـ بقبػ ػػة يى ػ ػ ر وت ييػ ػػد فيمػ ػػا عػ ػػدا ذلػ ػػؾ

والم روفات .
وكاف الحكـ اإلبتدابى المست مؼ ًد ًضى بحبس المت ـ لمدة سمة مل الىػوؿ وكنالػة

خمسمابة دميف إليااؼ التمنيذ ةوالزامف ب ف ياد لممػدعى بػالحاوؽ المدميػة مبمػس ٕٔٓٓ دمي ػا
عمى سبيؿ التلويض الماًت والم روفات المدمية .
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اٌٛلبئـــــغ
يًػػاـ المػػدعى بػػالحاوؽ المدميػػة ب ػػنتف دعػػو الدمحػػة المباىػرة ضػػد الطػػاعف بو ػػؼ
يمف بتواريخ ٔ ٜٜٔٛ/ٕٔ/ٔ ٔٔ/ٔ ٔٓ/بدابرة ًسـ عابديف ً .اـ ب

دار بػقث ىػيكات

بػػالتواريخ المتتاليػػة السػػاباة وكػػؿ مم ػػا بمبمػػس ٕٕ٘ٗ دمي ػػا لممػػدعى المػػدمى ب ػػنتف دوف يف
ياابم ا ر يد ًابـ وًابؿ لمسحب .
األمر الملاًب عميف بالمادتيف  ٖٖٚ ٔ/ٖٖٙعاوبات وطالػب بتلػويض ماًػت ًػدر
ٕٔٓٓ دمي ػػا وبدمسػػة ًٕ٘ ٕٓٓٓ/ٔٓ/ضػػت محكمػػة يوؿ دردػػة غيابيػػا بملاًبػػة الطػػاعف
بػػالحبس لمػػدة سػػمة واحػػدة وكنالػػة إلياػػاؼ التمنيػػذ  .ةوال ازمػػف بػ ف يػػاد لممػػدعى المػػدمى ب ػػنتف

مبمواً وًدر ٕٔٓٓ دمي ا عمى سبيؿ التلويض الماًت والم روفات المدمية .

وع ػػارض الط ػػاعف ف ػػى ذل ػػؾ الحك ػػـ وبدمس ػػة ً٘ ٕٕٓٓ/ٙ/ض ػػت محكم ػػة الملارض ػػة

بابول ػا ىػكقً وفػػى الموضػوع برفضػ ا وت ييػد الحكػـ الملػػارض فيػف  .واسػػت مؼ الطػاعف الحكػػـ
األخيػػػر وبدمس ػػة ً ٕٕٓٓ/ٔٓ/ٜضػػػت محكمػػػة بػػػامى دردػػػة بابػػػوؿ اإلس ػػتبماؼ ىػػػكقً وفػ ػػى

الموضوع بتلديؿ الحكـ المست مؼ واإلكتنا بحبس الطاعف بقبة يى ر وت ييد فيما عػدا ذلػؾ
ويلزمتف الم روفات المدمية عف الدردتيف .
ولما كاف الحكـ األخير ًد ىابف عوار البطقف فاد طلف عميف المحكوـ ضد المذكور

بطريػػؽ الػػماض بوكيػػؿ بمودػػب توكيػػؿ مرفػػؽ يبػػيم لػػف حػػؽ الطلػػف بػػالماض وذل ػؾ بتػػاريخ ٗ/
ٕٔ ٕٕٓٓ /وًيد طلمف تحت رًـ ٔٓ ٙتتابل ميابة وسط الػااارة الكمية .
ٛٔٚس فيّب يٍ ٝأعـجبة اٌـؼٓ ثبٌٕمغ :

أعـــــــجبة اٌـؼـــــٓ

أٚال  :اٌمظٛس ف ٝاٌجيبْ .

ذلػػؾ يمػػف وعمػػى مػػايبيف مػػف مػػف مطاللػػة مػػدومات يسػػباب الحكػػـ اإلبتػػدابى المايػػد

ألسبابف والمكمؿ بالحكـ المطلوف فيف ػ يف المحكمة أًت رت فى بيام ا لواًلة الدعو التى
ًض ػػت ب دام ػػة الط ػػاعف عم ػػى مد ػػرد ر ػػد م ػػا د ػػا ب ػػحينة الدمح ػػة المباىػ ػرة المادم ػػة م ػػف
الم ػػدعى ب ػػالحاوؽ المدمي ػػة

ػ وحا ػػم ا يف الطػػاعف ي ػػدر ل ػػف ب ػػقث ى ػػيكات عم ػػى بم ػػؾ
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 .........فػػى ت ػواريخ متتاليػػة ٔ ٜٜٔٛ/ٕٔ/ٔ ٔٔ/ٔ ٔٓ/كػػؿ مم ػػا بمبمػػس ٕٕ٘ٗ دمي ػػا
وبتاديم ا لمبمؾ المسحوب عميف يفاد بلدـ ودود ر ػيد ًػابـ وًابػؿ لمسػحب  .ويف اػذ الواًلػة

تتوافر ب ا الدريمة المم ػوص عمي ػا فػى المػادتيف  ٖٖٚ ٔ/ٖٖٙعاوبػات ممػا يتلػيف ملػف
ملاًبة الطاعف طبااً لممادتيف سالنتى الذكر مل ألزامف بالتلويض الماًت المطموب
تكػػوف محكمػػة الموضػػوع ًػػد أًت ػػرت فػػى بيػػاف واًلػػة الػػدعو
ب حينة الدمحة المباىرة مػف وًػابل

ػ وبػذلؾ

عمػػى مدػػرد ر ػػد مػػا د ػػا

ػ دوف يف تبػيف فػى مػدومات يسػباب الحكػـ بيامػات كػؿ

ىػػيؾ مػػف تمػػؾ الىػػيكات وعما ػػر الدواريػػة باعتبػػار مػػف األوراؽ التداريػػة التػػى تدػػر فػػى
الملػامقت مدػر الماػود ومسػتحؽ الػػدفل بمدػرد المظػر
المدمى ب نتف فى

ػ وكػػذلؾ أكتنػت بمػا ًػرر المػػدعى

حينة دعػوا بػ ف البمػؾ المسػحوب عميػف يفػاد بلػدـ ودػود ر ػيد لمطػاعف

ًابـ وًابؿ لمسحب دوف يف تببت ودود تمؾ اإلفادة بممؼ الدعو وتطمل عمي ا بمنسػ ا وتببػت
مضموم ا ػ واو ً ور ىاب بيامات الحكـ عف واًلة الدعو التى ًضت المحكمػة ب دامػة

الطاعف عم ا وعاًبتف عم ا بمودب مادتى اإلت اـ واما المادتاف  ٖٖٚ ٔ/ٖٖٙعاوبات .
وذلؾ الا ور يدافى ما يودبتػف المػادة ٖٓٔ أدػ ار ات دمابيػة مػف ضػرورة أىػتماؿ كػؿ
ػػادر باإلدامػػة عمػػى بيػػاف من ػػؿ وواضػػم لواًلػػة الػػدعو التػػى ًضػػت المحكمػػة ب دامػػة

حكػػـ

المت ـ عم ا يىوبف أدماؿ يو تلميـ يو غمػوض ةواب ػاـ

ػ وكػذلؾ بيػاف واضػم لمضػموف

كػػؿ دليػػؿ مػػف يدلػػة الببػػوت التػػى تسػػامدت ألي ػػا المحكمػػة فػػى ًضػػاب ا

محكمة الماض مف مباىرة سمطت ا عمى مراًبة

ػ وذلػػؾ حتػػى تػػتمكف

حة تطبيؽ الااموف وسػقمة الم خػذ

ػ واػو

األمر الذ لػـ يتػوافر فػى الحكػـ الطلػيف ػ أذ دػا ت يسػبابف ًا ػرة فػى بيػاف واًلػة الػدعو

ويدلت ػػا

ػ وألف اإلكتنػػا بسػػرد مضػػموف مػػا ورد ب ػػحينة الدمحػػة المباى ػرة المادمػػة مػػف

المػػدعى المػػدمى يومػػى عػػف ضػػرورة بيػػاف المحكمػػة لتمػػؾ الوًػػابل فػػى حكم ػػا
ال ػػحينة ومػػا يػػرد ب ػػا
يتليف عميف يف يايـ ًضا

ػ ألف تمػػؾ

يلبػػر أ ّ عػػف ود ػػة مظػػر المػػدعى المػػدمى و يريػػف والااضػػى الدمػػابى
عمى عايدتف الخا ة ورييف الىخ ى ةواًتماعػف الخػاص و يدػوز

لف يف يدخؿ فى عايدتف ووددامف ريياً خر لسوا .

وألف يسػػباب الحكػػـ يتلػػيف يف تكػػوف ملبػرة عمػػا ينيػػد بػ ف المحكمػػة التػػى ي ػػدرتف ًامػػت

بوادب ػا فػى تمحػيص الواًلػة التمحػيص الكامػػؿ والىػامؿ

ػ والػذ ي يػئ ل ػا فر ػة التلػػرؼ

عمى ودف الحاياة والن ؿ فى الدعو عف ب ر كامؿ وب يرة تامة ػ واو مالـ يتحاػؽ فػى
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ورة الواًلة المابمة ويدلت ػا حيػث ًامػت المحكمػة عمػى مدػرد اإلًت ػار عمػى ر ػد مػا دػا

ب ػحينة الدمحػة المباىػرة مػف بيامػات ويدلػة

ػ دوف تببػت المحكمػة فػى حكم ػا يم ػا أطملػػت

عمى ي وؿ تمؾ الىيكات المادمة مػف المػدعى المػدمى وتضػمف حكم ػا بيامات ػا خا ػة أسػـ
الس ػػاحب وتوًيل ػػف والمس ػػتنيد وى ػػرط األم ػػر وت ػػاريخ الى ػػيؾ وًيمتػ ػف والبم ػػؾ المس ػػحوب عمي ػػف .
وكذلؾ أفادات البمؾ ومػا تضػممتف مػف أدابػة بػ ف الطػاعف لػيس لػف ر ػيد ًػابـ وًابػؿ لمسػحب

يوطى فيف الىيكات المذكورة .

وذلؾ عمى تادير ب ف الىيؾ مػف األوراؽ الىػكمية ػ ويتلػيف كتسػابف اػذا الو ػؼ ػ
ويمػػف ىػػيؾ يدػػر فػػى الملػػامقت مدػػر الماػػود ومسػػتحؽ السػػداد بمدػػرد المظػػر

ػ يف يكػػوف

مسػػتوفيا ىػػروطا ىػػكمية مليمػػة كمػػا يمبوػػى عمػػى المحكمػػة يف تبػػيف فػػى حكم ػػا يم ػػا ت كػػدت
بمنس ا مف بيامات األوراؽ المادمة مف المدعى المػدمى ويم ػا تلػد ىػيكات بػالملمى الملرفػة بػف
فػى ًػاموف التدػارة

ػ والتػى تسػتحؽ الحمايػػة التػى كنم ػا الاػاموف لتمػؾ األوراؽ التداريػػة دوف

غيراا وعاًب عمى أ داراا دوف ر يد ًابـ وًابؿ لمسحب .
ةواذ خمت مدومات الحكـ المطلوف فيف مف اذا البياف المن ؿ والواضم لتمػؾ األوراؽ ػ

حتى يمكف يف يمسحب عمي ا و ؼ الىيكات التى يلاًب الااموف عمى أ ػداراا دوف ر ػيد
ػ ومف بـ كاف الحكـ مليباً لا ور بيامف متليف الماض واإلحالة .

و يرف ػػل ا ػػذا اللػ ػوار ع ػػف الحك ػػـ يف تك ػػوف الى ػػيكات المى ػػار ألي ػػا ب ػػحينة الدمح ػػة

المباى ػرة مرفاػػة ب ػ وراؽ الػػدعو

ػ ويمكػػف الردػػوع ألي ػػا لمت كػػد مػػف

واستينا الىػروط عتباراػا ىػيكات تدػر فػى الملػامقت مدػر الماػود

ػػحة بيامات ػػا واكتمال ػػا
ػ ألف اػذ البيامػات

يتل ػػيف بيام ػػا ف ػػى م ػػدومات الحك ػػـ ذات ػػف باعتب ػػار م ػػف األوراؽ الرس ػػمية الت ػػى يمبو ػػى يف تك ػػوف
مستوفاة لكافة ماومات ا الدوارية وعما راا ال امة ومم ا بياف واًلػة الػدعو ويدلت ػا وعمػى

محو واضم ومن ؿ كما سمؼ البياف ػ وألف محكمة الماض

تبسط رًابت ا عمى الحكـ أ ّ

مف خقؿ ورًتف الرسمية وما ير د ب ا مف بيامات عف الواًلة ويدلت ا ػ و تتايد فى ذلؾ ب ية
يوراؽ يخػػر خػػارج مطػػاؽ الحكػػـ ذاتػػف وورًتػػف الرسػػمية

ػ ول ػػذا بػػات مػػف المتلػػيف أىػػتمال ا

لكافة بيامات ا الساباة ةوا ّ كاف الحكـ مليباً لا ور بيامف ػ واو الليب الذ ترد فيف الحكـ
الطليف ويضحى وادب الماض واإلحالة كما سمؼ البياف .
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* ٚلذ ٔظذ ادلبدح 912/أ2ط ػٍ ٝأٔٗ  :ػ

ػ وكػؿ حكػـ باإلدامػة يدػب يف

" يدػب يف يىػتمؿ الحكػـ عمػى األسػباب التػى بمػى عمي ػا

يىتمؿ عمى بياف الواًلة المستودبة لملاوبػة والظػروؼ التػى وًلػت في ػا ػ ويف يىػير ألػى
مص الااموف الذ حكـ بمودبف " ٓ
* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :

" يدػػب يف يكػػوف الحكػػـ مىػػتمق بذاتػػف عمػػى ىػػروط

تكممة ما تماص فيف مف بيامات دوارية بػ
طرؽ اإلببات " ٓ

ػػحتف وماومػػات ودػػود فػػق يابػػؿ

دليػؿ غيػر مسػتمد ممػف يو بػ

طريػؽ خػر مػف

* ماض ٘ ٜٕٔٚ/ٙ/ػ س ٖٕ ػ ٕٔٓ ػ ٜٛٛ
* ماض  ٜٔٙ٘/٘/ٔٛػ س  ٔٙػ ٓٓٔ ػ ٖٖٜ
* ٚرٛارش لؼبء زلىّخ إٌمغ  ،ـ ف ٝرـجيـك أؽىـبَ ادلـبدح  912/أ2ط  ،ـ ػـٍــٝ

أٔٗ  :ـ

" يدب يف تكوف مدومات الحكػـ كافيػة بػذات ا إليضػاح يف المحكمػة حػيف ًضػت فػى

الػدعو باإلدامػة ًػػد يلمػت ألمامػا

ػػحيحاً بمبمػى األدلػػة الاابمػة في ػا

عميػف ىػ ادة كػؿ ىػااد وياػػوـ عميػف كػؿ دليػؿ

ػ واألسػػاس الػذ تاػػوـ

ػ ويمػف كيمػا يتحاػػؽ ذلػؾ ويتحاػؽ الوػرض مػػف

التسبيب ف مف يدب يف يكوف فى بياف دمى من ؿ بحيث يستطاع الوًوؼ عمػى مسػوغات مػا
ًضى بف ػ يما أفراغ الحكـ فى عبارات ملماة يو وضلف فى

ورة مدممة مد مة فق يحاؽ

الوػػرض ال ػػذ ً ػػد الى ػػارع م ػػف أسػػتيداب تسػػبيب األحك ػػاـ و يمكػػف محكم ػػة الػػماض م ػػف
أعماؿ رًابت ا عمى ود ا ال حيم ومف مراًبة

حة تطبيؽ الااموف عمى الواًلة كما

أببات ا بالحكـ "ٓ
* ماض ٕٕ ٜٔٚٙ/ٖ/ػ س ٕٚػ ٔ ٚػ ٖٖٚ
* ماض ٓٔ ٜٕٔٚ/ٔ/ػ سٖٕ ػ  ٔٙػ ٘ٚ
* ماض  ٜٖٔٚ/ٔ/ٕٜػ سٕٗ ػ  ٕٚػ ٗٔٔ

* ماض  ٜٔٚ٘/ٗ/ٕٚػ س  ٕٙػ ٖ ٛػ ٖ٘ٛ
* ماض ٕٔ ٜٕٔٛ/ٔ/ػ س ٖٖ ػ ٗ ػ ٕٙ
* ماض  ٜٕٔٛ/ٔ/ٜٔػ سٖٖ ػ  ٚػ ٗٙ
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ػار

* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :

" يدػػب ي ّ يدمػػؿ الحكػػـ يدلػػة الببػػوت فػػى الػػدعو بػػؿ عميػػف يف يبيم ػػا فػػى وضػػوح ويف

يػػورد مادااػػا فػػى بيػػاف من ػػؿ لموًػػوؼ عمػػى مػػا يمكػػف يف يسػػتناد مم ػػا فػػى ماػػاـ الػػرد عمػػى
الدفوع الدوارية التى يدلى ب ا المت ـ وحتى يمكف يف يتحاػؽ الػذ ً ػد الىػارع مػف تسػبيب
األحكػاـ ويمكػػف محكمػػة الػػماض مػػف أعمػػاؿ رًابت ػا عمػػى تطبيػػؽ الاػػاموف تطبياػاً

.

ػػحيحا "

* ماض  ٜٕٔٚ/ٔٔ/ٜٔػ س ٖٕ ػ ٖ ٕٚػ ٕٔٔٔ

* وّب لؼذ ثأٔٗ :
"

مف المارر يمف يدب فػى كػؿ حكػـ باإلدامػة يف يػورد مػا أسػتمد أليػف مػف يدلػة الببػوت

ويف يبيف مادااا بياما كافيا يتضم ودف استد لف ب ا " .
* ماض ٘ٔ ٜٖٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٗ ػ ٔ ٜٔػ ٜ٘ٚ
* وّب لؼذ ثأٔٗ :

" مف المارر يمف يدب أيراد األدلة التى تستمد ألي ا المحكمة وبياف مادااا فى حكم ا

بيامػاً كافيػػا  .فػػق يكنػػى اإلىػػارة ألي ػػا بػػؿ يمبوػػى سػػرد مضػػموف كػػؿ دليػػؿ وذكػػر مػػادا بطرياػػة

وافية يبيف مم ا مد ت ييد الواًلة كما اًتملت ب ا المحكمػة ومبمػس أتسػاًف مػل بػاًى األدلػة "

.
* ماض  ٜٜٔٚ/ٕ/ٛػ س ٖٓ ػ  ٗٙػ صٖٕٔ
* وّب لؼذ ثأٔٗ :

" مف المارر يمف يدب أيراد األدلة التى تسػتمد ألي ػا المحكمػة وبيػاف مادااػا فػى الحكػـ

بياماً كافيا فق يكنى مدرد اإلىارة ألي ا بؿ يمبوى سرد مضػموف الػدليؿ وذكػر مػادا بطرياػة

وافيػػة يبػػيف مم ػػا مػػد مػػد ت ييػػد لمواًلػػة التػػى اًتملػػت ب ػػا المحكمػػة ومبمػػس أتناًػػف مػػل بػػاًى
األدلة التى اًراا الحكـ حتى يتضم ودف أستد لف ب ا " .
* ماض  ٜٜٔٙ /ٔٔ/ٔٚػ س ٕٓ ػ  ٕٔٙػ ٕ٘ٔٛ
* ماض  ٜٔٛٗ/ٔ/ٜٔػ س ٖ٘ ػ ٗٔ ػ ٗٚ
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* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ :

" بودػػوب أىػػتماؿ حكػػـ اإلدامػػة فػػى دريمػػة أ ػػدار ىػػيؾ دوف ر ػػيد ػ بيػػاف الواًلػػة

المسػػتودبف لملاوبػػة بيامػػا تتحاػػؽ بػػف يركػػاف الدريمػػة وظروف ػػا ويدلػػة الببػػوت في ػػا

ػ ف ػ ذا لػػـ

يستوؼ الحكـ بيامات الىيؾ بما يدؿ عمى أستينابف ىرابطف الاامومية كػاف ًا ػر البيػاف وادبػا
ماضف " .
* ماض ٔٔ ٖٚ/ٕ/ػ س ٕٗ ػ ٕٖ ػ ٔ٘ٔػ طلف  ٕٗ/ٖٔٛٛؽ
* ٚلؼذ وزٌه :

" يدػػب عمػػى محكمػػة الموضػػوع ًبػػؿ الن ػػؿ فػػى دريمػػة أ ػػدار ىػػيؾ بػػدوف ر ػػيد

يف تبحث يمر الىيؾ ةواستينابف لىرابطف الىكمية بـ تبحػث يمرالر ػيد ذاتػف مػف حيػث الودػود

والكناية والاابمية لم رؼ " .

* ماض ٘ ٜٔٚٙ/ٔ/ػ س  ٕٚػ ٘ ػ ٗ ػ طلف ٖ ٗ٘/ٔٗٛؽ
* ماض  ٜٔٚٓ/ٙ/ٕٜػ س ٕٔ ػ ٕٕٓ ػ ٖ٘ ٜػ طلف ٗٓ/ٜٚ٘ؽ

و محػػؿ لماػػوؿ فػػى اػػذا ال ػػدد ب ػ ف المحكمػػة التػػى تن ػػؿ فػػى موضػػوع الػػدعو وًػػد
أطم مػت ألػى ًػوؿ المػدعى المػدمى بػ ف المػت ـ ( الطػاعف ) ي ػدر لػف بػقث ىػيكات ياابم ػػا
ر يد ًابـ وًابؿ لمسحب ويف ل ا سمطة تاديرية كاممة فى تادير اذ األًواؿ بق ملاب عمي ا
فيما ت ار ٓ

ألف األمر اما

يتلمؽ ب ًواؿ المدعى المدمى واطمبماف محكمة الموضوع لمػا ذكػر

ب حينة دعوا المباىرة ػ بؿ يم ب عمى تكييؼ الواًل فى الدعو

ػ واو يمر تختص بف

المحكمة ػ وحداا ػ فم ا بؿ عمي ا يف تلطى الوًابل المطروحة عمى بساط البحث امام ػا
الو ػػؼ الا ػػامومى ال ػػحيم الممطب ػػؽ عمي ػػا

ػ ويتل ػػيف ك ػػذلؾ عمي ػػا يف تض ػػمف حكم ػػا

اللما ر التى أستمدت ألي ا فى اذا التكييؼ ػ ألمف عمؿ ًامومى بحت

اإلطمبماف .

و يمكػػف لممحكمػػة يف تاػػوـ بوادب ػػا فػػى و ػػؼ الت مػػة بػػالحكـ

يخضل لمتادير يو
ػ أ ّ أذا اوضػػحت

بمدوماتف يم ػا طاللػت المحػررات الػبقث التػى ياػدم ا المػدعى المػدمى وبيامات ػا ػ ويم ػا بػذلؾ
تكف ًد استوفت ىرابط ا الاامومية ػ مف حيث أعتباراا ىيكات تدر فػى الملػامقت مدػر

الماػود

ػ ويداة وفػا ومسػتحاف األدا بمدػرد اإلطػقع ػ وت ارًػب محكمػة الػماض اػذا التكييػؼ
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الاػػامومى لموًػػابل

ػ وواضػػم يمػػف يسػػتحيؿ عمي ػػا يف تاػػوـ بتمػػؾ الرًابػػة الااموميػػة أ ّ أذا كػػاف

مدومات يسباب الحكـ ًد أىػتممت عمػى الىػرابط القزمػة لكػى تحمػؿ الورًػة و ػؼ الىػيؾ ػ

وتدخؿ فى مطاؽ التدريـ عمدما تتبيف يم ا

ػ  .ول ذا

درت دوف ر يد ًابـ وًابؿ لمسحب

بػػات مػػف الػػقزـ عمػػى المحكمػػة أببػػات كافػػة بيامػػات الىػػيكات المطروحػػة عمػػى بسػػاط والبحػػث
ػ وتبػيف فػى حكم ػا كينيػة أسػتد ل ا عمػى و ػن ا وتكيين ػا ب ػذا الو ػؼ

يمام ػا

ػ ويم ػا

يمزلػت عمػى ذلػؾ التكييػؼ حكػـ الاػاموف الوادػب التطبيػؽ ليسػمـ الحكػـ مػف ًالػة الا ػور ػ ةواذ

خالؼ الحكـ المطلوف فيف اذا المظر ف مف يكوف مليبػاً لا ػور بيامػف متليمػاً ماضػف كمػا سػمؼ
البياف .

صبٔيب  :اخلـأ ف ٝرـجيك اٌمبٔ. ْٛ

فالبابت مف مطاللة مدومات يسباب الحكـ المطلوف فيف يف محكمة الموضوع طبات فى

دامػػب الطػػاعف وعمػػى واًلػػة الػػدعو التػػى أسػػتارت فػػى يايم ػػا مػػص المػػادتيف ٖٖٚ ٖٖٙ

دور

عاوبات ػ ويمزلت عميف اللاوبة المم وص عمي ا فى المادتيف سالنتى الذكر ػ رغـ

ًػػاموف التدػػارة رًػػـ  ٔٚلسػػمة  ٜٜٜٔالػػذ يلوػػى فػػى المػػادة األولػػى مػػف مػواد أ ػػدار بتػػاريخ
 ٜٜٜٔ/٘/ٔٚالم ػػادتيف الم ػػذكورتيف منػ ػاً وحم ػػت محم م ػػا الم ػػادة  ٖ٘ٗ /الت ػػى تلاً ػػب عم ػػى
الواًلة المطروحة بلاوبة يخؼ اى الحبس يو الورامة التى

مف ي در ىيكا ليس لف ماابؿ وفا

تداوز خمسيف يلؼ دميف كػؿ

ًابؿ لم رؼ ػ واذا الااموف اػو األ ػمم لممػت ـ ػ مػف

مادتى اللااب المتيف طبات ا محكمػة الموضػوع وعاًبػت الطػاعف بمػا ً عمي ػا ػ فػى ىػ ف دػواز
توًيل عاوبة الحبس يو الورامة يو أماضا الدعو بالت الم .
وًػػد أسػػتار ًضػػا محكمػػة الػػماض عمػػى يف ًػػاموف التدػػارة الدديػػد رًػػـ  ٜٜٜٔ/ٔٚومػػا

م ػػت عميػػف المػػادة ٖٗ٘ السػػابؽ بيام ػػا اػػى الوادػػب التطبيػػؽ عمػػى كافػػة الوًػػابل التػػى حػػدبت
ًبػؿ أ ػدار باعتبػار الاػاموف األ ػمم لممػت ـ عمػقً بالمػادة الخامسػة مػف ًػاموف اللاوبػات

ػ

ومف بـ ف ف المحكمة تكػوف ًػد يخطػ ت فػى تطبيػؽ الاػاموف ػ أذ وًلػت ضػد الطػاعف عاوبػة

بمػا ً عمػى ًػاموف تاػرر ألوػا
كػاف اػػذا اإللوػا سػػابااً عمػػى

وحػؿ محمػف ًػاموف خػر ي ػمم لممػت ـ ووادػب التطبيػؽ

ػ ولمػا

ػدور الحكػػـ المطلػوف فيػػف ومػػف بػـ تكػػوف المحكمػة ًػػد حدبػػت

منس ػ ػ ا عػ ػػف الاػ ػػاموف الدديػ ػػد رًػ ػػـ ٔٚلسػ ػػمة  ٜٜٜٔبػ ػػؿ غػ ػػاب عم ػ ػػا كميػ ػػة
يف الواًلػػة تػزاؿ يحكم ػػا المادتػػاف  ٖٖٚ ٖٖٙعاوبػػات رغػػـ ألواب ػػا
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ػ واعتاػ ػػدت

ػ واػػو خطػ و ىػػؾ

مػػابر فػػى اللاوبػػة الماضػػى ب ػػا ضػػد الطػػاعف

ػ أذ لػػـ يلػػد يلػػرؼ يبػػر أدراك ػػا وتػػدارك ا

لماوًلت فيف مف خط فى تطبيؽ الااموف فى المتيدة التى أمت ت ألي ا

ػ وفػى تاػدير اللاوبػة

الماضى ب ا والتى تترواح بيف الحبس يو الورامة بػد مػف الاػاموف المموػى الػذ كامػت عاوبػة
ػ ول ػػذا كػػاف ذلػػؾ الخط ػ الاػػامومى المػػابر فػػى الحكػػـ مودبػػا لماضػػف

الحػػبس فيػػف ودوبيػػة
واإلحالة .

* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :

" لما كامت محكمة الموضوع ًد عاًبت الطػاعف فػى دريمػة أ ػدار ىػيؾ دوف ر ػيد

بلاوبة الحػبس المم ػوص عمي ػا فػى المػادة  ٖٖٚعاوبػات وكػاف ًػاموف التدػارة رًػـ ٔٚلسػمة
ً ٜٜٜٔد

در ومىر فى الدريدة الرسػمية فػى  ٔٚمػايو سػمة  ٜٜٜٔوم ػت المػادة البالبػة

مػػف م ػواد أ ػػدار عمػػى ألوػػا

المػػادة  ٖٖٚعاوبػػات الخا ػػة بد ػرابـ الىػػيؾ أعتبػػا اًر مػػف يوؿ

يكتػػوبر سػػمة ٕٓٓٓ ػ وًػػد م ػػت المػػادة ٖ٘ٗ/

أ ػػدار الىػػيؾ دوف ر ػػيد بػػالحبس يو الو ارمػػة التػػى

مػػف ًػػاموف التدػػارة عمػػى ملاًبػػة دريمػػة
تدػػاوز خمسػػيف يلػػؼ دميػػف  .وكامػػت

المػادة  ٖٖٚعاوبػات ًػد فرضػت عاوبػة الحػبس عػف تمػؾ الدريمػػة ػ وكػاف الاػاموف الدديػد ًػػد
تػرؾ لمااضػى الخيػار بػيف عاوبػة الحػبس وعاوبػة الو ارمػة ػ ف مػف يكػوف الاػاموف األ ػمم لممػت ـ
مػف ًػػاموف اللاوبػػات وي ػػبم مػص ًػػاموف التدػػارة السػػالؼ الػػذكر اػو الوادػػب التطبيػػؽ
يوبر مف ذلؾ المص فى الااموف الدديد عمى اللمؿ بف فى تاريخ حؽ عمػى تػاريخ

أذ يلتبر مف تاريخ

دور

ػو

ػدور .

مف تاريخ اللمؿ بف ػ الااموف األ مم طبااً لممادة الخامسة مف

ًاموف اللاوبات ػ ف و الوادب التطبيؽ .

* ماض ٔٔ  ٕٕٓٓ /ٖ/ػ طلف  ٙٔ/ٔٚٙٛٛؽ
* ماض ٗ ٕٕٓٓ/ٕ/ػ طلف ٕٖٓٔ ٕٙ/ؽ

* ماض  ٕٓٓٓ/ٔ/ٛػ طلف ٓ ٙٗ/ٕٕٜٛؽ
ويخذاً بممطؽ يحكاـ الماض الساباة ف ف ًاموف التدارة رًـ  ٔٚلسػمة  ٜٜٜٔيظػؿ اػو

الاػاموف األ ػمم لممػت ـ

ػ رغػـ تكػرار ت ديػؿ اللمػؿ بػالمواد الخا ػة بالىػيؾ لمػدد حاػة

طالما يمف الااموف األ مم لممت ـ ػ ويتليف تطبياف ممذ

ػ

دور وليس مف تاريخ اللمؿ بف .

يضػػاؼ ألػػى مػػا تاػػدـ يمػػف وًػػد يخط ػ الحكػػـ المطلػػوف فيػػف فػػى تطبيػػؽ الاػػاموف عمػػى

المحػػو السػػالؼ بيامػػف ويغنػػؿ تطبيػػؽ الاػػاموف ال ػػحيم عمػػى واًلػػة الػػدعو
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ػ ف مػػف يلتبػػر فػػى

حاياتف وًد خق كمية مف بياف مادة اللااب التى يمزؿ بمودب ا اللاوبة ضػد الطػاعف ػ واػو مػا

يودبتػػف المػػادة ٖٓٔ أد ػ ار ات دمابيػػة والتػػى م ػػت عم ػػى ضػػرورة أىػػتماؿ كػػؿ حك ػػـ

ػػادر

باإلدامة عمى مادة اللااب التى يمزؿ بمودب ا اللاوبة ضد المػت ـ الماضػى ب دامتػف ػ واػو بيػاف
دػػوار أًتضػػتف ًاعػػدة ىػػرعية الد ػرابـ واللاوبػػات التػػى مػػص عمي ػػا الدسػػتور وماتضػػااا يمػػف
دريمة و عااب أ ّ بااموف .

لما كاف ذلؾ وكاف الحكـ المطلوف فيف ًد خق فى حاياتف مف بيػاف مػص الاػاموف الػذ

يمػػزؿ بمودبػػف اللاػػاب عمػػى الطػػاعف ػ بلػػد يف يغنػػؿ تطبيػػؽ الاػػاموف  ٔٚلسػػمة  ٜٜٜٔومػػص
المادة ٖٗ٘ ممف ػ ف مف يكوف مىوباً بالبطقف بما يستودب ماضف واإلحالة .

و محػػؿ لماػػوؿ ب ػ ف الحكػػـ طبػػؽ فػػى دامػػب الطػػاعف المػػادتيف  ٖٖٚ ٖٖٙعاوبػػات

ويم اف عمى اللاوبة الماضى بف ضػد ػ ألف المػادتيف المػذكورتيف تاػرر ألوا امػا كمػا سػمؼ

البياف ػ ولـ يلد ل ما ودود بلد

دور الااموف  ٔٚلسمة  ٜٜٜٔػ ومف بـ فاد فادا يبراما

الاػامومى ممػذ لحظػة اللمػؿ بػف ػ وبػذلؾ ومػف بػـ فػ ف الحكػـ الطلػيف أذ طبا مػا رغػـ ذلػؾ
ف مف يكوف وًد يعمؿ مواد ًاموف مموى ممذ ذلؾ التاريخ السابؽ عمى

ػ

دور الحكـ المذكور

ػ ػ واػػو مػػا يلػػد ملػػف خاليػػا فل ػقً وواًل ػاً مػػف بيػػاف مػػادة اللاػػاب األم ػر الػػذ ي ػػمف بػػالبطقف
المودب المودب لمماض واإلحالة كما سمؼ البياف ٓ

صبٌضب  :اإلخالي حبك اٌذفبع ٚاٌمظٛس ف ٝاٌزغجيت .

فاد تمسؾ الدفاع عف الطاعف يمػاـ محكمػة الموضػوع بػدردتي ا بػدفاع دػوار

يف الدعو الدمابية المابمة ًد أماضت لسبؽ

الت مة المسػمدة أليػف حاليػاً

ػ مػادا

دور حكـ م ابى بات ًاضيا بالب ار ة عف ذات

ػ وًػاؿ ىػرحاً لدفاعػف يف الطػاعف تربطػف بالبمػؾ المػدعى بػالحاوؽ

المدمية عقًة مدمية وحرر عمى منسف عدة ىيكات ل الم البمػؾ المػذكور مػف بيم ػا الىػيكات

الػبقث محػؿ التػداعى  .وكم ػا
تػواريخ ىػ رية متتابلػة ومتقحاػة

ف م ا مرتبطػة ببلضػ ا أرتباطػاً

ػادرة مػف الطػاعف لسػبب واحػد

ػ وملاممػة واحػدة

ػ وكػؿ مم ػا بمبمػس واحػد وًػدر ٕٕ٘ٗ دمي ػا

يابػؿ التدزبػة ػ وتلتبػر وك م ػا ىػيؾ واحػد  .وًػد

ػ وفػى
ػ ومػف بػـ
ػدر حكػـ

ياضى بب ار ة الطاعف عف أ دار يحد تمػؾ الىػيكات دوف ر ػيد ًػابـ وًابػؿ لمسػحب وي ػبم

اػػذا الحكػػـ م ابيػػا وبات ػاً للػػدـ الطلػػف عميػػف مػػف المسػػتنيد ( المػػدعى بػػالحؽ المػػدمى ) يو مػػف
الميابػة اللامػة ػ ومػف بػـ حػاز ذلػؾ الحكػـ ًػوة األمػر الماضػى بػف
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ػ بم ػا يحػوؿ دوف تح ػريؾ

الدع ػ ػو الدمابيػػة ضػ ػد ذات المػػت ـ ( الطػػاعف ) عػػف دريمػػة أ ػػدار بػػاًى الىػػيكات األخػػر

دوف ر ػيد ػ عمػقً بالمػادة  ٗ٘ٗ/أدػ ار ات دمابيػة والتػى تاضػى ب ماضػا الػدعو الدمابيػة
ب دور حكـ م ابى بات في ا سوا كاف ًاضيا بالب ار ة يو اإلدامة ٓ

وًػػدـ الػػدفاع سػػمداً لدفاعػػف الحكػػـ ال ػػادر فػػى الدمحػػة رًػػـ ٗٗٓٔٚلسػػمة  ٜٜٔٛدػػمم

م ر الدديدة بتاريخ  ٜٜٔٛ/ٕٔ/ٕٚوالمرفوعة بطريؽ اإلدعػا المباىػر مػف ربػيس مدمػس
أدارة بم ػػؾ الا ػػاارة ب ػػنتف ضػػد الطػػاعف إل ػػدار ىػػيؾ بمبمػػس ٕٕ٘ٗ دمي ػػا أليػػف

ياابم ػػف

ر ػػيد ًػػابـ وًابػػؿ لمسػػحب ػ وحكػػـ فػػى تمػػؾ الدمحػػة بدمسػػة  ٜٜٔٛ/ٕٔ/ٕٚبب ػ ار ة الطػػاعف
وي بم الحكـ المذكور م ابيا باتاً .

ويببػػت الػػدفاع مػػف واًػػل المسػػتمدات التػػى ًػػدم ا يف الىػػيؾ محػػؿ التػػداعى فػػى الػػدعو

المابمة مف بيف الىيكات المتلددة التى ي ػدراا لمبمػؾ المسػتنيد ومػف بيم ػا كػذلؾ الىػيؾ محػؿ

الػدعو ٗٗٓٔٚلسػمة  ٜٜٔٛدػمم م ػر الدديػدة سػالنة البيػاف

ػ والتػى

ػدر الحكػـ في ػا

بب ار ة الطاعف وي بم الحكـ المػذكور م ابيػا وباتػا  .كمػا دلػت تمػؾ المسػتمدات عمػى الىػيكات
محػؿ التػػداعى

ػ والىػػيؾ موضػوع الحكػػـ ال ػػادر بػػالب ار ة

ػ وىػػيكات يخػػر

ػ دميل ػػا

ادرة مف الطاعف ػ ولمبمؾ المستنيد ػ ولسػبب واحػد ػ وملاممػة ماليػة واحػدة ػ ومػف بػـ

ف ػى مرتبطػة أرتباطػاً

يابػؿ التدزبػة

مػػف ذات السػػاحب ( الطػػاعف )

بتػواريخ أسػتحااؽ متتاليػة

ػ ألم ػا محػررة لسػبب واحػد

ػ ألػػى ذات المسػػتنيد ( المػػدعى المػػدمى ب ػػنتف ) كمػػا يم ػػا

ػ وبنا ػؿ زممػى بابػت

وبمبالس متساوية ( ٕٕ٘ٗ دمي ا ) .
وًػػدـ الػػدفاع كػػذلؾ

ػ ولملاممػة واحػدة

ػ

ػػورة رسػػمية مػػف

ػ أذ يم ػا بتػواريخ فػى يوؿ كػؿ ىػ ر

ػ

ػػحينة الدمحػػة المباى ػرة الماامػػة مػػف ذات

الم ػػدعى الم ػػدمى ب ػػنتف ض ػػد الط ػػاعف والماي ػػدة بػ ػرًـ ٗٗٓ ٔٚلس ػػمة  ٜٜٔٛد ػػمم م ػػر
الدديدة عف ىيكات مرتبطػة أرتباطػا
اػػذ الىػػيكات سػػت عىػػر ىػػيكا

يابػؿ التدزبػة

ػ وبابػت مػف تمػؾ ال ػحينة يف عػدد

ػ كػػؿ مم ػػا بايمػػة متسػػاوية ٕٕ٘ٗ دمي ػػا

ٔ ٜٜٔٚ/٘/وتمت ى فى ٔ ٜٜٔٛ/ٛ/ػ واػى متتاليػة ػ وبنا ػؿ زممػى ػ ىػ ر

متساوية .

ػ وتبػػدي مػػف
ػ ومبػالس

ويوضػػم الػػدفاع كػػذلؾ يف الىػػيكات موضػػوع الػػدعو المابمػػة كمػػا اػػو بابػػت ب ػػحينت ا
المباى ػرة اػػى عبػػارة عػػف بػػقث ىػػيكات ًيمػػة كػػؿ مم ػػا ييضػػا ٕٕ٘ٗ دمي ػػا
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ػ وبت ػواريخ

أستحااؽ تمى مباىرة تاريخ خر ىػيؾ فػى الدمحػة رًػـ ٗٗٓ ٔٚلسػمة  ٜٜٔٛم ػر الدديػدة
ػ أذ يف أس ػػتحااؽ البم ػػؾ لمى ػػيكات مح ػػؿ الت ػػداعى ا ػػو ٜٜٔٔٛ/ٔٔ/ٔ ٜٜٔٛ/ٔٓ/

يودػػد ي فا ػػؿ زممػػى بػػيف ىػػيكات الػػدعو المابمػػة والىػػيكات موضػػوع

ٔ ٜٜٔٛ/ٕٔ/ي

الػدعو ٗٗٓ ٔٚلسػمة  ٜٜٔٛم ػر الدديػد
دمي ػ ػػا لكػ ػػؿ ىػ ػػيؾ

ػ كمػا يف المبػالس متسػاوية بالضػبط ػ ٕٕ٘ٗ

ػ وتدمل ػ ػػـ ملاممػ ػػة واحػ ػػدة

ػ ومػ ػػف سػ ػػاحب واحػ ػػد اػ ػػو المػ ػػت ـ

( الطاعف ) ػ وعمى بمؾ واحد او بمؾ  ....ػ وبذلؾ ًاـ اإلرتباط بيم ا كما سبؽ البياف .

ورة رسمية مػف الحكػـ ال ػادر فػى الدمحػة رًػـ ٗٗٓ ٔٚلسػمة

وًدـ الدفاع كذلؾ

 ٜٜٔٛم ػر الدديػػدة منػة البيػػاف
المت ـ ( الطاعف )

ػ والمرفوعػة مػػف ذات البمػػؾ المػدعى المػػدمى ضػػد ذات

ػ وًد ًضى فػى تمػؾ الدمحػة بدمسػة  ٜٜٔٛ/ٕٔ/ٕٚببػ ار ة المػت ـ ممػا

مسػب أليػف ورفػض الػػدعو المدميػة

ػ وتبػػيف مػف مطاللػة الدمحػة المػػذكورة يم ػا عػف ىػػيكات

ممابمة لمىيكات محؿ التداعى ػ وتحمؿ يرًاما متتالية كذلؾ وبػيف ذات الخ ػوـ ػ وبمبػالس

واحػػدة

ػ وعػػف ذات الملاممػػة

م ػػر الدديػػدة

ػ وًػػدـ الطػػاعف كػػذلؾ ىػ ادة رسػػمية مػػف واًػػل دػػدوؿ دػػمم

ػػادرة مػػف ميابػػة م ػػر الدديػػدة بتػػاريخ ٖٔ ٕٕٓٓ/٘/بابػػت ب ػػا يف الدمحػػة

المذكورة مايدة ضد ذات المت ـ  .........ػ وماامػة مػف ذات المػدعى المػدمى ( بمػؾ ) ....
ػ عػف ىػيكات

ػ وحكػـ في ػا بدمسػة  ٜٜٔٛ/ٕٔ/ٕٚغيابيػا ببػ ار ة المػت ـ ورفػض الػدعو

المدميػػة ضػػد ةوال ػزاـ رافل ػػا الم ػػروفات ويف تمػػؾ الدمحػػة لػػـ تسػػت مؼ  .ف

ػػبم الحكػػـ في ػػا

م ابيا وباتاً .

وخمص الدفاع مف ذلؾ ػ ألى يف الطاعف يعطى البمؾ المدعى المدمى عػدة ىػيكات ػ

محررة فى يوـ واحد ػ عف ملاممة واحدة ػ وبمبالس متساوية ػ وبتواريخ ى رية متلاًبػة ػ
يتد يز ػ ويمف وًد

تكوف مىاطاً أدراميا
وبذلؾ ًاـ اإلرتباط بيم ا والذ يابؿ التدزبة ألم ا ّ
ػػدر حكػػـ م ػػابى بػػالب ار ة فػػى الدمحػػة رًػػـ ٗٗٓ ٔٚلسػػمة  ٜٜٔٛم ػػر الدديػػدة عػػف واًلػػة
أ دار الطاعف للػدد مػف تمػؾ الىػيكات لػذات البمػؾ المػدعى المػدمى عػف ذات الملاممػة وكػؿ
مم ا بذات الايمة ػ ف ف

دور حكـ م ابى وبات بػالب ار ة عم ػا يماضػى بػف الػدعو الدمابيػة

عػػف كافػػة الىػػيكات األخػػر ييػػا كػػاف التػػاريخ الػػذ يحممػػف كػػؿ مم ػػا
المادة ٗ٘ٗ أد ار ات دمابية .

ػ وفاػاً لمػػا تاضػػى بػػف

ويىػػار الػػدفاع ألػػى مػػا أسػػتار عميػػف ًضػػا الػػماض فػػى اػػذا ال ػػدد الػػذ ًضػػى ب ػ ف
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أ دار المت ـ عدة ىيكات كم ا يو بلض ا بوير ر يد ل الم ىخص واحد فػى ي ػوـ واحػد

ػ عػف ملاممػة واحػدة

ػ ييػاً كػاف التػاريخ الػذ يحممػف كػؿ مم ػا يو الايمػة التػى
يتدػ يز

ػدر ب ػا

ػ

ػ وتماضػػى الػػدعو الدمابيػػة عمػػف ب ػػدور حكػػـ م ػػابى واحػػد

يكػ ّػوف مىػػاطاً أدراميػػا
باإلدامة يو الب ار ة فى أ دار ي ىيؾ مم ا .

* ماض  ٜٔٚٙ/٘/ٔٚػ س ٕٚػ ٔٔٔ ػ  ٜٗٚػ طلف ٔٗٙ/ٜٔؽ

* ماض  ٜٔٚ٘/ٙ/ٛػ طلف رًـ  ٜٛ٘لسمة ٘ٗ ؽ
* ماض ٕ ٜٔٚٚ/ٔ/ػ طلف ٕٔ ٜلسمة  ٗٙؽ
* ماض  ٜٔٛٔ/ٙ/ٛػ الطلف ٖ ٘ٔ/ٔٛؽ
* ماض  ٜٔٚٔ/ٔٔ/ٕٜػ س ٕٕ ػ ٗ ٔٙػ ٖٙٚ
* ماض ٖٓ ٜٕٔٚ/ٗ/ػ س ٖٕ ػ ٓٗٔ ػ ٕٙٚ
* ماض  ٜٔ٘ٛ/٘/ٕٚػ س  ٜػ  ٜٔٗػ ٕ٘ٛ
* ماض  ٜٖٔٚ/ٔ/ٕٜػ س ٕٗ ػ  ٕٙػ ٔٓٛ
* ماض  ٜٔٙٚ/٘/ٕٜػ س  ٔٛػ ٘ٗٔ ػ ٖٓٚ

ٚسغُ ٚػٛػ ٘زا اٌذفغ ٚاوزّبي أسوبٔٗ فئْ زلىّخ ادلٛػٛع أؿشؽزٗ عبٔجب

ٚمل رأخز ثٗ ثمٛذلب :

" أف البابت يف الىػيكات الػبقث موضػوع الاضػية الراامػة مارخػة ٔٔٓ/

ٔٔٔ/

ٔ ٜٜٔٛ/ٕٔ/وكػػؿ مم ػػا بمبمػػس ٕٕ٘ٗ دمي ػػا واػػى عب ػارة عػػف ىػػيكات خطيػػة وكػػاف أتحػػاد
طرف ػػى تم ػػؾ الى ػػيكات (! ) وتماب ػػؿ (! ) المب ػػالس الػ ػواردة ب ػػا وتػ ػوالى (! ) تػ ػواريخ أس ػػتحااً ا
ي مم يف يكوف سػببا لإلرتبػاط فيمػا بيم ػا (! ) بػالملمى الػوارد بػمص المػادة ٕٖ عاوبػات

(! ) ولػـ ياػدـ المػت ـ مػا ياطػل بػ ف تمػؾ الىػيكات كم ػا يو بلضػ ا
واحػػدة

ػادر ممػف ب ػدد ملاممػػة

ػ يو يم ػػا حػػررت ممػػف ويطماػػت لمتػػداوؿ فػػى يػػوـ واحػػد بى ػ ف ملاممػػة واحػػدة

ػ فػ ف

المحكمة والحاؿ كذلؾ تطمبف ألى ظاار تمؾ الىيكات واستاقؿ كؿ ىػيؾ عػف سػوا وتاضػى
برفض ذلؾ الدفل "

وما ساًتف المحكمة فيما تادـ ػ

يتنؽ مل واًل الحػاؿ فػى ىػ ف الىػيكات الػبقث محػؿ

التداعى ػ فضقً عما يمطو عميف مف النساد فى اإلستد ؿ والتلسؼ فى اإلسػتمتاج ػ وًػد
فات المحكمة تادير وًابل اإلرتباط بيف الىيكات المذكورة وبػيف الىػيكات األخػر التػى
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ػدر

الحكـ فى الدعو رًـ ٗٗٓ ٜٜٔٛ / ٔٚدمم م ر الدديػدة ببػ ار ة الطػاعف عػف أ ػداراا
دوف ر يد ًابـ وًابؿ لمسحب ػ بحكـ م ابى بات حابز لاوة األمر الماضى .

و ىؾ يف أ ػدار الىػيكات المػذكورة دميل ػا مػف الطػاعف لممػدعى المػدمى ب ػنتف ػ
وفى تواريخ أستحااؽ متقحاف ػ ومتتالية وىػ رية ػ وبمبمػس واحػد ًػدر يربلػة
وخمسة وعىريف دمي ا

ػ كؿ ذلؾ يوفر الوحدة المترابطة بيم ا دميلا والتى

ؼ ومػابتيف
تابؿ التدزبة

ػ بحيػ ػ ػ ػ ػ ػػث يتلػ ػ ػ ػ ػ ػػيف أعتباراػ ػ ػ ػ ػ ػػا واًلػ ػ ػ ػ ػ ػػة واحػ ػ ػ ػ ػ ػػدة بػ ػ ػ ػ ػ ػػالمظر لوحػ ػ ػ ػ ػ ػػدة الدػ ػ ػ ػ ػ ػػامى

ػ واػو مػا

( الطػاعف ) والحػؽ الملتػد عميػف ػ واػى حاػوؽ المػدعى بػالحؽ المػدمى ب ػنتف

كمػا

ياكػد يف تمػؾ الىػيكات لػـ ي ػدراا الطػاعف أ ّ لملاممػة واحػدة ػ وفػى يػوـ واحػد ػ

يف أ دار الىيكات محؿ الدمحػة ٗٗٓ ٜٜٔٛ/ ٔٚدػمم م ػر الدديػدة فػى تػواريخ ٔٔٓ/

ٔ ٜٜٔٛ/ٕٔ/ٔ ٔٔ/واػػى ت ػواريخ مختمنػػة عػػف ت ػواريخ الىػػيكات المابمػػة
أعتباراا مرتبطة ب ا بحيث تلتبر كؿ

ػ

يحػػوؿ دوف

يتد يز ػ ألف الطاعف يوضم فى دفلف ب ف الىػيكات

دميل ػػا متواليػػة تػواريخ اإلسػػتحااؽ وىػ رية

ػ وًػػد دػػا ترتيػػب الىػػيكات محػػؿ التػػداعى فػػى

الدمحػػة المابمػػة تاليػاّ لتػواريخ أسػػتحااؽ الىػػيكات سػػالنة الػػذكر وتتمػػة ل ػػا
دفػاع الطػاعف ب م ػا محػررة دميل ػا فػى وًػت واحػد

ػ ويػوـ واحػد

وفى مدمس واحد بيف البمؾ المػدعى المػدمى ب ػنتف وبػيف الطػاعف

ػ بمػػا يسػػتايـ ملػػف

ػ وعػف ملاممػة واحػدة
ػ أذ

ػ

يمكػف تنسػير كػؿ

اذ الارابف واألدلة ويستحيؿ حمم ا أ ّ عمى ملمى واحد ػ او أرتباط تمؾ الىػيكات ببلضػ ا
أرتباطا وبيااً

امن اـ فيف ػ وبما

يابؿ التدزبة ػ بما يتليف ملػف أعتباراػا دميل ػا بمػرة

فلػؿ أد ارمػى واحػد بحيػث أذا

ػدر حكػـ فػى أحػدااا يلتبػر ػ متػى ي ػبم م ابيػا وباتػاً وحػاب اًز

المرتبطة ػ والتى يتبيف يم ا

درت دوف ر يد ًابـ وًابؿ لمسحب .

لاػػوة األمػػر الماضػػى بػػف ػ مامل ػاً مػػف تحريػػؾ الػػدعو الدمابيػػة عػػف بػػاًى الىػػيكات األخػػر
ولػػـ تػػدخؿ المحكمػػة فػػى أعتباراػػا كػػذلؾ يف الطػػاعف

تودػػد لػػف ي ملاممػػة مػػل البمػػؾ

المػػدعى المػػدمى خػػقؼ الملاممػػة التػػى حػػررت بىػ م ا دميػػل الىػػيكات المػػذكورة منػاً

ػ واػػو

لػيس مػف التدػار الػذيف تتلػدد ملػامقت ـ مػل البمػوؾ ػ ةواممػا اػو طبيػب ىػ ير ويسػتاذ كرسػى
وربيس ًسـ دراحة  ........بكمية طب  ........ومف يكبر يطبا دراحة المخ واألع ػاب
بم ػر

ػ ولػـ يتلامػؿ مػل البمػػؾ المػذكور أ اػذ الملاممػة التػػى يسػنرت عػف مديوميتػف بتمػػؾ

المبػالس التػى حػرر عم ػا الىػيكات السػالؼ بيام ػا
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ػ وفػا ً لماػرض الػذ ح ػؿ عميػف إلمىػا

مستىنى يمارس في ا عممف اإلمسامى خدمة لدموع المرضى ػ ول ذا ف ف ظاار الحاؿ يرىم
إل ػػدار تمػػؾ الىػػيكات عػػف ملاممػػة واحػػدة بيمػػف وبػػيف البمػػؾ المػػدعى بػػؿ ياطػػل ب ػػحة اػػذا

الدفاع ودديتػف ػ كمػا كػاف عمػى المحكمػة أذا كامػت فػى ىػؾ مػف ذلػؾ يف تدػر تحاياػاً فػى
اػػذا الى ػ ف

ػ تسػػتدمى مػػف خقلػػف الحاياػػة

األمػػور البمكيػػة والمحاسػػبية

ػ ولػػو بمػػدب يحػػد الخب ػ ار المتخ

ػ لإلمتاػػاؿ ألػػى البمػػؾ المػػدعى

ػػيف فػػى

ػ لبيػػاف مػػا أذا كػػاف لمطػػاعف

ملامقت يخر ملف خقؼ تمؾ الملاممة التى تحررت بى م ا الىيكات ػ سػالنة الػذكر ومػف
بيم ػػا الػػبقث ىػػيكات محػػؿ التػػداعى مػػف عدمػػف
أد اربػف مػف تما ػا منسػ ا

ػ ولػو دوف طمػب

ػ واػػذا التحايػػؽ كػػاف يتلػػيف عمػػى المحكمػػة
ػريم مػف الػدفاع

ػ إلف ممازعتػف وعمػى المحػو

السالؼ بيامف تمطو عمى المطالبة الدازمة ب د ار ذلػؾ التحايػؽ ػ أذ

ين ػـ مم ػا أ اػذا

الملمى و يستدؿ مم ا أ تمؾ الد لة .

ولما او مارر يمف يىترط فى طمب التحايؽ الذ تمتػزـ بػف المحكمػة يف يكػوف م ػاغا

فػػى عبػػارات مليمػػة يو يلنػػاظ خا ػػة

ػ بػػؿ بكنػػى يف يكػػوف من وم ػاً ضػػمماً مػػف سػػياؽ دفػػاع

المت ـ متى كاف اذا الن ـ واضحاً دوف لبس وغموض

ػ كمػا اػو الحػاؿ فػى طمػب التحايػؽ

سالؼ الذكر .

اذا ألى مػا اػو ماػرر مػف يف تحايػؽ األدلػة فػى المػواد الدمابيػة اػو وادػب المحكمػة فػى

المااـ األوؿ ػ و يدوز بحاؿ يف يكف راف مىيبة المت ـ و المدافل عمف .
* ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ :

" الدفل ب ف ما تػـ تحميمػف لػـ يكػف اػو مػا تػـ ضػبطف اػو دفػاع دػوار متػى كػاف الواًػل

يى د لف ويسامد ومف بـ كاف يتليف عمى المحكمة تحاياف بموغاً ألى غاية األمر يو ترد عميػف

بما يمنيف برد سابس " ٓ

* ماض  ٜٜٔٙ/ٔٓ/ٕٚػ س ٕٓ ػ ٕٕ٘ ػ ٕٗٔٔ
* ماض ٕٔ ٜٕٔٛ/٘/ػ س ٖٖ ػ ٕٓٔ ػ ٜ٘٘
* وّب لؼـــــذ ثأْ :

" الػػدفاع الػػذ ً ػػد بػػف تكػػذيب يًػواؿ الىػػااد

يسػػوغ اإلعػراض عمػػف باالػػة اإلطمبمػػاف

ألػى مػا ىػ د بػ ف الىػااد المػذكور لمػػا يمبمػف اػذا الػػرد مػف م ػادر لمػػدفاع ًبػؿ يف يمحسػـ يمػػر

بتحايؽ تدريف المحكمة و ياػدح فػى اػذا يف يسػكت الػدفاع عػف طمػب أدػ ار اػذا التحايػؽ مػا
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داـ يف دفاعف يمطو عمى المطالبة الدازمة ب درابف "ٓ

* ماض ٖٓ ٜٔٛٔ/ٕٔ/ػ س ٕٖ ػ  ٕٜٔػ ٕٕٓٔ

* وّب لؼـــــذ ثأْ :
"

تحايػؽ األدلػة فػى المػواد الدمابيػة اػو وادػب المحكمػة فػى الماػاـ األوؿ و ي ػم يف

يكوف راف مىيبة المت ـ يو المدافل عمف " ٓ
* ماض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٕ/ػ س ٖٕ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٔ
* ٚلذ عش ٜلؼبء إٌمغ ػٍ ٝأٔٗ :

" أذا كػػاف الػػدفاع ًػػد ً ػػد مػػف دفاعػػف تكػػذيب ىػػااد اإلببػػات ػ ومػػف ىػ مف لػػو

ػػم يف

يتويػػر بػػف ودػػف ال ػ ير فػػى الػػدعو فاػػد كػػاف ل ازم ػاً عمػػى المحكمػػة يف تمح ػػف وتاسػػطف حاػػف

حضػف أف اػى ريت أط ارحػف يمػا
بتحايػؽ تدريػف بموغػاً ألػى غايػة األمػر فيػف يو تػرد عميػف بمػا ُي ْد ُ

وًػػد يمسػػكت عػػف تحاياػػف وكػػاف مػػا يوردتػػف رداً عميػػف باالػػة اإلطمبمػػاف ألػػى اً ػواؿ الى ػااد غيػػر
سابس لما يمطو عميف مف م ادرة الدفاع ًبؿ يف يمحسـ يمر ف ف حكم ا يكوف مليباً " ٓ
* ماض ٓٔ ٜٜٔٓ/٘/ػ س ٔٗ ػ ٕٗٔ ػ ٗٔٚ

* وّب لؼـــــذ ثأٔٗ  :ػ

" لما كاف الدفاع الذ يبدا الطاعف يتدػف ألػى منػى النلػؿ المكػوف لمدريمػة ةوالػى أببػات

أسػػتحالة ح ػػوؿ الواًلػػة كمػػا روااػػا ى ػ ود اإلببػػات ف مػػف يكػػوف دفاع ػاً دواري ػاً لتلماػػف بتحايػػؽ

الدليؿ فى الدعو إلظ ار ودف الحؽ فيف  ..مما كاف ياتضى مف المحكمة واى تواد ػف يف

تتخذ مف الوسابؿ لتحاياف وتمحي ف بموغاً لواية األمر فيف "ٓ

* ماض ٔٔ سبتمبر سمة  ٜٔٛٛطلف  ٕٔ٘ٙلسمة  ٘ٛؽ

* ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ف ٝاٌؼذيذ ِٓ أؽىبِٙب ثأْ  :ػ

" تحايؽ األدلػة فػى المػواد الدمابيػة اػو وادػب المحكمػة فػى الماػاـ األوؿ ووادػب عمػى

المحكمػػة تحايػػؽ الػػدليؿ مػػاداـ تحاياػػف ممكمػػا وبوػػض المظػػر عػػف مسػػمؾ المػػت ـ فػػى ىػ ف اػػذا
الػػدليؿ ألف تحايػػؽ يدلػػة اإلدامػػة فػػى المػواد الدمابيػػة ي ػم يف يكػػوف راػػف مىػػيبة المػػت ـ يو

المدافل عمف "ٓ

* ماض ٕٗ ٚٛ/ٗ/ػ سٕٜػ ٗ ٛػ ٕٗٗ
* ماض ٕٔ ٕٚ/ٕ/ػ س ٖٕ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٔ
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* ماض ٕ٘ ٛٗ/ٔٔ/ػ سٖ٘ ػ ٘ ٔٛػ ٕٔٛ
* ماض ٔٔ ٖٛ/٘/ػ سٖٗ ػ ٕٗٔ ػ ٕٔٙ

* ماض ٘ ٗ٘/ٔٔ/ػ مدموعة الاواعد الاامومية ػ ج  ٚػ رًـ  ٕ/ػ ص ٕ
* ماض ٕ٘ ٗٙ/ٖ/ػ مدموعة الاواعد الاامومية ػ ج  ٚػ ٕٓٔ ػ ٖٔٔ

* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ػ
"

طمبف

ياػدح فػى وادػػب المحكمػة الايػاـ بػػالتحايؽ الوادػب عمي ػا

يف يسػػكت الػدفاع عػػف

وًالت  :يف الدفاع الذ ً د بف تكذيب يًواؿ الىااد يسػوغ اإلعػراض عمػف باالػة

األطمبمػػاف الػػى ماى ػ د بػػف الىػػااد المػػذكور لمػػا يمبمػػف اػػذا الػػرد مػػف م ػػادرة لمػػدفاع ًبػػؿ يف
يمحسـ يمر بتحايؽ تدريف المحكمة و يادح فى اذا يف يسكت الدفاع عػف طمػب يدػ ار اػذا
التحايؽ ماداـ يف دفاعف يمطو عمى المطالبة ب درابف " ٓ
* ماض ٖٓ ٛٔ/ٕٔ/ػ س ٕٖ ػ  ٕٜٔػ ٕٕٓٔ

* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ػ

" اذا كػػاف الػػدفاع ًػػد ً ػػد بػػف تكػػذيب ىػػااد اإلببػػات ومػػف ى ػ مف لػػو

ػػم يف يتويػػر بػػف

ودف ال ير فى الدعو فاد كاف لزاما عمى المحكمػة يف تمح ػف وتاسػطف حاػف بتحايػؽ تدريػف
بموغا الػى غايػة األمػر فيػف يو تػرد عميػف بمػا يدحضػف يف اػى ريت أط ارحػف يمػا وًػد يمسػكت
عف تحاياف وكاف ما يوردتف ردا عميف باالة األطمبماف الى يًواؿ الىااد غير سابس لمػا يمطػو
عميف مف م ادرة الدفاع ًبؿ يف يمحسـ يمر ف ف حكم ا يكوف مليبا " ٓ
* ماض ٓٔ ٜٜٔٓ/٘/ػ س ٔٗ ػ ٕٗٔ ػ ٗٔٚ
* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ػ

" ب مػػف لمػػا كػػاف الػػدفاع الػػذ يبػػدا الطػػاعف يتدػػف الػػى منػػى النلػػؿ المكػػوف لمدريمػػة ةوالػػى

أببػات أسػػتحالة ح ػػوؿ الواًلػػة كمػػا روااػػا ىػ ود اإلببػػات ف مػػف يكػػوف دفاعػػا دواريػػا لتلماػػف
بتحايؽ الدليؿ فى الػدعو إلظ ػار ودػف الحػؽ فيػف  ...ممػا كػاف ياتضػى مػف المحكمػة واػى

تواد ف يف تتخذ مف الوسابؿ لتحاياف وتمحي ف بموغا لواية األمر فيف " ٓ
* ماض ٔٔ سبتمبر سمة  ٛٛطلف  ٕٔ٘ٙلسمة  ٘ٛؽ
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* وّب لؼـــــذ ثأْ :

" الػػدفل ب سػػتبداؿ السػػمد المطلػػوف عميػػف بػػالتزوير ػ اػػو دفػػل دػػوار يتلػػيف يف تواد ػػف

المحكمة برد سابس ةوا ً كاف حكم ا مليباً لا ور " ٓ
* ماض ٓٔ ٜٕٔٚ/ٔ/ػ س ٖٕ ػ ٗٔ ػ ٜٗ
ومػػف دامػػب خػػر
مذكرتف

ػ فػ ف المحكمػػة أ ػػطملت لممػػدعى دفاعػاً لػػـ يػػذكر

ػ سػوا فػػى

ػ يو ب ػحينة دعػوا كمػا خمػت محاضػر الدمسػات التػى مظػرت في ػا الػدعو يمػاـ

محكمػػة الموضػػوع بػػدردتي ا

ػ ممػػا يني ػػد يف الطػػاعف تلامػػؿ مػػل البم ػػؾ الم ػػدعى الم ػػدمى

ملامقت متلددة يسنرت عف تحرير الىيكات المذكورة ػ مم ا الىيكات محؿ التداعى ػ يو
يف األخيػ ػرة ح ػػررت ع ػػف ملامم ػػة مختمن ػػة ع ػػف تم ػػؾ الت ػػى يس ػػنر عم ػػا تحري ػػر الى ػػيكات مح ػػؿ
الدمحػػة ٗٗٓ ٜٜٔٛ/ٔٚدػػمم م ػػر الدديػػدة الماضػػى في ػػا بػػالب ار ة بحكػػـ م ػػابى بػػات حػػابز
لاوة األمر الماضى .

وبػػذلؾ تكػػوف المحكمػػة ًػػد أختماػػت مػػف عمػػديات ا دفاع ػاً لممػػدعى المػػدمى ب ػػنتف

ػ

وافترضت اف الىيكات محػؿ التػداعى محػررة عػف ملاممػة مختمنػة ػ بػيف الطػاعف والبمػؾ ػ عػف
تمؾ التى يسنرت عف تحرير الىيكات محؿ الدمحة المذكورة الماضى في ا بالب ار ة .
واػػذا اإلفت ػراض غيػػر دػػابز فػػى مدػػاؿ المسػػبولية الدمابيػػة

يساس الدزـ واليايف وليس اإلفتراض والظف يواإلحتماؿ ٓ

ػ والتػػى تاػػوـ أ عمػػى

فاألحكػػاـ الدمابيػػة يدػػب يف تبمػػى عمػػى الدػػزـ والياػػيف مػػف الواًػػل الػػذ يببتػػف الػػدليؿ
الملتبػ ػػر و تاسػ ػػس عمػ ػػى الظػ ػػف واإلحتمػ ػػاؿ مػ ػػف النػ ػػروض وا عتبػ ػػارات المدػ ػػردة واإلدلػ ػػة
اإلحتمالية ٓ

* ماض ٕٗ ٜٔٚٚ/ٔ/ػ س  ٕٛػ  ٕٛػ ٕٖٔ
* ماض  ٜٔٚٚ/ٕ/ٙس ٕٛػ  ٖٜػ ٓٔٛ
* ماض  ٜٖٔٚ/ٔ/ٕٜػ س ٕٗ ػ  ٕٚػ ٗٔٔ
* ماض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٔٔ/ػ س ٖٕ ػ  ٕٙٛػ ٗٔٔٛ
* ماض  ٜٔٙٛ/ٔ/ٕٜػ س  ٜٔػ ٕٕ ػ ٕٓٔ

* ماض ٕ ٜٖٔٚ/ٕٔ/ػ س ٕٗ ػ  ٕٕٛػ ٕٔٔٔ
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* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ :
" المحكمػػة

تايـ ًضا اا عمى يمػور
تبمػى عمػػى يسػػس

تبمػػى حكم ػػا ا عمػػى الوًػػابل البابتػػة فػػى الػػدعو

ولػػيس ل ػػا يف

سػمد ل ػا مػف األوراؽ المطروحػة عمي ػا " ٓ ويف األحكػاـ يدػب يف

ػػحيحة مػػف يوراؽ الػػدعو فػ ذا اسػػتمد الحكػػـ الػػى روايػػة يو واًلػػة

ي ػػؿ

ل ا فى التحاياات ف مف يكوف مليباً إلبتمابف عمى يساس فاسد " ٓ
* ماض ٘ٔ ٜٔٛٗ/ٔ/ػ س ٖ٘ ػ  ٛػ ٓ٘

* ماض ٖٕ ٜٕٔٛ/ٖ/ػ س ٖٖ ػ ٓ ٛػ ٖٜٚ
* ماض ٕٗ ٜٔٚ٘/ٕ/ػ س  ٕٙػ ٕٗ ػ ٔٛٛ
* ماض ٕٔ ٜٜٔٚ/ٕ/ػ س ٖٓ ػ  ٗٛػ ٕٓٗ
* ماض ٖ ٜٕٔٚ/ٔ/ػ س ٖٕ ػ ٘ ػ ٔٚ

ومف المارر فى اذا ال ػدد يف المسػبولية الدمابيػة

تاػاـ أ عمػى األدلػة الااطلػة

الم ْلتبػر و تاسػس بػالظف واإلحتمػاؿ عمػى النػروض واإلحتمػا ت
الدازمة التى يببت ا الػدليؿ ُ
واإلعتبارات المدردة ٓ
* ماض ٕٗ ٜٔٚٚ/ٔ/السمة  ٕٛرًـ  ٕٛص ٕٖٔ ػ طلف  ٔٓٛٚلسمة  ٗٙؽ
* ماض  ٜٔٛ٘/ٔٓ/ٔٚالسمة  ٖٙرًـ  ٔ٘ٛص  ٛٚٛطلف ٘ٔ ٙسمة ٘٘ ؽ
ومػػف الماػػرر لػػذلؾ يف الىػػارع الدمػػابى

يلتػػرؼ با ػرابف الخط ػ

وخطتػػف فػػى ذلػػؾ

مختمنة عف خطة الىارع المدمى وتستمد خطة الىارع الدمابى الى مبػدي ىخ ػية المسػبولية
الدمابية  .وتطبياا لذلؾ

ينترض خط مػف أرتكػب فلػقً ٓ بػؿ يتلػيف اببػات ذلػؾ الخطػ

والمكمؼ باإلببات او سمطة اإلت اـ فاف لـ يببت خط المت ـ تلييف عمى الااضػى يف يبربػف
دوف يف يكمنف باببات يمف لـ ي ت خط ٓ

* ىرح اللاوبات ػ الاسـ الخاص ػ لمدكتور مديب حسمى ػ ط  ٔٚٛٙػ ص ٗٔٗ
*

ماض ٖٕٜٖٔٔ/ٗ/ػ مج الاواعد الاامومية ػ عمر ػ ج ٕ ػ  ٕٗٛػ ٖٓٓ

*

ماض ٖٓ ٜٜٔٙ/ٙ/ػ س ٕٓ ػ ٗ ٜٔػ ٖٜٜ

كمػا يف اػذا اإلتدػا الػػذ محػت أليػف محكمػػة الموضػوع عمػد رداػػا عمػى دفػاع الطػػاعف

السالؼ الذكر

يستايـ مػل مبػدي حيػاد الااضػى ػ والػذ ينػرض عميػف يف يكػوف محايػداً بػيف

الخ ػػوـ المطروحػػة دعػوااـ عميػػف

ػ و يميػػؿ ألػػى دامػػب عمػػى حسػػاب الدامػػب اآلخػػر
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ػ

وبالتػػالى لػػيس لػػف يف يتطػػوع بػػدفاع ألحػػداما لػػـ يػػذكر ولػػـ يتماولػػف سػوا فػػى مذكرتػػف يو يمػػاـ

المحكمة بدفاعف الىنو .

وعمػػى اػػذا فمػػا كػػاف لمحكمػػة الموضػػوع يف تمت ػػى فػػى حكم ػػا ألػػى يف الىػػيكات محػػؿ
التػػداعى غيػػر مرتبطػػة بالىػػيكات اآلخػػر التػػى حرراػػا الطػػاعف والتػػى

ػػدرعم ا حكػػـ الب ػ ار ة

الم ابى السالؼ البياف .

و يادح فى ذلؾ ًوؿ المحكمة ب م ػا تطمػبف ألػى ظػاار الىػيكات المػذكورة ةواسػتاقؿ

كػػؿ ىػػيؾ عػػف سػوا

ػ ألف المحكمػػة عمػػد الاضػػا باإلدامػػة

عمي ا يف تتلمؽ فى بحب ا وتمح

ت خػػذ بظػػاار األوراؽ

ػ بػػؿ

ا التمحيص الػدًيؽ الػوافى الػذ يو ػم ا ألػى الحاياػة

ػ

واى ال دؼ األسمى الذ يسلى أليف الااضى الدمابى ػ ومف بـ تكوف المحكمة ًد يخطػ ت
عمدما يخذت بحكـ الظاار فى يمور تستمزـ الدزـ والاطل والياػيف ػ وتكػوف ًػد سػدمت بػذلؾ

عمى منس ا ما يفسد ًضا اا بتلسؼ أستمتادف وفساد أستد لف
التػى تبطػؿ الحكػـ االمطلػوف فيػف

ػ وكم ا مف عيوب التسبيب

ػ اػذا ألػى يف الظػاار متػى كػاف عمػى اػذا المحػو

اليايف والاطل ػ ف مف ينسر ل الم المت ـ وليس ضد

ػ دوف

ػ ألف فى ذلؾ مماًضة لاريمة الب ار ة

التى اػى األ ػؿ فػى اإلمسػاف طبػل عمي ػا ممػذ و دتػف ػ أذ ولػد مبػر اً عػف اإلبػـ والػدمس ومػا
الدريمػػة أ عػػارض فػػى حياتػػف

ػ ومػػف بػػـ فػ ذا مػػا ًػػاـ الىػػؾ فػػى مسػػبوليتف الدمابيػػة تلػػيف

الحكـ بب ار تف مما يسمد أليف ػ واو المبدي الذ تمكرت لف محكمة الموضػوع ويغنمتػف كميػة

ػ

بؿ ويسػاطتف مػف تاػديراا عمػد وزف عما ػر الػدعو ويدلت ػا عمػد الن ػؿ في ػا وحممػت الوًػابل
المطروحػػة عمي ػػا يكبػػر ممػػا تحتمػػؿ ويراات ػػا واستخم ػػت مم ػػا مػػا يمكػػف أستخق ػػف عا ػقً

وممطاا ول ذا كاف أستد ل ا مليباً بما يتليف ملف ماػض الحكػـ المطلػوف فيػف لنسػاد أسػتد لف

وإلخقلف بحاوؽ الدفاع .

و محؿ لماوؿ كذلؾ يف تادير ا رتباط بيف الدرابـ المتلددة اػو مػف يمػور الواًػل الػذ
تستاؿ بف محكمة الموضوع ػ ألف ىرط ذلؾ بدااة يف يكوف تاديراا سػابوا فػى اللاػؿ ومابػو
فى الممطؽ ػ فػ ذا ىػابف التلسػؼ يو النسػاد كػاف اػذا التاػدير بػاطق ويبطػؿ الحكػـ ال ػادر

بما عميف .
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* ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثزٌه ٚلبٌذ :

" أف تادير ا رتباط بيف الدرابـ ػ واف كاف مف يمور الواًػل الػذ تسػتاؿ بتاػدير محكمػة

الموضوع ػ أ يمف يىػترط يف يكػوف اسػتد ل ا سػابوا ومابػو

ػ ويخضػل تاػديراا سػوا عمػد

اببات ا رتباط يو منيف لرًابة محكمة الماض ٓ
* ماض  ٜٜٕٔ/ٕ/ٔٛػ س ٖٗ ػ ٖٓ ػ ٕٕ٘ ػ طلف ٕٔٓ ٙٓ/ٔٚؽ
* ٖٔ ٜٜٔٙ/ٔ/ػ س ٕٓ ػ ٕٓ ػ ٕٜ
* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ف ٝاٌىضشح اٌىضريح ِٓ أؽىبِٙب ثأْ  :ػ

أعطا عدة ىيكات كم ػا يو بلضػ ا بويػر ر ػيد ػ ل ػالم مسػتنيد واحػد عػف سػبب

واحػد يو ملاممػة واحػدة ػ ييػاً كػاف التػاريخ الػذ تحممػػف كػؿ مم ػا يو الايمػة التػى

يكوف مىاطاً واحداً

ػدر ب ػػا

يتد يز تماضى الدعو الدمابيػة عمػف وفاػاً لمػا تاضػى بػف الناػرة األولػى

مف المادة  ٗ٘ٗ/ي  .ج ػ ب دور حكـ م ابى واحد باإلدامػة يو بػالب ار ة عػف أ ػدار ي ىػيؾ
مف اذ الىيكات ٓ

* ماض  ٜٔٛٔ/ٙ/ٛػ الطلف ٖ ٘ٔ/ٔٛؽ
* ماض  ٜٔٚٔ/ٔٔ/ٕٜػ س ٕٕ ػ ٗ ٔٙػ ٖٙٚ
* ماض  ٜٔٚٙ/٘/ٔٚػ س  ٕٚػ ٔٔٔ ػ ٜٗٚ
* ماض ٖٓ ٜٕٔٚ/ٗ/ػ س ٖٕ ػ ٓٗٔ ػ ٕٙٚ
* ماض  ٜٔ٘ٛ/٘/ٕٚػ س  ٜػ  ٜٔٗػ ٕ٘ٛ
* ماض  ٜٖٔٚ/ٔ/ٕٜػ س ٕٗ ػ  ٕٙػ ٔٓٛ
* ماض  ٜٔٙٚ/٘/ٕٜػ س  ٔٛػ ٘ٗٔ ػ ٖٓٚ

وّب لؼذ زلىّخ اٌـٕمغ

ػ أحت ارمػاً ل ػذ الااعػدة

ػ بػ ف مدػرد أبػدا الطػاعف

ػ دفػاع دػوار

عمػى المحكمػة يف تلػرض

دفاعاً مادا ًياـ اإلرتباط بيف دريمة أعطا ىيؾ بدوف ر يد الممسوب أليف وبيف دريمتػى
أعطا ىيكيف خريف موضوع دعػوييف خػرييف

لف ةوا ً كاف الحكـ مليباً بالا ور " ٓ
* ماض ٕ ٜٔٙ٘/ٔٔ/ػ مج المكتب النمى ػ س  ٔٙػ ٓ٘ٔ ػ ٕٜٚ
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* ٚف ٝأؽىبَ أخش ٜحملىّخ إٌمغ رمٛي  :ػ

" متى كاف يبيف مف مطاللة محاضر دمسات المحكمة اإلستبمافية يف الطػاعف يبػار

بالدمسة دفاعاً مادا ًيػاـ أرتبػاط بػيف الػدعو المطروحػة ودعػو يخػر ممابمػة ممظػورة بػذات
الدمسػػة التػػى دػػرت في ػػا محاكمتػػف أسػػتماداً ألػػى وحػػدة المىػػاط أ ً يف المحكمػػة ًضػػت فػػى

الػػدعو دوف يف تلػػرض ل ػػذا الػػدفاع كػػى تتبػػيف حاياػػة األمػػر فيػػف مػػل يمػػف دفػػاع دػػوار لػػو

تحاؽ ًد يتوير بف ودف ال ير فى الدعو
ٓ

ف ف الحكـ المطلوف فيف يكػوف مليبػاً بالا ػور "

* ماض ٖٔ ٜٕٔٚ/ٖ/ػ س ٖٕ ػ ٖ ٛػ ٖٚٙ
* ماض  ٜٖٔٚ/ٔ/ٕٜػ س ٕٗ ػ  ٖٙػ ٔٓٛ
ةواذا كاف ما تادـ دميلف ػ وكاف ا رتباط ًابما بيف الواًلة المطروحػة ػ والواًلػة التػى
در الحكـ بى م ا فى الدمحة ٗٗٓ ٜٜٔٛ/ٔٚم ر الدديدة والااضى بب ار ة الطاعف ممػا
اسمد أليف مف يسباب ومدومات الحكـ المطلوف فيف ػ دوف حادػة ألػى تحايػؽ موضػوعى يخػرج
عف و يػة محكمػة الػماض ػ ومػف بػـ يكػوف ل ػا يف تاضػى بلػدـ دػواز مظػر الػدعو المابمػة
لس ػػبؽ

ػػدور حك ػػـ م ػػابى ف ػػى الدمح ػػة رً ػػـ ٗٗٓ ٜٔٛٛ/ٔٚم ػػر الددي ػػدة ًاض ػػيا ببػ ػ ار ة

الطاعف مما اسمد أليف عمق بالمادة ٗ٘ٗ اد ار ات دمابية وذلؾ بلػد ماػض الحكػـ المطلػوف

فيف ػ و حادة اذف ف يكوف مل الماض ا حالة .
ٚػٓ ؿٍت ٚلف اٌزٕفيز

ف مف لما كاف استمرار تمنيذ الحكـ المطلوف فيف ضد الطػاعف مػف ىػ مف يف يرتػب لػف بػا ار
ضارة يمكف مداركت ا بما يحؽ لف طمب وًؼ تمنيذ ماًتا ريبما ين ؿ فى اذا الطلف .
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فٍٙــــزٖ األعـــــــــجبة

يمػػتمس الطػػاعف مػػف محكمػػة الػػماض األمػػر بوًػػؼ تمنيػػذ الحكػػـ المطلػػوف فيػػف ماًتػػا ريبمػػا
ين ؿ فى اذا الطلف ٓ
ٚاحلىُ أٚال :

صبٔيب :

بابوؿ الطلف ىكق ٓ
وفى الموضوع بماض الحكـ المطلوف فيف والاضػا مدػددا بلػدـ دػواز
مظ ػػر ال ػػدعو

لس ػػبؽ الحك ػػـ في ػػا ف ػػى الدمح ػػة رً ػػـ ٗٗٓ ٔٚلس ػػمة

 ٜٔٛٛم ر الدديدة ٓ
ٚإؽزيبؿيب  :بماض الحكـ المطلوف فيف واإلحالة ٓ
احملبِ / ٝسعبئ ٝػـيخ
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سشـــــــٛح
ـــــــــــ

اٌمؼيخ  1338/8888عٕبيبد ِظش اجلذيذح ـ ا  1338/1912وٍ ٝششق اٌمب٘شح )
اٌـؼٓ ثبٌٕمغ  83/98042ق
ـــــــــــــــــــ
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زلىّخ إٌمغ
اٌذائشح اجلٕبئيخ
ِزوــــــشح
ثأعجبة اٌـؼٓ ثبٌٕمغ
ادلمذَ ِٓ  ( ................................... :طاعف )

محكوـ ضد

وموطمػػف المختػػار مكتػػب األسػػتاذ /محمػػد ردػػابى عطيػػف ػ وى ػ رتف ردػػابى

عطيػف ػ المحػامى بػالماض ٘ٗ ىػارع طملػت حػرب  ٕٙىػارع ىػريؼ باىػا ػ
عمارة أيموبيميا ػ الااارة ػ ٓ
ف ٝاحلىـــُ  :ال ػادر فػى ٖٕ  ٜٜٜٔ /ٜ/مػف محكمػة يمػف الدولػة اللميػا فػى الاضػية

رًػـ ٗ ٜٜٔٙ/ٗٙٙدمايػػات م ػر الدديػػدة (  ٜٜٔٙ/ٖٔ٘ٚكمػػى ىػرؽ الاػػاارة ) والااضػػى
حضػػورياً بملاًبػػة المػػت ـ  ...............باألىػػواؿ الىػػاًة لمػػدة عىػػر سػػموات وبو ارمػػة عىػرة
اآلؼ دميف ٓ

اٌٛلبئــــــــــغ

يحاؿ المحامى اللاـ لميابة يمف الدولة اللميا المت ميف  :ػ
ٔ ػ .........

ٕ ػ  (..................طاعف )

ٖ ػ .........

ٗ ػ ..................

ألم ـ فى غضوف النترة ما بيف م اية ى ر فب اريػر  ٜٜٔٙحتػى ٕٕ ٜٜٔٙ/ٗ/بػدابرة

ًسـ ىرطة م ر الدديدة ػ بمحافظة الااارة  :ػ
ادلز ّْٛٙاٌضالصخ األٚي  :ػ

ب نت ـ موظنيف عمػومييف ػ المػت ـ األوؿ م مػدس اوؿ ك ربػا ػ والمػت ـ البػامى مػدير
أدارة اإلت ا ت بػ دارة األعمػاؿ التكميميػة ػ والمػت ـ البالػث ممػدوب مىػتريات بىػركة  .......ػ
طمبػوا ألمنسػ ـ ويخػذوا رىػوة لإلخػقؿ بوادبػات وظػابن ـ بػ ف طمبػوا مػف  .......ػ مالػؾ ىػركة

فارو تريد لىبكات اإلت ا ت مبالس مالية بموت دممت ا مابف وبقبة وسػبلوف يلػؼ دميػف يخػذ
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مم ػػا المػػت ـ األوؿ مبمػػس يربلػػة وسػػبلوف يلػػؼ دميػػف والمػػت ـ البالػػث مبمػػس خمسػػة وعىػريف يلػػؼ
دميػػف ًػػدـ ممػػف والػػد مالػػؾ الىػػركة السػػالنة الػػذكر مبمػػس بقبػػة اآلؼ دميػػف ػ وذلػػؾ عمػػى سػػبيؿ

الرىػػوة ماابػػؿ أرسػػا مماً ػػة توريػػد كػػابقت تمينوميػػة للمميػػة أمىػػا مبػػامى داملػػة حم ػواف ػ
المسػػمدة لمد ػػة التػػى يلممػػوف ب ػػا ػ وذلػػؾ عمػػى اللطػػا الماػػدـ مػػف ىػػركة فػػارو تريػػد لىػػبكات
اإلت ا ت بالمخالنة لماواعد المارر فى اذا الى ف ٓ

ادلز ُٙاٌشاثغ  :ػ

توسػ ػػط فػ ػػى أرتكػ ػػاب دريمػ ػػة الرىػ ػػوة موضػ ػػوع الت مػ ػػة السػ ػػاباة عمػ ػػى المحػ ػػو المبػ ػػيف
بالتحاياات ٓ
األمر الملاًب عميف بالمواد ٖٓٔ ٗٓٔ  ٔٓٚمكرر عاوبات ٓ
وبدمسػػة ًٖٕ ٜٜٜٔ/ٜ/ضػػت محكمػػة امػػف الدولػػة اللميػػا حضػػورياً بملاًبػػة كػػؿ مػػف

المت مػػيف البقبػػة األوؿ باألىػػواؿ الىػػاًة لمػػدة عىػػر سػػموات وبو ارمػػة ًػػدراا عىػرة اآلؼ دميػػف
وملاًبة المت ـ الرابل باألىواؿ الىاًة لمدة خمس سموات وغرامف ًدراا خمسة اآلؼ دميف ٓ
ولمػػا كػػاف الحكػػـ ال ػػادر ب دامػػة المػػت ـ البػػامى ً .............ػػد ىػػابف الا ػػور والػػبطقف
فاػد طلػف عميػف بىخ ػػف مػف السػدف بطريػؽ الػػماض وذلػؾ بتػاريخ ٗ ٜٜٜٔ/ٔٓ/وًُيػد طلمػػف

تحت رًـ ٕٗٓٔ تتابل سدف اإلستبماؼ اللمومى ٓ
ٛٔٚسد فيّب يٍ ٝأعجبة اٌـؼٓ ثبٌٕمغ

ٓ
أعجبة اٌـؼٓ

أٚال  :اخلـأ ف ٝاإلعٕبد ٚسلبٌفخ اٌضبثذ ثبألٚساق  :ػ

ذل ػػؾ يم ػػف وعم ػػى م ػػا يب ػػيف م ػػف مطالل ػػة م ػػدومات يس ػػباب الحك ػػـ المطل ػػوف في ػػف فػ ػ ف

المحكمػة تسػػامدت فػى ًضػػاب ا ب دامػة الطػػاعف وبػاًى المت مػػيف ألػى الػػدليؿ المسػتمد مػػف يًػواؿ
المػػت ـ ال اربػػل  .........وح ػػمت المحكمػػة مػػف يً ػواؿ المػػت ـ المػػذكور ًولػػف "  ......وتػػـ
اإلتناؽ بيف المت ـ األوؿ والمورد المذكور (  ) .....عمى موعية وموا ػنات الكػابقت وطمػب
المت ـ األوؿ مف المورد رىوة ماابؿ أدخالف فى اللممية والتلامؿ مل الىركة ةوارسا المماً ػف
عميػػف وتس ػ يؿ اإلد ػ ار ات وحػػدد مسػػبت ا  %ٕٙمػػف ًيمػػة اللمميػػة يخ ػػص إلدارة الحسػػابات
ٖٓ %مػػف ًيمػػة كػػؿ ىػػيؾ تػػدفل عمػػد

ػرفف وإلدارة المىػػتريات التػػى يمبم ػػا  ( .......المػػت ـ

البال ػػث ) ٖ %يخ ػػر يتسػ ػػمم ا عا ػػب

ػػدور يم ػػر التوري ػػد ولمم مدس ػػيف ٕٓ %يخ ػػتص ب ػػا

375

المت مػػاف األوؿ والبػػامى ( الطػػاعف )  ...وًػػاـ المػػت ـ األوؿ ( ).........مػػل المػػورد بتحديػػد

عػػروض األسػػلار كمػػا حضػػر بلػػذ ذلػػؾ لاػػا بػػيف المػػورد والمػػت ـ البالػػث مبوػػة تػػومى والػػذ

أًترح يف ياػدـ المػورد بػقث ىػركات حتػى ترسػو عميػف المماً ػة دوف ممػافس  ...وعمػـ مػف
المػت ـ األوؿ  .....ومػػف المػورد يف األوؿ طمػػب مػف المػػورد تمينوميػاً دفػػل مبمػس ٗ ٚيلػػؼ دميػػف

ًيمة ٓٔ %مف ًيمة اللممية عاب

دور يمر التوريد وفى مسا األحد ٕٔ ٜٜٔٙ/ٗ/يبموػف

 ......تمينومي ػاً ب مػػف تػػـ تػػدبير المبمػػس ( ٗ ٚيلػػؼ دميػػف ) ويمػػف أتنػػؽ مػػل المػػت ـ األوؿ عمػػى

حضػوراما ملػاً إلسػتقمف فػى الباممػف مػػف مسػا اليػوـ التػػالى ٕٕ ٜٜٔٙ/ٗ/وفػى

ػباح ذلػػؾ

اليوـ أت ؿ بف المت ـ األوؿ ويكد لف مضموف ما أتنؽ عميف مل  ........ةواتناا عمى ال ػحبة

ألػػى مكتػػب المػػورد وفػػى الطريػػؽ دار بيم مػػا حػػديث يورد بػػف المػػت ـ األوؿ ب ػ ف المػػت ـ البػػامى

غاضػب مػف تػاخير الػػدفل ةواتناػا عمػى يف يتود ػػا ألػى ممزلػف بالمميػؿ لتسػػميمف مبمػس الرىػوة بلػػد
ًبضف " ٓ

وبػػالردوع ألػػى يًػواؿ المػػت ـ ال اربػػل  ........بالتحاياػػات ( ص  ٕٛ/ٙٚتحايػػؽ

ومػػا

بل ػػداا ) تب ػػيف يم ػػف من ػػى كمي ػػة عمم ػػف بػ ػ ف  ( .........الم ػػت ـ الب ػػامى  /الط ػػاعف ) عم ػػى عم ػػـ
باإلتناؽ المابـ بيف المبمس وبيف المت ـ األوؿ  ........وًد ُسبؿ عف ذلؾ
بمساامة الطاعف فى ذلؾ اإلتناؽ يو اإلىتراؾ فيف عمى المحو التالى  :ػ

راحة فمنػى عممػف

س  :واؿ كاف  ...........عمى عمـ بذلؾ ومبمس الرىوة !
دػ  :يما ملرفىى ٓ
س  :وما ًولؾ فيما ورد بمحضر الضبط مف امف بما عمى أذف الميابة اللامػة بلػد ضػبطكـ
بتسػػديؿ ح ػوار ومحادبػػة تمينوميػػة بػػيف  ..........و  (...........الطػػاعف ) يسػػنرت
عػػف تاريػػر األوؿ لمبػػامى ب سػػتقـ المبمػػس مػػف  ........الػػذ وافاػػف األخيػػر عمػػى ذلػػؾ
تحديداً !

ج  :يما ما يعرفىى حادة عف الا ة د ٓ
كما خق أعترافف بالتحاياات كذلؾ ممػا ينيػد بػ ف الحػديث الػذ دار بػيف المػت ـ األوؿ

والتػػامى تضػػمف مػػا ينيػػد يف المػػت ـ البػػامى ( الطػػاعف ) غاضػػب مػػف تػ خير الػػدفل ةوام مػػا أتناػػا
عمى اف يتود ا ألى ممزلف بالمميؿ لتسميمف مبمس الرىوة ٓ

وبذلؾ تكوف المحكمة ًد أستمدت فى ًضاب ا ب دامػة الطػاعف ألػى يًػواؿ لممػت ـ ال اربػل لػـ
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يػذكراا بالتحاياػػات ولػػـ تػػرد بػػاألوراؽ ػ ةواسػػمدت أليػػف عممػػف بتػػداخؿ الطػػاعف فػػى اإلتنػػاؽ عمػػى
مبمػػس الرىػػوة لإلخػػقؿ بوادبػػات الوظينػػة وإلرسػػا المماً ػػة عمػػى الى ػػاكى  ............واف
الطػػاعف غاضػػب لمت ػ خير فػػى الػػدفل ول ػػذا أتنػػؽ المػػت ـ األوؿ فػػى محادبػػة ااتنيػػة مػػل الب ػامى
عمى يف يتودف أليف بممزلف بالمميؿ لتسميمف مبمس الرىوة بلػد ًبضف ٓ
واو ما ي ـ أستد ؿ المحكمة بالخطػ فػى اإلسػماد ومخالنػة البابػت بػاألوراؽ واػو عيػب

د ػػوار ي ػػاب الحك ػػـ المطل ػػوف في ػػف ألم ػػف يتلم ػػؽ بواًل ػػة دواري ػػة ا ػػى عم ػػاد الحك ػػـ وس ػػمد
المحكمة فى ًضاب ا ب دامة الطػاعف والػذ لػـ يضػبط متمبسػاً واػو يتااضػى مبمػس الرىػوة ومػف

الىػااد األوؿ او والػد الىػااد البػامى ػ بػؿ أًت ػرت األدلػة التػى ًضػت المحكمػة ب دامتػف بمػا

عمي ػػا عػػف الدريمػػة المسػػمد أليػػف عمػػى مدػػرد يًػواؿ يدلػػى ب ػػا المت مػػوف األوؿ والبالػػث وكػػذلؾ
المت ـ الرابل الذ خمت يًوالػف بالتحاياػات تمامػاً مػف عممػف بتػداخؿ الطػاعف فػى اإلتنػاؽ عمػى

الرىوة او سماعف ي عبارات مف المت ـ األوؿ تدؿ عمى أت ػالف بالطػاعف وتضػرر مػف عػدـ

أستقمف ح تف فى المبمس المتنؽ عمى دفلف كرىوة واى عما ر دواريػة وحاسػمة فػى يًػواؿ
المت ـ الرابل المذكور تتلمؽ باألدلة الاابمة ضد الطاعف ػ وًد ي اب ا اللوار السابؽ والسالؼ
بيامػػف بمػػا يفسػػد الػػدليؿ المسػػتمد مم ػػا بمػػا يبطمػػف ويمسػػحب اػػذا الػػبطقف ألػػى الحكػػـ ال ػػادر
ب دامة الطاعف ب كممف ورغـ أسػتماد المحكمػة فػى ًضػاب ا باإلدامػة ضػد ألػى يدلػة يخػر ألم ػا

فػى المػواد دمابيػة متسػامدة

ومم ػا مدتملػة تتكػوف عايػدة المحكمػة بحيػث أذا سػاط يحػداا

يو يُستبلد تلذر التلرؼ عمى يبر ذلؾ فى تاديراا ووزم ا لباًى األدلة اآلخر ٓ
وكػاف يتلػػيف عمػػى المحكمػػة يف تمتػػزـ فػػى تح ػػيم ا لمػػاد الػػدليؿ المسػػتمد مػػف يًػواؿ

المػػت ـ ال اربػػل ةواعت ارفػػف بػػمص مػػا ورد بػػذلؾ اإلعتػراؼ بالتحاياػػات وبمػػا

يخػػرج عػػف مضػػموف

ذلؾ اإلعتراؼ وفحوا و تمسب أليف ًو ً لـ ي در ممف حيث منى كمية عممف بتداخؿ الطاعف

فى ي دور يتلمؽ باإلتناؽ عمى دريمة الرىوة او مراحؿ تمنيذاا عمى خقؼ ما ورد بالحكـ

المطلوف فيف ول ذا كاف مليباً باطقً وادب الماض واإلحالة ٓ

و محػ ػػؿ لماػ ػػوؿ فػ ػػى اػ ػػذا ال ػ ػػدد ب ػ ػ ف يً ػ ػواؿ المػ ػػت ـ ال اربػ ػػل  ..........كمػ ػػا وردت

بمدومات الحكـ ل ا

دااا مف األًواؿ التى يدلى ب ا فػى ختػاـ دمسػات المحاكمػة فيمػا يتلمػؽ

بمسب توزيل مبالس الرىوة ػ ذلؾ يمف لـ يى د ب مف ىااد ىيباً وذكر يكبر مف مرة يمػف يماػؿ
" ما ًالف يو أدعا لف المت ـ األوؿ " ...........
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ػ وتكرر عمى لسامف عبػارات  " :الم مػدس

ً ...........اؿ ب ف المسػب اػى  %ٕٙأدمػالى " ف ستوضػحتف المحكمػة ػ عمػى مػا اػو بابػت
ص ٖٗ بمحضػ ػػر الدمسػ ػػة فػ ػػى ى ػ ػ ف اػ ػػذ المسػ ػػبة فاػ ػػاؿ  " :الم مػ ػػدس ً .......ػ ػػاؿ .. " ..

ويضاؼ يف ذاكرتػف تُسػلنف ػ كمػا دػا ت يًوالػف بالدمسػة األخيػرة خاليػة كميػة ممػا ينيػد عممػف
بالحوار الذ دار بيف المت ـ األوؿ والطاعف ااتنياً وب عتزاـ األوؿ التودف أليف بممزلف بالمميػؿ
لتسػميمف مبمػػس الرىػوة ػ ول ػذا ظػػؿ الحكػـ مليبػاً بػػذات الخطػ فػػى اإلسػماد الػػذ تػرد فيػػف بمػػا

يسػتودب ماضػف وألمػف تسػامد فػى ًضػابف ب دامػة الطػاعف ألػى الػدليؿ المسػتمد مػف يًػواؿ المػت ـ
الرابل المذكور فى كافة مراحؿ التحاياات والمحاكمة واو ما يتليف ملف يف تكوف اذ األًواؿ
وعمػػى المحػػو الػػذ ح ػػمتف المحكمػػة وبكافػػة يدزاب ػػا الدواريػػة وعما ػػراا ال امػػة واردة عمػػى
لس ػػاف الم ػػت ـ الم ػػذكور سػ ػوا بالتحايا ػػات يو يم ػػاـ المحكم ػػة عم ػػد أس ػػتدوابف بملرفت ػػا أذ د ػػا
أستماد الحكػـ ألػى اػذ األًػواؿ فػى

ػيوة عامػف ومطماػة دوف يف يات ػر عمػى موضػل ملػيف

مف يًوالف واػذا التلمػيـ ياتضػى يف يكػوف مػا ح ػمتف المحكمػة مػف تمػؾ األًػواؿ مطاباػاً فػى
مضمومف وتن يمف مل ما او بابت باًوالف بالتحاياات وبػالدمسة ٓ

األمر الذ لـ يتحاؽ أذ دا ت يًوالػف بالتحاياػات بحيػث تمنػى كميػة ي دور لمطػاعف
او حتػػى مدػػرد عممػػف ب ػػذا الػػدور كمػػا دػػا ت يًوالػػف فػػى مرحمتػػى التحايػػؽ اإلبتػػدابى والم ػػابى

بالدمسػػة خاليػػة كػػذلؾ ممػػا ينيػػد عممػػف بالحػػديث الػػذ دار بػػيف المػػت ـ األوؿ والطػػاعف والػػذ

يبد فيف األخير غضبف للػدـ أسػتقمف ح ػتف مػف مبمػس الرىػوة ةواعتػزاـ  ........التودػف أليػف
بممزلػػف لتسػػميمف مبمػػس الرىػػوة بل ػػد ًبضػػف عمػػى محػػو م ػػا ورد بمػػدومات الحكػػـ عمػػى خػػقؼ

الحاياة والواًل البابت باألوراؽ وبمحضر دمسة المحاكمة األخير ٓ

ومػػف الماػػرر فػػى اػػذا ال ػػدد يف الحكػػـ يكػػوف مليبػاً بالخط ػ فػػى اإلسػػماد أذا يخػػذ باػػوؿ

لمىااد بالتحاياات وبالدمسة فى حيف يمف لـ يى د بتمؾ الواًلػة أ ً فػى التحاياػات وحػداا ػ مػا
داـ ًد أستدؿ عمى دديت ا ب ًوالف بدمسة المحاكمة بما

ي ؿ لف فى األوراؽ ػ و يرفػل اػذا

اللػوار مػا يورد الحكػـ مػف ادلػة يخػر ػ أذ يف األدلػة فػى المػواد الدمابيػة متسػامدة والمحكمػة
تكوف عايدت ا مم ا مدتملة بحيث أذا سػاط يحػداا يو يسػتبلد تلػذر التلػرؼ عمػى مبمػس األبػر
الذ كاف لمدليؿ الباطؿ فى ال ير الذ أمت ت أليف ٓ

* ماض  ٜٜٔٚ/٘/ٙػ س ٖٓ ػ ٗٔٔ ػ ٖٗ٘ ػ طلف ٜٓ٘ٔٗ/ؽ
* ماض ٕٕ ٜٔٛٙ/ٔ/ػ س  ٖٚػ ٕ٘ ػ ٗٔٔ ػ طلف ٘ ٘٘/ٜٗٛؽ
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كما يخط ت المحكمة كػذلؾ فػى اإلسػماد وخالنػت البابػت بػاألوراؽ عمػدما أسػتمدت فػى

ًضػ ػػاب ا ب دامػ ػػة الطػ ػػاعف ألػ ػػى الػ ػػدليؿ المسػ ػػتمد مػ ػػف يً ػ ػواؿ الىػ ػػااد  .......بمحضػ ػػر دمػ ػػل
اإلس ػػتد

ت وبػ ػػالتحايؽ اإلبتػ ػػدابى وبالدمسػ ػػة والتػػػى ح ػ ػػمت المحكمػ ػػة مم ػ ػػا ًولػ ػػف ( ص ٘

بػالحكـ ) "  ....أف المػت ـ األوؿ أت ػؿ بػف فػى ٖٔ ٜٜٔٙ/ٗ/وطالبػف بسػداد الدفلػة األولػى
مف ح تف فى الرىوة ف بمس الرًابة اإلداريػة التػى كمنتػف بمدػارات ـ ةواتخػذت أدػ ار ات التسػديؿ
الخا ػػة بالما ػػا ات واإلت ػػا ت الت ػػى ت ػػتـ بيػػم ـ وفي ػػا يك ػػد المت م ػػوف األوؿ والب ػػامى وال ارب ػػل
يدواراـ الساباة وطمب الرىوة واو يماطؿ فػى دفػل المطمػوب ممػف
مادية وحتى يسترد خطابى الضماف ٓ " ....

زاعمػاً عػدـ ودػود سػيولف

فى حيف يمف بالردوع ألى يًواؿ الىااد المذكور  ........بمحضر دمل اإلسػتد
تبػيف ام ػا خمػت كميػػة ممػا ينيػد عممػػف بػ

ت

أت ػا ت مسػدمة تمػػت بػيف المػت ـ األوؿ والطػػاعف

(  ) .........يو يف ل ما والمت ـ الرابل دو اًر فى طمب مبمس الرىوة ٓ

كما خمت يًواؿ الىااد المذكور بالتحاياات ( ص ٘ٔٔ وما بلػداا ) ممػا ينيػد عممػف

ب ف مكالمات ااتنية مسدمة يكدت يف الطاعف لف دور فى طمب مبمس الرىوة ممف ٓ
وبػػذلؾ يكػػوف الحكػػـ المطلػػوف فيػػف وًػػد تػػرد كػػذلؾ فػػى عيػػب خػػر لممخالنػػة لمبابػػت

باألوراؽ والخط فػى اإلسػماد أذ يسػمد لمىػااد األوؿ ًػو ً لػـ يػرد عمػى لسػامف ولػـ يمطػؽ بػف فػى
محضػػر دمػػل اإلسػػتد

ت وبالتحاياػػات واػػو عيػػب مػػابر و ىػػؾ فػػى ممطػػؽ الحكػػـ و ػػحة

أستد لف ألمف أستلاف ب ذ األًػواؿ فػى بدايػف يًوالػف بمحضػر الدمسػة عمػى تاػدير بػ ف ىػ ادتف
فػػى دميػػل الم ارحػػؿ المختمنػػة س ػوا بمحضػػر دمػػل اإلسػػتد

ت وتحاياػػات الميابػػة اللامػػة يو

بالدمسة ًد أدملت عمػى ًػوؿ واحػد اػو يف اإلت ػا ت ال اتنيػة التػى تػـ تسػديم ا يكػد تػداخؿ

الطاعف فى أرتكاب دريمة الرىوة بلػد اإلتنػاؽ عمي ػا مػل بػاًى المت مػيف واػو امػر
ب وراؽ الدعو وخمت ممف يًواؿ ذلؾ الىااد فى مرحمة دمل اإلسػتد

سػمد لػف

ت والتحايػؽ اإلبتػدابى

ولػػـ يػػرد ل ػػا ذكػػر أ ً بمحضػػر دمسػػة المحاكمػػة والػػذ يوضػػم بػػف يمػػف عمػػـ مػػف عضػػو الرًابػػة
اإلدارية بمضموف الحديث الذ دار بيف المت ـ األوؿ والطاعف وًاؿ ما م ف  :ػ

دػ :

عممػت مػف عضػو الرًابػة اإلداريػة يف فيػف مكالمػة تمينوميػة بػيف المػت ـ األوؿ والبػامى
يخبر في ا اف النموس و ػمت وتحػب يدب ػا لػؾ الميمػة و بػاكر وف مػت يف المػت ـ
البامى ًاؿ للوؿ خمي ا باكر ٓ

379

وا ػػذ األًػ ػواؿ الت ػػى يدل ػػى ب ػػا الى ػػااد األوؿ بالدمس ػػة ( ص ) ٛ

ب ًوالػػف التػػى ر ػػداا بمحضػػر دمػػل اإلسػػتد

يب ػػر ل ػػا يو

ػػد

ت او بتحاياػػات الميابػػة اللامػػة ػ واػػى واًلػػة

دوارية و ىؾ كاف ل ا يبراا كذلؾ فى أًتماع المحكمة ووزم ا ألًواؿ الىػااػد المذكور ٓ
ألف تػواتر يًػواؿ الىػػااد عمػػى ًػػوؿ ملػػيف ةوا ػ ار ار عميػػف فػػى م ارحػػؿ التحايػػؽ المختمنػػة
يدعو ألى الباة ب ًوالف واإلطمبماف ألي ا يما أذا ودد خقؼ دػوار بػيف تمػؾ األًػواؿ فػى اػذ

المراحؿ ًد يكوف ل ذا الخقؼ يبر فى عايدة المحكمة بما ًػد يػدفل ا ألػى التىػكؾ فػى دديػة

ى ادتف و حة الواًلة التى تى د ب ا ول ذا ف ذا أعتادت المحكمة خط يف الىااد ًرر باػوؿ
مل ػػيف وي ػػر عمي ػػف ف ػػى م ارح ػػؿ يًوال ػػف المختمن ػػة ويم ػػاـ د ػػات دم ػػل اإلس ػػتد

ت والتحاي ػػؽ

والمحاكمة المتلددة عمى خقؼ الحاياة والواًل ف ف اذا يمبئ عف ام ا لـ تبذؿ اللماية الكافية
فػػى تح ػػيؿ الواًػػل فػػى الػػدعو ويم ػػا اخط ػ ت فػػى اػػذا التح ػػيؿ ممػػا اد حتم ػاً أل ػى فسػػاد
المتيدػػة التػػى أمت ػػت ألي ػػا و ىػػؾ يف ود ػػة مظراػػا فػػى تاػػديراا لى ػ ادة الىػػااد األوؿ كامػػت

سػػتتوير حتمػػا لػػو يدركػػت وفطمػػت ألػػى امػػف لػػـ يى ػ د بالواًلػػة المػػذكورة وعممػػف بالمحادبػػة التػػى
تمت بيف المت ميف األوؿ والطاعف أ ً مف خقؿ ىػ ادتف يمػاـ المحكمػة والتػى لػـ يػدؿ ب ػا أ ً

بلػد يكبػػر مػػف عػػاميف عمػػى الواًلػػة يمػػا يًوالػػف التػى يدلػػى ب ػػا يبماب ػػا يو فػػى اعااب ػػا فاػػد خمػػت

تمامػاً مػػف ذلػػؾ الدػػز مػػف الى ػ ادة واػػو دػػز اػػاـ ودػػوار بالمسػػبة لمسػػبولية الطػػاعف والػػذ

أمح ػػر الػػدليؿ ضػػد فػػى مدػػرد مػػا تػػردد ب ػ ًواؿ الىػػااد األوؿ ماػػق عػػف تاػػو ت المػػت ـ األوؿ

وعمى المحو السالؼ بيامف حيث لـ يضبط والدريمة فى حالة تمبس كما او بابت باألوراؽ ٓ
يضػػاؼ ألػػى ذلػػؾ يف بػػاًى يً ػواؿ الىػػااد األوؿ تاطػػل ب متنػػا عممػػف ب ػ

دور لممػػت ـ

البامى  /الطاعف ويمف لـ يت ؿ بف ولػـ َي ْد ِػر ي حػديث بيم مػا و مػل والػد الىػااد البػامى ػ
وًد سبؿ ص  ٚ/ٙمحاضر الدمسات  :ػ
س  :اؿ تحادث ملؾ المت ـ البامى بى ف الرىوة !
دػ :

س  :اػػؿ دار بيمػػؾ وبػػيف المػػت ـ البػػامى  ........ي حػػديث بخ ػػوص المماً ػػة واللمميػػة
وي مبالس !

دػ :

لـ يحدث ذلؾ ٓ

س  :واؿ ًدـ لؾ المت ـ  .......ي دليؿ عمى يف  ......داخؿ فى اللممية !
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دػ  :لـ يادـ لى ي دليؿ ٓ

واػػذا الخط ػ الػػذ وًػػل فيػػف الحكػػـ المطلػػوف فيػػف وتػػردت فيػػف يسػػبابف مودػػب لماضػػف

واإلعػادة كمػا سػمؼ البيػاف ػ مػا دامػت المحكمػة ًػػد أتخػذت مػف يًػواؿ الىػااد األوؿ فػى كافػػة
اػػذ الم ارحػػؿ سػػمداً لاضػػاب ا باإلدامػػة ويساس ػاً إلًتماع ػػا ب ًوالػػف وى ػ ادتف ولتسػػامداا مػػل بػػاًى
األدلػػة األخػػر بحيػػث تت ػػاو دميل ػػا أذا مػػا سػػاط يحػػدااا يو تػػداعى وفػػؽ مػػا أسػػتار عميػػف

ًضا الماض سالؼ الذكر ٓ

ماض  ٜٔٛ٘/٘/ٔٙػ س  ٖٙػ ٕٓٔ ػ  ٙٚٚػ طلف ٖٗ ٘ٗ/ٕٚؽ



كما تردت المحكمة فى ذات الخط عمدما اوردت بمدومات الحكـ ( ص ٗ ) ما م ف :
" يف مبمػػس الرىػػوة المتنػػؽ عميػػف يػػدفل بالىػػركة (  ) .........لتس ػ يؿ التلامػػؿ مل ػػا
ودخ ػػوؿ المماً ػػة وتسػ ػ يؿ أد ار ات ػػا ورس ػػواا عمي ػػف دوف أس ػػتدعا ممافس ػػيف وًب ػػوؿ التوري ػػد

وتس يؿ

رؼ المستحاات التى توزع "ٓ

فػى حػػيف اف البابػت بػػاألوراؽ ب مػف تػػـ دعػوة بمػػامى ىػركات كبػػر ولػـ يػػدخؿ ملظم ػػـ
المماً ػػة ألسػػباب مختمنػػة ػ فاػػد أعتػػذرت ىػػركة  .....وىػػركة  .....و ......وىػػركة ......
وتادمت اذ الىركات باألسباب الماملة التى دفلت ا ألى اإلعتذار لمدمف النحص ػ وًد غابػت

اذ الحاابؽ عف المحكمة ةواطم مػت ألػى يًػواؿ الىػااد األوؿ فػى اػذا الىػ ف دوف يسػباب ل ػا
ي ػػم ا البابػػت بػػاألوراؽ مػػل يف يًوالػػف فػػى اػػذا ال ػػدد

ألمف

يمبوػػى األخػػذ ب ػػا يو التلويػػؿ عمي ػػا

مة لف بمظاـ اللمؿ الذ يدػر بالىػركة وخا ػة المماً ػات والىػركات التػى تتاػدـ

في ػػا واػػو يمػػور

ُيلتػػد في ػػا أ ً بمػػا وًػػل فلػقً و ياخػػذ فػػى ىػ م ا بػ ًواؿ مرسػػمة

ػػادرة مػػف

ىػخص بليػػد عػػف اللمػػؿ بالىػػركة ةوادػ ار ات المماً ػػة ػ ويكػػوف الحكػػـ المطلػػوف فيػػف والحػػاؿ

كػػذلؾ وًػػد تػػرد فػػى عيػػب الخطػ فػػى اإلسػػماد فضػقً عمػػا ىػػاب أسػػتد لف مػػف تلسػػؼ واضػػم

وفساد ظاار بما عابف ةواستودب ماضف ٓ

صبٔيب  :اٌمظٛس ف ٝاٌزغجيت ٚاٌفغبد ف ٝاإلعزذالي  :ػ

ذلؾ يمف يبيف مف مطاللة واًلة الدعو التى ًضت المحكمة ب دامة الطاعف وباًى

المت ميف عم ا وفؽ مػا ح ػمتف مػف يوراؽ الػدعو ومػا دار بىػ م ا بالدمسػة فػى خػقؿ فب اريػر

 ٜٜٔٙىرع ًطاع األعماؿ التكميميػة بىػركة "  " ........فػى طػرح مماً ػة محػدودة لتوريػد
كػػابقت تمينوميػػة للمميػػة أمىػػا داملػػة حم ػواف ولػػذلؾ فاػػد أتنػػؽ المت مػػوف البقبػػة األوؿ الػػذ
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يػػدخؿ فػػى أخت ا ػ ـ الايػػاـ ب ػ د ار المماً ػػات عمػػى البحػػث عػػف ىػػركة يػػدخموم ا ضػػمف

المػػورديف بىػػركة  ........ويرسػػوف عمي ػػا المماً ػػة وتاػػوـ بالتوريػػد عمػػى اف تػػدفل ل ػػـ مظيػػر
ذلػػؾ رىػػوة ماػػداراا  %ٕٙمػػف ًيمػػة المماً ػػة ت ػزاد ب ػا ًيمت ػػا الحايايػػة عمػػى يف تػػوزع اػػذ
المسػػبة بماػػدار ٖ %لممػػت ـ البالػػث المخػػتص ب ػ د ار المماً ػػات فػػى أدارة المىػػتريات ٖ%
لمدمة اإلستقـ والحسابات تدفل عمد تسميـ كػؿ ىػيؾ ٕٓ %يتسػمم ا المػت ـ األوؿ ػ م مػدس

اإلت ػػا ت المىػػرؼ عمػػى المىػػروع المخػػتص بتحديػػد الموا ػػنات النميػػة لمكػػابقت وًبول ػػا ػ
تخ ػػص لػػف ولربيسػػف المػػت ـ البػػامى ( الطػػاعف ) مػػدير أدارة اإلت ػػا ت الػػذ ياػػوـ بتوزيل ػػا
 ....وت ػػـ اإلتن ػػاؽ م ػػل الم ػػت ـ ال ارب ػػل عم ػػى ذل ػػؾ  ....ةواًت ػػرح عم ػػى الم ػػت ـ األوؿ أس ػػـ ى ػػركة

 .......تريد ل احب ا ......ماابؿ عمولة ىخ ية ماداراا ٖ %مف ًيمة المماً ة " ....

ولػـ تبػػيف المحكمػػة فػى مػػدومات يسػػباب الحكػـ اللما ػػر التػػى أستخم ػت مم ػػا ببػػوت

أتدػػا أرادة الطػػاعف ةواتناًػػف مػػل بػػاًى المت مػػيف عمػػى اإلتدػػار فػػى وظينتػػف واإلخػػقؿ بوادبات ػػا

والح وؿ عمى مبمس الرىوة السالنة الذكر متيدة اػذ اإلتدػا اإلد ارمػى والمىػاط الػذ مارسػف

عمى محو مخالؼ لمااموف ٓ
أذ خمت مدومات الحكـ مف األدلة والارابف التى أستخم ت مم ػا المحكمػة ببػوت ًيػاـ

اذا اإلتناؽ الملاود بيف اذ األطراؼ أضػ ار اًر بػ مواؿ الىػركة وفػى سػبيؿ الح ػوؿ عمػى اػذ

الماابؿ مف الماؿ ةواكتنت المحكمة باول ا أف الطػاعف أتنػؽ مػل بػاًى المت مػيف لتحايػؽ اػذ

الواية وبمػوغ تمػؾ المتيدػة ػ ةواًت ػرت فػى بيػاف ذلػؾ عمػى مدػرد يًػواؿ مرسػمة لممت مػيف األوؿ
والبال ػػث وال ارب ػػل وا ػػذ األًػ ػواؿ واض ػػحة التمني ػػؽ ولي ػػدة الرغب ػػة الدامح ػػة ف ػػى الظن ػػر باإلعن ػػا

الاػػامومى المم ػػوص عمي ػػف فػػى الم ػػادة  ٔٓٚمكػػر اًر عاوب ػػات أعتاػػاداً م ػػم ـ يف اإلرىػػاد عمػ ػف

ةواسماد اإلت اـ أليف ولو دوف حػؽ يكنػى إلفقت ػـ مػف اللاػاب والتمتػل ب ػذا اإلعنػا ول ػذا بػادر
المػػت ـ ال اربػػل فػػى دمسػػة المحاكمػػة ةواسػػمد أليػػف امػػو اًر لػػـ يػػذكراا فػػى التحاياػػات ويكػػد عممػػف بػ ف

الطاعف ضالل مل باًى المت ميف فى أرتكاب دريمة الرىػوة رغػـ مػا سػبؽ تاريػر مػف ًبػؿ فػى

التحاياات ب مف

عمـ لف بتداخمف فى تمؾ الدريمة يو أسػ امف في ػا ةواتناًػف مػل بػاًى المت مػيف

عمػى أرتكاب ػا ػ كمػا أدعػى عميػػف المػت ـ األوؿ كػذلؾ ب مػف سػياوـ بتوزيػل ح ػيمة مبمػس الرىػػوة

ويمف كاف يلمـ بكافة الخطوات التى تتـ مل المبمس ووالد لابض ذلؾ المبمس وياػوـ ب بقغػف بمػا
يحدث ٓ
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واػػذ اإلدعػػا ات ظػػاارة اللػوار واضػػحة الب تػػاف أذ مػػف الملتػػاد فػػى د ػرابـ الرىػػوة يف

يلمػػد الموظػػؼ طالػػب الرىػػوة يو مػػف ًػػاـ بابض ػ ا ألػػى اإلدعػػا بامػػف

يح ػػؿ عمػػى الدلػػؿ

المتنػػؽ عميػػف لمنسػػف ةواممػػا آلخ ػريف خا ػةً ي مػػف راسػػابف أمػػا لتضػػخيـ اػػذا الدلػػؿ يو لكػػى
ي ػػوف مػػف ام ػر دور فػػى تمػػؾ الدريمػػة ػ ول ػػذا يمبوػػى التحػػوط والتحػػرز فػػى ًبػػوؿ مبػػؿ اػػذ
اإلدعا ات مف المت ميف ألم ا فى الوالب األعـ تكوف عمى غير واًل
كمػػا اكػػد الىػػااداف األوؿ والبػػامى وامػػا المبمػػس ووالػػد يم مػػا

حيم ماكد ٓ

يلرفػػاف الطػػاعف ولػػـ

يت ؿ ب ما وكؿ ما ذك ار عمف مماوؿ مف المت ميف األوؿ واألخير وزعما يف لف دور فػى ذلػؾ
اإلتناؽ وسااـ فيف ويمف سيح ؿ عمى المسبة الكبر مف مبمس الرىوة لتوزيل ا عمى خريف لـ
يحػػدد يحػػد يسػػماب ـ و يىخا ػ ـ وكم ػػا يً ػواؿ

يمكػػف يف يسػػتدؿ مم ػػا عمػػى سػػبيؿ الاطػػل

والد ػػزـ اف الط ػػاعف س ػػااـ ف ػػى تم ػػؾ الدريم ػػة يو يسػ ػ ـ ف ػػى ذل ػػؾ اإلتن ػػاؽ الملا ػػود م ػػل ب ػػاًى
المت ميف عمى أرتكاب ا ٓ

وتمانػػت سػػمطة اإلت ػػاـ مكالمػػة س ػريلة خاطنػػة رتبت ػػا الرًابػػة مػػل المػػت ـ األوؿ المػػدفوع
بملربف ليت ؿ فى يعااب ضبطف بالطاعف فى ساعة مت خرة مف الميؿ يدلى فى خقل ا األوؿ
بػػبلض اللبػػارات واأللنػػاظ التػػى لػػـ يتن م ػػا الطػػاعف ولػػـ يػػدرؾ ملمااػػا ومو ازاػػا واػػو فػػى حالػػة
يًػرب في ػا لممػوـ مػف الياظػة فضػقً عػف ملاماتػف مػف السػكر وضػوط الػدـ اللػالى
كامت زودة المت ـ األوؿ و

ػ وبلػد يف

ر ػ ًد أت ػق عػدة مػرات لإلطمبمػاف عميػف خىػية يف يكػوف ًػد

يلـ بف طارئ يو حادث يت ؿ بحياتف وسقمتف ٓ
اذا ألى يف اإلتناؽ الدمابى

ياػوـ بمػا عمػى تمػؾ اللبػارات واأللنػاظ الخاطنػة وكم ػا

ادرة مف المت ـ األوؿ وحد و تػدؿ عمػى اف أرداة الطػاعف ًػد تطاباػت وتقًػت مػل المػت ـ
األوؿ يو باًى المت ميف عمػى اإلرتىػا واإلتدػار فػى وادبػات الوظينػة واإلخػقؿ ب ػا لاػا اػذا
الدلؿ يو المبمس الذ ورد ب ًواؿ باًى المت يف عمماً ب مف مف المستحيؿ اف يكػوف لػف دور فػى

اإلتنػػاؽ المزعػػوـ ألف أد ػ ار المماً ػػات يػػتـ عػػف طريػػؽ أدارة عامػػف لممىػػتريات ي يرس ػ ا مػػدير
عػػاـ الىػػبوف الماليػػة ومػػدير عػػاـ ىػػبوف اإلمػػداد وعضػػويت ا مىػػكمة مػػف مػػدير عػػاـ المرادلػػة

الداخمي ػػة بالى ػػركة وم ػػدير ع ػػاـ المى ػػتريات والم ػػدير الم ػػالى ومم ػػدوب الد ػػة الطالب ػػة ويد ػػوز
اإلستلامف ب حد م مدسى اإلدارة لو ريت المدمة ذلؾ ولمدمة اف تاػوـ بلمػؿ مػا تػ ار وفػؽ الػدليؿ
التمظيمػػى لبمػػد المماً ػػات المحػػدودة لمد ػػات المخت ػػة ػ و يػػدخؿ فػػى أخت ا ػ ا أد ػ ار
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المماً ػ ػػات وى ػ ػ د بػ ػػذلؾ  ......رب ػ ػيس الاطػ ػػاع وعضػ ػػو مدمػ ػػس اإلدارة الػ ػػذ أعتمػ ػػد كافػ ػػة

اإلد ار ات التى تمت فى المماً ة ويوضم بى ادتف يمف وًل أً ار اًر لى ار كػابقت مسػمحة ويف

اإلدارة النميػة ًامػػت بمرادلػػة الممػػؼ ولػػـ تدػػد مخالنػػات واف سػػمطة ألوػػا المماً ػػة تكػػوف ممػػف

ىخ ياً ولـ يبموف يحد بوًػوع بمػة مخالنػات واػو الػذ أعتمػد البػت الم ػابى ويو ػى ب
امر التوريد بلد يف ت كد مف

ػدار

حة اإلد ار ات ٓ

وا ػػو م ػػا يمك ػػف مل ػػف الا ػػوؿ ب س ػػتحالة اف يك ػػوف لمط ػػاعف ي دور يو مس ػػاامة ف ػػى ذل ػػؾ

اإلتناؽ الدمابى المزعوـ يو يمف تواط مل باًى المت ميف عمػى اإلرتىػا والح ػوؿ عمػى مبمػس
الرىوة ػ وتكوف المحكمة بذلؾ ًد أفترضت ذلؾ التواطا وتماـ ذلؾ اإلتناؽ فى دامب الطاعف
عمى غير يسػاس واًلػى
الاضا باإلدامة حيث

ػابب وسػديد واػو مػا

يتنػؽ مػل ي ػوؿ اإلسػتد ؿ ال ػحيم عمػد

يكتنى أطقؽ الاوؿ ب ف الطاعف ىريؾ فى ذلؾ اإلتناؽ ومسااـ فيف

واف أرادتػػف تطابا ػػت ةواتناػػت م ػػل أرادات ب ػػاًى المت مػػيف عم ػػى أرتك ػػاب الدريمػػة واإلع ػػداد ل ػػا
ةواتخاذ الخطوات التمنيذية لتتحاؽ متيدت ا ةوامما يمبوى يف تكوف األدلة عمى ببوت اػذا اإلتنػاؽ

وتحا ػػؽ تم ػػؾ المتيد ػػة محمول ػػة عم ػػى يس ػػباب س ػػابوة توض ػػم األدل ػػة والاػ ػرابف الت ػػى يمك ػػف يف

تس ػػتخمص مم ػػا ف ػػى ممط ػػؽ س ػػابس ةواس ػػتد ؿ ماب ػػوؿ وتك ػػوف المحكم ػػة ب ػػذلؾ ً ػػد د م ػػت دور
الطػػاعف وىػػاب أسػػتد ل ا عمػػى ببػػوت تواطػػا مػػل ب ػػاًى المت مػػيف أدمػػاؿ وتلمػػيـ وغم ػػوض

ةواب اـ مطمػؽ ػ أذ لػـ تحػدد المحكمػة األفلػاؿ التػى ًػاـ ب ػا الطػاعف والتػى يمكػف يف يسػتخمص

مم ػػا أس ػػتوقلف لس ػػمطات وظينت ػػف وتس ػػخيراا لمح ػػوؿ عم ػػى مبم ػػس الرى ػػوة لإلخ ػػقؿ بوادب ػػات

الوظينػة ةوااػدار م ػالح ا الدواريػة والتػى ُعػيف لمحنػاظ عمي ػا كمػا لػـ توضػم المحكمػة كيػػؼ

سااـ بادر محدد وواضم فى أرتكاب تمػؾ الدريمػة وعمػى فػرض يف امػاؾ يخطػا ىػابت تمػؾ

اإلد ار ات فق ى ف لمطاعف ب ا ولـ يكف لف ضمل في ا كما يف األ ار النمية تختمػؼ

ػواباً يو

خط وذلؾ كمف ُيلد أس اماً فى المخطػط اإلد ارمػى الػذ مػف ادمػف ًضػت المحكمػة ب دامتػف
مف يدػؿ ببػوت أسػ امف فيػف ومسػاامتف فػى ذلػؾ اإلتنػاؽ الػذ يسػنر عػف وًػوع تمػؾ الدريمػة ػ
اذا ألى يف مدػرد حديبػف اللػابر فػى تمػؾ المحادبػة التػى دػرت بيمػف وبػيف المػت ـ األوؿ ػ عمػى

فرض ( ددلى ) يف الحديث ب وتف

ينيد حتمػاً بمسػاامتف فػى ذلػؾ اإلتنػاؽ الدمػابى المػابـ

خا ة ولـ يلابف بمة أد ار ات لضبطف حاؿ تااضيف مبمػس الرىػوة مػف الىػاكيف يو مػف المػت ـ
األوؿ واو ما كاف يتليف عمى الرًابة الترتيب لػف لضػبط الطػاعف متمبسػاً بتااضػى الرىػوة مػف
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المػػت ـ األوؿ مبممػػا رتبػػت بلػػد ذلػػؾ لضػػبط المػػت ـ البالػػث بتااضػػى

حا ػاً لواًلػػة ضػػبط

المت ـ األوؿ مبمواً عمى سبيؿ الرىػوة مػف الىػااد األوؿ ػ واػو مػا كػاف حريػاً بالرًابػة أدػراا
مستليمة بالمت ـ األوؿ لمبت فى مزاعمف ًبؿ الطاعف مف عدمف

ػ ولكم ػا لػـ تنلػؿ وتداامػت

أدػ ار اػػذا الكمػػيف الوادػػب وعمػػى ذلػػؾ فػػق يمكػػف بحػػاؿ الاػػوؿ ب مػػف ى ػريؾ فػػى ذلػػؾ اإلتنػػاؽ
الدمػػابى المزعػػوـ يو ضػػالل فػػى أتمامػػف يو يف دريمػػة طمػػب يو يخػػذ مبمػػس الرىػػوة كامػػت متيدػػة
تداخمف فيف ومىاركتف فى حمااتف لحيف أتمامف ٓ

وبذلؾ تكوف المحكمة ًد ً رت فى بياف اللما ر الدالة عمى أم راؼ أرادة الطاعف
ألػػى المىػػاركة فػى ذلػػؾ اإلتنػػاؽ الملاػػود بػػيف بػػاًى المت مػػيف لمح ػػوؿ عمػػى مبمػػس الرىػػوة مػػف
الىػااد األوؿ ووالػد الىػااد البػامى ألم ػا يمسػػكت عػف بيػاف الاػرابف والػد بؿ التػى أستخم ػػت
مم ػػا تمػػؾ المسػػاامة واػػو يمػػر دػػوار لايػػاـ ذلػػؾ اإلتنػػاؽ ألمػػف

يتػوافر أ ً أذا أتحػػدت أرداة

الطاعف مل أرادات باًى المت ميف ةواتد ت أتداااً واحداً إلرتكاب دريمة طمب الرىوة ويخذاا

المتنؽ عمي ا ٓ

واذا اإلتحاد بيف اإلرادات يمػر دػوار وضػرور ويتكػوف بػف الػركف المػاد لمدريمػة
ف ػ ذا تخمػػؼ ذلػػؾ التطػػابؽ واإلتحػػاد بػػيف أراداة كػػؿ مػػت ـ و خػػر فػػق محػػؿ أذف لمسػػا لتف عػػف

دريمة طمب يويخذ الرىػوة التػى وًلػت مػف غيػر أذ ُيلػد مماطػل ال ػمة ب ػا ػ و يمكػف والحػاؿ
كذلؾ أعتبار فاعقً ي مياً يو ىريكا فى وًوع ا ٓ

كما تكوف المحكمة كذلؾ ًد ً رت فى بياف المادمات التى أستخم ت مم ا المحكمػة

عما ػػر أى ػػتراكف ف ػػى دريمػػة طم ػػب الرى ػػوة سػػالنة ال ػػذكر وً ػػبض بلػػض مبم ػػس الرى ػػوة والت ػػى

خم ػػت مم ػػا ألػػى ببػػوت تمػػؾ الدريمػػة فػػى دامبػػف ولػػـ تبػػيف األدلػػة عمػػى ذلػػؾ بيام ػاً يوضػػح ا

ويكىػؼ عػف أكتمال ػا وذلػؾ مػف واًػل الػدعو المطروحػة وظروف ػػا ػ خا ػة واف الطػاعف لػػـ
ي در ممف ًوؿ يو فلؿ يدؿ لذاتف عمى يمف أبتوى اللبث ب عماؿ وظينتف لتحايؽ ماابؿ مػاد

مػػف المبم ػس بػػؿ يف كػػؿ الوًػػابل المحيطػػة بالواًلػػة تػػدؿ بياػػيف ةواطمبمػػاف ألػػى يمػػف كػػاف ضػػحية
ألًػ ػواؿ مورض ػػة ةوات ام ػػات رابن ػػة ل ػػـ ُيا ػػد مم ػػا أ ً الظن ػػر باإلعن ػػا المم ػػوص عمي ػػف ف ػػى
الااموف بدعو اإلرىاد عف المسااميف فى الدريمة ةواببات الدرـ فى حا ـ ٓ

ومف المارر فى اذا ال دد اف الحكـ باإلدامة فى دريمة اإلىتراؾ فى اإلتناؽ الدمػابى

الم ػػابـ يتل ػػيف يف يب ػػيف عما ػػر ا ػػذا اإلى ػػتراؾ وطريات ػػف واألدل ػػة عم ػػى ذل ػػؾ بيامػ ػاً يوض ػػح ا
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ويكىػؼ عػف ًيام ػا فػى ذاػػف الىػريؾ فػى ذلػؾ اإلتنػاؽ مػػف واًػل الػدعو وظروف ػا ػ كمػػا اف

ببػػوت أىػػتراؾ الطػػاعف مػػل بػػاًى المت مػػيف فػػى أرتكػػاب تمػػؾ الدريمػػة كػػاف يسػػتمزـ كػػذلؾ مػػف
محكمػة الموضػػوع أببػػات تػوافر ً ػػد المسػػاامة في ػا لديػػف مل ػػـ ويف تكػوف الدريمػػة ًػػد وًلػػت
مم ـ متيدة مباىرة إلىتراكف ٓ
ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ػ

" لما كاف الحكـ ًد داف الطاعف بدريمة األىتراؾ بطريؽ ا تنػاؽ والمسػاعدة فاػد

كاف عميف يف يستظ ر عما ر اػذا األىػتراؾ وطرياتػف واف يبػيف ا دلػة الدالػة عمػى ذلػؾ بيامػا
يوضح ا ويكىؼ عف ًيام ا وذلؾ مف واًل الدعو وظروف ا بيد اف ما يورد الحكػـ مػف
مدػػرد تػػرؾ الطػػاعف مكامػػا خاليػػا فػػى ا ػػوؿ اي ػػا ت التوريػػد واد اربػػف اضػػافة بخػػط يػػد بلػػد
التوريػػد ٓ ينيػػد فػػى ذاتػف ا تنػػاؽ كطريػػؽ مػػف طػػرؽ ا ىػػتراؾ اذ يىػػترط فػػى ذلػػؾ اف تتحػػد
المية عمى ارتكاب النلؿ المتنؽ عميف واو مػالـ يػدلؿ الحكػـ عمػى تػوافر كمػا لػـ يببػت فػى

حؽ الطاعف توافر ا ىتراؾ با طريؽ اخر حدد الااموف ٓ

لما كاف ماتادـ فاف الحكـ المطلػوف فيػف يكػوف ًا ػ ار ً ػو ار يليبػف بمػا يسػتودب ماضػف
"ٓ
* ماض ٘ٔ ٜٖٔٛ/ٙ/ػ س ٖٗ ػ ٖ٘ٔ ػ ٚٚٛ
* ٚلؼذ وزٌه ثأٔٗ  :ػ

" مػػف الماػػرر يف الحكػػـ متػػى كػػاف ًػػد ًضػػى ب دامػػة المػػت ـ ف ػػى دريمػػة اإلى ػػتراؾ فػػى

الدريمػػة بطرياػػى اإلتنػػاؽ والمسػػاعدة ف ػ ف عميػػف يف يسػػتظ ر عما ػػر اػػذا اإلىػػتراؾ وف يبػػيف
األدلػػة الدالػػة عمػػى ذلػػؾ بيامػاً يوضػػح ا ويكىػػؼ عػػف ًيام ػػا وذلػػؾ مػػف واًػػل الػػدعو وظروف ػػا

ةوا ّ كاف ًا ر البياف ٓ

* ماض ٜٔٙٗ/ٔٓ/ٕٙػ س٘ٔ ػ رًـ ٕٕٔ ػ ص ٜٙٔػ طلف رًـ ٓ ٗٛلسمةٖٗ ؽ

وًػػد ً ػػر الحكػػـ المطلػػوف فيػػف فػػى بيػػاف اػػذا الػػركف ولػػـ يوضػػم األدلػػة والا ػرابف التػػى

ُيستخمص مم ا ما ُينيد يمف كاف يلمـ يايماً بمػا أمتػوا بػاًى المت ػيف وًػاموا بتخطيطػف فػى سػبيؿ
الح ػوؿ بويػر حػؽ عمػى المبػالس المضػبوطة وكػاف فػى د ػؿ تػاـ بالمىػروع اإلد ارمػى المتنػؽ
عميف بيم ـ كما لـ يوضم الحكـ بمدوماتف اللما ر الدالة عمى ببوت ً ػد الطػاعف المىػاركة
فى تمؾ الدرابـ التى أتناوا عمي ا ةواملاد عزم ـ عمى أرتكاب ا يو بامف كػاف عمػى عمػـ بظروف ػا
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ةوامف ساعداـ عمى المضى فى األعماؿ المد زة والمس مة إلرتكاب ا ػ أذا لـ يكىؼ الحكـ عف
ببوت عمـ الطاعف باإلتناًات التى دارت بيف المت ميف األخر وبيف الىػااد األوؿ و بالمبػالس
المتنػؽ عمي ػا عمػد أتمػاـ المماً ػة ورسػواا عمػى الىػركة التػى يمبم ػا ػ ولػـ يكػف لػف ي دور
يلتد بف فى اذا الى ف كما دا ت مدومات الحكـ خالية كػذلؾ ممػا ينيػد ببػوت ً ػد اإلىػتراؾ
فى ذلؾ اإلتناؽ المدعى بف وب مف كاف وًت أرتكاب دريمة طمب ويخذ مبمس الرىػوة عالمػاً ب ػا

ًا داً اإلىتراؾ في ا ول ذا كاف الحكـ ًا ر البياف بما يليبف ويستودب ماضف ٓ

ألف المسػػاامة فػػى اإلتنػػاؽ الدمػػابى مػػف الد ػرابـ اللمديػػة التػػى تسػػتمزـ أتدػػا ميػػة الدػػامى

ةوارادتف ألى المىاركة فػى ذلػؾ اإلتنػاؽ مػل ببػوت عممػف بمىػاطف ةوادراؾ المػت ـ باإلتدػا المػابـ

الذ يتدف ألى تحاياف ػ كما يمبوى كذلؾ ببوت عممف ب مف ما ياوـ بف مف ىامف يف ُيلػيف بػاًى
الدمػا عمػى أرتكػػاب الدريمػة المتنػؽ عمػػى أرتكاب ػا ول ػػذا يكنػى أطػقؽ الاػػوؿ بػ ف الطػػاعف
أتنؽ مل باًى المت ميف عمى تااضى الرىػوة لإلخػقؿ بوادبػات الوظينػة أو أسػماد اػذا اإلت ػاـ

أليػػف لمدػػرد اإلد بػػف مػػف دامػػب بػػاًى المت مػػيف بلػػد ضػػبط ـ ةواً ػ اررااـ بمػػا ُمسػػب ألػػي ـ بػػؿ
يتلػػيف يف يوضػػل فػػى اإلعتبػػار يف دريمػػة طمػػب ويخػػذ الرىػػوة ل ػػا طبيلػػة خا ػػة ويف اإلعنػػا
مارر ًاموما لكػؿ مػف يرىػد يو يػدلى بملمومػات تو ػؿ ألػى بايػة الىػركا المسػااميف فػى تمػؾ
الدريمة ول ذا فمف اليسير ألاا اإلت اـ عمى عواامف دوف واعز مف ضمير ياظ في يب ذلػؾ

اإلت ػػاـ الموػػرض األبريػػا بسػ اـ ًاتمػػة رغبػػة فػػى اإلفػػقت مػػف اللاػػاب والتمتػػل باللػػذر الملنػػى
المم وص عميف فى الااموف ٓ
وًػد ودػد المػت ـ األوؿ ػ

ػامل اػذ الػدعو

وبطم ػا وفاعم ػا الوحيػد ػ ودػد ضػالتف

الممىودة فػى أسػتدابة طابىػة غيػر مدروسػة لمرًابػة اإلداريػة ػ  ...ودػد ضػالتف الممىػودة فػى
محاولة الزج ػ دوف حؽ ػ بالطاعف فى الواًلة ػ تحت " سراب " اإلعنا مف اللااب ػ فدبر
مػػل الرًابػػة اإلت ػػاؿ تمينوميػاً بالطػػاعف فػػى سػػاعة متػ خرة مػػف الميػػؿ

ػ لمحاولػػة تحىػػير فػػى

الواًلة بلبارة يو بكممات ماتضبة تحتمؿ يكبػر مػف ملمػى ػ ومػل ذلػؾ ػ وبػرغـ يف الطػاعف
مريض بالسكر وضوط الدـ اللالى ويوًظ مػف مومػف فػى اػذ السػاعة المتػ خرة مػف الميػؿ

ػ

لبث بػف ػ ي عبػارة
ف مف لـ يرد عمى لسامف ػ بنرض ددلى يف ال وت وتف ويف الىريط لـ ُي ْ
تامة مكتممة تنيد أتناًف مل المت ـ األوؿ عمى رىوة يو ًبولف ممف رىوة يو دز اً مػف رىػوة يو
ف مػػف يف الكممػػة يو الكممتػػيف المحى ػرتيف بمسػػاف المػػت ـ األوؿ تم ػػرفاف ألػػى رىػػوة يو تلميػػاف
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رىوة ػ ماايؾ بابوؿ م يب مف اذ الرىوة ٓ

ولػػيس يدؿ عمػػى " أخنػػاؽ " المػػت ـ األوؿ والرًابػػة اإلداريػػة فػػى ا ػػذا السػػلى الخبيػػث

لإللاا عمى الطاعف بالباطؿ مف يف الرًابة ًلدت ًلػوداً مليبػاً ومىػحوباً عػف ترتيػب كمػيف

لضبط المت ـ البامى  /الطاعف متمبساً بما يزعـ المت ـ األوؿ يمف سػيابمف ممػف مػل يف الرًابػة

رتبػػت حاػاً وبلػػد اػػذا التػػاريخ لضػػبط المػػت ـ البالػػث متمبسػاً بتااضػػى رىػػوة مػػف الىػػااد األوؿ

وكػػاف األحػػر ب ػػا يف ترت ػب لػػذلؾ ضػػد المػػت ـ البامى/الطػػاعف بػػد ً مػػف محاولػػة الػػزج بػػف فػػى

أت ػػاـ خطي ػػر ب ػػذ المكالم ػػة الت ػػى تني ػػد و تبب ػػت ى ػػيباً ض ػػد الط ػػاعف ا ػػذا ةواذ خم ػػت
المحكمػػة ألػػى مػػا يتنػػؽ واػػذا المظػػر ف ػ ف الحكػػـ المطلػػوف فيػػف يكػػوف فػػوؽ ً ػػور مىػػوباً
بالنساد فى اإلستد ؿ بما يتليف ملف ماضف واإلعادة ٓ

* ٚإعزمش لؼبء إٌمغ ػٍ ٝرٌه ٚلؼ ٝثأْ  :ػ
" المساامة فى الدرابـ

تتحاؽ أ ً أذا ببت يف المسااـ ً د اإلس اـ فى الدريمة ػ

واو عالـ ب ا وب ف تكوف لدية مية التدخؿ مل باًى المت ميف تدخقً ما وداً يتداوب مدا مل
فلمف " ٓ

* ماض ٗٔ ٜٔٙٙ/ٙ/ػ س  ٔٚػ ٗ٘ٔ ػ ٛٔٛ
* ماض ٖٔ ٜٜٔٙ/ٔ/ػ س ٕٓ ػ ٕٗ ػ ٔٓٛ
* ٚلؼ ٝوزٌه ثأْ  :ػ

" عمػػى المحكمػػة يف تسػػتظ ر عما ػػر اإلىػػتراؾ فػػى الدريمػػة ويف تبػػيف األدلػػة الدالػػة

عميػف بيامػاً يوضػح ا ويكىػؼ عػف ًيام ػا وذلػؾ مػف واًػل الػدعو وظروف ػا ػ ويف يكػوف وًػوع

الدريمة بمرة ل ذا اإلىتراؾ " ٓ

* ماض  ٜٜٔٗ/ٕٔ/ٕٜػ س ٘ٗ ػ  ٜٔٛػ ٕٗ٘ٔ ػ طلف ٖٜ٘٘/ٕٙٙؽ

* ماض  ٜٖٔٛ/ٖ/ٔٙػ س ٖٗ ػ ٘ ٚػ ٔ ٖٚػ طلف ٕٕٓ٘/٘ٛؽ
* ماض ٖٔ ٜٔٙٚ/ٖ/ػ س  ٔٛػ ٖ ٚػ ٕٖٜ

وخق ة ما تادـ دميلف يف محكمة الموضوع ً رت فى بياف الركف الماد لدريمة
اإلتنػػاؽ الدمػػابى المزعػػوـ أملاػػاد بػػيف الطػػاعف وبػػاًى المت مػػيف عمػػى أرتكػػاب دريمػػة الرىػػوة
واإلتدار ب عماؿ الوظينة التى ًضت ب دامتف عم ا وكذلؾ الركف الملمو ألف ما ساًف حكم ا

مػػف ماػػدمات ووًػػابل فػػى اػػذا ال ػػدد

ُيسػػتخمص ممػػف ببػػوت اػػذيف الػػركميف بػػؿ اف الوًػػابل
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دميل ػػا تػػدؿ بمػػا

يػػدع مدػػا ً أل ىػػؾ عمػػى يف المػػت ـ األوؿ  .....اػػو الػػذ تاابػػؿ مػػل

الىااد األوؿ  .........يوـ ٕٔ ٜٜٔٙ/ٖ/واو الذ أتنؽ ملف عمى الرىوة ب نتف الم مدس
المخ ػػتص بػ ػ دارة األعم ػػاؿ التكميمي ػػة لدامل ػػة حمػ ػواف وا ػػو ال ػػذ س ػػاعد ف ػػى أعتم ػػاد الليم ػػات

واألس ػػلار وفاوض ػػف ي ػػوـ  ٜٜٔٙ/ٗ/ٜف ػػى تخن ػػيض ًيم ػػة اللط ػػا ٖ %دوف ي ت ػػداخؿ م ػػف
الطػاعف كمػا امػف اػػو الػذ ًػبض مبمػػس ٗ ٚيلػؼ دميػف فػػى حضػور المػت ـ ال اربػػل ........

كمػا يمػف ػ ي المػت ـ األوؿ ػ ردد عبػارة " ال ػوير ميػديش لمكبيػر حادػف " حسػبما ىػ د المػت ـ

الرابل  ( ..........ص  ٕٚ/٘ٛبالتحاياات ) واى عبػارة دالػة بػذات ا عمػى يمػف أمنػرد والمػت ـ
البالث عدا الطاعف باإلتناؽ عمى الرىوة ويف كق مم مػا كػاف يلمػؿ لحسػاب منسػف ولػـ يكػف
يتنػػؽ لحسػػاب خػػر س ػوا ك ػ ػاف المػػت ـ البػػامى ( الطػػاعف ) يو غيػػر بمػػا

يت ػوافر ملػػف ركػػف

تقً ػػى اإلرادات وتطابا ػػا وال ػػقزـ إلكتم ػػاؿ يرك ػػاف دريم ػػة اإلتن ػػاؽ الدم ػػابى المس ػػمدة لمط ػػاعف

والذ ًضى الحكـ ب دامتف عم ا ةواذا كاف ًد تردد فى بلض مواضل التحايؽ يف المبمس سوؼ

يتسممف الطاعف فى حدود مسػبة مليمػة ممػف فػ ف ذلػؾ لػـ يكػف أ ً مػف ًبيػؿ التاميػؿ مػف يطمػاع
المت ميف األوؿ والبالث المذيف ىاركا فى ذلػؾ اإلتنػاؽ وحػداما واإلي ػاـ ب م مػا لػف ي ػيبا ممػف

ًد اًر أ ً المذر الاميؿ وإلي اـ الضحية باف ميمس الرىوة ليس ضخماً ألى اذا الحد أذ يوزع عمى

الل ػ ديد مف اللامميف وعمػى يرسػ ـ ( الطػاعف ) ػ اػذا ألػى اف الواضػم و ار اإلعت ارفػات المػدلى

ب ا مف دامػب المػت ـ األوؿ فػى حػؽ الطػاعف يم ػا لػـ تكػف أ ً محاولػة يابسػة مػف ذلػؾ المػت ـ
األوؿ لمزج بالطػاعف أفكػاً وزو اًر وب تامػاً لمتمتػل باإلعنػا المم ػوص عميػف فػى الاػاموف بلػد اف

ساط المت ـ األوؿ فى ًبضة الىػرطة ويعضػا الرًابػة اإلداريػة حػاوؿ أ ػطماع طريػؽ لممدػاة

بمنسػػف ولػػو عمػػى حسػػاب الطػػاعف ف ػ دعى يمػػف ًػػبض ذلػػؾ المبمػػس وحادبػػف تمينومي ػاً ةواختػػار تمػػؾ
األلناظ واللبارات اللادمة والسريلة التى لـ يدرؾ مم ا ىيباً سو يف موضل الحديث الػذ لػـ

يلرؼ مضمومف وتنا يمف مادؿ ألى اليوـ التالى
وتمػػؾ الكممػػة عمػػى فػػرض

باحاً ٓ

ػػدوراا مػػف الطػػاعف كمػػا دػػا ت بالىػريط المسػػدؿ

يمكػػف

يستخمص

بحاؿ يف تُلد أً ار اًر ممف ةواعترافاً بتداخمف فى دريمة الرىوة طمباً ويخذاً وًبو ً ػ أذا
مم ػػا اػػذا الملمػػى و يسػػتناد مم ػػا تمػػؾ األدلػػة وذلػػؾ المن ػػوـ و يسػػتمبط مم ػػا كػػذلؾ الػػدليؿ
الدمػػابى الحاسػػـ والاػػاطل والػػذ يكنػػى لإلدامػػة ػ ألف ذلػػؾ الػػدليؿ

ياخػػذ مػػف خػػقؿ كممػػة

خاطنة مبتسرة يكوف الطاعف ًد ًال ػا ػ فرضػاً ػ فػى ظػروؼ ومقبسػات خا ػة فػور أسػتيااظف
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مف الموـ فى وًت مت خر مف الميؿ واو فى حالة عدـ أكتماؿ الذاف وتماـ أدراكف وعػف وعػى

تاـ ةواختيار أراد مطمؽ فضقً عف يف اذ الكممة لـ ترد عمى عبارة واضحة لممػت ـ األوؿ
يمػػزـ يف يكػػوف الطػػاعف ًػػد سػػمل ا فل ػقً ووعااػػا ووعػػى مضػػموم ا وما ػػداا ومرام ػػا ػ ػ بػػـ

يداب عمي ا ب ذ الكممة أدابػة ما ػودة ملميػة واإلًػرار بالدريمػة او الموافاػة عمػى أرتكاب ػا

ألبد اف يكوف م اً فى عبارات ويلناظ ًاطلة مستكمقً كافة يركام ا الاامومية ػ وتليف عبارة او
لنػػظ ملػػيف

ػػدر مػػف الطػػاعف بػػـ ت ويمػػف بطريػػؽ التسػػخير واإلراػػاؽ لحممػػف عمػػى ملمػػى ملػػيف

يليػػب أسػػتد ؿ الحكػػـ وينسػػد أستخق ػػف والاضػػا الػػذ أمبمػػى عميػػف ػ ألف أسػػتخراج ملػػامى
األلناظ واللبارات التى ت در مف المت ـ يمبوى يف يكوف مف خقؿ الحديث الكامؿ والظروؼ
والمقبسات التى يحاطت بالواًلة ذات ا ولو كاف الملمػى الػذ يخػذت بػف المحكمػة ومػف ًبم ػا
سػمطة اإلت ػػاـ مطاباػاً لمواًػػل لمػا كػػاف امػاؾ بمػػة مبػرر لت ديػػؿ تسػميـ المبمػػس المػذكور لمطػػاعف
لميوـ التالى بؿ لسارع المت ـ األوؿ بتسميمف أليف فى الحاؿ ولتـ الضبط والدريمة متمبساً ب ا

وبػػذلؾ يس ػػتايـ الػػدليؿ وي ػػزوؿ م ػػا يكتمنػػف م ػػف غم ػػوض ولػػبس بلي ػػداً ع ػػف ىػػب ة التلس ػػؼ ف ػػى
اإلستمتاج او النساد المبطؿ لإلستمباط ٓ

ول ذا كاف أستد ؿ المحكمػة عمػى ببػوت وًػابل اإلتنػاؽ الدمػابى المسػمدة لمطػاعف مػل

بػػاًى المت مػػيف عمػػى أرتكػػاب دريمػػة طمػػب الرىػػوة واخػػذاا مليب ػاً بمػػا أسػػتودب ماػػض الحكػػـ
المطلوف فيف واإلعادة ٓ

*

ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ  :ػ

" يسػػباب الحكػػـ تلتبػػر مىػػوبف بالنسػػاد فػػى اإلسػػتد ؿ أذا أمطػػوت عمػػى عيػػب يمػػس

سقمة اإلسػتمباط ويتحاػؽ ذلػؾ أذا أسػتمدت المحكمػة فػى أًتماع ػا ألػى يدلػة غيػر

ػالحة مػف

الماحية الموضوعية لإلًتماع ب ا يو فى حالة عػدـ المػزوـ الممطاػى لممتيدػة التػى أمت ػت ألي ػا

المحكمة بما عمى تمؾ اللما ر التى ببتت لدي ا " ٓ
* ماض  ٜٔٛٔ/ٙ/ٕٛػ طلف ٘ ٗٗ /ٕٕٚؽ
* ٚلؼذ وزٌه ثأْ  :ػ

" مف القزـ فى ي وؿ اإلستد ؿ اف يكػوف الػدليؿ الػذ يلػوؿ عميػف الحكػـ ماديػاً ألػى

ما رتبف عميف مف متابج مف غير تلسؼ فى اإلستمتاج و تمافر فى حػكـ اللاػؿ والممطؽ " ٓ
* ماض ٖٔ ٜٔٛ٘/ٙ/ػ س  ٖٙػ  ٖٔٛػ ٕ ٚٛػ طلف ٖٖ٘٘٘/ٙؽ
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* ماض ٗ ٜٕٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ ٗ ٔٚػ  ٛٗٚػ طلف ٖٖٕٗ ٕ٘/ؽ

صبٌضب  :لظٛس آخش ف ٝاٌزغجيت ٚاٌفغبد ف ٝاإلعزذالي  :ػ

ذلؾ يف المحكمة عولت فػى ًضػاب ا ب دامػة الطػاعف عمػى الػدليؿ المسػتمد مػف اًػواؿ

المت ـ األوؿ  .........ضد والواردة بالتحايؽ اإلبتدابى ومف بيف تمػؾ األًػواؿ ًولػف ب مػف فػور
ض ػػبطف بملرف ػػة يعض ػػا الرًاب ػػة اإلداري ػػة أعت ػػرؼ لما ػػابميف بض ػػبطف بدريم ػػة تااض ػػى الرى ػػوة
وًػػبض مبمػػس ٗ ٚيلػػؼ دميػػف ل ػػذا الوػػرض وًػػاـ باإلت ػػاؿ ااتنيػاً بالمتػ ػ ـ البام ػى ( الطػػاعف )
فى ممزلف ويبموػف ب مػف ًػبض المبمػس المػذكور ةواتناػا فػى المكالمػة عمػى تاػديـ المبمػس ألػى المػت ـ
البػامى ( الطػاعف ) بمسػػكمف بالمميػؿ فػى التاسػػلة مػف

ػباح اليػػوـ التػالى  ....ويًػر بالمكالمػػة

المسدمة بيم ما ( ص ٕٔ مف الحكـ ) وموافاة الطاعف عمى ذلؾ ٓ " .....
وًػػد تمسػػؾ الػػدفاع عػػف الطػػاعف فػػى دميػػل م ارحػػؿ التحايػػؽ والمحاكمػػة يف المػػت ـ األوؿ
 .......لـ يكف ح اًر مختا اًر وًت أد ار المحادبة سالنة الذكر ويمف كاف تحػت تػ بير الضػوط

واإلك ار والوعد والوعيد مف دامب يعضػا الرًابػة اإلداريػة الاػابميف بضػبطف ويمػف أضػطر ألػى

التحدث مل الطاعف عمػى اػذا المحػو المنػادئ ةواختػار اللبػارات المنادبػة التػى لػـ يا ػد مم ػا
أ ً تحىػػير كػػذباً فػػى الواًلػػة ليظنػػر باإلعنػػا المم ػػوص عميػػف فػػى الاػػاموف وًػػد يحػػدث اػػذا

الوعػػد يبػػر فػػى منسػػف ول ػػذا يًػػدـ عمػػى أختيػػار تمػػؾ اللبػػارات وترديػػداا عمػػى محػػو السػػرعة

والمناد ػ ة لكػػى

مم ا

يتػػرؾ لمطػػاعف فر ػػة لن مػػا يو لمماًىػػتف في ػػا يو التلػػرؼ عمػػى ما ػػودة

وخمص الدفاع مف ذلؾ ألى الاوؿ ب ف المت ـ األوؿ لـ يكف ح اًر و مختا اًر فػى حديبػف

السالؼ الذكر ول ذا يبطؿ الدليؿ المستمد مف تمؾ المحادبة و يدوز لممحكمة يف ت خذ بف يو
تلػػوؿ عميػػف ألف المػػت ـ األوؿ يلتبػػر فػػى اػػذ الحالػػة ىػػااداً ضػػد البػػامى وكامػػت أرادتػػف مليب ػة

عمد حديبف ملف فى ذلؾ الحديث المسدؿ بسبب الوعد الذ تماا مف يعضا الرًابة اإلدارية

ب خق سبيمف وعدـ السير فى اإلد ار ات بالمسبة أليػف أذا مػا يدػر ذلػؾ الحػديث مػل الطػاعف
كمػػا توعػػد اػػا

األعضػػا باألخطػػار الدسػػيمة واللاوبػػة المومظػػة التػػى توًػػل عميػػف فػػى حالػػة

أ رار عمى عدـ أد ار تمؾ المكالمة وبذات اللبارات التى ورداا فى حديبف وعمى محو منادئ
ومتقحػؽ بحيػػث

تكػوف امػػاؾ فر ػة متاحػػة لمطػاعف لكػػى يمػاًش وين ػػـ مضػموم ا وملمااػػا

وتنا ػػيم ا ممت ػ اًز اػػذ النر ػػة والظػػروؼ المحيطػػة لكػػى ياتػػمص ب ػػذا األسػػموب ي لنػػظ

يظاار زعمف الذ وعدتف الرًابة ب ف يكوف حبؿ مداتف وبالتالى يبطؿ اذا الدليؿ و يدوز
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أتخػاذ سػػمداً إلدامػة الطػػاعف ألف الوعػد كالوعيػػد والت ديػد كم ػػا عوامػؿ مػػابرة فػى اإلرادة وتلػػدـ
حري ػػة اإلختي ػػار ل ػػد الم ػػت ـ يو الى ػػااد بحي ػػث

اإلعتػراؼ يو اإلد
يكوف كؿ مم ا

تك ػػوف يمام ػػف النر ػػة متاح ػػة لإلمك ػػار يو

بالحاياػة ومػا يطػابؽ الواًػل ػ وألف ىػرط
اد اًر عف أرادة حرة ومختارة ف ذا

كاف ًدر كاف الدليؿ المستمد ممف باطقً ولو كاف

ػحة الىػ ادة يو اإلعتػراؼ يف

در يي ما عػف ت ديػد يو وعػد يو وعيػد ييػاً

ادًاً ٓ

وعمى ذلؾ فاللبرة ليست أذف ب دؽ اإلعتراؼ يو الى ادة بؿ يمبوى يف يكوف كؿ مم ما

كػػذلؾ ػػاد اًر عػػف أرادة ح ػرة تتدػػف ألػػى التلبيػػر عم ػػا بحريػػة تامػػة ةواختيػػار مطمػػؽ ةوا ً بطػػؿ
الػػدليؿ المسػػتمد مػػف يي مػػا و يلتػػد بػػف كمػػا يمػػف يمبوػػى يف ت ارعػػى المحكمػػة عمػػد تاػػدير ووزف
الػػدليؿ المسػػتمد مػػف يًػػواؿ الىػػااد ةواعتػػراؼ المػػت ـ الظػػروؼ والمقبسػػات التػػى يحاطػػت ب ػػف
وحالتف المنسية والل بية وًت اإلد

بتمؾ األًواؿ  .و ت خذ فػى ذلػؾ باإلعتبػارات المدػردة

والنػػروض فمكػػؿ واًلػػة ظروف ػػا و يخنػػى وًػػل ضػػبط المػػت ـ األوؿ عمػػى منسػػف ويبػػر عبػػارات
الت ديد الذ أم ب عميف فور أد ار اػذا الضػبط ويبػر الوعػد الػذ ًػدـ لػف مػف الاػابميف عمػى
ضبطف مما حممػف عمػى سػرعة اإلسػتدابة ألػى مػا طمػب ممػف وكػاف حري ػاً كػؿ الحػرص عمػى

بذؿ كؿ د د إلختيار األلناظ واللبارات التى تكنى إلي اـ الطاعف ب مف فى حالة طبيلية بليداً
عف الت ديد والوعيد لكى يح ؿ ممف عمى ي لنظ ًد يحمؿ عمى الملمى الػذ يزعمػف المػت ـ

األوؿ بتح ػريض وضػػوط الرًابػػة اإلداريػػة ممت ػ اًز فر ػػة الوًػػت المت ػ خر الػػذ تمػػت فيػػف اػػذ

المكالمػػة ومػػا كػػاف عميػػف الطػػاعف الػػذا أسػػتياظ لتػػو مػػف المػػوـ واػػو يلػػامى الكبيػػر مػػف اللمػػؿ

واألم ػراض ويتلػػاطى اللديػػد مػػف اللاػػاًير بمػػا

يدػػوز ملػػف التلويػػؿ عمػػى لنػػظ لػػـ يا ػػد بػػف

الطاعف ىيبا مما يراد المت ـ األوؿ تحت ضووط وعد ووعيد الرًابة اإلدارية اإليحا بف ٓ

ورغػػـ ياميػػة اػػذا الػػدفاع ودواريتػػف فػ ف المحكمػػة لػػـ تلػػرض لػػف بالتح ػػيؿ والػػرد بػػؿ
غػػاب عم ػػا تمام ػاً ول ػػذا خم ػػت مػػدومات يسػػباب الحكػػـ المطلػػوف في ػػف مػػف ييػػة يسػػباب تب ػػرر

الت ػػد لػػف وتسػػوغ أط ارحػػف كمػػا لػػـ تدػػر المحكمػػة تحاياػاً فػى اػػذا ال ػػدد تسػػتدمى بػػف حاياػػة

األمر فى ى مف وًػد كػاف اػذا التحايػؽ زمػاً وضػرورياً لكىػؼ الحاياػة وبيػاف مػد دديػة اػذا

الدفاع ولو دوف طمب مف محامى الطاعف ألف دفاعف بالدمسة وما يبػار فػى اػذا الىػ ف حػوؿ

عػػدـ حريػػة المػػت ـ األوؿ وًػػت اإلد

ب عت ارفػػف ورغبتػػف فػػى ت ػػيد ي عبػػارة مػػف الطػػاعف بمػػا

يكنػػى إلخ اردػػف مػػف اإلت ػػاـ وحنػػظ الػػدعو بالمسػػبف أليػػف بلػػد أي ام ػف بتمتلػػف باإلعنػػا أذا مػػا
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تحااػػت اػػذ المتيدػػة ومػػا تمس ػػؾ بػػف ك ػػذلؾ مػػف الحالػػة المرضػػية التػػى يل ػػامى مم ػػا الط ػػاعف
وتلاطيػف اللديػػد مػػف األدويػة خا ػػتف لػػيقً بمػا يػػابر فػػى وعيػف الكامػػؿ ويػػابر كػذلؾ فػػى أد اركػػف

ةوامطباعف بما ي ػدر أليػف مػف عبػارات ويلنػاظ منادبػة وخاطنػة ػ كػؿ ذلػؾ يمطػو عمػى الطمػب
ػيف فػى اللمػوـ المنسػية والل ػبية مػف
الدػازـ بػ د ار ذلػؾ التحايػؽ بواسػطة األطبػا المتخ
ذو الن ػػف والخبػ ػرة  .بم ػػا ك ػػاف يتل ػػيف مل ػػف عم ػػى المحكم ػػة أد ارب ػػف ألم ػػف

التحايؽ يف يكوف

يى ػػترط ف ػػى طم ػػب

اد اًر فى عبارات خا ة ويلناظ مليمة بؿ يكنى يف يكوف من وماً د لةً مػا

داـ اػذا الن ػػـ واضػػحاً

يىػػوبف غمػػوض يو أب ػػاـ كمػػا اػػو الحػػاؿ فػػى طمػػب التحايػػؽ السػػالؼ

الػػذكر ولػػو كػػاف عمػػى سػػبيؿ اإلحتيػػاط أذا لػػـ تسػػتدب المحكمػػة لمطمػػب األ ػػمى واػػو الاضػػا
بب ار ة الطاعف مما مسب أليف  .ألف اذا الطمب يلتبر دازمػاً ويتلػيف عمي ػا أدابتػف مػا دامػت

لـ تستدب ألى الحكػـ بػالب ار ة اػذا ألػى يف المحكمػة عمي ػا تحايػؽ الػدليؿ وكػؿ مػا يبػار بىػ مف

يتلمػػؽ بسػػقمتف و ػػحتف و ي ػػم يف يكػػوف تحايػػؽ األدلػػة فػػى الم ػواد الدمابيػػة راػػف مىػػيبة
الم ػػت ـ يو الم ػػدافل عم ػػف ب ػػؿ ا ػػو واد ػػب المحكم ػػة فػ ػى الما ػػاـ األوؿ وا ػػذا المب ػػدي م ػػف ي ػػوؿ
المحاكمػػات الدمابيػػة حيػػث ياػػل عمػػى عػػاتؽ المحكمػػة وادػػب التلػػرؼ عمػػى الحاياػػة ةواسػػتظ ار

ودف الحؽ فى الدعو غير مايدة فى ذلؾ باألدلة التى ترد فى ًابمة يدلة الببوت المادمة مف

سػمطة اإلت ػػاـ ول ػػا بػػؿ عمي ػػا يف تتا ػػى الحاياػػة مػػف ي م ػػدر خػػر كمػػا يف عمي ػػا تحايػػؽ
دف ػػاع الم ػػت ـ ألف المحاكم ػػة ا ػػى الوً ػػت المماس ػػب إلدػ ػ ار ا ػػذا التحاي ػػؽ و يد ػػوز بح ػػاؿ يف
ػحت ا

ةوا ً فاػدت المحاكمػة دػوار
تتااعس المحكمة عف يدا وادب ا فى اػذا الىػ ف
وي بحت مدرد أد ار ىكمى منرغ المضموف خالية مف الضمامات التػى مػص عمي ػا الدسػتور
فى حؽ المت ـ فى يف يحاكـ محاكمة عادلة يتػوافر في ػا كػؿ الضػمامات التػى تاتضػي ا حاػوؽ
الػدفاع واللدالػػة  .وألف المحكمػةاى المػػقذ األخيػػر الػذ يتلػػيف يف يمنسػػم دابمػاً لتحايػػؽ دفػػاع

المت ـ وتا ى ودػف الحػؽ فيػف و يدػوز بحػاؿ يف يو ػد باب ػا فػى ودػف طارًػف ألف فػى ذلػؾ

مما تت ذ ممف اللدالة يىد اإليذا ٓ
ػػم بطػقف الػػدليؿ

ةواذ يمسػكت المحكمػة عػػف تحايػؽ ذلػؾ الػػدفاع الػذ يترتػػب عميػف لػو
المسػػتمد مػػف أعت ػراؼ المػػت ـ األوؿ ضػػد الطػػاعف وكػػذلؾ بطػػقف ي أسػػتد ؿ مػػف المكالمػػة
ال اتنيػػة األخي ػرة والتػػى أتخػػذت مم ػػا المحكمػػة دلػػيقً ضػػد وًضػػت ب دامتػػف بمػػا ً عمي ػػا وعمػػى
يًػواؿ المػػت ـ األوؿ سػػالؼ الػػذكر بمػػا يبطػػؿ الحكػػـ ب كممػػف وبكافػػة يد ازبػػف لمػػا بػػيف األدلػػة مػػف
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تسػػامد بحيػػث أذا سػػاط يحػػداا يو أسػػتبلد تلػػذر التلػػرؼ عمػػى يبػػر ذلػػؾ فػػى تاػػدير المحكمػػة

ووزم ا لباًى األدلة األخر ٓ

وغمى عف البياف يف الطاعف

احب

نة وم محة فى الدفل ببطقف يًواؿ يو أعتػراؼ

المت ـ األوؿ وما عسا يستمد مم مػا ػ فاػد م ػت المػادة  ٖٕٓ/ي .ج عم ػى يمػف  :ػ " يحكػـ
الااضى فى الػدعو حسػب اللايػدة التػى تكومػت لديػف بكامػؿ حريتػف

ومػل ذلػؾ

يف يبمى حكمف عمى ي دليؿ لـ يطرح يمامف فى الدمسة وكؿ ًوؿ يببت يمف

يدػوز لػف

در مف يحد

المت ميف يو الى ود وتحت وط ة ا ك ار يو الت ديد بف ي در و يلوؿ عميف " .
ف ػػذا الػػمص وضػػل وادبػػا عمػػى عػػاتؽ الااضػػى مباى ػرة ي يلػػوؿ فػػى ًضػػابف عمػػى ًػػوؿ
لمػػت ـ يو ىػػااد

ػػادر تحػػت وطػ ة اكػ ار يو ت ديػػد يو وعيػػد والوعػػد كالوعيػػد ويعطػػى لكػػؿ

مت ـ الحؽ فى يف يدفل ببطقف وبلدـ التلويؿ عمى يًواؿ يىىااد وعمػى يًػواؿ ي مػت ـ سػوا
طالما ًد عاب ا عيب مف اذ الليوب .

ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ " :الدفل ببطقف يًواؿ الىااد ل دوراا تحت ت بيرة

ا كػ ار اػػو دفػػل دػػوار يتلػػيف عمػػى محكمةالموضػػوع يف تلػػرض لػػف بالمماًىػػة والتنميػػد لتبػػيف
مد

حت ف و يل ـ الحكػـ ًػوؿ المحكمػة يم ػا تطمػبف الػى يًػواؿ الىػااد مػا دامػت يم ػا لػـ

تاؿ كممت ا فيما يبار الدفاع مف يف تمؾ األًواؿ امما يدلت ب ا متيدة ا ك ار الذ وًل عمي ػا ػ

ويمف

يكنى لسقمة الحكـ يف يكوف الدليؿ

ادًا متى كاف وليد اد ار غير مىروع " .

* ماض ٔٔ ٜٕٔٚ/ٙ/ػ س ٖٕ ػ ٖٕٓ ػ ٜٓٙ
* ماض ٕٔ ٜٔٚ٘/٘/ػ س  ٕٙػ  ٜٛػ ٖٕٗ
ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ػ " مف المارر يف الدفل ببطقف األعتراؼ او دفل
دوار

عمى محكمة الموضوع مماًىتف والرد عميف ردا سابوا يغز ٜٛف ٝرٌه أْ يىْٛ

ادلز ُٙادلمـش ٘ـ ٛاٌـزٚ ٜلـغ ػٍيـٗ األوـشاٖ أ ٚيىـ ْٛلـذ ٚلـغ ػٍـ ٝغـريٖ ِـٓ

ادلزّٙني ماداـ الحكـ ًد عوؿ فى ًضابف باألدامػة عمػى اػذا األعتػراؼ ويف األعتػراؼ الػذ
يلتػد بػف يدػب يف يكػوف اختياريػا و يلتبػر كػذلؾ ػ ولػو كػاف

ػادًا ػ اذا ح ػؿ تحػت تػ بير

األك ار يو الت ديد يو الخوؼ الماىبيف عف يمر غير مىروع كابما ما كاف ًػدر اػذا الت ديػد يو
ذلؾ األك ار " .
* ماض ٖٔ ٜٖٔٚ/ٔٔ/ػ س ٕٗ ػ  ٕٓٛػ ٜٜٜ
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* ماض ٖٕ ٜٔٚ٘/ٔٔ/ػ س  ٕٙػ ٓ ٔٙػ ٕٙٙ

* ٚلؼذ زلىّخإٌمغ ثأْ  :ػ

" الوع ػػد يو اإلغػ ػ ار ًػ ػريف اإلكػ ػ ار والت دي ػػد ألف ل ػػف تػ ػ بير عم ػػى حري ػػة الم ػػت ـ ب ػػيف

اإلمكػػار واإلعتػراؼ ويػػاد ألػػى حممػػف عمػػى اإلعتاػػاد ب مػػف يخىػػى مػػف و ار اإلعتػراؼ فابػػدة يو
يتدمػػب ضػػر اًر ممػػا كػػاف يتلػػيف ملػػف عمػػى المحكمػػة وًػػد دفػػل يمام ػػا بػ ف أعتػراؼ المػػت ـ كػػاف

متيدػة الوعػػد واإلغػ ار يف تتػػولى اػى تحايػػؽ اػػذا الػػدفاع وتبحػث ال ػػمة بػػيف اإلعتػراؼ وسػػببف

وعقًػة الوعػد بػف ػ فػ ف اػى مكمػت عػف ذلػؾ ولػـ تلػرض البتػف ل ػذا الػدفاع الدػوار ولػـ تاػؿ
كممت ا فيف ف ف حكم ا يكوف مليباً بنسػاد التػدليؿ فضػقً عػف الا ػور بمػا يسػتودب ماضػف مػا
دامت ًد أتخذت مف اذا اإلعتراؼ دليقً ضد الطاعف وًضت ب دامتف بما ً عميف ٓ

* ماض ٕ ٜٖٔٛ/ٙ/ػ س ٖٗ ػ رًـ  ٔٗٙػ ص ٖٓ ٚػ طلف ٔ٘ ٜلسمة ٖ٘ ؽ

* ماض ٖٕ ٜٖٔٛ/ٕ/ػ س ٖٗ ػ رًـ ٖ٘ ػ ص ٗ ٕٚػ طلف ٖ٘ٗ ٙلسمة ٕ٘ ؽ

و يادح فى ذلؾ ما أستطردت أليف المحكمة فى حكم ػا باول ػا أف أدعػا دفػاع الطػاعف

ب ف تمؾ المحادبة أفزعتف إل ابتف بمػرض السػكر الىػديد وضػوط الػدـ المرتنػل

يلػدو مدػرد

يً ػواؿ سػػبات فػػى ملػػرض الػػدفاع و دليػػؿ عمي ػػا (! ) و تم ػػاؿ مػػف أطمبم ػػاف المحكمػػة ألػػى
ػػدؽ مػػا ورد بالمحادبػػة ويم ػػا

ػػدرت عػػف أرادة

ػػحيحة

يىػػوب ا ىػػاببة وتطػػابؽ الواًػػل

ويايداا األدلة األخر السابؽ بيام ا ٓ
فنضق عف يف دليؿ ذلؾ بابت بػاألوراؽ مػف متيدػة الكىػؼ الطبػى الػذ تػـ توًيلػف

بسػػدف طػػر عمػػى الطػػاعف بمػػا ً عمػػى طمػػب دفاعػػف والبابػػت فيػػف يف الطػػاعف يلػػامى مػػف أرتنػػاع
ىديد فى ضوط الدـ ةوارتناع ىديد فى السكر بالدـ والمىػار أليػف بحافظػة الطػاعف رًػـ ٕ /
بورفة المىورة ماوؿ أمف فضق عف ذلؾ

ف ف المحكمة تكوف بذلؾ وًػد خاضػت فػى يمػور

فميػػة مػػا كػػاف ل ػػا يف تخػػوض في ػا يو تلػػرض ل ػػا ألف مايلاميػػف الطػػاعف بسػػبب مػػرض السػػكر

ةوارتنػػاع ضػػوط الػػدـ لديػػف عمػػى محػػو خطيػػر ومايتلاطػػا عقدػػا لػػذلؾ مػػف يدويػػة تػػابر عمػػى

الد ػػاز الل ػػبى اػػى مػػف األمػػور النميػػة البحتػػة  .ممػػا كػػاف يمبوػػى ملػػف عمػػى المحكمػػة تػػرؾ
الن ػػؿ فػػى تمػػؾ الحالػػة ويبراػػا عمػػى أدراؾ الطػػاعف ووعيػػف فػػى مبػػؿ الظػػروؼ التػػى كػػاف في ػػا
والمقبسػػات التػػى يحاطػػت بػػف باإلضػػافة ألػػى المػػرض الخطيػػر المػػزمف الػػذ يلػػامى ممػػف مدمػػف

والذ يوفد لملقج بالخارج ألكبر مػف مػر  .واػى يمػور كم ػا فميػة خال ػة
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ي ػم لممحكمػة

يف تلرض ل ا يو تُبد ريياً فى ى م ا ألف البحث في ا ينوؽ حدود اللمـ اللػاـ المكنػوؿ لمكافػة
والذ يدوز لممحكمة يف تاضى فى مطاًف دوف أًامة الدليؿ عميف واو مالـ يتحاؽ فى ورة
الػػدفاع الماب ػػؿ ال ػػذ ي ػػدور ح ػػوؿ يم ػػور فمي ػػة بحتػػة وحال ػػة مرض ػػية يل ػػامى مم ػػا الط ػػاعف ف ػػى
الظروؼ التى كاف في ا وًت الحديث المسدؿ السالؼ الذكر ػ عمى فرض ددلى يمف ب وتف ػ
مما كاف يتليف ملف عمى المحكمة ترؾ الن ؿ فى تمؾ الحالة ألى الخب ار النمييف المخت يف
بالطب الىرعى والمنسى والباطمى لبياف حالة الطاعف ويبر مرضف بضوط الدـ اللالى والسكر
اللالى بالدـ وكذلؾ يبػر مػا يتلاطػا مػف دوا وعاػاًير عمػى مداركػف فػى وًػت تمايػف لمكالمػة
المػػت ـ األوؿ فػػى وًػػت مت ػ خر مػػف الميػػؿ وعمػػى محػػو منػػادئ وغيػػر متوًػػل ةواذ لػػـ تسػػتدب

المحكمػػة ل ػػذا الطمػػب المسػػتناد حتمػاً ولزومػاً وعاػقً مػػف الػػدفاع السػػالؼ الػػذكر ومػػا اػػو بابػػت

بتاريػػر الكىػػؼ الطبػػى عمػػى الطػػاعف بسػػدف ط ػرة واػػو يظػػاار دفاعػػف ويسػػامد

ف ػ ف الحكػػـ

الطلػيف يكػػوف مليبػاً وادػػب الػػماض خا ػةً ويف المحكمػػة لػػـ تلػػرض كػػذلؾ كميػةً لدفاعػػف الػػذ

أم ػػب عمػػى بطػػقف الػػدليؿ المسػػتمد مػػف أعتػراؼ المػػت ـ األوؿ ضػػد وب مػػف كػػاف مػػدفوعاً أليػػف

ةوالى تمؾ المكالمة المسدمة مل الطاعف تحت ت بير الوعد واإلغ ار الذ راح ضحيتف فمـ تكف
أرادتف حرة و مختار عمد أعترافف وعمد حديبف مل الطاعف بمػا يبطػؿ ذلػؾ اإلعتػراؼ فػى حػؽ

الطاعف ويبطؿ كذلؾ الدليؿ المستمد مف تمؾ المكالمة ل دوراا دميل ا بما ً عمػى ارادة غيػر
حرة يو مختارة واو ما عاب الحكـ ويودب ماضف كما سمؼ البياف ٓ

ولػيس فػى اػذا الاػوؿ م ػادرة لحػػؽ محكمػة الموضػوع فػى وزف عما ػر الػدعو وتاػػدير
د ػديت ا وكنايت ػػا إلدامػػة المػػت ـ ألف حا ػػا فػػى أسػػتلماؿ سػػمطت ا التاديريػػة فػػى تكػػويف عايػػدت ا
ةواطمبمام ا للدلة المطروحة عمي ا مىروط بدااػةً بػ ف تكػوف ًػد يحاطػت بالػدعو أحاطةتامػة

وبدفاع المت ـ ودفوعف وكافة المستمدات التى ًدم ا ت ييداً ل ذا الدفاع ولود ػة مظػر ومح ػتف

تمحي اً كافياً وافياً ي يئ ل ػا النر ػة لمتلػرؼ عمػى ودػف الحاياػة فػ ذا يخمػت بوادب ػا فػى اػذا

الى ف كاف حكم ا مليباً وادب الماض كما او الحاؿ فى الحكـ الطليف الذ لـ يلرض كميةً
لدفاع الطاعف ببطقف الدليؿ المستمد مف يًواؿ المت ـ األوؿ ةواعت ارفػف ضػد بمػا عمػى الوعػد

الذ تماا مف يعضا الرًابة اإلدارية لتمتلف باإلعنا المارر فى الااموف أذا ما أعترؼ عمى

غيرة ويرىػد عمػف ةواسػتطاع اإلياػاع بػف ف ًػدـ عمػى ذلػؾ اإلعتػراؼ وتمػؾ المكالمػة واػو مسػموب
اإلرادة واًلػاً تحػػت تػ بير اػػذا الوعػػد واإلغػ ار بمػػا يبطػػؿ الػػدليؿ المسػػتمد مػػف يًوالػػف ومػػف تمػػؾ
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المحادبػة ال اتنيػة وبمػا يدػوز أتخػاذ يي مػا دلػيقً ضػد الطػاعف ػ ةواذ خػالؼ الحكػـ المطلػوف
فيف اذا المظر كاف مليباً وادب الماض كما سمؼ الاوؿ ٓ
* ٚلؼذ زلىّخإٌمغ ثأْ  :ػ

" يتلػػيف عمػػى المحكمػػة عمػػد الن ػػؿ فػػى الػػدعو يف تكػػوف ًػػد يلمػػت بكافػػة عما ػػراا

ويدلت ػػا ودفػػاع المػػت ـ ومػػا ياػػدـ لت ييػػد وذلػػؾ عمػػى محػػو يبػػيف ممػػف يم ػػا حػػيف أستلرضػػت تمػػؾ
األدلة ويلمػت ب ػا ألمامػاً ىػامقً ي يػئ ل ػا النر ػة لتمحي ػ ا التمحػيص الىػامؿ الكػافى الػذ

يػػدؿ عمػػى يم ػػا ًامػػت بوادب ػػا فػػى تحايػػؽ البحػػث لمتلػػرؼ عمػػى ودػػف الحاياػػة ػ ف ػ ذا خالنػػت

المحكمة اذا المظر كاف حكم ا مليباً متليف الماض " ٓ

* ماػض ٗٔ ٜٕٔٛ/ٕٔ/ػ س ٖٖ ػ  ٕٓٚػ ص ٓٓٓٔ ػ طلػف رًػـ  ٙٓٗٚلسػمة
ٕ٘ؽ
*

ماض ٖ ٜٕٔٛ/ٔ/ػ س ٖٖ ػ ٔ ػ ٔٔ ػ طلف رًـ ٘ ٕٖٙلسمة ٔ٘ؽ

ومػػف دامػػب خػػر فاػػد تمسػػؾ الػػدفاع عػػف الطػػاعف فػػى دفاعػػف يمػػاـ محكمػػة الموضػػوع

ب مف بنرض ددلى اف ال وت

وتف ف ف ىريط التسديؿ المسدؿ بف الحػديث التمينػومى الػذ

تػػـ بيمػػف وبػػيف المػػت ـ األوؿ ًػػد ىػػابف اللبػػث وتلػػرض لمتقعػػب بمحػػو بلػػض عبا ارتػػف ويلناظػػف
ةواض ػػافة بل ػػض اللب ػػارات واأللن ػػاظ األخ ػػر وتويي ػػر مواض ػػل بل ػػض اللب ػػارات م ػػف مواض ػػل ا

األ ػػمية لتركيب ػػا عمػػى مواضػػل يخػػر لتلطػػى الملمػػى الكػػاذب الػػذ يرادت الرًابػػة اإلداريػػة

والمت ـ األوؿ الخاضل لضوط ا ووعداا ووعيداا اإليحا بف ٓ
ويورد الدفاع األمارات والد بؿ التى تنيد ذلؾ وتدؿ عمى حػدوث اللبػث مػف واًػل مػا ورد
بػػذلؾ التسػػديؿ مػػف عبػػارات ويلنػػاظ غيػػر متماسػػاة بمػػا ياطػػل بتلػػرض الى ػريط السػػالؼ الػػذكر

ألعمػاؿ المحػو واإلضػافة ( المومتػػاج ) واػو دفػاع دػوار و ىػػؾ كػاف يتلػيف عمػى المحكمػػة
تحاياف بواسطة الخبير النمى كذلؾ ب عتبػار يف الاػوؿ الن ػؿ فػى اػذ الممازعػة

يحسػمف أ ً

النميوف ذوو الخبرة فى مداؿ األلكتروميات والتسديقت ال وتية و يستطيل يحػد أبػدا الػ ير

فػػى اػػذ األمػػور الاميػػة الخال ػػة سػوااـ  .ولػػـ تحنػػؿ المحكمػػة ب ػػذا الػػدفاع ولػػـ تُدػػر التحايػػؽ
القزـ بموغاً لواية األمر فى اذ الممازعة الدوارية سالنة الذكر والذ يستناد طمبف حتماً مػف
سػػياؽ مرافلػػة الػػدفاع حيػػث

يسػػتخمص مم ػػا سػػو اػػذا الطمػػب و ين ػػـ مم ػػا غيػػر مػػل يمػػف

دفاع يمكف يف يتويػر بػف ودػف الػ ير فػى الػدعو ب عتبػار يف الػدليؿ المسػتمد مػف تسػديؿ تمػؾ
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المحادب ػػة يتض ػػمف ال ػػدليؿ الوحي ػػد المباى ػػر ض ػػد الط ػػاعف عم ػػى مس ػػاامتف ف ػػى دريم ػػة الرى ػػوة

ةواىػتراكف فػى أرتكاب ػا  .ػ كمػا لػـ يتضػػمف الحكػـ الطلػيف رداً سػابواً يبػػرر أطػراح ذلػؾ الػػدفاع
وعدـ التلويؿ عميف ػ واو ما ي مف بالا ػور الم ِ
بطػؿ المودػب لمػماض مػا دامػت المحكمػة ًػد
ُ
أتخذت مف الحديث الوارد بىػريط التسػديؿ مػؼ الػذكر دلػيقً ضػد وًضػت ب دامتػف بمػا ً عميػف
ومظ اًر لما يبيف مف األدلة الدمابية مف تسامد كما سمؼ البياف ٓ
ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ :

" الممازع ػػة فػ ػػى التسػ ػػديقت ال ػ ػػوتية تودػ ػػب تحاي ػػؽ اػ ػػذا الػ ػػدفاع عػ ػػف طريػ ػػؽ

المختص فمياً حتى ولو سكت الدفاع عف طمب ياؿ النػف

ػراحةً

فاضػت محكمػة الػماض

ب مف  :ػ " لما كاف يبيف مف األطقع عمى محضر دمسػة المحاكمػة يف الػدفاع عػف الطػاعف

ًد يبار يف كؿ ما سدؿ ليس ب ػوت الطػاعف ٓ وكػاف الحكػـ المطلػوف فيػف ًػد رد عمػى اػذا
الىػػطر مػػف الػػدفاع باولػػف " وييػػا كػػاف ودػػف الػ ير فػػى التسػػديؿ يو مػػت يودػػف أليػػف مػػف مطػػاعف

ف مف يودد ما يمملف المحكمة مف أعتبار عم اًر مف عما ر اإلستد ؿ فى الػدعو تطمػبف
أليػػف المحكمػػة مايػػدا للدلػػة التػػى اطم مػػت ألي ػػا المحكمػػة ويخػػذت ب ػػا ًوامػػا لاضػػاب ا

وكػػاف

الحكـ ًد استمد ػ مف بيف ما استمد أليف ػ فى أدامة الطاعف ألى التسػديقت ال ػوتية ومسػبت ا
ألػػى الطػػاعف دوف يف يلمػػى بتحايػػؽ اػػذا الػػدفاع الدػػوار عػػف طريػػؽ المخػػتص فميػػا ف ػ ف
التنات الحكـ عف اذا اإلد ار يخؿ بدفاع الطاعف

طمػػب ياػػؿ النػػف

ػراحة

و يادح فى اذا يف يسكت الػدفاع عػف

ذلػػؾ ب ػ ف بػػارة اػػذا الػدفاع ػ فػػى خ ػػوص الواًلػػة المطروحػػة ػ ػ

يتضمف فى ذاتف المطالبة الدازمػة بتحاياػف يو بػالرد عميػف بمػا ينمػد

و يرفػل اػذا اللػوار مػا

تلمؿ بف الحكـ مف رد ًا ر ذلػؾ ب مػف أذا كػاف األ ػؿ يف المحكمػة ل ػا كامػؿ السػمطة فػى

تادير الاوة التدليميػة للما ػر الػدعو المطروحػة عمػى بسػاط البحػث واػى الخبيػر األعمػى فػى
كؿ ما تستطيل يف تن ؿ فيف بمنس ا يو باإلستلامة بخبير يخضل رييف لتاديراا أ يف اػذا
مىػػروط ب ػ ف تكػػوف المس ػ لة المطروحػػة ليسػػت مػػف المسػػابؿ النميػػة البحػػت التػػى

تسػػتطيل

المحكمة بمنس ا يف تىؽ طريا ا ألبدا ير في ػا ػ كمػا اػو الحػاؿ فػى اػذ الػدعو ػ و يرفػل
اذا الليب يف يكوف الحكـ ًد استمد فى أدامة الطاعف ألى يدلة يخػر

ذلػؾ بػ ف األدلػة فػى

الم ػواد الدمابيػػة متسػػامدة يكمػػؿ بلض ػ ا الػػبلض اآلخػػر فتتكػػوف عايػػدة الااضػػى مم ػػا مدتملػػة
بحيث أذا ساط أحدااما يو اسػتبلد تلػذر التلػرؼ عمػى مبمػس األبػر الػذ كػاف لمػدليؿ الباطػؿ
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فى ال ير الذ امت ت أليف المحكمة يو الوًػوؼ عمػى مػا كامػت تمت ػى أليػف مػف متيدػة لػو يم ػا
فطمت ألى يف اذا الدليؿ غير ًابـ لما كاف ما تادـ ف ف الحكـ المطلػوف فيػف يكػوف مليبػا بمػا

يودب ماضف " ٓ
* ماض  ٜٜٔٔ/ٙ/ٙػ س ٕٗ ػٕ٘ٔ ػ ٖٜٔ
و ياػدح فػى ذلػؾ يف تكػوف المحكمػة ًػد أطم مػت ألػى الىػريط المػذكور وعػدـ حػػدوث

عبػػث بػػف يو يم ػػا أطم مػػت كػػذلؾ ألػػى سػػقمة عبا ارتػػف وعػػدـ تلرض ػ ا لممحػػو والمومتػػاج  .ألف
ذلػػؾ الى ػريط ومػػا سػػدؿ عميػػف مػػف يحاديػػث مخالنػػة لمحاياػػة اػػو بذاتػػف محػػؿ الملػػى بتلرضػػف
لمتقعب واللبث ٓ
بـ فق يدوز أتخاذ سمداً إلطراح دفاع الطاعف السالؼ الذكر لمػا يمطػو عميػف اػذا
ومف ّ
الرد مف م ادرة عمى المطموب ولمدفاع ٓ
وكاف عمى المحكمة حتى يسمـ ًضاااا مف اذا اللوار يف تلمؿ مف دامب ا عمى أحالة

ىريط التسديؿ المدوف عميف مكالمة الطاعف والمت ـ األوؿ ألى الخبير النمى المختص ليتولى
النحص لبياف ما أذا كاف ًد تلرض ألية عمميات مف يعماؿ المحو يو اإلضافة ( المومتاج )
مػػف عدمػػف ةواذ يمسػػكت عػػف ذلػػؾ ودػػا حكم ػػا خالي ػاً مػػف الػػرد عمػػى ذلػػؾ الػػدفاع بمػػا يسػػوغ

أطراحف ف ف الحكـ يكوف فوؽ ً ور ُمخقً بحؽ الطاعف فى الدفاع وادب الماض ٓ
كما ً ػرت المحكمػة كػذلؾ فػى الػرد عمػى دفػاع الطػاعف بػ ف أعتػراؼ يحػد المت مػيف
ضػد دػا وليػد الوعػد واإلغػ ار المودػف أليػف مػف يعضػا الرًابػة اإلداريػة ب مػف يتمتػل باإلعنػا

مػػف المسػػبولية واللاػػاب أذا مػػا أعتػػرؼ عمػػى الطػػاعف ويرىػػد عمػػف ومسػػب أليػػف مىػػاركتف فػػى
دريمة طمب ويخذ الرىوة المسمدة أليف ف مخدع ب ذا الوعد وتدافل ألى أت امف بالباطػؿ للػؿ فػى

اذا اإلعتراؼ ما ُيمديف مف اللااب ويرفػل عمػف المسػبولية واػذا الوعػد يفسػد أرادتػف ويعػدـ لديػف
حري ػػة اإلختي ػػار والرض ػػا الكام ػػؿ بم ػػا ُيبط ػػؿ ال ػػدليؿ المس ػػتمد م ػػف يًوال ػػف ك ػػذلؾ ويلي ػػب الحك ػػـ

با ور خر مودب لمماض ٓ

ومف الماػرر فػى اػذا ال ػدد  :ب مػف لػبف كػاف األ ػؿ يف المحكمػة ل ػا كامػؿ السػمطة

فى تادير الاوة التدليميػة للما ػر الػدعو المطروحػة عمػى بسػاط البحػث ػ أ ً يف اػذا مىػروط
ب ػ ف تكػػوف المس ػ لة المطروحػػة ليسػػت مػػف المسػػابؿ النميػػة البحتػػة التػػى

تىؽ طريا ا إلبدا ال ير في ا ٓ

399

تسػػتطيل بمنس ػ ا يف

ويمف

يادح فى أعتبػار دفػاع الطػاعف دواريػاً يف يسػكت عػف طمػب دعػوة ياػؿ النػف

راحةً ما دامت ممازعتف تتضمف فى ذات ا المطالبة الدازمة بالتحايؽ يو الرد بما ينمد ٓ
* ماض ٔ ٜٖٔٚ/ٗ/ػ س ٕٗ ػ رًـ ٕ ٜػ ص ٔ٘ٗ ػ طلف ٖٕٔ لسمة ٖٗ ؽ

* ماض ٖٓ ٜٔٛٔ/ٕٔ/ػ س ٕٖ ػ رًـ  ٕٜٔػ ص ٕٕٓٔ
ساثؼب  :لظٛس آخش ف ٝاٌزغجيت

فاد تمسؾ الدفاع عف الطاعف كذلؾ فػى مرافلتػف يمػاـ محكمػة الموضػوع بػبطقف اإلذف

ال ادر بتسديؿ محادباتف ال اتنية وبضبطف للدـ ددية التحريات التى أمبمى عمي ا اذا اإلذف
أذ أًت رت تمؾ التحريات عمى مدرد ترديد ما دا ببقغ الىػاكى الىػااد األوؿ ويًوالػف التػى
ر داا  .......عضو الرًابة اإلدارية فى محضر واذا البقغ وحػد م مػا تضػمف مػف أت ػاـ
لمط ػػاعف يو غي ػػر ب رتك ػػاب الدػ ػرابـ

ي ػػمم بذات ػػف إلست ػػدار اإلذف بالمراًب ػػة ال اتني ػػة يو

اإلسػػتماع عمػػى المحادبػػات الخا ػػة ألف اػػذ دميل ػػا مػػف عما ػر الحريػػات الىخ ػػية التػػى
كنم ػػا الدسػػتور والاػػاموف لممػواطميف كافػةً  .وًػػد فىػػؿ دػػامل تمػػؾ التحريػػات فػػى التو ػػؿ ألػػى

ملرفػػة رًػػـ ال ػػاتؼ الخػػاص بالطػػاعف يو عموامػػف يو بػػاًى البيامػػات الخا ػػة بػػف وكػػؿ مػػا دػػا

بتمؾ التحريػات أمح ػر فػى ًولػف يف سػملتف لػـ تكػف فػوؽ مسػتو الىػب ات واػى عبػارة عامػة

المبمػس عم ػا يو أىػترؾ
ومرسمة يىوب ا الوموض واإلب اـ و تدؿ عمى يمف يسااـ فى الدريمة ُ
فى أرتكاب ا ب يػة ػورة مػف ػورة اإلىػتراؾ فػى الدػرابـ ولػـ تتضػمف التحريػات التاػارير التػى
ح ؿ عمي ا الطاعف أباف عممف والتى تدؿ عمى كنابتف ويمامتف وحسف سيرتف وعدـ أرتكابف ما
يدمس ىرفف يو يحط مف كرامتف كما لـ يرد بتمؾ التحريات المزعومة يمف كاف خارج الػبقد فػى

وبػد
الوًت الذ طرحت فيف المماً ػة سػالنة الػذكر ُ

فػى أتخػاذ أد ار ات ػا يملرفػة الم مػدس

 .......ولػػـ تن ػػم تمػػؾ التحريػػات عػػف الػػدور المحػػدد الػػذ ًػػاـ بػػف الطػػاعف والػػذ يسػػتخمص
ممف ذلؾ اإلتدا اإلدرامى الذ مف يدمف تارر تسديؿ يحاديبف وضػبطف اػذا ألػى يم ػا ىػممت
كذلؾ الم مدس  ......مابب مدير المىػتريات بػ دارة األعمػاؿ التكميميػة ومسػبت أليػف التحريػات
ًيامػ ػ ػػف بػ ػ ػػالتوًيل عمػ ػ ػػى طمػ ػ ػػب عػ ػ ػػرض األسػ ػ ػػلار ال ػ ػ ػػادر مػ ػ ػػف ىػ ػ ػػركة  ...........بتػ ػ ػػاريخ

 ٜٜٔٙ/ٖ/ٙأل ػ ػ ػػى ى ػ ػ ػػركة  ........وك ػ ػ ػػذا التوًي ػ ػ ػػل عم ػ ػ ػػى يم ػ ػ ػػر التوري ػ ػ ػػد ال ػ ػ ػػادر بت ػ ػ ػػاريخ
ٔٔ ٜٜٔٙ/ٗ/لػػذات الىػػركة كمػػا يىػػارت ألػػى يف سػػملتف ليسػػت فػػوؽ مسػػتو الىػػب ات ويمػػف
ديب عمى تااضى مبالس مالية عمى سبيؿ الرىوة مػف الماػاوليف المتلػامميف مػل اإلدارة لتسػ يؿ
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المبمس عم ا ولـ يػدخؿ
أرسا المماً ات عمي ـ ومل ذلؾ لـ ُيمسب أليف اإلىتراؾ فى الدريمة ُ
ضمف المت ميف مما يدؿ عمى تخبط التحريات ويم ا كامػت عىػوابية ومضػممة ولػـ تكػف ت ػمم
لكى يبمى عمي ا اإلذف ال ادر بالمراًبة والتسديؿ والضبط ٓ
ويطرحت المحكمة ذلؾ الدفاع باول ا يم ا تار الميابة اللامة عمى أطمبمام ا لمتحريػات
سالنة الذكر وتىارك ا فى تاديراا لدديت ا وكنايت ا لتسويس أ دار ذلؾ اإلذف ٓ

واػػو رد مليػػب وًا ػػر ألف تا ػػدير المياب ػػة اللامػػة لمتحري ػػات المطروح ػػة عمي ػػا ل ػػيس

م ابي ػاً ةواممػػا يخضػػل لرًابػػة محكمػػة الموضػػوع ولػػـ تلػػرض المحكمػػة فػػى مػػدومات حكم ػػا ألػػى
عما ر التحريػات المىػار ألي ػا ولػـ تاػؿ كممت ػا في ػا ةواسػتلامت فػى ًضػا اا بكنايت ػا لتسػويس

أ ػػدار األمػػر بتسػػديؿ األحاديػػث الخا ػػة بالطػػاعف بمػػا يسػػنر عمػػف تمنيػػذ ذلػػؾ اإلذف مػػل يف

تمؾ المتابج حاة ل دور و يدوز أتخاذاا سمداً لماوؿ بددية التحريات الساباة عميف ٓ

ول ذا دا اإلذف السالؼ الذكر مىوباً بػالبطقف كمػا يمسػحب اػذا األبػر لكافػة األدلػة

التػػى ظ ػػرت ورتبػػت عمػػى

ػػدور وتمنيػػذ ولػػـ تكػػف لتودػػد لػػو عمػقً بالمػػادة  ٖٖٙأد ػ ار ات

دمابية والتى تبطػؿ كافػة األدلػة المت ػمة بػاإلد ار الباطػؿ أت ػا ً وبياػاً والمترتبػف عميػف  .كمػا

تسمل ى ادة مف ًاـ ب ذ اإلد ار ات الباطمة ألمف أمما يى د ب ػحة األعمػاؿ التػى ًػاـ ب ػا

عمى محو مخالؼ لمااموف ومبمف

تابؿ ممف ى ادة و يسمل لف ًوؿ ولما كامت المحكمة ًػد

أعتم ػػدت ف ػػى ًض ػػاب ا ب دام ػػة الط ػػاعف عم ػػى تم ػػؾ األدل ػػة الت ػػى يس ػػنر عم ػػا تمني ػػذ ذل ػػؾ اإلذف
وخا ػةً مػػا دلػػت عميػػف المحادبػػة ال اتنيػػة التػػى تػػـ تسػػديم ا والت ػى تمػػت بػػيف المت مػػيف األوؿ
والبامى ػ عمى فػرض يم ػا ب ػوتف فػ ف عػوار الػبطقف يمسػحب ألػى الحكػـ المطلػوف عميػف بمػا

يبطمػػف ولػػو تسػػامد فػػى ًضػػابف ألػػى يدلػػة يخػػر ألم ػػا دميل ػػا متسػػامدة أذا بطػػؿ يحػػداا سػػر
البطقف ألى الحكـ ب كممف ف ضحى باطقً برمتف متليف الماض ٓ
* ماض  ٜٔٛ٘/ٗ/ٜػ س  ٖٙػ رًـ ٘ ٜػ ص ٘٘٘

* ماض ٖ ٜٜٔٓ/ٔ/ػ س ٔٗ ػ رًـ ٗ ػ ص ٔٗ ػ طلف ٖٖٓ٘ٔ لسمة ٜ٘ؽ

كما فات المحكمػة كػذلؾ أطقع ػا عمػى األىػرطة المسػدمة واإلسػتماع ألي ػا ولػو دوف

طمػػب مػػف الػػدفاع ب عتبػػار يف تمػػؾ التسػػديقت اػػى التػػى تحمػػؿ الػػدليؿ الػػذ أعتمػػد الحكػػـ
لإلدامػػة وكػػذلؾ التسػػديقت الم ػػورة و يدػػد فػػى اػػذا ال ػػدد أسػػتماع الىػػااد  ......خبي ػر
األ وات لمتسديقت منة البيػاف ألف المحكمػة عمي ػا يف تتحاػؽ مم ػا بمنسػ ا وتسػتخمص مػف
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اللبارات الواردة ب ا ما تتكوف ممف عايػدت ا واػذ الوايػة

تتحاػؽ أ ً أذا ًامػت المحكمػة ب ػذ

الم مػػة بمنسػ ا و يدػػوز ل ػػا يف تل ػػد فػػى تنسػػير اللبػػارات المدومػػة بالتسػػديقت وت ويم ػػا ألػػى
غيراػػا ألف الااضػػى الدمػػابى يكػػوف عايدتػػف فػػى الػػدعو مػػف خػػقؿ يريػػف الىخ ػػى وعايدتػػف
الخا ة و يدوز لف يف يدخؿ فى أمتماعف ريياً خر لسوا ٓ

* ماض  ٜٕٔٛ/٘/ٜػ س ٖٖ ػ ٖٔٔ ػ ٔ٘ٙ
* ماض ٓٔ ٜٔٛٗ/ٗ/ػ س ٖ٘ ػ  ٛٛػ ٗٓٗ
* ماض  ٜٔٛٗ/٘/ٛػ س ٖ٘ ػ  ٔٓٛػ ٜٔٗ

عمػػى

ويبار الدفاع عف الطاعف كػذلؾ بػ ف تسػديؿ المحادبػات ال اتنيػة لممت مػيف كػاف سػابااً
ػػدور اإلذف مػػف سػػمطة التحايػػؽ ويف الاػػابـ بالتسػػديؿ مػػف م ػ مور الضػػبط الاضػػابى

تداوز مطاؽ اإلذف المحدد الوارد بف ةوامتد ألى أستماع األحاديث سالنة الذكر دوف يف ي رح
لف بذلؾ مف السمطة المخت ة ويف تسديؿ محادبة المت ـ األوؿ بلد الابض عميف لمطػاعف ػ

سػػابؽ بػػدور إلذف الميابػػة ال ػػادر فػػى السػػاعة ٘ ٕٔ.ص ٖٕ ٜٜٔٙ/ٗ/بيممػػا ذكػػر المػػت ـ
األوؿ ودفاعف يف المكالمة كامت فى الساعة ٔٔ لػيق ي ًبػؿ

ػدور أذف الميابػة بتسػديم ا

ػ ػ ويىػػار الػػدفاع أل ػػى يمػػف كػػاف يمبوػػى عمػػى وكيػػؿ الميابػػة المحا ػػؽ تسػػديؿ

ػػوتف وت ػػاريخ

أ ػػدار اإلذف عمػػى الى ػريط الخػػالى مػػف التسػػديقت ًبػػؿ أ ػػدار بػػـ يدػػر التسػػديؿ بملرفػػة
الم ذوف لف دوف يف يستمل ألى التسديقت أ ً بالادر القزـ لمت كػد مػف مدػاح عمميػة التسػديؿ

ويم ا مبمرة وتتـ دوف عوابؽ بـ تحريزاا لحػيف عرضػ ا عمػى السػمطة المخت ػة واػو مػالـ يػتـ
ول ذا ًامت الارابف الدالة عمى يف التسديؿ سابؽ عمى

ػدور اإلذف بػف ويمػف دػا عمػى محػو

يداوز اإلذف ال ادر بف ول ذا كاف الدليؿ المستمد مف تمؾ التسديقت باطقً ٓ

ومػ ػػف الماػ ػػرر فػ ػػى اػ ػػذا ال ػ ػػدد يف الااعػ ػػدة األساسػ ػػية يف أخت ػ ػػاص م ػ ػ مور الضػ ػػبط

الاضػػابى يات ػػرعمى اللمػػؿ الػػذ مػػدب لػػف فػػق أخت ػػاص لػػف بلمػػؿ سػوا وذلػػؾ ألف م ػػدر
سػمطتف فػى التحايػؽ اػو المػدب ومػف بػـ فمػا لػـ يمػدب لػف

يخػتص بػف  .فػ ذا دػاوز الممػػدوب

مطاؽ اإلذف وحدود كاف اإلد ار باطقً ويبطؿ الدليؿ المستمد ممف

* ماض ٖٔ ٜٕٔ٘/٘/ػ س ٖ ػ رًـ ٖٓ٘ ػ ص ٜٖٚ

* ماض  ٜٔٗٔ/ٔ/ٕٚػ مج الاواعد الاامومية ػ عمر ػ ج ٘ ػ ٗ ٜٔػ ٖٙٛ

ويطرحػػت المحكمػػة ذلػػؾ الػػدفاع باول ػػا أف الػػدفل السػػالؼ الػػذكر ظػػاار الػػبطقف ألف
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تمني ػػذ اإلذف بالض ػػبط والتس ػػديؿ مت ػػروؾ لمػ ػ مور الض ػػبط الاض ػػابى ويم ػػف م ػػا داـ ً ػػد يذف ل ػػف
بالتسػػديؿ فػ ف ذلػػؾ يسػػتمزـ يف يسػػمل مػػا ياػػوـ بتسػػديمف حتػػى يت كػػد يمػػف يتلمػػؽ بدريمػػة الرىػػوة

الم ذوف بتسديم ا كىناً لمحاياة ٓ
واػػذا الػػرد

يتنػػؽ مػػل الاواعػػد الماػػررة فػػى تمنيػػذ األذوف ال ػػادرة مػػف سػػمطة التحايػػؽ

عامةً واإلذف بتسديؿ المحادبات ال اتنية عمى ودػف خػاص ألف تمنيػذ اإلذف بػذلؾ التسػديؿ

يستدعى أستراؽ السمل غير الم ذوف بف لكػؿ المحادبػات التػى يػتـ تسػديم ا ولػو ً ػد م ػدر

اإلذف ذلؾ لتضمف ما ينيد ممحف اذا الحؽ وتمؾ السمطة عمد أ ػدار وًػد ً ػر المػدب عمػى
مدرد أد ار التسديؿ فحسػب فلمػى الممػدوب التايػد بمػا ُم ِػدب لػف دوف تدػاوز أ ً بالاػدر الػقزـ
لمتسديؿ كما سمؼ البياف ٓ

فاػػد حػػرص المىػػرع عمػػى

سػوا كػػاف ذلػػؾ بالتسػػديؿ

ػػيامة حرمػػة الحيػػاة الخا ػػة لمم ػواطف مػػف ي يمت ػػاؾ
يو الت ػػمت

يو الت ػػوير

او ا سػػتراؽ

يو غيػػر ذلػػؾ

مف الوسابؿ التى يتاحت ا المدمية الحديبة ٓٓ ومػف حػرص المىػرع عمػى تحايػؽ اػذ الوايػة
عمى بالتم يص عمى تدريـ كؿ
فى

ياغتف لممادة  ٖٜٓ /مكر ار

مػف وسػابؿ يمت ػاؾ الحيػاة الخا ػة

مستامة

ػورة مػف

ػور اػذا ا مت ػاؾ عمػى اسػتاقؿٓٓ فواضػم

يف المىرع حرص عمى التمييز بيف كؿ

ورة ويخر

وعمػى بيػاف يف كػق مم ػا يىػكؿ ػ بذاتػف ػ دريمػة

واستخدـ لذلؾ يداة اللطؼ " يو " التى تنيد الموايرة

حيػث دػر الػمص عمػى

يمػػف  ٓٓٓٓٓ " ( :وذلػػؾ بػ ف ارتكػػب احػػد ا فلػػاؿ اآلتيػػة فػػى غيػػر ا حػواؿ الم ػػرح ب ػػا
ًامومػا او بويػػر رضػػا المدمػػى عميػػف (ي) اسػػترؽ السػػمل " يو " سػػدؿ " يو " ماػؿ عػػف

طريػؽ د ػػاز ٓٓٓ محادبػػات دػػرت فػػى مػػاف خػػاص " يو " عػػف طريػػؽ التمينػػوف ٓٓٓ الػػخ

وم ت النارة ا خيػرة لمػمص عمػى يمػف " يلاًػب الموظػؼ اللػاـ الػذ يرتكػب يحػد ا فلػاؿ
المبيم ػػة اعتم ػػادا عم ػػى س ػػمطات وظينت ػػف " ـ " و عم ػػى م ػػادرة األد ػ ػزة و مح ػػو التس ػػديقت
ةواعدام ا " .
كػذلؾ فػى المػادة ٜ٘ /ي ٓج التػى عرضػت لتمظػيـ ا حػواؿ والىػروط التػى يسػوغ في ػا ػ
ب ػ مر ًاضػػى التحايػػؽ ػ ػ اػػذا ا مت ػػاؾ ٓٓ فاػػد حػػرص المىػػرع فػػى اػػذا الػػمص ييضػػا عمػػى
التنرًة بيف كؿ

ػورة مػف

ػور ا مت ػاؾ األخػر

وبػذات اسػتخداـ يداة اللطػؼ " يو "

التػػى تنيػػد الموػػاير ٓٓ فدػػرت المػػادة  ٜ٘ /يٓ ج عمػػى يمػػف  ( :لااضػػى التحايػػؽ يف يػ مر
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ٓٓٓ ويف ي مر بمراًبة المحادبات السمكية والقسمكية " يو " اد ار تسديقت ٓٓٓ الخ ) ٓ

ــ بـ يضاؼ فى النارة البامية لممادة  ( :وفػى دميػل ا حػواؿ يدػب يف يكػوف " الضػبط " يو
" ا طقع " يو " المراًبػة " يو " التسػديؿ " بمػا عمػى يمػر مسػبب ولمػدة

تزيػد عمػى

بقبيف يوما ٓٓٓٓ ) ٓ
بػ د ار ي

ومػػاد ذلػػؾ يمػػف يدػػوز لمممػػدوب ـ ـ تمنيػػذا ألمػػر المػػدب ـ ـ يف يدػػر
ػػورة يو وسػػيمة مػػف

يو يسػػمم

ػػور او وسػػابؿ ا مت ػػاؾ مػػالـ يكػػف م ذومػػا ب ػػا

فى يمػر المػدب ٓٓٓ فػاذا اًت ػر ا ذف مػبق عمػى التسػديؿ

ف مػف

ػراحة

يدػوز الت ػوير

و اسػػتراؽ السػػمل ٓٓٓ الػػخ " ٓ ـ ـ ف ػ ذا خػػالط التسػػديؿ وًػػت اد اربػػف اسػػتراؽ لمسػػمل يو
ت ػػمت غيػػر م ػ ذوف ب مػػا فػػاف ا د ػ ار يبطػػؿ برمتػػف ألف تمنيػػذ ًػػد خالطػػف دريمػػة مابمػػة
ًاموما ٓ

كذلؾ لـ تلرض المحكمة لمدفل ب ف التسػديؿ سػابؽ ل ػدور اإلذف مػف الميابػة اللامػة

مل يمف مف الدفوع الدواريػة التػى ً ػد الػدفاع مم ػا تكػذيب يًػواؿ ىػ ود اإلببػات مػف يعضػا
الرًابػػة اإلداريػػة ومػػف ىػ مف لو ػػم يف يتويػػر بػػف ودػػف الػ ير فػػى الػػدعو و يكنػػى الاػػوؿ عمػػد
أطراحف ب ف أطمبماف المحكمة ألًػواؿ اػا

الىػ ود يلمػى يم ػا يطرحتػف ضػمماً بػـ يسػتناد اػذا

الرد مف أرتياح ػا لتمػؾ األًػواؿ ويخػذاا ب ػا عمػد الاضػا ب دامػة الطػاعف عػف الدريمػة المسػمدة
أليف وبالتالى فمـ تكف ب ا حادػة لمػرد عميػف وعمػى أسػتاقؿ ب سػباب خا ػة ػ ألف ذلػؾ الػدفل

مػػف الػػدفوع الدواريػػة وكػػاف ل ازم ػاً عمػػى المحكمػػة يف تاسػػطف حاػػف بتحايػػؽ تدريػػف بموغ ػاً لوايػػة
األمػر فيػف يو يف تػرد عميػف بمػا يدحضػف أف اػى ريت أط ارحػف دامبػاً وعػدـ التلويػؿ عميػف ػ و

محػػؿ لماػػوؿ ب م ػػا وًػػد يخػػذت بػ ًواؿ الىػ ود ف ػ ف ذلػػؾ ينيػػد ضػػمما يم ػػا لػػـ ت خػػذ بػػذلؾ الػػدفاع

ويطرحتف لما يمطو عميػف اػذا الػرد مػف م ػادرة عمػى المطمػوب وعمػى الػدفاع ًبػؿ يف يمحسػـ
يمر ويكوف الحكـ بذلؾ ًا ر البياف متليف الماض ٓ
* ماض ٓٔ ٜٜٔٓ/٘/ػ س ٔٗ ػ ٕٗٔ ػ ٗٔ ٚػ طلف ٖٕٖٔٓ لسمة  ٜ٘ؽ
* ماض ٖ ٜٜٔٓ/ٔ/ػ س ٔٗ ػ رًـ ٗ ػ ص ٔٗ ػ طلف ٖٖٓ٘ٔ لسمة  ٜ٘ؽ

كما تمسؾ الدفاع عف الطاعف كذلؾ ب ف المحادبة التى تمت بيف المت ـ األوؿ والطاعف
والتػى تحمػؿ الػػدليؿ الوحيػد ضػػد لػـ تكػػف أ ً بمػا ً عمػى تحػريض مػف يعضػػا الرًابػة اإلداريػػة
ولـ تكػف طواعيػة ةواختيػا اًر مػف المػت ـ  .........فضػقً عػف يمػف كػاف تحػت تػ بير الوعػد بحنػظ
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التحايؽ بالمسبة أليف ألمف يلد مرىداً عف الطاعف فى اذ الحالة ويتمتل باإلعنا المم ػوص
عميػػف فػػى الاػػاموف ف مخػػدع ب ػػذا اإلي ػػاـ والخػػداع ويدػػر المحادبػػة سػػالنة الػػذكر واػػو مسػػموب

اإلرادة وغيػػر مختػػار ػ ولػػـ ت خػػذ المحكمػػة بػػذلؾ الػػدفل بػػدعو يف المػػت ـ األوؿ ًػػد يخػػذ فلػقً

دز اً مف مبمس الرىػوة وفػؽ مػا اػو بابػت بالىػريط المسػدؿ بػف يًوالػف والتػى أسػتمل ألي ػا وكيػؿ
الميابة المحاؽ ويف ما ًاـ بف  ...........مف مداراة المػت ـ األوؿ حتػى يػتـ ضػبطف

ىػ ف

لػػف بػ رادة المػػت ـ كمػػا يف مػػف وادبػػات مػ مور الضػػبط الاضػػابى الايػػاـ بػػبلض اإلدػ ار ات التػػى
تسػ ؿ لػف تمنيػذ اإلذف ال ػادر لػػف وضػبط الدػرابـ التػى تاػػل ػ ألف ىػرط ذلػؾ بدااػةً ي ً تكػػوف

الدريمػػة ًػػد وًلػػت بتح ػريض مػػف دامػػب ردػػاؿ السػػمطة اللامػػة يو مػػف دامػػب الى ػ ود لودػػود
فا ؿ بيف أد ار ات اإلستد ؿ التى يدوز لردؿ السمطة اللامة مباىرت ا لمتو ؿ ألػى كىػؼ
الدريمػػة وضػػبط الدػػامى وبػػيف التح ػريض عمػػى أرتكاب ػػا و ىػػؾ يف التح ػريض عمػػى أرتكػػاب

الدريمة با د اإليااع بالمت ـ البامى ( الطاعف ) وضػبطف يبمػا يو بلػد أرتكاب ػا يلتبػر عمػقً
غير مىروع يترتب عميف يف كؿ اإلد ار ات التى ًاـ ب ا ذلؾ الم مور وما يسنر عمػف التحايػؽ
مف يدلة مترتبف عميف ببطقف تمؾ األدلة المترتبة والتى تلد بمرة ل ذا اللمؿ غيػر المىػروع و
يلتد ب ا فى أدامة الطػاعف ب عتباريم ػا ليسػت فػى الواًػل أ ً بمػرة مػف بمػار التحػريض الػذ

يمكف يف يتحوؿ ألى عمؿ مىروع ٓ

* ششػ لبٔ ْٛاٌؼمٛثبد ـ اٌمغـُ اخلـبص ـ ٌٍـذوزٛس صليـت ؽغـ
ؿجؼخ 1342

ـ ص  119ـ

وب ػػذلؾ يك ػػوف الحك ػػـ المطل ػػوف في ػػف ف ػػوؽ ً ػػور مليبػ ػاً بالخطػ ػ ف ػػى تطبي ػػؽ الا ػػاموف

واإلخقؿ بحؽ الدفاع متليف الماض واإلعادة ٓ

ولػػـ تحنػػؿ المحكمػػة كػػذلؾ بػػدفاع الطػػاعف الاػػابـ عمػػى يسػػاس يف األلنػػاظ واللبػػارات
المسدمة والممسوبة أليف ػ عمى فرض يم ا ب وتف ػ

تلمى يمف ًبؿ مبمس الرىوة يو يمف ىػريؾ

فى أرتكاب الدريمة الممسوبة أليف بؿ تدؿ عمى يمف كاف يبوى أم ا المكالمة التمينومية بسرعة
واذا ما تلميف كممة " ماىى " خا ة ويمف لـ يذكر فى حديبف يية مبػالس ةواممػا ورد ذلػؾ بػ ًواؿ
المت ـ األوؿ وحديبف الذ ً د ممف اإلياػاع بالطػاعف حتػى يظنػر باإلعنػا مػف اللاػاب الػذ
وعػد بػف ػ كمػا كػاف طبيليػاً كػذلؾ يف ياػوؿ الطػػاعف فػى الحػديث المسػدؿ عبػارة " خضػيتما يػػا
رادؿ " عمى يبر اإلت ا ت المتكررة مف زودة المػت ـ األوؿ لمسػااؿ عمػف لتػ خر فػى اللػودة
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ألػػى مسػػكمف واػػى عبػػارة عاديػػة مػػف المػ لوؼ ترديػػداا فػػى مبػػؿ اػػذ المواًػػؼ و تػػدؿ عمػػى يف

ًابم ػػا ً ػػد المس ػػاامة ف ػػى دريم ػػة طم ػػب ويخ ػػذ الرى ػػوة يو يم ػػف ض ػػالل ف ػػى وًوع ػػا  .ولك ػػف
المحكمة يخذت باللبارات واأللناظ المسدمة المذكورة وحرفت ا ألى ملػامى لػـ يا ػداا الطػاعف
ولػػـ تم ػػرؼ ألي ػػا أرادتػػف كمػػا يم ػػا

تحمػػؿ الما ػػود الػػذ ف متػػف المحكمػػة عم ػػا وًامػػت

بت ويمف ألى ملمى مخالناً لما ً د الطاعف مم ا ٓ

ولو يف تمؾ اللبارات كامت عمى اذا الملمى الذ يخذت بف المحكمة لكاف طبيليػاً و زمػاً

ووادباً يف يضبط الطاعف حػاؿ أسػتقمف مبمػس الرىػوة وًػد كامػت النر ػة متاحػة يمػاـ مػ مور

الضػبط الاضػابى مػف يعضػا الرًابػة اإلداريػة لمايػاـ ب ػذا اإلدػ ار حتػى يمكػف الاطػل وفػؽ مػا
بيػػد يف اػػا

ُيسػػنر عمػػف تمػػؾ المحاولػػة مػػف دليػػؿ ًػػاطل إلببػػات الت مػػة ضػػد
يمسكوا عف أتخاذ ذلؾ اإلد ار رغـ أستطاعت ـ الايػاـ بػف للمم ػـ يف تمػؾ المحاولػة أف يدريػت
لف تسنر عف ضبط الطاعف الذ

األعضػػا

يودد لػف ي دور فػى وًػوع دريمػة طمػب الرىػوة ويخػذاا

والتى أرتكب ا باًى المت ميف دوف تداخؿ يو مىاركة ممف خا ةً ويمف

تودد يية أدابػات مػف

الطػػاعف فػػى المكالمػػة المػػذكورة يمكػػف يف يسػػتخمص مم ػػا الملمػػى الػػذ يخػػذت بػػف المحكمػػة

ويًامت ًضا اا ب دامتف بما ً عميف ٓ
ومف المقحظ يمف لـ تُدر يية محادبات ااتنية يخر مل الطاعف خقؼ تمؾ التى تـ

تسديم ا مل المت ـ األوؿ عمى يم ا ب وتف  .ولو كاف لف ى ف يو دخؿ فى الدريمة المسػمدة
أليػف لتلػددت محادباتػف ال اتنيػة مػػل بػاًى المت مػيف فػى اػذا الىػ ف وفػؽ المػ لوؼ والملتػاد مػػف

األمور ٓ

كم ػػا يوض ػػم ال ػػدفاع ع ػػف الط ػػاعف يف الخبي ػػر النم ػػى  ........يبب ػػت ف ػػى تاري ػػر المرف ػػؽ

بػاألوراؽ والػذ يخػػذت بػف المحكمػػة وعمػى خػقؼ الحاياػػة والواًػل يف

ػػور المت مػيف األربلػػة

فػػى التسػػديقت المربي ػػة مطاباػػة ل ػػوراـ (! ) عم ػػى الطبيلػػة فػػى ح ػػيف يف الط ػػاعف لػػـ ي ػػتـ
ت وير فى ي لاا مل باًى المت ميف وليست لف

ورة ما فيما تـ ت وير عف الواًلة ٓ

وبذلؾ تكوف المحكمة ًد أعتادت خط يف الدليؿ الاابـ ضد الطاعف يستمد ألى ما ببػت

تسديمف بال وت وال ورة (! ) عمػى خػقؼ الحاياػة والواًػل واػو مػا ي ػـ حكم ػا المطلػوف
عميػف بنسػاد خػر فػى اإلسػتد ؿ وخطػ فػػى اإلسػماد ومخالنػة يخػر لمبابػت بػاألوراؽ بمػا يليبػػف
ويستودب ماضف ٓ
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واذا الخط الذ ترد فيف الحكـ مابر و ىؾ فى ممطؽ و حة أسػتد لف أذ لػـ يكػف

ُيلرؼ ودف ريي ا فى مسبولية الطاعف لو يم ا تنطمت ألى يف الطاعف لـ يتـ ت وير فى لاػا
مػػل ي مػػف المت مػػيف وليسػػت لػػف أ ً محادبػػة واحػػدة مسػػدمة ولػػـ ياػػر ب م ػػا ب ػػوتف و تنيػػد
اللبػػارات الممسػػوب

ػػدوراا والتنػػو ب ػػا أليػػف وتػػـ تسػػديم ا ػ

تنيػػد يمػػف ى ػريؾ فػػى الدريمػػة

المسمدة أليف وباًى المت ميف يو مسااـ في ا كما سمؼ البياف واذا الخط المػابر يليػب الحكػـ

ويودب ماضف ٓ

ولـ ت خذ المحكمة بدفاع الطاعف بػبطقف اإلذف ال ػادر مػف وكيػؿ ميابػة يمػف الدولػة
أد ار تسديؿ المحادبات الخا ة لمطاعف وباًى المت ميف ل دور مػف غيػر مخػتص ب د اربػف
أذ يخػػتص ب

ػػدار اػػذا اإلذف الااضػػى الدزبػػى وحػػد ويف مػػمم ميابػػة يمػػف الدولػػة سػػمطات

ًاضى التحايؽ فى المادة السابلة مف الااموف ٘ٓٔ لسمة ٜٓٔٛ

يتسل ل ذ السمطة وذلؾ

اإلخت اص ػ وورد ب سػباب الحكػـ يف ميابػة يمػف الدولػة تخػتص بمودػب اػذا الػمص بسػمطات
ًاضػى التحايػؽ المم ػوص عمي ػا فػى المػادة  ٜ٘ /أدػ ار ات دمابيػة ػ واػو أدت ػاد يتلػارض
مل يحكاـ الدستور والااموف والتى يودبت أست ػدار اػذا اإلذف مػف

الااضػى الدزبػى واػو

يمبػػؿ سػػمطة الحكػػـ ولػػيس التحايػػؽ لمػػا ل ػػذا اإلد ػ ار مػػف خطػػورة تتلمػػؽ بالحريػػات الىخ ػػية
لمم ػػت ـ وبوي ػػر مم ػػف يتحػ ػادث مل ػػـ كم ػػا يم ػػف يتل ػػيف التح ػػرز ف ػػى تنس ػػير الاػ ػواميف المتلما ػػة
بالحريات اللامة وحرمات المساكف ومم ا األحاديث المتبادلة بيف المت مػيف و خػريف وتنتػيش
ممزؿ غير المػت ـ وضػبط الم ارسػقت والمكاتبػات والخطابػات لػد مكاتػب البريػد والػمص عمػى
أخت ػػاص الااضػػى الدزبػػى ب

ػػدار اإلذف بالضػػبط والتنتػػيش فػػى اػػذ األحػواؿ ُيلػػد ضػػمامة

ًويػة ويساسػػية ب عتبػار سػػمطة بليػػدة عػف مدافاتػػف ألحكػاـ الاػػاموف والدسػػتور ولمػا كامػػت ًواعػػد
اإلخت اص مف المظاـ اللاـ لتلما ا بو ية ُم در ذلؾ اإلذف ف ف د از البطقف يترتب حتماً
عمى مخالنت ا والخروج عف يحكام ا ٓ
ةواذ خػػالؼ الحكػػـ المطلػػوف فيػػف اػػذا المظػػر ف مػػف يكػػوف مليبػاً بليػب خػػر لما ػػور فػػى
التسػػبيب فض ػقً عمػػا تػػرد فيػػف مػػف خط ػ فػػى تطبيػػؽ الاػػاموف يودػػب ماضػػف واإلعػػادة  .للػػدـ
الح وؿ مادماً عمى أذف مسبب مف الااضى الدزبػى بتسػديؿ المكالمػات ال اتنيػة والماػا ات
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الخا ػ ػػة بػ ػػيف المت مػ ػػيف وألف المحكمػ ػػة يًامػ ػػت ًضػ ػػا اا عمػ ػػى األدلػ ػػة المسػ ػػتمدة مػ ػػف تمػ ػػؾ
التسديقت التى ىاب ا عوار البطقف ٓ

* ماض  ٜٖٔٚ/ٗ/ٕٜػ س ٕٗ ػ  ٔٔٙػ ٘ٙٛ
* ماض  ٜٔٙٙ/ٖ/ٚػ س  ٔٚػ ٓ٘ ػ ٕ٘٘
خبِغب  :اٌمظٛس ٚاإلخالي حبك اٌذفبع
دفػل الطػاعف

ػ فيمػا دفػل بػف بػبطقف التسػديقت والتنريوػات

ػ ومم ػا المحادبػة

ػ لايػػاـ ردػػاؿ الضػػبطية بػػاإلطقع عمػػى اػػذ

المسػػدمة لممػػت ـ ليمػػة ٖٕٜٜٔٙ/ٗ/
اليتيمػػة ُ
التسػػديقت ةواسػػتباحت ا واللبػػث ب ػػا ًبػػؿ أت ػػال ا بسػػمطة التحايػػؽ ػ بػػدليؿ المواضػػل
اللديػدة التػى ًػاـ في ػا ردػػاؿ الرًابػة بروايػة مػا تػـ تسػػديمف باألىػرطة ممػا ياطػل بػ م ـ أسػػتملوا
ألي ا وب ف يداـ ًد أمتدت ألي ا باللبث وعمميات المومتاج ٓ
وفى بياف ذلؾ ًاؿ دفاع الطاعف ػ وفى مبحث مكتوب ًدمف لممحكمة ػ يف ا طقع

عم ػػى يى ػػرطة التس ػػديقت

ػػوتية كام ػػت يو مربي ػػة ػ ػ ب ػػاب كبي ػػر خطي ػػر لملب ػػث

األىرطة عرضة بطبيلت ا لملبث والتركيب والحذؼ والمومتاج
اللبػػث ا تضػػل سػػمطة التحايػػؽ ب ػػمة

ف ػػذ

ويزيد مف مخاطر احتما ت

ػػوتية ل ػػا بػ وؿ وبػػلخر كػػؿ ىػريط مػػل التوًيػػل عمػػى

ي ؿ الىريط كضماف يف تكوف المسخة التى ت تى ب ا الضبطية اى المسػخة األ ػمية ومػل

ذلؾ فاف اذ الضمامات وااية ييضا ألف المسخة ا

ػمية منسػ ا عرضػة اػى ا خػر لملبػث

بالتركيب والحذؼ وا ضافة والمومتاج عف طريػؽ الماػؿ بػـ اعػادة الماػؿ مػف ىػريط الػى ىػريط
بػػـ اعػػادة الماػػؿ الػػى المسػػخة ا

ػػمية لمى ػريط

ػ  ..لػػذلؾ فػػاف _يىػػرطة التسػػديقت بحكػػـ

طبيلت ػ ػػا وبحكػ ػػـ الواًػ ػػل مىػ ػػكوؾ في ػ ػػا ويتلػ ػػيف ا حتيػ ػػاط الىػ ػػديد فػ ػػى ا خػ ػػذ ب ػ ػا  ..ومػ ػػف
الضمامات الدوارية ممل ا طقع عمى اذ األىرطة يو ا ستماع الي ا عمى رداؿ الضػبطية

وً ر ذلػؾ عمػى ًاضػى التحايػؽ وحػد ػ فالاػاموف

يبػيم ا طػقع عمػى يىػرطة التسػديقت

يو تنريو ػػا ػ ألمػػف بدااػػة اطػػقع عمي ػػا ػ ا لااضػػى التحايػػؽ
لمتحايػؽ

يو لمميابػػة اللامػػة كاػػاض

و يدػوز لااضػى التحايػؽ يف يمتػدب لػف سػو يحػد اعضػا الميابػة اللامػة منسػ ا

بؿ وعمد الضرورة فاط

وعمى ذلؾ درت المادة  ٜٚ /ي ج حيث م ت عمى يمػف " :

يطمل ًاضى التحايؽ وحد عمى الخطابات والرسػابؿ وا وراؽ ا خػر المضػبوطة ػ ولػف يف
يكمؼ احد اعضا الميابة اللامة بنرز ا وراؽ المذكورة " .
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ومػف المتنػػؽ عميػف

فا ػػا وًضػػا

المحادب ػػة تمينومي ػػة يو غيرا ػػا
المكتوبة

يف التسػديقت ال ػػوتية ت خػذ حكػػـ الرسػػابؿ  ..ف

تخ ػػرج ع ػػف كوم ػػا رس ػػالة ى ػػنوية ول ػػذلؾ ى ػػب ت بالرس ػػالة

ويدر عمي ا حكػـ واحػد ( الػدكتور محمػود محمػود م ػطنى ػ ا ببػات فػى المػواد

الدمابية  .ط ٔ ػ  ٜٔٚٛج ٕ ص ٓ.) ٜ
كمػػا ويف النا ػرة ا خيػرة لممػػادة  ٕٓٙ /ي  .ج

لػػـ تػ ذف فػػى ا طػػقع عمػػى الخطابػػات

والرسػابؿ وا وراؽ ا خػػر والتسػديقت المضػػبوطة ا لمميابػػة اللامػة وعمػػى يف يػتـ ذلػػؾ كممػػا
يمكف بحضور المت ـ ."...
ف ػػاذا م ػػا ًام ػػت الض ػػبطية ب ػػا طقع عم ػػى يى ػػرطة التس ػػديقت وا س ػػتماع الي ػػا يو
تنريو ا ًبؿ عرض ا عمى الميابة

ػ بما يمطو عميف ذلؾ مف مخػاطر اابمػة لملبػث والتبػديؿ

والتركيػػب والحػػذؼ وا ضػػافة والمسػػخ والمومتػػاج

اعتداد يو تلويؿ عمى اذ ا ىرطة .

ػ كػػاف د ػ از ذلػػؾ الػػبطقف وبطػػقف ي

المس ػػتمد م ػػف ا ػػذ
وم ػػل يف الحك ػػـ المطل ػػوف في ػػف ً ػػد رك ػػف ف ػػى ًض ػػابف باإلدام ػػة أل ػػى ُ
التسديقت ػ أ ً يمف لـ يلرض ل ذا الدفل الدوار ولػـ يػرد عميػف ػ بمػا ُيمنيػف ولػـ يحااػف

بموغاً ألى غاية األمر فيف ػ األمر الذ يليب الحكـ بالا ور واإلخقؿ بحؽ الدفاع ٓ
عبدعب  :لظٛس آخش ف ٝاٌزغجيت

فاد تمسؾ الدفاع عف الطاعف كذلؾ فى دفاعف ب ف الطاعف لـ يكف متوادداً داخؿ البقد

عمد طرح المماً ة ولـ يىارؾ فى ي لدمة مف لدام ػا وًػد ًػاـ ربػيس الاطاعػات ..........
ب عتمػػاد دميػػل يعمػػاؿ المدػػاف والبػػت الم ػػابى خا ػةً ويف دميػػل يعمػػاؿ تمػػؾ المدػػاف تمػػت

تحػػت رباسػػتف المباى ػرة ولػػـ يكػػف لمطػػاعف ي سػػمطة عمػػى ي مػػف يعضػػاب ا س ػوا فػػى اإلدارة
الماليػػة يو ال مدسػػية ولػػـ يلػػرض ممػػؼ المماً ػػة عمػػى الطػػاعف فػػى ييػػة مرحمػػة مػػف مراحم ػػا

المتلددة ػ ولػـ ياػـ المػورد بالتوريػد النلمػى ولػـ يكػف فػى أسػتطاعتف توريػد كػابقت غيػر مطاباػة
لمليمة المتنؽ عمي ا أذ يتليف عمػى لدمػة اإلسػتقـ رفضػ ا وفػى حالػة أمتماعػف عػف التوريػد يػتـ
م ادرة الت ميف وعدـ التلامؿ ملف مستابقً ٓ

وذابػػت المدمػػة المىػػكمة مػػف الميابػػة اللامػػة ألػػى يف الط ػػاعف يببػػت فػػى يمػػر الىػ ػ ار يف

الكػػابقت

تػػدخؿ ضػػمف أمتػػاج ىػػركة  ......ويمػػف تبػػيف خػػقؼ ذلػػؾ وكػػاف يتلػػيف مخاطبػػة

الىركات المحمية فى اذا الى ف لتوفير  ٔٚٙيلؼ دميف لىركة ٓ .......
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فػػى حػػيف يف الكابػػؿ ال ػوارد فػػى المماً ػػة ووفػػؽ موا ػػناتف النميػػة

وًدـ الدفاع الدليؿ عمى ذلػؾ أذ

يػػتـ أمتادػػف محمي ػاً

تمػتج ىػركة  .......الكابػؿ ًطػاع  ٙمػـ ػ كمػا يف الليمػة

التى أختاراا الم مدس اإلستىار ًطاع  ٙمـ مستوردة ذات مااومة كبيرة واى المسبة اللالية
المسػموح ب ػا ػ و تنػى الموا ػقت المحميػة بػالمطموب بالموا ػنات الاياسػية اللالميػة وامػػاؾ
فػػرؽ واسػػل بػػيف اإلمتػػاج المحمػػى والمسػػتورد وتات ػػر ايبػػة الموا ػػقت الس ػمكية والقسػػمكية

عمػػى الكػػابقت المسػػتوردة مػػف ذات المػػوع الػػذ أختػػار الم مػػدس اإلستىػػار حتػػى

تتلػػرض

لمتمؼ عمد تسرب الميػا ألي ػا يو حنػر الطػرؽ ممػا يتسػبب فػى يعطػاؿ اإلت ػا ت التمينوميػة ػ
عممػ ػػا ب ػ ػ ف أختيػ ػػار موعيػ ػػة الكػ ػػابقت ةواعتماداػ ػػا تػ ػػـ بملرفػ ػػة الم مػ ػػدس  .......والم مػ ػػدس /

 .........فػػى يبمػػا سػػنر الطػػاعف خػػارج الػػبقد لمػػدة يربلػػة يى ػ ر مت ػػمة ويتػػولى الم مػػدس
 ......./اإلىػراؼ عمػػى المىػروع وًػػاـ بح ػػر ةواعتمػاد يسػػلاروموعية الكػابقت بتلميمػػات مػػف
الم مدس  ( ....... /المت ـ األوؿ ) وفى غيبة الطاعف ٓ

ويض ػػاؼ ال ػػدفاع يف المد ػػاف المخت ػػة ل ػػـ يك ػػف فػ ػى أس ػػتطاعت ا ًب ػػوؿ توري ػػد الك ػػابقت
المحمية للسباب النمية السالؼ بيام ػا ولػو كػاف سػلراا ياػؿ بمسػبة ٖٓ %عػف سػلر الكػابقت
المس ػػتوردة  .وً ػػد ً ػػاـ الى ػػااد األوؿ عم ػػد تا ػػديـ عرض ػػف بالموافا ػػة عم ػػى الموا ػػنات النمي ػػة

لمكابقت المطموبة وفؽ ىروط المماً ة وتادـ بليمة مابولػة فميػاً ويتلػيف عمػد اإلسػتقـ أدػ ار

المطاباػػة النميػػة وفػػؽ الليمػػة الملتمػػدة مػػف الم مػػدس اإلستىػػار ةوافترضػػت المدمػػة يف الىػػااد

األوؿ الم ػػورد ل ػػف يمت ػػزـ ب ػػذ الموا ػػنات الملتم ػػدة ويم ػػف س ػػيادـ ك ػػابقت مخالن ػػة وا ػػو مد ػػرد

أفتػراض

يسػػاس لػف ولػػـ يحػدث ولػػو حػػدث فلػقً فػ ف الكػابقت كامػػت سػترفض حتمػاً بملرفػػة

لدمػػة اإلس ػػتقـ واإلستى ػػار ولك ػػف يعض ػػا المدم ػػة الم ػػذكورة مارسػ ػوا يعم ػػال ـ تح ػػت الض ػػوط

واإلرااب مف يعضا الرًابة اإلدارية لتبرير ىكو المورد ٓ
يما فيما يتلمؽ بالت ميف فق دخؿ لمطاعف ب ا و تدخؿ فى اخت ا ف ويتو اا يعضا
المداف المتخ

وف فى الىبوف المالية وممدوب المرادلة الداخمية ٓ

وخمػػص الػػدفاع مػػف ذلػػؾ ألػػى يف الطػػاعف لػػـ يكػػف لػػف دخػػؿ فػػى اد ػ ار ات المماً ػػة أ

بالادر الذ يحاؽ م محة الىركة التى يلمؿ ب ػا وًػد اعتاػدت المدمػة المىػكمة لنحػص ممػؼ
المماً ة وبحث يسلار يمر التوريد يف مبمس الرىوة او النرؽ بيف األسلار النلميػة لمكػابقت
فى السوؽ واألسلار التى يتـ التوريد عمى يساس ا عمى تاػدير بػ ف سػلر السػوؽ يًػؿ مػف تمػؾ
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األسلار بما يلادؿ ذلؾ المبمس ٓ

وغاب عف المدمة المذكورة يف السبب المباىر والحاياى الػذ دفػل الىػااد األوؿ ووالػد

ب ػ بقغ الرًابػػة األداريػػة واإلدعػػا بدريمػػة الرىػػوة اػػو يمػػف تبػػيف أسػػتحالة ًيامػػف بتمنيػػذ ىػػروط
المماً ػػة وفػػؽ الموا ػػنات الموضػػوعة ويف التمنيػػذ ال ػػحيم سػػياد بػػف ألػػى خسػػارة محااػػة
وماكدة ولـ يكتىؼ اذ الحاياة أ بلد استقمف يمر التوريد المو ؼ تو ينا محكما ودًياػا

بحيث

يستطيل اإلفقت مف تمنيذ ٓ

وًد ساط المورد فػى ىػراؾ وسػابؿ الخػداع التػى ًػاـ ب ػا المػت ـ األوؿ وكػاف ًػد وعػد بػ ف
يمػػر التوريػػد سيتضػػمف موا ػػنات يخػػر

تكمنػػف اػػذ الايمػػة البااظػػة التػػى تسػػبب لػػف خسػػارة

ماكدة ولما تبيف استحالة التوريد بما عمى تمؾ الموا نات الواردة ب مر التوريد التى و ػن ا
الطػػاعف بكػػؿ دً ػة ويمامػػة وحػػرص وطاًػػة اضػػطر الػػى اإلبػػقغ ليتدمػػب المضػػى فػػى ال ػػناة
وتمنيذاا لما تحااف مف خسارة فادحة لف والمسبوؿ عف ذلؾ او المت ـ األوؿ وحػد الػذ يراد
اإليااع بالطاعف لكى يح ؿ ويتمتل باألعنا المم ػوص عميػف فػى الاػاموف كمػا يوامػف بػذلؾ
يعضا الرًابة اإلدارية ولكى يواـ الىاكى ب ف يخريف مف موظنى الىركة يىػتركوف ملػف فػى
المبالس التى يطالب ب ا ٓ

ويىار الدفاع الى يف الىااد األوؿ زعـ فى ى ادتف يماـ المحكمة يمف يستمتج يف الطاعف

ضػػالل فػػى دريمػػة طمػػب الرىػػوة التػػى وًلػػت ألف امػػاؾ اد ػ ار ات فػػى المماً ػػة

يسػػتطيل

المت ـ األوؿ الاياـ ب ا ا بواسطة الطاعف ويدعى يف يمر األسماد ي در أ بملرفتف ٓ
واػػذ اإلدعػػا ات غيػػر

ػػحيحة ألف خ ػريف خػػقؼ الطػػاعف اػػـ المسػػبولوف عػػف توريػػد

الخامػػات المطموبػػة لماطػػاع مػػف يعمػػاؿ

ػػحية واعتياديػػة وك ربابيػػة وات ػػا ت وخقفػػف واػػـ

مدربوف عمى عمم ـ مف واًل الخبرة الكبيرة ويبمس حدـ تلاًدات ـ السموية عمى مستو الاطاع
حػوالى ٓ٘ٔ مميػػوف دمي ػػا ػ ودمػػيل ـ يلممػػوف تحػػت رباسػػة ربػػيس الاطػػاع ال مدسػػى .....
مباىرة و يال يحداـ تحػت رباسػة الطػاعف وبالتػالى فػق يحػؽ لػف ا ػدار يػة تلميمػات و
تودي ات ألي ـ و يمكف بحاؿ يف ي رؼ لنظ ( الريس الكبيرة ) الواردة ب ًواؿ الىااد األوؿ

بالدمسة عمى يف الما ود ب ا الطاعف ألف ترتيبف فػى الوظػابؼ اللميػا بالىػركة اػو السػادس
فػػى الدردػػة واألًدميػػة ةوادعػػى الىػػااد المػػذكور يمػػف يتمتػػل بخب ػرة بالمماً ػػات فػػى الحكومػػة

والاطاع اللاـ فى حيف يمف يبمس مف اللمر ٕٗ سمة وًت المماً ة ولـ يكػف ًػد مضػى عمػى
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عممف بالسوؽ سو يى ر ملدودة ول ذا راح ضحية خداع وواـ المت ـ األوؿ ويعتاػد خطػ يف
الطاعف لف دور فػى مخططػف األد ارمػى ووسػابؿ الم ػب التػى اتبل ػا ضػد كمػا اراد الػتخمص

مػف المماً ػػة التػػى تػػورط في ػػا ورسػػت عميػػف وكامػت لػػو منػػذت ستسػػبب لػػف خسػػارة فادحػػة تاػػدر
عمى يًؿ تادير بمبمس ٓ٘ٔ الػؼ دميػف دوف احتسػاب ضػريبة المبيلػات واػو مػا يسػتحيؿ ملػف
اإلدعا ب ف يسلار المماً ػة التػى رسػت ب ػا عمػى الىػاكى كامػت سػتحاؽ لػف ربحػا يبمػس محػو

 %ٕٙمف ادمالى ًيمت ا ٓ

وا دعى الىااد األوؿ ب ًوالف يماـ المحكمة يف الىركات األخر المىتركة فى المماً ة
لػػـ تكػػف متوادػػدة عمػػى خػػقؼ مػػا اػػو بابػػت بالمحضػػر ويف احػػد الىػػركات المػػدعوة كامػػت
لتوريػػد الم ػػابيم الك ربابيػػة وليسػػت ىػػركة الكػػابقت لإلي ػػاـ ب ػ ف اد ػ ار ات المماً ػػة كامػػت
ػػورية ويف كػػؿ مػػف ىػػارؾ في ػػا كػػاف متورطػػا ملػػف لإلخػػقؿ بوادبػػات الوظينػػة ماابػػؿ مبمػػس

الرىػػوة ودػػا ًولػػف مرسػػق يخػػالؼ الواًػػل أذ لػػـ يببػػت بػػدليؿ مػػا يف احػػد الىػػركات المىػػتركة
فى المماً ة متخ

ة فى الم ابيم بؿ دميل ا ىركات لمكابقت وملروفة كميا ودوليا ٓ

ػترؾ في ػا ولػـ يببػت بػدليؿ
وي ر الدفاع عمى يف ىركة  .......دعيت لممماً ة ولإلى ا
فمى يف التوًيل الممسوب لممبم ا ب ستقـ كراسة الىروط مػزور عميػف يو لػيس توًيلػا أل مػف
اللامميف بتمؾ الىركة كما زعمت ربيسة الىركة المذكورة  .........وكاف يتلػيف ادػ ار تحايػؽ
فى اذا إلستظ ار حاياة ًول ا ومد

ػحتف واػو مػا ً ػرت المحكمػة فػى الايػاـ بػف ويكتنػت

فى اذا ال ػدد بػ ًواؿ المػذكورة دوف دليػؿ دػد عمػى

ػحت ا ودػديت ا ٓ واػو ً ػور خػر

ىػػاب الحكػػـ الطلػػيف حيػػث كػػاف عمػػى المحكمػػة اد ػ ار ذلػػؾ التحايػػؽ لماطػػل ب ػ ف اد ػ ار ات

الدعو لممماً ة كامت

ورية وليس ل ا ي طابل دد وتكوف المحكمػة وًػد يخػذت بػ ًواؿ

الىػػااد سػػالنة الػػذكر واتخػػذت ا سػػمدا لماضػػا ب دامػػة الطػػاعف وًػػد ىػػاب اسػػتد ل ا النسػػاد فػػى
اإلستمباط والتلسؼ فى األستمتاج واويليػب الحكػـ فضػق عمػا ىػابف مػف ً ػور فػى تح ػيؿ
دفػػاع الطػػاعف السػػالؼ الػػذكر رغػػـ ياميتػػف ودواريتػػف لتلماػػف ب ببػػات اسػػتحالة ات ػػاؿ الطػػاعف
بالدريمػػة التػػى أرتكب ػػا المػػت ـ األوؿ وبػػاًى المت مػػيف يو مىػػاركتف في ػػا ب ػ

ًػػدر مػػف

ػػور

المساامة الدمابية بما يسػتودب ماػض الحكػـ المطلػوف فيػف واإلعػادة حيػث خمػت مدوماتػف مػف

تح ػيؿ اػذا الػػدفاع والػرد عميػف بػػرد سػابس ومابػوؿ كمػػا يمبػى ذلػؾ عػػف يف المحكمػة لػـ تحػػط
بػػدفاع الطػػاعف فػػى دممتػػف وتن ػػيمف ول ػػذا لػػـ تلػػف حتػػى بتح ػػيمف وبػػذلؾ فوتػػت عمػػى منسػ ا
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النر ة لتمحيص الواًلػة التمحػيص الىػامؿ والكامػؿ الػذ ي يػى ل ػا الحكػـ في ػا عػف ب ػر

ىامؿ وب يرة كاممة واى عيوب تمس سقمة الحكـ وتودب ماضف ٓ

كما تمسؾ الدفاع عف الطاعف كذلؾ ب ف اسـ الطاعف و ػنتف الوظينيػة اسػتومت مػف
بػػاًى المت مػػيف ك ػ داة لت ديػػد ال ارىػػى وابمػػف ب لوػػا ال ػػناة أذا لػػـ يػػتـ اإلسػػتدابة الػى طمبػػات ـ
وكػػاف ذلػػؾ كمػػف دوف عمػػـ الطػػاعف ومػػف خمػػؼ ظ ػػر مسػػتوميف فػػى ذلػػؾ وظينتػػف لتكػػوف الرىػػوة

مماسػػبة بحيػػث يت ػػاعد ماػػداراا كممػػا تلػػدد مػػف تػػوزع عمػػي ـ وعمػػت مما ػػب ـ وذلػػؾ دوف يف
يكوف اماؾ بمة موظنوف يو راسا يخروف ٓ
ويىػػار الػػدفاع كػػذلؾ فػػى دفاعػػف البابػػت بمحضػػر دمسػػة المحاكمػػة والمػػذكرات المادمػػة
ممف والمرفاة ب وراؽ الدعو ألػى يف التسػديقت ال ػوتية عرضػف لملبػث ولػـ تتحػوط سػمطة
التحايؽ بوضػل ب ػمة المحاػؽ ال ػوتية عمػى يوؿ و خػر كػؿ ىػريط خا ػة الىػريط المسػدؿ

بف المكالمة الممسػوبة لمطػاعف مػل المػت ـ األوؿ لمت كػد مػف يف مػا سػوؼ يػرد ألي ػا مػف الرًابػة
اإلدارية مسخة ي مية وليست مماولة ػ ويستطيل م مور الضبط والمبمس التحكـ فى تسديؿ مػا
يىا ووًؼ د از التسديؿ حتى

يسدؿ ما يريد وفؽ اوا ٓٓٓ ويساط تسديؿ مػا ي بػا ػ

كمػا يف اللبػارات التػى تنػو ب ػا الطػاعف ػ فرضػا ػ ليسػت متتابلػة و تتكػوف مم ػا دممػة منيػدة

يمكف اإلستد ؿ مم ا عمى يمف طمب ويخذ وًبؿ مبمس الرىػوة الػذ عرضػف عميػف المػت ـ األوؿ
بلد استقمف مف المت ـ األخير ػ ول ذا فق يمكف اإلعتداد بتمؾ التسػديقت و ماتضػممتف مػف
يً ػواؿ ولػػـ يوضػػم الخبيػػر  ......كيػػؼ اسػػتدؿ عمػػى يف ال ػػوت بالى ػريط األخيػػر المسػػدؿ
لمطاعف وما اية الوسابؿ اللممية التى اتبل ا والمادية لتمؾ المتيدة التى خمص الي ا واػى يف
ال ػػوت المس ػػدؿ خ ػػاص ب ػػف وك ػػذلؾ بالمس ػػبة لب ػػاًى المت م ػػيف المس ػػدؿ ا ػ ػوات ـ ويح ػػاديب ـ

باألىرطة األخر ٓ
واذا البياف دوار كاف يتليف عمى المحكمػة يف تسػتظ ر فػى مػدومات الحكػـ المطلػوف
عميف ألمف يكنػى فػى اػذا الىػ ف ًػوؿ الىػااد يف ال ػوت الػذ سػملف لمطػاعف يو آلخػر بػؿ
يمبوى يف يوضم كينية استد لف عمى تمؾ المتيدة مف خقؿ مادمات توضح ا وتكنى لحمم ػا

ولك ػػف المحكم ػػة أكتن ػػت بمتيد ػػة التاري ػػر النم ػػى ال ػػذ ً ػػاـ ب ػػف ذل ػػؾ الخبي ػػر دوف بي ػػاف يس ػػبابف
ومادماتػػف كمػػا يف التاريػػر المىػػار أليػػف ذاتػػف لػػـ يتضػػمف يسػػبابف و الوسػػابؿ التػػى يتبل ػػا لكػػى
ي ؿ ألى المتدية التى يمت ػى الي ػا واػو يمػر يتنػؽ مػل مػص المػادة ٖٓٔ ادػ ار ات دمابيػة
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والتػػى تودػػب عمػػى كػػؿ حكػػـ باألدامػػة اي ػراد بيػػاف من ػػؿ وواضػػم لمػػاد كػػؿ دليػػؿ مػػف يدلػػة

الببػػوت عمػػى محػػو يوضػػحف ويكىػػؼ عػػف كينيػػة ا سػػتد ؿ حتػػى تػػتمكف محكمػػة الػػماض مػػف
بسط رًابت ا عمى الحكـ لبياف

حتف مف فساد وكذلؾ الت كد مف سقمة الم خذ ٓ

ومػ ػػف الماػ ػػرر فػ ػػى اػ ػػذا ال ػ ػػدد يف المحكمػ ػػة يتلػ ػػيف عمي ػ ػػا يف تبػ ػػيف مػ ػػاد ال ػ ػدليؿ
ومضػػمومف بيػػاف واضػػحا ومن ػػق بحيػػث تػػورد الماػػدمات التػػى تػػاد لممتػػابج التػػى امت ػػى ألي ػػا
ذلؾ الدليؿ فى ممطؽ سابس ةواستد ؿ مابوؿ ويكوف الحكـ مليباً أذا أكتنى ببياف متيدػة الػدليؿ
النمى دوف بياف يسبابف التى تكنى لحمؿ تمػؾ المتيدػة ألف ذلػؾ مػا يمبػى عػف يف المحكمػة لػـ
تمحص الواًلػة المطروحػة عمي ػا التمحػيص الىػامؿ والكػافى الػذ ي يػى ل ػا فر ػة ملرفػة
الحاياػة ػ وكػاف عمي ػا يف تدػر تحاياػا فػى اػذا الىػ ف ولػو دوف طمػب مػف الػدفاع ب سػتدعا
خبير األ وات السالنة الذكر ومطالبتف بالكىؼ عف الوسابؿ التى اتبل ا لماطل بػ ف ال ػوت
المسػػدؿ بالى ػريط األخيػػر لمطػػاعف واػػؿ اسػػتلمؿ فػػى ذلػػؾ حاسػػة السػػمل وحػػداا يـ اسػػتلاف

بالوسػػابؿ اللمميػػة واآل ت الحديبػػة التػػى يمكػػف ل ػػا التنرًػػة والتمييػػز بػػيف األ ػوات المتلػػددة
خا ػػة ويف األكتنػػا ب ػ د ار
حتما ألى متابج مىكوؾ فى

المضػػاااة ال ػػوتية بمػػا عمػػى حاسػػة السػػمل وحػػداا يمػػر يػػاد
حت ا و يمكف الدزـ ب حت ا ألف الحواس عامة ومم ا حاسػة

السػمل ًػد تخطػى وًػد ت ػػيب يمػا األد ػزة اللمميػة المتادمػة والحديبػػة فتاػؿ مسػبة خطب ػا فػػى
تميي ػػز األ ػ ػوات والتل ػػرؼ عم ػػى ا ػػحاب ا وب ػػذلؾ تك ػػوف المحكم ػػة ً ػػد ً ػػرت ف ػػى وادب ػػا
بتحايػػؽ الػػدليؿ وتا ػػى حاياتػػف واػػذا الوادػػب مماػػى عمػػى عاتا ػػا وتنرضػػف ي ػػوؿ المحاكمػػات
الدمابيػػة والتػػى تودػػب عمػػى الااضػػى الدمػػابى التػػدخؿ لمايػػاـ بػػدور ايدػػابى فػػى تحايػػؽ الػػدعو

ووزف األدلة المطروحة عمى بساط البحث يمامف و يكتنى فػى ذلػؾ بػدور وسػمطة التحايػؽ يو
المػػت ـ أذ عميػػف يف يلمػػؿ دااػػدا لبمػػوغ الحاياػػة التػػى يمىػػداا س ػوا ألظ ػػار ب ػ ار ة المػػت ـ يو
الاضػػا ب دامتػػف بيػػد يف المحكمػػة ًلػػدت عػػف الايػػاـ ب ػػذا الػػدور ويخػػذت ب ػ ًواؿ الىػػااد اب ػراايـ
سميماف عمى اطقًف دوف يف ين م ذلػؾ الىػااد عػف اللما ػرالتى اسػتخمص مم ػا يايمػف بػ ف
ال وت المسدؿ بالىريط المذكور لمطاعف ول ذا كاف الحكـ مليبػا إلبتمابػف عمػى دليػؿ ًا ػر

وفاسد ويمسحب اذا الليب ألى الحكـ ب كممف بما يستودب ماضف ٓ

414

* ٚأعزمش لؼبء إٌمغ ٚلؼ: ٝ

ب ف المادة ٖٓٔ اد ار ات تودب أىتماؿ كؿ حكـ باإلدامػة عمػى بيػاف لمضػموف كػؿ

دليػػؿ مػػف يدلػػة الببػػوت ويػػورد مػػادا حتػػى يتضػػم ودػػف اإلسػػتد ؿ بػػف وسػػقمة الم خػػذ تمكيمػػا
لمحكمة الماض مف مراًبة

حة تطبيؽ الااموف عمى الواًلة كما

ار اببات ا بالحكـ ٓ

وكاف الحكـ المطلوف فيف عوؿ عمى تارير ال نة التىريحية مكتنيا باألىارة الى متيدتػف
دوف بيػاف مضػمومف حتػى يمكػف التحاػؽ مػف مػد موا متػف ألدلػة الػدعو األخػر ػ وكػاف

يبيف مف الحكـ يف المحكمة حيف استلرضت األدلة فى الدعو ًد يلمت الماما كامق ىامق

ي يػػى ل ػػا النر ػػة لتمح ػػف التمحػػيص الىػػامؿ الكػػافى الػػذ يػػدؿ عمػػى يم ػػا ًامػػت بوادب ػػا
بتحايؽ البحث لمتلرؼ عمى ودف الحاياػة ػ فػ ف الحكػـ يكػوف مليبػا بالا ػور المودػب لمػماض
ٓ
* ماض ٖ ٜٕٔٛ/ٔ/السمة ٖٖ ػ رًـ ٔ ػ ص ٔٔ ػ طلف ٘ ٘ٔ/ٕٖٙؽ

كما يف دفاع الطاعف استلرض خقؿ مرافلتف عما ر يًوالف الدواريػة التػى يدلػى ب ػا
عمد استدوابف ( ص ٕٔٓ ) بالتحاياات وما بلداا مم ا ًولف  :ػ
ػ " يما مػش فػاكر ألم ػا كامػت مكالمػة بلػد مػص الميػؿ ٓٓٓ ويمػا كمػت مػايـ وملػرفش اذا كػاف
وتى يـ

ٓ

ػ " يما ًابمت  ( .......المت ـ األوؿ ) ًداـ  ........وًاؿ يما مش بوسطدى عمىاف

يخػذ

فموس لحد يو ػم ا ٓٓٓ وًػاؿ امػا ًمػت الكػقـ د تحػت الضػوط مػف الرًابػة اإلداريػة ويف امػف
ب ف الاضية بالمسبة أليف تكوف خم ت وممت ية لو زج باسـ مسػبوؿ كبيػر فػى ىػركة ........
وطمبوا ممف اكبر مف اسـ وادااـ اسمى ( الطاعف ) و .....وً ......الوا يم ـ اتلرضوا لمنس

الظروؼ بتاعة اإلك ار والت ديد والضرب لمدة ٘ٗ ساعة ٓ
واذا دفل

ريم بػ ك ار المت مػيف اآلخػريف عمػى اإلد

بػ ًواؿ ضػد الطػاعف وتديمػف ػ

وًػد ي ػبم اػػذا الػدفل واًلػػا مسػطو ار بػ وراؽ الػدعو مطروحػػا دابمػاعمى المحكمػػة عمػد مظراػػا
وعمي ا يف تاوؿ كممت ا فيف ولو لـ يلاود الدفاع التمسػؾ بػف يمام ػا ػ عممػا بػ ف دفػاع الطػاعف
بالدمسػػة عػػاد وتمسػػؾ بػػبطقف تمػػؾ األًػواؿ ل ػػدوراا عػػف ارادة غيػػر ح ػرة ومختػػارة كمػػا سػػمؼ
البياف ولـ تلف المحكمة بالرد عمى الدفل السالؼ واو ماىاب حكم ا بالا ور المبطؿ ٓ
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* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ  :ػ

" الدفاع المسطور بػ وراؽ الػدعو يلتبػر دابمػا مطروحػا عمػى المحكمػة وعمي ػا يف

تلمػػى بتمحي ػػف وتاػػوؿ كممت ػػا فيػػف مػػاداـ دواريػػا يمكػػف يف يويػػر بػػف لػػو

ػػم ودػػف الػ ير فػػى

الدعو ولػو لػـ يلػاود المػدافل عػف الطػاعف التمسػؾ بػف يمام ػا ةوا كػاف الحكػـ مليبػا لا ػور
واخقلف بحؽ الدفاع ٓ
* ماض ٕٗ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ ٗ ٛػ ٕٗٗ

ويوضم الطاعف بالتحاياات كذلؾ عمد استدوابف يمف كاف عمى موعد

باح اليػوـ التػالى

لممحادبػػة المػػدعى ب ػػا مػػل المػػت ـ األوؿ مػػل المسػػبوليف بداملػػة الاػػاارة وعمػػى يرس ػ ـ مػػدير
اللمميػػات ب ػػا إلم ػػا بلػػض المواضػػيل بمػػا

يت ػػور ملػػف يف يكػػوف محػػددا ذات الموعػػد فػػى

ذات الوًت مل المت ـ األوؿ ويكوف حديبف فى اذا الى ف اف كاف ب وتف المسدؿ مف ًبيؿ
الرغبػػة فػػى أم ػػا المكالمػػة وحتػػى تسػػتمر فػػى اػػذا الوًػػت المت ػ خر مػػف الميػػؿ واػػو فػػى حالػػة

يًػػرب لممػػوـ مػػف الياظػػة بسػػبب مرضػػف الىػػديد ومػػا يتلاطػػا مػػف يدويػػة ممومػػة لمرضػػف ب رتنػػاع
الضنط والسكر فضق عما تحدبف تمؾ األمراض مف حالة ذامية مضطربة عمد المناد ة ٓ
ٚلبي اٌــبػٓ طـشاؽخ فـ ٝدفبػـٗ  " :يمػا مكممتػوش ( المػت ـ األوؿ ) فػى مكالمػة

تمينوميػة عػف ي فمػوس ياخػداا يو يديب ػا ٓ والمبمػس

يعرفػف ولػـ يػتـ ماػابمتى بػف ػ و تودػد

عقًػػة بيمػػى وبيمػػف ( الىػػاكى ) و تودػػد تسػػديقت

ػػوتية مسػػدمة بيمػػى وبيمػػف ػ ويعتاػػد يمػػف

يدعػى بػػذلؾ ألمػػف لػػـ ياػػـ بتوريػػد الكػابقت موضػػوع التلاًػػد حتػػى اآلف رغػػـ يف الىػػروط تػػمص
عمى التوريد ًبػؿ عيػد األضػحى ويف البضػاعة سػيتـ توريػداا فػو ار ود كامػت فر ػة كبيػرة لػف

لمتوريػد لػو يمػػف يػريم  ( %ٕٙوالىػاكى ) عمػػؿ كػؿ مػا حػػدث وتػـ ألمػف اكتىػػؼ أمػف تػورط عػػف
د ؿ فى التلاًد عمى اىيا

يدر عم ػا ىػيبا ٓ وخىػى مػف وضػلف فػى الاابمػة السػودا ػ

ودميػػل الضػػووط مود ػػة حاليػػا ألػػى مسػػبوؿ داملػػة حمػواف إللوػػا المماً ػػة حتػػى

يتلػػرض

المورد لتطبيؽ بحة الد از ات بىركة  ٓ ........عمما ب ف دميػل ادػ ار ات المماً ػة والبػت
وفتم المظاريؼ والبت الم امى لـ يكف مودودا ضمف المدػاف عمػد املااداػا ٓ ولسػت

ػاحب

ًػرار فػػى ي ادػ ار مػػف ادػ ار ات المماً ػػة وًػػد وضػل الػػدكتور م مػدس ا ستىػػار الىػػروط
والموا ػػنات والكميػػات بلػػد ح ػػراا عمػػى الطبيلػػة ولػػـ يكػػف مودػػودا فػػى خقل ػػا بػػؿ كمػػت

ب دازة بالخارج لمدة بقبة ى ور للػقج ابمػى بموافاػة الاومسػيوف الطبػى اللػاـ وامت ػت األدػازة
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فى يوؿ يماير سمة . " ٜٜٔٙ

ويى ػػار ال ػػدفاع ك ػػذلؾ أل ػػى يف يحادي ػػث المت م ػػيف اآلخػ ػريف م ػػل ( المبم ػػس ) ً ػػد اس ػػتبلدت

الطػػاعف تمامػػا ويوضػػحت التسػػديقت مػػد سػػيطرة المػػت ـ األوؿ عمػػى عمميػػات المماً ػػات
بالىركة ويىاركف فػى ذلػؾ المػت ـ البالػث  ......واف المػت ـ ال اربػل يسػ ؿ ال ػناات بيػم ـ وًػد
يوضم ذلؾ

ػراحة ص ٕٕٗ باولػف  :ػ " ألف اللمميػة مح ػورة بيمػى وبػيف الم مػدس .....

( المت ـ األوؿ ) واما ماسؾ المىتريات واو ماسؾ الماحية النمية " ٓ

كمػػا ذكػػر يف اس ػػـ المػػت ـ الب ػػامى ( الطػػاعف ) بالتس ػػديقت ك ػػاف با ػػد يمػػف يحػ ػب
ت خير اللمؿ يو الت خير فى رد خطابات الضماف ػ ويمف

ارـ فى عممف مل موظنيف ٓ

وببت ايضا يف  .......ومدمف  ......لـ يتاابق مل المت ـ البامى ( الطاعف ) أطقًػا
بؿ يببت مف حديب ما بالتسديؿ يف ييا مم ما

 : ..........ميف ........

يلرفف وذكر  ......ما م ف ص ٕ٘ٛ

 ( ....المت ـ الرابل )  :الرادؿ الكبير بتاع  ( ......المت ـ األوؿ )
وًد ببت مف كافة األحاديث المسدمة بيف المذكوريف يم ا تاكد عدـ عمـ الطاعف بما يتـ
بيػم ـ مػف تخطػيط ػ و يودػد بالتسػديقت سػو تمػؾ المكالمػة المػدعى ب ػا ػ والتػى دارت بػيف
الطػػاعف والمػػت ـ األوؿ ًُػػرب ممت ػػؼ الميػػؿ وعاػػب الاػػبض عمػػى األخيػػر وكامػػت بتح ػريض

ةوايلاز وضوط ووعد واغ ار مف الاابميف بلممية الضبط ٓ

وًػػد يكػػد المػػت ـ األوؿ منسػػف اػػذ الحاياػػة ( ص ٕٓٗ بػػاألوراؽ ) باولػػف  :ػ " ال ػػرـ مػػا

يتامبش يلمى ياخد

لكف المى تحت ياخد عىاف يد المى فوؽ ٓٓٓ أل " ٓ

واػػى عبػػارات ًاطلػػة فػػى الد لػػة عمػػى عػػدـ ات ػػاؿ الطػػاعف بالواًلػػة وتاكػػد يف الوًػػابل

المسمدة اليف تلدو مدرد ادعا ات كاذبة واراا ات فارغة سمد ل ا مف الحاياػة بػؿ تكػذب ا
يحاديث المت ميف والىااديف األوؿ والبامى السالؼ بيام ا ٓ
ويىػػار الػػدفاع كػػذلؾ فػػى مرافلتػػف ألػػى يف الطػػاعف لػػـ ياػػبض عميػػف حػػاؿ تااضػػيف مبمػػس
الرىوة وًد ًبض عمى المت ميف اآلخريف كما ببت يمف ليس لمطاعف ي أخت اص فػى لدػاف

فض المظاريؼ يو الدراسة والبػت والترسػية كمػا يمػف لػيس عضػوا فػى لدمػة اإلسػتقـ وبالتػالى
ف ػ ف أخت ا ػػف الػػوظينى ممبػػت ال ػػمة باللمػػؿ ماابػػؿ الرىػػوة وبالتػػالى فػػق يت ػػور أخقلػػف
بوادبات الوظينة لمح وؿ عمى مبمس الرىوة يو طمبف ٓ
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ويوضػػم المػػت ـ ال اربػػل ب ًوالػػف ممػػا ياكػػد ذلػػؾ حيػػث ًػػاؿ أمػػف عمػػـ بالمماً ػػة مػػف المػػت ـ

األوؿ ويخط ػػر ب ػػذلؾ  ........ويم ػػف ع ػػرؼ األخي ػػر عم ػػى الم ػػت ـ ٓ ويف ال ػػذ ح ػػدد األس ػػلار
واإلتنػػاؽ عمػػى وضػػل ًيمػػة مليمػػف ل ػػااو المػػت ـ األوؿ  .........دوف ي تػػداخؿ مػػف الطػػاعف
ويف الذ أتنؽ عمى دخوؿ ىركتيف يخرييف لمتمويف والتوطيف عمى ىركة الىاكى كػاف المػت ـ
األوؿ وًد سبؿ  ..........عف ذلؾ

س

راحة ػ يًوالف ( ص ٘ٔٔ )  :ػ

 :اؿ تحادبت مل  ( ....المت ـ البامى ) فى ى ف مبمس الرىوة !ٓ

دػ :
:

س
دػ :

مف الذ طمب مبمس الرىوة !
 ( ......المت ـ الرابل ) ويكد كقمف ملى  ..........وتبلف المت ـ ( البالث )

كم ػػا يً ػػر الم ػػت ـ األوؿ ب ًوال ػػف

اللمميػػة ب كمم ػػا باى ػراؾ ىػػركتيف

ػ ػراحة ( ص ٗٗ وم ػػا بل ػػداا ) بػ ػ ف الا ػػابـ بتخط ػػيط

ػػوريتيف لمتمويػػف كمػػا يًػػر ب مػػف ًػػاـ بتلػػديؿ بلػػض بمػػود

األسلار بخط يد ٓ
وخمص الػدفاع مػف ذلػؾ ألػى يف يًػواؿ المت مػيف دميلػا بالتحاياػات دػا ت خاليػة كميػة
مما ينيد اىتراؾ الطػاعف فػى دريمػة طمػب الرىػوة ويخػذاا كمػا يدمػل الىػااداف األوؿ والبػامى
عمػػى عػػدـ أت ػػال ا بالطػػاعف يوحتػػى ملرفتػػف ومػػف بػػـ فػػق محػػؿ إلسػػماد اإلت ػػاـ أليػػف كمػػا يف

التحػػوؿ المنػػادئ بل ػػدذلؾ ف ػػى يً ػواؿ المػػت ـ األوؿ وات امػػف الط ػػاعف بمى ػػاركتف فػػى التخط ػػيط
لمدريمػػة وح ػػولف عمػػى دػػز مػػف مبمػػس الرىػػوة يف دؿ عمػػى ىػػئ ف مم ػا يػػدؿ عمػػى رغبتػػف فػػى
اإليااع بف بلد يف يساط فى يد وتػـ ضػبطف والدريمػف متمػبس ب ػا وتحػت تػ بير الوعػد والوعيػد

واإلغػ ار لمتمتػػل باإلعنػػا الاػػامومى بمػػا يبطػػؿ الػػدليؿ المسػػتمد مػػف تمػػؾ األًػواؿ للػػدـ مىػػروعية
الوسابؿ التى استخدمت ضد أذ لـ ت در ممف عف أرادة حر يو مختار ٓ
ولـ تتنطف المحكمة كمية لكافة اذ الوًابل ويودف الدفاع سالنة الذكر ولـ يػرد بحكم ػا مػا
يػػدؿ عمػػى يم ػػا يلمػػت ب ػػا بػػؿ غابػػت عم ػػا تمام ػاً بمػػا يمبػػئ عػػف يم ػػا لػػـ تحػػط بػػدفاع الطػػاعف

أحاطػػة تامػػف ولػػـ تمػػـ بػػف اإللمػػاـ الىػػامؿ والكػػافى ًبػػؿ تكػػويف عايػػدت ا فػػى الػػدعو بمػػا ي ػػـ

حكم ػػا بالا ػور فض ػقً عػػف اإلخػػقؿ بحػػؽ الػػدفاع و يلػػد ذلػػؾ مدافيػػا لمػػااو ماػػرر مػػف يف

المحكمػػة غيػػر ممزمػػة بتلاػػب الػػدفاع فػػى كافػػة مماحيػػف الموض ػوعية المختمنػػة والػػرد عمػػى كػػؿ

دزبيػة مم ػا ألف الػرد يسػتناد ضػػمما ود لػة مػف يخػذاا ب دلػػةالببوت التػى ًضػت باإلدامػة بمػػا ً
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عمي ػا ػ ألف اػذا الاػوؿ ينتػرض بدااػة يف تكػوف المحكمػة ًػد يلمػت بػذلؾ الػدفاع ويدخمتػف فػى
تاػديراا عمػد وزم ػا للما ػر الػدعو وًبػؿ تكػويف عايػدت ا في ػا ػ فػ ذا كامػت ًػد حدبػت منسػ ا
ع ػػف اإللم ػػاـ بلما ػػر دف ػػاع الدواري ػػة س ػػالنة البيػ ػػاف ول ػػـ تػ ػػدخم ا ف ػػى تا ػػديراا عم ػػد وزم ػ ػػا
واًت ػػرت ف ػػى تا ػػديراا عم ػػى د ػػز مم ػػا فحس ػػب المتلم ػػؽ بالمكالم ػػف األخيػ ػرة الت ػػى دارت ب ػػيف
الطاعف والمت ـ األوؿ وف مت بيم ا وبيف باًى المحادبات ال اتنيػة المسػدمة والتػى تمنػى دور

م ابيا فى الواًلة ف م ا تكوف ًػد بتػرت األدلػة المطروحػة عمي ػا وًامػت بمسػخ ا فػ د ذلػؾ
ألػػى عػػدـ ألمام ػػا ألمامػػا

ػػحيحا بحاياػػة األسػػاس الػػذ ًامػػت عميػػف تمػػؾ األدلػػة مػػل يم ػػا لػػو

تبيمتف عمى واًلف لكاف مف المحتمؿ يف يتوير ودف ريي ا فى الدعو ول ػذا كػاف حكم ػا مليبػا
بالا ور يد بف ألى فساد فى اإلستد ؿ فضق عف اإلخػقؿ بحػؽ الػدفاع بمػا يليبػف ويودػب
ماضف ٓ

* ماض ٕ٘  ٜٔٚٗ/ٔٔ/ػ س ٕ٘ ػ ٘ٔٙػ ٘ ٚٙػ طلف ٔ ٗٗ / ٜٛؽ

* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ػ

" لبف كػاف األ ػؿ يف المحكمػة

تمتػزـ بمتابلػة المػت ـ فػى ممػاحى دفاعػف المختمنػة ػ

أ يمػف يتلػػيف عمي ػػا يف تػورد فػػى حكم ػػا مػػا يػدؿ عمػػى يم ػػا واد ػت عما ػػر الػػدعو ويلمػػت
ب ا عمى ودف ين م يم ا فطمت ألي ا ووازمت بيم ا ػ يمػا وًػد التنتػت كميػة عػف الوػرض لػدفاع
الطػػاعف واسػػاطتف دممػػة ولػػـ تػػورد عمػػى محػػو يكىػػؼ يم ػػا اطملػػت عميػػف واًسػػطتف حاػػف ف ػ ف

حكم ا يكوف ًا اًر " ٓ

* ماض ٓٔ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ػ س  ٖٙػ  ٜٔٗػ ٓٗ ٛػ طلف ٕ٘ ٘٘ / ٔٚؽ

كمػػا بسػػط الػػدفاع فػػى مرافلتػػف الا ػرابف الدالػػة عمػػى الػػدليؿ المسػػتمد مػػف ى ػريط التسػػديؿ
األخي ػر يلتػػد بػػف و ي ػػمم بذاتػػف ألف يكػػوف دلػػيق ضػػد ألف المحكمػػة لػػـ تطمػػل عمػػى ذلػػؾ
الىريط بمنس ا ولـ تستمل لمػا ورد بػف مػف عبػارات ويلنػاظ عمػى لسػاف المػت ـ األوؿ والطػاعف

ويكتنت بر د ماد ى ادة خبير األ وات  .........الذ لـ يكتؼ بياف األلناظ واللبارات
الت ػػى س ػػمل ا يبم ػػا

تنري ػػس اى ػػرطة التس ػػديؿ ومم ػػا الىػ ػريط األخي ػػر المحت ػػو عم ػػى مكالم ػػة

الطػػاعف مػػل المػػت ـ األوؿ والتػػى اتخػػذاا الحكػػـ مػػف بػػيف األدلػػة ضػػد بػػؿ كامػػت اػػى الػػدليؿ
األساسى والربيس الذ ًاـ عميف ًضاااا باإلدامة ػ بؿ يوردت المحكمة ما استخم ف مف تمؾ

األًواؿ وما استمبطف مف تمؾ األحاديث ٓ
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بف ٓ

واستمباط الىااد ل ذ األحاديث ود لت ا اد ار يخرج عف مطاؽ وظينتػف واللمػؿ المكمػؼ
ألمػػف لػػـ يمػػدب مػػف الميابػػة اللامػػة ا إلدػػ ار عمميػػة تنريػػس التسػػديؿ وبي ػػاف األحاديػػث

المس ػػدمة فحس ػػب بػ ػ ف يا ػػوؿ س ػػملت م ػػف التس ػػديؿ ً ػػاؿ ك ػػذا واآلخ ػػر رد عمي ػػف ب داب ػػة مليم ػػة
ٓٓٓٓ

اػػذا اػػو عممػػف الػػذ مػػدب مػػف يدمػػف وعميػػف يف يمتػػزـ مطػػاؽ اػػذ اللمػػؿ و يتلػػدا الػػى مػػا

يداوز وليس لف بطبيلة الحاؿ يف يسػتخمص مػف اللبػارات واألحاديػث المسػدمة كوم ػا تتلمػؽ
بدريم ػػة رى ػػوة واخ ػػقؿ بوادب ػػات الوظين ػػة ألف ا ػػذا ا س ػػتمباط وتم ػػؾ المت ػػابج ا ػػى م ػػف عم ػػؿ
الااضػى وحػػد الػػذ يسػتلرض األحاديػث المسػػدمة يمامػػف ويلمػػؿ في ػا فكػػر وتاػػدير بػػـ يكػػوف
عايدتف فى الم اية ويارر ما اذا كامت اللبارات المتبادلة بيف يطراف ا تتوافر ب ا دريمة الرىػوة

للخقؿ بوادبات الوظينة مف عدمف ٓ

بيػد يف المحكمػة لػػـ تمتػزـ ب ػذا المظػػر ويخػذت بػ ًواؿ خبيػػر األ ػوات بالتحاياػات التػػى
ضمم ا ما يمت ى أليف مف ير متيدة استخق ف او لملامى اللبارات التى سمل ا ومن وم ا ػ
ولـ تورد المحكمة فى حكم ا مص اذ المحادبػة كمػا مطػؽ ب ػا الطػاعف والمػت ـ األوؿ حتػى

تت كد مف يف الملمى الذ

ف مػف خبيػر األ ػوات اػو بذاتػف الملمػى ال ػحيم لمػاد ومن ػوـ

تمؾ اللبارات واأللناظ ٓ واو ماينيد فى الم اية يف المحكمة يخذت فى ًضاب ا بػ ير وعايػدة
استخم ػ ا غيرا ػػا واػػو خبيػػر األ ػوات والػػذ لػػـ تكمنػػف ب ػػذا وًضػػت باإلدامػػة عم ػػى يريػػف
واستمباطف واو يمر محظور عمي ا ٓ

ألف الااضى يكوف عايدتف بما عمى رييف الىخ ى واًتماعف الخاص و يدوز لف بحػاؿ

يف يدخؿ فى عايدتف رييا خر لسوا ٓ
* ماض  ٜٖٔٛ/ٖ/ٔٚػ س ٖٗ ػ  ٜٚػ ٕٖٜ
* ماض  ٜٔٙٛ/ٖ/ٔٛػ س  ٜٔػ ٕ ٙػ ٖٖٗ
اذا الى يف الخبير  ..........يلد خبيػ ار فػى األ ػوات والتلػرؼ عمػى ي ػحاب ا بلػد

اد ار المضػاااة بػيف ب ػمات ال ػوت األ ػمية وتمػؾ المسػدمة ولػيس خبيػ ار فػى اسػتخقص
ملػػامى اللبػػارات واأللنػػاظ المسػػدمة ومػػا تػػدؿ عميػػف والملمػػى الما ػػود مم ػػا وًػػد ظ ػػر اػػذا
واضحا فيما مامتف المحكمة بحكم ا المطلوف فيف مف يًواؿ الخبير المذكػور ًولف  :ػ
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" اتناوا عمى يخذ مبالس عمى سبيؿ الرىوة بمسػبة  %ٕٙـ يخ ػص مم ػا ٕٓ %لػلوؿ

والبػامى ويتسػمم ا األوؿ وياػوـ البػامى بتوزيل ػا ػ وتخػص ٖ %لمحسػابات تػدفل دوريػا مػل كػؿ
ىيؾ ٖ %لممت ـ البالث ب نتف ممدوب المىػتروات ٓٓٓٓ كمػا يتبػيف ضػبط المػت ـ األوؿ
واو يتااضىٗ ٚيلؼ دميف عبارة عف م ؼ الح ة المخ

ة لف ولمبامى ( الطاعف ) مف

مبمس الرىوة وذلؾ فى حضور المت ـ الرابل ٓٓٓ "

وما ح متف المحكمػة فيمػا تاػدـ مػف يًػواؿ ُ .........يلػد أسػتد ً ممػف عمػى ملػامى مػا
دار م ػػف ح ػػديث ب ػػيف اط ارف ػػف و يتض ػػمف ذات اللب ػػارات واأللن ػػاظ الت ػػى مط ػػؽ ب ػػا ك ػػؿ م ػػف

المتحدبيف ٓ
واذا اإلستد ؿ واإلستخقص مف عمؿ المحكمة وحداا و يدػوز ألحػد الايػاـ بػف سػوااا
كما سمؼ البياف ػ كما كػاف عمي ػا وًػد مػازع الطػاعف فػى دفاعػف فػى متيدػة األسػتمتاج الػذ

يورد الى ػػااد وحايا ػػة ملم ػػى الح ػػديث ومن وم ػػف يف تػ ػ مر المحكم ػػة بتى ػػويؿ ىػ ػريط التس ػػديؿ
المحت ػػو عم ػػى محادب ػػة الم ػػت ـ األوؿ م ػػل الط ػػاعف وب ػػاًى األى ػػرطة لتس ػػتمل ا ػػى ال ػػى كاف ػػة
األحاديث التى دارت بيف المت ميف والىااديف األوؿ والبامى والحديث الذ دار بيف المت ميف
 .........والطاعف لبياف ما أذا كاف الملمى والمن وـ الذ استخم ف خبير األ وات فػى
محمف مف عدمف ماداـ اذا اإلستماع لتمؾ األىرطة ممكما وليس مستحيق ولو دوف طمب مف

الطػ ػػاعف يو المػ ػػدافل عمػ ػػف ألف ممازعتػ ػػف فػ ػػى

ػ ػػحة اػ ػػذ الملػ ػػامى والمنػ ػػاايـ وا ػ ػرار عمػ ػػى

ام ػراف ا ألػػى ملػػامى ومنػػاايـ يخػػر لػػـ يا ػػداا ولػػـ تم ػػرؼ ألي ػػا ارادتػػف ػ اػػذ الممازعػػة
تمطػػو عمػػى المطالبػػة الدازمػػة بضػػرورة اسػػتماع المحكمػػة للىػػرطة المػػذكورة يمام ػػا بالدمسػػة

اللممي ػػة ف ػػى حض ػػور الم ػػت ـ والم ػػدافل عم ػػف لك ػػى يب ػػد ك ػػؿ مم م ػػا مقحظات ػػف عم ػػى الح ػػديث
المسدؿ ورييف فيف ٓ
وألف سماع المحكمة لتمؾ األحاديث واستماع ا الي ا ًد ياد الى تويير ريي ا ويعتماؽ
ير مخالؼ فى ى م ا لم ير الذ كامت ًد اًتملت بف ًبؿ الاياـ ب ذا األد ار ٓ
و محػػؿ لماػػوؿ فػػى اػػذا ال ػػدد بػ ف اسػػتماع المحكمػػة للىػػرطة المسػػدمة سػػالنة الػػذكر

وب ا األحاديث المىار الي ا لف ياد الى متيدة مخالنة لما و ػؿ اليػف خبيػر األ ػوات مػف
متابج يورداا بى ادتف التى يخذت ب ا المحكمة وعولت عمي ا ػ ألف الاوؿ بذلؾ يلد مػف ًبيػؿ
الن ػػؿ فػػى دليػػؿ والحكػػـ عميػػف ًبػؿ طرحػػف عمػػى المحكمػػة وًضػػا مسػػبؽ عمػػى الػػدليؿ ًبػػؿ
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اطقع ػػا عميػػف وتمحي ػػف بملرفت ػػا واػػو يمػػر محظػػور عمي ػػا ٓ لمػػا اػػو ماػػرر ب مػػف يدػػوز

لممحكمػة يف تبػد

يريػا فػى دليػؿ لػـ يلػرض عمي ػا واػى اذ فلمػت ف م ػا ًػد سػبات الػى الحكػػـ

عمى دليؿ لـ تطمل عميف ولـ تمح ف مل ما يمكف يف يكوف لف مف يبػر فػى عايػدت ا لػو يم ػا
اطملت عميف ٓ
* ماض ٕٔ ٜٜٔ٘/ٜ/طلف ٕٗ ٔٚٙلسمة ٖ ٙؽ ػ س  ٗٙػ  ٔٗٙػ ٜٗ٘

ةواذ خالؼ الحكـ المطلوف فيف اذا المظر ف مف يكوف مليبا وادب الماض واإلعادة ٓ
ومػػاد ذلػػؾ دميلػػف يف تح ػػيؿ الواًػػل فػػى الػػدعو ملتمػػدا يساسػػا عمػػى مػػا تح ػػمف
المحكمػػة مػػف يً ػواؿ الى ػ ود وبػػاًى األدلػػة المطروحػػة عمي ػػا ويتلػػيف يف يكػػوف اػػذا التح ػػيؿ
مطاباا لما او بابت ب وراً ا والمستمدات المادمة مم ا ٓ
يما ف ـ اػذا الواًػل ف مػف مػف

ػميـ عمػؿ المحكمػة وتسػتاؿ بػف وحػداا و يدػوز ل ػا يف

تلمد فى اذا الن ـ عمى خر سوااا ٓ

ولمػػا كػػاف خبيػػر األ ػوات ًػػد اسػػتمل الػػى األىػػرطة المسػػدمة واألحاديػػث المدومػػة ب ػػا
ف مف

مامل مف يف تاوـ المحكمػة بتح ػيؿ مػاد ىػ ادتف عػف اإلدػ ار الػذ ًػاـ بػف بمنسػف

ور ػػد األحاديػػث التػػى سػػمل ا بحاسػػتف ػ يمػػا ف ػػـ اػػذ األحاديػػث ومادااػػا وملمااػػا ومو ازاػػا

ف مر يخص المحكمة وحداا و يدوز ل ا يف تلتمد فى ًضاب ا عمى ماف مف الخبير المذكور
مف ملمى تمؾ األحاديث المسدمة ود لت ا ػ ألم ا تكػوف بػذلؾ ًػد مكمػت عػف م مت ػا ووادب ػا
فى تا ى الحاياة بمنس ا وفى تكػويف عايػدت ا بمػا عمػى ريي ػا الىخ ػى واًتماع ػا الخػاص
دوف األعتماد فى ذلؾ عمى غيراا ٓ

واو الليب الذ ترد فيف الحكـ الذ يًاـ ًضا

األ ػوات والػػذ ت ػػد

ػ دوف حػػؽ

عمى الدليؿ المستمد مف يًواؿ خبيػر

ػ لتحميػػؿ يً ػواؿ ويحاديػػث المت مػػيف ومػػم ـ الطػػاعف

واستخمص او مم ا الملامى التى يورداا بىػ ادتف ػ ومم ػا يف امػاؾ اتناًػا بيػم ـ عمػى تااضػى
الرىوة لملبث ب عماؿ الوظينة والخروج عمى وادبات ا واو يمر مم ى عمف ومحظػور عمي ػا
واػػو مػػا عػػاب حكم ػػا مػػا دامػػت ًػػد اًامػػت ًضػػا ااعمى الػػدليؿ المسػػتمد مػػف ى ػ ادة الخبيػػر
السالؼ الذكر واو مػا يسػتودب ماػض حكم ػا المطلػوف عميػف ب كممػف رغػـ تسػامد فػى ًضػابف

الى يدلة يخر لما بيم ا مف تسامد كما سمؼ البياف ٓ
ودػدير بالػذكر يف محكمػة الػماض تمبسػط رًابت ػا عمػى
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ػحة اسػتد ؿ المحكمػة و ػواب

اسػػتمباط ا للدل ػػة المطروح ػػة عمي ػػا فػ ػ ذا كام ػػت ً ػػد اعتم ػػدت عم ػػى دلي ػػؿ يد ػػوز يف ياس ػػس
ًضػػا اا عميػػف ف ػ ف حكم ػػا يكػػوف بػػاطق إلبتمابػػف عمػػى اسػػاس فاسػػد أذ يتلػػيف يف تكػػوف كافػػة

األدلة التى اًيـ عمي ا ًضػا الحكػـ وًػد سػممت مػف عػوار النسػاد فػى اإلسػتد ؿ يو التلسػؼ
فى األستمتاج واو مالـ يسمـ ممف الحكـ الطليف ول ذا كاف مليبا وادب الماض واإلعادة ٓ
* ماض ٖٕ ٜٖٔٛ/ٕ/ػ س ٖٗ ػ ٖ٘ ػ ٗ ٕٚػ طلف ٖ٘ٗ ٙلسمة ٕ٘ ؽ

* ماض ٖٔ ٜٔٛ٘/ٙ/ػ س  ٖٙػ  ٖٔٛػ ٕ ٚٛػ طلف رًـ ٖٖ٘ ٙلسمة ٘٘ ؽ

ويى ػػار ال ػػدفاع ع ػػف الط ػػاعف ك ػػذلؾ ف ػػى مرافلت ػػف يمػػػاـ محكم ػػة الموض ػػوع يم ػػف بتػ ػػاريخ

ٖٕ ٜٜٔٙ/ٗ/تـ الابض عمى المت ـ األوؿ الم مدس  .......مدير أدارة المىػروعات بىػركة
 ......متمبساً بابض مبمس عمى سبيؿ الرىوة مادار ٓٓٓٗ ٚدمي ػا وكػاف ذلػؾ ًبػؿ ممت ػؼ

ػرر
الميػػؿ ويوعػػز أليػػف ىػػيطامف لكػػى يتمتػػل باإلعنػػا المم ػػوص عميػػف فػػى المػػادة  ٔٓٚ /مكػ اً
عاوبػػات الػػزعـ ب مػػف وسػػيط فػػى اػػذ الدريمػػة لمم مػػدس  ( ....الطػػاعف ) واػػو زعػػـ كػػاذب
يوعػػز بػػف أليػػف واي ػ ىػػيطامف خا ػػة وًػػد دػػا بالتحريػػات التػػى يد اراػػا  ......عضػػو الرًابػػة

اإلداري ػػة يف الم ػػت ـ األوؿ (  ) ........يخ ػػتص باللم ػػؿ ال ػػذ ً ػػبض الرى ػػوة م ػػف يدم ػػف ويف
س ػػملتف ليس ػػت ف ػػوؽ مس ػػتو الى ػػب ات ويف الم ػػت ـ ال ارب ػػل (  ) ........ض ػػالل مل ػػف ف ػػى تم ػػؾ
الدريمػة ويمػف يتااضػى اللمػو ت مظيػر يعمػاؿ الوسػاطة التػى ياػوـ ب ػا كمػا دػا بػقغ الىػااد
األوؿ ضد المت ميف األوؿ والرابل فحسب ولـ يىر ألػى الطػاعف ويضػاؼ بلػد ذلػؾ يف المػت ـ

األوؿ المذكور ًبض ممف مبمس ٕٕ يلؼ دميف عمولتف فى اللممية عمػد تسػميـ يمػر التوريػد ويف
المػػت ـ المػػذكور طمػػب ممػػف ٗ ٚيلػػؼ دميػػف بػػاًى اللمولػػة ويكػػدت التحريػػات

ػػحة اػػذا الاػػوؿ

ولـ يرد ذكر لمطاعف فى يية مرحمة مف تمؾ المراحؿ و بالمحادبات ال اتنية المسدمة وًػد تػـ
ضػبط المت مػيف األوؿ وال اربػل متمبسػيف ومػف الطبيلػػى فػى اػذا المػ زؽ يف يمػتمس المابػػوض

عميف متمبساً ي مخرج ي يئ لف يف يمديف مف دريرة مػا ضػبط متمبسػاً بارتكابػف ول ػذا كػاف
أت اـ الطاعف بمىاركتف ملف فى اإلرتىا وسليف لإليااع بف ولـ يرد بػ ًواؿ المػت ـ ال اربػل ييػة
أىارة لمطاعف يو تداخمف فى تمؾ الدريمة ومساامتف في ا بؿ مف المستحيؿ يف يكػوف لػف ىػ ف
في ػا إلملػػداـ اخت ا ػف بػ

الىااداف األوؿ والبامى أذ

عمػؿ مػػف األعمػاؿ المػػابرة فػى مسػػار المماً ػة التػػى تاػدـ في ػػا

يىوؿ عضوية لداف فض المظاريؼ يو الدراسة والبت والترسية

يو لدمة استقـ األعماؿ ٓ
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وتمسؾ الدفاع كذلؾ ب ف خبير األ وات الممتدب لـ يتحر الدًػة فػى عممػف وادعػى عمػى

خقؼ الواًل يف
يية

ور المت ميف األربلة بالتسديقت مطاباة فى حيف يف الطاعف لـ تكف لػف

ورة فى كافة التسديقت وبذلؾ استحاؿ يف تكوف لف

ورة مطاباػة واػو مػا يػدؿ عمػى

يف الخبيرالمػػذكور لػػـ ي ػراع الدًػػة فػػى عمم ػف وكػػاف واًل ػاً بػػدور تحػػت ت ػ بير وضػػووط يعضػػا

الرًابة اإلدارية ٓ

وم ػػف المقح ػػظ ك ػػذلؾ يف التس ػػديقت ب ػػا ع ػػدة ف ارغ ػػات وبل ػػض الكمم ػػات واللب ػػارات

التى لـ تسدؿ ورغـ يف ضبط المت ـ كاف عمد ممت ػؼ الميػؿ أ ّ يف ي أدػ ار لػـ يتخػذ ضػد

الطاعف رغـ يف ما ًرر المت ـ األوؿ ب مف عمى استلداد لماابف وتسميـ المبمس أليف ٓ

اذا ومف الماػرر اف التسػديقت ال ػوتية ليسػت مػف األدلػة فػى الػدعو الدمابيػة ـ ـ ولػـ
يذكراا ًاموف ا د ار ات الدمابية فى تلداد ألدلة ا ببات ٓ

والتسػػديقت ال ػػوتية ليسػػت مػػف ًبيػػؿ المحػػررات ألف ا

ػوات بلػػد تسػػديم ا ليسػػت

ًابمػػة لمتحايػػؽ ممػػف يسػػمدت اليػػف " كاابميػػة " الكتابػػة والتوًيػػل والخػػتـ لمتحايػػؽ مػػف

ػػحت ا

عمد ا مكار يو الطلف عميف ٓ
ف ػػى

واى ليست مف ًبيؿ الى ود ػ ألف الذ

يمطؽ ب ا " لة " طوع مف يود ا

ولػذلؾ

يلػػوؿ عمي ػػا فػػى الػػدوؿ المتمديمػػة كػػدليؿ و تبمػػى عمي ػػا ادامػػة واممػػا اػػى فاػػط وسػػيمة

بوليسية ًد تكىؼ لسمطات البحث او التحايؽ عف دليؿ ينيد فى الضبط ٓ
وفضػػق عػػف ذلػػؾ ف ػ ف عمميػػة تنريػػس التسػػديؿ ال ػػوتى

عمميػػة ادت اديػػة ٓٓ كم ػػا

مداؿ لمتخميف والخياؿ والتنسير ألم ا فى الوالب عممية " امتىػاؿ دمػؿ والنػاظ مػف امػا
واماؾ فى بحر خضـ مف الضدة والخىخىة واأل وات المختمطػة والمب مػة والمتداخمػة

يتخمم ا فترات ابوط وخنوت و مت ويماطاع ٓ
كما يف التسديؿ ال وتى

يىكؿ بيمة كتابية يو ًولية مباىرة يو غير مباىرة

بابتػة

مسبت ا الى م دراا اآلدمػى ــ ٓٓ و يمػزـ يحػدا حتػى مػف ًػاـ بػالتنريس ف مػف فيػف مدػرد "
منسر " يخطى وي يب ويحاوؿ الت يد وا متىاؿ لمتؼ ويلناظ
وًػػد ذاػػب الطػػاعف ألػػى ماػػر عممػػف لمباىػرتف

ػػباح يػػوـ ٖٕ ٜٜٔٙ/ٗ/كالملتػػاد دوف

يف يس ؿ عف المت ـ األوؿ يو يبحث عمف ولػو كامػت أت امػات المػت ـ األوؿ لمطػاعف

ػحيحة

يو عمى ي ًدر مف الددية ألمكف ضبط األخير والدريمة متمبس ب ا عمد ًبضف مبمس الرىوة
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ولػػـ يػػتـ الاػػبض عميػػف أآلّ فػػى يػػوـ ٕٗ ٗ/ي بلػػد المكالمػػة التمينوميػػة التػػى تمػػت مسػػا يػػوـ
ٕٕ ٗ/ي بلد مضى محو يوميف عمي ا واو ما ياكد الاوؿ ب ف مػزاعـ المػت ـ األوؿ لػـ تكػف
أ ّ أراا ػػات فارغػػة

يلتػػد ب ػػا و يلػػوؿ عمي ػػا ودػػا ت مػػف ًبيػػؿ الرغبػػة فػػى المدػػاة مػػف

المسػػبولية واللاػػاب بواسػػطة أت ػػاـ الطػػاعف واإلرىػػاد عمػػف تحػػت ت ػ بير وعػػد ةواغ ػ ار يعض ػػا
الرًابػػة اإلداريػػة ف ػ ذا يضػػيؼ ألػػى مػػا تاػػدـ الحالػػة المرضػػية التػػى يلػػامى مم ػػا الطػػاعف بسػػبب
مػػرض السػػكر فػػى الػػدـ وارتنػػاع الضػػوط وحادتػػف ألػػى م ػػؼ سػػاعة عمػػى األًػػؿ مػػف الوًػػت

لي بم فى وعى تاـ بلد اإلستيااظ مف الموـ بسبب ت بير تمؾ األمػراض عمػى حالتػف الل ػبية
والذاميػة ومػا يتماولػف مػف عاػاًير ويدويػة مسػا ً ػ فاػد بػات مػف الماكػد يف الػدليؿ المسػتمد مػف
ىريط التسديؿ السالؼ الذكر والمحادبة المسدمة عميف لـ يلد الحاً لكػى ياػاـ عميػف ًضػا
ب دام ػػة الط ػػاعف
الماض ٓ

ػ ةواذ خ ػػالؼ الحك ػػـ المطل ػػوف في ػػف ا ػػذا المظ ػػر فا ػػد يض ػػحى مليبػ ػاً واد ػػب
ٚػٓ ؿٍت ٚلف اٌزٕفيز

ف مػػف لمػػا كػػاف اإلسػػتمرار فػػى تمنيػػذ الحك ػـ المطلػػوف فيػػف ضػػد الطػػاعف مػػف ى ػ مف يف
يرتب يض ار ار دسيمة تمحؽ بف

يمكف مداركت ا خا ػة ويف حالتػف ال ػحية متػداورة وتػاذف

بالخطر بما يحؽ لف طمب وًؼ تمنيذ الحكـ ريبما ين ؿ فى اذا الطلف ٓ

425

فٍٙـــــزٖ األعجبة

يمتمس الطاعف مف محكمة الماض األمر بوًؼ تمنيذ الحكـ المطلػوف فيػف ماًتػا ريبمػا
ين ؿ فى اذا الطلف

كما يطمب ضـ المنردات لمزوم ا لتحايؽ بلض يودف الطلف ٓ

ٚاحلىـــُ  :ػ

أٚال

:

صبٔيب :

بابوؿ الطلف ىكقً ٓ
وفى الموضوع بماض الحكـ المطلوف فيف واإلعادة ٓ
احملبِ / ٝسعبئ ٝػـيخ
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ؽيبصح ِـجٛػبد سلبٌفخ
ـــــــــــ

اٌمؼيخ  1338/9901عٕؼ ِغزأٔف اٌؼغٛصح ـ ا  1331/10821عٕؼ اٌؼغٛصح )
اٌـؼٓ ثبٌٕمغ  82/11138ق
ـــــــــــــــــــــــــ
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زلىّخ إٌمغ
اٌذائشح اجلٕبئيخ
رمشيش ثأعجبة اٌـؼٓ ثبٌٕمغ
ادلمــــــذَ ِــــــٓ

:

مػ ػ ػػت ـ ـ

 .......ـ

محكػ ػ ػػوـ ضػ ػ ػػد ـ

طػ ػ ػػاعف

و موطم ػػف المخت ػػار مكت ػػب وكيم ػػف ومحامي ػػف األس ػػتاذ  /رد ػػابى عطي ػػف
المح ػػامى ب ػػالماض ػ ػ ٘ٗ ى ػػارع طمل ػػت ح ػػرب ػ ػ الا ػػاارة ػ ػ و وكيم ػػف
بالتوكيؿ الرسمى اللاـ رًـ ٖٔٚ٘ /اػ لسمة ٘ ٜٜٔتوبيؽ األاػراـ
ويتضمف التارير بالطلف بالماض فى األحكاـ .
ػــــــذ

:

ف ٝاحلىـُ :

الميابة اللامة
ال ػادر فػى  ٜٜٔٙ /ٚ /ٕٚمػف محكمػة ىػماؿ الديػزة اإلبتدابيػة ػ
دابػ ػرة د ػػمم مس ػػت مؼ اللد ػػوزة ػ ػ ف ػػى الاض ػػية رً ػػـ  ٖٖٕ٘ /لس ػػمة
 ٜٜٔٙد ػ ػ ػػمم مس ػ ػ ػػت مؼ اللد ػ ػ ػػوزة ( ٔ ٕٔٗٚلس ػ ػ ػػمة ٘ ٜٜٔد ػ ػ ػػمم
اللدػ ػػوزة ) والا ػ ػػاض بابػ ػػوؿ اإلس ػ ػػتبماؼ ى ػ ػػكق وف ػ ػػى الموض ػ ػػوع
برفضف وت ييد الحكـ المست مؼ ةوالزاـ المست مؼ الم اريؼ ٓ
و كامػػت محكمػػة دػػمم اللدػػوزة ً ػػد ًضػػت فػػى الاضػػية رً ػػـ /
ٔ ٕٔٗٚلس ػ ػ ػ ػ ػ ػػمة ٘ ٜٜٔغيابي ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػى  ٜٜٔ٘/ٕٔ/ٔٙبحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػبس
( الطػػاعف ) سػػمة مػػل الىػػوؿ وكنالػػة مابػػة دميػػف لوًػػؼ التمنيػػذ
والم ادرة والم اريؼ الدمابية

فلارض المت ـ وًضت محكمة

د ػػمم اللد ػػوزة ف ػػى الملارض ػػة بدمس ػػة  ٜٜٔٙ/ٖ/ٔٙبابول ػػا ى ػػكق
وفػ ػ ػػى الموض ػ ػ ػػوع ب ػ ػ ػػرفض وت يي ػ ػ ػػد الحك ػ ػ ػػـ الوي ػ ػ ػػابى المل ػ ػ ػػارض في ػ ػ ػػف
والم اريؼ ٓ
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اٌٛلبئــغ
أت مت الميابة اللامة الطاعف ب مف بتاريخ ٕٕ ٜٜٔ٘/ٛ/بدابرة ًسـ اللدوزة

ؽـبص

! ) مطبوعات و ور فوتوغ ػرافية مم ػافية ل داب اللامة ٓ( رلشد ؽيبصح ) ( ! )
و طمبت عاابف بالمادة  ٔٚٛ/مف ًاموف اللاوبات ٓ
ٔ ػ ػ و كػػاف ال اربػػد عمػػر عبػػد اللػػاؿ ًػػد حػػرر بتػػاريخ ٕٕ ٜٜٔ٘/ٛ/محض ػ ار يورد فيػػف يمػػف
وردت ألي ػػف ملموم ػػات تني ػػد ًي ػػاـ  ....... /ـ الم ػػت ـ ـ ( الط ػػاعف )

ػػاحب مح ػػؿ

مدػوارات "  ٓٓٓ " .....بحيػازة بلػػض ًطػل يبريػػة بالمحػؿ الخػاص بػػف واإلتدػار ب ػػا
بالمخالنػ ػػة ألحكػ ػػاـ الاػ ػػاموف  ٔٔٚلسػ ػػمة ٖ ٜٔٛالخػ ػػاص بحمايػ ػػة اآلبػ ػػار ويضػ ػػاؼ يف
تحرياتػػف يكػػدت ًيػػاـ المػػذكور بحيػػازة ةواح ػراز بلػػض الاطػػل األبريػػة ال ػػويرة وبلػػض
اللمػػقت الملدميػػة األبريػػة بالمحػػؿ المػػذكور الخػػاص بػػف كمػػا يضػػافت التحريػػات ًيػػاـ
المذكور ب عداد أطارات وبراويز مف المىوو ت الذابية والنضية ل ذ الاطل األبرية
ةواعداداا لمبيل بمحمف المذكور بمبالس بااظة لمسابػحيف (! ) .
ٕ ػ ػ و بت ػػاريخ ٕٕ ٜٜٔ٘/ٛ/أست ػػدر مح ػػرر المحض ػػر أذم ػػا م ػػف المياب ػػة اللام ػػة بض ػػبط
المػػت ـ المػػذكور وتنتيىػػف وتنتػػيش محمػػف "  " ......ـ  ....وذلػػؾ لضػػبط مػػايحوز يو
يحػػرز مػػف ًطػػل يبريػػة داخػػؿ متدػػر  ...وكػػذا م ػػايظ ر عرضػػاً يبػػا المنتػػيش ويل ػػد
دريمة يلاًب عمي ا الااموف ٓ
ٖ ػػ

و بتػػػاريخ ٕٕ ٜٜٔ٘/ٛ/الس ػػاعة ٖٓر ٜمس ػػا ًػ ػػاـ الضػػػابط المػ ػ ذوف ل ػػف ب ػػالتنتيش
بتحريػػر محضػػر بتمنيػػذ أذف التنتػػيش ٓ ذكػػر فيػػف يمػػف بلػػد يف أمت ػػى مػػف اللبػػور عمػػى
تمابيؿ وًطل مف اإلحدار يىتبف فى كوم ا يبرية ػ عبر عمى عدد  ٘ /مدػقت يدمبيػة
تحتػػو عمػػى

ػػور مخمػػة بػػاآلداب داخػػؿ كػػيس بقسػػتيؾ يبػػيض المػػوف

ٖٕ

ػػورة

فوتوغرافيػػة لػػبلض النتيػػات  .....ألػػخ ٓ وًيػػد المحضػػر بػػرًـ ٓ ٜٜٔ٘/ ٜٙٛأدار
اللدوزة ٓ
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ٗ ػ و بمػا عمػى أذف التنتػيش الباطػؿ المبمػى عمػى تحريػات غيػر دديػة

ػ وعمػى التنتػيش

الباطػػؿ الػػذ خػػرج عػػف حػػدود اإلذف ػ سػػمخت الميابػػة اللامػػة واًلػػة ضػػبط المدػػقت
موضوع الدعو المطلوف فى حكم ا بالطلف المابؿ ػ سػمخت ا مػف المحضػرٜٓٙٛ
 ٜٜٔ٘/أدار اللدوزة وًيدت ا دمحػة بػرًـ ٔ ٜٜٔ٘/ٕٔٗٚدػمم اللدػوزة ( المابمػة
) بيممػ ػ ػػا رفلػ ػ ػػت بػ ػ ػػذات المحضػ ػ ػػر ضػ ػ ػػد ذات المػ ػ ػػت ـ  /الطػ ػ ػػاعف ػ ػ ػ ػ الدمايػ ػ ػػة رًػ ػ ػػـ
ٖٕٖ٘ٔ ٜٜٔ٘/اللدػػوزة (ٓ ٜٜٔ٘/٘ٚكمػػى ىػػماؿ الدي ػزة ) وتلدمػػت الميابػػة اللامػػة
أت ػػاـ ومحاكمػػة الطػػاعف عمػػى واًلػػة الدمحػػة المس ػػموخة مػػف مم ػػؼ الدمايػػة حي ػػث
درت في ا األحكاـ المتلاًبة منة البياف والتى أمت ت بالحكـ اإلستبمافى المطلػوف
عميف سالؼ البياف ػ فطلف عميف الطاعف بطريؽ الماض برًـ

 /تتابل بتاريخ

 ٜٜٔٙ /ٜ /ػ وذلؾ للسباب اآلتية  :ػ
أعـــــجبة اٌـؼـــــٓ
أٚال  :ػ اٌمظٛس ٚاإلخالي حبك اٌذفبع :
ًدـ الطاعف لممحكمة اإلستبمافية بدمسة  ٜٜٔٙ/ٚ/ٚمذكرة مكتوبػة بدفاعػف لػـ تكػف
يمػػاـ محكمػػة يوؿ دردػػة التػػى ييػػدت المحكمػػة اإلسػػتبمافية حكم ػػا ألسػػبابف دوف يف تلػػرض
بتاتػا ل ػذ المػذكرة

بػاإليراد و بػالرد

بػؿ لػـ تىػر ألػى تاػديم ا بمػدومات حكم ػا مػل

يف اػػذ المػػذكرة تضػػممت دفاعػػا دواري ػا يسػػتودب يف تلػػرض أليػػف المحكمػػة بػػاإليراد والػػرد
حيث ورد مما ورد بتمؾ المذكرة مام ف :
* ثـالْ إرْ إٌيبثخ ثبٌزفزيش
ٌؼذَ عذيخ اٌزؾشيبد ٚثـالْ ِب ث

ػٍيٗ

دػػا بمحضػػر التحريػػات المػػارخ ٕٕ ٜٜٔ٘/ٛ/المحػػرر بملرفػػة ال اربػػد  /عمػػر عبػػد
اللػػاؿ يمػػف وردت أليػػف ملمومػػات مػػف يحػػد م ػػادر الس ػرية (! ) التػػى لػػـ يحػػدداا (! ) ب ػ ف
المػ ػػت ـ  ......... /ػ ػػاحب محػ ػػؿ "  " ......يحػ ػػوز بلػ ػػض الاطػ ػػل األبريػ ػػة (! ) بالمحػ ػػؿ
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الخاص بف واإلتدار ب ا (! ) بالمخالنة ألحكاـ الااموف  ٖٛ/ٔٔٚالخاص بحماية ا بػار ػ
ويضاؼ محرر المحضر يف التحريػات يكػدت

ػاحب

ػحة اػذ الملمومػات بػ ف المػذكور

محؿ مدػوارات وم ػوغات يحػوز ويحػرز (! ) بلػض الاطػل ألبريػة ال ػويرة (! ) وبلػض
(! ) اللمقت الملدمية األبرية (! ) المادرة ويمف ياوـ بلمؿ أطارات وبراويز مف المىوو ت
الذابية والنضية ل ذ الاطل األبرية ةواعداداا لمبيل بمحمف المذكور بمبالس بااظة لمسػابحيف
ٓ
ولػـ يبػيف محػرر المحضػر م ػدر السػر المزعػوـ
ووضػلف اػؿ اػػو ىػركة يـ ماسسػػة فرديػة يـ خقفػػف
المزعػػوـ حيازت ػػا ةواحرازاػػا واإلتدػػار في ػػا
الاطػػل األبريػػة المزعومػػة

ػ كمػا لػـ يبػيف طبيلػة المحػؿ

ػ ولػـ يبػػيف مػااى موعيػػة الاطػل اآلبريػػة

ػػ ولػػـ يبػػيف م ػػدر ح ػػوؿ المػػت ـ عمػػى تمػػؾ

ػ كمػػا لػػـ يبػػيف موعيػػة اللمػػقت الملدميػػة األبريػػة المػػادرة المزعػػوـ

حيازت ا واإلتدار في ا ػ ولـ يبيف م در ح ػوؿ المػت ـ عمػى تمػؾ اللمػقت المزعومػة ػ
كما لـ يبيف كينية و يسموب و ظػروؼ اإلتدػار فػى اػذ و تمػؾ مػف الاطػل واللمػقت
األبرية المزعومة
فمـ ين م محرر المحضر عف م در السػر المزعػوـ ػ ةواكتنػى سػيادتف ـ فػى
تحرياتػػف المزعومػػة

بترديػػد مػػا ياػػوؿ اف م ػػدر السػػر ( المد ػػوؿ ) مامػػف أليػػف

ـ وًلػػد

سػػيادتف عػػف أد ػ ار ي تحريػػات واًليػػة دديػػة تاكػػد ػ ػ يو تمنػػى ػ ػ م ػا ياػػوؿ اف م ػػدر السػػر
( المد وؿ ) يم ا أليف ٓٓ ةواكتنى سيادتف بمدرد ترديد عاـ مب ـ ومد ؿ وغير محدد لذات
كقـ م در السر ( المد وؿ ) !
واػذا الكػقـ اللػابـ الويػر محػدد والويػر ممسػوب ألػى م ػدر دمػى محػدد
تحريات ددية يمكف يف يم ض عمي ا أذف بالتنتيش ٓ
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ػ

يلػد

ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ف ٝؽىّني ِٓ ػي ْٛأؽىبِٙب ثأْ  :ــ
" لمػػا كػػاف مػػف الماػػرر يف األحكػػاـ يدػػب يف تمبمػػى عمػػى األدلػػة التػػى ياتمػػل مم ػػا
الااضػػى بادامػػة المػػت ـ يو بب ار تػػف

ػػاد ار فػػى ذلػػؾ عػػف عايػػدة يح ػػم ا اػػو ممػػا يدريػػف مػػف

التحايؽ مستاق فى تح يؿ اذ اللايدة بمنسف

يىاركف في ا غيػر و ي ػم فػى الاػاموف يف

يدخؿ فى تكويف عايدتف ب حة الواًلة التى يًاـ ًضا

عمي ا يو بلدـ

حت ا حكمػا لسػوا

ٓ ويمػػف واف كػػاف األ ػػؿ يف لممحكمػػة يف تلػػوؿ فػػى تكػػويف عايػػدت ا عمػػى التحريػػات ب عتباراػػا
ملػززة لمػػا سػػاًتف مػػف يدلػػة طالمػػا يم ػػا كامػت مطروحػػة عمػػى بسػػاط البحػػث ا يم ػػا

ت ػػمم

وحػػداا ألف تكػػوف ًريمػػة مليمػػة يو دلػػيق يساسػػيا عمػػى ببػػوت الت مػػة ٓ ولمػػا كػػاف البابػػت يف
ضػػابط المباحػػث لػػـ يبػػيف لممحكمػػة م ػػدر تحرياتػػف لملرفػػة مػػا اذا كػػاف مػػف ىػ م ا يف تػػاد
الػى

ػػحة مػا يمت ػػى اليػف ف م ػػا ب ػذ المبابػػة تلػدو يف تكػػوف مدػرد ير ل ػػاحب ا تخضػػل

حتما ت ال حة والبطقف وال دؽ والكذب الى يف يلرؼ م ػدر ويتحػدد كم ػف ويتحاػؽ
الااضى ممف بمنسف حتى يستطيل اف يبسط رًابتف عمى الدليؿ ويادر ًيمتف مػف حيػث

ػحتف

يو فساد وامتادف فى الدعو او عدـ امتادف واذ كامت المحكمة ًػد دلمػت يسػاس اًتماع ػا
ير محػػرر محضػػر التحريػػات ف ػ ف حكم ػػا يكػػوف ًػػد بمػػى عمػػى عايػػدة ح ػػم ا الىػػااد مػػف
تحري ػػف

عم ػػى عاي ػػدة يس ػػتامت المحكم ػػة بتح ػػيم ا بمنسػ ػ ا ف ػػاف ذل ػػؾ مم ػػا يلي ػػب الحك ػػـ

المطلوف فيف بما يتليف ملف ماضف وا حالة بوير حادة الى بحث بػاًى مػايبير الطػاعف فػى
طلمف "
* ماض  ٜٖٔٛ/ٖ/ٔٚػ س ٖٗ ػ  ٜٚػ ٕٖٜ
* ماض  ٜٔٙٛ/ٖ/ٔٛػ س  ٜٔػ ٕ ٙػ ٖٖٗ
يضػػاؼ ألػػى ذلػػؾ يف محػػرر محضػػر التحريػػات ًلػػد عػػف أدػ ار ي تحريػػات دديػػة
بمنسف ػ واو لو دػد فػى تحريػف ألبػاف طبيلػة ووضػل المحػؿ واػؿ اػو لىػركة يـ ماسسػة
فردية ػ واو لو دد فى تحريف ألبػاف مػف الحػابز لػف ػ واػؿ اػو المػت ـ بمنػرد يـ ملػف
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مىػاركيف فػى الحيػازة

ػ واػو لػو دػد حاياػة فػى تحريػف ألبػاف مػوع وطبيلػة الاطػل األبريػة

المزعومة ػ وموع وطبيلػة اللمػقت األبريػة المػادرة المزعومػة ػ واػو لػو دػد فػى تحريػف
لحدد وبيف مف يمد وف لممحؿ للمؿ ب ارويز ل ـ ولحدد مف واًل ذلؾ اؿ المت ـ حسف المية
مسػػخر مػػف الويػػر للمػػؿ براويػػز ةواطػػارات لماتميػػات ـ يـ يمػػف تػػادر بػػار وعمػػقت ويبيل ػػا
لحساب منسف ! واو لو دد فى تحريف لبيف م در يو م ادر الح وؿ عمى اذ الاطل
واللمػقت األبريػة ( المزعومػػة )

بػػؿ أف ذلػؾ يودػػب وادباتػف ويدػػد لخدمػة يغػراض

عممف الذ يتدف يساسػاً لومػؽ تدػارة اآلبػار فػى ممابل ػا ػ وًلػود سػيادتف عػف تحديػد وبيػاف
اػػذ الم ػػادر دليػػؿ عمػػى يمػػف لػػـ يدػػر فػػى الواًػػل ي

تحريػػات

ػ ػ دليػػؿ ذلػػؾ ييضػػا يف

سػػيادتف لػػو دػػد فػػى تحريػػف لحػػدد و بػػيف كينيػػة ويسػػموب وظػػروؼ اإلتدػػار فػػى ا ػذ الاطػػل
واللمقت األبرية المزعومة !
و ي ػػة ع ػػدـ ددي ػػة ا ػػذ التحري ػػات م ػػاورد بىػ ػ ادة الس ػػيد  ......... /من ػػتش ب ػػار
ممطاة ساارة وربػيس المدمػة المىػكمة بلرفػة الميابػة ( تحايػؽ الميابػة ٖٕٜٜٔٙ/ٛ/ص ٛ /
) مػػف بقبػػة مػػف الخب ػ ار ػ حيػػث ىػ د ب ػ ف غالبيػػة الاطػػل المضػػبوطة غيػػر يبريػػة والبػػاًى
مىػػكوؾ فيػػف ويف المدمػػة تو ػػى ب متػػداب لدمػػة مػػف ًطػػاع اآلبػػار اإلسػػقمية لنحػػص تمػػؾ
المضبوطات ةوابدا ال ير في ا ٓ
ومم ػػا تا ػػدـ يب ػػيف يف اإلذف ب ػػالتنتيش ً ػػد

ػػدر ب ػػاطقً لركوم ػػف أل ػػى تحري ػػات

ورية غير ددية مما يبطؿ اإلذف ال ادر بما عمي ا بكؿ ما يترتب عميف ٓ
* ماض  ٙٛ / ٖ /ٔٛػ س  ٜٔػ ٔ ٙػ ٖٖٔ

* ماض  ٚٚ / ٔٔ / ٙػ س  ٕٛػ ٓ ٜٔػ ٜٗٔ
* ماض ٗ  ٚٚ / ٕٔ/ػ س  ٕٛػ  ٕٓٙػ ٔٓٓٛ
* ماض ٖ  ٚٛ / ٗ /ػ س  ٕٜػ  ٙٙػ ٖٓ٘
* ماض  ٚٛ / ٔٔ / ٕٙػ س  ٕٜػ ٓ ٔٚػ ٖٓٛ
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* ثـالْ وً ِبرشرت ػٍ ٝإرْ اٌزفزيش اٌجبؿً
مبب ف ٝرٌه ثـالْ ٚػذَ عٛاص اإلػزذاد ٌشٙبدح ِٓ لبَ ثبإلعشاء اٌجبؿً
ٚوً ِٓ شبسو ٖٛف ٝإعشائٗ
حرص الااموف وحرص الاضا عمى حماية الحاياة مف ي تزييؼ يدخؿ عمي ا  ،ــ
فدػػرت يحكػػاـ الاضػػا عمػػى يف زـ ااػػدار ا د ػ ار لبطقمػػف

ـ ـ ااػػدار وعػػدـ ا عتػػداد

بى ادة مف ًػاـ بػف يو ىػارؾ فيػف ـ ـ ألف الضػمامة تم ػار حػيف يبطػؿ ا دػ ار مػف ماحيػة
ما يعت ار ويب ير مف البطقف بى ادة مف ًػاـ بػفٓٓ فػذلؾ ت ػاتر يتمػز عمػف الىػارع ويتمػز
عمػػف الاضػػا ٓٓ فحػػيف يبطػػؿ ا دػ ار
بدعاو

يسػػتطيل مػػف يدػ ار يف يرفػػل عمػػف اػػذا الػػبطقف

ًولية يسوً ا ػ يو يمتؼ حوؿ البطقف بى ادة يبدي ا عف مضموف اػذا ا دػ ار

الباطؿ سوا سطرت فى محضر يو يبديت يماـ المحاؽ يو يماـ المحكمة ٓ
ار ــ " بلدـ دواز األعتداد بى ادة مف ًػاـ يو
لذلؾ حكمت محكمة الماض مر اً
ىارؾ فى ا د ار ات الباطمة " وب ف " مف ًػاـ يو ىػارؾ فػى ا دػ ار ات الباطمػة تابػؿ ممػف
الى ادة عمي ا "ٓ
* ماض ٘ ٙٛ/ٕ/ــ س  ٜٔــ ٖٕ ــ ٕٗٔ
* ماض ٗ ٚٚ/ٕٔ/ــ س  ٕٛــ  ٔٓٙــ ٔٓٓٛ
ٚفــ ٝؽىــُ حملىّــخ اٌــٕمغ رمــٛي  " :لمػػا كػاف بطػػقف التنتػػيش ماتضػػا
ًاموما عدـ التلويؿ فى الحكـ با دامة عمى ي دليؿ يكػوف مسػتمدا ممػف وبالتػالى فػق يلتػد
بى ادة مف ًاـ ب ذا ا د ار الباطؿ ٓ"
*

ماض  ٜٔٛٗ/ٗ/ٔٛــ س ٖ٘ ــ  ٜٚــ ٕٗٛ
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* ثـالْ إِزذاد اٌزفزيش
إىل خبسط ٔـبق اإلرْ ٚثـالْ وً ِبرشرت ػٍ٘ ٝزا اإلِزذاد
الاضػية موضػوع اإلذف ًضػية بػار

ػ أم ػرفت أد ار ات ػا مػف البدايػة أسػتد ً

وتحايااً ػ ألى ضبط ما يظف (! ) يف المت ـ يحوز ويحرز ويتاج ر فيػف مػف الاطػل األبريػة
واللمػػقت األبريػػة ٓ و ػػدر أذف الميابػػة اللامػػة بػػالتنتيش خ ي ػاً لض ػبط الاطػػل األبريػػة
واللمػػقت األبريػػة ٓ يمػػا مػػا يظ ػػر عرضػاً يبمػػا التحايػػؽ دوف بحػػث ما ػػود ف مػػف ًاعػػدة
عامة مرداا ألى المادة ـ ٓ٘ ي ٓج التى ًضت باآلتى  :ػ
"
اإلستد

يدػ ػػوز التنتػ ػػيش أ لمبحػ ػػث عػ ػػف األىػ ػػيا الخا ػ ػػة بالدريمػ ػػة الدػ ػػار دمػ ػػل

ت يو ح وؿ التحايؽ بى م ا ٓ
ومل ذلػؾ أذا ظ ػر عرضػاً يبمػا التنتػيش ودػود يىػيا تلػد حيازت ػا دريمػة يو تنيػد

فى كىؼ الحاياة فى دريمة يخر
فالااعػػدة األ ػػولية اللامػػة

داز لم مور الضبط الاضابى يف يضبط ا " ٓ
ػ يمػػف يدػػب عمػػى مػ مور الضػػبط الاضػػابى يف يتايػػد

بالورض مف التنتيش ٓ
ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :
" يف اإلذف ال ػػادر مػػف الميابػػة ألحػػد م ػ مور الضػػبطية الاضػػابية بتنتػػيش مػػت ـ فػػى
دمايػػة يو دمحػػة يمكػػف يف يم ػػرؼ بحسػػب م ػػف والوػػرض الما ػػود ممػػف ألػػى غيػػر مػػا يذف
بتنتيىػػف وذلػػؾ لمػػا ياتضػػية

ػػدور كػػؿ أذف مػػف اػػذا الابيػػؿ مػػف مظػػر خػػاص فػػى تاػػدير

الظروؼ المستمزمة لمتنتيش ومبمس أحتماؿ أستنادة التحايؽ ممف " ٓ
*

ماض ٕٔ ٜٖٔٛ/ٕٔ/مدموعة الاواعد الاامومية دػ ٗ ػ ٖٖٓ ػ ٖٜٔ

وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ـ
"

يمف أذا كاف لردؿ الضبطية الاضابية يف ينتش عف سقح

ف ف لػف يف يضػبط

كؿ دريمة تظ ر لف عرضاً فى يبما تنتيىػف عػف السػقح دوف سػلى مػف دامبػف فػى أدػ ار
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التنتيش بحباً عف اذ الدريمة التى لـ ياذف بالتنتيش مف يدم ا ف ذا او تداوز الحػدود
وفػػتش لويػػر الوايػػة التػػى يبػػيم لػػف التنتػػيش مػػف يدم ػػا كػػاف عممػػف بػػاطقً

فػػاذا كػػاف البابػػت

بالحكـ يف الضابط الذ كاف ينتش عف سقح ًرر يمف بمدرد يف يمسػؾ بمحنظػة المػت ـ
ىـ رابحة األفيوف تمبلث مم ا فنتىػ ا

ف ػذا ملمػا يف تنتيىػف الحافظػة لػـ يكػف مبميػا

عمى يمف أىتبف فػى ودػود ىػئ ممػا كػاف يبحػث عمػف ب ػا

ةواممػا فتىػ ا ألمػف أكتىػؼ ودػود

األفيوف في ا "
* ماض  ٜٔ٘ٓ/ٔٔ/ٔٚػ س ٕ ػ ٗ ٛػ ٕٔٚ
وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ــ
"

المسػػتناد مػػف مػػص المػػادة  ٘ٓ /أد ػ ار ات دمابيػػة وتاريػػر لدمػػة الىػػيوخ ومػػا أسػػتار

عميف ًضا محكمة الماض يمف
الدػػار دمػػل اإلسػػتد

يدوز التنتيش أ لمبحث عف األىيا الخا ة بالدريمة

ت يو ح ػػوؿ التحايػػؽ بى ػ م ا

ويمػػف أذا ظ ػػر يبمػػا تنتػػيش

حيم ودود يىيا تلد حيازت ا دريمة او تنيػد فػى كىػؼ الحاياػة فػى دريمػة يخػر دػاز
لم ػ مور الضػػبط الاضػػابى يف يضػػبط ا بىػػرط يف تظ ػػر عرضػػا يبمػػا التنتػػيش ودوف سػػلى
يست دؼ البحث عم ا " ٓ
* ماض ٘ٔ  ٜٔٚٔ /ٔٔ /ػ س ٕٕ ػ  ٜٔ٘ػ ٙ٘ٙ
وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ أيؼب ثأٔٗ  :ـ
" أذا كػػاف التنتػػيش ًػػد أسػػتمند غرضػػف بضػػبط الخمدػػر المضػػبوط

واػػو مػػف مػػف

األسػػمحة التػػى لػػيس ل ػػا ذخػػابر حتػػى يمكػػف اإلحتدػػاج ب ػ ف الضػػابط كػػاف يبحػػث عم ػػا فػػى
ف ػ ف مػػا ًػػاـ بػػف الضػػابط مػػف تنتػػيش

ديػػب ال ػػدير بلػػد ضػػبط السػػقح المػػذكور

حػػؽ

لضبط ذلؾ السقح يكوف مخالناً لمااموف " ٓ
* ماض  ٜٔٙٔ/ٙ/ٜٔػ ٕٔػ  ٖٔٙػ ٓٔٚ
وباب ػػت بمطالل ػػة محض ػػر التنت ػػيش يف مح ػػرر ك ػػاف ً ػػد أس ػػتوفى ةواس ػػتمند غرض ػػف
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وزي ػػادة م ػػف التنت ػػيش م ػػف يد ػػؿ الدريم ػػة الد ػػار دم ػػل اإلس ػػتد
بىػ م ا

ت و ػػدر أذف التنت ػػيش

ػ فاػػد يببػػت بمحضػػر يمػػف  :ػ (ٔ) ًػػاـ بتنتػػيش ىػػخص المػػت ـ وضػػبط ملػػف مػػا

أدعػػى يمػػف ضػػبطف ملػػف مػػف عمػػقت وًطػػل (ٕ) ًػػاـ بتنتػػيش الخزيمػػة الحديديػػة الخا ػػة
بالمحػػؿ وعبػػر عمػػى مػػا أدعػػى يمػػف عبػػر عمي ػػا ب ػػا مػػف ًطػػل ةواطػػارات وعمػػقت وتمابيػػؿ
وخقفف (ٖ) وًاـ بتنتيش المخزف الخاص بالمحؿ وعبر عمى ما أدعى يمف عبر عميف بف مف
تمابيؿ مف البرومز وتمباؿ حدر

ٓ

أ يف السػػيد الضػػابط لػػـ يكتػػؼ بمػػا ياػػوؿ أمػػف عبػػر عميػػف بى ػ ف الدريمػػة الدػػار
التنتػػيش مػػف يدم ػػا

ػػ ولػػـ يامػػل ب مػػف ًػػد أسػػتمند بالنلػػؿ غرضػػف مػػف التنتػػيش فمضػػى

يسلى ويبحث ويماب ألى يف عبرػ حسبما ياوؿ ػ عمى عدد ٘ مدػقت يدمبيػة ًػاؿ يم ػا
تحتو عمى

ور مخمة باآلداب اللامة داخؿ كيس مػف البقسػتيؾ بػف ييضػا ػ فيمػا ياػوؿ

ػ عدد ٖٕ

ورة فوتوغرافية لبلض النتيات عرايا فى يوضاع مخمة باآلداب ٓ

فػػالمدقت الخمسػػة وال ػػور النوتوغرافيػػة كامػػت مودػػودة ػ بػ ًرار الضػػابط منسػػف ػ
فى كيس بقستيؾ يسػتطيل مػف تحسػس ظػاار ودوف يف ينتحػف ماايػؾ بمطاللػة مافيػف ػ
يف يلرؼ وبيايف يمػف يحتػو عمػى ًطػل يبريػة يو تمابيػؿ يبريػة يو عمػقت يبريػة ٓ ومػل
ذلػػؾ ًػػاـ سػػيادتف ينػػض ةواخ ػراج ومطاللػػة مػػافى ذلػػؾ الكػػيس مػػف مدػػقت و ػػور

تػػدخؿ

بتاتػػا فػػى الدريمػػة الدػػار التنتػػيش بى ػ م ا ولػػـ تظ ػػر لسػػيادتف عرض ػاً ةواممػػا سػػلى ألي ػػا
بنض ةواخراج ومطاللة ما فى الكيس الذ عرؼ مادما مف تحسس ما بداخمف يمف مدػقت
و ور فوتوغرافية يستحيؿ يف تكوف ًطلاً يو تمابيؿ يو عمقت يبرية

بـ او بلػد يف فػض

ويخػػرج مػػا ف ػػى الكػػيس باديػػا لليميػػف بوضػػوح بػػق ي أدت ػػاد يم ػػا مح ػػض

ػػور مد ػػقت

تلميػػف و تت ػػؿ بالدريمػػة الدػػار التنتػػيش بى ػ م ا ػ ػ يخػػذ سػػيادتف يت ػػنم اػػذ ال ػػور
والمدقت ويت مؿ فيما بداخؿ المدقت ليحكـ عمي ػا بليمػف اػو يم ػا مخمػة بػاآلداب ػ وذلػؾ
يخػرج يايمػاً عػػف حػػدود اإلذف ال ػادر لػػف ولػػـ يظ ػػر لػػف عرضػاً بويػػر سػػلى يبمػػا التنتػػيش
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ةوامما سلى أليف سلياً بلد يف أستمند التنتيش غرضف ٓ
ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ـ
"

أذا كاف التنتيش ًد أستمند غرضف بضبط الخمدر المضػبوط

واػو مػف األسػمحة

التػػى لػػيس ل ػػا ذخػػابر حت ػػى يمكػػف اإلحتدػػاج بػػ ف الض ػػابط ك ػػاف يبح ػػث عم ػػا ف ػػى دي ػػب
ال ػػدير بلػػد ضػػبط السػػقح المػػذكور فػػاف مػػا ًػػاـ بػػف الضػػابط مػػف تنتػػيش

حػػؽ لضػػبط

ذلؾ السقح يكوف مخالناً لمااموف ٓ "
*

ماض  ٜٔٙٔ/ٙ/ٜٔػ س ٕٔ ػ

ٚيمٛي اٌذوزٛس  /زلّٛد صليت ؽغ
"

 ٖٔٙػ ٓٔٚ

ف ٝششػ لبٔ ْٛاإلعشاءاد اجلٕبئيخ  :ـ

فػ ذا فػتش مػ مور الضػبط الاضػػابى مسػكماً فػػى ىػ ف دريمػػة سػرًة باػرة يو حيػازة تمابيػػؿ

يبرية غيػر مػرخص بحيازت ػا فنػتم دردػا

ػوي اًر عبػر فيػف عمػى مػادة مخػدرة

ديب سترة حابز البيت فلبػر فيػف عمػى ماػود مزينػف

يو وضػل يػد فػى

كػاف ضػبط المخػدر يو الماػود المزينػة بػاطقً ٓ

ويت ؿ بذلؾ يمف أذا حاؽ التنتيش غرضف تليف أم اا

ف ذا أستمر فيف مل ذلؾ م مور الضبط

الاضابى فلبر عمى ىئ تلد حيازتف دريمة فضبطف كاف ضبطاً باطقً " ٓ


دٓ محمود مديب حسمى ػ اإلد ار ات الدمابية ػ ط  ٜٔٛٛػ ص ٕٜ٘
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ال رٛعذ عشميخ
عٛاء اخزٔب ثذفبع ادلزُٙ
أْ اٌٍفبلخ ادلؼجٛؿخ ختض ػّيال ٔغيٙب
ٚال يؼشف ادلز ُٙزلزٛا٘ب
أَ أٔىشٔب ػٍيٗ ٘زا اٌذفبع
ألْ اٌؼشع أ ٚاٌزٛصيغ أ ٚاإلجتبس ال ٚعٛد ذلُ
ٚمل يضجذ ثزبرب ٚعٛد أٔ ٜيخ ٌٍؼشع أ ٚاٌزٛصيغ أ ٚاإلجتبس
إرّٙذ إٌيبثخ ادلغزأٔف ثأٔٗ  :ـ

" بت ػػاريخ ٕٕ ٜٜٔ٘/ٛ/ب ػػدابرة ًس ػػـ اللد ػػوزة ح ػػاز مطبوع ػػات و ػػور فوتوغرافي ػػة
ممافية ل داب اللامة " ٓ
وطمبت عاابف بالمادة  ٔٚٛ /عاوبات ٓ
ٔٚظذ ادلبدح  124 /ػمٛثبد ػٍ ٝأٔٗ  :ـ
"

يلاًػػب بػػالحبس مػػدة

تزيػػد عمػػى سػػمتيف وبو ارمػػة

تدػػاوز خمسػػمابة دميػػف يو ب حػػد اػػاتيف اللاػػوبتيف كػػؿ مػػف

تاػػؿ عػػف عى ػريف دمي ػػا و
ػػمل يو حػػاز با ػػد اإلتدػػار يو

التوزيػ ػػل يو اإليدػ ػػار يو الم ػ ػػؽ يو اللػ ػػرض مطبوعػ ػػات يو مخطوطػ ػػات
أعقمػػات يو

يو رسػ ػػومات _يو

ػػو اًر محنػػورة يو مماوىػػة يو رسػػوماً يدويػػة يو فوتوغرافيػػة يو أىػػارات رمزيػػة يو

غير ذلؾ مف األىيا يو ال ور عامة أذا كامت ممافية ل داب اللامة "ٓ
" ويلاًب ب ذ اللاوبة كؿ مف أستورد يو

در يو ماؿ عمداً بمنسف يو بويػر ىػيباً

مما تادـ لمورض المذكور وكؿ مف يعمف عمف يو عرضف عمػى يمظػار الدم ػور يو باعػف يو
يدر يو عرضف لمبيل يو اإليدػار ولػو فػى غيػر عقميػة وكػؿ مػف ًدمػف عقميػة بطريػؽ مباىػرة
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ولو بالمداف وفى ي

ػورة مػف ال ػور وكػؿ مػف وزعػف يو سػممف لمتوزيػل ب يػة وسػيمة وكػذلؾ

كؿ مف ًدمف س اًر ولو بالمداف با د أفساد ا خقؽ " ٓ
" وكػػؿ مػػف د ػػر عقميػػة ب غػػاف يو

ػػدر عمػػف كػػذلؾ

ػػياح يو خط ػػب مخالنػػة

ل داب وكؿ مف يغر عقمية عمى الندور يو مىر أعقمات يو وسابؿ عػف ذلػؾ ييػاً كامػت
عبارات ا " ٓ
و واضػػم مػػف

ػػيوة النا ػرة األولػػى لممػػادة يف الحيػػازة غيػػر مدرمػػة لػػذات ا

ػ ػ ويم ػػا

أى ػػترطت لتدػ ػريـ الحي ػػازة يف تك ػػوف " با ػػد اإلتد ػػار يو التوزي ػػل يو اإليد ػػار يو الم ػػؽ يو
اللرض "  .فق عااب عمى الحيازة أ ً أذا أًترمت ب ذا الا د ٓ
كػذلؾ الناػرة الباميػة لممػادة المػذكورة ًػد درمػت
عمداً

ػور اإلسػتيراد يو الت ػدير يو الماػػؿ

ػ ًد أىترطت لمتدريـ يف يكوف ذلؾ لػذات الوػرض المػذكور بػالنارة السػاباة

ي يف

يكوف اإلستيراد يو الت دير يو الماؿ عمداً ـ با د اإلتدػار يو التوزيػل يو اإليدػار يو الم ػؽ
يو اللرض ػ واذا الا د مستناد ييضاً مما م ت عميػف بايػة الناػرة الباميػة مػف المػادة باول ػا
 :ػ " وكؿ مػف يعمػف عمػف يو عرضػف عمػى يمظػار الدم ػور يو باعػف يو يدػر يو عرضػف لمبيػل
يو اإليدار  ..وكؿ مف ًدمف عقمية  .....وكؿ مف وزعف يو سػممف لمتوزيػل  ...وكػذلؾ كػؿ
مف ًدمف ٓ ...
فالحيازة المدردة غير ملاًب عمي ا لذات ا ػ وب ريم المص ـ مػالـ تكػف مارومػة با ػد
اإلتدػار يو با ػد التوزيػل يو با ػد اإليدػار يو با ػد الم ػؽ يو با ػد اللػرض .

ػ كػذلؾ

اإلستيراد والت دير والماؿ غير ملاًب عمي ـ ػ وب ريم المص ـ مالـ يكػف ذلػؾ مارومػاً بػذات
الورض المذكور واو اإلتدار يو التوزيػل يو اإليدػار يو الم ػؽ يو اللػرض  .فبويػر ذلػؾ
تدريـ ألف المص يست دؼ الملاًبة عمى أفساد اخقؽ الوير و يلاًب الحابز عمى ما يحوز
لمنسف حيازة مدردة غير مارومة با د التوزيل يو اإلتدػار يو اإليدػار يو اللػرض عمػى الويػر
ػ ولذلؾ عاًب المص عمى اإلعقف فػى ذاتػف وعمػى اللػرض عمػى يمظػار الدم ػور فػى ذاتػف
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وعمػػى يفلػػاؿ البيػػل يو اإليدػػار يو اللػػرض وكػػذا عمػػى يفلػػاؿ التاػػديـ لمويػػر ويفلػػاؿ التوزيػػل يو
التسػػميـ لمتوزيػػل  .ػ ػ وكػػذا عمػػى يفلػػاؿ الد ػػر عقميػػة وال ػػياح والخطػػب المخالنػػة ل ػ داب ػ ػ
ويفلاؿ أغ ار الوير عقمية عمى الندور يو مىر أعقمات مف اذا الابيؿ ٓ
فدميػػل ال ػػور المابمػػة بالمػػادة  ٔٚٛ /عاوبػػات مىػػروط لت بيم ػػا يف تكػػوف با ػػد
اإلتدػػار يو التوزيػػل يو اإليدػػار يو الم ػػؽ يو اللػػرض عمػػى الويػػر

ػ ػ يو يف تكػػوف األفلػػاؿ

المادية ذات ا يفلا ً متد ػة مباىػرة لمويػر كػاإلعقف فلػقً يو اللػرض فلػقً يو البيػل فلػقً يو
اللرض فلق عمى يمظار الدم ور يو البيل فلقً يو التػ دير فلػقً يو التاػديـ فلػقً يو التوزيػل
فلقً يو التسميـ لمتوزيل فلقً يو الد ر فلقً يو ال ياح فلقً يو الخطب فلقً يو اإلغ ار فلقً
وعقمية  .يما الحيازة المدردة الوير مارومة با د اإلتدار يو التوزيل يو اإلتدػار يو الم ػؽ
يو اللرض فق عااب عمي ا ٓ
وبػػدي ى يمػػف يكنػػى ً ػػد اإلتدػػار بمنػػرد يو ً ػػد التوزيػػل بمنػػرد يو ً ػػد الم ػػؽ
بمنر يو ً ػد اللػرض بمنػرد ػ لتدػريـ الحيػازة ػ ألف الػمص أسػتخدـ يداة اللطػؼ " يو " التػى
ػػورة مػػف اػذ ال ػػور لما ػد مػػف الحيػػازة لتدريم ػا

ػ أ ً يف

تنيػد الموػػاير

ػ فتكنػػى كػؿ

تدريـ الحيازة

ياوـ ممنػرداً بويػر أًتػراف ب ػورة ولػو واحػدة عمػى األًػؿ مػف اػذ ال ػور مػف

ور الا د ٓ
* ٚف ٝؽىّٙب اٌظبدس  1342/12/04رمٛي زلىّخ إٌمغ  :ـ
"

م ػػص الم ػػادة  ٔ/ٔٚٛم ػػف ً ػػاموف اللاوب ػػات بخ ػػوص حي ػػازة ىػ ػرابط في ػػديو مخم ػػة

بػاآلداب التػػى يخػذ الحكػػـ الطػاعف ب ػػا

تسػتودب لممسػػا لة الدمابيػة يف تكػػوف الحيػازة با ػػد

اإلتدار يو اإليدار فحسب بؿ يكنى لذلؾ يف تكوف تمؾ الحيازة با ػد اللػرض بماابػؿ كػاف
يـ بوير " ٓ
* ماض  ٜٔٛٚ/ٔٓ/ٕٛػ س  ٖٛػ  ٜٔ٘ػ ٛٚٛ
ولػػـ يببػػت فػػى حػػؽ المػػت ـ المسػػت مؼ يمػػف بػػاع يو ماػػؿ او وزع يو يدػػر يو عػػرض يو
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ًػدـ يو ل ػػؽ اػػذ المدػػقت يو ال ػور

ػ ولػػـ يببػػت فػػى حاػف يمػػف حازاػػا با ػػد اإلتدػػار يو

التوزيل يو اإليدار يو اللرض ػ بؿ وغير بابت ي قً فػى حاػف يمػف يلمػـ محتػو تمػؾ المنافػة
الت ػػى مس ػػي ا يح ػػد اللم ػػق ةواح ػػتنظ ب ػػا المح ػػؿ بحالت ػػا دوف فضػ ػ ا أمتظ ػػا اًر لل ػػودة

ػػاحب ا

إلسترداداا ٓ
ومػػف ذلػػؾ يبػػيف يف الحيػػازة بػػذات ا الممسػػوبة لممػػت ـ

تىػػكؿ ي دريمػػة فػػى المػػادة /

 ٔٚٛمف ًاموف اللاوبات ػ وبدميل فارات ا ػ

أؽىبَ اٌمبٔ ْٛوبٔذ رغزٛعت ٚال رضاي

ػذَ رمـيغ أٚطبي اٌذػ ٜٛـ ٚثمبء اجلٕؾخ ِغ اجلٕبيخ
اٌمبئّزني ػٍ ٝإعشاءاد ٚاؽذح
إعزذالال ٚإرٔب ٚػجـب ٚحتميمب

سػبيخ ٌإلسرجبؽ ِٓ ٔبؽيخ ـ ٚال رفظً فيٗ إال احملىّخ

ٚإرمبء ِٓ ٔبؽيخ أخشٌ ٜزؼبسع األؽىبَ ثني اجلٕؾخ ٚاجلٕبيخ
ف ٝشأْ اإلعشاءاد اٌٛاؽذح

بابت يف الدمحة المابمة ػ مستخردة ومسموخة مف ممؼ الدماية رًـ ٖٕٖ٘ٔ لسمة
٘ ٜٜٔ٘/٘ٚٓ ( ٜٜٔكمى ىماؿ الديزة ) ػ فت مة الدمحة المابمة اى وت مة الدماية منة
الذكر ػ ًابمتاف عمى يد ار ات واحدة أستد ً ةواذماً وضبطاً وتحايااً ـ وًد يرفاما دليؿ ذلػؾ
فػػى حافظتمػػا ٜٜٔٙ/ٙ/ٔٙ /المرفػػؽ ب ػػا كامػػؿ ممػػؼ الدمايػػة الممسػػوخ المتنػػرع مم ػػا اإلت ػػاـ
موضوع الدمحة المابمة ػ أ ً يف الميابة تلدمت سمخ الدمحة مف الدماية ةواًامػة الػدعو عػف
الدمحة عمى أستاقؿ ٓ
ٚلذ ٔظذ اٌفمشح األخريح ٌٍّبدح  018 /أ  .ط ػٍ ٝأٔٗ  :ـ
"

عمى يمف أذا ىمؿ التحايؽ يكبر مف دريمة واحدة مف أخت ػاص محػاكـ مػف دردػة

واحدة وكامت مرتبطة تحاؿ دميل ا ب مر أحالة واحد ألى المحكمة المخت ة مكاماً ب حدااا
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ف ػ ذا كامػػت الد ػرابـ مػػف أخت ػػاص محػػاكـ مػػف دردػػات مختمنػػة تحػػاؿ ألػػى المحكمػػة األعمػػى
دردػػة

وفػػى يحػواؿ اإلرتبػػاط التػػى يدػػب في ػػا رفػػل الػػدعو عػػف دميػػل الدػرابـ يمػػاـ محكمػػة

واحػػدة

أذا كامػػت بلػػض الد ػرابـ مػػف أخت ػػاص المحػػاكـ اللاديػػة وبلض ػ ا مػػف أخت ػػاص
يكوف رفل الدعو بدميل الدػرابـ يمػاـ المحػاكـ اللاديػة مػا لػـ يػمص الاػاموف

محاكـ خا ة

عمى غير ذلؾ " ٓ
فمص المادة  /ٕٔٗ /ي  .ج يودب عمد اإلرتباط أحالة الدريمة األخؼ مػل الدريمػة
األىد ألى المحكمة األعمى دردة المخت ة بالدريمة األىد ػ وذلؾ يودب يف تحاؿ الدمحػة
مل الدماية ألى محكمة الدمايات ٓ
وًػػد ًضػػت محكمػػة الػػماض ب ػ ف الدريمػػة المرتبطػػة تتماسػػؾ وتمضػػـ باػػوة اإلرتبػػاط
الااموف ألػى الدريمػة األ ػمية وتسػير فػى مد اراػا فػى مرحمتػى اإلحالػة والمحاكمػة ألػى يف يػتـ
الن ؿ في ما ٓ
* ماض ٕٕ ٜٔ٘ٛ/ٕٔ/ػ س  ٜػ  ٕٙٚػ ٔٓٔٔ ٓ
وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثـأْ  ":أرتبػاط الدمحػة بالدمايػة المحالػة ألػى محكمػة
الدمايات ػ يدلؿ مف حؽ المت ـ ي ً توًل عميف محكمة الدمم عااباً عف الدمحػة أذا تبػيف مػف
التحايػػؽ الػػذ تدريػػف يم ػػا مرتبطػػة بالنلػػؿ المكػػوف لمدمايػػة التػػى عوًػػب عمي ػػا أرتباطػاً

يابػػؿ

التدزبة ٓ ( ماض ٕٗ ٜٔ٘ٙ/ٕٔ/ـ س  ٚـ  ٖ٘ٚـ  ٕٜٜٔماػض ٕٓ ٜٔٙٓ/ٕٔ/ػ س
ٔٔ ػػ ٖ ٔٛػػ  ) ٜٖٛػ ػ وفػػى مبػػادئ اإلد ػ ار ات الدمابيػػة للسػػتاذ الػػدكتور راوؼ عبيػػد ػ ػ ط
ٔٔ ػ  ٜٔٚٙػ ص ٕٗ٘  :ػ " ةواذ تبػيف ل ػا ػ لمحكمػة الدػمم ـ يف الدػمم الملروضػة عمي ػا
مرتبطة بدماية كامت اذ األخيرة مطروحة عمى محكمة الدمايػات ودػب عمي ػا ييضػاً ػ عمػى
محكمػػة الدػػمم ػ ػ يف تحكػػـ في ػػا بلػػدـ اإلخت ػػاص "ٓ فواضػػم مػػف

ػػياغة مػػص المػػادة /

ٕٗٔ ي  .ج الحاليػػة ( الماابمػػة لػػمص المػػادة  ٕٔٛ /ي  .ج المموػػا ) ػ يف المىػػرع يودػػب فػػى
دميػػل حػػا ت اإلرتبػػاط يف تحػػاؿ الد ػرابـ دميل ػػا ألػػى محكمػػة واحػػدة
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بحيػػث يتلػػيف عمػػى

الميابة يف تحيؿ دميل الدرابـ المرتبطة ب مر أحالة واحد ألى محكمة واحدة اى أما المخت ة
مكامػاً ب حػدااا فػى حالػة تلػدد اإلخت ػاص المكػامى

ـ يو المحكمػة اللاديػة أذا أخت ػت

محكمة أستبمابية بدريمة ةواخت ت المحكمة اللادية ب خر

ػ يو المحكمة األعمػى دردػة

أذا كامت الدرابـ المرتبطة مف أخت اص محاكـ مف دردات مختمنة ٓ
ٚثزٌه لؼذ زلىّخ إٌمغ ف ٝاٌؼذيذ ِٓ أؽىبِٙب  ،ـ ٚف ٝؽىُ ذلب رمٛي  :ـ
" يدر مص المادة ٕ ٕٔٗ ( ٔٛحالياً ) مف ًػاموف اإلدػ ار ات الحاليػة عمػى يمػف  :ـ "
أذا ىػػمؿ التحايػػؽ يكبػػر مػػف دريمػػة واحػػدة مػػف أخت ػػاص محػػاكـ مػػف دردػػة واحػػدة وكامػػت
مرتبطة تحاؿ دميل ا ب مر أحالػة واحػد ألػى المحكمػة المخت ػة مكامػاً ب حػدااا " ٓ ف ودػب
الاػػاموف مظػػر الد ػرابـ المرتبطػػة يمػػاـ محكمػػة واحػػدة إلحالت ػػا دميل ػػا ب ػ مر أحالػػة واحػػد ألػػى
المحكمػػة المخت ػػة مكام ػاً ب حػػدااا يو يضػػـ الػػدعاو المتلػػددة ألػػى محكمػػة واحػػدة أذا كامػػت
الميابة اللامة ًد رفلت الدعو الدمابية ولما ين ؿ في ا " ٓ
"

د ػػر ًض ػػا محكم ػػة ال ػػماض عم ػػى يم ػػف ةواف ك ػػاف األ ػػؿ يف تاري ػػر اإلرتب ػػاط ب ػػيف

الدرابـ او مما يدخؿ فى حدود السمطة التاديرية لمحكمة الموضوع أ
الوًابل كما يورداا الحكـ

تتنؽ ًاموماً مل ما أمت ت أليف المحكمة

يمف متى كامت

ف ف ذلؾ يكوف مف

األخطا الاامومية فى تكييؼ عقًة اإلرتباط التى تحددت عما ػر فػى الحكػـ والتػى تليبػف
بالخط فى تطبيؽ الااموف " ٓ
* ماض  ٜٔٙٙ/ٖ/ٕٜػ س  ٔٚػ  ٚٛػ ٖٜ٘
و يلنى الميابف مف ودػوب ا لتػزاـ ب ػذ الااعػد فػى ا حالػف اف تػر اف الدػرابـ غيػر
مرتبطف ذلؾ اف تادير ًياـ ا رتباط مف عدمف او لمحكمة الموضوع وبلد ببػوت ا دامػف ػ
ولػػيس مػػف سػػمطة و مػػف

ػػقحيات الميابػػف اللامػػف يف تبػػت اػػى فػػى ًيػػاـ ا رتبػػاط فت ػػادر

بمنيف عمى محكمة الموضوع التى ل ػا دوف غيراػا اف تاػدر اػذا ا رتبػاط تاػدي ار يخضػل لرًابػة
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محكمة الماض اذا كامت الوًابل التى اورداا الحكـ

تتنؽ ًاموما مل ما امت ت اليف المحكمػة

ٓ
* ماض  ٜٔٙٙ/ٖ/ٕٜسالؼ الذكر ػ س  ٔٚػ  ٚٛػ ٖٜ٘
ومف ذلؾ يبيف امف يتليف احالة الدمحف المست مؼ حكم ا لتضـ باػوة ا رتبػاط الاػامومى
الػػى الدمايػػف المسػػموخف مم ػػا الرًيمػػف ٖٕٖ٘ٔ ٜٜٔ٘ /اللدػػوز ( ٓ ٜٜٔ٘/٘ٚكمػػى ىػػماؿ
الديز ) ٓ
دلب رمـــــــذَ
ولما ورد بحوافظ المستمدات المرفاة ٓ
يـٍت ادلز ُٙادلغزأٔف  :ـ
الحكـ بابوؿ ا ستبماؼ ىكق وفى الموضوع ب لوا الحكـ المست مؼ ٓ ػ ٚاحلىُ  :ػ
أطٍيب

:

بلدـ اخت اص محكمة الدمم المست مؼ حكم ا بمظر الػدعو وباحالت ػا الػى
الميابػػف اللامػػف لضػػم ا باػػوة ا رتبػػاط الاػػامومى الػػى الدمايػػف المسػػموخف مم ػػا
الرًيم ػػف ٖٕٖ٘ٔ ٜٜٔ٘/اللد ػػوز ( ٓ ٜٜٔ٘/٘ٚكمػ ػػى ى ػػماؿ الدي ػػز ) ـ
والتى لـ تمظر بلد ٓ

أؽزيبؿيب :

بوًؼ الدعو المست مؼ حكم ا وًنا تلميايا طباا لممػاد  ٕٕٕ /ي.ج الػى يف
ياضػػى فػػى الدمايػػف ٖٕٖ٘ٔ  ٜٜٔ٘ /اللدػػوز ( ٓ ٜٜٔ٘/٘ٚكمػػى ىػػماؿ
الديز ) ٓ

أؽزيبؿيب وٍيب  :بب ار ة المت ـ المست مؼ مما مسب أليف ٓ
( أمت ى ماورد بمذكرتما لممحكمة اإلستبمافية )
ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :
" مػػف الماػػرر يف الػػدفاع المكتػػوب فػػى مػػذكرة اػػو تتمػػة لمػػدفاع الىػػنو المبػػد
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بدمسػػة

المرافلػة يو اػو بػديؿ عمػف أف لػـ يكػف فػد يبػد في ػا

فػ ذا تضػممت المػذكرة دفاعػا دواريػا

كاف عمػى الحكػـ يف يمح ػف وياػوؿ كممتػف فيػف ةوا كػاف ًا ػ ار فضػق عػف اإلخػقؿ بحػؽ
الدفاع "ٓ


ماض ٖ ٜٜٔٔ/ٔٓ/س ٕٗ ػ  ٕٔٛػ ٗٙٛ

وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :
" مػػف الماػػرر اف الػػدفاع فػػى مػػذكرة اػػو تتمػػة لمػػدفاع الىػػنو المبػػد بدمسػػة المرافلػػة يو
او بديؿ عمف لممت ـ يف يضمم ا ما يىا مف يودف الدفاع وما يلف لػف مػف طمبػات التحايػؽ
الممتدة فى الدعو والمتلماة ب ا " .
* ماض ٖ ٜٔٛٗ/ٗ/ػ س ٖ٘ ػ ٕ ٛػ ٖٚٛ
* ماض ٔٔ ٜٔٚٛ/ٙ/ػ س  ٕٜػ ٓٔٔ ػ ٜ٘ٚ
* ماض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٔٙػ س  ٕٛػ ٖٔ ػ ٖٙ
* ماض  ٜٔٚٙ/ٔ/ٕٙػ س  ٕٚػ ٕٗ ػ ٖٔٔ
* ماض  ٜٖٔٚ/ٕ/ٔٙػ س ٕٗ ػ  ٕٜٗػ ٕٕٔٛ
وبابت مف مذكرة دفاع الطاعف منة اللرض بم
دديا يى د لف الواًل ويسػامد

ا ػ يم ا ًد تضممت دفاعػا دواريػا

ػ وسػكوت الحكػـ عػف التلػرض ل ػذا الػدفاع الدػوار ايػراداٌ او

ردا ي مف بالا ور المبطؿ فضق عف ا خقؿ بحؽ الدفاع .
* ماض ٔٔ ٜٖٔٚ/ٕ/ػ س ٕٗ ػ ٕٖ ػ ٔ٘ٔ
* ماض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٕ/ػ س ٖٕ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٔ
* ماض ٔ ٜٖٔٚ/ٔ/ػ س ٕٗ ػ ٖ ػ ٕٔ
وغمػػى عػػف البيػػاف يف اػػذا الػػدفاع لػػـ يلػػرض عمػػى محكمػػة يوؿ دردػػة لسػػبب
إلرادة المػت ـ فيػف

دخػػؿ

ػ ذلػؾ يف المػت ـ طمػب بدمسػة  ٜٜٔٙ/ٔ/ٕٚمػف محكمػة يوؿ دردػة فػى
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الملارضة فى الحكـ الويابى ػ ضـ

ورة رسمية مف كامػؿ محاضػر الدمايػة التػى ًيػدت بػرًـ

ٓ ٜٜٔ٘ / ٜٙٛأدار اللدوزة ( ٖٕٖ٘ٔ ٜ٘/دمايات اللدوزة فيما بلد )
الدمحة الحالية مسموخة مف ذلؾ المحضر بيمما اإلد ار ات

ـ ألف ًضية

تتد يز و يمكف مراًبػة الىػرعية

اإلدرابيػػة و تايػػيـ الػػدليؿ أ مػػف خػػقؿ كامػػؿ ذلػػؾ المحضػػر األ ػػمى المسػػموخ ممػػف واًلػػة
الدمحة ػ ف ستدابت محكمة يوؿ دردػة ألػى اػذا الطمػب الدػوار الممطاػى ويدػػمت لدمسػة
 ٜٜٔٙ/ٖ/ٔٙلضػـ ذلػؾ المحضػر

ػ أ يم ػا ب ػذ الدمسػة األخيػرة فَدػ ت الطػاعف بػالمطؽ

بحكم ا فى الملارضة فى خر الدمسة عادلة بذلؾ بوير مسوغ وبوير تمبيػف عػف ًراراػا بضػـ
محضػػر الدمايػػة المسػػموخ ممػػف واًلػػة الدمحػػة األمػػر الػػذ حػػاؿ بػػيف المػػت ـ وبػػيف أبػػدا دفاعػػف
ػدار حكم ػا

لمناد تف فى خر الدمسة بلدوؿ محكمة يوؿ دردة عف ًراراا عدو ً أًترف ب

فى الملارضة بق ي مادمات وبق تمبيف إلبػدا دفاعػف عمػى ضػو اػذا اللػدوؿ الػذ لػـ يلمػـ
بف الطاعف أ ً مل

دور الحكـ فى الملارضة بلخر الدمسة ػ فحرـ بذلؾ ولسبب

دخػؿ

إلرادتف فيف مف أبدا دفاعف الذ يبدا كتابة لممحكمة اإلستبمافية ٓ
لما كاف ذلػؾ ػ وكػاف الحكػـ المطلػوف فيػف لػـ يتلػرض بتاتػاً لػدفاع الطػاعف الػذ لػـ
يكف اماـ محكمة

باإليراد و بالرد ػ مػل يمػف دفػاع دػوار ودػد يىػ د لػف الواًػل ػ فػ ف

الحكـ المطلوف فيف يكوف مليباً بالا ور واإلخقؿ بحؽ الدفاع ٓ
صبٔيب  :ـ اٌمظٛس ٚاٌغّٛع ٚاإلثٙبَ ٚاٌزٙبرش ـ ٚفغبد اإلعزذالي  ،ـ
ٚاخلـأ ف ٝرـجيك اٌمبٔ2 ْٛ
تمسػػؾ الطػػاعف بمػػذكرة دفاعػػف منػػة اللػػرض ػ مػػف ص ٓٔ حتػػى ص ٔٚ
تودد دريمة سوا

يخذت المحكمة بدفاعف يف المنافة المضػبوطة

لممحػػؿ مسػػي ا فيػػف وبايػػت موماػػة عمػػى حالت ػػا

ػ ب مػػف

تخ ػف وتخػص عمػيق

يلػػرؼ المػػت ـ محتوااػػا

ـ يـ يمكػػرت

المحكم ػػة عمي ػػف دفاع ػػف ألف الحي ػػازة المد ػػردة

عا ػػاب عمي ػػا وألف الل ػػرض يو التوزي ػػل يو

ودود ل ـ ولـ يببت بتاتا ودود ي

ميف لملرض يو التوزيل يو اإلتدػار ػ وفػى

اإلتدار
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بياف ذلؾ يوردت مذكرة دفاع الطاعف يف المادة  ٔٚٛ /عاوبات ًد ٔظذ ػٍ ٝأٔٗ  :ـ
" يلاًػػب بػػالحبس مػػدة

تزي ػػد عم ػػى سػػمتيف وبو ارمػػة

تدػػاوز خمسػػمابة دميػػف يو ب حػػد اػػاتيف اللاػػوبتيف كػػؿ مػػف

تاػػؿ عػػف عىػ ػريف دمي ػػا و
ػػمل يو حػػاز با ػػد اإلتدػػار يو

التوزيػ ػ ػػل يو اإليدػ ػ ػػار يو الم ػ ػ ػػؽ يو اللػ ػ ػػرض مطبوعػ ػ ػػات يو مخطوطػ ػ ػػات يو رسػ ػ ػػومات _يو
أعقمػػات يو

ػػو اًر محنػػورة يو مماوىػػة يو رسػػوماً يدويػػة يو فوتوغرافيػػة يو أىػػارات رمزيػػة يو

غير ذلؾ مف األىيا يو ال ور عامة أذا كامت ممافية ل داب اللامة "ٓ
" و يلاًػب ب ػػذ اللاوبػػة كػػؿ مػػف أسػػتورد يو

ػػدر يو ماػػؿ عمػػداً بمنسػػف يو بويػػر ىػػيباً

مما تادـ لمورض المذكور وكؿ مف يعمف عمف يو عرضف عمػى يمظػار الدم ػور يو باعػف يو
يدر يو عرضف لمبيل يو اإليدػار ولػو فػى غيػر عقميػة وكػؿ مػف ًدمػف عقميػة بطريػؽ مباىػرة
ولو بالمداف وفى ي

ػورة مػف ال ػور وكػؿ مػف وزعػف يو سػممف لمتوزيػل ب يػة وسػيمة وكػذلؾ

كؿ مف ًدمف س اًر ولو بالمداف با د أفساد ا خقؽ " ٓ
" وكؿ مف د ر عقمية ب غاف يو

در عمف كذلؾ

ياح يو خطب مخالنػة لػ داب

وكؿ مف يغر عقمية عمى الندور يو مىر أعقمات يو وسابؿ عػف ذلػؾ ييػاً كامػت عبارات ػا
"ٓ
وواضػػم مػػف

ػػيوة النا ػرة األول ػػى لممػػادة يف الحي ػػازة غيػػر مدرمػػة لػػذات ا

ػ ػ ويم ػػا

أى ػػترطت لتدػ ػريـ الحيػػػازة يف تك ػػوف " با ػ ػػد اإلتدػػػار يو التوزي ػػل يو اإليدػ ػػار يو الم ػػػؽ يو
اللرض "  .فق عااب عمى الحيازة أ ً أذا أًترمت ب ذا الا د ٓ
كػػذلؾ النا ػرة الباميػػة لممػػادة المػػذكورة ًػػد درمػػت
عمداً

ػػور اإلسػػتيراد يو الت ػػدير يو الماػػؿ

ػ ًد أىترطت لمتدريـ يف يكوف ذلؾ لػذات الوػرض المػذكور بػالنارة السػاباة

ي يف

يكوف اإلستيراد يو الت دير يو الماؿ عمداً ػ با ػد اإلتدػار يو التوزيػل يو اإليدػار يو الم ػؽ
يو اللرض ػ واذا الا د مستناد ييضاً مما م ت عميػف بايػة الناػرة الباميػة مػف المػادة باول ػا
 :ػ " وكؿ مػف يعمػف عمػف يو عرضػف عمػى يمظػار الدم ػور يو باعػف يو يدػر يو عرضػف لمبيػل
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يو اإليدار  ..وكؿ مف ًدمف عقمية  .....وكؿ مف وزعف يو سػممف لمتوزيػل  ...وكػذلؾ كػؿ
مف ًدمف ٓ ...
فالحيازة المدردة غير ملاًب عمي ا لذات ا ػ وب ريم المص ػ مالـ تكف مارومة با ػد
اإلتدػار يو با ػد التوزيػل يو با ػد اإليدػار يو با ػد الم ػؽ يو با ػد اللػرض .

ػ كػذلؾ

اإلستيراد والت دير والماؿ غير ملاًب عمي ـ ػ وب ريم المص ػ مػالـ يكػف ذلػؾ مارومػاً بػذات
الورض المذكور واو اإلتدار يو التوزيػل يو اإليدػار يو الم ػؽ يو اللػرض  .فبويػر ذلػؾ
تدريـ ألف المص يست دؼ الملاًبة عمى أفساد اخقؽ الوير و يلاًب الحابز عمى ما يحوز
لمنسف حيازة مدردة غير مارومة با د التوزيل يو اإلتدػار يو اإليدػار يو اللػرض عمػى الويػر
ػ ولذلؾ عاًب المص عمى اإلعقف فػى ذاتػف وعمػى اللػرض عمػى يمظػار الدم ػور فػى ذاتػف
وعمػػى يفلػػاؿ البيػػل يو اإليدػػار يو اللػػرض وكػػذا عمػػى يفلػػاؿ التاػػديـ لمويػػر ويفلػػاؿ التوزيػػل يو
التسػػميـ لمتوزيػػل  .ػ ػ وكػػذا عمػػى يفلػػاؿ الد ػػر عقميػػة وال ػػياح والخطػػب المخالنػػة ل ػ داب ػ ػ
ويفلاؿ أغ ار الوير عقمية عمى الندور يو مىر أعقمات مف اذا الابيؿ ٓ
فدميػػل ال ػػور المابم ػػة بالم ػػادة  ٔٚٛ /عاوبػػات مى ػػروط لت بيم ػػا يف تك ػػوف با ػػد
اإلتدػػار يو التوزيػػل يو اإليدػػار يو الم ػػؽ يو اللػػرض عمػػى الويػػر

ػ ػ يو يف تكػػوف األفلػػاؿ

المادية ذات ا يفلا ً متد ػة مباىػرة لمويػر كػاإلعقف فلػقً يو اللػرض فلػقً يو البيػل فلػقً يو
اللرض فلق عمى يمظار الدم ور يو البيل فلقً يو التػ دير فلػقً يو التاػديـ فلػقً يو التوزيػل
فلقً يو التسميـ لمتوزيل فلقً يو الد ر فلقً يو ال ياح فلقً يو الخطب فلقً يو اإلغ ار فلقً
وعقمية  .يما الحيازة المدردة الوير مارومة با د اإلتدار يو التوزيل يو اإلتدػار يو الم ػؽ
يو اللرض فق عااب عمي ا ٓ
و بػػدي ى يمػػف يكنػػى ً ػػد اإلتدػػار بمنػػرد يو ً ػػد التوزيػػل بمنػػرد يو ً ػػد الم ػػؽ
بمنر يو ً ػد اللػرض بمنػرد ػ لتدػريـ الحيػازة ػ ألف الػمص أسػتخدـ يداة اللطػؼ " يو " التػى
تنيػد الموػػاير

ػ فتكنػػى كػؿ

ػػورة مػػف اػذ ال ػػور لما ػد مػػف الحيػػازة لتدريم ػا
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ػ أ ً يف

ياوـ ممنػرداً بويػر أًتػراف ب ػورة ولػو واحػدة عمػى األًػؿ مػف اػذ ال ػور مػف

تدريـ الحيازة
ور الا د ٓ

* ٚف ٝؽىّٙب اٌظبدس  1342/12/04رمٛي زلىّخ إٌمغ  :ـ
مػػػص المػ ػػادة  ٔ/ٔٚٛمػ ػػف ً ػػاموف اللاوبػ ػػات بخ ػ ػػوص حيػ ػػازة ى ػ ػرابط فيػ ػػديو مخمػ ػػة

"

بػاآلداب التػػى يخػذ الحكػػـ الطػاعف ب ػػا

تسػتودب لممسػػا لة الدمابيػة يف تكػػوف الحيػازة با ػػد

اإلتدار يو اإليدار فحسب بؿ يكنى لذلؾ يف تكوف تمؾ الحيازة با ػد اللػرض بماابػؿ كػاف
يـ بوير " ٓ
* ماض  ٜٔٛٚ/ٔٓ/ٕٛػ س  ٖٛػ  ٜٔ٘ػ ٛٚٛ
ولـ يببت فى حؽ المت ـ المست مؼ يمػف بػاع يو ماػؿ او وزع يو يدػر يو عػرض يو ًػدـ يو
ل ؽ اذ المدقت يو ال ور ػ ولـ يببت فى حاف يمف حازاػا با ػد اإلتدػار يو التوزيػل يو
اإليداريو اللرض ػ بؿ وغير بابػت ي ػقً فػى حاػف يمػف يلمػـ محتػو تمػؾ المنافػة التػى مسػي ا
يحد اللمق ةواحتنظ ب ا المحؿ بحالت ا دوف فض ا أمتظا اًر للودة
ومػػف ذلػػؾ يبػػيف يف الحيػػازة بػػذات ا الممسػػوبة لممػػت ـ

احب ا إلسترداداا ٓ

تىػػكؿ ي دريمػػة فػػى المػػادة /

 ٔٚٛمف ًاموف اللاوبات ػ وبدميل فارات ا .
( أمت ى ما ورد بمذكرتما ص ٓٔ  ٖٔ /لممحكمة األستبمافيف )
ومل يف الحكـ المطلوف فيف لـ يلرض ل ذا الدفاع الدوار

باإليراد و بالرد ػ

ف مػػف داف الطػػاعف بنل ػػؿ مد ػػؿ ل ػػـ يح ػػدد ول ػػـ يب ػػيف مػػااى ال ػػورة م ػػف
الػواردة بالمػػادة  ٔٚٛ /عاوبػػات التػػى أرتكب ػػا الطػػاعف

ػػور التدػ ػريـ

ذلػػؾ يف الحكػػـ المطلػػوف فيػػف أذ

يورد بمدوماتػػف ( ص ٗ ػ ػ ٘ ) بيامػ ػاً تن ػػيميا للفلػػاؿ المادي ػػة المدرمػػة ف ػػى الم ػػادة ٔٚٛ /
عاوبات

فااؿ أم ػا  :ال ػماعة والحيػازة با ػد اإلتدػار والتوزيػل

واللرض ( النارة  )ٔ /وكذا اإلستيراد والماؿ

واإلعقف عف األىيا سالنة الػذكر

وعرض ا عمى أمظار الدم ور وبيل ا يو عرض ا لمبيل
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واإليدػار والم ػؽ

وت ديراا يو عرض ا لمت دير

وتاديم ا عقمية بطريؽ مباىر

وتوزيل ا

وتاديم ا س اًر با د أفساد األخقؽ ( النار

 ) ٕ /ػ ويردؼ الحكػـ كػؿ فلػؿ مػف اػذ األفلػاؿ بىػرح لماوماتػف ٓ
يبػيف ييػا مػف اػذ األفلػاؿ ًػد ًػر فػى يايمػف أرتكػاب المػت ـ ل ػا

ػ أآل يف الحكػـ لػـ

ػ أذ بلػد بيػاف الحكػـ اػذ

األفلػاؿ أمتاػػؿ مباىػرة ألػػى الحػديث عػػف طػػابل اإلخػػقؿ بػاآلداب اللامػػة الػػذ أىػػترط الػػمص
تػوافر فػػى المطبوعػػات بػػـ ألػػى الحػػديث عػػف الا ػػد الدمػػابى وامت ػػى ألػػى الاػػوؿ ب مػػف  " :لمػػا
كامػػت المحكمػػة ًػػد أسػػتبامت أًت ػراؼ المػػت ـ لػػذلؾ النلػػؿ (! ) وذلػػؾ بمػػا دػػا ب ًوالػػف (! )
بالتحاياػػات التػػى يدرت ػػا الميابػػة اللامػػة ومػػف أطػػقع المحكمػػة (! ) عمػػى المضػػبوطات ومػػف
بػػـ تاضػػى المحكمػػة بملاًبتػػف بماتضػػى مػػص المػػادة  ٔٚٛمػػف ًػػاموف اللاوبػػات "

ػ ومػػف

ذلؾ يبػيف يف الحكػـ ًنػز مػف بيػاف األفلػاؿ اللديػدة المتبايمػة المم ػوص عمي ػا فػى المػادة /
 ٔٚٛبنارتي ػػا يلػػى بيػػاف أطمبمامػػف ألػػى يًتػراؼ المػػت ـ لػػذلؾ النلػػؿ (! ) دوف يف يبػػيف ماايػػة
ذلؾ النلؿ الذ داف المت ـ بماارفتف مف بيف اذ األفلاؿ اللديدة التػى سػرداا الحكػـ ةواممػا
دامػػف بالت مػػة المرفوعػػة عميػػف عمػػى حال ػػا (! ) ودوف يف يػػتنطف ألػػى يف الت مػػة ذات ػػا التػػى
داف الطػػاعف ب ػػا لػػـ تمسػػب ألػػى الطػػاعف ا

الحيػػازة المدػػردة التػػى سػػمـ الحكػػـ منسػػف فػػى

مدوماتػف يم ػا تخػرج عػف مطػاؽ التدػريـ فػى الػمص الػذ أستلرضػف

وذلػؾ باػوؿ الحكػـ عػف

الحيازة المدردة  " :يمف يخرج عف مطاؽ المص الحيازة لذات الىػخص ٓٓ ويمػف يىػترط (
لمتدريـ ) يف تكوف الحيازة با د اإلتدار " ! ػ فك ف الحكـ بػذلؾ ًػد داف الطػاعف ػ دوف
يف يتنطف !

ػ بنلؿ مبػاح يسػمـ الحكػـ منسػف ب مػف مبػاح ػ ػ ذلػؾ يف الت مػة لػـ تمسػب

لمطػاعف أآل حيػازة مدػرد

ـ والحكػـ لػـ يدػر ي تلػديؿ فػى الت مػة و داف الطػاعف ب ػذ

الت مف ( الحيازة المدردة ) بالحاؿ التى رفلػت ب ػا ػ ي دامػف بماارفػة الحيػازة المدػردة ـ
بيمما يسمـ الحكـ منسف ب ف الحيازة المدردة
لـ يػدف الطػاعف بػ

عااب عمي ا ػ واذا ت اتر ياكػد يف الحكػـ

فلػؿ ( خػر ) مػف األفلػاؿ المابمػة بػالمص ػ األمػر الػذ يليػب

الحكػػـ بالا ػػور واإلب ػػاـ والت ػػاتر ممػػا يسمسػػف ألػػى الخطػ فػػى تطبيػػؽ الاػػاموف ب دامتػػف لمطػػاعف
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بنلؿ مباح

عااب عميف او الحيازة المدردة التى لـ تمسب الت مة غيراا ألػى الطػاعف الػذ

دامف الحكـ ب ا عمى حال ا الذ رفلت بف !
ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :
" يكػػوف الحكػػـ مىػػوبا بػػالوموض واإلب ػػاـ متػػى دػػا ت يسػػبابف مدممػػة يو غامضػػة فيػػا
يببتتػف يو منتػف مػف وًػابل

سػوا كامػت متلماػة ببيػاف تػوافر يركػاف الدريمػة يو ظروف ػا يو

كامػػت ب ػػدد الػػرد عمػػى يودػػف الػػدفاع ال امػػة يو الػػدفوع الدواريػػة يو كامػػت مت ػػمة بلما ػػر
اإلدامة عمى ودف اللموـ يو كامت يسبابف يىوب ا اإلضطراب الذ يمبئ عف أختقؿ فكرتف
مػػف حيػػث تركيزاػػا فػػى موضػػوع الػػدعو وعما ػػر الواًلػػة ػ ػ ممػػا يمكػػف ملػػف يسػػتخقص
ماوماتػػف س ػوا مػػا تلمػػؽ مم ػػا بواًلػػة الػػدعو يو بػػالتطبيؽ الاػػامومى ويلدػػز بالتػػالى محكمػػة
الماض عف أعماؿ رًابت ا عمى الودف ال ػحيم ٓ فػ ذا كػاف الحكػـ فػى بيامػف لواًلػة الػدعو
وتدليمػػف عمي ػػا لػػـ يبػػيف ي الػػت ـ األربػػل المسػػمدة ألػػى الطػػاعف اػػى التػػى ببتػػت عميػػف ويوًػػل
عميػف عاوبت ػا

واًت ػر فػى ًضػابف عمػى اإلىػارة بلبػارة مب مػة ألػى يف " الت مػة " المسػمدة

ألػػى كػػؿ مػػف المت مػػيف بابتػػة ًبمػػف

دوف يف يلػػرض لػػدفاع الطػػاعف وموًنػػف مػػف اإلت ػػاـ

الذ ودف أليػف فيمػا كػاف مطروحػا عمػى المحكمػة مػف ت ػـ يًيمػت عم ػا الػدعو الدمابيػة
مما

يبيف ممف يف المحكمة ًد ف مت واًلة الدعو عمى الودف ال حيم و يتحاػؽ ملػف

الوػػرض الػػذ ً ػػد الىػػارع مػػف تسػػبيب األحكػػاـ ػ ػ ف مػػف يكػػوف مىػػوبا بػػالوموض واإلب ػػاـ
والا ور الذ يليبف بما يستودب ماضف "ٓ
* ماض  ٜٔٙٙ/ٙ/ٚػ س  ٔٚػ  ٔٗٙػ ٜٚٚ
وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ :
" التدليؿ فى الحكـ ب ػورة مضػطربف وذكػر الوًػابل مىوىػة وبليػدة عػف الن ػـ يدلػؿ
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الحكـ مليباً وادباً ماضف ٓ ألف اذا مما يلوؽ محكمة الماض عػف تن ػـ مراميػف فػق تػتمكف
مف اإلستيباؽ ب ف الااموف ًد طبؽ تطبياا
*

حيحا " ٓ
عمػ ػ ػ ػػر ـ

ماػ ػ ػ ػػض ٕ٘ ٜٕٜٔ/ٗ/ػ ػ ػ ػ ػ مدموعػ ػ ػ ػػة الاواعػ ػ ػ ػػد الااموميػ ػ ػ ػػة ـ
دػ ٔ ػ  ٕٖٚػ ٕٚٙ

وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :
"

تسػ ػػتطيل محكمػ ػػة الػ ػػماض يف ت ارًػ ػػب

ػ ػػحة تطبيػ ػػؽ الاػ ػػاموف عمػ ػػى حايا ػ ػة الواًلػ ػػة

ضطراب اللما ر التى يورداا الحكـ عم ا وعدـ أستاراراا اإلستارار الذ يدلم ا فػى حكػـ
الوًابل البابتة " ٓ
* ماض  ٜٜٔ٘/ٖ/ٜػ س ٓٔ ػ ٘ ٙػ ٕٜٚ
صبٌضب  :ـ اٌمظٛس ٚفغبد اإلعزذالي
داف الحكػػـ الطػػاعف بالت مػػة الممسػػوبة أليػػف عمػػى حال ػػا التػػى رفلػػت بػػف

ـ واػػو "

الحيازة المدردة " الويػر ماترمػة ببيػل يو بلػرض يو با ػد بيػل يو با ػد عػرض ـ وبػذلؾ
دامف الحكـ بنلؿ مباح يسمـ الحكـ منسف فى مدوماتف ب مف مباح ػ وفضق عف يف الحكػـ لػـ
يببت فى حؽ المػت ـ بػؿ ولػـ يتحػدث بتاتػا عػف واًلػة بيػل يو واًلػة عػرض يو ً ػد بيػل يو
ً د عرض

وذلؾ يكنى فى ذاتف إلم يار بمياف الحكـ برمتػف مػف يساسػف ػ ف مػف يسػتحيؿ

ترًيػػل الحكػػـ مػػف واًػػل يوراؽ الػػدعو ومحضػػراا ػ ذلػػؾ يف اللػػرض لمبيػػل

يودػػد و يتحاػػؽ

أ بوضل السملة فى متماوؿ مػف ًػد يرغػب فػى الح ػوؿ عمي ػا ليبػد رغبتػف في ػا
يكػػوف أ بنلػػؿ مػػاد أيدػػابى ذ مظ ػػر خػػاردى
راوؼ عبيػػد ط  ٜٔٚٙص ٓ ٗٗٙ

واػو

ـ ىػػرح ًػػاموف اللاوبػػات التكميمػػى ػ ػ د /

ػ ػ والبابػػت مػػف محضػػر الضػػبط ويً ػواؿ المػػت ـ فػػى

التحاياات يف المطبوعات وددت فى مخزف مومػؽ غيػر مطػروؽ ممنوفػة فػى كػيس بقسػتيؾ
وغي ػػر ملروض ػػة وليس ػػت ف ػػى متم ػػاوؿ الراي ػػة يو المى ػػاادة ودف ػػل الم ػػت ـ بػ ػ ف ا ػػذ المناف ػػة
الموماػػة تخ ػػف وتخػػص عمػػيق مسػػي ا فبايػػت عمػػى حال ػػا محنوظػػة بػػالمخزف لرداػػا أليػػف
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حػيف يحضػػر إلسػترداداا

ـ ياكػد ذلػػؾ خمػو التحريػػات ذات ػا مػػف ي

أىػارة ألػػى أىػػتواؿ

المػػت ـ بلػػرض يو بيػػل

ػػور يو مطبوعػػات يو مدػػقت ممافيػػة ل ػ داب

وعػػدـ ضػػبط ي

ىػػى مػػف ذلػػؾ فػػى حالػػة عػػرض يو ىػػبف عػػرض يو حتػػى فػػى متمػػاوؿ مىػػاادة ي ىػػخص
حيػث كػػاف بمنافػة موماػػة بكػيس مومػػؽ فػػى مخػزف مومػػؽ وغيػر مطػػروؽ األمػر الػػذ

يسػػتحيؿ

ملػػف يف تحمػػؿ الحيػػازة عمػػى يم ػػا ماترمػػة ببيػػل يو بلػػرض يو با ػػد بيػػل يو ً ػػد عػػرض ػ ػ
واو ما سكت الحكـ منسف عف بيامف

يو التحدث عمف فى يسبابف لسبب واضم ظاار

دمى او يف واًل الدعو ومحضراا يسلؼ فى أسماد اذا الردـ ألى المت ـ .
ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ أيؼب ثأٔٗ :
" أذا كػػاف المػػت ـ بلػػرض مػػادة غذابيػػة لمبيػػل غيػػر

ػػالحة لإلسػػت قؾ ًػػد تمسػػؾ ب ػ ف

اللمب المحتوية ل ا لـ تكف ملروضة لمبيل بؿ كامػت بالمكتػب فػى أمتظػار الػرد مػف

ػاحب ا

فق تدوز أدامتف دوف أيراد الدليؿ عمى يم ا كامت ملروضة بالنلؿ ةوا كاف الحكـ ًا ػ ار "
ٓ


ماضٗٔ ٜٔٗٚ/ٔ/ػ مدموعة الاواعد الاامومية ػ ج ٚػ ٖ ٕٛػ ٕٓ ٕٚ

ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ أيؼب ثأٔٗ :
"

أذا كػػاف الػػدفاع عػػف المػػت ـ ًػػد تمسػػؾ يمػػاـ المحكمػػة األسػػتبمافيف ب مػػف يىػػتر المػػبف

المضبوط لمنسف

لمتدارة و لكف المحكمة دامتف عمى يساس يمف عرض اذا المبف لمبيل دوف

يف تبيف الدليؿ عمى اللرض الذ ًالت بف ف ف حكم ا يك ػوف مىوبا بالا ورالمبطؿ " .
* ماض  ٜٔٗٙ/ٕٔ/ٜػ مج الاواعد الاامومية ػ ج  ٚػ ٕٓ٘ ػ ٕٗٛ
ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ أيؼب ثأٔٗ :
" يمبوػػى يف يبػػيف حكػػـ اإلدامػػة بلبػػارة كافيػػة فلػػؿ اللػػرض لمبيػػل فػػى حػػؽ المػػت ـ واػػو
ب دد بياف تػوافر الواًلػة ًبمػف ةوا كػاف ًا ػ ار مليبػا فػ ذا داف الحكػـ مت مػا فػى ت مػة عػرض
ػػابوف لمبيػػل غيػػر مطػػابؽ لمموا ػػنات دوف يف يتحػػدث عػػف واًلػػة عرضػػف يو طرحػػف لمبيػػل
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يو حيازتف با د البيل ف مف يكوف ًا ر البياف وادب ماضف " ٓ
* ماض  ٜٜٔٗ/ٖ/ٚػ مج الاواعد الاامومية ػ ج  ٚػ  ٖٛٛػ ٜ٘ٚ
ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ أيؼب :
" اذا داف الحكـ المت ـ بت مة عرض تيما فاسدا لمبيل دوف يف يتحدث عف الواًلة وكيؼ
يعتبراا عرضا لمبيل مل ما يببتف مف يف التػيف كػاف موضػوعا بػداخؿ البقدػة لتخزيمػف وبليػدا
عف محؿ تدارة المت ـ ف مف يكوف مىوبا بالا ور فى البياف متليما ماضف "
* ماض ٕٔ ٜٜٔ٘/ٕٔ/ػ س ٓٔ ػ ٕٔٔ ػ ٕٔٓٚ
ساثؼب  :اٌمظٛس ٚفغبد اإلعزذالي ٓ
عػوؿ الحكػػـ ػ فيمػػا عػػوؿ عميػػف ػ فػى أدامتػػف لمطػػاعف عمػػى مػػا يسػػما " أعتػراؼ (! )
المت ـ بالتحاياات " ػ فدا فػى يسػباب حكػـ يوؿ دردػة الويػابى المايػد ألسػبابف ٓ فػى
الملارضة بـ فى اإلستبماؼ يف المحكمة ًد أطم مت ألى أًتراؼ المت ـ لمنلؿ الممسػوب أليػف
(! ) " يخػػذاً بمػػا دػػا ب عت ارفػػف (! ) بالتحاياػػات التػػى يدرت ػػا الميابػػة " ػ ػ وكػػررت المحكمػػة
اإلستبمافية فى مدومات حكم ا اذا اإلستد ؿ فاالت أم ػا أطم مػت ألػى " أًتػراؼ المػت ـ
لذلؾ النلػؿ (! ) وذلػؾ بمػا دػا ب ًوالػف (! ) بالتحاياػات التػى يدرت ػا الميابػة اللامػة " ةواذ لػـ
تػػورد اػػذ األسػػباب و تمػؾ مػػاد اػػذا اإلعتػراؼ يو تمػػؾ األًػواؿ التػػى تسػػمدام ا ألػػى الطػػاعف
وودف مافي ا مف أعتراؼ يسامد اذ اإلدامة

ػ وذلؾ بذاتف ي ـ الحكـ بالا ور المبطؿ

ػ ف ف البابت فضقً عف ذلؾ يمف يودد لمطاعف ي أعتراؼ بالتحاياػات بماارفػة ي دريمػة
مف الدػرابـ التػى حػدداا مػص المػادة  ٔٚٛ /عاوبػات

ػ فاػد دػرت يًػواؿ المػت ـ بتحاياػات

الى ػػرطة والمياب ػػة عم ػػى يف لناف ػػة المطبوع ػػات المض ػػبوطة مس ػػي ا يح ػػد عم ػػق المح ػػؿ فد ػػر
اإلحتنػاظ ب ػا عمػى حال ػا لحػيف طمػب اللميػؿ ل ػا
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فػ ف اػذا الػذ ًالػف المػت ـ يسػتحيؿ يف

يحمػؿ عمػى يمػف أعتػراؼ بدريمػة و يػاد بتاتػا ألػى مارتبػف الحكػـ عمي ػا مػػف أعتبػار المػت ـ ػ
الطاعف ػ ملترفاً بالدريمة (المد مة المباحة) التى دامف الحكـ ب ا

األمر الذ

يليبف بمػا

يستودب ماضف ٓ
ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ػ
" أذا كاف الحكـ ًد أستمد فيما أستمد أليف فى أدامة المت ـ ألى ما ًالف مف يمف أعترؼ
فػى مذكرتػف ب مػف يخػذ األتربػة مػف األطيػاف المػادرة لػف مػف المدمػى عميػف

وكػاف يبػيف مػف

األوراؽ يف المػػت ـ لػػـ يلتػػرؼ فػػى مذكرتػػف بمػػا يسػػمد أليػػف الحكػػـ ف ػ ف الحكػػـ يكػػوف ًػػد يًػػاـ
ًضا

ب دامة الطاعف عمى ماليس لف ي ؿ فى األوراؽ مػما يليبف ويستودب ماضف " ٓ
* ماض ٕ٘ ٜٕٔ٘/ٖ/ػ س ٖ ػ  ٕٖٜػ ٘ٗٙ

ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ أيؼب ثأْ  :ػ
" األدلة فى المواد الدمابية متسامدة ٓ ف ذا كاف الحكـ ًد أستمد ػ فيما أستمد أليف ػ فى
أدامػػة الطػػاعف ألػػى واًلػػة

ي ػػؿ ل ػػا فػػى األوراؽ ولػػـ يكػػف مػػف المسػػتطاع الوًػػوؼ عمػػى

مبمػػس األبػػر الػػذ كػػاف ل ػػذا الػػدليؿ فػػى ال ػ ير الػػذ أمت ػػت أليػػف المحكمػػة يو الوًػػوؼ عمػػى
ماكامت تمت ى أليف لو يم ا فطمػت أأل يف اػذا الػدليؿ غيػر ًػابـ

فػ ف الحكػـ يكػوف مليبػاً

غير ًابـ " ٓ


ماض ٕٕ ٜٕٔ٘/ٔ/ػ س ٖ ػ ٔ ٔٚػ ٓ٘ٗ

خبِغب  :اٌمظٛس ٚفغبد اإلعزذالي ٓ
عػػوؿ الحكػػـ فػػى ًضػػابف باإلدامػػة عمػػى الػػدليؿ الباطػػؿ المسػػتمد مػػف محضػػر التنتػػيش
الباطؿ الذ أعتور البطقف لبطقف اإلذف بف مف ماحية وإلمتػداد التنتػيش ألػى خػارج مطػاؽ
اإلذف مػػف ماحيػػة

ػ ودوف يف يلػػرض الحكػػـ

بػػاإليراد و بػػالرد ألػػى مػػا ملػػا الطػػاعف فػػى

مذكرة دفاعف عمى اذا اإلد ار مف بطقف يمتد ألى الدليؿ المستمد ممػف ٓ فبابػت ػ وعمػى
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ما ًرع بف دفاع الطاعف سمل المحكمة اإلسػتبمافية ـ يف أذف الميابػة اللامػة بػالتنتيش ً ػػد
در باطقً بطقما يمتد ألى كؿ مابمى عميف للدـ ددية التحريات التى بمى عمي ا ٓ فمػـ
يبيف محرر المحضر م در السر المزعوـ
ىػركة يـ ماسسػة فرديػة يـ خقفػف
ةواحرازاػػا واإلتدػػار في ػػا

ػ كما لـ يبيف طبيلة المحؿ ووضػلف اػؿ اػو

ـ ولػـ يبػيف مػااى موعيػة الاطػل اآلبريػة المزعػوـ حيازت ػا

ػ ػ ولػػـ يبػػيف م ػػدر ح ػػوؿ المػػت ـ عمػػى تمػػؾ الاطػػل األبريػػة

المزعومة ػ كما لـ يبيف موعية اللمقت الملدمية األبريػة المػادرة المزعػوـ حيازت ػا واإلتدػار
في ػا

ػ ولػػـ يبػيف م ػػدر ح ػػوؿ المػت ـ عمػػى تمػؾ اللمػػقت المزعومػػة

ػ كمػا لػػـ يبػػيف

كيني ػػة و يس ػػموب و ظ ػػروؼ اإلتد ػػار ف ػػى ا ػػذ و تم ػػؾ م ػػف الاط ػػل واللم ػػقت األبري ػػة
المزعومة
فمـ ين ػم محػرر المحضػر عػف م ػدر السػر المزعػوـ ـ ةواكتنػى سػيادتف ـ فػى
تحرياتػػف المزعومػػة

بترديػػد مػػا ياػػوؿ اف م ػػدر السػػر ( المد ػػوؿ ) مامػػف أليػػف

ـ وًلػػد

سػػيادتف عػػف أد ػ ار ي تحريػػات واًليػػة دديػػة تاكػػد ػ ػ يو تمنػػى ػ ػ مػػا ياػػوؿ اف م ػػدر السػػر
( المد وؿ ) يم ا أليف ٓٓ ةواكتنى سيادتف بمدرد ترديد عاـ مب ـ ومد ؿ وغير محدد لذات
كقـ م در السر ( المد وؿ ) !
واػػذا الكػػقـ اللػػابـ الويػػر محػػدد والويػػر ممسػػوب ألػػى م ػػدر دمػػى محػػدد

ػػ

يلػػد

تحريات ددية يمكف يف يم ض عمي ا أذف بالتنتيش ٓ
ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ف ٝؽىّني ِٓ ػي ْٛأؽىبِٙب ثأْ  :ــ
"

لما كاف مف المارر يف األحكاـ يدب يف تمبمى عمى األدلة التى ياتمل مم ا الااضى

بادامػػة المػػت ـ يو بب ار تػػف

ػػاد ار فػػى ذلػػؾ عػػف عايػػدة يح ػػم ا اػػو ممػػا يدريػػف مػػف التحايػػؽ

مسػتاق فػى تح ػػيؿ اػذ اللايػػدة بمنسػف

يىػػاركف في ػا غيػػر و ي ػم فػػى الاػاموف يف يػػدخؿ

فػػى تكػػويف عايدتػػف ب ػػحة الواًلػػة التػػى يًػػاـ ًضػػا
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عمي ػػا يو بلػػدـ

ػػحت ا حكمػػا لسػوا ٓ

ويمػػف واف كػػاف األ ػػؿ يف لممحكمػػة يف تلػػوؿ ف ػػى تكػػويف عايػػدت ا عم ػػى التحريػػات ب عتبارا ػػا
ملػززة لمػػا سػػاًتف مػػف يدلػػة طالمػػا يم ػػا كامػت مطروحػػة عمػػى بسػػاط البحػػث ا يم ػػا

ت ػػمم

وحػػداا ألف تكػػوف ًريمػػة مليمػػة يو دل ػيق يساسػػيا عمػػى ببػػوت الت مػػة ٓ ولمػػا كػػاف البابػػت يف
ضػػابط المباحػػث لػػـ يبػػيف لممحكمػػة م ػػدر تحرياتػػف لملرفػػة مػػا اذا كػػاف مػػف ىػ م ا يف تػػاد
الػى

ػػحة مػا يمت ػػى اليػف ف م ػػا ب ػذ المبابػػة تلػدو يف تكػػوف مدػرد ير ل ػػاحب ا تخضػػل

حتما ت ال حة والبطقف وال دؽ والكذب الى يف يلرؼ م ػدر ويتحػدد كم ػف ويتحاػؽ
الااضى ممف بمنسف حتى يستطيل اف يبسط رًابتف عمى الدليؿ ويادر ًيمتف مػف حيػث
يو فساد وامتادف فى الدعو

ػحتف

او عدـ امتادف واذ كامت المحكمة ًد دلمت يساس اًتماع ا

ير محػػرر محضػػر التحريػػات ف ػ ف حكم ػػا يكػػوف ًػػد بمػػى عمػػى عايػػدة ح ػػم ا الىػػااد مػػف
تحري ػػف

عم ػػى عاي ػػدة يس ػػتامت المحكم ػػة بتح ػػيم ا بمنسػ ػ ا ف ػػاف ذل ػػؾ مم ػػا يلي ػػب الحك ػػـ

المطلوف فيف بما يتليف ملف ماضف وا حالة بوير حادة الى بحث بػاًى مػايبير الطػاعف فػى
طلمف "
* ماض  ٜٖٔٛ/ٖ/ٔٚػ س ٖٗ ػ  ٜٚػ ٕٖٜ
* ماض  ٜٔٙٛ/ٖ/ٔٛػ س  ٜٔػ ٕ ٙػ ٖٖٗ
يضػػاؼ ألػػى ذلػػؾ يف محػػرر محضػػر التحريػػات ًلػػد عػػف أد ػ ار ي تحريػػات دديػػة
بمنسف ػ واو لو دػد فػى تحريػف ألبػاف طبيلػة ووضػل المحػؿ واػؿ اػو لىػركة يـ ماسسػة
فردية ػ واو لو دد فى تحريف ألباف مف الحابز لف ػ واؿ او المت ـ بمنرد
مىػاركيف فػى الحيػازة

يـ ملػف

ػ واػو لػو دػد حاياػة فػى تحريػف ألبػاف مػوع وطبيلػة الاطػل األبريػة

المزعومة ػ وموع وطبيلػة اللمػقت األبريػة المػادرة المزعومػة ػ واػو لػو دػد فػى تحريػف
لحدد وبيف مف يمد وف لممحؿ للمؿ براويز ل ـ ولحدد مف واًل ذلؾ اؿ المت ـ حسف المية
مسػػخر مػػف الويػػر للمػػؿ براويػػز ةواطػػارات لماتميػػات ـ يـ يمػػف تػػادر بػػار وعمػػقت ويبيل ػػا
لحساب منسف ! واو لو دد فى تحريف لبيف م در يو م ادر الح وؿ عمى اذ الاطل
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واللمػقت األبريػة ( المزعومػػة )

بػػؿ أف ذلػؾ يودػػب وادباتػف ويدػػد لخدمػة يغػراض

عممف الذ يتدف يساسػاً لومػؽ تدػارة اآلبػار فػى ممابل ػا ػ وًلػود سػيادتف عػف تحديػد وبيػاف
اػػذ الم ػػادر دليػػؿ عمػػى يمػػف لػػـ يدػػر فػػى الواًػػل ي

تحريػػات

ػ ػ دليػػؿ ذلػػؾ ييضػػا يف

سػػيادتف لػػو دػػد فػػى تحريػػف لحػػدد و بػػيف كينيػػة ويسػػموب وظػػروؼ اإلتدػػار فػػى اػػذ الاطػػل
واللمقت األبرية المزعومة !
و ية عدـ ددية اذ التحريات ماورد بى ادة السيد  ........ /منتش بار ممطاػة
ساارة وربيس المدمة المىػكمة بلرفػة الميابػة ( تحايػؽ الميابػة ٖٕٜٜٔٙ/ٛ/ص  ) ٛ /مػف
بقبة مػف الخبػ ار ػ حيػث ىػ د بػ ف غالبيػة الاطػل المضػبوطة غيػر يبريػة والبػاًى مىػكوؾ
في ػ ػػف ويف المدم ػ ػػة تو ػ ػػى ب مت ػ ػػداب لدم ػ ػػة م ػ ػػف ًط ػ ػػاع اآلب ػ ػػار اإلس ػ ػػقمية لنح ػ ػػص تم ػ ػػؾ
المضبوطات ةوابدا ال ير في ا ٓ
ومما تادـ يبيف يف اإلذف بالتنتيش ًد

ػدر بػاطقً لركومػف ألػى تحريػات

ػورية

غير ددية مما يبطؿ اإلذف ال ادر بما عمي ا بكؿ ما يترتب عميف ٓ
* ماض  ٙٛ/ٖ/ٔٛػ س  ٜٔػ ٔ ٙػ ٖٖٔ

* ماض  ٚٚ/ٔٔ /ٙػ س  ٕٛػ ٓ ٜٔػ ٜٗٔ
* ماض ٗ ٚٚ/ٕٔ/ػ س  ٕٛػ  ٕٓٙػ ٔٓٓٛ
* ماض ٖ ٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ  ٙٙػ ٖٓ٘
* ماض  ٚٛ/ٔٔ/ٕٙػ س  ٕٜػ ٓ ٔٚػ ٖٓٛ
و يمبمى عمى بطقف اإلذف وبطقف اإلد ار عدـ دػواز اإلعتػداد بىػ ادة مػف ًػاـ يو
ىػارؾ فػى اػذا اإلدػ ار الباطػؿ ػ فاػد حػرص الاػاموف وحػرص الاضػا عمػى حمايػة الحاياػة
مػػف ي تزييػػؼ يػػدخؿ عمي ػػا
لبطقمػف

ـ ـ فدػػرت يحكػػاـ الاضػػا عمػػى يف زـ ااػػدار ا د ػ ار

ـ ـ ااػدار وعػدـ ا عتػداد بىػ ادة مػف ًػاـ بػف يو ىػارؾ فيػف

ـ ـ ألف الضػمامة

تم ػػار حػػيف يبطػػؿ ا دػ ار مػػف ماحيػػة مػػا يعت ػ ار ويبػ ير مػػف الػػبطقف بىػ ادة مػػف ًػػاـ بػػفٓٓ
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فػػذلؾ ت ػػاتر يتمػػز عمػػف الىػػارع ويتمػػز عمػػف الاضػػا ٓٓ فحػػيف يبطػػؿ ا دػ ار
مف يدػ ار يف يرفػل عمػف اػذا الػبطقف بػدعاو

يسػػتطيل

ًوليػة يسػوً ا ـ يو يمتػؼ حػوؿ الػبطقف

بى ادة يبػدي ا عػف مضػموف اػذا ا دػ ار الباطػؿ سػوا سػطرت فػى محضػر يو يبػديت يمػاـ
المحاؽ يو يماـ المحكمة ٓ
ٌزٌه ؽىّذ زلىّخ إٌمغ ِشاسا ًم

ـ ـ " بلػدـ دػواز األعتػداد بىػ ادة مػف

ًػػاـ يو ىػػارؾ فػػى ا د ػ ار ات الباطمػػة " وب ػ ف " مػػف ًػػاـ يو ىػػارؾ فػػى ا د ػ ار ات الباطمػػة
تابؿ ممف الى ادة عمي ا "ٓ
* ماض ٘ ٙٛ/ٕ/ػ س  ٜٔــ ٖٕ ــ ٕٗٔ
* ماض ٗ ٚٚ/ٕٔ/ــ س  ٕٛــ  ٔٓٙــ ٔٓٓٛ
ٚف ٝؽىُ حملىّخ إٌمغ رمـٛي  " :لمػا كػاف بطػقف التنتػيش ماتضػا ًامومػا عػدـ
التلويؿ فى الحكـ با دامة عمى ي دليؿ يكػوف مسػتمدا ممػف وبالتػالى فػق يلتػد بىػ ادة مػف
ًاـ ب ذا ا د ار الباطؿ " .
* ماض  ٜٔٛٗ/ٗ/ٔٛــ س ٖ٘ ــ  ٜٚــ ٕٗٛ
كػػذلؾ ف ػ ف الػػبطقف لحػػؽ مػػف ماحيػػة يخػػر بػػاإلد ار الػػذ عػػوؿ عميػػف الحكػػـ وذلػػؾ
إلمت ػػداد التنت ػػيش أل ػػى خ ػػارج مط ػػاؽ اإلذف ػ ػ فالاض ػػية موض ػػوع اإلذف ًض ػػية ب ػػار

ػػ

أم ػرفت أد ار ات ػػا مػػف البدايػػة ػ ػ أسػػتد ً وتحايا ػاً ػ ػ ألػػى ضػػبط مػػا يظػػف (! ) يف المػػت ـ
يحوز ويحرز ويتادر فيف مف الاطل األبرية واللمػقت األبريػة ٓ و ػدر أذف الميابػة اللامػة
بػالتنتيش خ ي ػاً لضػبط الاطػل األبريػة واللمػػقت األبريػة ٓ يمػا مػا يظ ػر عرضػاً يبمػػا
التحايؽ دوف بحث ما ود ف مف ًاعدة عامة مرداا ألى المػادة ـ ٓ٘ ي ٓج التػى لؼـذ
ثبآلر : ٝــ
"
اإلستد

يد ػ ػػوز التنت ػ ػػيش أ لمبح ػ ػػث ع ػ ػػف األى ػ ػػيا الخا ػػ ػػة بالدريمػػ ػػة الد ػ ػػار دم ػ ػػل
ت يو ح وؿ التحايؽ بى م ا

ٓ
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ومل ذلؾ أذا ظ ر عرضاً يبما التنتيش ودود يىػيا تلػد حيازت ػا دريمػة يو تنيػد فػى
داز لم مور الضبط الاضابى يف يضبط ا " ٓ

كىؼ الحاياة فى دريمة يخر
فالااعػػدة األ ػػولية اللامػػة

ػ ػ يمػػف يدػػب عمػػى م ػ مور الضػػبط الاضػػابى يف يتايػػد

بالورض مف التنتيش ٓ
ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :
" يف اإلذف ال ػػادر مػػف الميابػػة ألحػػد م ػ مور الضػػبطية الاضػػابية بتنتػػيش مػػت ـ فػػى
دمايػػة يو دمحػػة يمكػف يف يم ػػرؼ بحسػػب م ػػف والوػػرض الما ػػود ممػػف ألػػى غيػػر مػػا يذف
بتنتيىػػف وذلػػؾ لمػػا ياتضػػية

ػػدور كػػؿ أذف مػػف اػػذا الابيػػؿ مػػف مظػػر خػػاص فػػى تاػػدير

الظروؼ المستمزمة لمتنتيش ومبمس أحتماؿ أستنادة التحايؽ ممف " ٓ
* ماض ٕٔ ٜٖٔٛ/ٕٔ/مدموعة الاواعد الاامومية دػ ٗ ػ ٖٖٓ ػ ٖٜٔ
وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ػ
" يمف أذا كاف لردؿ الضػبطية الاضػابية يف ينػتش عػف سػقح

فػ ف لػف يف يضػبط

كؿ دريمة تظ ر لف عرضاً فى يبما تنتيىػف عػف السػقح دوف سػلى مػف دامبػف فػى أدػ ار
التنتػػيش بحبػاً عػػف اػػذ الدريمػػة التػػى لػػـ يػػاذف بػػالتنتيش مػػف يدم ػػا

ف ػ ذا اػػو تدػػاوز

الحػدود وفػتش لويػر الوايػة التػى يبػيم لػف التنتػيش مػف يدم ػا كػاف عممػف بػاطقً

فػاذا كػاف

البابت بالحكـ يف الضابط الذ كاف ينتش عػف سػقح ًػرر يمػف بمدػرد يف يمسػؾ بمحنظػة
المت ـ ىـ رابحة األفيوف تمبلث مم ا فنتى ا

ف ػذا ملمػا يف تنتيىػف الحافظػة لػـ يكػف

مبميػا عمػى يمػف أىػتبف فػى ودػود ىػئ ممػا كػاف يبحػث عمػف ب ػا ةواممػا فتىػ ا ألمػف أكتىػؼ
ودود األفيوف في ا "
* ماض  ٜٔ٘ٓ/ٔٔ/ٔٚػ س ٕ ػ ٗ ٛػ ٕٔٚ
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وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ــ
" المستناد مف مص المادة  ٘ٓ /أد ار ات دمابية وتارير لدمة الىيوخ وما أسػتار عميػف
ًضػػا محكمػػة الػػماض يمػػف
الدػػار دمػػل اإلسػػتد

يدػػوز التنتػػيش أ لمبحػػث عػػف األىػػيا الخا ػػة بالدريمػػة
ويمػػف أذا ظ ػػر يبمػػا تنتػػيش

ت يو ح ػػوؿ التحايػػؽ بى ػ م ا

حيم ودود يىيا تلد حيازت ا دريمة او تنيػد فػى كىػؼ الحاياػة فػى دريمػة يخػر دػاز
لمػ ػ مور الض ػػبط الاض ػػابى يف يض ػػبط ا بى ػػرط يف تظ ػػر عرض ػػا يبم ػػا التنت ػػيش ودوف س ػػلى
يست دؼ البحث عم ا " ٓ
* ماض ٘ٔ  ٜٔٚٔ /ٔٔ /ػ س ٕٕ ػ  ٜٔ٘ػ ٙ٘ٙ
وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ أيؼب ثأٔٗ  :ػ
" أذا كػاف التنتػيش ًػد أسػتمند غرضػف بضػبط الخمدػر المضػبوط

واػو مػف األسػمحة

الت ػػى ل ػػيس ل ػػا ذخ ػػابر حت ػػى يمك ػػف اإلحتد ػػاج بػ ػ ف الض ػػابط ك ػػاف يبح ػػث عم ػػا ف ػػى دي ػػب
ال دير بلد ضبط السػقح المػذكور

فػ ف مػا ًػاـ بػف الضػابط مػف تنتػيش

حػؽ لضػبط

ذلؾ السقح يكوف مخالناً لمااموف " ٓ
* ماض  ٜٔٙٔ/ٙ/ٜٔػ ٕٔػ  ٖٔٙػ ٓٔٚ
وبابت بمطاللة محضر التنتيش يف محرر كاف ًد أستوفى ةواستمند غرضف وزيػادة
مف التنتيش مف يدػؿ الدريمػة الدػار دمػل اإلسػتد

ت و ػدر أذف التنتػيش بىػ م ا

ػ

فاػػد يببػػت بمحضػػر يمػػف  :ػ ػ (ٔ) ًػػاـ بتنتػػيش ىػػخص المػػت ـ وضػػبط ملػػف مػػا أدعػػى يمػػف
ضبطف ملػف مػف عمػقت وًطػل (ٕ) ًػاـ بتنتػيش الخزيمػة الحديديػة الخا ػة بالمحػؿ وعبػر
عمى ما أدعى يمف عبر عمي ا ب ا مف ًطل ةواطارات وعمقت وتمابيػؿ وخقفػف (ٖ) وًػاـ
بتنتػػيش المخػػزف الخػػاص بالمحػػؿ وعبػػر عمػػى مػػا أدعػػى يمػػف عبػػر عميػػف بػػف مػػف تمابيػػؿ مػػف
البرومز وتمباؿ حدر

ٓ

أ يف السػػيد الضػػابط لػػـ يكتػػؼ بمػػا ياػػوؿ أمػػف عبػػر عميػػف بى ػ ف الدريمػػة الدػػار
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التنتػػيش مػػف يدم ػػا

ػػ ولػػـ يامػػل ب مػػف ًػػد أسػػتمند بالنلػػؿ غرضػػف مػػف التنتػػيش فمضػػى

يسلى ويبحث ويماب ألى يف عبرػ حسػبما ياػوؿ ػ عمػى عػدد ٘ مدػقت يدمبيػة ًػاؿ يم ػا
تحتو عمى

ور مخمة باآلداب اللامة داخؿ كيس مػف البقسػتيؾ بػف ييضػا ػ فيمػا ياػوؿ

ػ عدد ٖٕ

ورة فوتوغرافية لبلض النتيات عرايا فى يوضاع مخمة باآلداب ٓ

فػػالمدقت الخمسػػة وال ػػور النوتوغرافيػػة كامػػت مودػػودة ػ بػ ًرار الضػػابط منسػػف ػ

فى كيس بقستيؾ يستطيل مػف تحسػس ظػاار ودوف يف ينتحػف ماايػؾ بمطاللػة مػا فيػف ػ

يف يلػػرؼ وبياػػيف يمػػف يحتػػو عمػػى ًطػػل يبريػػة يو تمابيػػؿ يبريػػة يو عمػػقت يبريػػة ٓ ومػػل
ذلػػؾ ًػػاـ سػػيادتف ينػػض ةواخػراج ومطاللػػة مػػا فػػى ذلػػؾ الكػػيس مػػف مدػػقت و ػػور

تػػدخؿ

بتاتػػا فػػى الدريمػػة الدػػار التنتػػيش بى ػ م ا ولػػـ تظ ػػر لسػػيادتف عرض ػاً ةواممػػا سػػلى ألي ػػا
بنض ةواخراج ومطاللة ما فى الكيس الذ عرؼ مادما مف تحسػس مػا بداخمػف يمػف مدػقت
و ور فوتوغرافية يستحيؿ يف تكوف ًطلػاً يو تمابيػؿ يو عمػقت يبريػة بػـ اػو بلػد يف فػض
ويخػػرج مػػا فػػى الكػػيس باديػػا لليميػػف بوضػػوح بػػق ي أدت ػػاد يم ػػا محػػض

ػػور مدػػقت

تلميػػف و تت ػػؿ بالدريمػػة الدػػار التنتػػيش بى ػ م ا ػ ػ يخػػذ سػػيادتف يت ػػنم اػػذ ال ػػور
والمدقت ويت مػؿ فيمػا بػداخؿ المدػقت لػيحكـ عمي ػا بليمػف اػو يم ػا مخمػة بػاآلداب ػ وذلػؾ

يخػػرج يايم ػاً عػػف حػػدود اإلذف ال ػػادر لػػف ولػػـ يظ ػػر لػػف عرض ػاً بويػػر سػػلى يبمػػا التنتػػيش
ةوامما سلى أليف سلياً بلد يف أستمند التنتيش غرضف ٓ
ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ  :ػ
" أذا كػاف التنتػيش ًػد أسػتمند غرضػف بضػبط الخمدػر المضػبوط

واػو مػف األسػمحة

التػػى لػػيس ل ػػا ذخػػابر حت ػػى يمكػػف اإلحتدػػاج بػػ ف الض ػػابط ك ػػاف يبح ػػث عم ػػا ف ػػى دي ػػب
ال ػػدير بلػػد ضػػبط السػػقح المػػذكور فػػاف مػػا ًػػاـ بػػف الضػػابط مػػف تنتػػيش
ذلؾ السقح يكوف مخالناً لمااموف ٓ "
* ماض  ٜٔٙٔ/ٙ/ٜٔػ س ٕٔ ػ  ٖٔٙػ ٓٔٚ
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حػػؽ لضػػبط

ٚيمٛي اٌذوزٛس  /زلّٛد صليت ؽغ

ف ٝششػ لبٔ ْٛاإلعشاءاد اجلٕبئيخ  :ـ

" ف ػ ذا فػػتش م ػ مور الضػػبط الاضػػابى مسػػكماً فػػى ى ػ ف دريمػػة سػػرًة با ػرة يو حيػػازة
تمابيػؿ يبريػة غيػر مػرخص بحيازت ػا فنػتم دردػا

ػوي اًر عبػر فيػف عمػى مػادة مخػدرة

وضل يػد فػى ديػب سػترة حػابز البيػت فلبػر فيػف عمػى ماػود مزينػف

يو

كػاف ضػبط المخػدر يو
فػ ذا

الماػود المزينػة بػاطقً ٓ ويت ػؿ بػذلؾ يمػف أذا حاػؽ التنتػيش غرضػف تلػيف أم ػاا

أسػػتمر فيػػف مػػل ذلػػؾ م ػ مور الضػػبط الاضػػابى فلبػػر عمػػى ىػػئ تلػػد حيازتػػف دريمػػة فضػػبطف
كاف ضبطاً باطقً " ٓ
* دٓ محمود مديب حسمى ػ اإلد ار ات الدمابية ػ ط  ٜٔٛٛػ ص ٕٜ٘
ومتى كاف ما تادـ ػ وكاف الحكـ ًد عوؿ فى ًضابف باإلدامة عمػى المسػتمد مػف اػذا
التنتيش الباطؿ والمحضر المحرر بف ػ ف ف الحكـ يكوف مليباً بالا ور وفساد اإلستد ؿ
ػ فضقً عما عابف مػف ً ػور ةواخػقؿ بحػؽ الػدفاع بلػدـ تلرضػف

أيػراداً و رداً ل ػذا الػدفل

الدوار الدد الذ يبدا دفاع الطاعف بمذكرتف منة اللرض ألى المحكمة اإلستبمافية ولػـ
يكػف ملروضػاً عمػػى محكمػة يوؿ دردػة التػػى فدػ ت المػت ـ  /الطػػاعف ب

ػدار حكم ػا فػػى

الملارضػػة بػػق ماػػدمات عادلػػة بويػػر مسػػوغ وبويػػر تمبيػػف عػػف ًراراػػا بضػػـ محضػػر الدمايػػة
المسموخ ممف الدمحة األمر الذ حاؿ بيف المت ـ وبيف أبدا
يوؿ دردػة فػػى الملارضػػة عػػف ًراراػػا عػػدو ً أًتػرف ب

دفاعف لمناد تف بلدوؿ محكمػة

ػػدار حكم ػػا بػػقي تمبيػػف إلبػػدا دفاعػػف

الذ يبدا كتابة لممحكمة اإلستبمافية ٓ
عبدعب  :ـ ثـالْ احلىُ ٌٍؼيت ف ٝاإلعشاءاد ٚاإلخالي حبك اٌذفبع
لؼذ زلىّخ إٌمغ ف ٝاٌؼذيذ ِٓ أؽىبِٙب ثأٔٗ :
"

يكنى أطقع المحكمة وحداا عمى ال ور موضوع الدريمػة بػؿ يدػب كػ د ار

مػػف أدػ ار ات المحاكمػػة فػػى دريمػػة حيػػازة ال ػػور الممافيػػة لػػلداب عرض ػ ا ب عتباراػػا مػػف
يدلة الدريمة عمى بساط البحث والمماًىة بالدمسة فى حضػور الخ ػوـ ليبػد
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كػؿ مػم ـ

يريػف في ػا ويطمػبف ألػى يف اػذ األوراؽ موضػوع الػدعو اػى التػى دارت المرافلػة عمي ػا
واػػو مافػػات محكمػػة يوؿ دردػػة أد ػ ار وغػػاب عػػف محكمػػة بػػامى دردػػة تداركػػف ٓ لمػػا كػػاف
ذلؾ

ف ف الحكـ المطلوف فيف يكوف مليبا بما يبطمف ويودب ماضف " ٓ
* ماض ٕٔ ٜٔٚٚ/ٙ/ػ س  ٕٛػ  ٔ٘ٙػ ٚٗٙ
و البابت بمحاضر الدمسات يف المحكمة اإلستبمافية المطلوف فى حكم ا ويف ذكرت

فيػف يم ػا اػى (! ( أطملػت وحػداا بمنرداػا عمػى المضػبوطات ـ أ يف المحكمػة لػـ تنػض
الحػ ػػرز بالدمسػ ػػة ولػ ػػـ تلػ ػػرض ال ػ ػػور المحػ ػػرزة موضػ ػػوع اإلت ػ ػػاـ عمػ ػػى بسػ ػػاط البحػ ػػث
والمماًىػػة بالدمسػػة فػػى حضػػور الخ ػػوـ ليبػػد كػػؿ مػػم ـ يريػػف في ػػا ويطمػػبف ألػػى يف اػػذ
ال ور موضوع الدعو

اى اى التى دارت المرافلة عمي ا ػ كذلؾ ف ف محكمة يوؿ دردػة

لػػـ تنػػض الحػػرز فػػى الملارضػػة التػػى عػػارض ب ػػا المػػت ـ فػػى الحكػػـ الويػػابى

ػ ػ ولػػـ

تلرض ال ور المحرزة موضوع اإلت اـ عمػى بسػاط البحػث والمماًىػة بالدمسػة فػى حضػور
المت ـ ػ و يومى عف ذلؾ ًوؿ محكمة يوؿ دردة فى محضر يسػباب حكم ػا الويػابى الػذ
لـ يحضر المت ـ ولـ يلمف بدمستف يم ا اػى ( ي المحكمػة ) ًػد أطملػت وحػداا بمنرداػا
(! ) عمى تمؾ ال ور ػ ف طقع المحكمة وحداا عمػى ال ػور بمنسػ ا يومػى عػف ودػوب
ع ػػرض ا ػػذ ال ػػور بالدمس ػػة كػ ػ د ار

م ػػف أدػ ػ ار ات المحاكم ػػة يد ػػب أتخ ػػاذ ػ ػ ةوا بطم ػػت

اإلدػ ار ات والحكػػـ ـ فػػى حضػػور الخ ػػوـ عرضػػا يتحاػػؽ بػػف يف تكػػوف عمػػى بسػػاط البحػػث
والمماًىػػة فػػى حضػػور اػػا

الخ ػػوـ ليبػػد كػػؿ مػػم ـ يريػػف في ػػا ويطمػػبف ػ ػ كمػػا ًالػػت

محكمة الماض ػ ألى يف اذ ال ور اى ذات ا التى دارت المرافلة عمي ػا ٓ ػ ومتػى كػاف
ذلؾ ـ ولـ تلرض بتاتا ال ور موضوع اإلت اـ فى حضور المت ـ  /الطاعف بالدمسة ػ
ف ػ ف أد ػ ار ات المحاكمػػة تكػػوف مليبػػة عيبػػا أًتػػرف بػػاإلخقؿ بحػػؽ الػػدفاع ممػػا يبطػػؿ الحكػػـ
ويودب ماضف ٓ
* ماض ٕٔ ٜٔٚٚ/ٙ/ػ س  ٕٛػ  ٔ٘ٙػ ٚٗٙ
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عبثؼب  :اٌمظٛس ٚفغبد اإلعزذالي ٓ
ًلد حكـ يوؿ دردة المايد ألسبابف ػ أضافة لما يبدتف المحكمة اإلستبمافية ػ ًلػد عػف
أببػػات الا ػػد الدمػػابى وخمػػت مدوماتػػف مػػف ي بيػػاف لػػذلؾ الا ػػد

ػ فمػػـ تتحػػدث بتاتػاً عػػف

ً د اإلتدار يو اللرض يو التوزيػل ٓٓٓ ألػخ مػل لػزوـ ذلػؾ لمتدػريـ ٓ ولػـ يتػدارؾ الحكػـ
اإلسػتبمافى فػى يسػبابف اػػذا الا ػور ػ فمػػـ يلػرض بتاتػاً لما ػد الدمػػابى وخمػت مدوماتػف اػػو
اآلخر مف ي بياف لذلؾ الا د الذ

ًيػاـ لمتدػريـ بدومػف

ف يػد الحكػـ المسػت مؼ ألسػبابف

دوف يف يلػػرض لبيػػاف الا ػػد الدمػػابى فضػػق عػػف يمػػف يداف الطػػاعف بنلػػؿ مبػػاح اػػو الحيػػازة
المدػػردة الويػػر ماترمػػف ببيػػل يو بلػػرض يو با ػػد البيػػل يو الل ػػرض يو التوزيػػل ػػ ٓٓألػػخ ػػ
األمر الذ يليب الحكـ بما يستودب ماضف ٓ
فٍٙزٖ األعجبة
يـٍت اٌـبػٓ  :ػ
أٚال

صبٔيب :

 :ضـ المنردات لمزوم ا لتحايؽ يودف الطلف ٓ
الحكـ بابوؿ الطلف ىكقً وفى الموضوع بػماض الحكػـ المطلػوف فيػف و حكػـ يوؿ
دردػػة والاضػػا بب ػ ار ة الطػػاعف ممػػا مسػػب أليػػف ةواحتياطيػػا بػػماض الحكػػـ المطلػػوف
فيف و أحالة الاضية لمحكـ في ا مدددا مف دابرة يخر ٓ
احملبِ / ٝسعبئ ٝػـيخ
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ثٕٛن ـ رغٙيً اعٕيالء
رضٚيش ـ إػشاس
ـــــــــــ

اٌمؼيخ  1333/12931عٕبيبد ِظش اجلذيذح
ا  1333/0081وٍ ٝشــشق اٌمب٘شح )

اٌـؼٓ ثبٌٕمغ 22/03234ق
ــــــــــــــــــــــــــ
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زلىّخ إٌمغ

اٌذائشح اجلٕبئيخ
ِزوــــــشح

ادلمذَ ِٓ :

ثأعجبة اٌـؼٓ ثبٌٕمغ
( طاعف ) محكوـ ضد

....................

وموطمػػف المختػػار مكتػػب األسػػتاذ /محمػػد ردػػابى عطيػػف ػ وىػ رتف ردػػابى

عطيػػف ػ المحػػامى بػػالماض٘ٗ ىػػارع طملػػت حػػرب  ٕٙىػػارع ى ػريؼ
ف ٝاحلىـُ :

باىا ػ الااارة ػ ٓ
ال ػادر فػى ٕٓ  ٕٓٓٓ / ٛ /مػف محكمػة يمػف الدولػة اللميػا فػى الاضػية
رًػ ػػـ ٔ ٜٜٜٔ/ٖٜٔٚدمايػ ػػات م ػ ػػر الدديػ ػػدة ( ٕٕ٘ٗ لسػ ػػمف ٜٜٜٔ

كمػ ػ ػػى ىػ ػ ػػرؽ الاػ ػ ػػاارة ) والااضػ ػ ػػى حضػ ػ ػػورياً بملاًبػ ػ ػػة المػ ػ ػػت ـ .........
باألى ػ ػ ػػواؿ الى ػ ػ ػػاًة لم ػ ػ ػػدة عى ػ ػ ػػر س ػ ػ ػػموات ةوال ازم ػ ػ ػػف و خػ ػ ػ ػريف ب ػ ػ ػػرد مبم ػ ػ ػػس

ٕ٘ٚرٖ٘ٙرٕ دمي ػػا لبمػػؾ  ........وتوريمػػف مبمو ػاً مسػػاوياً ل ػػذا المبمػػس

ةوال ازمػ ػػف و خػ ػ ػريف كػ ػػذلؾ ب ػ ػػرد مبم ػ ػػس ٕٜ٘رٖٜ٘رٗ دمي ػ ػػا لبم ػ ػػؾ .......
وتوريم ـ مبمس مساوياً ل ذا المبمس ٓ
اٌٛلبئــغ

يحال ػػت المياب ػػة اللام ػػة الط ػػاعف  .........و خػ ػريف ال ػػى محكم ػػة يم ػػف الدول ػػة اللمي ػػا

بالااارة بو ؼ يم ـ فى خقؿ النترة مف يماير سمة ٖ ٜٜٔحتى موفمبر سمة ٓ ٜٜٔٛ
بدابرة ًسـ م ر الدديدة ػ محافظة الااارة ٓ
(ٔ )

ب نتف موظنا عاما ػ مدير بمػؾ  ..........فػرع م ػر الدديػدة ػ سػ ؿ لممػت ـ ال اربػل
(  ) .........اإلسػػتيق بويػػر حػػؽ وبميػػة التممػػؾ عمػػى يم ػواؿ لد ػػة عممػػف بمػػس ًػػدر

ٕ٘ٚررٖ٘ٙرٕ دمي ػا وكػاف ذلػؾ بطريػؽ الحيمػػة بػ ف اسػتوؿ التسػ يؿ األبتمػػامى (
الحػػد الدػػار المػػديف ) المممػػوح لىػػركة المػػت ـ ال اربػػل ووافػػؽ لػػف عمػػى سػػحب المبػػالس
منة البياف بالزيادة عف الحػد الم ػرح بػف مػف األدارة اللامػة لمبمػؾ وبالمخالنػة لمػوابم
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الملمػػوؿ ب ػػا ومظػػـ اللمػػؿ واألع ػراؼ الم ػرفية ومكمػػف ب ػػذ الوسػػيمة مػػف األسػػتيق

عمى تمؾ المبالس ٓ
(ٕ )

ب نتف سالنة الذكر و خريف ح موا لممت ميف الرابل والسادس دوف حؽ عمى ربم مف
عمؿ مف يعماؿ وظابن ـ ب ف ح موا لىركتي ما (  ) ......عمػى تسػ يقت يبتماميػة
ًدراا مميومى دميف ( حد خطابات ضماف ) وم ؼ مميوف دميػف ( حػد دػار مػديف

) دوف ح ػػؽ وك ػػاف ذل ػػؾ بػ ػ ف يع ػػدوا تا ػػارير األس ػػتلقـ والد ارس ػػة األبتمامي ػػة الم ػػزورة
موضوع الت مة التالية وضممواا عمى خقؼ الحاياة اسػتينا ىػركة المت مػيف سػالنة
الذكر لىروط الممم فتمكموا ب ذ الوسيمة مف اًرار التس يقت سالنة البياف ٓ
( ٖ)

المت ـ األوؿ و خريف ب نتف يضروا عمداً ب مواؿ د ػة عمم ػـ بػ ف ارتكبػوا الدمػايتيف

س ػػالنتى ال ػػذكر مم ػػا يض ػػاع عم ػػى د ػػة عمم ػػـ مبم ػػس ٔٔٚرٓٓٔر ٛدمي ػػف ًيم ػػة

المديومية المستحاة عمى ىركة المت ميف الرابل والسادس ٓ
( ٗ)

ارتكػب ويخػروف تزويػ ار فػػى محػررات بمػؾ  .....ػ مػػف الىػركات المسػاامة الممموكػػة
لمدولة ب ف غيروا با د التزويػر موضػوع تاػارير األسػتلقـ والمػذكرات األبتماميػة فػى
حػػاؿ تحريراػػا المخت ػػيف بوظػػابن ـ بدلم ػػـ وًػػابل مػػزورة فػى

ػػورة وًػػابل

ػػحيحة

مػػل عمم ػػـ بتزويراػػا وذلػػؾ بػ ف حػػرر المػػت ـ البالػػث تاػػارير اسػػتلقمات عػػف المػػت ـ
ال اربػل والسػادس وىػركتي ما السػالؼ ذكراػا وبػ ف يببػت في ػا ػ خػقؼ الحاياػة ػ حسػف
سػػملت ـ وامتظػػام ـ فػػى التلامػػؿ مػػل البمػػوؾ األخػػر وممكيػػت ـ ملػػدات ًيمت ػػا خمسػػة

مقييف دميػف وممارسػة الىػركة مىػاط ا فػى ماػر مممػوؾ ل ػا ويعػد المت مػاف األوؿ (
الطػػاعف ) والبػػامى مػػذكرة الد ارسػػة األبتماميػػة المارخػػة ٕٔ ٜٜٖٔ/ٗ/لمموافاػػة عمػػى
زيادة التس يقت الممموحة لىركة المت ميف ال اربػل والسػادس يببتػا في ػا خقفػا لمحاياػة
تحايا مػػا ارباحػػا عػػامى ٓ ٜٜٔػ ٕ ٜٜٔمتواضػػيف عمػػدا عػػف مػػديوميت ما لمد ػػاز
الم ػػرفى البابتػػة ل ػػدي ما بكتػػاب مدمػػل مخػػاطر األبتم ػػاف بالبم ػػؾ المرك ػػز بم ػػا ورد
بميػػزاميتيف خاسػ ػرتيف ع ػػف ذات النتػ ػرة

مػذكرتيف مػػارختيف ٖٕٜٜٔٗ/ٕ/

ػ وح ػػرر الم ػػت ـ األوؿ ( الط ػػاعف ) ممن ػػردا

ٕٔ ٜٜٔٗ/ٖ/رفل مػا الػػى ا دارة اللميػا لمبمػػؾ

يببت في ما خقؼ الحاياػة يف التدػاوز المرتكػب فػى حسػاب اللميػؿ موضػوع الت مػة
األولى مضموف بىيكات ا دراا اللميؿ ًيمت ا بقبة مقييف دميف وملدات ممموكػة
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لف ًيمت ا تزيد عمى خمسمة مقييف ٓ

واستلمؿ المت موف البقبة المحررات المزورة السالؼ بيام ا ب ف ًػدمواا لممخت ػيف

بد ة عمم ـ للحتداج بما ورد ب ا وألعماؿ اباراا مل عمم ـ بتزويراا ٓ
ٔٗ  ٔ/ ٔٔٙ ٔٔ٘ ٔ/ٖٔٔ /مكر ار ٔٔٛ

األمر الملاًب عميف بالمواد ٓٗ
 ٜٔٔت  ٜٔٔمكر ار اػ عاوبات ٓ

وبدمس ػػة ٕٓ يغس ػػطس س ػػمة ٕٓٓٓ ًض ػػت المحكم ػػة بملاًب ػػة الط ػػاعف باللاوب ػػات

المبيمف ب در اذ المذكرة ٓ
ولمػا كػػاف اػذا الحكػػـ ًػد ىػػابف عػوار الػػبطقف فاػد طلػػف عميػف الطػػاعف بطريػؽ الػػماض
وذلؾ بىخ ف بتاريخ ٖٓ ٕٓٓٓ/ٛ/وًيد طلمف تحت رًـ  ٜٔٔتتابل سدف طػر اللمومى ٓ
ومورد فيما يمى يسباب الطلف بالماض
أٚال  :اٌمظٛس ف ٝاٌزغجيت :

أعـجبة اٌـــــؼٓ

ذلػػؾ يمػػف وعمػػى مػػا يبػػيف مػػف مطاللػػة مػػدومات يسػػباب الحكػػـ المطلػػوف فيػػف اف محكمػػة

الموضػػوع ًضػػت ب دامػػة الطػػاعف ( المػػت ـ األوؿ ) ب مػػف وا ػػو مػػدير بم ػػؾ  ......ف ػػرع م ػػر
الدديدة ػ س ؿ لممت ـ ال اربػل األسػتيق بويػر حػؽ وبميػة التممػؾ عمػى يمػواؿ لد ػة عممػف بموػت
ٕ٘ٚرٖ٘ٙرٕ دمي ػا ػ كمػا يمػف والمت مػيف البػامى والبالػث ح ػموا لممػت ـ ال اربػل كػذلؾ عمػى
ربػػم مػػف يعمػػاؿ وظػػابن ـ عمػػى تس ػ يقت يبتماميػػة ًػػدراا مميػػومى دميػػف ويم ػػـ يضػػروا عمػػدا

ب مواؿ د ة عمم ـ وارتكبوا تزوي ار فى محررات بمؾ األستبمار اللربى لتس يؿ أرتكاب الدػرابـ
الس ػػاباة ويف المت م ػػيف ال ارب ػػل والخ ػػامس والس ػػادس اى ػػتركوا م ػػل الطػػػاعف والمت م ػػيف البػػػامى
والبالث فى يرتكاب تمؾ الدرابـ ب ف اتناوا مل ـ عمػى أرتكاب ػا فوًلػت بمػا عمػى ذلػؾ األتنػاؽ
وتمػػؾ المسػػاعدة ػ ٓٓٓ دوف يف تبػػيف المحكمػػة كيػػؼ أسػػتدلت عمػػى تػوافر اػػذا اإلتنػػاؽ وتمػػؾ
المسػػاعدة بػػيف المت مػػيف المػػذكوريف والطػػاعف كمػػا لػػـ توضػػم مػػا ينيػػد يف يرادة كػػؿ مػػم ـ ًػػد
أتد ت فى ذات اإلتدا ألرادة األخر با د تحايؽ تمؾ المتيدػة وبمػوغ األاػداؼ المابمػة التػى
تحاات والمكومة لمدرابـ سالنة الذكر ٓ
واػػذا البيػػاف ضػػرور ودػػوار

ألف المسػػاامة الدمابيػػة بػػيف المت مػػيف والتػػى يترتػػب

عمي ػػا وًػػوع الد ػرابـ تت ػوافر ا اذا اتد ػػت ارادة كػػؿ مػػم ـ مػػل ارادة اآلخػػر وتطاباػػت بحيػػث
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يكػػوف لكػػؿ مػػم ـ دور ملػػيف ًػػاـ بتمنيػػذ با ػػد تحايػػؽ اػػذا ال ػػدؼ وبمػػوغ تمػػؾ المتيدػػة فتاػػل
الد ػرابـ بمػػا عمػػى اػػذ الوسػػابؿ وبػػذلؾ تتحاػػؽ المسػػبولية التضػػاممية بيػػم ـ ويضػػحى كػػؿ

مم ـ مسبو عف كامػؿ المتيدػة التػى وًلػت والدػرابـ التػى تحااػت بوػض المظػر عػف الدامػب
الػػذ ًػػاـ بػػف بمنػػرد

فالكػػؿ مسػػبوؿ عػػف المتػػابج التػػى تتحاػػؽ و محػػؿ لتنريػػد المسػػبولية يو

اللااب ٓ

ومظػ ار ل ػػذ المتيدػػة التػػى تترتػػب عمػػى المسػػاامة الدمابيػػة بكافػػة

ػػوراا سػوا بالمسػػبة

لمناعػػؿ مػػل غيػػر يو األىػػتراؾ فػػى الدريمػػة ف مػػف يتلػػيف عمػػى المحكمػػة بيػػاف عما ػػر اػػذ
المساامة عمى محو يوضح ا وفى

ورة من مة مف خقؿ ماػدمات تمتد ػا وتػاد الي ػا فػى

ممطؽ سابس واستد ؿ سميـ واػو مػا يخطػ الحكػـ الطلػيف والػذ دػا بيامػف فػى اػذ ال ػدد
مىوبا بوموض تاـ واب اـ كامؿ وتلميـ مطمؽ أذ افتاد الربط بيف المت ميف المذكوريف ولـ يرد
بف يف كق مم ـ ً د ذلؾ الا ػد الػذ رمػى اليػف األخػر ولػـ يػورد تمػؾ اللما ػر التػى تاكػد

وتاطػل بػ ف دػرابـ التزويػػر فػى المحػررات الرسػمية وتسػ يؿ األسػتيق عمػى يمػواؿ بمػػؾ ......
واألضرار بػف والتػربم ًػد وًلػت بمػا عمػى مػا أملاػد عميػف األتنػاؽ بػيف المت مػيف سػالنى الػذكر
ودا بيامف عمى محو مد ؿ

واو ما

تبيف ممف حاياة ما ود فى ى ف ذلؾ الواًل الذ امت ى اليف

يتحاؽ بف الورض الذ ً د الىارع مف ودوب تسبيب األحكاـ بوضوح ٓ

ا ػػذا و يمك ػػف بح ػػاؿ الا ػػوؿ بػ ػ ف الط ػػاعف ًػػد ى ػػارؾ ويسػ ػ ـ م ػػل ب ػػاًى المت م ػػيف ف ػػى
ارتكاب الدرابـ المىار الي ا منا لمدرد موافاتف عمى

رؼ بلض المبالس لممػت ـ ال اربػل زيػادة

عف الحد الم رح بف مف األدارة اللميا بالبمؾ المذكور يو يف اذ المخالنة دا ت بما يتنؽ

والمػوابم المطباػػة يو األعػراؼ الم ػرفية
كاف مخالنػا لمتلميمػات

ألف اػػذا الت ػػرؼ النػػرد مػف دامبػػف حتػػى ولػػو

ينيػد امػف تواطػ مػل بػاًى المت مػيف ويتنػؽ مل ػـ عمػى تمكػيف المػت ـ

ال اربػل مػػف األسػػتيق عمػػى المبػػالس المػػذكورة ػ وألف مدػػرد الخطػ فػػى حػػد ذاتػػف ولػػو تمبػػؿ فػػى
مخالنة الموابم والمظـ واألعراؼ الم رفية ياد بالضرورة الى اعتبار ضاللا مل غير فى
أرتكاب درابـ التس يؿ والتزوير واألضرار اللمد ب مواؿ بمؾ  ........الذ يتولى اللمػؿ بػف

كمدير لنرع م ر الدديدة ٓ

فاأل ؿ فى المسبولية يم ا ىخ ية بملمى يف يكوف الدامى مسبو عف فلمف الىخ ى
ومىاطف المابـ الخػاص ػ ومسػبوليتف بالتضػامف عػف يفلػاؿ غيػر التػى تىػكؿ دػرابـ اػو خػروج
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عمى اذا األ ؿ واستبما ممف ومف بـ فيتليف عمى سمطة األت اـ ػ وكذا ًضا الحكـ ػ أًامة
الػػدليؿ عمػػى يف الطػػاعف اتنػػؽ مػػل غيػػر وسػػااـ ملػػف فػػى وًػػوع الد ػرابـ ويتد ػػت ارادتػػف الػػى

تحايػػؽ تمػػؾ المتيدػػة واألس ػ اـ في ػػا وعممػػف بمىػػاط األخ ػريف المسػػااميف ملػػف واتدػػا ارادة كػػؿ
مم ـ وتطابا ا مل ارادة اآلخػر بويػة الو ػوؿ ل ػذا ال ػدؼ المحػدد وتحايػؽ بمػار اػذ األفلػاؿ
المابمة ٓ

و يدوز افتراض اذ األمور واستمباط التضامف مف عما ػر

تمتدػف و تػاد اليػف

ةواذ دػػا ت مػػدومات يسػػباب الحكػػـ الطلػػيف خاليػػة مػػف بيػػاف اػػذ اللما ػػر ب كمم ػػا والتػػدليؿ
عمى توافراا مف واًل يوراؽ الدعو والمستمدات المادمة في ا ف مف يكوف مىوبا بالا ػور فػى
البياف ٓ
يضػ ػػاؼ الػ ػػى ماتاػ ػػدـ يف محكمػ ػػة الموضػ ػػوع اىػ ػػركت المػ ػػت ـ الخػ ػػامس  ......ويدخمتػ ػػف

فػػى زم ػرة المىػػاركيف ملػػف فػػى تخطػػيط ذلػػؾ المخطػػط األد ارمػػى الػػذ اسػػت دفوا ممػػف الد ػرابـ
السػػاباة لمدػػرد امػػف حػػرر تػػوكيق لوالػػد المػػت ـ ال اربػػل الىػريؾ فػػى ذلػػؾ األتنػػاؽ المزعػػوـ والػػذ
ذابت المحكمػة ألػى يمػف املاػد بػيف دميػل المت مػيف با ػد بمػوغ تمػؾ المتػابج األدراميػة المتنػؽ
عمي ا بيم ـ ٓ

واذا التوكيؿ ال ادر مف المت ـ الخامس لوالػد ال اربػل ينيػد لزومػا وعاػق يمػف ضػالل

فى ذلؾ األتناؽ ومىارؾ فيف و يمكف والحاؿ كذلؾ اعتبار مسااما مل الطاعف لمدرد ابراـ
ذلػػؾ التوكيػػؿ واػػو اد ػ ار طبيلػػى وملتػػاد ويدػػر بػػف الم ػ لوؼ و يتمػػافى مػػل طبػػابل األمػػور
خا ػػة أذا كػػاف الموكػػؿ حػػديث السػػف يسػػتطيل ممارسػػة مىػػاطف بم ػػارة ودًػػة فيوكػػؿ والػػد

ويل د اليف بمباىرة المىاط القزـ لممارسة الىركة عمم ا والتى يتولى ادارت ا بد ممف ٓ

و يمكف اف يستخمص مػف ذلػؾ ببػوت اتدػا ارادتػف الػى ذات األتدػا المػابـ المزعػوـ
يو يمػف ًػػاـ بػدور مػػا فػى تمنيػػذ المخطػط األد ارمػػى المتنػؽ عميػػف بػيف الدميػػل عمػى حػػد مػا دػػا
بالحكـ الطليف ٓ

وألمػػف ولػػبف كػػاف مػػف المت ػػور ًامومػػا يف يكػػوف الى ػريؾ فػػى الدريمػػة ى ػريكا مػػل يحػػد

الىركا في ا أ ً يمف يتليف يف يكوف اماؾ ربػاط بػيف الدميػل والناعػؿ األ ػمى يػربط ـ ويوحػد

بيف اتدااات ـ دميلا بحيث تتدف اتداااً واحداً او اتدا الدريمة المتنػؽ عمػى ارتكاب ػا والتػى
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ً ػػدوا تحايا ػػا وبموغ ػػا بمػػا عمػػى ً ػػداـ المىػػترؾ وال ػػدؼ الدػػامل بيػػم ـ ٓ واػػو مػػالـ
يتحاؽ بالمسبة لممت ـ الخامس والذ

يمكف اعتبار والحػاؿ كػذلؾ مسػااما مػل الطػاعف ولػو

بطريؽ غير مباىر فى ارتكاب الدرابـ التى وًلت اف كاف فى األمر بمػة دريمػة واػو الخطػ
الذ ترد فيف الحكـ واف كاف يتلمؽ بالمت ـ الخامس السالؼ الذكر ا يمػف يت ػؿ بم ػمحة
الطػػاعف كػػذلؾ ألمػػف عيػػب ام ػػب عمػػى ممطػػؽ الحكػػـ ذاتػػف و ػػحة يسػػبابف كمػػا يت ػػؿ كػػذلؾ

ب ػػورة الواًلػػة برمت ػػا والتػػى ًضػػت محكمػػة الموضػػوع بادامػػة الطػػاعف وغيػػر مػػف المت مػػيف
عم ا ٓ
ول ػػذا فػ ف اػػذا الخطػ المػاس بدػػوار الحكػػـ واسػػبابف وسػػقمة ممطاػػف الاضػػابى يػػاد
حتم ػػا ال ػػى بطقم ػػف ت ػػالف بكيام ػػف و ػػحة اس ػػتد لف وألف الحك ػػـ يتل ػػيف اف يك ػػوف مكتم ػػؿ
األسباب مب ير مف ىب ة الا ور فى التسبيب يو النساد فى األستد ؿ ةوا كػاف مليبػا وادبػا
ماضػػف كمػػا اػػو الحػػاؿ فػػى الحكػػـ الطلػػيف ٓٓٓ كمػػا لػػـ توضػػم محكمػػة الموضػػوع بمػػدومات
يسباب حكم ا يف فكرة الدريمة كامت ًابمة لد الطاعف وًت يف ي در ًرار بالموافاػة عمػى
مػػمم التسػ يقت األبتماميػػة لممػػت ـ ال اربػػل بالمخالنػػة لمتلميمػػات يو يف تمػػؾ النك ػرة كامػػت مسػػتارة
فػػى منسػػيتف وًػػت اف

ػػرح ب ػػرؼ تمػػؾ المبػػالس اليػػف ولممػػت ـ السػػادس يو يمػػف كػػاف يلمػػـ بلػػدـ

ػػحة ا سػػتلقمات التػػى ًػػاـ ب ػػا المت مػػاف البػػامى والبالػػث اذ

يكنػػى مدػػرد ًيامػػف بتمػػؾ

ا فلػػاؿ الماديػػة التػػى ترتبػػت عمي ػػا تمػػؾ اآلبػػار الضػػارة بم ػػالم البمػػؾ الػػذ يلمػػؿ بػػف ألف
د ػػوار مس ػػا لتف ع ػػف تم ػػؾ ا فل ػػاؿ بو ػػؼ يم ػػا متلم ػػدة وب م ػػف مس ػػااـ في ػػا كناع ػػؿ ي ػػمى
والبػاًوف مسػااموف ملػف با ىػتراؾ اػو يف تتقًػى ارادتػف مػل أرداة كػؿ مػم ـ بحيػث تسػير فػػى
ذات ا تدػ ػػا ا د ارمػ ػػى تمنيػ ػػذا لما ػ ػػد المىػ ػػترؾ والوايػ ػػة المابمػ ػػة المسػ ػػت دفة ٓ ةواذا كامػ ػػت

المحكمػػة غيػػر ممزمػػة بحسػػب األ ػػؿ ببيػػاف اػػذ اللما ػػر ب كمم ػػا عمػػى تاػػدير ب م ػػا يمكػػف

استخق

ا مف الواًل المطروح عمي ا ا يمف يمبوى عمي ػا بيػاف مػا يمكػف استخق ػف بببػوت

اذ المساامة وا مور التى تببت عمى محو دازـ وًاطل ويف يكػوف اػذا ا سػتمباط سػابوا فػ
اللاؿ ومابو ً فى الممطؽ فػ ذا كػاف الواًػل يدػافى اػذا ا سػتخقص و يتنػؽ ملػف كػاف الحكػـ

مليبا ٓ لتلسؼ استمتادف وفساد استد لف ٓ

ولػػـ تػػدخؿ المحكمػػة فػػى اعتباراػػا يف الطػػاعف كمػػدير لمنػػرع الػػذ يباىػػر عىػرات مػػف
اللمميػ ػػات ا بتماميػ ػػة اليوميػ ػػة يس ػ ػػتحيؿ عميػ ػػف اإللمػ ػػاـ بكػ ػػؿ م ػ ػػا يحػ ػػرر غيػ ػػر م ػ ػػف مح ػ ػػررات
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واسػ ػػتلقمات عػ ػػف م اركػ ػػز اللمػ ػػق راغبػ ػػى التلامػ ػػؿ مػ ػػل البمػ ػػؾ والح ػ ػػوؿ عمػ ػػى التس ػ ػ يقت

ا بتماميػػة

التسػ يؿ يو

ويمػػف لػػيس بالضػػرورة يف يكػػوف عالمػاً ػ حػػيف _ي ػػدر ًػرار بالموافاػػة عمػػى مػػمم

ػرؼ ا بتمػاف لممت مػيف ال اربػل والسػادس ػ ٓٓ لػيس بالضػرورة اف يكػوف عالمػاً

ومدركا لما ىػاب تمػؾ المحػررات مػف تزويػر يو مخالنػة لمحاياػة ػ والاػوؿ بويػر ذلػؾ يػاد الػى
افتراض ببوت اتناًف مػل بػاًى المت مػيف المػذكوريف عمػى ارتكػاب الدػرابـ التػى وًلػت اف كػاف
ًد تحاػؽ وًوع ػا مػف غيػر واػذا ا فتػراض يتمػافى مػل الػدليؿ الدمػابى الػقزـ لماضػا با دامػة

والػػذ يتلػػيف اف يكػػوف ببوتػػف فلمي ػاً

أفت ارضػػياً ويف يكػػوف مبمي ػاً عمػػى الاطػػل والياػػيف

عمػػى

الظف وا حتما ت ا فتراضية المدردة ٓ
كما يف

مة البموة التػى تدمػل المػت ـ الخػامس بػالرابل

تلمػى بالضػرورة ام مػا اتناػا

ملا ومل المت ميف مف ا وؿ لمبالث عمى ا ضػرار بػامواؿ بمػؾ  ........او تسػ يؿ الح ػوؿ

عمي ا بدوف ودف حؽ ٓ

ول ذا كاف يتليف اف يايـ الحكـ ا دلة عمى اف المت ـ الخامس عمد الى التخنى و ار
ذلؾ التوكيؿ الذ حرر لوالد المت ـ الرابل حتى

يمكىؼ امر واو امف متواطى مػل اػا

المت مػػيف ومػػم ـ الطػػاعف ومتنػػؽ مل ػػـ عمػػى ماارفػػة الد ػرابـ المىػػار الي ػػا واذ ً ػػر ف ػ ذلػػؾ

فامف يكوف مليبا متليف الماض ٓ

* ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ـ

" لما كاف الحكـ ًد داف الطاعف بدريمة األىتراؾ بطريؽ ا تنػاؽ والمسػاعدة فاػد

كاف عميف يف يستظ ر عما ر اػذا األىػتراؾ وطرياتػف واف يبػيف ا دلػة الدالػة عمػى ذلػؾ بيامػا
يوضح ا ويكىؼ عف ًيام ا وذلؾ مف واًل الدعو وظروف ا بيد اف ما يورد الحكػـ مػف

مدػػرد تػػرؾ الطػػاعف مكامػػا خاليػػا فػػى ا ػػوؿ اي ػػا ت التوريػػد واد اربػػف اضػػافة بخػػط يػػد بلػػد
التوريػػد ٓ ينيػػد فػػى ذاتػػف ا تنػػاؽ كطريػػؽ مػػف طػػرؽ ا ىػػتراؾ اذ يىػػترط فػػى ذلػػؾ اف تتحػػد
المية عمى ارتكاب النلؿ المتنؽ عميف واو مػالـ يػدلؿ الحكػـ عمػى تػوافر كمػا لػـ يببػت فػى
حؽ الطاعف توافر ا ىتراؾ با طريؽ اخر حدد الااموف ٓ
لما كاف ماتادـ فاف الحكـ المطلوف فيف يكوف ًا ار ً و ار يليبف بما يستودب ماضف "ٓ
* ماض ٘ٔ ٜٖٔٛ/ٙ/ػ س ٖٗ ػ ٖ٘ٔ ػ ٚٚٛ
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* ٚثزٌه لؼذ زلىّخ إٌمغ ٚلبٌذ ثأْ  :ـ

" اإلى ػػتراؾ فػػػى التزوي ػػر ةواف ك ػػاف ي ػػتـ غالبػ ػاً دوف مظػػػاار خاردي ػػة يو يعمػػػاؿ مادي ػػة
محسوس ػػف يمك ػػف اإلس ػػتد ؿ ب ػػا عمي ػػف أ ّ ام ػػف يتل ػػيف لببوت ػػف يف تك ػػوف المحكم ػػة ً ػػد أعتا ػػدت
ح ولف مف ظروؼ الدعو ومقبسات ا طالما كاف أعتااداا سابواً تبػرر الوًػابل التػى يببت ػا

الحكػػـ ػ فػ ذا خمػػت مدوماتػػف مػػف بيػػاف الظػػروؼ والمقبسػػات التػػى تظػػاار اإلعتاػػاد باىػػتراؾ

الطػػاعف فػػى التزويػػر فػػى األوراؽ الرسػػمية واكتنػػى فػػى ذلػػؾ بلبػػارات عامػػف مدممػػة ومد مػػة
يبػػيف مم ػػا حاياػػة ما ػػود الحكػػـ فػػى ىػ ف الواًػػل الملػػروض الػػذ اػػو مػػدار األحكػػاـ

و

يحاؽ ب ا الورض الذ ً د الىارع مف تسبيب ا مف الوضػوح والبيػاف ف مػف يكػوف ًا ػ ار بمػا
يودب ماضف " ٓ
* ماضٜٖٔٛ/ٖ/ٔٙػ س ٖٗ ػ رًـ ٘ ٚػ ص ٔ ٖٚػ طلفٕٓ ٕ٘/٘ٛؽ
* ٚلؼذ وزٌه ثأٔٗ  :ـ

" مػػف الماػػرر يف الحكػػـ متػػى كػػاف ًػػد ًضػػى ب دامػػة المػػت ـ ف ػػى دريمػػة اإلى ػػتراؾ فػػى

الدريمػػة بطرياػػى اإلتنػػاؽ والمسػػاعدة ف ػ ف عميػػف يف يسػػتظ ر عما ػػر اػػذا اإلىػػتراؾ وف يبػػيف

األدلػػة الدالػة عمػػى ذلػػؾ بيامػاً يوضػػح ا ويكىػػؼ عػػف ًيام ػػا وذلػػؾ مػػف واًػػل الػػدعو وظروف ػػا

ةوا ّ كاف ًا ر البياف ٓ

* ماض ٜٔٙٗ/ٔٓ/ٕٙػ س٘ٔ ػ رًـ ٕٕٔ ػ ص ٜٙٔػ طلف رًـ ٓ ٗٛلسمةٖٗ ؽ

* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ  :ـ

دواز أببات اإلىتراؾ بالارابف ـ ىرطف ورود الاريمة عمى واًلة التحريض يو اإلتناؽ

فى ذاتف مل

حة ا ستمتاج وسقمتف ـ وًالت فى واحد مف عيوف احكام ا يف :

" ممػػاط د ػواز أببػػات ا ىػػتراؾ بطريػػؽ ا سػػتمتاج أسػػتمادا الػػى ً ػرابف يف تكػػوف الاػ ػرابف
مم بة عمى واًلة التحريض يو ا تناؽ فى ذاتف ويف يكوف أستخقص الحكـ لمػدليؿ المسػتمد
مم ا سػابوا

يتدػافى مػل الممطػؽ يو الاػاموف ػ فػ ذا كامػت األسػباب التػى يعتمػد عمي ػا الحكػـ

فػى أدامػة المػػت ـ واللما ػر التػػى يسػتخمص مم ػػا ودػود ا ىػتراؾ
فلمدبػذ يكػوف لمحكمػة الػػماض بمػا ل ػا مػػف حػؽ الرًابػة عمػى

475

تػػاد الػى مػػا يمت ػى اليػػف

ػػحة تطبيػؽ الاػاموف يف تتػػدخؿ

وت حم اذا اإلستخقص بما يتنؽ مل الممطؽ والااموف "

* ماض  ٜٔٙٓ/٘/ٔٚػ س ٔٔ ػ ٓ ٜػ ٗٙٚ
* ماض ٔٔ ٜٔٛٛ/٘/ػ س ٖٜػ ٗٓٔ ػ ٜٙٛ

يضػػاؼ الػػى مػػا تاػػدـ اف مدػػرد اعتمػػاد الطػػاعف عمػػى تاػػارير ا سػػتلقـ والبحػػث والتحػػر
التى حرراا المت ماف البامى والبالث المموط ب ما الاياـ ب ذ ا د ار ات

يلمى بالضػرورة و

يستدؿ ممف امف ًد اتنؽ مل ما عمػى دريمػة تسػ يؿ ا سػتيق عمػى يمػواؿ البمػؾ الػذ يلممػوف

بػف دميلػػا ومػػا ًػاـ بػػف الطػػاعف فػى اػػذا ال ػػدد أدػ ار عػػاد ومػ لوؼ و يتمػافى مػػل طبػػابل
ا مور ألف التحػر وتا ى مق مة اللميػػؿ وًدرتػف عمػى الوف ػػا بالتزاماتػف المالي ػػة ًبػؿ البمػؾ
اػػو مػػف

ػػميـ اخت ا ػ ما ولػػيس مػػف المنتػػرض اف يباىػػر مػػدير النػػرع ( الطػػاعف ) اػػذا

اللمػػؿ بمنسػػف والاػػوؿ بويػػر ذلػػؾ تكميػػؼ بمسػػتحيؿ و يكمػػؼ اهلل منسػػا أ ً وسػػل ا ٓٓٓ اػػذا
الػػى اف مسػػبولية اػػذ البيامػػات عمػػد ا سػػتلقـ عػػف مركػػز اللميػػؿ المػػت ـ ال اربػػل اممػػا تاػػل عمػػى

اػػا

المػػوظنيف وحػػداـ كمػػا سػػمؼ البيػػاف وكػػاف عمػػى المحكمػػة اف تكىػػؼ فػ حكم ػػا عػػف

عما ػػر استخق ػ ا لودػػود التواطػػا ( المزعػػوـ ) بػػيف الطػػاعف و بيم مػػا ببػػات مػػا يخػػالؼ
الحاياػػة بتمػػؾ المحػػررات اف كامػػت مػػزورة والتػػى تكنػػى ببػػات ا تنػػاؽ وتقًػػى ا رادات مل مػػا

لقستيق عمى امواؿ البمؾ الذ يلمموف بف دوف حؽ والتس يؿ لموير لقستيق عمي ا ٓ

كم ػػا ل ػػـ توض ػػم محكم ػػة الموض ػػوع ك ػػذلؾ كيني ػػة استخق ػ ػ ا اف الط ػػاعف ى ػػارؾ ف ػػى
حدوث التزوير واس ـ فى ارتكابف حتػى يػتمكف غيػر مػف ا سػتيق عمػى امػواؿ البمػؾ بالباطػؿ
ودوف ودػػف حػػؽ مكتنيػػة بػػالاوؿ بػ ف المػػت ـ البالػػث حػػرر اسػػتلقما عػػف مركػػز المت مػػيف ال اربػػل
والخػػامس وىػػركتي ما المػػالى واببػػت بػػف خقفػػا لمحاياػػة حسػػف سػػملت ما وامتظام مػػا مػػل البمػػوؾ
ا خػػر وممكيت مػػا ملػػدات ًيمت ػػا خمسػػة مقيػػيف دميػػف وممارسػػة الىػػركة مىػػاط ا فػػى ماػػر
مممػوؾ ل ػا واف الطػػاعف اعػد و المػػت ـ البػامى مػذكرة الد ارسػػة ا بتماميػة المارخػػة ٕٜٖٔ/ٔٔ/
لمموافاػػة عمػػى زيػػادة التس ػ يؿ ا بتمػػامى المممػػوح لىػػركت ما واببتػػا في ػػا خقفػػا لمحاياػػة تحايا ػػا
ارباحػػا عػػامى  ٜٓ/ٜٛمتواضػػيف عمػػدا عػػف مػػديوميت ا لمد ػػاز الم ػػرفى البابتػػة لػػدي ا بكتػػاب

مدمػػل مخػػاطر ا بتمػػاف بالبمػػؾ المركػػز وعمػػا ورد بميزاميتػػى اػػذيف اللػػاميف الخاس ػرتيف واف
الطػػاعف حػػرر مػػذكرة لػػقدارة اللميػػا لمبمػػؾ اببتػػا في ػػا خقفػػا لمحاياػػة اف التدػػاوز فػػى حسػػاب
اللميػػؿ المػػذكور مضػػموف بىػػيكات ا ػػدراا ًيمت ػػا بقبػػة مقيػػيف دميػػف وملػػدات ممموكػػة لػػف
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ًيمت ا تزيد عمى خمسة مقييف دميف ٓ

مػػل يف اػػذا اللمػػؿ لػػيس مموطػػا بالطػػاعف واممػػا يخػػتص بػػف المت مػػاف البػػامى ب ػػنتف

الباحػػث ا بتمػػامى والبالػػث ربػػيس ًسػػـ ا سػػتلقمات بالبمػػؾ المػػذكور وتحػػرر تمػػؾ المسػػتمدات
بما عمى ما يختص بف كػؿ مم مػا مػف اعمػاؿ وتلػرض فػى الم ايػة عمػى الطػاعف الػذ حػرر
مذكرت ػػف بم ػػا عمي ػػا لمس ػػمطات اللمي ػػا ود ػػا ت اس ػػباب الحك ػػـ الطل ػػيف خالي ػػة مم ػػا يني ػػد اف
الطاعف سػااـ مػل المت مػيف البػامى والبالػث فػى دلػؿ الوًػابل المػزورة سػالنة الػذكر فػى
الوًابل ال حيحة ويمف كاف عمى عمػـ بلػدـ
فرضػاً وافت ارض ػاً ػ فػػاف اػػذا

ػورة

ػحت ا فػ ذا كػاف ًػد ً ػر يو يامػؿ فػى عممػف

يلمػػى بالضػػرورة يمػػف مسػػااـ فػػى التزويػػر وتػػداخؿ فػػى ارتكابػػف

واىترؾ مل غير فى حدوبف ػ واو مػا كػاف ياتضػى مػف المحكمػة يف تدػر مػف دامب ػا تحاياػا
فى اذا ال دد تستدمى مػف خقلػف الحاياػة سػتظ ار مػد مسػاامة الطػاعف فػى اببػات تمػؾ

الوًػابل غيػر ال ػحيحة بػالمحررات سػالنة الػػذكر ودور النلمػى والػواًلى في ػا فػى ضػو الواًػػل
المتبػػل فػػى البمػػؾ ومػػا دػػر بػػف اللمػػؿ داخمػػف ومػػا اذا كامػػت التلميمػػات والم ػوابم الملمػػوؿ ب ػػا
مطباػػة عمػػى محػػو ممضػػبط و ػػارـ يـ يف امػػاؾ اللديػػد مػػف حػػا ت التدػػاوز عم ػػا وفاػػا لمػػا
تاتض ػػيف ظ ػػروؼ التلام ػػؿ وماتض ػػيات الح ػػاؿ والمقبس ػػات المحيط ػػة بك ػػؿ عممي ػػة عم ػػى ح ػػدة

واذ امسػكت المحكمػػة عػػف ادػ ار ذلػػؾ التحايػػؽ مػػل لزومػػف وذابػػت فػ حكم ػػا المطلػػوف عميػػف
الػػى اف الطػػاعف مسػػبوؿ عػػف تمػػؾ المحػػررات ومػػا ورد ب ػػا مػػف بيامػػات غيػػر

ػػحيحة لمدػػرد

اعتماداا مف دامبف ور داا بمذكرتف لمسمطات اللميا لزيادة ا بتماف المممػوح لممت مػيف ال اربػل
والسادس عف الحد المارر والتى وافات بدوراا عمي ا ف ف حكم ا يكوف مليبا لا ور فضق

عما ىابف مف فساد فى ا ستد ؿ وتلسؼ فى ا ستمباط بما يستودػب ماضف ٓ

أل ف المحكمة تكوف بذلؾ ًد افترضت (! ) مساامة الطاعف فى ارتكػاب اػذ الدػرابـ
واستلامتف بالمحررات المزورة لتحايؽ اذ ا غراض المابمة دوف سمد حاياى مف الواًػل ػ كمػا
يف ظروؼ الحاؿ والمقبسات المحيطة بالواًلػة والسػالؼ بيام ػا خا ػة مػا تلمػؽ مم ػا بمركػز
كم ػػدير لمن ػػرع عمي ػػف اعب ػػا با ػػاؿ ومس ػػبوليات متل ػػددة ض ػػخمة

يس ػػتطيل مل ػػا متابل ػػة كاف ػػة

دزبيػػات اعمػػاؿ مراوسػػيف المتىػػلبة والمتلػػددة وبالتػػالى فاػػد امتنػػى عممػػف الماكػػد والدػػازـ ب ػ

مخطػػط يكػػوف ًػػد تػػـ اعػػداد بػػيف اط ػراؼ اػػذا التخطػػيط والمسػػااميف فيػػف س ػوا مػػف اللػػامميف
بالبمؾ او مف خاردف ٓ
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كمػػا يمػػف لػػـ يكػػف يتوًػػل تمػػؾ المتػػابج التػػى حػػدبت ولػػـ تتدػػف ميتػػف او تم ػػرؼ الػػى ذلػػؾ

ا تدا الممحرؼ والذ اتدف اليف سوا مف موظنى البمؾ المذكور و الى الدػرابـ التػى اػدفوا
الي ا مف و ار مىاط ـ الممنرد وافلال ـ المابمة ٓ
واذ كػػاف مػػا تاػػدـ دميلػػف فػػاف الحكػػـ المطلػػوف فيػػف يكػػوف ًػػد ً ػػر فػػى بيػػاف الاػرابف
وا دلػة التػى يمكػف اف يسػتخمص مم ػا اف الطػاعف اراد بنلمػف احػداث تمػؾ المتػابج التػى كومػت

الدرابـ التى تمت مسا لة اا

المػوظنيف عم ػا واػى دػرابـ التزويػر وتسػ يؿ ا سػتيق بويػر

حؽ عمى امواؿ البمؾ المذكور واى مف األمواؿ اللامػة وا ضػرار بم ػالحف وتكػوف المحكمػة
بذلؾ وًد خمطت بيف األخطا األدارية التى يمكف يف يس ؿ عم ا الطاعف أداريا أف وددت ٓ
واو ما تمحسر عمف المسبولية الدمابية التى ل ا مطاً ا المحػدد وحػدوداا الخا ػة والتػى
يتػػداخؿ مػػل المسػػبولية ا داريػػة فمكػػؿ مػػف المسػػبوليتيف دابرتػػف الخا ػػة وكيامػػف الخػػاص و

محؿ لمتداخؿ بيم ما يو الخمط بيف عما ر كؿ مم ما وا خر ٓ

واذ دػػا ت مػػدومات اسػػباب الحكػػـ الطلػػيف خاليػػة كميػػة مػػف اببػػات ت ػوافر اػػذا الا ػػد
الدمابى لد الطاعف وما يدؿ عمى ام راؼ ميتف وً د الػى المسػاامة فػى ارتكػاب ا فلػاؿ
الدمابية التى مارس ا غير ػ و بياف اللما ر التى يستخمص مم ا اذا ا س اـ بممطػؽ سػابس

ةواسػتد ؿ مابػوؿ فػاف الحكػـ يكػوف مليبػا وادبػا ماضػػف وا حالػة لمػا اػو ماػرر فػى اػذا ال ػػدد

ب ف المساامة فػى الدػرابـ

تتحاػؽ ا اذا ببػت يف المسػااـ ً ػد ا سػ اـ فػى الدريمػة واػو

عالـ ب ا وب ف تكوف لديف مية التدخؿ مل باًى المسااميف تدخق يتداوب

دا مل فلمف ٓ

ويف عمى المحكمة يف تبيف ً د ا ىتراؾ فى الدريمػة واف المػت ـ تػداخؿ في ػا واػو

عالـ ب ا وظروف ا وسػاعد فػ ا عمػاؿ المد ػزة او المسػ مة رتكاب ػا ػ فػاذا لػـ يكىػؼ الحكػـ
عف عمـ الطػاعف بػالتزوير ومػف بػـ يكػوف ًا ػ ار لخمػو مػف بيػاف ً ػد ا ىػتراؾ فػى الدريمػة
التى داف ب ا الطاعف ولخمو كذلؾ مما ينيد يمف كاف وًت وًوع ا عالما ب ػا ًا ػدا ا ىػتراؾ
في ا بما يليبف ويستودب ماضف ٓ
* ماض ٔٔ ٜٜٔٗ/ٔٓ/س ٘ٗ ػ ٕٖٔػ  ٖٛٚطلف ٖٗ ٕٙ / ٕٓٚؽ
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*

ٚلؼذ وزٌه ثأْ :

" الحكـ يكوف مليبػا اذا كػاف ًػد ًضػى بادامػة الطػاعف بدريمػة تسػ يؿ ا سػتيق بويػر

حؽ عمى امواؿ عامة والتزوير فى المحررات الرسمية واستلمال ا ػ دوف بياف الوًابل وا فلػاؿ

التى ًارف ا وعما ر اإلىتراؾ فى دريمػة التسػ يؿ وطرياتػف واسػتظ ار ً ػد ارتكػاب النلػؿ
فى اذا الى ف ٓ
* ماض ٔٔ ٜٔٛٛ/ٕٔ/ػ س ٖٜػ ٜٔٛػ ٖٖٓٔ طلف  ٘ٛ/ٜ٘ٚٙؽ
كم ػػا

يكن ػػى ف ػػى ا ػػذا ال ػػدد م ػػا ذكرت ػػف محكم ػػة الموض ػػوع بحكم ػػا ص ٘ٗ بػ ػ ف

الطاعف ًد وافؽ عمى

رؼ مبمس ٘رٕ مميوف دميف باعتبار مدي ار لنرع البمؾ الذ يلمؿ بػف

بم ر الدديدة بالزيادة عف الحد المسموح بف والم ػرح لػف لممت مػيف ال اربػل والسػادس وفػؽ مػا
دا بتارير الخبرة وما ى د بف الىػ ود ومػا يًػر بػف المت مػاف ا وؿ وال اربػل ػ ومػف بػـ فاػد ًػاـ
يايماً ػ فيما ًاؿ الحكـ

( الطاعف ) امتزع ماؿ البمؾ

ـ يف المت ـ ا وؿ

حيمػػة مسػػتوق التسػ يؿ ا بتمػػامى المممػػوح لممػػت ـ ال اربػػل وسػ ؿ لػػف الح ػػوؿ عمػػى ذلػػؾ المبمػػس

ويضػػاعف عمػػى ربػػف األمػػر الػػذ يرتػػب فػػى حاػػف األركػػاف الماديػػة والملمويػػة لمدريمػػة سػػالنة
الذكر ٓ
ألف تمػػؾ ا دلػػة والا ػرابف دميل ػػا

تػػاد عا ػقً وممطا ػاً الػػى يمػػف أمتػػزع تمػػؾ األم ػواؿ

عمػػوة وغػػد ار مػػف البمػػؾ المدمػػى عميػػف ٓ وألم ػف لػػـ ياػػر ب مػػف اسػػتولى عمػػى ا مػػواؿ المػػذكورة يو
سػ ؿ لويػػر ا سػػتيق عمي ػػا بػػؿ كػػاف يحػػاوؿ اًالػػة عميػػؿ البمػػؾ مػػف عبرتػػف حتػػى يمضػػى فػػى
مسيرتف ويلاود الوًوؼ عمى ًدميف ليستطيل سداد ديومف وما يستحؽ لمبمؾ مف فوابد وعمو ت
ٓ وبػػذلؾ تكػػوف المحكمػػة ًػػد اتخػػذت مػػف الوًػػابل الماديػػة سػػمدا لت ػوافر الا ػػد الدمػػابى لػػد
الطاعف مل اف ا فلاؿ المذكورة

تكنى ستظ ار اذا الا د والاطل بببوتف لديػف وك م ػا ًػد

افترضػػت ببػػوت ً ػػد التس ػ يؿ اللم ػػد وا ضػػرار بػػ مواؿ البم ػػؾ الم ػػذكور م ػػف مد ػػرد بب ػػوت
الموافاة عمى ا ًراض بالزيػادة عػف الاػدر المسػموح بػف بمػا عمػى ًريمػة ًاموميػة منترضػف واػو
امر سمد لف مف الااموف ٓ ومف الماػرر فػى اػذا ال ػدد يمػف طالمػا كػاف الا ػد الدمػابى ركمػا
م ػػف ارك ػػاف الدريم ػػة اللمدي ػػة المس ػػمدة لمم ػػت ـ فام ػػف يتل ػػيف اف يك ػػوف ببوت ػػف فلمي ػػا

ظمي ػػا يو

افتراضيا واذ ً رت المحكمة فى بيامف فاف حكم ا يكوف مليبا متليف الماض وا حالة ٓ
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* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ف ٝاٌؼذيذ ِٓ أؽىبِٙب ثأْ  :الا ػد الدمػابى

ُينتػرض

ػ كما ًضت المحكمة الدستورية اللميا بلدـ دستورية أفتراضف ػ فاالت محكمة الماض  :ػ "

األ ػػؿ يف الا ػ ػػد الدمػ ػػابى مػ ػػف يركػ ػػاف الدريمػ ػػة فيدػ ػػب يف يكػ ػػوف ببوتػ ػػف فلمي ػ ػاً " ( ماػ ػػض

ٖٔ ٜٔٚٓ/ٗ/ػ س ٕٔ ػ ٓٗٔ ػ ) ٘ٛٙ
أح ػراز المخػػدر

ػ وًضػت ب مػف  :ـ " الا ػد الدمػابى فػى دريمػة

يت ػوافر بمدػػرد تحاػػؽ الحيػػازة الماديػػة بػػؿ يدػػب يف ياػػوـ الػػدليؿ عمػػى عمػػـ

الدػػامى ب ػ ف مػػا يحػػرز مػػف الدػواار المخػػدرة المحظػػور أحرازاػػا ًامومػػا  .اإلسػػتماد ألػػى مدػػرد
ضبط المخدر مل المت ـ فيف أمىػا لاريمػة ًاموميػة مبمااػا أفتػراض اللمػـ بػالدوار المخػدر مػف

واًل حيازتف واو ما يمكف أًرار ًاموماً ما داـ الا د الدمػابى مػف يركػاف الدريمػة ويدػب يف

يكػوف ببوتػف فلميػاً

أفت ارضػػياً " ( ماػض ٘ٔ ٜٕٔٚ/ٔٓ/ػ س ٖٕ ػ  ٕٖٙػ ) ٔٓ٘ٛ

ػ

وًضت ب مف  :ػ " األ ؿ يف الا د الدمابى مف يركاف الدريمة فيدػب يف يكػوف ببوتػف فلميػاً
"  ( .ماض ٘ٔ ٜٜٔٗ/ٔٔ/ػ الطلػف رًػـ ٖٗ٘ ٕٚلسػمة  ٜ٘ؽ ػ الموسػوعة الىػاممة ألحكػاـ
الماض ػ الىربيمى ػ ج ٘ ػ يحكػاـ ٗ ٜٜٔػ رًػـ الااعػدة  ٕ٘/ػ ص ٔٗٗ ) وًضػت ب مػف  :ػ
" الا د الدمابى فى دريمة أحراز المخدر

يتوافر بمدرد تحاؽ الحيازة المادية ػ بؿ يدب

يف ياوـ الدليؿ عمى عمـ الدامى ب ف مػا يحػرز مػف المػواد المخػدرة المحظػور أحرازاػا ًامومػاً .
الاوؿ بوير ذلؾ ملما أمىا ًريمة ًامومية مبمااػا أفتػراض اللمػـ واػو مػا

ػ فيدػب يف يكػوف ببػوت الا ػد الدمػابى فلميػاً

يمكػف أًػرار ًامومػا

أفت ارضػياً " ( ماػض ٔ ٜٜٖٔ/ٕ/ػ الطلػف

رًػـ ٕٖٕ٘ لسػمة ٔ ٙؽ ػ الموسػوعة الىػاممة ألحكػاـ الػماض ػ الىػربيمى ػ ج ٗ ػ ًاعػدة رًػـ

 ٔٓ/ػ ص ٘ٗ ) ػ وًضػت ب مػف  :ػ " الػدفل بلػدـ اللمػـ يودػب عمػى المحكمػة يف تػورد فػى
حكم ػػا مػػا يببػػت تػوافر فلميػاً

أفت ارضػػياً و يف الاػػوؿ بويػػر ذلػػؾ فيػػف أمىػػا لاريمػػة ًاموميػػة

سػػمد ل ػػا مػػف الاػػاموف ػ مبمااػػا أفت ػراض اللمػػـ و اػػو مػػا

الدمابى مف يركاف الدريمة و يدب يف يكوف ببوتف فلمياً

يمكػػف أً ػرار ًاموم ػاً مػػا داـ الا ػػد

أفتراضياً " ٓ

* ماض  ٜٜٔٔ/ٕ/ٜٔػ س ٕٗ ػ ٔ٘ ػ ٖٜٚ

* ماض  ٜٕٔٙ/ٔٓ/ٕٜػ س ٖٔ ػ  ٔٙٚػ ٙٚٚ
* ماض ٕٕ ٜٔٙٚ/٘/ػ س  ٔٛػ  ٖٔٙػ ٜٜٙ

بػؿ وًضػت المحكمػػة الدسػتورية بلػػدـ دسػتورية الاػرابف الااموميػة التػػى أفترضػت اللمػػـ
فػػى الم ػػوص التىػريلية ذات ػػا

ػ فاضػػت بلػػدـ دسػػتورية مػػا ورد بالمػػادة  ٕٔٔ /مػػف ًػػاموف
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الدمػػارؾ مػػف " أفت ػراض عمػػـ " الحػػابز لبضػػابل يدمبيػػة بت ريب ػػا أذا لػػـ ياػػدـ المسػػتمدات الدالػػة

عمى سػداد الضػريبة الدمركيػة ويف األ ػؿ يف تتحاػؽ المحكمػة بمنسػ ا وعمػى ضػو تاػديراا
للدلة مف عمػـ المػت ـ بحاياػة األمػر فػى ىػ ف كػؿ واًلػة تاػوـ عمي ػا الدريمػة ويف يكػوف اػذا
اللمػػـ يايم ػاً فلمي ػاً

ظمي ػاً يو أفت ارضػػياً ( المحكمػػة الدسػػتورية اللميػػا ػ دمسػػة ٕٜٜٕٔ/ٕ/

الػػدعو رًػػـ ٖٔ لسػػمة ٕٔ ؽ دسػػتورية عميػػا ػ ممىػػور بالدريػػدة الرسػػمية ػ اللػػدد  ٛ/ػ فػػى

ٕٓ ) ٜٜٕٔ/ٕ/ػ كما ًضت المحكمة الدستورية اللميا بلدـ دستورية ما م ت عميػف الناػرة
 ٔ /مف المادة  ٕٛ /مف الااموف  ٜٔٚٚ/ٜٗفى ى ف ت دير وبيل األماكف فيما تضممتف مػف
أفتراض عمـ المادر باللاد السابؽ ال ادر لممكاف مف ماببف يو مف يحػد ىػركابف يو مػاببي ـ
يدوز لملااب ( عف كتابة يكبر مف عاػد ) بماتضػى المػادتيف ٕ ٛٗ ٛمػف

بـ
ويمف مف ً
ًاموف اإليدارات  " ٜٔٚٚ/ٜٗأفتراض عمـ " المػادر باللاػد السػابؽ المحػرر مػف غيػر مػف
خقؿ ًريمة ًامومية يمىػب ا المىػرع أعتسػافاً ػ ويمػف يتلػيف يف يكػوف اللمػـ عممػاً فلميػاً يايميػاً

ظمياً و أفت ارضػيا " ( المحكمػة الدسػتورية اللميػا ػ دمسػة ٖ ٜٜٔٛ/ٔ/ػ فػى الػدعو رًػـ /

 ٕٜلسمة  ٔٛؽ دستورية عميا ) ٓ

كما كاف عمى المحكمة كذلؾ اف تاػدـ فػى مػدومات حكم ػا الاػرابف والػد بؿ عمػى ببػوت

سػػو ميػػة الطػػاعف وًػػت ممحػػف التس ػ يقت المػػذكورة لممت مػػيف ال اربػػل والسػػادس ورغبػػة فػػى اف
يس ػ ؿ ل مػػا ا سػػتيق عمػػى يم ػواؿ البمػػؾ الػػذ يلمػػؿ مػػدي ار لنرع ػف بم ػػر الدديػػدة ويف اػػذا
الا د كاف فى وًت متزامف مل تمؾ ا فلاؿ ػ وملا ر ل ا ػ ومف المارر فى اػذا ال ػدد اف
دريمة تس يؿ ا ستيق عمى ماؿ لمدولة بوير حؽ

تال ا اذا ام رفت ميػة الدػامى وًػت

التسػ يؿ الػى تممػؾ غيػر لممػاؿ وتضػييلف عمػى ربػف ػ فػاذا كػاف الحكػـ ًػد ً ػر فػى اسػتظ ار

اذ المية فى ذلؾ الوًت فامف يكوف مليبا بالا ور المبطؿ ٓ_
* ماض ٜٜٔٙ/ٔٓ/ٕٚػ س ٕٓ ػ  ٕٕٜػ  ٔٔ٘ٚطلف  ٖٜ/ٕٔٚٙؽ
* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ :

" دريمػػة ا ضػرار اللمػػد بالمػػاؿ اللػػاـ المم ػػوص عمي ػػا فػػى المػػادة  ٔٔٙمكػػر ار

( ي ) عاوبات تستمزـ توافر الا د الدمابى لد المت ـ واو اتدا ارادتف الػى ا ضػرار بالمػاؿ
او بالم محة فق تال الدريمة اذا ح ؿ الضرر بسبب ا اماؿ ػ ويمف يىترط فى الضرر اف
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تاػوـ عمػػى مدػػرد احتمػاؿ تحاػػؽ احػػد اركام ػا ػ

يكػوف محااػػا ا حػا وماكػػدا ف الدريمػػة

والضػػرر الحػػالى اػػو الضػػرر الحاياػػى الماكػػد البابػػت عمػػى ودػػف الياػػيف والضػػرر يتلػػيف اف
يكوف ماديا بحيث يمحؽ امواؿ او م الم الد ة التى يلمؿ ب ا الموظؼ او يت ؿ ب ا بحكػـ
وظينتف او بم الم وامواؿ ا فراد المل ود ب ا الى تمؾ الد ة ٓ
والمراد بالم محة التى يمكف تاويم ا بماؿ اى الم محة المادية ف الىارع لـ يتدف

الى ادخاؿ الم الم ا دبية فى مطاؽ الحماية الماررة فى تمؾ المادة "ٓ

* ماض ٜٜٔٙ/ٗ/ٕٙػ سٔٚػ ٗ ٜػ ٔ ٜٗطلف ٖ ٖ٘/ٜٔٙؽ
فاػػد يدمػػل الناػػف ويحكػػاـ الػػتاض عمػػى يمػػف يىػػترط لدريمػػة ا ضػرار اللمػػد وغيػػر
اللمد

يف يكوف الضرر ماديا حا وماكدا ويف يال فلق

افت ارضػا ويف تكػوف بيمػف

وبػػيف الخطػ عقًػػة سػػببية فياػػوؿ الػػدكتور احمػػد فتحػػى سػػرور  " :ويىػػترط فػػى الضػػرر اف

يكػػوف محااػػا

ي حػػا وماكػػدا فيدػػب يف يكػػوف الضػػرر ًػػد حػػؿ ب ػػنة ماكػػدة ػ ويدػػب

توافر عقًة السببية بيف فلؿ الموظؼ وبيف الضرر وي يكوف الضػرر بسػبب ادمبػى " ( .
الاسػـ الخػاص ػ ط ٖ ػ ٘ ٜٔٛػ ص ٘) ٕٛ

وياػوؿ الػدكتور محمػود م ػطنى  :ػ " امػا

عف الضرر فاد اىترط فى اف يكػوف محااػا

وذلػؾ امػف احػد اركػاف الدريمػة كػذلؾ يىػترط

اف يكوف الضرر ماديا

و تاوـ الدريمة لمدػرد احتمػاؿ وًػوع الضػرر ولػو كػاف رادحػا (

الاسػـ الخػاص ػ ط  ٛػ ٗ ٜٔٛػ ص ) ٜٜ / ٜٛ

وياػوؿ الػدكتور عػوض محمػد  :ػ "

وتىػػترط محكمػػة الػػماض فػػى الضػػرر الػػذ تاػػوـ بػػف الدريمػػة يف يكػػوف ماكػػدا
لمدػػرد احتمػػاؿ وًػػوع الضػػرر

ولػػو كػػاف وًوعػػف رادحػػا

واػػذا

ف ػػى

تاػػوـ

ػػحيم ألف الضػػرر مػػف

عما ػػر الدريمػػة فػػق يكنػػى احتمالػػف بػػؿ يدػػب وًوعػػف لتمام ػػا ( الد ػرابـ المضػػر بالم ػػمحة
اللامة ػ ط ٘ ٜٔٛػ ص  ) ٜٔٗػ وعف األضرار غير اللمد ياوؿ الػدكتور عػوض ص
ٖ " : ٔٙو يختمػػؼ ملمػػى الضػػرر فػػى اػػذ الدريمػػة عػػف ملمػػا فػػى دريمػػة الضػػرر غيػػر
اللمد " و ياوؿ الدكتور محمود مديب حسػمى  " :ويىػترط فػى الضػرر يف يكػوف محااػا
ويف يكوف ماديا

ويف يكوف دسيما ف ىتراط يف يكوف محااػا يلمػى يف الضػرر ا حتمػالى

يكنى لاياـ الدريمة

وعمة ذلؾ يمف عم ر تطمبف الااموف لاياـ الدريمة

يف يكػػوف لػػف ودػػود فلمػػى " ( الاسػػـ الخػػاص ػ

ومف بـ يتلػيف

ط  ٜٔٛٙػ رًػػـ  ٕٕٕ/ػ ص ٔ٘ٔ )

وتاػػوؿ الػػدكتورة فوزيػػة عبػػد السػػتار  :ػ " ويدػػب يف يترتػػب عمػػى اػػذا النلػػؿ ضػػرر فلمػػى "
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( الاسػـ الخػاص ػ ط ٕ ٜٔٛػ ص ٕ )ٔٙوياػوؿ الػػدكتور عبػد الم ػيمف بكػر  :ػ " والنلػػؿ

المػػاد اػػو أحػػداث الضػػرر بػ مواؿ يو م ػػالم و بػػد يف يكػػوف سػػموؾ الموظػػؼ ًػػد يد الػػى
الضرر وًامت بيمف وبيف الضرر عقًة سببية " ( الاسـ الخاص ػ الدرابـ المضرة بالم محة
اللامػة ػ ط ٓ ٜٔٚػ ص ٘ٔٗ  ) ٗٔٙ /وبػذلؾ ًضػت محكمػة الػماض فاالػت  :ػ " أف
الدريمػػة

تاػػوـ لمدػػرد احتمػػاؿ وًػػوع الضػػرر ولوكػػاف رادحػػا ويف الدريمػػة تتطمػػب لايام ػػا

تحاػػؽ الضػػرر سػوا فػػى الواًػػل يو فػػى ً ػػد الناعػػؿ
ولو كاف رادحاً

ويف مدػػرد ا حتمػػاؿ عمػػى ي ودػػف

تتحاؽ بف الدريمػة ( ماػض ٖٔ ٜٜٔٙ/ٔٓ/ػ س ٕٓ ػ  ٕٓٛػ ) ٔٓ٘ٙ

ػ وًضت ب مف  " :اذا تمبػؿ الضػرر فػى تضػييل ربػم ملػيف ودػب يف يببػت يف الػربم الضػابل

كػػاف ماكػػدا " ( ماػػض  ٜٜٔٙ/ٔٓ/ٕٚػ س ٕٓ ػ  ٕٕٜػ ) ٔٔ٘ٚ
يىػػترط ف ػػى الضػػرر يف يكػػوف محااػػا مادي ػػا دسػػيما

ػ وًضػػت ب مػػف "

ويد ػػب يف تت ػوافر رابطػػة السػػببية بػػيف

الخط والضرر الدسيـ "  ( .ماض  ٜٜٔٙ/ٗ/ٕٙػ س  ٔٚػ ٗ ٜػ ٔ. ) ٜٗ
وًد يىاح الحكـ عف اذا الدفاع الدوار

واعتسؼ ودود اإلضرار الماد

ػ والذ

اىترط الااموف وًضا محكمة الماض اف يكوف حايايا وحا وماكدا ٓ
* ماض ٖٔ ٜٜٔٙ/ٔٓ/ػ سٕٓ ػ  ٕٓٛػ ٔٓ٘ٙ
* ماض  ٜٜٔٙ/ٔٓ/ٕٚػ سٕٓ ػ  ٕٕٜػ ٔٔ٘ٚ
* د  .يحمد فتحى سرور ػ الاسـ الخاص ػ ط ٖ ػ ٘ ٜٔٛػ ص ٕ٘ٛ
* د  .محمود م طنى ػ الاسـ الخاص ػ ط  ٛػ ٗ ٜٔٛػ ص ٜٛ
* د  .فوزية عبد الستار ػ الاسـ الخاص ػ ط ٕ ٜٔٛػ ص ٕٔٙ

المضرة بالم محة اللامة
* د  .عبد الم يمف بكر ػ الاسـ الخاص ػ الدرابـ ُ
ػ ط  ٜٜٔٚػ ص ٘ٔٗٓ ٗٔٙ/

* د  .عمر السليد رمضاف ػ الاسـ الخاص ػ ط  ٜٔٛٙػ ص ٛٚ
وًػػد يىػػار الػػدفاع عػػف الطػػاعف فػػى مرافلتػػف امػػاـ محكمػػة الموضػػوع الػػى اف كػػؿ اػػذ

األركػػاف فػػى الدػرابـ المسػػمدة اليػػف غيػػر متػوافرة فػػى دامبػػف وامػػف لػػـ يرتكػػب ييػػة افلػػاؿ ماديػػة او
ملمويػة يمكػػف الاػػوؿ مل ػػا ب مػػف سػااـ مػػل غيػػر فػػى ارتكػػاب الدػرابـ التػػى وًلػػت والتػػى تمطػػو
عمى تس يؿ لقستيق عمى الماؿ اللػاـ وا ضػرار بػف بويػر حػؽ واف مػا ًػاـ بػف مػف افلػاؿ لػـ
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يكػػف يا ػػد مم ػػا ا س ػ اـ او المسػػاامة فػػى الد ػرابـ المػػذكورة واف ا تنػػاؽ المزعػػوـ بيمػػف وبػػيف
المت ميف الرابل والسادس ليس ا واما وخيا ٓ

ويم ػػزـ لايام ػػف تػ ػوافر مادي ػػات ايدابي ػػة مدس ػػدة ت ػػمم ف يس ػػتخمص مم ػػا دوف ل ػػبس
واخػػتقط المبػػاح والمػػابـ كمػػا يتلػػيف اف يكػػوف ا تنػػاؽ مدسػػدا فػػى عػػالـ الواًػػل

فػػى عػػالـ

ا فكار والخواطر والظموف ٓ

با ضػػافة الػػى الػػركف الملمػػو واػػو اللػػزـ المىػػترؾ الم ػػمـ عميػػف وا رادة الداملػػة

الملاودة عمى ا تحاد المذكور املاادا واضم الملالـ ومحددا وماكدا ٓ
ويف يكػوف وًػوع الدريمػة بمػا عمػى ذلػؾ ا تنػاؽ وبمرتػف ويم ػا مػا كامػت لتاػل لػو

ػ

ورغػػـ ذلػػؾ فاػػد غابػػت كػػؿ اػػذ ا ركػػاف عػػف محكمػػة الموضػػوع التػػى ا ػػدرت الحكػػـ الطلػػيف
وًضت بادامة الطػاعف عػف مسػاامتف فػى دريمػة تسػ يؿ ا سػتيق عمػى امػواؿ بمػؾ ........

وا ض ػرار ب ػػا وتزويػػر محر ارتػػف دوف اف تاػػدـ فػػى مػػدومات الحكػػـ اللما ػػر التػػى استخم ػػت
مم ػػا اػػذ المتػػابج بمػػا يكنػػى لحمم ػػا عمػػى محػػو سػػابس ومابػػوؿ واػػو مػػا يليبػػف ويودػػب ماضػػف
وا عادة ٓ
صبٔيب  :اٌمظٛس ف ٝاٌزغجيت ٚاالخالي حبك اٌذفبع :

ذلػػؾ اف الػػدفاع عػػف الطػػاعف تمسػػؾ فػػى دفاعػػف الىػػنو بمحض ػػر دمسػػة المحاكمػػة

والمسطور بالتحاياات بلما ر الدفاع التالية :
ٔ ػ يف المت ـ ا وؿ ( الطاعف ) يتميز بكنا ة مادرة وًد تـ اختيار مدي ار لنرع  .....بم ػر
الدديدة لكنا تف الم رفية وسملتف الطيبة ولـ يسبؽ ات امف بدريمة ما ٓ

ويف محػػافظ البمػػؾ المركػػز رفػػض لػػذلؾ تحريػػؾ الػػدعو الدمابيػػة ضػػد م ػرتيف

ووافػؽ فػى المػرة البالبػة بمػا ً عمػػى ألحػاح سػمطة اإلت ػاـ  .ويف الا ػد الدمػابى غيػػر
متوافر لد الطاعف ويف التوًؼ عف السداد لـ يكف ب رادة المت مػيف ال اربػل والسػادس
ةواممػا لظػروؼ خاردػة عػف أرادت مػا ػ ويف المػاؿ خػرج فػى الاضػية المابمػة مػف البمػؾ

بما ً عمى عاد ًرض وتس يؿ أبتمامى ولـ يخػرج حيمػة وغػد اًر ويف الركػود اإلًت ػاد
يردل ألى أحداـ البمػوؾ عػف اإلًػراض ومػمم التسػ يقت اإلبتماميػة ػ ويف أدارة البمػؾ
لػ ػػو حظػ ػػت يف امػ ػػاؾ تواط ػ ػااً بػ ػػيف الطػ ػػاعف والمت مػ ػػيف ال اربػ ػػل والسػ ػػادس ألبموػ ػػت

السػ ػػمطات المخت ػ ػػة ضػ ػػداـ ويف المت مػ ػػيف المػ ػػذكوريف تمػ ػػاز عػ ػػف عػ ػػدة عمميػ ػػات
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ومستحاات ما عم ا لمبمؾ ول الحف ػ ويف زيادة التس يؿ كامػت با ػد مسػاعدتف فػى
يعمالػػف حتػػى يػػتـ السػػداد لمبمػػؾ ويمػػف

يدػػوز محاسػػبة الطػػاعف عػػف عمميػػة دزبيػػة

بمنرداػا بػؿ يتلػيف محاسػبتف عػف متػابج اللمميػة ويعمالػف ب كمم ػا وفػى م ايت ػا ػ ويف
عميؿ البمػؾ يمػارس عمػقً تداريػاً يحتمػؿ الكسػب والخسػارة

ويف مػف الخطػاً تػدخؿ

األد زة الرًابية فى يعماؿ البموؾ وكاف مف القزـ يف تكتنى ب خطار البمؾ المركز

الذ ينرض رًابتف عمى البموؾ دميلا ٓ ويراًب بدًة مىاط موظني ا ٓ
ٕػ

يف الا د الدمابى مملدـ بالمسػبة لمطػاعف ويف اػذا الا ػد يتلػيف يف يكػوف ًابمػاً وًػت
ممم الارض وتدػاوز التسػ يؿ اإلبتمػامى ولػيس بلػد ذلػؾ ويف امػاؾ ظروفػاً طاربػة

يدت ألى توًؼ اللميؿ عف السداد مم ا توًؼ الد ات التى يلمؿ ل ا ولحساب ا عف
ػػرؼ مسػػتحااتف ويف التدػػاوز يمػػر وارد فػػى التلامػػؿ البمكػػى الػػذ ياػػوـ يساس ػاً

عمى ًدر مػف المخػاطرة ػ واػذ المخػاطر واردة ولػو ذلػؾ لمػا يمىػبت أدارة المخػاطر
بالبموؾ ٓ
ويف اللميؿ ًاـ بسداد عدة دفلػات وكامػت امػاؾ تػدفاات ماديػة مػف دامبػف خ ػما
مػػف مديوميتػػف ويػػدؿ ذلػػؾ عمػػى حسػػف ميػػة اللميػػؿ وبموػػت اػػذ التسػػديدات محػػو سػػتة
مقيػيف دميػف ػ وًػد يًػاـ دعػو ضػد ايبػة المدتملػات اللمراميػة لتلسػؼ المسػبوليف

اللامميف ب ا وتلمداـ عػدـ

ػرؼ مسػتحااتف دوف حػؽ ػ ويف أدارة البمػؾ أست ػدرت

حكماً ب ى ار افقس المت ميف الرابل والسػادس ممػا يد ألػى غػؿ يػد كػؿ مم مػا عػف
أدارة يموالف وتداورت يحوال ما فى يعااب

دوراذا الحكـ ٓ

ويضاؼ الدفاع يف الدراسة اإلبتمامية كامت كافية وًاـ ب ا المت ماف البامى والبالث كػؿ
فى دابرة اخت ا ف ويف اإلدارة اللامة لإلبتماف كامت عمى عمـ بكػؿ أدػ ار ات مػمم
اإلبتم ػػاف ب ػػالنروع وا ػػى عم ػػى أت ػػاؿ داب ػػـ م ػػف خ ػػقؿ ى ػػبكة الكمبي ػػوتر المت ػػمة
بدميل البموؾ وعمى ذلؾ فمـ يكف المركز المالى لمت مػيف ال اربػل والخػامس والسػادس
خافيا عمى يحد باإلدارات اللميا لمبمؾ ٓ

ويف المت ميف الرابل والخامس تادما ألى فػرع البمػؾ بم ػر الدديػدة لمح ػوؿ

عمى اإلبتماف لمىاط ما فى المااو ت وساباة خبرت ما وتادما بالمستمدات المطموبػة
مم مػ ػا لمح ػػوؿ عم ػػى ذل ػػؾ اإلبتم ػػاف وطم ػػب التسػ ػ يقت اإلبتمامي ػػة وت ػػـ اتخ ػػاذ
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اإلد ار ات مل المركز الربيسى وتحرير طمب اإلستلقـ والمركز المدمل لملميػؿ مػف

البم ػػؾ المرك ػػز ةوادارة اإلس ػػتلقمات بػػػالمركز الربيس ػػى وبلػػػد تمػػػاـ اسػػػتينا األوراؽ
المطموب ػػة مب ػػؿ الس ػػدؿ التد ػػار والبطاً ػػة الضػ ػريبية والميزامي ػػات وىػ ػ ادات س ػػاباة
الخبػػرة ً ػػاـ البمػػؾ ب ع ػػداد م ػػذكرة أبتمامي ػػة فػػى ح ػػدود

ػػقحيات م ػػدير الن ػػرع مااب ػػؿ

الػػتحنظ عمػػى مبمػػس خطػػاب ضػػماف الدفلػػة األولػػى المادمػػة ولحػػيف أرسػػاؿ مػػذكرة

متكاممة إلدارة اإلبتماف بالمركز الربيسى لزيادة حدود اإلبتمػاف والتسػ يقت المطموبػة
لمىػػركة

ػ وًػػد تػػـ بالنلػػؿ أ ػػدار خطػػاب ضػػماف دفلػػة مادمػػة وخطػػاب ضػػماف

دمػػاعى عػػف عمميػػة مديمػػة السػػادات وتػػـ الػػتحنظ عمػػى مبمػػس الدفلػػة المادمػػة كوديلػػة
لحيف ورود موافاة المركز الربيسى عمى تس يقت اللميؿ المطموب زيادت ا ٓ
وتػػـ بالنلػػؿ موافاػػة المركػػز الربيسػػى عمػػى تس ػ يقت الىػػركة وتػػـ التمػػازؿ عػػف

عمميتػػيف مسػػتمديتيف أالػػى البمػػؾ ػ اللمميػػة األولػػى عمميػػة مديمػػة السػػادات والباميػػة
عمميػػة  ٙيكتػػوبر ػ ورد ورود المستخم ػػات وبػػدي التسػ يؿ فػػى اإلسػػتخداـ بملرفػػة
الىركة لتمويؿ اللمميتيف وكذلؾ بػدي ورود المستخم ػات عػف األعمػاؿ والتىػويمات
التػػى تػػتـ عػػف اللمميتػػيف وكػػذلؾ الخط ػوات الخا ػػة بالتمػػازؿ عم مػػا ل ػػالم البمػػؾ
وفػػى يبمػػا س ػرياف التس ػ يؿ ظ ػػرت بلػػض المىػػاكؿ ال مدسػػية بػػيف الى ػػركة ود ػػاز

مديمػػة  ٙيكتػػوبر وايبػػة المدتملػػات اللمراميػػة الدديػػدة ػ وذلػػؾ متيدػػة طبيلػػة التربػػة
الطنمية بالمديمة بـ وردت المستخم ات بامتظاـ حتى بموت بقبػة عىػر مستخم ػاً
ولػػـ تػػرد بلػػد ذلػػؾ بػػاًى المستخم ػػات مػػف د ػػة اإلسػػماد متيدػػة الخػػقؼ الماىػػئ

بخ وص التربة الطنمية مما ترتب عميف بد التداوز لملميػؿ الػذ ًػاـ بسػداد ديومػف
لد الىركات المػوردة لمتىػويمات بػالمواًل المختمنػة ػ وكامػت امػاؾ متابلػة مػف النػرع
وايبة المدتملات اللمرامية الدديدة إلم ا اذ الخقفات ولمػا طالػت اػذ الخقفػات
تػـ اإلتنػاؽ مػػل اللميػؿ عمػى تايػػيـ ملداتػف و تػػف السػابؽ تاييم ػا بملرفػػة خبيػر البمػػؾ
لكى يتـ رام ا ل الحف لتوطية اذ التداوزات ولحيف سداداا ويرسمت مػذكرة لػإلدارة

اللام ػػة لإلبتم ػػاف بطم ػػب ال ػػراف التد ػػار لمماوم ػػات المادي ػػة والملموي ػػة ض ػػماماً ل ػػذ
التداوزات ووافات أدارة البمؾ وتـ الراف التدار

ٓ

وظمػت خقفػػات اللمػػؿ ًابمػة مػػل د ػػة اإلسػػماد وطمبػت تسػػييؿ خطابػػات الضػػماف
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ممػػا اضػػطر النػػرع ألػػى تحويػػؿ ممػػؼ اللميػػؿ لػػإلدارة الااموميػػة إلتخػػاذ مػػا يمػػزـ حناظػاً
عمى حاوؽ ويمواؿ البمؾ ٓ

ٖ ػ

ويضػػاؼ الػػدفاع يمػػف لػػيس بالضػػرورة يف تكػػوف الميزاميػػات المادمػػة مػػف اللميػػؿ خاس ػرة
ويحدث يحياماً يف تكوف تمؾ الخسارة ألغراض ضريبية ولما كامت اللبػرة بػالواًل فاػد
تكػػوف اػػذ الميزاميػػات رابحػػة ف ػػى الحاياػػة ويف ميزامي ػػات المػػت ـ ال اربػػل كام ػػت رابحػػة

واللبرة بملداتف وي ولف وسملتف وامتظامف فى يعمالف ٓ

ويف اإلسػػتلقـ عػػف اللميػػؿ يوضػػم ضػػخامة يعمالػػف ويم ػػا ىػػركة رابحػػة ول ػػا
يربلة عىر عممية ويف اإلىارة ألى الميزاميات الخاسرة التى يادم ا اللميؿ ًد ياد
ألى التى ير بسملتف واإلضرار بف ػ مادامت ألسباب ضريبية  .واماؾ عوامػؿ يخػر
تابر عمى مركز اللميؿ مبؿ التدفاات المادية ومسبة السيولف ويمكف مػمم التسػ يقت
لىركة خاسرة وباللكس يمكف عدـ ممم الىركة التس يقت رغـ تحايا ػا األربػاح أذا

كاف اماؾ خمؿ يو عدـ توازف فى المسب السالؼ ذكراا ٓ
ويف اإلسػػتلقـ عػػف اللميػػؿ تػػـ مػػف ع ػػدة م ػػادر مبػػؿ ايبػػة المدتمل ػػات اللمراميػػة
الدديػػدة كمػػا كمػػؼ الطػػاعف خبيػػر البمػػؾ بتايػػيـ ملػػدات اللميػػؿ ولػػـ يمػػمم التس ػ يؿ أ ّ بلػػد

اإلطمبماف عمى سقمة مركز المالى ٓ

ويضاؼ الدفاع يف اإلستلقـ يرسػؿ ألػى الطػاعف بػدوف مسػتمدات ويػتـ عمػى مسػبولية
مػػف يد ػ ار وًػػاـ بػػف ويمػػف لػػـ يكػػف يلمػػـ يف اللميػػؿ محكػػوـ ضػػد بػػالحبس إل ػػدار ىػػيكات
بدوف ر يد

ويف ذلؾ يال عمى مسبولية مف حرر اإلستلقـ وًاـ بف كما لػـ يكػف يلمػـ يف

الىػػاة التػػى يمػػارس في ػػا مىػػاطف مػػادرة منروىػػة  .ويف اإلدارة اللميػػا لمبمػػؾ تحػػاط عممػاً ىػ ريا
بمواًؼ اللمق المالية مف خقؿ التاارير الملروضف عمي ا وتاوـ كذلؾ بالمتابلة ٓ

ويمػػف ًػػاـ بتسػػميـ اللميػػؿ الىػػيكات التػػى حرراػػا عمػػى منسػػف بلػػد أتمػػاـ أد ػ ار ات الػػراف
عمى ملداتف ويف كافة المستخم ات الملروفة لملميؿ تـ توريداا لمبمػؾ سػداداً لمسػحوباتف وًػد

يراد اللميؿ التدليؿ عمى حسف ميتف فاػدـ كمبيالػف مسػحوبة عمػى بمػؾ بالخػارج بػـ تبػيف يف اػذا

البمػػؾ غيػػر مسػػموح لػػف بالتلػػامقت الدوليػػة ويمػػف لػػـ يكػػف يلمػػـ بودػػود اػػذا المػػامل مػػف

ػػرؼ

الكمبيالف وًت ًبول ا ٓ
ورغػػـ ياميػػة اػػذا الػػدفاع ودواريتػػف ود لتػػف عمػػى عػػدـ تػوافر مسػػبولية الطػػاعف وحسػػف
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ميتػػف واملػػداـ الا ػػد الدمػػابى لديػػف س ػوا بالمسػػبة لدريمػػة تس ػ يؿ اإلسػػتيق عمػػى يم ػواؿ البمػػؾ

ال ػػذ يلم ػػؿ بػ ػف يو اإلضػ ػرار ب ػػا والتػ ػربم أ ً يف المحكم ػػة ل ػػـ تمح ػػص ا ػػذا ال ػػدفاع الى ػػامؿ

والكافى عمى المحو الذ ي يئ ل ا فر ة التلرؼ عمى ودف الحاياة بما يمبئ عف يم ا لـ تاػـ

بوادب ا فى اإللماـ بلما ر الدعو كافة بما يمكم ػا مػف الن ػؿ في ػا عػف ب ػر تػاـ وب ػيرة
ىاممة وًد يخذت ب ًواؿ ى ود اإلببات مف يعضا لداف النحص دوف بحث دًيؽ فى موًؼ
الطاعف والظروؼ التى تسبؽ الواًلة ولـ تاػدر اللوامػؿ الخارديػة التػى يدت ألػى التوًػؼ عػف

السػػداد رغػػـ اإلمتظػػاـ السػػابؽ مػػف اللميػػؿ فػػى السػػداد والضػػمامات الكافيػػة التػػى ًػػدم ا والتػػى
توطػ ػػى حاػ ػػوؽ البمػ ػػؾ ب كمم ػ ػػا وفوابػ ػػد وعمو ت ػ ػف وًيػ ػػدت محكمػ ػػة الموضػ ػػوع منس ػ ػ ا بالمتػ ػػابج
السطحية التى خم ت ألي ا تمؾ التاارير دوف خوض فى واًل الحاؿ الػذ كػاف تحػت مظراػا
ةوالتزمت ب ذ اآل ار

وما سطر باابمة يدلػة الببػوت المادمػة مػف سػمطة اإلت ػاـ واكتنػت بر ػد

مػا ورد ب ػا مػل يف مػا ورد بتمػؾ الاابمػة

يلبػر أ ّ عػف ير تمػؾ السػمطة ػ ومػف الماػرر يف

المحكمػػة تلتمػػد فػػى ًضػػاب ا عمػػى ريي ػػا الخػػاص واًتماع ػػا الىخ ػػى و يدػػوز ل ػػا يف تػػدخؿ
فػى عايػدت ا يريػاً لسػوااا ػ كمػا يدػوز ل ػا يف ت خػذ بػ ير الخبػ ار عمػى يمػف ير م ػابى يايػداا

وتمتػزـ بػف ألم ػا تتمتػل بحريػػة كاممػة فػى وزف األدلػة و تتايػد ا ّ بمػػا تطمػبف أليػف مم ػا ويرتػػاح
أليف وددام ا وضميراا ٓ

وًػػد ت ػواتر ًضػػا محكمػػة الػػماض عمػػى يف الااضػػى الدمػػابى

يتايػػد ب ػ ير و بحكػػـ

ًاض ػػى دم ػػابى خ ػػر أحت ارم ػػا وتحاياػ ػاً لوادب ػػف ف ػػى الحك ػػـ عم ػػى حايا ػػة الواً ػػل النلم ػػى عم ػػى

ماتضػػى اللايػػدة التػػى تتكػػوف لديػػف اػػو م مػػا تماًضػػت مػػل ير يو حكػػـ س ػوا  .ف ػػو ياضػػى
اد اًر فى ًضابف عػف عايػدة يح ػم ا اػو مسػتاقً فػى تح ػيم ا بمنسػف

وم ما تماًضت مل ي حكـ خر لسوا ٓ

* ماض  ٜٕٔٛ/٘/ٜػ س ٖٖ ػ ٖ ٔٙػ ٔ٘ٙ
* ماض ٓٔ ٜٔٛٗ/ٗ/ػ س ٖ٘ ػ  ٛٛػ ٗٓٗ
* ماض  ٜٔٛٗ/٘/ٛػ س ٖ٘ ػ  ٔٓٛػ ٜٔٗ

* ماض ٖٕ ٜٕٔٙ/ٔٓ/ػ س ٖٔ ػ  ٔٙٙػ ٕٙٚ
* ماض  ٜٔٙٔ/ٔٔ/ٚػ س ٕٔ ػ  ٔٚٚػ ٛٛٛ
* ماض  ٜٔٙٙ/ٖ/ٚػ س  ٔٚػ ٘ٗ ػ ٖٖٕ
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يىػاركف في ػا غيػر

وفات ا عمد تادير مسبولية الطاعف وزف الظروؼ والمقبسات المحيطة بف ويمف اعتمػد

عمػػى تاػػارير البحػػث واإلسػػتلقـ التػػى حرراػػا ويد اراػػا غيػػر ويمػػف غيػػر مسػػبوؿ عػػف تلاػػب اػػذ

اإلسػتلقمات وملرفػػة دػػديت ا وحسػػبف يمػػف كػػاف يرسػػؿ تاػػارير ىػ رية بموًػػؼ اللميػػؿ ( المػػت ـ
ال ارب ػػل ) ومى ػػاط ى ػػركتف والظ ػػروؼ الت ػػى تواد ػػف ولػ ػػـ يم ػػؽ ي اعتػ ػراض يحػػػوؿ دوف ممح ػػف
اإلبتمػػاف يو التسػ يقت التػػى ممح ػػا أليػػف ولػػـ تاػػدر المحكمػػة اػػذ الظػػروؼ مػػف ود ػػة مظػػر

الطػػاعف فػػى ظػػؿ مػػا يحػػاط بػػف مػػف مقبسػػات ول ػػذا كػػاف اسػػتد ل ا عمػػى ت ػوافر سػػو ميتػػف
وً ػد السػػئ لإلضػرار بػ مواؿ البمػػؾ الػػذ يلمػػؿ بػػف فاسػػداً فضػقً عػػف ً ػػور يسػػباب الحكػػـ
الذ امت ى ألى توافر اذا الا د فى دامبف ٓ
اذا وًد كاف دفاعػف عػف

ػحة ماىػرات الميزاميػات المادمػة مػف ذلػؾ اللميػؿ مابػو ً

ألف اللبرة فى ى ف تمؾ الميزاميات بحاياة الواًل وما دامػت ماىػرات ا وبيامات ػا الحايايػة تىػير

ألػػى يم ػػا رابحػػة وتحاػػؽ ارباحػاً محااػاً فػػق يلتػػد أذف بمػػا ظ ػػر مػػف خسػارت ا ألسػػباب ض ػريبية

وكػػاف يتلػػيف عمػػى المحكمػػة يف تل ػػد أل ػػى يحػػد النميػػيف المحاسػػبيف بي ػػاف م ػػد
الطػاعف فػى اػذا ال ػدد أذ يسػػتدؿ مػف

ػػحة دف ػػاع

ػحتف عمػى امتنػا الا ػػد الدمػابى لديػف ويمػف لػـ يكػػف

ممتويا السو بالبمؾ الػذ عمػؿ بػف لمػدة يكبػر مػف بقبػيف عامػاً اػى مػدة خبرتػف فػى األعمػاؿ
الم ػرفية وحاػػؽ فػػى خقل ػػا مداح ػاً مضػػطرداً دوف يف ي ػػدر ممػػف خط ػ مػػا عمػػد يو عػػف

أاماؿ وتا ير ٓ

و محػػؿ لماػػوؿ فػػى اػػذا الماػػاـ بػ ف المحكمػػة غيػػر ممزمػػة بمتابلػػة المػػت ـ فػػى ممػػاحى
دفاعف المختمنة ويف ترد عمي ا استاق ً وعمى كؿ دزبية مم ا ويف الرد عميف يستناد ضمماً مف

سياؽ األدلة التى تورداا إلببات الت مة ضد وتايـ عمي ا ًضا اا باإلدامف ػ ألف اذا الرد ةواف

كاف

حيحاً أ ّ يمف يستمزـ بدااة يف تكوف محكمػة الموضػوع ًػد يلمػت ب ػذا الػدفاع ويحاطػت

بػػف وبكافػػة عما ػػر ويلمػػت بػػف ألمام ػاً تام ػاً وىػػامقً ويدخمتػػف فػػى تاػػديراا عمػػد وزم ػػا عما ػػر

الػدعو وًبػؿ تكػويف عايػدت ا في ػا ػ يمػا أذا كػاف ًػد غػاب عم ػا كميػة ولػـ تمػـ بػف ألمامػاً كػامقً

ي يػػئ ل ػػا النر ػػة لمن ػػؿ فػػى الػػدعو وتا ػػى ودػػف الحػػؽ في ػػا عمػػى الودػػف األكمػػؿ ػ فػ ف
حكم ا يكػوف مليبػا لا ػور ةواخقلػف بحػؽ الػدفاع ػ واػو الحػاؿ فػى الػدعو المطروحػة والحكػـ
الطليف الذ ىابف اذا الليب ويضحى وادباً ماضف ٓ

ولو يف المحكمة يملمت المظر فى اذا الدفاع وًدرتػف حػؽ ًػدر وفطمػت أليػف ويحاطػت

489

بف ويلمت بلما ر ألماماً تاماً لكاف مف الماكد يف ود ة مظراا فى مسبوليتف ستتوير حتما ٓ
* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ :

" أغنػػاؿ المحكمػػة تح ػػيؿ دفػػاع الطػػاعف الدػػوار ومواد ػػة المسػػتمدات التػػى ًػػدم ا

ت ييداً لدفاعف ً ور ةواخقؿ بحؽ الدفاع يليب الحكـ ويستودب ماضف ٓ
* ماض ٔ ٜٔٛٛ/ٕٔ/ػ س  ٖٜػ ٘ ٔٛػ ٕٔٓٔ ػ طلف ٖٗ ٘ٛ/٘ٙؽ
* ماض ٔ ٜٔٛٛ/ٕٔ/ػ س  ٖٜػ ٔٛٙػ  ٕٔٓٛػ طلف ٖ٘ ٘ٛ/٘ٙؽ
* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ وزٌه ثأٔٗ :

" لبف كاف األ ؿ يمف ةواف كػاف لمحكمػة الموضػوع ي ّ تمتػزـ بمتابلػة المػت ـ فػى ممػاحى

دفاعف المختمنة ػ أ ّ يمف يتليف عمي ا يف تورد فى حكم ا مػا يػدؿ عمػى يم ػا واد ػت عما ػر

الدعو والمت ب ا عمى ودف ين م عف يم ا فطمت ألي ا ووازمت بيم ا ػ يما وًد التنتػت عػف
التلػػرض لدفاعػػف واسػػاطتف فػػى دممتػػف ولػػـ تػػورد عمػػى محػػو يكىػػؼ عػػف يم ػػا يطملػػت عميػػف

ويًسطتف حاف ػ ف ف حكم ا يكوف ًا اًر " ٓ

* ماض ٓٔ ٜٔٛ٘ /ٔٓ/ػ س  ٖٙػ ٜٔٗػ ٓٗ ٛػ طلف ٕ٘ ٘٘/ٔٚؽ
* ماض  ٜٔٛ٘ /ٙ/ٙػ س  ٖٙػ ٖٗٔ ػ ٕ ٚٙػ طلف ٖ ٘ٗ/ٗٙٛؽ

* وّب لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ  :ـ

" ولػ ػػبف كػ ػػاف األ ػ ػػؿ يف المحكمػ ػػة تمتػ ػػزـ بمتابلػ ػػة المػ ػػت ـ فػ ػػى ممػ ػػاحى دفاعػ ػػف

المختمنة لمرد عمى كؿ ىب ف يبيراا عمى استاقؿ ػ ا

يمف يتلػيف عمي ػا يف تػورد فىحكم ػا

مايػػدؿ عمػػى يم ػػا واد ػػت عما ػػر الػػدعو ويدلت ػػا ويلمػػت ب ػػا عمػػى ودػػف ين ػػم عػػف يم ػػا
فطمػػت الي ػػا ووازمػػت بيم مػػا عػػف ب ػػر وب ػػيرة

ويم ػػا اذا التنتػػت عػػف دفػػاع المػػت ـ كميػػة

ويساطتف دممة ولـ تورد عمى محو يكىؼ عف يم ا يطملت عميف ويًسطتف حاف فاف حكم ػا
يكوف ًا ػ ػ ار " ٓ

* ماض ٓٔ ٜٔٛ٘/ٔٓ /ػ س  ٖٙػ  ٜٔٗػ ٓٗٛ

* ماض ٖ ٜٔٛٔ/ٕٔ /ػ س ٕٖ ػ ٔ ٔٛػ س ٕٖ ػ ٔ ٔٛػ ٖٖٓٔ
* ماض ٕ٘ ٜٔٛٔ/ ٖ /ػ س ٕٖ ػ  ٗٚػ ٕ٘ٚ
* ماض ٘ ٜٜٔٚ/ٔٔ /ػ س ٖٓ ػ  ٔٙٚػ ٜٚٛ
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* ماض  ٜٜٔٚ/ ٖ /ٕٜػ س ٖٓ ػ ٕ ٛػ ٖٜٙ
* ماض  ٜٜٔٚ/ ٖ /ٕٙػ س ٖٓ ػ ٔ ٛػ ٖٜٗ
* ماض ٕٗ ٜٔٛٚ/ ٗ /ػ س  ٕٜػ ٗ ٛػ ٕٗٗ
ولػػـ تنطػػف محكمػػة الموضػػوع كػػذلؾ ألػػى دفػػاع الطػػاعف الاػػابـ عمػػى يف امػػاؾ يع ارف ػاً

م ػرفية يد م ػػا غيػػر اللػػامميف فػػى الحاػػؿ الم ػرفى تنيػػد يمػػف لػػيس بالضػػرورة يف تكػػوف كافػػة
التس ػ يقت التػػى تممح ػػا البمػػوؾ للمقب ػػا مضػػمومة بضػػمامات عيميػػة ويف تاػػدير الضػػمامات

وكنايت ا يو ممم التس يقت حتى بدوف ضمامات مػف اخت ػاص الاػابميف عمػى أدارة اإلبتمػاف
فػػى مطػػاؽ اللػػرؼ الم ػرفى ومظامػػف واللبػػرة يف تكػػوف اػػذ الاػػروض مسػػتخدمة فػػى تمويػػؿ
المىػػاط الحايا ػى الػػذ يولػػد م ػوارد الحايايػػة والتػػى تمكػػف الماتػػرض مػػف سػػداد الػػديف وفوابػػد
وعمو ت البمؾ المارض ٓ

ويف ردؿ الارار بالبمؾ يتمتل بسمطات تاديرية يوسل مف تمؾ التى يتمتل ب ا الموظؼ

الحكػػومى يو الموظػػؼ بالاطػػاع اللػػاـ  .وماومػػات اػػذ السػػمطة اػػى عم ػػر السػػرعة المماسػػبة
فػػى اتخػػاذ الا ػرار ألف عامػػؿ الوًػػت لػػف ياميتػػف البالوػػة فػػى األمػػور الم ػػرفية والتداريػػة وًػػد
يترتػػب عمػػى التػ خير فػػى اتخػػاذ الاػرار خسػػارة فادحػػة لمبمػػؾ يو لمويػػر بمػػا يػػملكس كػػذلؾ عميػػف

بالتالى ػ ويمف يتليف تخطى بلػض اإلدػ ار ات يحيامػا فػى حػا ت الضػرورة اماػاذاً لحالػة

ػلبة

وطاربػػة يواد ػػا اللميػػؿ كمػػا يتلػػيف يف تكػػوف امػػاؾ مدومػػة فػػى تاػػدير الضػػمامات التػػى ياػػدم ا
اللميػؿ وتاػػدير كنايت ػػا ػ بػؿ وًػػد تمػػمم التسػ يقت دوف ضػػمامات مػػف بػيف تمػػؾ الملروفػػة فػػى
مدػاؿ الاػػاموف المػدمى مبػػؿ الكنالػة يو الت ميمػػات الليميػة مػػف راػف رسػػمى يو حيػاز

ػ أكتنػػا

بالضػ ػ ػػمامات الملروفػ ػ ػػة فػ ػ ػػى المدػ ػ ػػاؿ الم ػ ػ ػرفى مبػ ػ ػػؿ الكمبيػ ػ ػػا ت والتمػ ػ ػػاز ت عػ ػ ػػف عاػ ػ ػػود
ومستخم ات ةواي ا ت األمامة ٓ
بؿ ًد تممم التس يقت لمدرد الباة فى اللميؿ ذاتف ومركز المالى وسابؽ تلاممػف مػل
اذا البمؾ وبموؾ يخر يخذاً وعطا ً ػ ومادرتف عمى السداد مف ماتج مىروعاتف المادحة التى
تمكمف مف سداد الديف وفوابد ٓ
واػػذ األع ػراؼ الم ػرفية والسػػمطات التاديريػػة لردػػؿ الا ػرار بالبمػػؾ

تخضػػل فػػى

تاديراا أ ّ عتبارات موضوعية بحتة تختمؼ مف حالة ألى يخر و تلامؿ عمد تاديراا بما ً
عمى الموابم والتلميمات الموضوعية والتى و نت سمناً ومف الود ة المظرية البحتف بليداً عف
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يرض الواًل كما او الحاؿ بالمسبة لمدػاف النحػص التػى باىػرت الم موريػة محػؿ اػذ الػدعو

المطروحػػة والتػػى التزمػػت باواعػػد

ػػمبة وض ػوابط

تتسػػـ بالمرومػػة التػػى يتلػػيف تطبيا ػػا فػػى

مدػاؿ يعمػاؿ البمػوؾ وفػؽ اللػرؼ الم ػرفى ػ ومػل ذلػؾ ف مػف بالمسػبة لمطػاعف فاػد تلامػؿ مػل
ى ػػركة مادح ػػة تا ػػوـ ب عم ػػاؿ الما ػػاو ت ول ػػا تلامقت ػػا وعاودا ػػا م ػػل د ػػات حكومي ػػة وا ػػذ
التلامقت ددية وواًلية عمى ارض الواًل وتمت حوالة كافػة المستخم ػات لمبمػؾ الػدابف كمػا

تـ سداد عدد كبير مم ا ٓ

وكؿ اذا يوحى بالباة ويبلث عمى اإلطمبماف دوف بمة د بؿ يو ً اربف تدعو ألى الىػؾ
يوتبلػػث عمػػى الريبػػة  .كمػػا يف الد ػػات اللميػػا بالبمػػؾ والسػػمطات المخت ػػة كامػػت تحػػاط يو ّ

ب وؿ بكافة التطورات ولـ يكف ىئ يتـ فى الخنا يماّ اإلستلقمات ف مر يختص بف غيػر و
ى ف لف بما يرد بمستمدات ا مف وًابل

حيحة يو غير مطاباة لمواًل ٓ

ولـ تضل محكمة الموضػوع فػى اعتباراػا اللوامػؿ المختمنػة التػى يدت ألػى زيػادة حػد

التس ػ يؿ المسػػموح بػػف وحادػػة اللميػػؿ ألػػى سػػداد بمػػف التىػػويمات التػػى تمػػت توريػػداا لممواًػػل
المختمنة والضرورة اللادمة الممحة التى تودب اذا السداد النور

واػذ اللوامػؿ دميل ػا ومػا

مى عف المزاع بيف الد ات المخت ة واللميؿ كم ا عوامؿ يتليف يف توضل فى عيف اإلعتبار
وتدؿ عمى يف الواًلة اًحمت فى مداؿ التدػريـ دوف حػؽ ػ وخمػص الػدفاع مػف ذلػؾ ألػى يف
الطػػاعف بػػذؿ ً ػػار د ػػد إلماػػاذ عميػػؿ البمػػؾ مػػف عبرتػػف ليوا ػػؿ مىػػاطف حتػػى يػػتمكف مػػف
السداد كما ح ؿ عمى الضمامات الكافية والتى تضمف حاوؽ البمؾ وبما يوطى اذ الحاػوؽ
وينوً ػػا كمػػا لػػـ تنطػػف المحكمػػة ألػػى بػػاًى يعمػػاؿ الطػػاعف ومىػػاطف فػػى عممػػف

ػ وكينيػػة

ممارستف بالمسبة للمميات يخر حاؽ مم ا يرباحاً بااظة وطابمػة لمبمػؾ بمػا يت ػور ملػف يف

يكػػوف ًػػد امحػػرؼ وسػػا ت ميتػػف بالمسػػبة ل ػػذ اللمميػػة وحػػداا مح ػؿ التحايػػؽ والتػػى تلػػد تاف ػػة
الايمة بالمسبة لدممة يودف مىاطف فى عمميات يخر متلددة امت ت بمداح ٓ
ول ػػـ تنط ػػف المحكم ػػة ل ػػذا ال ػػدفاع ف ػػى دممت ػػف وتن ػػيمف وغض ػػت المظ ػػر عم ػػف ب كمم ػػف
وحممت الوًػابل المطروحػة اكبػر ممػا يحتمػؿ واستخم ػت مم ػا مػا يمكف أستخق ػف ول ػذا

كاف حكم ا مليبا لا ورة وفساد استد لف بما استودب ماضف ٓ
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* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ :

" الدفاع المسطور ب وراؽ الدعو والمدعـ بالمستمدات التى يادم ا المت ـ والذ ًد

يترتػػب عميػػف تويػػر ودػػف الػ ير في ػػا يلػػد دواريػػا ومطروحػاً دابمػاً عمػػى محكمػػة الموضػػوع فػ ذا
يغنمتػػف ولػـ تت ػػد

لػػف بػػالتحايؽ يو التنميػػد والػػرد كػػاف حكم ػػا مليبػػا إلخقلػػف بحاػػوؽ الػػدفاع

ولا ور " ٓ
* ماض ٕٕ ٜٜٔٓ/ٔ/ػ س ٔٗ ػ ٕٖ ػ  ٕٓٚػ طلف ٘ ٘ٛ/٘ٚؽ

* ماض ٕ٘ ٜٜٔٓ/ٔٓ/ػ س ٔٗ ػ ٘ ٔٙػ ٘ٗ ٜػ طلف ٖ ٘ٛ/ٜٛٓؽ
* ماض ٕٗ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ ٗ ٛػ ٕٗٗ

ولػػـ تنطػػف المحكمػػة كػػذلؾ ألػػى يف دفػػاع الطػػاعف ملػػى عمػػى الاػػابميف ب عمػػاؿ الخب ػرة
سػوا مػػف تػػـ مػدب ـ مػػف البمػػؾ المركػػز او مػف خبػ ار و ازرة اللػػدؿ اػـ مػػف المنتىػػيف اإلداريػػيف
و ىػ ػ ف ل ػػـ و خبػ ػرة ل ػػدي ـ باألعم ػػاؿ الم ػ ػرفية وى ػػبوف اإلبتم ػػاف وً ػػد طباػ ػوا التلميم ػػات

والموابم بحذافيراا دوف اعتبار ألرض الواًل وضرورات التلامؿ فى ظؿ الممافسة الىديدة بيف
البمػػوؾ ودػػذب اللمػػق لمتلامػػؿ مل ػػـ لتوظيػػؼ يمػواؿ البمػػؾ والتػػى تحممػػف خسػػارة مسػػتمرة فػػى
حالة بااب ا دوف توظيؼ أذ يتلػيف عميػف سػداد النوابػد لممػودعيف وتوطيػة م ػروفاتف واللػامميف
بف واى يعبا بابتف ٓ

ويف طبيلػ ػػة اإلبتمػ ػػاف تاتضػ ػػى المخػ ػػاطرة المحسػ ػػوبة واػ ػػذ المخػ ػػاطرة تحتمػ ػػؿ ال ػ ػربم

والخسػػارة واػػى ضػػرورية سػػتمرار مىػػاط النػػرع ويدػػد مػػف الخسػػارة الماكػػدة فػػى حالػػة حػػبس
اموالف عف اإلًراض والتلامؿ ٓ
ويمػػف يدػػوز ملاممػػة الطػػاعف عمػػى يسػػاس التلميمػػات والم ػوابم الدامػػدة بػػؿ بػػد مػػف

تادير ظروؼ التلامؿ والمقبسات المحيطة بف ٓ

ول ػػذا طال ػػب ال ػػدفاع بتى ػػكيؿ لدم ػػة يخ ػػر م ػػف الخبػ ػ ار الل ػػامميف بالد ػػاز الم ػػرفى
المخت ػيف باإلبتمػػاف ومػمم الاػػروض والتسػ يقت اإلبتماميػة مم ػػا يكبػػر د اريػة فػػى تاػػدير ووزف
يعمػػاؿ الطػػاعف وتايػػيـ مىػػاطف ككػػؿ

بالمسػػبة للمميػػة واح ػػدة باعتبػػار يف مىػػاط فػػرع البم ػػؾ

متلدد الدوامب مختمؼ األمىطة ٓ

واللبػرة فػػى الم ايػػة بمػػا يحااػػف مػػف يربػػاح فػػى م ايػػة اللػػاـ و يدػػوز المظػػر ألػػى عمميػػة

بػذات ا ػ كمػا اػو الحػاؿ بالمسػبة لمواًلػة المطروحػة ػ وتاػدير موًنػف مم ػا بمنرداػا أذ يف الا ػد
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الدمابى يمكف كىنف مف خقل ا وحداا بؿ او سموؾ عاـ ويمر يضمرمف الدػامى فػى منسػف

و يمكػػف استخق ػػف واسػػتظ ار أ ّ مػػف خػػقؿ عما ػػر متلػػددة تكىػػؼ عػػف الموايػػا الحايايػػة

لمطػػاعف وخبايػػا منسػػف ومػػا أذا كػػاف الحػػظ ًػػد خػػاف تاػػدير فػػى اػػذ اللمميػػة وحػػداا وًػػد حالنػػف

التوفي ػػؽ ف ػػى غيرا ػػا م ػػف عمم ػػف وام ػػا يمك ػػف الكى ػػؼ ع ػػف حايا ػػة مواي ػػا وام ػ ػراف ا أل ػػى ً ػػد
اإلض ػ ارربالماؿ اللػػاـ بالبمػػؾ الػػذ يلمػػؿ بػػف وسػػو ميتػػف واتداا ػػا ألػػى تس ػ يؿ اإلسػػتيق عمػػى

ذلؾ الماؿ مف عدمف ٓ

ورغـ يامية اذا الطمب ودواريتػف فػ ف المحكمػة لػـ تلبػ بػف ولػـ تلػر ألتناتػاً ومضػت فػى

مظػػر الػػدعو وًضػػت ب دامػػة الطػػاعف دوف يف تسػػتديب أليػػف وتلمػػؿ عمػػى تحاياػػف مػػل يمػػف
ظػاار التلمػؽ بالػدعو و زـ لمن ػؿ في ػا وممكػف ولػيس مسػتحيقً ػ كمػا خمػت مػدومات الحكػـ

الطليف مف بمة يسباب تسوغ أطراح ذلؾ الطمب وعدـ اإللتنػات أليػف ورفضػف  .واػو مػا يليبػف

بما يستودب ماضف ٓ

و ياػػدح فػػى ذلػػؾ يف يكػػوف الػػدفاع عػػف الطػػاعف ًػػد طالػػب فػػى ختػػاـ مرافلتػػف الحكػػـ
بب ار تف مما مسب أليف ولـ يلاود التمسؾ بالطمب السالؼ الذكر طرحػف فػى ختػاـ تمػؾ المرافلػة
ػ ػ ألف ا ػػذا الطم ػػب يل ػػد من ومػ ػاً د لػ ػةً وض ػػمماً كطم ػػب احتي ػػاطى ف ػػى حال ػػة ع ػػدـ اس ػػتدابة

المحكمػػة لمطمػػب األ ػػمى واػػو الاضػػا بػػالب ار ة أذ يلػػد الطمػػب المػػذكور فػػى تمػػؾ الحالػػة طمبػاً

دازمػاً يتلػػيف عمػػى المحكمػػة اإلسػػتدابة أليػػف يو الػػرد عميػػف فػػى حكم ػػا بمػػا يسػػوغ أط ارحػػف واػػو

ماخق ممف الحكـ المطلوف عميف ول ذا بات مليباً وادب الماض ٓ
* ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ :

" طمػػب الػػدفاع فػػى ختػػاـ مرافلتػػف ي ػػميا الاضػػا بػػالب ار ة واحتياطيػػا مػػدب خبيػػر فػػى

الػدعو ػ يلػد طمبػاً دازمػا تمتػزـ المحكمػة ب دابتػف متػى كامػت لػـ تمتػف ألػ ػى الاضػا بػالب ار ة "

ٓ

* ماض  ٜٔٛ٘/٘ /ٔٙػ س  ٖٙػ ٖٕٔػ  ٜٜٙػ طلف ٓ٘ ٘٘/ٛؽ
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* ٚلؼذ وزٌه ثأْ :

" الدفاع المسطور ب وراؽ الدعو يلتبر دابماً مطروحػاً عمػى المحكمػة ولػو لػـ يلػاود

الدفاع التمسؾ بف وعمي ا متى كماف دواريا يف تمح ف وترد عميف ب سباب سػابوة أف لػـ تىػ
يف ت خذ بف " ٓ
* ماض ٖ ٜٔٛٗ/ٗ/ػ س ٖ٘ ػ ٕ ٛػ  ٖٚٛػ طلف ٖٓ٘٘/ٕٚؽ
* ماض ٔٔ ٜٔٚٛ/ٙ/ػ س  ٕٜػ ٓٔ ػ  ٘ٚٛػ طلف ٗٛ/ٕٛٚؽ

* ماض ٕٗ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ ٗ ٛػ ٕٗٗ
صبٌضب  :اٌمظٛس ف ٝاٌزغجيت :

ذلػػؾ يمػػف وعمػػى مػػا يبػػيف مػػف مطاللػػة مػػدومات يسػػباب الحكػػـ المطلػػوف فيػػف ف ػ ف

محكمة الموضوع تسامدت فى ًضاب ا ب دامة الطاعف وباًى المت ميف ألى الدليؿ المستمد مػف

يًواؿ الىااديف  .......بالتحاياػات وبدمسػة المحاكمػة وكػذلؾ يًػواؿ الىػااد  ..........خبيػر
اإلبتماف بمؾ م ر بالم دريف سالنى الذكر ٓ

بيػػد يف المحكمػػة فػػى ماػػاـ تح ػػيم ا لمػػاد ى ػ ادة كػػؿ مػػف الىػػااديف سػػالنى الػػذكر
اًت ػػرت عمػػى مدػػرد ر ػػد اً ػواؿ كػػؿ مم مػػا بالتحاياػػات ولػػـ تر ػػد بمػػدومات الحكػػـ مػػاد

اًوال مػػا بدمسػػة المحاكمػػة ػ أذ دػػا ت األسػػباب خاليػػة كميػػة مػػف بيػػاف من ػػؿ وواضػػم ألًػواؿ
الىػػااديف المػػذكوريف يمػػاـ المحكمػػة والبابتػػة بمحضػػر الدمسػػة والتػػى اتخػػذت ا سػػمداً لاضػػاب ا
باإلدامة باإلضافة ألى باًى األدلة األخر ٓ

واو ً ور ىاب مدومات تمؾ األسباب  .أذ يتمػافى ذلػؾ مػل مػا يودبتػف المػادة ٖٓٔ
أد ػ ار ات دمابيػػة مػػف ضػػرورة اىػػتماؿ كػػؿ حكػػـ

ػػادر باإلدامػػة عمػػى بيػػاف من ػػؿ وواضػػم

لمضموف كؿ دليؿ مف يدلة الببوت التى تسامدت ألي ا المحكمة فػى ًضػاب ا باإلدامػة ػ وعمػى

محو يوضم كينية اإلستد ؿ بف و يىوبف الوموض يو اإلب اـ بحيث تستطيل محكمة الػماض
بسط رًابت ا عمى الحكـ لبياف مد

حتف مف عوار ولمت كد مف سقمة الم خذ ٓ

واػػو يمػػر يسػػتحيؿ عمي ػػا الايػػاـ بػػف ومباى ػرتف أذا مػػا دػػا ت يسػػباب الحكػػـ خاليػػة مػػف

بيػػاف وتح ػػيؿ يحػػد األدلػػة التػػى يًامػػت عميػػف ًضػػا اا ػ واػػو الخطػ الػػذ تػػرد فيػػف الحكػػـ
الطليف حيث فات عمى المحكمة بياف وتح يؿ ماد يًواؿ الىااديف سالنى الذكر بالدمسػة
يمػػاـ المحكمػػة عػػف الوًػػابل التػػى ىػ د كػػؿ مم ػػا عمي ػػا رغػػـ اتخػػاذ المحكمػػة مػػف تمػػؾ الى ػ ادة
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سمداً لماضا ب دامة الطاعف وباًى المت ميف ٓ

واػػو مػػا ي ػػـ الحكػػـ بالا ػػور فػػى البيػػاف المبطػػؿ والمودػػب لمػػماض رغػػـ يف المحكمػػة

تسػػامدت فػػى ًضػػاب ا باإلدامػػة ألػػى يدلػػة اخػػر سػػممت مػػف اػػذا الل ػوار ألم ػػا متسػػامدة ومم ػػا
مدتملة تتكوف عايدة المحكمة بحيث أذا ساط احداا يو استبلد تلػذر التلػرؼ عمػى يبػر ذلػؾ
فى ريي ا وتاديراا بالمسبة لسابر األدلة األخر ٓ

و يومػػى عػػف ذلػػؾ يف تكػػوف ى ػ ادة كػػؿ مػػف الىػػااديف سػػالنى الػػذكر واردة بمحضػػر

دمسة المحاكمة ألف ورًة الحكـ مف األوراؽ الرسمية التػى يتلػيف اىػتمال ا عمػى كافػة بيامات ػا
الدوارية ومم ا البياف المن ؿ والواضم لكؿ دليؿ مف يدلة الببوت التى اًتملت ب ػا المحكمػة
ووباػػت ب ػػا واطم مػػت ألي ػػا و يكمػػؿ محضػػر الدمسػػة الحكػػـ أ ّ فػػى

ػػدد بيامػػات الديبادػػة

واإلد ار ات التى اتبلت ا المحكمة يبما مظر الدعو ٓ

*

ٚلذ إعزمش لؼبء إٌمغ ػٍ ٝأْ :

" ورًػػة الحكػػـ مػػف األوراؽ الرسػػمية التػػى يتلػػيف أىػػتمال ا عمػػى كافػػة بيمات ػػا الدواريػػة

ومم ا البياف المن ػؿ الواضػم لكػؿ دليػؿ مػف يدلػة الببػوت التػى اًتملػت ب ػا المحكمػة ووباػت
ب حت ا ويطم مت الي ا و يكمؿ محضر الدمسػة أ فػى

ػدد بيامػات الديبادػة واألدػ ار ات

التػػى اتبلت ػػا المحكمػػة يبمػػا مظػػر الػػدعو يمػػا بيػػاف مػػاد الػػدليؿ ومضػػمومف فيتلػػيف اىػػتماؿ

مػػدومات يسػػباب الحكػػـ لكػػؿ مػػا يت ػػؿ بػػف مػػف بيػػاف يوضػػحف و يدػػوز بحػػاؿ األسػػتلامة بمػػا
دا بمحضر الدمسة لتوضػيم يو بيػاف الػدليؿ الػذ اتخذتػف المحكمػة سػمداً لاضػاب ا باإلدامػة

ٓ

* ماض ٘ ٜٕٔٚ/ٙ/ػ س ٖٕ ػ ٕٔٓ ػ ٜٛٛ
* ماض ٘ٔ ٜٔٙٛ/ٗ/ػ س  ٜٔػ  ٜٛػ ٓٗٙ
* ماض  ٜٔٙ٘/٘/ٔٛػ س  ٔٙػ ٓٓٔ ػ ٖٖٜ
كمػػا يرفػػل اػػذا اللػوار عػػف الحكػػـ يف تكػػوف المحكمػػة ًػػد ح ػػمت فػػى حكم ػػا يً ػواؿ
الى ػػااديف س ػػالنى ال ػػذكر بالتحايا ػػات م ػػاداـ الباب ػػت يم ػػا اتخ ػػذت م ػػف يًوال م ػػا ك ػػذلؾ بدمس ػػة
المحاكمة يمام ا سػمداً لماضػا باإلدامػة كمػا يف تمػؾ األًػواؿ التػى لػـ تح ػم ا المحكمػة كامػت

مف بيف األدلػة المػذكورة وألم ػا متسػامدة مل ػا بحيػث يتكػوف مم ػا دميل ػا عايػدت ا واػو ماكػاف

يتلػػيف عمي ػػا تح ػػيم ا كػػذلؾ بمػػدومات الحكػػـ الطلػػيف ةواذ فات ػػا تح ػػيم ا ف ػ ف الحكػػـ يكػػوف
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فوؽ ً ور مىوباً بالتد يؿ بما يبطمف ويستودب ماضف ٓ
* ٚػٍ ٝرٌه اعزمش لؼبء إٌمغ فمؼ: ٝ

" يكوف الحكـ مليباً لا ور أذا كاف ًد عػوؿ فػى ًضػابف باإلدامػة ضػمف مػا عػوؿ

عميف ػ عمى ماى د بف الىااد بالتحاياات وبالدمسة ػ فى حيف يف الىااد لـ يى د بما ى د بػف
أ ّ بالتحاياات فحسب ػ و يلتبر مػف ذلػؾ يف يكػوف الحكػـ ًػد يخػذ بػ ًواؿ الىػااد بالتحاياػات

ماداـ يمف استدؿ عمى دػديت ا ب ًوالػف بدمسػة المحاكمػة كػذلؾ ػ و يرفػل اػذا اللػوار مػا يوردتػف

المحكمػػة مػػف يدلػػة يخػػر أذ ام ػػا فػػى الم ػواد الدمابيػػة متسػػامدة ومم ػػا مدتملػػة تتكػػوف عايػػدة
المحكمػػة بحيػػث أذا سػػاط يحػػداا يو اسػػتبلد تلػػذر التلػػرؼ عمػػى مبمػػس األبػػر الػػذ كػػاف لمػػدليؿ
الباطؿ فى ال ير الذ امت ت أليف " ٓ
*

ماض  ٜٜٔٚ/٘/ٙػ س ٖٓ ػ ٗٔٔ ػ ٖٗ٘ ػ طلف ٓ٘ٔ ٜٗ/ؽ

ودػػدير بالػػذكر يف يً ػواؿ كػػؿ مػػف الىػػااديف المىػػار ألي مػػا ييضػػا بدمسػػة المحاكمػػة

يمكف اعتباراا ى ادة بالملمى ال حيم ألم ما اًت ار عمى الرد عمى بلض يسبمة لمدفاع ولـ
يرد ب دابات ي مم ما بتمؾ الدمسة ما ينيػد حػدوث تمػؾ الوًػابل التػى ىػ دا عمي ػا بالتحاياػات
ٓ
وعمػى ذلػؾ فػق محػؿ لماػوؿ ػ كمػا ورد بػالحكـ ػ بػ ف يًوال مػا بالتحاياػات التػى يدرت ػا

الميابة اللامة

ػ دا ت متناة مل ما ذكر كؿ مم ما مػف يًػواؿ بػالتحايؽ الىػنو الػذ يدرتػف

المحكمػػة يبمػػا المحاكمػػة ألف يي ػاً مم مػػا لػػـ يػػدؿ ب يػػة يً ػواؿ تتلمػػؽ بالوًػػابل التػػى ى ػ د عم ػػا
بالتحايؽ وامما ام بت عمى ملمومات ووًابل اخر
مة ٓ

تمت ألًوال ما األولى بالتحاياات ب دمى

وتكوف المحكمة أذ مسبت ألي ما يًوا ً لـ يذكرااا بالدمسة و يمكف يف يستخمص مم ا

ما ينيد يم ا متناف فى مضموم ا مل يًوال مػا بػالتحايؽ اإلبتػدابى الػذ يدرتػف سػمطة التحايػؽ ػ
ف ف حكم ا الطليف يكوف فوؽ ً ور ًد تػرد فػى عيػب الخطػ فػى اإلسػماد ومخالنػة البابػت
بػاألوراؽ ألمػف خػالؼ مػص يًػواؿ الىػااديف البابتػة بمحضػر الدمسػة وح ػم ا بمػا
يمب عمف فحوااا ٓ

يتنػؽ مػل

واػذا الليػب يسػتودب ماػض الحكػـ واإلعػادة ػ أذ مػا كػاف ُيلػرؼ ودػف ير المحكمػة
فى تاديراا ووزم ا ألًواؿ الىااديف المػذكوريف أذا كامػت ًػد فطمػت ألػى ام مػا لػـ يىػ دا بمػا
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ى دا بف أ ّ فى التحايػؽ اإلبتػدابى وحػد دوف التحايػؽ الم ػابى الػذ يدرتػف بملرفت ػا بالدمسػة
ٓ

ساثؼب  :اخلـأ ف ٝاإلعٕبد ٚسلبٌفخ اٌضبثذ ثبألٚساق :

كما يخطػ الحكػـ المطلػوف فيػف فػى اإلسػماد وخػالؼ البابػت بػاألوراؽ عمػدما يورد بمدوماتػف

ص٘ٗ ما م ف  :ػ

" أف البابت مف تارير الخبرة المادميف فى الدعو ومػف اإلطػقع عمػى مسػتمدات ا يف
المت ميف البقبة األوؿ واـ موظنوف عموميوف ًػد يعػدوا تاػارير اإلسػتلقـ والد ارسػة اإلبتماميػة
المتلماة بزيادة التس يؿ اإلبتمامى الممموح لممت ميف الرابل والسػادس وضػممواا عمػى غيػر حػؽ
مػػف واًػػل يو ًػػاموف يف ىػػركتي ما مسػػتوفاة لىػػروط المػػمم عمػػى التن ػػيؿ الػوارد بتاريػػر الخبػرة
ويف ل ا مف الضمامات مايكنى لمسداد األمػر الػذ لػـ يضػل ال ػورة واضػحة يمػاـ متخػذ ًػرار

التس يؿ اإلبتمامى فتـ ح وؿ اػذيف المت مػيف ال اربػل والسػادس عمػى تسػ يقت ابتماميػة ًػدراا
مميومى دميف وخطابات ضماف وم ػؼ مميػوف دميػف حػد دػار مػديف فومّػب المت مػوف البقبػة

األوؿ الم ػمحة الخا ػػة لممت مػػيف ال اربػػل والسػػادس عمػػى الم ػػمحة اللامػػة المكمنػػيف بتحايا ػػا

فح موا لويراـ بدوف حؽ عمى ربم مف عمؿ مف يعماؿ وظابن ـ ٓ

فػػى حػػيف يف البابػػت بتاريػػر لدمػػة خبػ ار و ازرة اللػػدؿ ( اإلدارة المركزيػػة لخبػ ار ىػػرؽ
الااارة ) المرفؽ باألوراؽ ما ي تى  :ــ
ٔػ
ٕــ

يف المسػبوؿ عػف عمػػؿ اإلسػتلقـ اػو المػػت ـ البالػث (  ) ........يمػا المت مػػيف األوؿ
والبامى فميس ل ما دور فى عمؿ اإلستلقـ ٓ

يف اإلستلقميف األوؿ والبامى المارخيف ًٖٔ ٜٜٖٔ/ٚ/ٕٕ ٜٖ/ٔ/اـ ب عداداما

المت ـ البالث  ...... /يما اإلستلقميف البالث والرابل المارخيف ٕٓ ٜٗ /ٗ /
ٖٓ ٜٜٔٙ/٘/فمـ ياـ المت ـ البالث ب عداداما ٓ
ٖػ

اإلستلقـ األوؿ المارخ ًٖٔ ٜٜٖٔ/ٔ/د سػااـ فػى مػمم التسػ يقت لملميػؿ ػ الىػركة
 ...........ػ ممبمة فى المت ـ ال اربػل حيػث اسػتمد المػت ـ األوؿ مػدير النػرع ألػى اػذا
اإلستلقـ عمد الموافاة عمى ممم اللميؿ تس يقت أبتماميػة فػى حػدود ٓٓٓٓ٘ٛدػـ
بت ػ ػػاريخ ٗٔ ٜٜٖٔ/ٔ/واس ػ ػػتمدت ألي ػ ػػف ك ػ ػػذلؾ لدم ػ ػػة اإلبتم ػ ػػاف عم ػ ػػد الموافا ػ ػػة ف ػ ػػى
ٕٔ ٜٜٖٔ/ٗ/عمػ ػػى زيػ ػػادة حػ ػػد التس ػ ػ يؿ ألػ ػػى مبمػ ػػس ٕ مميػ ػػوف دميػ ػػف لمسػ ػػحب مػ ػػف
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ٗ ػ

الحساب الدار المديف بضماف تماز ت عمميات ٓ

يمػػف بالمسػػبة لإلسػػتلقمات البقبػػة األوؿ المارخػػة ٕٕٜٜٔٗ/ٗ/ٕٓ ٜٜٖٔ/ٚ/
ٖٓ ٜٜٔٙ/٘/فمـ يكف ل ا دور فى ممم التس يؿ فى ٗٔ ٜٜٖٔ/ٔ /والموافاة عمى
زيادتف فى ٕٔٓ ٜٜٖٔ/ٗ/

٘ ػ

بالمسػبة لمػد م ػداًية مػا ورد باإلسػتلقـ األوؿ مػف بيامػات والمػارخ ٖٜٜٖٔٔ/ٔ/

ومطابات ػػا لمواًػػل و ػػقحيت ا لمتلامػػؿ بى ػ ف ممكيػػة الىػػركة المػػذكورة لماػػر عمم ػػا

بالى ػ ػػاة الكابم ػ ػػة بب ػ ػػرج  ........ب ػ ػػالديزة وممكي ػ ػػة الى ػ ػػركة لمزرع ػ ػػة بطري ػ ػػؽ م ػ ػػر
اإلسػكمدرية ال ػحراو فمػػـ يػذكر المػػت ـ البالػث يمػف لػػـ يطمػل عمػػى مسػتمدات الممكيػػة
وذلػػؾ حتػػى تتضػػم الرايػػة بالمسػػبة لملميػػؿ يمػػاـ ملػػد مػػذكرة اإلبتمػػاف ويمػػاـ متخػػذ
الارار  .حيث ببت يف مار الىركة ببرج  ......مادر منروش ولػيس تمميػؾ كمػا يف

الم ػػت ـ ال ارب ػػل ً ػػرر بتحايا ػػات المياب ػػة ص ٖٖٔ يف المزرع ػػة كام ػػت ممموك ػػة لمم ػػت ـ
الس ػػادس وباع ػػا ًب ػػؿ س ػػنر ول ػػف ى ػػركا في ػػا

ػ وبالت ػػالى فػ ػ ف البيام ػػات الػ ػواردة

باإلستلقـ األوؿ غير مايدة بالمسػتمدات التػى تببػت
 ٙػ

يطمب المت ـ األوؿ موافاتف بالمستمدات حتى تكوف

ػحة البيامػات الػواردة بػف ولػـ
الحة لمتلامؿ ٓ

بالمسػبة لممػذكرة الخا ػة بالد ارسػة اإلبتماميػة المارخػة ٕٔ ٜٜٖٔ/ٗ/المرفوعػة لػإلدارة
اللميػػا لمموافاػػة عمػػى مػػمم التسػ يؿ لممت مػػيف ال اربػػل والسػػادس ف ػ ف المػػت ـ البػػامى اػػو
الذ يعد المذكرة لزيادة التس يقت اإلبتمامية لمىػركة وتمػاوؿ في ػا اإلسػتلقـ المػارخ
ٖٔ ٜٜٖٔ/ٔ/بـ يدر بلض التحميقت المالية لمميزاميات الخا ة بالىػركة عػف

س ػػموات م ػػف  ٜٜٔٔ / ٜٛواس ػػتار ف ػػى بيام ػػات المرك ػػز المدم ػػل ع ػػف الى ػػركة حت ػػى
مػوفمبر سػمة ٕ ٜٜٔوامت ػى ألػى اًتػراح بالموافاػػة عمػى طمػب اللميػؿ بزيػادة التسػ يؿ
أل ػػى ٕ ممي ػػوف دمي ػػف ح ػػد خطاب ػػات ض ػػماف ةواض ػػافة ح ػػد ددي ػػد بمبم ػػس ممي ػػوف دمي ػػف

لمسػػحب مػػف الحسػػاب الدػػار المػػديف وعػػرض مػػذكرة عمػػى مػػدير النػػرع ( الطػػاعف )
الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذ يو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى بالموافاػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا دػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ير أبتمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامى النػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرع
( المت ـ البامى ) بـ عرض المذكرة عمػى اإلدارة اللامػة لإلبتمػاف بالبمػؾ التػى وافاػت

عمى ير مدير النرع ( المت ـ األوؿ الطػاعف ) ٓ بػـ عرضػت عمػى لدمػة اإلبتمػاف
بالبمؾ والتى امت ت ألى ًراراا بالزيادة الساباة ٓ
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 ٚػ

يف بيامػػات مػػذكرة الد ارسػػة اإلبتماميػػة التػػى يعػػداا المػػت ـ البػػامى والمتضػػممة التحميػػؿ
المػػالى لميزاميػػات الىػػركة

تتنػػؽ فػػى مضػػموم ا وحاياػػة الواًػػل لمىػػركة ٓٓ كمػػا يف

التحميػػؿ المػػالى غيػػر دًيػػؽ وامػػف ترتػػب عمػػى مػػذكرة الد ارسػػة اإلبتماميػػة سػػالنة الػػذكر
اتخاذ ًرار بالموافاة عمى زي ػادة ح ػد التس يقت مف كؿ مػف مدير النرع ( الطػاعف )
واإلدارة اللامة لإلبتماف بالبمؾ ولدمة اإلبتماف بف ٓ

ومف اذا يتبيف يف اإلسػتلقمات عمػد المركػز المػالى لممت مػيف ال اربػل والسػادس ًػد

حررت بملرفة المت ـ البامى والمت ـ البالث ولـ يتداخؿ فى تحريراػا الطػاعف كمػا اف التمحميػؿ
المػػالى لمميػزاميتيف ًػػد ًػػاـ بػػف المػػت ـ البػػامى وحػػد كػػذلؾ

ػ و ىػ ف لمطػػاعف بػػف ػ ويكػػوف

الحكػػـ المطلػػوف فيػػف ًػػد يخطػ فػػى اإلسػػماد وخػػالؼ البابػػت بػػاألوراؽ أذ يسػػمد ألػػى الطػػاعف مػػل
المت مػػيف البػػامى والبالػػث مسػػبولية تحريػػر المسػػتمدات المتلماػػة باإلسػػتلقـ والد ارسػػة اإلبتماميػػة
لزيادة التس يؿ اإلبتمامى الممموح لممت ميف الرابل والسادس عمى محو ما وردت ب سباب الحكػـ

ص ٘ٗ ممف سالنة الذكر ٓ
وتكػوف محكمػة الموضػوع ًػػد اعتاػدت خطػ ً يف تاريػر خبػ ار و ازرة اللػدؿ ًػد تضػػمف
مىػػاركة الطػػاعف فػػى أعػػداد تمػػؾ اإلسػػتلقمات والد ارسػػات التػػى يدت ألػػى الموافاػػة عمػػى زيػػادة
التسػ يؿ المممػػوح لمىػػركة المػػذكورة

ػ واػػذا الخطػ كػػاف لػػف يبػػر و ىػػؾ فػػى

ػػحة اسػػتد ؿ

الحكػػـ وسػػقمة ممطاػػف الاضػػابى ألمػػف بمػػى عمػػى يسػػاس ف ػػـ خػػاطئ لموًػػؼ الطػػاعف مػػف اػػذ
الد ارسػػات واإلسػػتلقمات الممػػوط بلمم ػػا وتحريراػػا المت مػػاف البػػامى والبالػػث دوف ت ػػداخؿ يو
أس اـ مف الطاعف ػ وكاف عمى المحكمة يف تمتزـ بمص ما دا بتارير خب ار و ازرة اللػدؿ فػى

اذا ال دد و تخالنف يو تح ؿ ما

يتنؽ وما ورد بف ةواذ خالنت ذلؾ ف ف حكم ػا يكػوف

مليبا متليف الماض لخطبف فى اإلسماد ومخالنتف لمبابت باألوراؽ ٓ

وًػػد تػػرد الحكػػـ الطلػػيف فػػى خطػ ممابػػؿ بالمسػػبة لمػػا ح ػػمف مػػف تاريرلدمػػة خبػ ار
البمػػؾ المركػػز الرًابػػة اللامػػة عمػػى البمػػوؾ فمػػـ يػػرد بػػف كػػذلؾ مػػا ينيػػد يف الطػػاعف ىػػارؾ فػػى
أعػػداد التاػػارير الخا ػػة باإلسػػتلقـ عػػف الىػػركة التػػى يمتمك ػػا المت مػػاف ال اربػػل والسػػادس يو

الدراسات اإلبتمامية التى تـ بما ً عمي ا ممم الزيادة فى التسػ يؿ اإلبتمػامى لتمػؾ الىػركة  .اػذ
الدراسات واإلستلقمات التى ًاـ ب ا المت ماف البامى والبالث والتى افتادت م داًيت ا والتػى
عمى يبراا تـ أتخاذ اإلدػرات القزمػة لمزيػادة ومػاد ذلػؾ يف الطػاعف كػاف ضػحية لممت ػيف
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الب ػػامى والبال ػػث وم ػػا ارتكب ػػا م ػػف يفل ػػاؿ مابم ػػة سػ ػوا كام ػػت متلم ػػدة يو ع ػػف أام ػػاؿ وتك ػػوف
المحكمة وًد يخط ت أذ اعتادت امف سااـ مل ما فى أعداد الد ارسػات واإلسػتلقمات التػى تػـ

عمػػى يساسػ ا اتخػػاذ ً ػرار الزيػػادة فػػى مػػمم التسػ يقت ورفػػل حػػد اإلبتمػػاف ٓ واػػذا الليػػب ممػػا
ياد حتما ألى ماض الحكـ الطليف ألمف دوار وخط فى اإلسماد مابر فػى
وسػػقمة اسػػتد لف كمػػا سػػمؼ البيػػاف
ًضػا اا عمػى يسػس

ػ ولمػػا اػػو ماػػرر ب مػػف يتلػػيف عمػػى المحكمػػة يف تاػػيـ

ػحيحة ل ػا م ػدراا مػف عيػوف األوراؽ والمسػتمدات المادمػة في ػا

ف ذا يًيـ الحكـ عمى سمد مف ًوؿ
ٓ

ػحة ممطاػف
ػ

يساس لف باألوراؽ كاف باطقً بتمابف عمػى يسػاس فاسػد

* ٚإعزمش ػٍ ٝرٌه لؼبء إٌمغ ٚلؼ: ٝ

" بػػاف األحكػػاـ الدمابيػػة أممػػا تبمػػى عمػػى يسػػس

ػػحيحة مػػف يوراؽ الػػدعو ف ػ ذا يًُػػيـ

الحكـ عمى ًوؿ ليس لف سمد باألوراؽ كاف مليباً إلستماد ألى يساس فاسد " ٓ
* ماض ٘ٔ ٜٔٛٗ/ٔ/ػ س ٖ٘ ػ  ٛػ ٓ٘ ػ طلف ٖ٘٘/ٕٖٛؽ
* ماض ٕٔ ٜٜٔٚ/ٕ/ػ س ٖٓ ػ  ٗٛػ ٕٓٗ ػ ٔٗٛ/ٕٔٙؽ
* ماض  ٜٔٛ٘/٘/ٔٙػ س  ٖٙػ ٕٓٔ ػ  ٙٚٚػ طلف ٖٗ٘ٗ/ٕٚؽ
* ماض ٕٕ ٜٔٛٙ/ٔ/ػ س  ٖٚػ ٕ٘ ػ ٗٔٔ ػ طلف ٘٘٘/ٜٗٛؽ

و ىػؾ يف ود ػػة مظػػر محكمػة الموضػػوع وتاػػديراا ووزم ػػا للدلػة الاابمػػة ضػػد الطػػاعف
المسػمدة أليػف كامػت سػتتوير حتمػاً لػو يم ػا
والتى عمى يساس ا أمت ت ألى مسا لتف عف الدػرابـ ُ
يدركت وفطمت ألى يف تاارير الخب ار المادمة فى الدعو لػـ تمسػب أليػف المىػاركة فػى أعػداد
اإلسػػتلقمات والد ارسػػات اإلبتماميػػة التػػى عمػػى يساس ػ ا

ػػدر الا ػرار مػػف الد ػػات المخت ػػة

بالزي ػػادة اإلبتمامي ػػة الت ػػى تُى ػػكؿ الض ػػرر ال ػػذ لح ػػؽ بػ ػ مواؿ البم ػػؾ المدم ػػى عمي ػػف  .ويف ا ػػذ
المسػػتمدات والد ارسػػات واإلسػػتلقمات حرراػػا المػػت ـ البػػامى والبال ػػث و دور لمط ػػاعف فػػى
ى م ا  .ويمف أذا كاف ًد ً ر فػى أسػتينا بلػض عما ػراا فػ ف اػذا
فى أعداداا يو تلمد أيراد بيامات غير

يػدؿ عمػى يمػف ىػارؾ

حيحة ب ا ويكوف اذا الن ـ الخاطئ لتمػؾ التاػارير

ومػػا ي ػػاب الحكػػـ مػػف أعودػػاج فػػى ى ػ م ا ًػػد يد مباى ػرةً ألػػى تمػػؾ المتيدػػة الملودػػة التػػى
خمػػص ألي ػػا الحكػػـ ويًػػاـ عمي ػػا ًضػػا ب دامػػة الطػػاعف بمػػا أسػػتودب ماضػػف كمػػا سػػمؼ البيػػاف
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ولػػو تسػػامدت المحكمػػة فػػى ًضػػاب ا ألػػى يدلػػة يخػػر لمػػا بيم ػػا مػػف تسػػامد عمػػى محػػو مػػا سػػبؽ
ييضاحف ٓ

* ماض ٕٕ ٜٔٛٙ/ٔ/ػ س  ٖٚػ ٕ٘ ػ ٗٔٔ ػ رًـ ٕ٘ طلف ٘٘/ٜٗٛؽ
و مح ػػؿ لما ػػوؿ ف ػػى ا ػػذا ال ػػدد بػ ػ ف ا ػػذا الخطػ ػ ف ػػى اإلس ػػماد والمخالن ػػة لمباب ػػت
المسػمدة أليػف والتػى ديػف عم ػا
باألوارؽ وردت فػى ىػ ف تػدليؿ الحكػـ عمػى ببػوت واًلػة التػربم ُ
باإلض ػػافة أل ػػى ب ػػاًى ال ػػت ـ األخ ػػر ألف ذل ػػؾ التح ػػيؿ الخ ػػاطئ كم ػػا ورد بتاري ػػر الخبػ ػ ار

المسػمدة أليػف  .بمػا في ػا ت متػى تسػ يؿ اإلسػتيق
أم ب عمى موًؼ الطاعف مػف كافػة الػت ـ ُ
عمػػى يم ػواؿ البمػػؾ الػػذ يلمػػؿ بػػف واإلض ػرار اللمػػد ب موالػػف  .ومػػف بػ ًػـ ف ػػو خط ػ مىػػترؾ

بالمسبة لكافة الدرابـ التى ديف عم ا اذا فضقً عف يمف مف المارر يمف
اللاوبػػة المبػػررة أذا مػػا مػػازع الطػػاعف فػػى

ودف لتطبيؽ مظرية

ػػورة الواًلػػة برمت ػػا كمػػا اػػو الحػػاؿ فػػى الػػدعو

المسمدة أليف ويمػف
المابمة حيث ي ر الطاعف عمى يمف لـ يرتكب ي فلؿ مف األفلاؿ المابمة ُ
عقًة لف بالمستمدات التى حرراا المت ماف البامى والبالث وحداما والمتلماة باإلسػتلقمات
عػػف موًػػؼ الىػػركة الخا ػػة بػػالمت ميف ال اربػػل والسػػادس ومركزاػػا المػػالى وسػػملت ا التداريػػة
والتى ػدر بمػا ً عمي ػا كافػة الموافاػات عمػى مػمم التدػاوز اإلبتمػامى لمىػركة المػذكورة  .واػو
ما يتحاؽ بف م محة الطاعف فى التمسػؾ ب ػذا الودػف مػف الطلػف ةواتخػاذ سػمداً وسػبباً لطمػب
ماض الحكـ المطلوف فيف واإلحالة ٓ

ٚثزٌه لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :
"

محؿ لتطبيؽ مظرية اللاوبة المبررة متى كاف المت ـ يمازع فى

ػورة الواًلػة برمت ػا

وبكافة يو اف ا الاامومية المختمنة " ٓ
* ماض ٖٓ ٜٔٛٙ/ٔٔ/ػ س  ٖٚػ  ٔٛٛػ ٘ ٜٛػ طلف ٖٓ٘٘/ٖٙؽ
خبِغب  :اٌفغبد ف ٝاإلعزذالي ٚاٌزؼغف ف ٝاإلعزٕزبط :

فاد تسامدت محكمة الموضوع فى ًضاب ا ب دامة الطاعف ألى ما ح متف مػف أً ار ارتػف

بالتحاياات وذابت ألى يمف يًر ب مف تماػى طمػب مػمم التسػ يؿ اإلبتمػامى موضػوع الػدعو مػف
المت ميف الرابل والسادس وبلد يف تمػت أدػ ار ات اإلسػتلقمات ومػذكرة الد ارسػة اإلبتماميػة ًػاـ

512

بمػػمم اللميػػؿ خطػػاب الضػػماف وكػػذلؾ زيػػادة التس ػ يقت اإلبتماميػػة الممموحػػة لػػف ويضػػاؼ يمػػف

تما ػػى م ػػف الم ػػت ـ ميػ ػزاميتيف خاسػ ػرتيف لى ػػركتف فطم ػػب مم ػػف الل ػػودة لمحاس ػػب الى ػػركة لض ػػبط
المي ػزاميتيف فلػػاد ألي ػػف ال اربػػل وً ػػدـ مي ػزاميتيف رابحت ػػيف وتػػـ عم ػػى يساسػػ ا تحميم ػػا ماليػػاً وم ػػمم

التس يؿ اإلبتمامى ويمف يرفؽ ممػؼ اللميػؿ تمػؾ الميزاميػات الخاسػرة والرابحػة ويمػف ًػاـ بالتدػاوز

عف حد التس يؿ ويف المت ـ الرابل حرر لف يربل ىيكات ضماماً لممديومية ويمػف أحػتنظ ب ػا ولػـ
يببت ا بسدقت البمؾ بـ رداا لملميؿ ويمف ًبػؿ كمبيالػة لتح ػيم ا مػف الخػارج ومسػحوبة عمػى

بمؾ تبيف يمف غير م رح لف بالتلامقت الدولية ٓ
اػػذ اػػى أً ػ اررات الطػػاعف التػػى ح ػػمت ا محكمػػة الموضػػوع ةواعتبرت ػػا مػػف بػػيف األدلػػة

التػػى تسػػامدت ألي ػػا فػػى ًضػػاب ا ب دامتػػف ػ وواضػػم يف المحكمػػة ًامػػت ببتػػر أً ػ اررات الطػػاعف
البابتػػة بالتحاياػػات ص ٕٕٗ ص ٔ ٕٚومػػا بلػػداا ػ ػ ألمػػف لػػـ يػػذكر يمػػف ًبػػؿ المي ػزاميتيف
الخاسػرتيف أ ً عمػػى يسػػاس يم مػػا

يمػػبقف الواًػػل النلمػػى لمركػػز الىػػركة الخا ػػة بػػالمت ميف

الرابل والسادس يو الحاياة ويم ما أ طملا ب ذ الخسارة ألغراض ضريبية ٓ وًد طمب مم ما

أعداد ميزامية واًلية فتـ أعداداا وكذلؾ ميزامية يخر فظ رت كؿ مم ما رابحة ٓ
ولـ يا د الطاعف مف ًولف يمف ً د التحايؿ والخداع ليػتمكف المت مػاف ال اربػل والسػادس

م ػػف الح ػػوؿ عم ػػى اإلبتم ػػاف والتد ػػاوز اإلبتم ػػامى ويمم ػػا ً ػػد يم ػػف ك ػػاف ماتملػ ػاً بػ ػ ف بيام ػػات
الميزاميتيف الخاسرتيف

مطاباتيف لمواًل

تطابؽ الواًل والحاياة ويم ما رابحتاف  .وطمب مم ما أعداد ميزاميتيف

أ طماع ما يتنؽ والحاياة وًد كىؼ الطػاعف عػف حاياػة موايػا وسػقمة

ميتف عمدما يرفؽ الميزاميات الخاسرة والرابحة بممػؼ اللميؿ المذكور ٓ

بملمػػى يمػػف لػػو كػػاف سػػئ الميػػة لمػػا يرفا مػػا بػػالممؼ واألولػػى تمػػاًض األخػػر وتتلػػارض

مل ا كميةً وليس اذا ى ف مف يريد الخداع واإلحتياؿ يو الوش ةواخنا الحاياة ٓ
يمػا الىػػيكات التػػى حرراػػا المػػت ـ ال اربػػل عمػى منسػػف ضػػماماً لمتسػ يؿ والزيػػادة اإلبتماميػػة

فاػػد يضػػاؼ الطػػاعف فػػى يًوالػػف ألػػى يمػػف ًػػاـ بػػرد تمػػؾ الىػػيكات ألػػى اللميػػؿ بلػػد يف زاؿ مبػػرر
أحتناظػػف ب ػػا مظػ اًر إلتمػػاـ عمميػػات الػػراف عمػػى الملػػدات وفػػؽ مػػا يًػػرت بػػذلؾ اإلدارة الااموميػػة

ولكف المحكمة يساطت اذا السبب مف يًواؿ الطاعف وح مت مم ا مػا ينيػد يمػف ح ػؿ عمػى

الىػػيكات المػػذكورة ولػػـ يببت ػػا بسػػدقت البمػػؾ بػػـ يعاداػػا لسػػاحب ا لمسػػبب السػػالؼ الػػذكر و
دماح عميف أذا كاف ًد تسمم ا ماًتاً ولػـ يببت ػا بالسػدقت مػا دامػت حيازتػف ل ػا موًوتػة حتػى
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تتـ أد ار ات الػراف عمػى ملداتػف ةواذ تمػت اػذ اإلدػ ار ات فػق محػؿ أذف لبااب ػا تحػت يػد يو
أحتناظف ب ا فرداا ألى احب ا ٓ
وم ػػف ا ػػذا يتب ػػيف يف محكم ػػة الموض ػػوع ًام ػػت ببت ػػر يًػ ػواؿ ةواًػ ػ اررات الط ػػاعف البابت ػػة

بالتحاياات أستخم ت مم ا ملامى لـ يا داا ولـ يم رؼ ألي ػا ً ػد واػو مػا ي ػـ الحكػـ
ػػحيحاً بنحػػو أً ػ اررات

بالنسػػاد فػػى اإلسػػتد ؿ والتلسػػؼ فػػى اإلسػػتمتاج ألم ػػا لػػـ تُمػػـ ألمام ػاً
الطاعف ومضموم ا الواضم ومن وم ا ال ريم و رفت ا ألى ملامى يخر لـ يا داا ٓ
وًد يوضم ً د وموايا

راحةً باولف ص  " : ٕٜ٘يما ممكف يًبؿ الميزامية الخاسرة

وواضػم فػى الد ارسػة اإلبتماميػة يف الميزاميػات يعػدت ألغػراض ضػريبية ػ واللبػرة بػالواًل وتػرؾ
الميزاميات المتماًضة فى ممؼ اللميؿ يدؿ عمى ُحسف المية ألمف كاف مف الممكف يف يتخمص
مػػف الميزاميػػات الخاس ػرة  .ولػػـ خػػذ بالميزاميػػة الخاس ػرة واللميػػؿ طمػػب الردػػوع ألػػى المحاسػػب
لتلػػديؿ الميزاميػػة عػػقوة عػػف يف اإلسػػتلقـ عػػف اللميػػؿ ياكػػد مػػد ضػػخامة يعمالػػف وملػػدات

الىركة وي وال ا ػ واو ما ينيد يم ػا ىػركة رابحػة ةوا ً مػا يسػمد ألي ػا اػذا الحدػـ مػف اللمميػات
والبػػالس ًػػدراا يربلػػة عىػػر عمميػػة حسػػب الػوارد بتاريػػر اإلسػػتلقمات وسػػاباة األعمػػاؿ المادمػػة
مػف اللميػؿ ػ ومػف ود ػة مظػر يف اللميػؿ كػاف بيكسػب وفلػقً تػـ تلػديؿ الميػزاميتيف ألػى يم ػا
ىركة رابحة بملرفة مرادل حسػابات ا  .ويمػا ردلػت الىػيكات لملميػؿ بلػد تمػاـ الػراف التدػار
عمى ملدات الىركة " ٓ
وبػػذلؾ يكػػوف الطػػاعف ًػػد يوضػػم ملمػػى أً ار ارتػػف ومو ازاػػا الػػذ ً ػػد مم ػػا ولػػـ تنطػػف
المحكمة ل ذ الملامى ولـ تُمـ ب ػا وًامػت بمسػخ تمػؾ األًػواؿ عمػد تح ػيم ا ور ػداا بػالحكـ
بما يحيم ا عف من وم ا ال ػريم ود لت ػا الواضػحة ألػى ملػامى ومنػاايـ لػـ يا ػداا الطػاعف
واذا المسخ فى تح يؿ يًواؿ الطاعف يليب الحكـ بما يستودب ماضف ٓ
و محػػؿ لماػػوؿ فػػى اػػذا ال ػػدد بػ ف لمحكمػػة الموضػػوع السػػمطة المطماػػة فػػى يف تُدػػزئ

يًواؿ المت ـ يو الىااد فت خذ ببلض مم ا دوف البلض اآلخر ٓ
ألف حػػد ذلػػؾ بداا ػةً ومماطػػف يف

المن ػػوـ مػػف

تمسػػخ ا يو تبتػػر فحوااػػا بمػػا يحيم ػػا عػػف الملمػػى

ػريم عبارات ػػا ويمػػف يدػػب يف يكػػوف واضػػحاً مػػف الحكػػـ الػػذ وًلػػت فيػػف تمػػؾ

التدزبة يف المحكمة ًد يحاطت بالى ادة يو يًواؿ المت ـ أحاطة تامة ويلمت ب ا ألمامػاً كػامقً

ومارست سمطت ا فى تدزبت ا بوير بتر لنحوااػا ػ ةواذ خػالؼ ذلػؾ فػ ف حكم ػا يكػوف وًػد ىػابف
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النساد فى اإلستد ؿ والتلسؼ فى اإلستمتاج بما يستودب ماضف ٓ

* ماض ٕ٘ ٜٔٚٗ/ٔٔ/ػ س ٕ٘ ػ ٘ ٔٙػ ٘ ٚٙػ طلف ٔٗٗ/ٜٛؽ
* ماض  ٜٔٙٙ/ٔ/ٔٚػ س  ٔٚػ  ٔٚٛػ ٖ ٜٙػ طلف ٖٖٔٓٔٙ/ؽ
* ماض ٕٓ ٜٔٙ٘/ٕٔ/ػ س  ٔٙػ  ٜٔٚػ  ٜٖٚػ طلف ٕٖٖٗٔ٘/ؽ

وكذلؾ الحاؿ بالمسبة لما ح مف الحكـ مف أً اررات المت ميف الباًييف فاد دا ت كم ا

دالػة عمػى ُحسػف ميػت ـ وعػدـ ح ػول ـ عمػى ييػػة يمػواؿ بطػرؽ غيػر مىػروعة سػوا لػمنس كػػؿ
مم ـ يو لوير  .وبالتالى فتمؾ اإلً اررات ت مم بذات ا لكى تُتخذ ًريمػة يو دلػيقً عمػى ببػوت
د ػرابـ تسػ يؿ اإلسػػتيق عمػػى يمػواؿ البمػػؾ دوف اػػذا يو التزويػػر يو اإلىػػتراؾ  .كمػػا يف أً ػرار

المت ـ الخػامس ب مػف حػرر تػوكيقً لوالػد المػت ـ ال اربػل

ينيػد يمػف ضػالل مػل المت مػيف البقبػة

األوؿ فيمػا وًػػل مػػم ـ مػػف دػرابـ عمػػى حػػد مػػا ورد بو ػػؼ اإلت ػػاـ وبػػذلؾ تكػػوف المحكمػػة وًػػد

أتخػػذت مػػف أًػ اررات المت مػػيف المػػذكوريف دلػػيقً ضػػداـ وعمػػى أدامػػت ـ مػػل ام ػػا

ت ػػمم لكػػى

يااـ عمي ا ًضا باإلدامة واو ما يمبئ كذلؾ عف ام ا يزاات تمؾ اإلً اررات ةواستخم ت مم ػا
ما

تاد أليف وما

يمكف أستمباطف مم ا ٓ

وكؿ ما ُيمكف يف ُيستخمص مف أً اررات المت ميف البامى والبالث اػو يم مػا يامػق فػى
عمم مػػا ولػػـ تتدػػف ميػػة ي مم مػػا ألػػى أرتكػػاب دريمػػة مػػا عممػػا ب ػ ف دريمػػة تس ػ يؿ اإلسػػتيق
عمى الماؿ اللاـ تستمزـ توافر الا د الدمابى لد الدػامى وياػوـ اػذا الا ػد يساسػاً عمػى ميػة

اإلعتػػدا عمػػى يم ػواؿ البمػػؾ ةواخ اردػػف عمػػوة يو حيمػػة وتمكػػيف الويػػر مػػف اإلسػػتيق عميػػف ف ػ ذا
أتد ػت الميػػة ألػػى تمكػػيف المت مػػيف ال اربػػل والسػادس مػػف الح ػػوؿ عمػػى ذلػػؾ المػػاؿ إلسػػتلمالف

فى مىاط ما ولـ يكف ذلؾ م حوباً بمية التممؾ ف ف اذ الدريمة تكػوف غيػر متػوافرة األركػاف

ولػػـ توضػػم المحكمػػة مػػف خػػقؿ يسػػباب حكم ػػا الطلػػيف و مػػف أً ػ اررات المت مػػيف سػػالنى

الذكر اذا الا د و ما ينيػد بػ ف ً ػداـ أتدػف ألػى تمكػيف المت مػيف ال اربػل والسػادس مػف يف
تكوف يد كؿ مم ما عمى مػاؿ البمػؾ م ػحوبة بميػة التممػؾ بحيػث يسػتطيلا الت ػرؼ فيػف دوف
رد ل احبف ٓ
كما تسمتزـ دريمة التزوير واإلىتراؾ في ا ضػرورة تػوافر الا ػد الدمػابى لػد الدػامى
واذا الا د

ياوـ أ ً أذا عمـ مف ًاـ بالتزوير ب مف ُيوير الحاياػة بنلمػف وياتضػى اػذا بدااػةً
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ببػػوت أد اركػػف بالحاياػػة وتلمػػد توييراػػا بدلػػؿ الوًػػابل المػػزورة فػػى

عممف بتزويراا ٓ

ػػورة وًػػابل

ػػحيحة مػػل

و ياوـ اإلاماؿ يياً كاف ًدر ولو كاف دسػيماً ػ فػى تحػر الحاياػة ماػاـ اللمػـ النلمػى

ب ا فق يكنى الاوؿ بػ ف المػت ـ البالػث كػاف يتلػيف عميػف البحػث بدًػة عمػد أد اربػف اإلسػتلقـ
عف المت ميف الرابل والسادس والىركة الخا ة ب ما وموًن ما المالى وسملة كؿ مم ما وبياف

ما أذا كامت الىاة التى تتخذ مرك از لمار الىركة مادرة منروىة يـ يم ا ممموكة ل ما ٓ
كما

يكنى إلببات اذا الا ػد الاػوؿ بػ ف المت مػيف البػامى والبالػث كػاف فػى أمكام مػا

تحر الحاياػة بدًػة يو كػاف فػى أسػتطاعت ما يف يتدمبػا مػا وًلػا فيػف مػف خطػ يو يف الطػاعف
كاف عميف يف يرادل اإلستلقمات التى ترفل أليف يو يطالب بالمسػتمدات التػى تايػداا وتػدعم ا
ف ذا اإلخقؿ بالوادب المماى عمى عاتؽ كؿ مم ـ

يتوافر بف الا د الدمابى لدي ـ ٓ

واػػذ اللما ػػر دميل ػػا يتلػػيف يف يبيم ػػا حكػػـ اإلدامػػة بمدوماتػػف و يكنػػى بيػػاف األفلػػاؿ

المادية التى وًلت مف كؿ مف المت ميف ويمبوى كذلؾ يف تكوف األدلة التػى تسػوً ا المحكمػة
فػػى اػػذا ال ػػدد كاىػػنة ل ػػذا الا ػػد وتاكػػد ببوتػػف فػػى ممطػػؽ سػػابل ةواسػػتد ؿ سػػميـ  .واػػو مػػا

يمكف أستخق ف مف أً اررات المت ميف سالنة الذكر حيث تاكد دميل ا وفػؽ مػا تػـ ر ػداا

عم ػػا بالتحاياػػات يم ػػـ كػػاموا حسػػمى الميػػة ولػػـ يسػػتار فػػى ضػػمير ي مػػم ـ يف ُيويػػر الحاياػػة
عامػداً متلمػػداً يو يتسػػتر عمي ػػا مػػل عممػػف بمػػا ورد بتمػػؾ المحػػررات مػػف ملمومػػات ةواسػػتلقمات

وب م ا مخالنة لمحاياة والواًل ٓ
الطاعف

كم ػػا يف ب ػػاًى األدل ػػة الت ػػى يوردت ػػا المحكم ػػة ف ػػى ا ػػذا الىػ ػ ف ض ػػد المت م ػػيف وم ػػم ـ
يستخمص مم ا ببوت اذا الا د يو أستارار تمػؾ الموايػا السػيبة فػى منوسػ ـ ةواتدػا

المسمدة ألي ـ والتى ًضى الحكـ ب دامت ـ عم ا ٓ
أرادة كؿ مم ـ ألى أرتكاب الدرابـ اللمدية ُ
كما كاف عمى المحكمة يف تلمى ب ستظ ار ركف الا د الدمابى فى حكم ا المطلوف
عميػػف وتت ػػد لػػدفاع الطػػاعف فػػى ى ػ مف بػػالتمحيص والػػرد ألمػػف دف ػاع دػػد يى ػ د لػػف الواًػػل
ويسامد وتورد مف األدلة مػا يكنػى أستخق ػف فػى ممطػؽ سػابس ومابػوؿ و تكتنػى بػ يراد تمػؾ
تىػػؼ وحػػداا عػػف ببػػوت ً ػػد

المسػػتمدة مػػف تاريػػر الخب ػ ار والتػػى
اإلً ػ اررات وبػػاًى األدلػػة ُ
الوػػش يو ميػػة التممػػؾ لػػد المت مػػيف ال اربػػل والسػػادس ةوام ػراؼ ً ػػد المت مػػيف البقبػػة األوؿ
ومػػم ـ الطػػاعف لتمكيػػم ـ مػػف اإلسػػتيق عمػػى مػػاؿ بمػػؾ اإلسػػتبمار اللربػػى وتس ػ يؿ الح ػػوؿ
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عمى مية التممؾ دوف حؽ وبالباطؿ ٓ

وبػػذلؾ تكػػوف المحكمػػة ًػػد أسػػتلامت فػػى حكم ػػا الطلػػيف ب دلػػة

ت ػػمم بػػذات ا لكػػى

أًررتػػف ال ػوارة بالتحاياػػات وكػػذلؾ
المسػػمدة لمطػػاعف ومػػف بيم ػػا ا
يسػػتخمص مل ػػا ت ػوافر الد ػرابـ ُ
أًػ ػ اررات ب ػػاًى المت م ػػيف وا ػػو م ػػا ي ػػـ الحك ػػـ بلي ػػب النس ػػاد ف ػػى اإلس ػػتد ؿ والتلس ػػؼ ف ػػى
اإلستمتاج بما يستودب ماضف ٓ
*

ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأٔٗ :

" مػػف الػػقزـ فػػى ي ػػوؿ اإلسػػتد ؿ يف يكػػوف الػػدليؿ الػػذ يلػػوؿ عميػػف الحكػػـ ماديػاً

ألػػى مػػا رتبػػف مػػف متػػابج مػػف غيػػر تلسػػؼ فػػى اإلسػػتمتاج و تمػػافر فػػى حكػػـ اللاػػؿ والممطػػؽ
الملتبػػر و
واألحكػػاـ الدمابيػػة يدػػب يف تُبمػػى بػػالدزـ والياػػيف عمػػى الواًػػل الػػذ يببتػػف الػػدليؿ ُ
تاسس بالظف واإلحتماؿ عمى النروض واإلعتبارات المدردة " ٓ
* ماض  ٜٔٛ٘/ٔٓ/ٔٚػ س  ٖٙػ  ٔ٘ٛػ  ٛٚٛػ طلف ٘ٔ٘٘/ ٙؽ
* ماض ٕٗ ٜٔٚٚ/ٔ/ػ س  ٕٛػ  ٕٛػ ٕٖٔ ػ طلف ٗٙ/ٔٓٛٚؽ
*

ٚلؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ  :ـ

" يسػػباب الحكػػـ تلتبػػر مىػػوبف بالنسػػاد فػػى اإلسػػتد ؿ أذا أمطػػوت عمػػى عيػػب يمػػس

سقمة اإلسػتمباط ويتحاػؽ ذلػؾ أذا أسػتمدت المحكمػة فػى أًتماع ػا ألػى يدلػة غيػر

ػالحة مػف

الماحية الموضػوعية لإلًتمػاع ب ػا يو فػى حالػة عػدـ المػزوـ الممطاػى لممتيدػة التػى أمت ػت ألي ػا
المحكمة بما عمى تمؾ اللما ر التى ببتت لدي ا " ٓ
* ماض  ٜٔٛٔ/ٙ/ٕٛػ طلف ٘ ٗٗ /ٕٕٚؽ
* ٚلؼذ وزٌه ثأْ  :ـ

" مف القزـ فى ي وؿ اإلستد ؿ اف يكوف الدليؿ الذ يلوؿ عميف الحكـ مادياً ألى ما

رتبف عميف مف متابج مف غير تلسؼ فى اإلستمتاج و تمافر ف ػى حكـ اللاؿ والممطؽ " ٓ
* ماض ٖٔ ٜٔٛ٘/ٙ/ػ س  ٖٙػ  ٖٔٛػ ٕ ٚٛػ طلف ٖٖ٘٘٘/ٙؽ

* ماض ٗ ٜٕٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ ٗ ٔٚػ  ٛٗٚػ طلف ٖٖٕٗ ٕ٘/ؽ
ودػ ػػدير بالػ ػػذكر يف محكمػ ػػة الػ ػػماض تمبسػ ػػط رًابت ػ ػػا عمػ ػػى

ػ ػػحة اسػ ػػتد ؿ المحكمػ ػػة

و ػواب اسػػتمباط ا للدلػػة المطروحػػة عمي ػػا ف ػ ذا كامػػت ًػػد اعتمػػدت عمػػى دليػػؿ يدػػوز يف
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ياسػس ًضػا اا عميػف فػ ف حكم ػا يكػوف بػػاطق إلبتمابػف عمػى اسػاس فاسػد أذ يتلػيف يف تكػػوف

كافػػة األدلػػة التػػى اًػػيـ عمي ػػا ًضػػا الحكػػـ وًػػد سػػممت مػػف ع ػوار النسػػاد فػػى اإلسػػتد ؿ يو
التلسػػؼ فػػى األسػػتمتاج واػػو مػػالـ يسػػمـ ممػػف الحكػػـ الطلػػيف ول ػػذا كػػاف مليبػػا وادػػب الػػماض
واإلعادة ٓ

* ماض ٖٕ ٜٖٔٛ/ٕ/ػ س ٖٗ ػ ٖ٘ ػ ٗ ٕٚػ طلف ٖ٘ٗ ٕ٘/ ٙؽ

*

ماض ٖٔ ٜٔٛ٘/ٙ/ػ س  ٖٙػ  ٖٔٛػ ٕ ٚٛػ طلف رًـ ٖٖ٘ ٘٘ / ٙؽ

عبدعب  :اٌزٕبلغ ف ٝاٌزغجيت2

ف مف وعمى ما يبيف مف مطاللة الحكـ المطلوف عميف ف ف محكمة الموضوع خم ت فػى

المسمدة أليػف واػى يمػف ب ػنتف مػدير فػرع بمػؾ
حكم ا ألى الاضا ب دامة الطاعف عف الدريمة ُ
 ........بم ػػر الدديػػدة س ػ ؿ لممػػت ـ ال اربػػل (  ) ......اإلسػػتيق بويػػر حػػؽ وبميػػة التممػػؾ
عمػػى يم ػواؿ لد ػػة عممػػف بمبمػػس  ٕ.ٖ٘ٙ.ٕ٘ٚدمي ػاً وكػػاف ذلػػؾ حيمػػة ب ػ ف أسػػتوؿ التس ػ يؿ
اإلبتمػػامى ( الحػػد الدػػار المػػديف ) المممػػوح لىػػركتف ووافػػؽ عمػػى سػػحب المبػػالس منػػة البيػػاف

بالزيادة عف الحد الم رح بف مف اإلدارة اللميا لمبمؾ وبالمخالنة لموابم الملموؿ ب ا ولإلعراؼ
الم رفية ومكمف ب ذ الوسيمة مف اإلستيق عمى ذلؾ المبمس ٓ

كمػػا ًضػػت المحكمػػة ب دامػػة الطػػاعف ك ػػذلؾ والمت مػػيف البػػامى والبالػػث عػػف دريمػػة

تمكيف المت ـ الرابل المذكور مف الح وؿ بدوف حؽ عمى ربم مف عمؿ مػف يعمػاؿ وظػابن ـ
وكػػذلؾ لىػريكف المػػت ـ السػػادس واػػذا الػربم يلػػادؿ مبمػػس مميػػومى دميػػف ( حػػد خطابػػات ضػػماف
دار مديف ) دوف حؽ  .فضقً عف دريمة اإلضرار اللمد ب مواؿ البمؾ المذكور ٓ

وماد ذلؾ يف محكمة الموضوع ريت يف ما تػا الطػاعف مػف يفلػاؿ تُىػكؿ الدػرابـ
سػػالنة الػػذكر ومػػف بيم ػػا دريمػػة ح ػػوؿ المت مػػيف ال اربػػل والسػػادس عمػػى ربػػم متيدػػة ألفلالػػف

وبػػاًى المت مػػيف المابمػػة ًاموم ػاً ٓ بملمػػى يف المت مػػيف ال اربػػل والسػػادس تمكمػػا مػػف الح ػػوؿ
عمػى ربػػم دوف حػؽ بواسػػطة المت مػيف البقبػػة األوؿ ومػف بيػػم ـ الطػاعف واػػو مػا يلمػػى كػػذلؾ

بػ ف المت مػػيف ال اربػػل والسػػادس ًػػد تربحػػا بويػػر حػػؽ متيدػػة مسػػاامت ما ةواىػػتراك ما فػػى أرتكػػاب
دريمة التربم سالنة الذكر أذ ما كاف ي مم ما فى أستطاعتف الح وؿ عمى ذلؾ الربم الذ

يمبؿ ضياعاً ألمواؿ بمؾ  ......لو مىاط المت ميف البقبة األوؿ ٓ

المىػػار ألي ػػا والتػػى ًضػػى
واػػذا اإلىػػتراؾ اػػو الػػذ ين ػػـ بداا ػةً مػػف و ػػؼ الت مػػة ُ
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الحكػػـ ب دامػػة الطػػاعف والمت مػػيف البػػامى والبالػػث عم ػػا أذ ُين ػػـ مػػف ذلػػؾ الو ػػؼ أ ً اػػذا
الملمػػى لزومػاً وعاػقً وممطاػاً  .ألف يفلػػاؿ المت مػػيف المػػذكوريف المابمػػة ةواسػػتوقل ـ ل ػػنات ـ

ويعمال ـ بالبمؾ المذكور لـ تكف أ ً ب دؼ تحايؽ ذلؾ الربم لممت ميف ال اربػل والسػادس ػ عمػى

حد ًوؿ الحكـ ب سبابف الساباة ػ ولـ يكف مىاط ـ المابـ أ ً بمػا ً عمػى أتنػاؽ مسػبؽ ومسػاعدة
ساباة مف المت ميف الذيف تربحوا دوف حؽ مػف يعمػال ـ وبحكػـ وظػابن ـ بالبمػؾ المدمػى عميػف

يخذاً بممطؽ الحكـ ٓ

واػو مػػا يػاد بالضػػرورة ألػى الاػػوؿ بػ ف المت مػيف ال اربػػل والسػادس ىػريكاف لممت مػػيف

البقبػػة األوؿ فػػى دريمػػة الت ػربم التػػى وًلػػت مػػم ـ والتػػى ًضػػى الحكػػـ ب ػ دامت ـ عم ػػا  .اػػذا
اإلىػػتراؾ المم ػػوص عميػػف فػػى المػػادتيف ٓٗ ٔٗ عاوبػػات عمػػى تاػػدير ب مػػف وًػػل مم ػػا فػػى
يكمؿ

ورة ويوضم ملمى ويستناد حتماً مف سياؽ و ؼ ت مة التربم المم وص عمي ا فى

المػػادة ٘ٔٔ عاوبػػات والػػذ ًضػػى الحكػػـ ب دامػػة المت مػػيف البقبػػة األوؿ عم ػػا والتػػى ورد ب ػػا
ػراحةً يم ػػـ مكم ػوا المت مػػيف ال اربػػل والسػػادس مػػف الح ػػوؿ عمػػى ربػػم دوف حػػؽ مػػف يم ػواؿ

البمؾ المدمى عميف مما يد ألى ضياعف عميف فى الوًت الذ دخمت فيف تمػؾ األمػواؿ ذمت ػا
بميػة التممػؾ وبويػر مسػوغ ىػرعى ػ و تاػل اػذ الدريمػة مػف فاعمي ػا األ ػمييف أ ً بمػا ً عمػى
أتناؽ ومساعدة مف الىػريكيف سػالنى الػذكر بمػا يتػوافر بػف رابطػة السػببية بػيف يفلػاؿ اإلىػتراؾ
المادية والمتيدة التى حدبت واى دريمة التربم المىار ألي ا يمناً ٓ

بيد يف محكمة الموضوع لـ تستار عمى اذا الػ ير ولػـ ت خػذ ب ػذ اللما ػر الممطايػة

بمدومات يسباب حكم ا المطلوف عميػف فػ وردت مػا م ػف ( ص ٔ٘ مػف الحكػـ ) بػ ف دريمػة
التربم غير ًابمة بالمسبة لممت ميف الرابل والسػادس و اإلىػتراؾ في ػا ويف مػا ببػت فػى حا مػا

اػػى دريمػػة أىػػتراك ما مػػل المت مػػيف البقبػػة األوؿ فػػى دريمػػة اإلض ػرار اللمػػد ب ػ مواؿ بمػػؾ
 .......واى يمواؿ عامة ٓ
واو ما ُيىكؿ تماًضاً واضحاً ىاب مدومات يسباب الحكـ الطليف أذ لـ يلد ُيلرؼ
ممػػف مػػا أذا كػػاف المت مػػاف ال اربػػل والسػػادس ًػػد تربحػػا دوف حػػؽ بح ػػول ما عمػػى بلػػض يمػواؿ
البمؾ المذكور بواسطة المت ميف البقبة األوؿ ومم ـ الطاعف مف عدمف ٓ

ػػورة الواًلػة فػػى ذاػف المحكمػػة وعػدـ أسػػتاراراا

واػو مػا ُيمبػػئ كػذلؾ عػػف أضػطراب
الػذ يدلم ػا فػى حكػـ الوًػػابل البابتػة فضػقً عمػا ىػاب تمػػؾ األسػباب مػف ت ػاتر وتضػػارب أذ
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دا بلض ا بحيث يمنى ما يببتف الػبلض اآلخػر فضػقً عػف الومػوض واإلب ػاـ وعػدـ التماسػؽ

الذ أعترااا كذلؾ ػ وكؿ اذا مما ُيلدز محكمػة الػماض عػف بسػط رًابت ػا عمػى الحكػـ لبيػاف
ػػحة تطبيػػؽ الاػػاموف عمػػى الواًلػػة كمػػا ػػار أببات ػػا بػػف  .واػػو مػػا ُيليبػػف بمػػا يسػػتودب
مػػد

ماضف ٓ

وكاف عمى المحكمة حتى يسمـ ًضاااا مف اذا اللوار يف تستار عمى حاؿ بالمسػبة

المسمدة لمطاعف وغير مف المت ميف ف ما يف تستبلداا كميةً يو تاضػى باللاػاب
لدريمة التربم ُ
عم ا بما فى ذلؾ المت ميف الرابل والسادس ب عتباراما ىريكيف فى أرتكاب ا  ..ولكم ا لـ تمتزـ
اذا المظر وًضػت بتػوافر يركام ػا الااموميػة واألدلػة عمػى ببوت ػا مػف الواًػل المطػروح عمي ػا بػـ
عادت ومنت وًوع ا فى موضل خػر مػف الحكػـ أكتنػا ً بببػوت دريمػة اإلضػرار اللمػد ضػد
المت ميف البقبة األوؿ ومىاركة المت مػيف ال اربػل والسػادس في ػا دوف دريمػة التػربم التػى منػت

مى ػػاركت ما ف ػػى أرتكاب ػػا وا ػػو م ػػا ُيل ػػد تماًضػ ػاً ب ػػيف يس ػػباب الحك ػػـ الطل ػػيف ي ػػاب ممطا ػػف
الاضابى ف بم مت اتر األسباب متماًض اللما ر غير مسػتار فػى ت ػوير لواًلػة الػدعو
واو ما عابف ةواستودب ماضػف واإلحالة ٓ

* ٚلؼذ ثزٌه زلىّخ إٌمغ ٚلبٌذ :

" يكػػوف الحكػػـ مليبػػاً أذا كػػاف مػػا يوردتػػف المحكمػػة فػػى يسػػبابف ًػػد دػػا عمػػى محػػو

ُيماًض بلضف الػبلض اآلخػر وفيػف مػف التلػارض مػا يليبػف بلػدـ التدػامس ويمطػو فػوؽ ذلػؾ
عمى غموض ةواب اـ وت اتر ُيمبئ عف أخقؿ فكرتف عف عما ر الواًلػة التػى أسػتخمص مم ػا
اإلدامة مما

يمكف ملف أستخقص ماوماتف سوا ما تلمؽ مم ػا بواًلػة الػدعو يو بػالتطبيؽ

ويلدز بالتالى محكمة الماض عػف أعمػاؿ رًابت ػا عمػى الودػف ال ػحيم إلضػطراب
الاامومى ػ ُ
اللما ػػر التػػى يورداػػا وعػػدـ أسػػتاراراا اإلسػػتارار الػػذ يدلم ػػا فػػى حكػػـ الوًػػابل البابتػػة ممػػا
يستحيؿ عمي ا ملف يف تتلرؼ عمى ي يساس كومػت محكمػة الموضػوع عايػدت ا وحكمػت فػى
الدعو ٓ
* ماض ٗ ٜٕٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ ٗ ٔٚػ  ٛٗٚػ طلف ٖٕٕٕٗ٘/
* ماض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٜػ س  ٕٛػ  ٜػٗٗ ػ طلف ٓٗٗٙ/ٜؽ

و محؿ لماوؿ فى اذا المااـ ب ف اللوار الذ ا اب الحكػـ الطلػيف ًػد أم ػب ولحػؽ
المسمدة لمطاعف والتى ًضى ب دامتف عم ا ويف اماؾ درابـ يخػر يُديػف ب ػا تكنػى
أحد الت ـ ُ
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لحمػػؿ اللاوبػػة الماضػػى ب ػػا ضػػد وتبرراػػا واػػى عاوبػػة األىػػواؿ الىػػاًة لمػػدة عىػػر سػػموات

فضقً عف اللاوبػات الماليػة األخػر .........ألف اللػوار السػالؼ الػذكر أم ػب عمػى ممطػؽ
الحكػػـ ذاتػػف وسػػقمة أسػػتد لف ف ػػو عيػػب يتلمػػؽ بكيامػػف فػػى دممتػػف و يتلمػػؽ بدػػز ممػػف دوف

اآلخػػر وألف كافػػة تمػػؾ األدػػ از يكمػػؿ بلض ػ ا الػػبلض اآلخ ػػر ومم ػػا مدتملػػة يتكػػوف الكي ػػاف
الاامومى لمحكـ ف ذا ي اب دز مم ػا الخمػؿ يو اللػوار سػر اػذا الليػب ألػى بػاًى يد ازبػف بمػا

ي ػاد ألػػى تػػداعي ا ةوام ياراػػا مػػف اساس ػ ا بحيػػث
ممطوًف فى ممطؽ حيم وسديد ٓ

يباػػى مػػف يد ػ از الحكػػـ مػػا يكنػػى لحمػػؿ

ػػورة الواًل ػػة برمت ػػا وبكاف ػػة يو ػػاف ا الاامومي ػػة

ا ػػذا أل ػػى يف الط ػػاعف ُيم ػػازع ف ػػى
المختمنة ومف الماػرر فػى اػذا ال ػدد يمػف محػؿ لتطبيػؽ مظريػة اللاوبػة المبػررة متػى ًامػت
تمؾ الممازعة كما سمؼ البياف ٓ

* ماض ٖٓ ٜٔٛٙ/ٔٔ/ػ س ٖٚػ  ٔٛٛػ ٜ٘ٛ

المسػمدة لمطػاعف
 ِٓٚعبٔت آخش  :ف ف محكمة الموضوع يدرت تلػديؿ و ػؼ الت مػة ُ
والمت مػيف ال اربػل والسػػادس مػف مىػاركت ما ملػػف فػى دريمػة التػربم التػى أرتكب ػا مػػل غيػر ألػػى
مىاركت ما مل ـ فى أرتكػاب دريمػة اإلضػرار اللمػد بػ مواؿ بمػؾ  ........الػذ يلممػوف بػف
دوف تمبيػػف مظػػر الػػدفاع ألػػى أد ػ ار اػػذا التلػػديؿ الدديػػد عمػػى الت مػػة المػػذكورة وال ػواردة ب ػ مر
اإلحالػػة والػػذ يًػػاـ الػػدفاع عما ػػر دفاعػػف عمػػى يساسػػف واػػو يمػػر يودبػػف الاػػاموف فػػى المػػادة
 ٖٓٛأد ػ ار ات دمابيػػة والػػذ م ػػص عمػػى يمػػف ولػػبف كػػاف مػػف حػػؽ المحكمػػة يف تُسػػبس عمػػى

الوًػػابل المطروحػػة عمػػى بسػػاط البحػػث يمام ػػا و ػػن ا الاػػامومى ال ػػحيم الػػذ ت ػ ار ممطبا ػاً
عمي ػػا أ ً يف عمي ػػا يف تمنػػت مظػػر الػػدفاع عػػف المػػت ـ ألػػى التلػػديؿ الػػذ تُدريػػف عمػػى اػػذا

الو ؼ حتى َي ًل ْد دفاعف عمى اساس الو ؼ الملدؿ وتممحف يدػقً لإلسػتلداد أذا طمػب ذلػؾ
المىار أليف ولـ تُحطف عممػاً بػف ةواممػا فاد تػف
ولكف المحكمة لـ تودف مظر الدفاع ألى التلديؿ ُ

بػػف ويخذتػػف عمػػى غػرة  .وًامػػت بػػف مػػف تماػػا منسػ ا فػػى غنمػػة مػػف الػػدفاع ول ػػذا أسػػتحاؿ عميػػف

المستحدث وتلذر عميف أبدا ود ة مظر فيف ٓ
مماًىة اذا الو ؼ الدديد ُ
ودػدير بالػػذكر يف دريمػػة اإلىػػتراؾ فػى التػربم توػػاير كميػةً وتختمػؼ أختقفػاً تامػاً عػػف

اإلىػػتراؾ فػػى دريمػػة اإلض ػرار اللمػػد بالمػػاؿ اللػػاـ ألف لكػػؿ مم مػػا عما ػػراا المختمنػػة عػػف

األخر والتى تستاؿ ب ػا دوف غيراػا ةواف كامػت تػدخؿ فػى الحركػة اإلدراميػة لممت مػيف أ ً يف
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و ػػن ا عمػػى المحػػو الػػذ و ػػنت ا بػػف المحكمػػة فػػى حكم ػػا يختمػػؼ عػػف ذلػػؾ الو ػػؼ الػوارد

بػ مر اإلحالػة واػو مػػا كػاف ياتضػى مم ػػا لنػت مظػر الػػدفاع ألػى التلػديؿ الػػذ ًامػت بػف فػػى
ىػ ػ م ا ألف حا ػػا ف ػػى أدػ ػ ار ا ػػذا التل ػػديؿ ياابم ػػف واد ػػب ما ػػرر عمي ػػا بماتض ػػى الم ػػادة ٖٓٛ
أدػ ار ات دمابيػػة سػػالنة الػػذكر واػػو يف تُمبػػف الػػدفاع لمتلػػديؿ الػػذ يدرتػػف دوف يف يات ػػر ذلػػؾ
التمبيػػف عمػػى دفػػاع المػػت ـ ال اربػػل وحػػد بػػؿ يتلػػيف يف يودػػف كػػذلؾ لمطاعػ ػف ( المػػت ـ األوؿ )
وباًى المت ميف الحاضريف لوحػدة الواًلػة التػى ىػمم ا التلػديؿ وألف المت مػيف ال اربػل والسػادس

مس ػػب ألي م ػػا اإلى ػػتراؾ م ػػل النػ ػاعميف األ ػػمييف ف ػػى دريم ػػة اإلضػ ػرار اللم ػػد بػ ػ مواؿ بم ػػؾ
 ........اللامميف بف واو مػا كػاف يتلػيف ملػف لنػت مظػر دف ػاع الط ػاعف ( المػت ـ األوؿ ) لمػا
تـ مف تلديؿ لكػى يلػد دفاعػف عمػى يسػاس يمػف لػف ىػركا فػى اػذ الدريمػة ولػـ يرتكب ػا وحػد
ويف الىريكيف اما المت مػاف ال اربػل والسػادس وحتػى ُيتػاح لػف فر ػة تاػديـ دفاعػف عػف الدريمػة
المذكورة بو ن ا الملدؿ كامقً ػ ةواذ يخط ت المحكمة فى ذلؾ ف ف حكم ا يكوف مليباً متليف
الماض واإلحالة ٓ

ولما او مارر ب مف متى كاف التلديؿ الذ يدرتف المحكمة عمى الت مة ػ ةواف كاف

يتضػمف فػػى ظػػاار اإلسػػتماد ألػى يسػػاس خػػر غيػػر الػػذ ىػممتف األوراؽ ػ أ ً يمػػف ُيلػػد موػػاي اًر
للما ػر الواًلػة كمػا وردت بػ مر اإلحالػة ػ ويمػس كيام ػا المػاد وبميام ػا الاػامومى فػ ف األمػر
كاف ياتضى مف المحكمة تمبيف المت ـ ألى التلديؿ الذ يدرتػف فػى الت مػة ذات ػا وممحػف يدػقً
لتحضػير دفاعػف أذا طمػب ذلػؾ ػ يمػا واػى لػـ تنلػؿ ويخذتػف عمػى ِغػرة دوف يف تُتػيم لػف فر ػة

تاػػديـ دفاعػػف كػػامقً ػ فػ ف حكم ػػا يكػػوف ُمخطبػاً فػػى تطبيػػؽ الاػػاموف ُمخػقً بحػػؽ الطػػاعف فػػى
الدفاع بما يليبف ويودب ماضف ٓ

* ماض ٕٕ ٜٜٔ٘/ٕٔ/ػ س ٓٔ ػ  ٕٔٙػ ٘ٗٓٔ ػ طلف ٕٜ/ٕٔٛٚؽ
* ماض ٖٕ ٜٔٛٙ/ٗ/ػ س  ٖٚػ ٔٓٔ ػ  ٘ٓٛػ طلف ٖ٘ٙ/ ٖٛؽ
عبثؼب  :لظٛس أخش ف ٝاٌزغجيت

فاد تمسؾ الدفاع عف الطاعف ب ودف دفاع متلددة ودوارية كاآلتى  :ػ

ٔ

ػ الػػدفل بلػػدـ ًبػػوؿ الػػدعو ألف ًػرار وزيػػر اإلًت ػػاد ال ػػادر بتػػاريخ ٜٜٔٛ/ٕٔ/ٜٔ
بػػرفض تحريػػؾ الػػدعو الدمابيػػة ي ػػبم مح ػػماً غيػػر ًابػػؿ لمسػػحب يو اإللو ػػا يو
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الرد ػػوع في ػػف خا ػ ػةً ويف ًػ ػرار الب ػػامى بطم ػػب تحري ػػؾ ال ػػدعو الدمابي ػػة د ػػا بت ػػاريخ

ٕ

ٕ٘ ٜٜٜٔ/ٜ/ي بلد يكبر مف ستيف يوماً عمى الارار األوؿ ٓ

ػ بطػػقف تىػػكيؿ لدمػػة الرًابػػة عمػػى البمػػوؾ ألم ػػا مىػػكمة مػػف يعضػػا أداريػػيف ليسػوا مػػف
ياػػؿ الخب ػرة وألم ػػـ

يتمتلػػوف ب ػػنة الضػػبطية الاضػػابية وبطػػقف أطقع ػػا عمػػى

حسػػاب الىػػركة اللربيػػة ألف اإلذف ال ػػادر مػػف محكمػػة اإلسػػتبماؼ لػػـ يتضػػمف اػػذا

اإلد ار ٓ

ٖ ػ وبطقف اإلذف ال ادر مػف الميابػة اللامػة بالضػبط والتنتػيش للػدـ دديػة التحريػات التػى
در بما ً عمي ا
ويطرحػػت محكمػػة الموضػػوع يودػػف الػػدفاع سػػالنة الػػذكر بمػػا
الطمب الذ يمزـ

يسػػوغ أطراح ػػا ألف

دور مف وزير اإلًت اد ًبؿ تحريؾ الدعو الدمابية ضد موظنى البموؾ

ُيلد ًػ ار اًر أداريػاً أذ ي ػدر مػف الػوزير ب ػنتف اإلداريػة وطباػاً للوضػاع الىػكمية الماػررة والتػى
ي در بماتضػااا وي ػدر ممػف ب عتبػار السػمطة اإلداريػة المخت ػة ب ػدار وب رادتػف الممنػردة
ويا د بف أحداث مركز ًامومى مليف أذ تتحرؾ الدعو الدمابية ضد المت ـ أ ً بمػا ً عمػى
اػذا الطمػػب وب ػػدور تسػتليد الميابػػة اللامػػة سػمطت ا فػػى تحريػػؾ تمػؾ الػػدعو ةوا ً كامػػت غيػػر

مابولػة  .وعمػى ذلػؾ فػ ذا أماضػت مػدة سػتيف يومػاً مػف تػاريخ

ػدور بػػالرفض فػ ف اػذ المػػدة

تل مف مف اإللوا يو التلديؿ وي بم ل احب الى ف حااً مكتسباً فيما تضػممف الاػرار طالمػا

يمػػف لػػـ ي ػػدر بمػػا ً عمػػى الوػػش يو التػػدليس وبالتػػالى فػػق محػػؿ لسػػحب الاػرار السػػابؽ ب ػرفض
تحريػ ػػؾ الػ ػػدعو الدمابيػ ػػة ضػ ػػد المت مػ ػػيف البقبػ ػػة األوؿ ألف المنتػ ػػرض الاػ ػػامومى يف الػ ػػوزير
المخػػتص لػػـ ي ػػدر أ ً بلػػد البحػػث والتا ػػى ةواسػػتظ ار كافػػة األسػػباب القزمػػة ل ػػدور و

تُابؿ بلد ذلؾ الاوؿ ب ف بلض اللما ر التى در بما ً عمي ا ًرار الرفض كامت غاببة عف
الوزير يو لـ تكف واضحة يو غير ُمستكممة ف ذا ًػوؿ غيػر مابػوؿ ألمػف مػف المنػروض يمػف لػـ

ي در ً ارر يمؼ الذكر أ ً بلد التمحيص الدًيؽ والبحث الوافى والتا ى الكامؿ ٓ

ُيضػػاؼ ألػػى مػػا تاػػدـ يف الػػوزير لػػـ ُين ػػم فػػى ًػرار الدديػػد بطمػػب تحريػػؾ الػػدعو
عف األسباب التى دعتف ألى عدولف عف ًرار السابؽ و اللما ر التى كامت غاببػة عمػف ولػـ

ُيحػػط عمم ػاً ب ػػا والتػػى دفلتػػف ألػػى اللػػدوؿ عػػف ً ػرار األوؿ ةوا ػػدار ً ػرار خػػر بطمػػب تحريػػؾ
الدعو بلد رفض اذا الطمب  .كما تايدت المحكمة بما ذاب أليف الاضا اإلدار فػى اػذا
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ال ػػدد واػػو يمػػر غيػػر دػػابز ألف المحكمػػة الدمابيػػة

أدارية واللكس او ال حيم ٓ

تتايػػد بمػػا ي ػػدر مػػف يحكػػاـ مدميػػة يو

كمػػا يف ً ػرار محكمػػة اإلسػػتبماؼ بػػاإلذف بػػاإلطقع عمػػى الحسػػابات لػػـ يىػػمؿ الىػػركة
اللربيػػة الخا ػػة بػػالمت ميف ال اربػػل والسػػادس ومػػف الماػػرر فػػى اػػذا ال ػػدد يمػػف يمػػزـ م ارعػػاة
مط ػػاؽ اإلذف ال ػػادر م ػػف الس ػػمطة المخت ػػة و يد ػػوز بح ػػاؿ تد ػػاوز مط ػػاؽ ا ػػذا اإلذف يو

التوسل فيف ةوا ً كاف اإلد ار باطقً والااعدة األساسية يف أخت اص الم ذوف لف يات ر عمػى
اللمؿ الذ مدب لف و أخت اص لف بلمؿ سوا ومالـ يمدب لف يختص بف الممدوب ٓ
ولػػذلؾ ًضػػى بػ ف اإلذف ال ػػادر مػػف الميابػػة اللامػػة لمػ مور الضػػبط الاضػػابى بتنتػػيش ممػػزؿ
يمكػػف يف يم ػػرؼ ألػػى غيػػر مػػا أذف بػػف ف ػ ذا كػػاف الوػػرض مػػف اإلذف ضػػبط مػػا بػػف

مػػت ـ

مف مخدر ولـ يلبر عمى ىئ ممف بـ ًبض عمى المت ـ ف ف اذا اإلد ار األخير يكػوف بػاطقً
لل ػػدـ ودػػود مػػا يسػػتمد أليػػف سػػو ذلػػؾ اإلذف ال ػػادر بػػالتنتيش والػػذ أم ػػب عمػػى المم ػػزؿ

وحد ٓ
* ماض ٖٔ ٜٕٔ٘/٘/ػ س ٖ ػ ٖٓ٘ ػ  ٜٖٚػ طلف ٕٕ/ٔٚٚؽ
* ماػػض  ٜٔٗٔ/ٔ/ٕٚػ مػػج الاواعػػد ػ عمػػر ػ دػ ػ ٘ ػ ٗ ٜٔػ ٖٙٛـ طلػػف
ٔٔ/ٖٜ٘ؽ

كما كاف عمى محكمة الموضوع يف تىكؿ لدمة يخر لتتولى الم موريػة التػى ميطػت بمدمػة
البمػػؾ المركػػز

ف يعضػػا اا مػػف المنتىػػيف اإلداريػػيف ولػػيس ل ػػـ د اريػػة باألعمػػاؿ الم ػػرفية

واإلبتمامية التى تباىراا البموؾ التدارية  .واذا الطمب من وـ بدااةً مػف سػياؽ ممازعػة الػدفاع

سالنة البياف أذ

ُين ـ مم ا أ ً اذا الملمى و ًيستدؿ مم ا غير اذ الد لة ٓ

ومف المارر كذلؾ يمف
الاضابى وًد
لمف

يدوز يف يمػدب إلدػ ار مػف أدػ ار ات التحايػؽ أ ً مػ مور الضػبط

رح الااموف بذلؾ ويكوف المدب باطقً أذا

در ألحد رداؿ السمطة اللامة يو

يتمتل ب نة الضػبطية الاضػابية و دمػاح عمػى المػ مور المػذكور فػى يف يسػتليف فػى
يتمتلػػوف ب ػػذ ال ػػنة طالمػػا يم ػػـ ينلمػػوف ذلػػؾ

يدا م متػػف التػػى ُمػػدب ألي ػػا بمراسػػيف ممػػف
تحت أىرافف المباىر وسيطرتف الكاممة ػ ةواذ خالؼ الحكـ المطلوف فيف اػذا المظػر ف مػف يكػوف

مليباً متليماً ماضف واإلعادة ٓ

* ماض ٗ ٜٔٛٓ/ٕ/ػ س ٖٔ ػ  ٖٚػ ٖٔٛ
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* ماض ٔٔ ٜٔٗٓ/ٔٔ/ػ مدموعة الاواعد دػ٘ ػ رًـ ٖٜٔػ ص ٕٗٙ

ةواسػػتلامت المحكمػػة فػػى رداػػا عمػػى الػػدفل بلػػدـ دديػػة التحريػػات التػػى يد اراػػا الىػػااد
األوؿ عضو الرًابة اإلدارية بما يسنرت عمف التحريات سػالنة الػذكر واػو أسػتد ؿ مليػب مػا
دامػت بػػذات ا محػؿ الملػػى بالا ػػور وعػدـ الكنايػػة ولػػـ تاػؿ كممت ػػا فػػى التحريػات السػػاباة عمػػى
ػػدور اإلذف م ػػف س ػػمطة التحاي ػػؽ وا ػػو م ػػا ي ػػـ أس ػػتد ل ا بالا ػػور فضػ ػقً ع ػػف النس ػػاد

المبطػػؿ المود ػػب ل ػػماض الحكػػـ طالم ػػا أس ػػتمدت المحكمػػة ف ػػى ًض ػػاب ا باإلدامػػة عم ػػى ال ػػدليؿ
ُ
المستمد مف تمنيذ اإلذف ال ادر بما ً عمي ا ٓ
ُ
* ماض  ٜٔٛ٘/ٗ/ٜػ س  ٖٙػ ٘ ٜػ ٘٘٘ ػ طلف ٓ٘ٗ/ٕٖٙؽ

* ماض ٗ ٜٔٚٚ/ٕٔ/ػ س  ٕٛػ  ٕٓٙػ  ٔٓٓٛػ طلف ٕٓٗٚ/ٚؽ
كمػػا تمسػػؾ الػػدفاع عػػف الطػػاعف ب ملػػداـ الا ػػد الدمػػابى لديػػف وب مػػف لػػـ يا ػد تسػ يؿ

اإلستيق عمى يمواؿ البمؾ الذ يلمؿ بف يو اإلضرار بف يو التربم مف عممف لمنسػف يو لويػر

بحسػف ميتػػف ومم ػا ودػػود الميػزاميتيف الخاسػرة
وسػاعد عمػػى ذلػؾ اللديػػد مػف الاػرابف التػى تاطػػل ُ
والرابحػ ػػة بممػ ػػؼ اللميػ ػػؿ ولػ ػػو كػ ػػاف سػ ػػئ الميػ ػػة ألخنػ ػػى األول ػ ػػى ويباػ ػػى األخي ػ ػرة وح ػ ػػداا ويف
اإلستلقمات اإلبتمامية التى يدرااا غير وكذلؾ التحميؿ المػالى لميزاميػة الىػركة التػى يمتمك ػا
المت م ػػاف ال ارب ػػل والس ػػادس ويم ػػف ل ػػـ يا ػػد أ ً تمكيم م ػػا م ػػف تخط ػػى اللاب ػػات الت ػػى

ػػادفت

مىػاط ا ليوا ػق المىػاط والسػداد ولكػف حػدبت يمػورغير متوًلػة يدت ألػى تلبرامػا فػى السػداد

مم ا عدـ

رؼ مستحاات ما لد ايبة المدتملات اللمرامية عمى يبر ما بار مػف مػزاع مل ػا

حوؿ تمنيذ اللاود مل ا مما يد ألى توًؼ التدفاات المادية مم ا وعدـ السداد .
واػػذ الممازعػػة حػػوؿ الا ػػد الدمػػابى تُلػػد فػػى

ػػورة الػػدعو المابمػػة دديػػة وحاسػػمة

وكاف عمػى المحكمػة يف تلمػى ب ػا وتولي ػا أاتمام ػا وتت ػد ل ػا بػالتمحيص والبحػث يو تػرد
عمي ػػا بمػػا يسػػوغ أطراح ػػا ولكػػف المحكمػػة يغنمت ػػا كمي ػةً ةواكتنػػت ببيػػاف األفلػػاؿ الماديػػة التػػى

أرتكب ا بالمخالنة لمتلميمات والموابم مل يف تمؾ المخالنات وًلت مف المت ميف البامى والبالػث

و تكن ػػى ف ػػى ح ػػد ذات ػػا أل ػػى بب ػػوت ً ػ ػد بتسػ ػ يؿ اإلس ػػتيق عم ػػى م ػػاؿ البم ػػؾ لوي ػػر وام ػػا
المت ماف الرابل والسادس ٓ

كما يوضم الدفاع عف الطاعف فى مرافلتف يماـ محكمة الموضوع الخطوات التى ًاـ
ب ػا فػػرع بمػؾ  ........الػػذ يلمػؿ بػػف مػف خػػقؿ ادارة لدػاف المركػػز الربيسػى ممػػذ بػد تلامػػؿ
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اللمي ػػؿ م ػػل البم ػػؾ والت ػػى تاك ػػد متابل ػػة ومواد ػػة دمي ػػل م ػػا ت ػػـ م ػػف ادػ ػ ار ات م ػ ػل اللمي ػػؿ (
المت ميف الرابل والسادس ) عمى المحو التالى :

ٔ

ػ

ًامػػت ا دارة اللامػػة لإلبتمػػاف بلمػػؿ اإلسػػتلقمات عػػف اللميػػؿ المذكورواس ػػتخراج
المركز المدمل لملميؿ مف البمؾ المركز وموافاة النرع ب ما ٓ
ػػورة مػػف مػػذكرة التسػ يقت التػػى ممح ػػا مػػدير النػػرع

ٕ ػ

اسػػتقـ اإلدارة اللامػػة لإلبتمػػاف

ٖ ػ

ًامػػت منػػس ا دارة باسػػتقـ ا ػػؿ مػػذكرة التسػ يقت األبتماميػػة الخا ػػة بطمػػب زيػػادة

لملميؿ بمبمس ٓ٘ ٛالؼ دميف و ورة األستلقـ المركز المدمل ٓ

التسػ يقت المطموبػػة مػػف اللميػػؿ وًامػػت بد ارسػػة المػػذكرة ومرادلت ػػا وتلػػديؿ بلػػض
مادا ب ا مف طمبات وىروط وضمامات ورفل ا لمدمة األبتماف ٓ
ٗ ػ

ًيػػاـ لدمػػة األبتمػػاف بػػالمركز الربيسػى بد ارسػػة المػػذكرة األبتماميػػة الخا ػػة بطمػػب زيػػادة
التسػ يقت واػػى المدمػػة المكومػػة مػػف خمسػػة اعضػػا مػػد ار اللمػػوـ بالبمػػؾ واعضػػا

لدمة السياسات وتمت الموافاة عمي ا بتاريخ ٕٔٓ ٜٜٖٔ/ٗ/
٘ػ
 ٙػ

ًياـ الدكتورة ربيس مدمس ادارة البمؾ باعتماد موافاة لدمة األبتماف عمى مػذكرة زيػادة
التس يقت ٓ

ًيػاـ ا دارة اللامػة لإلبتمػاف بمتابلػة اسػتخداـ التسػ يقت مػف خػقؿ الم اركػز الىػ رية
التػى يػتـ ارسػال ا الي ػا والتلايػب عمي ػا والػػرد عمػى مػا دػا ب ػا مػف تلايػب وبالتػػالى
متابلػػة التدػػاوز الػػذ حػػدث بحسػػاب اللميػػؿ مػػل مػػدير النػػرع ومػػا ًػػاـ مػػف ات ػػا ت
مل د ات األسماد لموًوؼ عمى اسباب الخقفات الى يدت الى توًػؼ ورود ىػيكات

المستخم ات وبالتالى ظ ور اذا التداوز ٓ
 ٚػ

ًيػػاـ أدارة التنتػػيش بالبمػػؾ بػػدورت ا التنتيىػػية عػػف عػػاـ ٖ ٜٜٔوالتنتػػيش عمػػى ممػػؼ
وحسابات اللميؿ بالنرع ٓ

 ٛػ

اسػػتقـ ا دارة اللامػػة للبتمػػاف المػػذكرتيف المتػػيف تػػـ اعػػداداما بملرفػػة مػػدير النػػرع (
الط ػػاعف) بت ػػاريخ ٖٕ ٜٜٔٗ/ٖ/ٕٔ ٜٜٔٗ/ٕ/األول ػػى الخا ػػة بموً ػػؼ اللمي ػػؿ

وزي ػػارة موً ػػل مديم ػػة  ٙاكت ػػوبر والت ػػدفاات المادي ػػة الت ػػى تم ػػت بحس ػػابات اللمي ػػؿ ويف
اللميػػؿ وافػػؽ عمػػى ًيػػاـ البمػػؾ بػػراف الملػػدات وا

ت السػػابؽ تاػػديراا بملرفػػة خبيػػر

البمؾ ضماماً لمتداوز بالحساب لحيف امتظاـ ورود المستمدات وسػداد التدػاوزات وامػف
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ًدـ ىيكات ببقبة مقييف دمي ػا ألببػات حسػف ميتػف والمػذكرة الباميػة ألتمػاـ ادػ ار ات
الراف التدار وًامت األدارة اللامة للبتماف بالموافاة عمى المذكرتيف ورفل ما الى

لدمػ ػػة األبتمػ ػػاف التػ ػػى وافاػ ػػت عمػ ػػى مػ ػػذكرة اتمػ ػػاـ الػ ػػراف وممحػ ػػت اللميػ ػػؿ مي ػ ػزة يف
ي ػػرؼٓ٘ %مػػف كػػؿ مسػػتخمص واؿ ٓ٘ %األخػػر لت ػػنية التدػػاوز وتػػـ اعتمػػاد
ٜػ

المذكرة والموافاة مف ربيس مدمس ا دارة ٓ

ًياـ أارة البمؾ بمحاولة تح يؿ الكمبيالة المادمة مف اللميؿ بمبمس ٘رٕ مميػوف دو ر
والتى ًدم ا لمبمؾ عف طريؽ ىركتف األخر التى يػريس مدمػس ادارت ػا مدمػف المػت ـ
الخػػامس ( الىػػركة اللربيػػة  ) ......ا اف البمػػؾ لػػـ يػػمدم فػػى تح ػػيم ا حيػػث اف
البمؾ األمدوميسى المسحوب عميف ليس لػف حػؽ التلػامقت الدوليػة وتػـ مطالبػة مػدير
النػػرع بلػػدـ تسػػميـ الكمبيالػػة لملميػػؿ والػػتحنظ عمي ػػا الػػى اف ًامػػت الميابػػة ب سػػتقم ا

مف البمؾ ٓ

ٓٔ ػ ًيػػاـ ا دارة الااموميػػة بالبمػػؾ بمػػا اً عمػػى مػػذكرة مػػدير النػػرع بوًػػؼ البيػػل بػػالمزاد اللممػػى
الذ اعمف عمف البمؾ  .........بال حؼ لمىركة اللربية ...........

ٔٔػ ًياـ أدارة التنتيش بالتنتيش عمى ممؼ اللميؿ وحساباتف عػف عػاـ ٗ ٜٜٔبػـ بلػد ذلػؾ
عاـ ٘ ٜٜٔفى ابما دورات ا التنتيىية عمى فرع م ر الدديػدة ٓ و يمكػف اغنػاؿ
الػدور ال ػاـ الػذ تاػوـ بػف اػػذ ا دارة مػف الرًابػة والمتابلػة حيػث ام ػا عيػػوف األدارة
فػػى النػػروع و يمكػػف ب ػ

حػػاؿ أخنػػا ي ملمومػػات يو مسػػتمدات عػػف اػػذ ا دارة

والت ػػى م ػػف المل ػػروؼ ع ػػف ا ػػذ األدارات ب ػػنة عام ػػة ف ػػى دمي ػػل الممى ػػلت ت ػػييد
األخط ػػا ورغػ ػػـ ذل ػػؾ لػ ػػـ ي ػػرد بتااريراػ ػػا الس ػػموية مػ ػػا تػ ػػديف الطػ ػػاعف ا بخ ػ ػػوص

التداوز الذ تـ تضميمف والموافاة عميف ٓ
ٍِؾٛظخ ٘بِخ :

ًام ػػت ادارة التس ػػويات بالبم ػػؾ با ػػدار موافا ػػة ملتم ػػدة م ػػف رب ػػيس مدم ػػس

ا دارة فػػى عػػاـ ٗ ٜٜٔوابمػػا ودػػود التدػػاوز بحسػػاب اللميػػؿ اػػذ الموافاػػة خا ػػة
بىركتف او وابمف ( الىركة اللربية  ) ..........ب ف تاوـ اذ الىركة بىػ ار ملػدات
ىػركة متلبػرة بالبمػؾ خا ػة باللميػؿ (  ) ......سػيتى تريػد بمبمػس ٓ٘ٔ الػؼ دمي ػػا
عم ػػى يف تا ػػوـ الى ػػركة اللربي ػػة  .......ب ػػدفل مبم ػػس خمسػ ػيف ال ػػؼ دمي ػػا ما ػػدا وي ػػتـ
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تاسػػيط مبمػػس المابػػة يلػػؼ دمي ػػا عمػػى عىػػر ىػػيكات ى ػ رية كػػؿ ىػػيؾ بلى ػرة

ؼ

دمي ا وكامت ا دارة تطمػب مػف مػدير النػرع (الطػاعف) سػرعة اتمػاـ اػذ اللمميػة باػة
مف ا دارة فى اذا اللميؿ ٓ

ٕٔ ػ موافاة أدارة البمؾ عمى مذكرة مدير النرع ( الطاعف ) باتخاذ ا دػ ار ات الااموميػة ضػد
اللميػػؿ حناظػػا عمػػى ام ػواؿ البمػػؾ وتكميػػؼ ا دارة الااموميػػة باتخػػاذ كافػػة ا د ػ ار ات

الاامومية ضد اللميؿ ود ػات ا سػماد وعػدـ تسػييؿ خطابػات الضػماف كطمػب د ػات
ا سماد حيث يم ا توًنت عف موافاة البمؾ بمسػتحاات اللميػؿ طرف ػا والمتمػازؿ عم ػا
لمبمؾ ولـ يتـ تسييؿ خطابات الضماف حتى اآلف ٓ
ٖٔ

ػ امػػاؾ بلػػض المقحظػػات اللامػػة الوادػػب التمبيػػف الي ػػا بالمسػػبة لموًػػؼ ادارة البمػػؾ
تتمخص فى اآلتى :
ي

ػ

لػػـ تتخػػذ أدارة البمػػؾ ا اد ػ ار مػػل ( الطػػاعف ) مبػػؿ تحويمػػف الػػى الىػػبوف
الااموميػػة او وًنػػف عػػف اللمػػؿ او تحويمػػف الػػى المحاكمػػة الت ديبيػػة او مػػا
ىػابف ذلػؾ حيػث امػف لػيس امػػاؾ ا ت ػرؼ ًػاـ بػف الطػاعف يخػرج عػػف
ا ع ػراؼ الم ػرفية المتلػػارؼ عمي ػػا ٓ ولػػو كام ػت ت ػػرفاتف مريبػػة يو
يىوب ا الىؾ لبادرت ادارة البمؾ اللميا بالتحايؽ ملػف واياافػف عػف اللمػؿ

ٓ
ب ػ ابما ودود اػذا التدػاوز بحسػاب اللميػؿ وتخ ػيص مػدير النػرع لدػز كبيػر
مػػف وًتػػف فػػى متابلػػة د ػػات ا سػػماد ػ وا ت ػػاؿ ب ػػا واتمػػاـ اد ػ ار ات
الػػراف التدػػار وذلػػؾ فػػى بدايػػة عػػاـ ٗ ٜٜٔارسػػمت لػػف ا دارة خطابػػا

لإلستنسػ ػػار عػ ػػف اسػ ػػباب ت اردػ ػػل يرًػ ػػاـ التوظيػ ػػؼ والتس ػ ػ يقت وتطالبػ ػػف
بضػػرورة زيػػادة مىػػاط النػػرع ومتابدػػف بػػـ بلػػد ذلػػؾ خطػػاب خػػر لتىػػديلف
حيػػث اف ارًػػاـ التوظينػػات زادت وكػػذلؾ متابدػػف وتطالبػػف ببػػذؿ المزيػػد بػػـ
اخي ار فى م اية عاـ ٗ ٜٜٔخطاب ىكر عمى ما ًاـ بف مػف مد ػودات
ومػ ػػا حااػ ػػف مػ ػػف متػ ػػابج خػ ػػقؿ السػ ػػموات السػ ػػاباة وخا ػ ػػة عػ ػػاـ ٜٜٗٔ

وتطالبػػف بالمزيػػد فػػى خطػػة عػػاـ ٘ ٜٜٔوًامػػت بزيػػادة الػػرًـ المطم ػػوب
تحاياػ ػػف مػ ػػف مىػ ػػاطف خػ ػػقؿ ٘ ٜٜٔوذلػ ػػؾ مػ ػػل عمػ ػػـ ا دارة بالممافسػ ػػة
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الى ػػديدة الت ػػى تح ػػيط بن ػػرع م ػػر الددي ػػدة حي ػػث يح ػػيط ب ػػف ف ػػى ممطا ػػة

توادد اكبر مف ٘ٔ فرع بمؾ وطمى واستبمار ٓ

دػ ػ ع دت أدارة البمؾ بالمركز الربيسى لممػت ـ ا وؿ مسػبولية التسػويؽ الم ػرفى
با دارة اللامة لمنروع ولحيف الابض عميف وحبسف ٓ
دػ

ًامت أدارة البمؾ عمد استدعا الميابة لممت ميف األوؿ البقبػة ب ينػاد محػاميف
ا دارة الااموميػػة بالبمػػؾ لمػػدفاع عػػف المت مػػيف وطمػػب اإلف ػراج عػػم ـ وتػػـ
رفض طمب دفاع البمؾ مف الميابة ٓ

ا ػ ػ ًامػػت أدارة البمػػؾ بتكميػػؼ مكتػػب الػػدكتور ...... /لمػػدفاع عػػف المت مػػيف الػػذ
طالػػب بػػاإلفراج عػػم ـ عمػػد تددي ػػد حبس ػ ـ ولكػػف الميابػػة رفضػػت طمػػب
مكتػػب ال ػػدكتور  .....ولػػـ يس ػػتمر ف ػػى الػػدفاع بل ػػد ذل ػػؾ ع ػػف المت م ػػيف
حيث امف ًد تـ اإليحا الى البمؾ مػف الرًابػة األداريػة والميابػة امػف كيػؼ

ياوـ البمؾ بالدفاع عف المت ميف !
ٍِؾٛظخ :

ًامت ادارة البمؾ بلد مباىرة لدمة الرًابة عمى البمػوؾ بالبمػؾ المركػز

عمم ػػا وكتاب ػػة تاريرا ػػا اف ع ػػدلت ف ػػى ى ػػكؿ ا سػ ػتلقمات وا ػػبم عب ػػارة ع ػػف
مموذج مطبوع وبف بمد يبيف األمقؾ التى ًدـ اللميؿ عم ا مسػتمدات وبمػد خػر
بػػاألمقؾ التػػى لػػـ ياػػدـ عم ػػا مسػػتمدات وذلػػؾ اعتبػػا ار مػػف م ايػػة ع ػػاـ ٜٜٔٙ
وبدايػ ػ ػػة عػ ػ ػػاـ  ٜٜٔٚوذلػ ػ ػػؾ متيدػ ػ ػػة اكتىػ ػ ػػاف ـ بلػ ػ ػػض يودػ ػ ػػف الا ػ ػ ػػور فػ ػ ػػى
ا ستلقمات التى تتـ عف طريؽ المركز الربيسى بلد تارير لدمة البمػوؾ ولكػف
يرسػ ػػؿ لمنػ ػػروع برفاػ ػػة المسػ ػػتمدات حيػ ػػث يػ ػػتـ

ي ػ ػزاؿ حتػ ػػى اآلف ا سػ ػػتلقـ

ا حتناظ ب ا با ستلقمات بالمركز الربيسى والػذ يرسػؿ فاػط المركػز المدمػل
لملميؿ بالبمؾ المركز ٓ

ويددر األىارة امػا الػى يف المركػز المدمػل لمىػركة اللربيػة  ..........مودػود ومػدوف
فى المػذكرة اإلبتماميػة المرسػمة لػإلدارة لمموافاػة عمػى زيػادة التسػ يقت حيػث اف الميابػة زعمػت
امف غير مودود والحاياة يمف مودود ةوا كاف تـ رفض المذكرة مف ا دارة ألامية اذا البيػاف
ويمكف الردوع لممذكرة لتحديد رًـ ال نحة التى ب ا المركز المدمل ٓ
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* ٚأٚػؼ اٌذفبع أٔٗ :

أٚال  :ثبٌٕغجخ ٌٍّيضأيبد اٌشاحبخ ٚاخلبعشح :
ٔػ

ما يتخذ مػدير النػرع بلػدـ ًبػوؿ الميزاميػات الخاسػرة مػف ود ػة مظػر الم ػرفية كػاف
مبرراا اف الميزاميات الخاسرة ىػممت بمػد فوابػد بمكيػة مدفوعػة عػف ًػرض الىػركة
طػػرؼ الاطػػاع الم ػػرفى عمم ػاً بػػ ف ا ػػذا الاػػرض البػػالس ٘رٕ ممي ػػوف دميػػف ك ػػاف
بضػػماف وديلػػة ى ػريؾ ليبػػى مسػػتتر يتػػدخؿ فػػى ا دارة ويح ػػؿ عمػػى اػػامش ربػػم

مرتنػػل يػػدعى  ......كمػػا دػػا با سػػتلقمات وكػػاف المنػػروض اف تظ ػػر النوابػػد
الدابمة عمى الوديلة طالما اف اػذا الكنيػؿ الميبػى يح ػؿ عمػى اػامش الػربم مػف
الىػركة لػذلؾ تػـ مطالبػة اللميػؿ اف ياػوـ ب عػداد مركػز مػالى خػر يػتـ فيػف أظ ػار
النوابػػد الدابمػػة يو يف ياػػوـ بالوػػا بمػػد النوابػػد المديمػػة وكػػذلؾ الاػػرض حيػػث امػػف

يىكؿ ي عب عمى موارد وي وؿ الىركة ألمف بضماف ودابل وفى كق الحالتيف
سػػوؼ يظ ػػر يف الىػػركة تحاػػؽ اربػػاح خسػػابر واػػذ ود ػػة مظػػر مػػف حػػؽ مػػدير
النرع ( الطاعف ) فى ضو ما ي ار مف ملايمات واستلقمات ديدة ٓ
ٕ ػ

اف مػدير النػرع يظ ػر مديوميػة اللميػؿ طػرؼ الاطػاع الم ػرفى ولػـ يخنػف عػف األدارة

وظ ر فى مذكرة زيادة التس يقت اآلبتماميػة عمػد اسػتلراض موًػؼ اللميػؿ طػرؼ

البمؾ المركز ٓ
ٖ ػ

بلػػد ًيػػاـ الباحػػث اإلبتمػػامى باعػػداد المػػذكرة األبتماميػػة واعتماداػػا مػػف المػػدير وارسػػال ا
لػػلدارة اللامػػة لإلبتمػػاف و ػػدور موافاػػة لدمػػة اإلبتمػػاف عمػػى التس ػ يؿ ًػػاـ مػػدير
النرع بمنسف بتسميـ الميزاميات الخاسرة لمباحث لحنظ ا بممؼ اللميػؿ ف ػؿ لػو كػاف

مػػدير النػػرع يىػػلر ب مػػف ياػػوـ بمػػا يخػػالؼ الوادبػػات الوظينيػػة لػػـ يسػػمـ الميزاميػػات
الخاس ػرة لمباحػػث وحنظ ػػا بػػالممؼ وتظػػؿ تحػػت مظػػر ا دارة اللامػػة لمتنتػػيش التػػى
ًامػػت بػػالتنتيش عمػػى ممػػؼ اللميػػؿ كػػؿ سػػمة مػػف عػػاـ ٖ ٜٜٔوحتػػى عػػاـ ٜٜٔٙ
ولـ تلترض ولـ تىير الى اذ المقحظة ٓ

باألضػػافة الػػى اف اللميػػؿ يكػػوف سػػى الميػػة عمػػدما يتاػػدـ لمبمػػؾ بميزاميػػات

موػػالى فػػى ارباح ػػا و تمبػػؿ حاياػػة حدمػػف بوػػرض أظ ػػار مركػػز المػػالى يكبػػر
ويضخـ مف الحاياة وييضاً فى اذ الحالة مدير النرع لف رايتف الخا ة ٓ
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صبٔيب  :ثبٌٕغجخ ٌٍزغبٚصاد اٌجبٌغ لذس٘ب 81سٍِ 0ي ْٛعٕيٗ :

اذ اػى التدػاوزات الوحيػدة التػى حػدبت بحسػابات اللميػؿ واػى التػى دػا ت بتاريػر

لدمة الرًابة عمى البموؾ بالبمؾ المركز وبارار ا حالة ال ادر مف ميابػة األمػواؿ اللامػة يمػا
ما دا ب ير لدمة خب ار و ازرة اللػدؿ مػف تدػاوزات يخػر فملسػؼ

يسػاس ل ػا مػف ال ػحة

وسبؽ يكبر مف مرة ذكر مبررات اذا التدػاوز وب خت ػار اػى الرغبػة فػى عػدـ توًػؼ اللميػؿ
عف يعمالػف سػوا مػا

ػرؼ مػف ىػيكات لىػركات المواسػير السػابؽ ذكراػا فػى لدمػة الخبػ ار

وعدداا ٕٔ ىيؾ بمبمس ٚرٕ مميوف يو المبالس التى

رفت لملميؿ ألستمرار اللمؿ ويف اذ

التدػػاوزات كػػاف سػػوؼ يػػتـ سػػداداا عمػػد أمتظػػاـ ورود المستخم ػػات عػػقوة عمػػى يف الر ػػيد
المتباػػى مػػف اللمميتػػيف المسػػمدتيف لملميػػؿ كػػاف حػوالى ٘ر ٚمميػػوف دميػػف كمػػا ويف ادارة البمػػؾ

كامػػت عمػػى عمػػـ ب ػػذ التدػػاوزات وتتابل ػػا ى ػ ريا مػػل مػػدير النػػرع مػػف واًػػل الم اركػػز الى ػ رية
وكامػػت تتػػابل الخط ػوات التػػى ياػػوـ ب ػػا وزيارتػػف لد ػػات ا سػػماد حتػػى ًػػاـ باعػػداد الم ػذكرتيف
المارختيف فى ٖٕ ٜٜٔٗ/ٖ/ٕٔ ٜٜٔٗ/ٕ/والتى كاف مف متيدت ما كما دا بتاريػر لدمػة
خبػ ار و ازرة اللػػدؿ ًيػػاـ ا دارة بالموافاػػة عمػػى راػػف الماومػػات الماديػػة والملمويػػة لمىػػركة بمبمػػس

ٜٛرٗ مميوف دميف تضميما ل ذا الراف وكذلؾ اضافة ا دارة ىرط دديػد ل ػالم اللميػؿ واػو
اف ي رؼ لف ٓ٘ %مف كؿ مستخمص يرد عف اللممية حتى يستطيل ا ستمرار فى عممف ٓ
ا اف التدػػاوز تػػـ اً ػرار وًبولػػف مػػف ادارة البمػػؾ وعمػػى اف يػػتـ تخنيضػػف تػػدريديا مػػف
المستخم ات لو الخقفات الىديدة التى ادت الى سحب اللمميات مف اللميؿ ٓ
با ضػػافة الػػى مػػا دػػا بخطػػاب محػػافظ البمػػؾ المركػػز بخ ػػوص اػػذ التدػػاوزات

والتى تـ بما عمي ا عدـ اتخاذ تحريػؾ الػدعو الدمابيػة ضػد المػت ـ ا وؿ ٓ ممػا ياكػد اتنػاؽ
ما حدث مل ا عراؼ الم رفية ٓ
وّب أٚػؼ اٌذفبع ِب يأر: ٝ

ٔ ػ

يف المذكرة السابؽ تاديم ا لمدمة خب ار و ازرة اللدؿ بخ وص موافاة البمؾ عمى ًياـ
اللميػػؿ بى ػ ار ملػػدات ىػػركة  .....واػػى عميػػؿ متلبػػر ومحػػوؿ لمىػػبوف الااموميػػة
بمبمس ٓ٘ٔ الػؼ دمي ػا عمػى اف يػدفل عميممػا ممػبق فػى الىػركة اللربيػة ........
مبمس خسػميف الػؼ دمي ػا ماػداً وتاسػيط مبمػس ٓٓٔ الػؼ دميػف عمػى عىػرة ىػ ور
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وا ػػى الى ػػركة الت ػػى كوم ػػا اللمي ػػؿ ورب ػػيس مدم ػػس ادارت ػػا مدم ػػف  ........الم ػػت ـ

الخامس ٓ
ٕ

ػ خطابػػات التىػديل والىػػكر التػػى ود ت ػا ادارة البمػػؾ لممػت ـ ا وؿ خػػقؿ عػػاـ ٜٜٗٔ
وىكر عمى مد وداتف فى السموات الساباة وخ و ا عاـ ٗ ٜٜٔوالذ كاف بػف

ٖ

التداوز وتـ فيف الراف ومطالبتف بالمزيد خقؿ ٘ٓ ٜٜٔ

ػ يف البمػػؾ  .......وبمػػؾ ًمػػاة ً .......امػػا بمػػمم اللميػػؿ لػػيس فػػى الىػػركة اللربيػػة
 .......فاػػط الت ػػى ً ػػاـ بم ػػؾ  .......بممح ػػا التسػػ يقت ولك ػػف ًام ػػا ايض ػػا بم ػػمم
الى ػػركة اللربي ػػة  ............لمط ػػرؽ ب ػػالديزة ورغ ػػـ تلب ػػر اللمي ػػؿ

يود ػػد ب ػػيف

اللميؿ والبمكيف المذكوريف سو الاضايا المرفوعػة واػى ًضػايا مدميػة تداريػة مػف
المتل ػػارؼ عمي ػػا م ػ ػرفيا " دوف ال ػػدخوؿ ف ػػى ية ات ام ػػات دمابي ػػة ورغ ػػـ اف ا ػػذ

البمػػوؾ ممحػػت ل ػػـ التس ػ يقت بلػػد بمػػؾ  .........وعمػػد مػػمم التس ػ يقت لمىػػركة
بملرفػػة الطػػاعف لػػـ تكػػف محممػػة بػػديوف لمبمػػوؾ ا بضػػماف ودابػػل ولكػػف عمػػد ًيػػاـ
البمكػيف بمػمم اللميػؿ وىػركاتف كػاف محمػق بمػديوميات بمػؾ .......مػذاؾ ولػـ يممػل
ذلػؾ ممحػف تسػ يقت ػ ولدمػة البمػؾ المركػز تىػير فػى تاريراػا امػف مػا كػاف يدػب

اف يممم بمؾ  ......اذا اللميؿ تس يقتف مف

يستحا ا فكيؼ الحاؿ مل البمؾ

 ......اكبر البموؾ الم رية وبمؾ  ......المذاف ًاما بالممم بلد بمؾ ٓ .......
وخمػػص الػػدفاع مػػف ذلػػؾ دميلػػف الػػى يف الطػػاعف لػػـ يرتكػػب درمػػا ولػػـ ياػػارؼ أبمػػا
يلاًػب عميػػف ويمػػف كػػاف يلمػػؿ فػػى وضػػم الم ػػار وتحػػت رًابػػة ادارة البمػػؾ اللميػػا ٓ التػػى وافاػػت
عم ػػى دمي ػػل ت ػػرفاتف ويعتم ػػدت ا وا ػػو م ػػا ياك ػػد ك ػػذلؾ حس ػػف ميت ػػف ويم ػػف ل ػػـ يسػ ػ ؿ ألح ػػد

األسػتيق عمػػى المػػاؿ اللػػاـ ولػػـ يضػر بػ مواؿ البمػػؾ الػػذ يلمػػؿ بػف بػػؿ ًػػاـ بلممػػف خيػػر ًيػػاـ
واسػػتمر فيػػف دوف اعت ػراض مػػف يحػػد ألف الدميػػل كػػاموا يلممػػوف يف األبتمػػاف لػػف مخػػاطر ٓ
وملػرض ل ػػلوبات متوًلػة وغيرمتوًلػػة ويف مػا حػػدث كػػاف يمػ ار عاديػػا تتلػرض لػػف األعمػػاؿ
األبتمامية فى البموؾ فى كؿ يوـ ٓ ويمر م لوؼ وملتاد ٓ

ويف اللبرة فى تاييـ مىاط مدير النػرع ( الطػاعف ) بمىػاطف ككػؿ ولػيس مدػرد أخناًػف

فى عممية واحدة

ادفت ا عوامؿ متلددة لـ تكف فى حسبامف ما يدؿ عمػى امح ارفػف وسػو ميتػف

يو يمػػف اراد يغتيػػاؿ مػػاؿ البمػػؾ المػػذكور واإلسػػتيق عميػػف لمنسػػف يو تس ػ يؿ أسػػتيقبف لمويػػر (
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المت مػػيف ال اربػػل والخػػامس ) ولػػـ تػػدخؿ المحكمػػة فػػى تاػػديراا اػػذا الػػدفاع الػػذ يظػػاار الواًػػل

ويسامد بؿ لـ تلرض لف كمية ولػـ تح ػمف فػى حكم ػا الطلػيف بمػا يػدؿ عمػى يمػف غػاب عم ػا
تمام ػػا ٓ وام ػػا ًض ػػت ف ػػى ال ػػدعو دوف يف تمح ػػف التمح ػػيص الكام ػػؿ لمتل ػػرؼ عم ػػى ود ػػف
الحاياػػة واػػى الوايػػة التػػى يمىػػداا الااضػػى الدمػػابى ويسػػلى ألي ػػا حبيبػػا مػػف خػػقؿ المحاكمػػة
الدمابية ٓ

مل يم ا لػو يملمػت المظػر فػى فػى ذلػؾ الػدفاع و لمػت بػف ألمامػا كافيػا لكػاف ودػف ريي ػا

فى الدعو ًد توير حتما خاص فيما يتلمؽ بركف الا د الدمابى الذ يلد حدػر الزاويػة فػى
كافة الدرابـ التى ًضى الحكـ المطلوف فيف ب دامة الطاعف عم ا ٓ
ويسػػتخمص حسػػف ميػػة الطػػاعف مػػف كافػػة الظػػروؼ والمقبسػػات السػػاباة والتػػى بسػػط ا
الدفاع فى مرافلتف وفؽ ما ياتضيف الممطؽ السميـ واألستمباط السديد ٓ واػو مػا يخطػ الحكػـ

الطليف ول ذا كاف مليبا وادب الماض ٓ

ومػػف الماػػرر فػػى اػػذا ال ػػدد يمػػف ةواف كػػاف مػػف حػػؽ محكمػػة الموضػػوع اف تسػػتخمص

الواًل ػة مػػف يدلت ػػا وعما ػػراا المختمنػػة المطروحػػة عمػػى بسػػاط البحػػث يمام ػػا ػ أ ً يف ذلػػؾ

مىروط ب ف يكػوف اػذا اإلسػتخقص سػابواً ويف يكػوف دليم ػا فيمػا أمت ػت أليػف ًابمػاً فػى يوراؽ

الػػدعو ومػػف ح ػؽ محكم ػػة الػػماض اف ت ارًػػب م ػػا أذا كػػاف مػػف ىػ ػ ف األس ػػباب الت ػػى يوردت ػػا
المحكمة اف تاد ألى متيدت ا التى خم ت ألي ا ٓ
ةواذ ك ػػاف م ػػا يورد الحك ػػـ الطل ػػيف ف ػػى ا ػػذا ال ػػدد ل ػػيس م ػػف ىػ ػ مف يف ي ػػاد عاػ ػقً

وممطااً ألى ما رتب عميف ذلؾ امف بنرض مخالنػة الطػاعف لمتلميمػات الملمػوؿ ب ػا او تا ػير

فى طمب المستمدات الدالة عمى مق ة المت ميف ال اربػل والسػادس وببػوت ممكيت مػا لمىػاة التػى

يتخػػذت ما ػ اًر لىػػركتي ما ف ػ ف اػػذا

يػػاد بالضػػرورة ألػػى ببػػوت أم ػراؼ ميػػة الطػػاعف ألػػى

تس يؿ تمميؾ المت ميف الرابل والسادس لمواؿ البمؾ الذ يلمؿ بف وامف سػااـ فػى

ػرؼ تمػؾ

األم ػواؿ ل مػػا إلسػػتلمال ا فػػى يعمال مػػا التداريػػة ورداػػا لمبمػػؾ بلػػد ذلػػؾ بػػؿ إلمتقك ػػا م ابي ػاً

وتضػييل ا عمػى

ػاحب ا ػ واػذا الا ػد يتلػيف يف يكػوف ببوتػف ًطليػاً بمػا عمػى حدػج ًاطلػة

الببوت وعمى يساس مف الدزـ واليايف واو ما يخط الحكػـ فػى بيامػف وخمػت مدوماتػف مػف الػرد

عمق دفاعف الدوار السالؼ الذكر واوما يليبف ويودب ماضف ٓ
* ماض ٕٔ ٜٜٔٚ/ٔٓ/ػ س ٖٓ ػ ٕ ٔٙػ ٓ ٚٚػ طلف ٜٗ/ٚٗٙؽ
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* ماض  ٜٖٔٚ/ٔٓ/ٚػ س ٕٗ ػ  ٜٔٙػ ٗٔ ٛػ طلف ٖٗ/ٛٓٛؽ
* ٚلذ لؼذ زلىّخ إٌمغ ثأْ :

" أت ػػاؿ المػػت ـ مادي ػاً بالواًلػػة ومسػػاامتف فػػى تمػػؾ األفلػػاؿ الماديػػة المكومػػة ل ػػا

ُينيػػد بػػالاطل تػوافر الا ػػد الدمػػابى لديػػف ػ وكػػاف يدػػب عمػػى المحكمػػة وًػػد تمسػػؾ ب متنػػا اػػذا
الا د ػ فى مبؿ ظروؼ الدعو المطروحة ػ يف ترد بوضوح وتبػيف فػى غيػر مػا غمػوض يمػف
ً د أرتكاب الدريمة ةواذ يمسكت عف ذلؾ ف ف حكم ا يكوف ًا اًر " ٓ
* ماض ٕ ٜٖٔٚ/ٕٔ/ػ س ٕٗ ػ  ٕٕٛػ ٕٔٔٔ ػ طلف ٖٗ / ٘ٚ

وحيث يمف لما تادـ دميلف ف ف الحكـ المطلوف فيف يكػوف وًػد راف عميػف عػوار الػبطقف
بما يستودب ماضف واإلعادة ٓ
ٚػٓ ؿٍت ٚلف اٌزٕفيز

ف مف لما كػاف اإلسػتمرار فػى تمنيػذ الحكػـ ضػد الطػاعف مػف ىػ مف يف ُيرتػب لػف يضػ ار اًر
دسيمة يمكف مداركت ا بما يحؽ لف طمب وًؼ تمنيذ حتى ين ؿ فى اذا الطلف ٓ
فٍٙــــزٖ األعجـــــبة

يمػػتمس الطػػاعف مػػف محكمػػة الػػماض األمػػر بوًػػؼ تمنيػػذ الحكػػـ المطلػػوف فيػػف ماًت ػاً

ريبما ُين ؿ فى اذا الطلف ٓ
ٚاحلىُ :

أٚال  :بابوؿ الطلف ىكقً ٓ

صبٔيب  :بماض الحكـ المطلوف فيف واإلحالة ٓ
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احملبِ / ٝسعبئ ٝػـيخ

وزت ٚإطذاساد أ .سعبئ ٝػـيٗ
(ٔ) أوراق ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط . ٜٜٔٚ

(ٕ) من ىدى النبوة وفى مدرسة الرسول ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط . ٜٜٔٚ

(ٖ) من ىدى القرآن وذلك الكتاب الريب فيو ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط . ٜٜٔٛ
(ٗ) بشاير ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط ٕٓٓٓ .

(٘) باسمك الميم ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط ٕٓٓٓ .
( )ٙبسم اهلل ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط ٕٓٓٓ .

( )ٚنواب القروض ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط ٕٔٓٓ.
( )ٛيارب ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط ٕٔٓٓ.

( )ٜقضية النقابيين ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط ٕٔٓٓ.

(ٓٔ) أبو ذر الغفارى ـ روز اليوسف  ،ىيئة الكتاب ـ ٕٕٓٓ .ٕٓٓ٘ ،

(ٔٔ) قضية الجمارك الكبرى ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط ٕٕٓٓ.
(ٕٔ) مواقف ومشاىد إسالمية ـ دار اليالل ـ ط ٕٕٓٓ.
(ٖٔ) ماذا أقول لكم ـ دار الشروق ـ ط أولى ٖٕٓٓ.

(ٗٔ) عالمية اإلسالم ـ مركز األىرام لمترجمة والنشر ـ ط ٔ  ،ط ٕ ـ ٖٕٓٓ .
(٘ٔ) إبحار فى ىموم الوطن والحياة ـ دار الشروق ـ ط ٕٗٓٓ .
( )ٔٙاإلنسان العاقل وزاده الخيال ـ دار الشروق ـ ط ٕٗٓٓ .

( )ٔٚالسيرة النبوية فى رحاب التنزيل ـ المجمد األول ـ روز اليوسف ـ ط ٖٕٓٓ .
( )ٔٛالسيرة النبوية فى رحاب التنزيل ـ المجمد الثانى ـ روز اليوسف ـ ط ٖٕٓٓ .

( )ٜٔالسيرة النبوية فى رحاب التنزيل ـ المجمد الثالث ـ روز اليوسف ـ ط ٕٗٓٓ .
(ٕٓ) السيرة النبوية فى رحاب التنزيل ـ المجمد الرابع ـ روز اليوسف ـ ط ٕ٘ٓٓ .

(ٕٔ) السيرة النبوية فى رحاب التنزيل ـ المجمد الخامس ـ المكتب المصرى الحديث ـ ط . ٕٓٓٙ
(ٕٕ) اإلنسان والكون والحياة ـ كتاب اليالل ـ أكتوبر ٕ٘ٓٓ .
(ٖٕ) تأمالت غائرة ـ دار الشروق ـ ط . ٕٓٓٙ

(ٕٗ) األديان والزمن والناس ـ كتاب اليالل ـ سبتمبر ٕٓٓٙ
(ٕ٘) شجون وطنية ـ المكتب المصرى الحديث ـ . ٕٓٓٙ
( )ٕٙاليجرة إلى الوطن ـ كتاب اليالل ـ نوفمبر . ٕٓٓٚ
( )ٕٚرسالة المحاماة ـ دار الشروق ـ سبتمبر . ٕٓٓٛ

( )ٕٛفى الوحدة والجماعة الوطنية ـ المكتب المصرى الحديث ـ سبتمبر ٕٓٓٛ
( )ٕٜفى رياض الفكر ـ كتاب اليالل . ٕٓٓٛ
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(ٖٓ) بين شجون الوطن وعطر األحباب ـ المكتب المصرى الحديث . ٕٓٓٛ
(ٖٔ) من تراب الطريق ـ المكتب المصرى الحديث . ٕٓٓٛ

(ٕٖ) عبقرية إنكار الذات ـ أبو عبيدة بن الجراح ـ تحت الطبع .

(ٖٖ) من حصاد المحاماة ـ المجمد األول ـ المكتب المصرى الحديث .
(ٖٗ) من حصاد المحاماة ـ المجمد الثانى ـ المكتب المصرى الحديث
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فٙــــــشط
م

القضيـــــة

الصفحة

ٔ

حماـ السباحة بيف الت ميـ واإلمىا وال يامة ػ الاضية ٕٓٓٓ/ٖٜٗٔٛ

٘

دمايات ًسـ يوؿ مديمة م ر  ٕٓٓٓ/ٕٖٗٚكمى ىرؽ الااارة ػ الطلف
بالماض ٔ٘ٔٔٗ ٕٚ/ؽ .

ٕ

الىػػوالة التايقمدي ػػة

ػ الاضػػية ٖٓٓٔ ٜٜٕٔ/دماي ػػات ً ػػر المي ػػؿ

ػ

 ٜٜٕٔ/ٛٛكمى وسط الااارة ػ الطلف بالماض ٓٗ ٙٚ/ٕٓٙؽ .
ػ الاض ػ ػػية ٕ ٜٜٔٚ/ٖٙٚد ػ ػػمم مس ػ ػػت مؼ البس ػ ػػاتيف

ٖ

م ػ ػػب

ٗ

س ػػب النمام ػػات

( ٗ٘ٔ٘ ٜٜٔٙ/دمم البساتيف ) ػ الطلف بالماض ٕٖ ٙٛ/ٔٔٛؽ .

ػ ٗٔٔ
ػ

ٖ٘ٔ

مخدرات ػ الاضية ٖ ٕٖٓٓ/ٜٔ٘ٛدمايات اسػما ػ (  ٕٖٓٓ/ٕٔٓٚكمػى

ٔٔٙ

ٙ

مخ ػ ػػدرات

ػ

ٜٓٔ

ٚ

ىبوف ماليػة ػ ممارسػة يعمػاؿ البمػوؾ ػ الاضػية  ٜٜٔٚ/ٛٙدػمم مسػت مؼ

ٖٕٔ

٘

ػ الاض ػػية ٕٗٓٗ ٜٜٔٚ/د ػػمم مس ػػت مؼ عابػ ػػديف

ٕٚ

(  ٜٜٔٙ/ٕٜٚٗدمم عابديف ) ػ الطلف بالماض ٕ ٚٔ/ٜ٘ٓؽ .
ًما ) ػ الطلف بالماض ٕٕٖٔٓ ٚٗ/ؽ .
ػ اتد ػ ػػار  .الاض ػ ػػية ٖٔٗٔ ٕٕٓٓ/دماي ػ ػػات زفت ػ ػػى

( ٔ٘ ٕٕٓٓ/ٙكمى طمطا) الطلف بالماض ٗٔ ٚٗ/ٙٓٙؽ

ىػ ػػبوف ماليػ ػػة

ػ ( ٘ ٜٜٔٙ/ٜدػ ػػمم ىػ ػػبوف ماليػ ػػة ) الطلػ ػػف بػ ػػالماض

ٓ ٙٛ/ٕ٘ٛؽ
ٛ

بمػوؾ ػ تسػ يؿ اسػتيق ػ تػربم ػ أضػرار ػ الاضػية ٕ ٕٖٓٓ/دمايػات ًسػـ
بػػو ؽ يبػػو اللػػق

ػ ٖٗ ٕٖٓٓ/كم ػػى وسػػط الا ػػاارة

ػ الطلػػف ب ػػالماض

ٕٖٕ

ٗ ٖٚ/ٙٓٔٙؽ .
ٜ

مخدرات ػ اتدار ػ الاضية ٘ ٕٖٓٓ/ٕٖٜٓدمايػات طمخػا ( ٕٖٓٓ/ٖٔٗٛكمػى
دموب المم ورة ) ػ الطلف بالماض ٕ ٚٗ/ٜ٘ٔٙؽ
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ٕٖٓ

ٓٔ

ىػ ػػيؾ

ػ الاضػ ػػية ٓ ٕٕٓٓ/ٜ٘٘دػ ػػمم مسػ ػػت مؼ وسػ ػػط الاػ ػػاارة

ػ

ٖٜٗ

(ٗٓ ٕٓٓٓ/ٜٚدمم عابديف ) ػ الطلف بالماض ٗ ٕٚ/ٕٔٛٚؽ
ٔٔ

رىػوة ػ الاضػية ٗ ٜٜٔٙ/ٗٙٙدمايػات م ػر الدديػدة ػ ٜٜٔٙ/ٖٔ٘ٚ

ٖٖٚ

كمى ىرؽ الااارة ػ الطلف بالماض ٓ ٜٙ/ٖٕٗٛؽ
ٕٔ

حيازة مطبوعات مخالنة ػ الاضية ٕٖٖ٘ ٜٜٔٙ/دمم مسػت مؼ اللدػوزة ػ

ٕٗٚ

ٔ ٜٜٔ٘/ٕٔٗٚدمم اللدوزة ػ الطلف بالماض ٗ ٙٚ/ٜٔ٘ٔؽ
ٖٔ

بموؾ ػ تربم ػ تس يؿ اسػتيق وتزويػر ػ أضػرار ػ الاضػية ٜٜٜٔٔ/ٖٜٔٚ
دمايػػات م ػػر الدديػػدة ػ ٕٕ٘ٗ ٜٜٜٔ/كمػػى ىػػرؽ الاػػاارة ػ الطلػػف
بالماض  ٚٓ/ٕٜٜٚٛؽ
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ٗٙٚ

