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رحيمبسم هللا الرحمن ال  
 
 

 باسم الشعب
 
 

 مجلس الدولة
 

 المحكمة اإلدارٌة العلٌا
 

 الدائـــــرة الرابعة ـ موضوع
 

ةبالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السـٌد األستاذ المستشار الدكتور/ محمد مـــــاهــــر أبـــــو العــٌنٌـن نائب رئٌس مجلس الدولـــ  
 

 ورئٌــــــس المحكمــــــــــة
 

لسٌد األستاذ المستشار / عـــبـد الفــتـــاح أمـــٌــــن الجــزار نائب رئٌس مجلس الدولــةوعضوٌة ا  
 

 وعضوٌة السٌد األستاذ المستشار / هـشــام الســــٌــد ســلـٌـمان عـزب نائب رئٌس مجلس الدولــة
 

ائب رئٌس مجلس الدولــةوعضوٌة السٌد األستاذ المستشار الدكتور / رضــا مـحـمـد عـثـمان دسـوقـــً ن  
 

 وعضوٌة السٌد األستاذ المستشار / هـــانـً مـحـمـد عـثمان محمد دهب نائب رئٌس مجلس الدولــة
 

 وحضور السٌد األستاذ المستشار / أٌـمـن صالح سـمك مفــــــــوض الدولــــــــــة
 

ــــروسكرتارٌة السٌد / سـٌـد أمـٌـن راضً أمـــــٌــــــن الســــــــ  
 

 أصدرت الحكم اآلتً
 

ق.علٌا ٕٙلسنة  4ٗ4ٗفً الطعن رقم   
 

 المقــام من
 

 سعٌد محمد عبد الحمٌد عودة -1
 

 مصطفى مصطفى مسرجة -2
 

 عاطف مصطفى إبراهٌم صالح -3
 

 عبد الستار شحاتة أحمد الجندي -4
 

 سعٌد العزب عبد القادر عٌد -5
 

 ضـــــــــــد
 

ٌَّة  النٌابة اإلدار
 

فًِ الحكم الصادر ِمَن المْحَكَمة التأدٌبٌة بالمنوفٌةطعنا   
 

ْعَوى رقم  ٕٙٔٓ/ٗ/ٖٓبجلسة  قٗٔلسنةٖٙ٘فًِ الدَّ . 
 

 اإلجراءات
 
 

ق.ع طعناً على ٕٙلسنة4ٗ4ٗ٘أودع وكٌل الطاعنٌن قلم كتاب هذه اْلمْحَكَمة تقرٌراً بالطعن قٌد بجدولها تحت رقم  ٕٙٔٓ/٘/4ٔفً ٌوم الثالثاء الموافق 
عوى رقم  ٕٙٔٓ/ٗ/ٖٓالحكم الصادر من اْلمْحَكَمة التأدٌبٌة بالمنوفٌة بجلسة  ٌن األول والثانً ق القاضً بمجازاة كل من المحالٗٔلسنةٖٙ٘فً الدَّ

( عبد الستار شحاتة ٗ( عاطف مصطفى إبراهٌم صالح. ٖ( مصطفى مصطفى مسرجة. ٕ( سعٌد محمد عبد الحمٌد عودة. ٔوالثالث والرابع والخامس 
عنون ـ لألسباب المبٌنة ( سعٌد العزب عبد القادر عٌد ـ بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف األجر لكل ِمْنُهْم وطلب الطا٘أحمد الجندي. 
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 بتقرٌر الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكالً وبصفة مستعجلة بوقف تنفٌذ الحكم المطعون فٌه وفً الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً ببراءتهم
 .مما هو منسوب إلٌهم

 
ْولَِة تقرٌراً بالرأي القانونً ارتأت فٌه الحكم بقبول الطعن شكالً  ، ورفضه موضوعاً وأودعت هٌئة مفوضً الدَّ . 

 
نظره بجلسة ونظرت الدائرة الرابعة فحص بالمحكمة اإلدارٌة العلٌا الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ثم قررت إحالته إلى هذه اْلمْحَكَمة ل

، ونظرته اْلمْحَكَمة بتلك الجلسة وفٌها قررت إصدار الحكم بجلسة الٌوم ومذكرات فً ثالثة أسابٌع4ٕٔٓ/ٕٔ/4 . 
 

 .ولم ٌقدم أي من الطرفٌن ثمة مذكرات خالل األجل المضروب ـ وفٌها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
 

 المحكمة
 

 .بعد اإلطالع َعلَى األوراق، وسماع اإلٌضاحات، والمداولة قانوناً 
 

 .وِمَن حٌث إن الطعن َقْد استوفى سائر أوضاعه الشكلٌة المقررة قانوناً 
 

ُث إن عناصر النزاع تخلص ـ حسبما ٌبٌن ِمَن األوراق ـ فًِ أنه بتارٌخ  ٌْ ْعَوى رقم  ٕ٘ٔٓ/4/َٗٔوِمْن َح ٌَّة الدَّ ق بإٌداع ٗٔلسنةٖٙ٘أقامت النٌابة اإلدار
ٌَّة بشبٌن الكوم القسم الرابع  وتقرٌر اتهام ضد ُكلُّ ِمنَ  ٕٗٔٓلسنة2ٕ٘رقم أوراقها قلم كتاب المْحَكَمة التأدٌبٌة بالمنوفٌة متضمنة ملف قضٌة النٌابة اإلدار : 

 
 .سعٌد محمد عبد الحمٌد عودة إداري بمكتب تموٌن طوخ دلكا بالدرجة األولى (1

 
 .مصطفى مصطفى مسرجة مفتش تموٌن أول بإدارة تموٌن تال بدرجة كبٌر باحثٌن (2

 
لدرجة األولىعاطف مصطفى إبراهٌم صالح مفتش رقابة تموٌنٌة بإدارة تموٌن تال با (3 . 

 
 .عبد الستار شحاتة أحمد الجندي أخصائً سابق بمدٌرٌة التموٌن والتجارة الداخلٌة بالمنوفٌة بدرجة كبٌر باحثٌن (4

 
 .سعٌد العزب عبد القادر عٌد أخصائً متابعة إدارٌة بمدٌرٌة التموٌن والتجارة الداخلٌة بالمنوفٌة بدرجة كبٌر باحثٌن (5

ًّ بأن ٕٗٔٓ/ٔ/ٕٙألنهم فًِ  بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سالفة البٌان لم ٌلتزموا بالقوانٌن واللوائح والتعلٌمات وخرجوا َعلَى ُمقتضى اْلواجب اْلوظٌف : 
 

نات الغاز اسطواِمَن األول حتى الثالث : قاموا بالتأشٌر بسجل الزٌارات الخاص بمستودع الشاكً الكائن بقرٌة مٌت أبو الكوم بتال بما ٌفٌد توزٌع حصة 
الساعة الثامنة والربع صباحاً  ٕٗٔٓ/ٔ/ٕٙكجم، َعلَى المواطنٌن فًِ ٘,ٕاسطوانة حجم  ٘ٓٗبإجمالً  ٕٗٔٓ/ٔ/ٕ٘فًِ  4ٕٙٔ٘ٔالواردة بالفاتورة رقم 

 .َعلَى خالف الحقٌقة بسعر مخالف لتوزٌع َهِذِه االسطوانات بأزٌد ِمَن التسعٌرة
 

 4ٕٙٔ٘ٔالزٌارات الخاص بمستودع الشاكً محل التحقٌق بما ٌفٌد توزٌع اسطوانات الغاز الواردة بالفاتورة رقم الرابع والخامس: قاما بالتأشٌر بسجل 
كجم َعلَى المواطنٌن بمعرفة مفتش مكتب تموٌن طوخ دلكا وبٌعها بالسعر الرسمً فًِ ٌوم ٘,ٕٔاسطوانة حجم  ٘ٓٗبإجمالً  ٕٗٔٓ/ٔ/ٕ٘فًِ 

خالفاً للحقٌقةالساعة العاشرة صباحاً  ٕٗٔٓ/ٔ/ٕٙ . 
 

َها فًِ المادتٌن ) ٌْ  ٕ٘ٔٓلسنة2ٔ( ِمَن َقَرار رئٌس الجمهورٌة رقم ٘٘، ٗ٘وارتأت النٌابة أن المحالٌن َقْد ارتكبوا المخالفة المالٌة واإلدارٌة المنصوص َعلَ
وطلبت محاكمتهم تأدٌبٌاً طبقاً لهذه المواد وغٌرها  442ٔلسنة4ِٗمَن قانون نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة الصادر بالقانون رقم  ٔ/42، ٖ، ٔ/4ٙوالمواد 

 . ِمَن المواد الواردة بتقرٌر االتهام
 

قضت المْحَكَمة بمجازاة المحالٌن بالوقف َعْن العمل لمدة أربعة أشهر َمَع صرف نصف األجر لكل منهم ٕٙٔٓ/ٗ/ٖٓوبجلسة  . 
 

ِمَن قانون نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة الصادر بالقانون رقم  2ٕ، 2ٓ، 42، ٗ، ٔ/44، 2، ٖ، ٔ/4ٙوشٌدت قضاءها بعد استعراض نصوص المواد 
مفتش مالً  َعلَى سند أن المخالفة المنسوبة للمحالٌن ِمَن األول حتى الخامس ثابتة فًِ حقهم ثبوتاً ٌقٌنٌاً بما شهد به جمال جودة عبد السالم ـ 442ٔلسنة4ٗ

رة الداخلٌة بالمنوفٌة ـ ، ومحمد مبروك عبد المطلب خمٌس رئٌس وحدة التجارة بإدارة تموٌن تال دون أن ٌنال ِمَن َذلَِك وإداري بمدٌرٌة التموٌن والتجا
جنح مستأنف شبٌن الكوم ـ المقٌدة  ٕ٘ٔٓلسنة44ٔٗٔاالدعاء بانتفاء الواقعة لصدور حكم محكمة الجنح المستأنف بشبٌن الكوم فًِ الجنحة المستأنفة برقم 

ْعَوى لرفعها عَ ضد ص لَى غٌر احب المستودع ـ بحسبان أن الحكم المشار إلٌه لم ٌقض ببراءة المتهم ـ صاحب المستودع ـ وإنما قضى بعدم جواز نظر الدَّ
 ٕٗلغلق ـ ضد صاحب المستودع ـ بحبس المتهم سنة وكفالة مائة جنٌه وا ٕٗٔٓلسنة4ٕٙٔذي صفة وأن حكم محكمة جنح تال َقْد قضى فًِ الجنحة رقم 

 . ساعة
 

ُث إن مبنى الطعن الماثل ُهَو مخالفة الحكم المطعون فٌِِه للقانون والخطأ فًِ تطبٌقه وتأوٌله وصدوره مشوباً بالفساد فِ  ٌْ ً االستدالل ألسباب َوِمْن َح
 :حاصلها

 
ُث قرر مسئولٌة اللجنة المش -1 ٌْ كلة ِمَن / محمد مصطفى ٌونس ، وإكرام لبٌب ناٌل، وجٌهان تناقض أقوال الشاهد جمال جودة عبد السالم فًِ التحقٌقات َح

وتراجع فًِ أقواله  الشاهدعبد المنعم ولٌس ِمَن بٌنها أي ِمَن الطاعنٌن لعدم التحري والتأكد ِمَن توزٌع االسطوانات فعلٌاً وأعد الشاهد تقرٌراً بذلك ثم عاد 
الشك فٌما أدلى به ِمَن شهادةبإلقاء المسئولٌة َعلَى الطاعنٌن مما ٌلقً بظالل ِمَن  . 
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بعد الواقعة بعشرة أشهر وُهَو ٌعمل رئٌس وحدة  ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٕٔأن الشاهد الثانً ـ محمد مبروك عبد المطلب ـ لم تؤخذ أقواله إال فًِ  -2

 .التجارة الداخلٌة بإدارة تموٌن تال وتتبعه اللجنة األولى وله مصلحة فًِ الدفاع َعْن مرؤوسٌه
 

 كاب الطاعنٌن أٌة أخطاء فٌما سطروا بسجل الزٌارات لكونه ٌتفق والحقٌقة، َكَما أن الطاعن األول ٌعمل إداري بمكتب تموٌن طوخ دلكة والعدم ارت -3
ًّ الخاصة به  .ٌختص بأعمال التَّفتٌش أو توزٌع السلع طبقاً لبطاقة الوصف اْلوظٌف

 
ُث إن قضاء َهِذِه المْحَكَمة َقْد جرى عَ  ٌْ لَى أنه متى ثبت أن المْحَكَمة التأدٌبٌة َقْد استخلصت النتٌجة التً انتهت إلٌها استخالصاً سائغاً ِمَن أصول َوِمْن َح

َها َذلِكَ تنتجها مادٌاً وقانونٌاً وتكٌٌفها تكٌٌفاً سلٌماً وكانت َهِذِه النتٌجة تبرر اتجاهها الذي بنت علٌه قضاءها فإنه ال ٌكون هناك مجاالً  ٌْ ألن لهذه   للتعقٌب َعلَ
ْعَوى ولها فًِ سبٌل َذلَِك أن تأخذ بما تطمئن إلٌه ِمَن أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها  المْحَكَمة الحرٌة فًِ تكوٌن عقٌدتها ِمَن أي عنصر ِمَن عناصر الدَّ

َها إن هً أقامت حكمها بإدانة العامل َعلَى األخذ بأقوال هؤال ٌْ ء الشهود أو بعض األدلة متى كان ِمَن شأنها أن تؤدي إِلَى مما ال تطمئن إلٌه، فال تثرٌب َعلَ
َها وفً اطمئنانها إِلَى َهِذِه األقوال أو تلك األدلة ما ٌفٌد أنها َقْد طرحت ما أبداه المحالٌن أمامها ِمَن أ ٌْ وجه دفاع قصد به التشكٌك فًِ صحة مرتبة الحكم َعلَ

دلة واستخالص ما ٌستخلص منها ُهَو ِمَن األمور الموضوعٌة التً تستقل بها المْحَكَمة التأدٌبٌة ما دام تقدٌرها سلٌماً َهِذِه األقوال أو األدلة، َذلَِك أن وزن األ
بتعقب دفاعهم تأدٌبٌة غٌر ملزمة وتدلٌلها سائغاً دون أن ٌنال ِمَن َذلَِك ما َقْد ٌثار ِمَن عدم الرد َعلَى بعض أدلة وأوجه دفاع الطاعنٌن بحسبان أن المْحَكَمة ال

َها عقٌدتها مطرحة بذلك ضمناً األسا ٌْ َها دفاعهمفًِ وقائعه وجزئٌاته للرد َعلَى ُكلُّ منها ما دامت َقْد أبرزت إجماالً الحجج التً كونت َعلَ ٌْ نٌد التً قام َعلَ  . 
 

ة الُعلٌا فًِ الطعون أرقام  ٌَّ 44٘ٔ/ٔ/ٕٗجلسة ‘ ق.ٖٗلسنةٕٗٗٔ، ٕٖٔٔ، ٖٔٙٔالمْحَكَمة اإلدار . 
 

اإلثبات التً ٌقبلها َكَما جرى قضاؤها َعلَى أن القاضً التأدٌبً ٌتمتع بحرٌة كاملة فًِ مجال اإلثبات وال ٌلتزم بطرٌقة معٌنة وله أن ٌحدد بكل حرٌة طرق 
حسبانه، فاقتناع القاضً التأدٌبً ُهَو سند وللقاضً التأدٌبً أن ٌستند إِلَى ما ٌرى أهمٌته وٌبنً اقتناعه، وأن ٌهدر ما ٌرى التشكٌك فًِ أمره وٌطرحه ِمَن 

 .قضائه دون التقٌد بمراعاة استٌعاب طرق اإلثبات وأوراقه
 

ُث إنه ولئن كان للسلطات التأدٌبٌة َوِمْن بٌنها المحاكم ومجالس التأدٌب سلطة تقدٌر خطورة الذنب اإلداري وما ٌناسبه مِ  ٌْ َن جزاء إال أن مناط َوِمْن َح
السلطة شأنها شأن أي سلطة تقدٌرٌة أخرى أال ٌشوب استعمالها غلو، َوِمْن صور َهَذا الغلو عدم المالئمة الظاهرة بٌن خطورة الذنب مشروعٌة َهِذِه 

ر استعمال ٌب، وٌعتباإلداري وبٌن نوع الجزاء ومقداره، ففً َهِذِه الصورة تتعارض نتائج عدم المالئمة الظاهرة َمَع الهدف الذي تغٌاه القانون ِمَن التأد
رقابة َهِذِه المْحَكَمة التً سلطة تقدٌر الجزاء فًِ َهِذِه الصورة مشوباً بالغلو فٌخرج التقدٌر ِمَن نطاق المشروعٌة إِلَى نطاق عدم المشروعٌة َوِمْن ثم ٌخضع ل

ٌَّة بدءاً باإلنذار وانتهاء بالفصل تخضع لرقابتها أٌضاً تعٌٌن الحد الفاصل بٌن النطاقٌن َوِمْن َهَذا جاء تدرج القانون بالعقوبة ال تأدٌبٌة المقررة للذنوب اإلدار
 .ِمَن الخدمة وعلى نحو ٌحقق بالتعدد فًِ الجزاءات هدف العقاب ومشروعٌته بزجر مرتكب الفعل وغٌره وتأمٌن سٌر المرافق العامة

 
( ٌَّة الُعلٌا فًِ الطعن رقم  ٕٗٔٓ/ٙ/ٕٔق.ع جلسة 2٘لسنةٖٖٕٙٓالمْحَكَمة اإلدار ) 

 
ُث إن المخالفة المنسوبة للطاعنٌن األول والثانً والثالث وحاصلها أنهم قاموا بالتأشٌر بسجل الزٌارات الخاص بمستودع الش ٌْ اكً بقرٌة مٌت أبو َوِمْن َح

كجم َعلَى ٘,ٕٔجم اسطوانة ح ٘ٓٗبإجمالً  ٕٗٔٓ/ٔ/ٕ٘فًِ  4ٕٙٔ٘ٔالكوم بتال بما ٌفٌد توزٌع حصة اسطوانات الغاز الواردة بالفاتورة رقم 
الساعة الثامنة والربع صباحاً َعلَى خالف الحقٌقة بسعر مخالف لتوزٌع َهِذِه االسطوانات بأزٌد ِمَن التسعٌرة َكَما أن المخالفة  ٕٗٔٓ/ٔ/ٕٙالمواطنٌن فًِ 

ودع الشاكً بما ٌفٌد توزٌع اسطوانات الغاز الواردة المنسوبة إِلَى الطاعنٌن الرابع والخامس تتمثل فًِ أنهما قاما بالتأشٌر بسجل الزٌارات الخاص بمست
كجم َعلَى المواطنٌن بمعرفة مفتش مكتب تموٌن طوخ دلكا وبٌعها بالسعر  ٘,ٕٔاسطوانة حجم  ٘ٓٗبإجمالً  ٕٗٔٓ/ٔ/ٕ٘فًِ  4ٕٙٔ٘ٔبالفاتورة رقم 

الساعة العاشرة صباحاً خالفاً للحقٌقة ٕٗٔٓ/ٔ/ٕٙالرسمً فًِ ٌوم  . 
 

ثُ  ٌْ ٌَّة لشبٌن الكوم إن َهِذِه المخالفات المنسوبة للطاعنٌن ثابتة فًِ حقهم ثبوتاً ٌقٌنٌاً بما كشفت عنه األوراق والتحقٌقات التً أجرتها النٌابة اإلدا َوِمْن َح ر
رر أنه ذهب إِلَى وما شهد به محمد مصطفى محمد ٌونس مفتش رقابة تجارٌة إدارة تموٌن تال الذي ق ٕٗٔٓلسنة2ٕ٘القسم الرابع فًِ القضٌة رقم 

تكلٌف لهم بالمرور  المستودع ومعه جٌهان عبد المنعم أبو سالم، وإكرام لبٌب ناٌل بناًء َعلَى شكاوى ِمَن أهالً القرٌة ـ شفاهة ـ والقرى المجاورة وصدور
باحاً وجدوا عدد ستون اسطوانة مملوءة منزلٌة الساعة الثامنة ص ٕٗٔٓ/ٔ/َٕٙعلَى المستودع ِمَن قبل مدٌر إدارة تال وعندما وصلوا المستودع فًِ ٌوم 

فقط بعربة المستودع وتم بٌع االسطوانات أثناء وجودهم بسعر عشرة جنٌهات لالسطوانة بالكوبون حال كون السعر داخل المستودع ثمانٌة جنٌهات 
باسم الشاكً ـ صاحب المستودع ـ بعدد  4ٕٙٔ٘ٔم تحت رق ٕٗٔٓ/ٔ/ٕ٘بترول، َكَما وجدوا فاتورة بتارٌخ  ٕٔلالسطوانة وتم اإلطالع َعلَى سجل 

فقاموا بالتأشٌر فًِ  ٕٗٔٓ/ٔ/ٕٙولم ٌتم استكمال الصفحة وترحٌلها لٌوم  ٕٗٔٓ/ٔ/ٕ٘كجم ولم ٌتم تسجٌلها بالصفحة لٌوم  ٘,ٕٔ( اسطوانة حجم ٘ٓٗ)
بما ٌفٌد توزٌع الحصة الواردة  2ٕٔ، 2ٔٔرات رقمً بنظر بمعرفة رئٌس الحملة ـ جٌهان ـ وتم تصوٌر سجل الزٌا ٕٗٔٓ/ٔ/ٕٙ، ٕ٘الصفحة ٌومً 

، وتم أخذ أقوال الشهود ِمَن ٕٗٔٓ/ٔ/ٕٙلتوزٌعها ٌوم  ٕٗٔٓ/ٔ/ٕ٘وعدم تسجٌل الحصة الواردة ٌوم  ٕٗٔٓ/ٔ/ٕ٘فًِ ٌوم  ٕٗٔٓ/ٔ/ٕٗبتارٌخ 
ع بعشرة جنٌهات، وكذلك ما شهدت به جٌهان عبد المنعم محمد الموجودٌن بالمستودع نٌابة َعْن باقً األهالً فأقروا أنه ٌتم بٌع االسطوانة داخل المستود

تحقٌقات ـ وجمال جودة عبد السالم مفتش مالً  ٘ٔ، ٗٔ، ٖٔأبو سالم مفتش أول رقابة تجارٌة إدارة تموٌن تال بالدرجة األولى وإكرام لبٌب ناٌل ـ ص
أنه توجد مسئولٌة َعلَى مشرفً مكتب تموٌن طوخ ودلكا ـ لقٌامهم بالتأشٌر بدفتر وإداري أول بمدٌرٌة التموٌن والتجارة بالمنوفٌة بدرجة كبٌر الذي قرر 

دي وسعٌد الغرب ـ الزٌارات وإقرارهم باإلشراف َعلَى توزٌع الحصة كاملة حال عدم صحة َذلَِك وأٌضاً هناك مسئولٌة تجاه ُكلُّ ِمَن علً عبد الستار الجن
 2ٔخالف الحقٌقة بالتوزٌع طبقاً للتعلٌمات المنظمة للعمل والبٌع بالسعر الرسمً حال عدم صحة َذلَِك ـ ص الطاعنٌن الرابع والخامس ـ للتأشٌر َعلَى

لتأشٌر الذي تحقٌقات ـ وكذلك ما شهد به محمد مبروك عبد المطلب خمٌس رئٌس وحدة التجارة الداخلٌة بإدارة تموٌن تال بالدرجة األولى الذي قرر أن ا
بتال والخاصة بمكتب طوخ دلكا بسجل الزٌارات بالمستودع غٌر صحٌحة والتً قام بها ُكلُّ ِمَن مصطفى مسرجة وعاطف صالح  قامت به وحدة التجارة

الحقٌقة بسجل وسعٌد عودة وكذا تفتٌش المدٌرٌة وهما سعٌد العزب، وعبد الستار الجندي ـ الطاعنون فًِ الطعن الماثل ـ لقٌامهم بالتأشٌر َعلَى خالف 
بالكوبونات وطبقاً للتعلٌمات والبٌع بالسعر  ٕٗٔٓ/ٔ/ٕ٘صباحاً بما ٌفٌد أنه تم توزٌع حصة  ٓٔصباحاً والثانٌة الساعة ٘ٔ,2ت األولى الساعة الزٌارا

المنعم صباحاً، وكذلك ما ورد بتأشٌر اللجنة المشكلة ِمَن جٌهان عبد ٖٓ,ٓٔحتى الساعة  ٕٗٔٓ/ٔ/ٕٙالرسمً حال كون الدفاتر بوحدة التجارة ٌوم 
األمر الذي تكون معه المخالفة المنسوبة للطاعنٌن ثابتة فًِ حقهم  ٕٗٔٓ/ٔ/ٕٙومحمد مصطفى، وإكرام لبٌب ناٌل بسجل الزٌارات المشار إلٌه بتارٌخ 
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باألوراق والتحقٌقات  ثبوتاً ٌقٌنٌاً َعلَى النحو الذي استظهره الحكم المطعون فٌِِه والذي بنى اقتناعه َعلَى أسباب استخلصها ِمَن أصول ثابتة
 مفصالً إٌاها َعلَى نحو كاف لتبرٌر مذهبة فٌما انتهى إلٌه ، وقد استخلص األدلة وما انتهى إلٌه ِمَن ثبوت ارتكاب الطاعنٌن للمخالفة

 .المنسوبة إلٌهم استخالصاً سائغاً ٌكفً لحمله محمل الصحة
 

ُث إنه ولئن كانت المخالفة المنسوبة للطاعنٌ ٌْ ن ثابتة فًِ حقهم ثبوتاً ٌقٌنٌاً َعلَى النحو السالف بٌانه إال أن الجزاء الذي صدر به الحكم المطعون فٌِِه َوِمْن َح
 .فٌما قضى به ِمَن مجازاة ُكلُّ منهم بالوقف َعْن العمل لمدة أربعة أشهر َمَع صرف نصف األجر َقْد جاء مشوباً بالغلو وعدم التناسب

 
ُث إن المْحَكَمة ٌْ وهً بصدد تقدٌر الجزاء اْلواجب إنزاله بساحة الطاعنٌن تضع فًِ اعتبارها ما ورد ببٌانات الحالة الوظٌفٌة لكل منهم ِمَن عدم  َوِمْن َح

إلٌها َوِمْن  خالفة المشارحصول أي منهم َعلَى أٌة جزاءات خالل حٌاته الوظٌفٌة وكذا تقارٌر كفاٌة ُكلُّ منهم بامتٌاز فًِ السنوات السابقة َعلَى ارتكابهم الم
 .ثم ٌتعٌن مجازاتهم بخصم أجر خمسة أٌام ِمَن راتب ُكلُّ منهم

 
ٌما قضى به ِمَن مجازاة وإذ أخذ الحكم المطعون فٌِِه بغٌر َهَذا النظر فإنه ٌكون َقْد صدر بالمخالفة لصحٌح حكم القانون، َوِمْن ثم ٌتعٌن القضاء بإلغائه ف

بعة أشهر َمَع صرف نصف األجر َمَع ما ٌترتب َعلَى َذلَِك ِمَن آثار والقضاء مجدداً بمجازاة الطاعنٌن بخصم أجر الطاعنٌن بالوقف َعْن العمل لمدة أر
 .خمسة أٌام ِمَن راتب ُكلُّ منهم

 
ٌَّة إال بعد فوات وال ٌنال من َذلَِك االدعاء بتناقض أقوال الشاهد جمال جودة عبد السالم فًِ التحقٌقات، وأن الشاهد الثانً لم ٌؤخذ أقواله أمام النٌ ابة اإلدار

لمْحَكَمة فًِ األخذ بما تطمئن إلٌه ِمَن أقوال ما ٌقارب ِمَن عشرة أشهر ِمَن تارٌخ الواقعة فذلك مردود بما استقر علٌه قضاء َهِذِه المْحَكَمة ِمَن حرٌة ا
 الشاهد الوحٌد لدإدانة أو الشهود وأن تطرح ما عداها مما ال تطمئن إلٌه ما دام تقدٌرها سلٌما وتدلٌلها سائغاً َهَذا فضالً َعْن أن الشاهد المذكور لم ٌكن ُهوَ 

فرة جازمة قاطعة بثبوت ارتكاب الطاعنٌن للمخالفة المنسوبة إلٌهم األمر الذي ٌضحى معه الدلٌل المنفرد لهذا القضاء، بل جاءت أقوال باقً الشهود متضا
 .َهَذا االدعاء غٌر قائم َعلَى سند ِمَن الواقع والقانون حري بااللتفات عنه

 
 فلهـــذه األسبــاب

 
ضى به ِمَن مجازاة الطاعنٌن بالوقف َعْن العمل لمدة أربعة أشهر بقبول الطعن شكالً، وفً الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فٌِِه فٌما ق -حكمت المحكمة :

ب ُكلُّ منهمَمَع صرف نصف األجر لكل منهم َمَع ما ٌترتب َعلَى َذلَِك ِمَن آثار، والقضاء مجدداً بمجازاة الطاعنٌن بخصم أجر خمسة أٌام ِمَن رات . 
 

مٌالدٌة بالهٌئة المبٌنة بصدره 2ٕٔٓ/ٖ/4ٔهجرٌة الموافق 4ٖٗٔمن جماد آخر سنة 4ٕصدر هذا الحكم وتلً علناً بالجلسة المنعقدة ٌوم السبت  . 
 

 سكرتٌر المحكمة رئٌس المحكمة


