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 (7ة لاوراق القانونية )سلسل

 
 
 
 



 

 

بقبول الطعن المقدم من المتهمين في قضية التمويل األجنبي محكمة النقض حكمت  2018أبريل  5بتاريخ 
بالنسبة للمتهمين جميعًا  وتعيد القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحدد دائرة أخري لنظر القضية من جديد

 .المحكوم عليهم غيابياً 

ق  83لسنة  23103رقم  لنظر الطعن 2018فبراير  1وكانت محكمة النقض في وقت سابق حددت جلسة 
وبالجلسة األولي "قضية التمويل األجنبي" متهم من المحكوم عليهم في  16وهو الطعن بالنقض المقدم من 

بسقوط حق الطاعنين روبرت ليصدر فيها حكمًا "قررت حجز القضية استمعت المحكمة لدفاع الطاعنين و 
، لعدم تقديم أنفسهم ، ومحمد أحمد عبد العزيز، والشريف أحمد صبحي منصور، ويحيى زكريا غانمفريدريك بيكر

على وقبلت المحكمة طعن المتهمة كريستين مارجريت  .ع الشغللتنفيذ الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين م
متهًما آخرين صادر ضدهم حكم حضوري بالحبس سنة مع  11الحكم الصادر ضدها بالحبس سنتين، وكذلك 

عادة محاكمة جميع شكاًل  إيقاف التنفيذ أمام دائرة  لمتهميناوفي الموضوع بنقض الحكم الصادر ضدهم وا 
ضت المحكمة بعدم جواز الطعن المقدم من المدعين بالحقوق قكما  .دة، عدا المحكوم عليهم غيابيايجنايات جد

لزامهالمدنية ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلًغا مساوًيا له   ".بالمصاريف وا 

ن أصدر الدكتور عصام شرف رئيس حي 2011عام السابع والعشرين من يوليو  إلىوتعود وقائع هذه القضية 
لجنة تقصي حقائق للكشف عن المستشار عبد العزيز الجندي بتشكيل  مجلس الوزراء قرار بتكليف وزير العدل

 التيللجمعيات والمنظمات غير الحكومية  األجنبيتمويل الجمعيات والمنظمات بشأن ما أثير حول التمويل 
 ترخيص من الحكومة المصرية. علىدون الحصول  تمارس نشاطها داخل مصر

لجنة تقصي الحقائق تقريًرا عن التمويل األجنبي قالت فيه إن نحو أصدرت  2011وفي األول من أكتوبر عام 
منظمة غير حكومية وغير قانونية )أجنبية ومصرية( تمارس أنشطة ذات طابع )سياسي أو اقتصادي أو  39

يص بذلك من وزارة التضامن االجتماعي بالنسبة للمنظمات ترخ علىاجتماعي أو أهلي أو خيري( دون الحصول 
دون  منظمة تتلقي أمواال من الخارج 28المصرية أو وزارة الخارجية بالنسبة للمنظمات األجنبية، إضافة إلى 

 الترخيص الالزم. علىالحصول 

شماوي للتحقيق المستشار أشرف العأصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة قرار بندب  2011سبتمبر  21وفي 
أصدر رئيس محكمة استئناف  2011سبتمبر  24في و  في الوقائع التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق.

للتحقيق في نفس الوقائع التي تضمنها تقرير  وهو المستشار سامح أبو زيد القاهرة قرارًا جديد بندب قاضي آخر
 لجنة تقصي الحقائق.



 

 

 .محكمة الجنايات إلىمتهمًا من جنسيات مختلفة  43إحالة قرر قاضي التحقيق  2012ير فبرا 5 وبتاريخ
المعهد منظمة ، منظمة المعهد الجمهورية الدوليهي ) مات أجنبيةوالمتهمون في هذه القضية يمثلون خمس منظ

ألربعة منظمات وامنظمة المركز الدولي للصحفيين ، ، منظمة فريدم هاوس "بيت الحرية"الديمقراطي الوطني
 1األلمانية ومركزها الرئيسي بدولة ألمانيا(.كونراد اديناور ومنظمة مركزهم الرئيسي بالواليات المتحدة األمريكية، 

محمد  برئاسة السيد االستاذ المستشار/ مكرموتداولت القضية أمام محكمة جنايات القاهرة الدائرة التاسعة جنوب 
 . هاني عبد الحليمو عواد وعضوية السيدين المستشارين/ صبحي اللبان 

جنايات قصر  2012لسنة  1110في القضية رقم أصدرت محكمة الجنايات حكمها  2013عام يونيه  4وفي 
في القضية المعروفة اعالميًا بقضية متهم  43بإدانة كلي وسط القاهرة  2012لسنة  10النيل المقيدة برقم 

صامويل ادمز لحود )وشهرته سام لحود(، شيرين سيهاني نانفيت، كريستيان كل من بمعاقبة  لتمويل األجنبي""ا
انجيل، جان ايريك سورت تشاك، هانز كريس هوليزن، جون جورج توما، ريده خضر عبد الهادي، أسامه 

تش، بود يمير ميليتش، ليلي وداد رك، جيسكا اليزابيث كيسين، جولي اندهوز، المادين كورتوفياغاريزي، سانيا م
جعفر، مارون عبدو صفير، مايكل جيمس بلت سارو، تشارلز دن، سمير أمين سليم جراح، نانسي جمال الدين 

بالسجن لمدة خمس سنوات حسين عقيل، باتريك باتلر، ناتاشا تاينس، ميدا ميشيل بتر، اندرياس جاكوبس. 
 .وبتغريم كل منهم ألف جنية

من روبرت فريد رك بيكر، الشريف أحمد صبحي منصور، محمد أحمد عبد العزيز سعيد، يحيي كل  ومعاقبة
 .بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريم كل منهم ألف جنيةزكريا غانم علي، كريستين ماري جريت بادي. 

                                                           
هانز ، جان ايريك سورت تشاك، كريستيان انجيل، شيرين سيهاني نانفيت، ادمز لحود "وشهرته سام لحود")صموئيل  من منظمة المعهد الجمهوري الدولي 1
احمد شوقي احمد ، كيجين يثجيسيكا اليزاب، سانيا مارك، ي، اسامه غريز ريدة خضر عبد الهادي محمد البرعي، جون جورج توماستفييسكي، يس هوليزنكر 

 (عصام محمد علي برعي، احمد زكريا ارباب ادم، احمد عبد العزيز عبد العال علي، محمد هيكل
ماريانا ، روبرت فريدريك بيكر، ليلي وداد جعفر، جود يمير ميليتش، المادين كورتوفيتش، ن هيوزجولي ا) ومن منظمة المعهد الديمقراطي الوطني

، عمر كامل الوكيل أشرفمحمد ، مايكل جيمس بلت سارو، مارون عبدو صفير، علي جودة الحاج سليمان، دانا دياكونو، ستيسي لين هاج، كوفاشوفيتش
 (محمد احمد مرسي أمجد، حفصة ماهر حالوة، روضة سعيد احمد علي

نانسي جمال ، محمد احمد عبد العزيز سعيد، سمير امين سليم جراح، الشريف احمد صبحي منصور، تشارلز دن) ومن منظمة فريدم هاوس "بيت الحرية"
 (.مجدي محرم حسن مصطفي، باسم فتحي محمد علي محمود، الدين حسين عقيل

 (.اسالم محمد احمد فؤاد شفيق، يحيي زكريا غانم علي، ميدا ميشيل بتر، ناتاشا تاينس، تلرباتريك با) ومن منظمة المركز الدولي للصحفيين
 (.كريستين مارجريت بادي، اندرياس جاكوبس) اديناور األلمانيةومن منظمة كونراد 



 

 

اب آدم كل من أحمد شوقي أحمد محمد هيكل وأحمد عبد العزيز عبد العال علي وأحمد زكريا أرب ومعاقبة
وعصام محمد علي برعي ومحمد أشرف عمر كامل الوكيل وروضه سعيد أحمد علي وحفصة ماهر حالوة 
سالم محمد أحمد  وأمجد محمد أحمد مرسي وباسم فتحي محمد علي محمود ومجدي محرم حسين مصطفي وا 

قوبة الحبس فقط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحده وبتغريم كل منهم ألف جنية وأمرت بوقف عفؤاد شفيق. 
 .لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم

بحل فروع منظمات المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني وفريدم هاوس )بيت الحرية( والمركز و 
غالق امكنتها ومصادره األموال واألمتعة واألدوات واألوراق وجميع ما تم  الدولي للصحفيين وكونراد أديناور وا 

لزام و  ه بتلك المقرات وألزمت جميع المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية.ضبط بعدم قبول الدعاوي المدنية وا 
 رافعيها المصروفات ومبلغ مائتي جنيهًا اتعاب للمحاماة.

أحمد هيكل،  وهم )أحمد شوقي بالطعن بطريق النقض ممحكوم عليهن الم 16 عدد تقدموبعد صدور الحكم، 
لي، أحمد زكريا أرباب آدم، عصام محمد علي برعي، روبرت فريدريك بيكر، أحمد عبد العزيز عبد العال ع

محمد أشرف عمر كامل الوكيل، روضة سعيد أحمد علي، حفصه ماهر حالوة، أمجد محمد أحمد مرسي، 
مجدي محرم الشريف أحمد صبحي منصور، محمد أحمد عبد العزيز سعيد، باسم فتحي محمد علي محمود، 

وقيد الطعن  ريا غانم علي، اسالم محمد أحمد فؤاد شفيق، كريستين مارجريت بادي(حسن مصطفي، يحيي زك
 .2018أبريل  5وصدر الحكم فيه بجلسة  ق 83لسنة  23103برقم 

حضور التحقيقات ومحاموها أول من للقانون  كانت المجموعة المتحدةو  وبمناسبة صدور حكم محكمة النقض
ثلي منظمة ممثم التقدم بالطعن بالنقض لالمحاكمة أمام محكمة الجنايات قضية وصواًل لجلسات األولية في هذه ال

الشريف أحمد صبحي منصور، محمد أحمد عبد العزيز سعيد، باسم فتحي محمد علي محمود، )فريدم هاوس 
اآلثار حول تصدر المجموعة المتحدة للقانون ورقة موقف قانونية ذه األسباب له .(مجدي محرم حسن مصطفي

إعادة المحاكمة للمطعون ضدهم جميعًا أم الذين تم إذا كان الحكم يشمل وما هذا الحكم  علىالقانونية المترتبة 
وما هو األثر المترتب علي إعادة لمحكوم عليهم جميعًا أم ال قبول طعنهم شكاًل فقط، وما إذا كان الحكم يشمل ا

وعما إذا كان  وما هو موقف المحكوم عليهم غيابياً المحاكمة وهل يجوز لمحكمة اإلعادة أن تصدر أحكامًا أشد 
هل لمحكمة الجنايات عند إعادة القضية لها من محكمة النقض هل لها و حكم محكمة النقض يشملهم من عدمه، 

 بموجب توكيل خاص.أمام محكمة الجنايات عن مدي إمكانية الحضور أن تصدر أحكام أشد من عدمه و 



 

 

لم  وأ بالنقض سواء طعنوا النقض بإعادة المحاكمة يشمل كافة المحكوم عليهم حضوريا  محكمة حكم  .1
 .الطاعنين الذي قضت محكمة النقض بسقوط طعنهم حتى يطعنوا،

جراءات الطعن أمام محكمة النقض  1959لسنة  57رقم  قانونالمن  42تنص المادة  أنه  علىبشأن حاالت وا 
لطعن ما لم تكن األوجه اإذا لم يكن الطعن مقدمًا من النيابة العامة فال ينقض الحكم إال بالنسبة إلى من قدم "

التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفي هذه الحالة ُيحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضًا 
 ".ولو لم يقدموا طعناً 

لك يشمل كذالحكم أو لم يطعنوا،  علىتشمل المحكوم عليهم سواء طعنوا  42ن المادة وتقول محكمة النقض أ
إليه أثر  يتعدىولكن يشترط لذلك أن تعين المحكمة في حكمها من  المطعون عليهم الذين لم يقبل طعنهم شكاًل.

  2النقض، ألنها هي وحدها التي لها تقدير مدي ما تعرضت له من الحكم المطعون فيه.

حكم  شابلعيب  لتنظرها دائرة أخري لمحكمة الجنايات فقد رأت محكمة النقض إعادة القضية لمحكمة االستئناف
المحكوم عليهم الذين لم يطعنوا الحكم الصادر ضد  علىيؤثر وهذا العيب المطعون عليه محكمة الجنايات 
بنقض وبالتالي قضت المحكمة  عنهمقضت المحكمة بسقوط طبالمطعون عليهم الذين  أيضاً  بالنقض ويتصل

عادة محاكمة جميع   عدا المحكوم عليهم غيابيًا.، دةيأمام دائرة جنايات جد المتهمينالحكم وا 

ستحال القضية لمحكمة االستئناف مرة أخري لتحدد أحد دوائر محكمة الجنايات بخالف الدائرة التي وبالتالي 
 4المحكوم عليهم حضوريًا من الدائرة التاسعة بجلسة د لكل لتتخذ إجراءات المحاكمة من جديأصدرت الحكم 

ن كان العيب الذي شاب الحكم يتصل ب 20133يونيه  هم إال أن أثر أما بالنسبة المحكوم عليهم غيابيًا حتي وا 
وبالتالي فإعادة المحكمة ستكون  4د لهم ألنه لم يكن لهم أصاًل حق الطعن بطريق النقض.تالحكم بالنقض ال يم

 للمحكوم عليهم حضوريًا فقط.

                                                           
 64لسنة  16404الطعن رقم  1996نوفمبر سنة  12ونقض  280و 276ص  51و 50رقما  53مجموعة األحكام س  2002فبراير سنة  11نقض  2

 720دار النهضة العربية ص  2014ءات الجنائية للدكتور أحمد فتحي سرور، الكتاب الثاني، طبعة مشار إليهما في هامش الوسيط في قانون اإلجرا
أحمد شوقي أحمد محمد هيكل، أحمد عبد العزيز عبد العال، أحمد زكريا أرباب آدم، عصام محمد علي برعي، روبرت ) همالمحكوم عليهم حضوريًا  3

مد أحمد مرسي، الشريف أحمد صبحي منصور، ماهر حالوة، أمجد مح حفصةعمر كامل الوكيل، روضه سعيد أحمد علي،  أشرففريدرك بيكر، محمد 
ستين محمد أحمد عبد العزيز سعيد، باسم فتحي محمد علي محمود، مجدي محرم حسن مصطفي، يحيي زكريا غانم علي، اسالم محمد أحمد فؤاد شفيق، كري

 مارجريت بادي(.
 2013فبراير سنة  13ق ونقض  64لسنة  19784الطعن رقم  1996أكتوبر سنة  17ق ونقض  61لسنة  2741الطعن رقم  1998مايو  27نقض  4
 .ق 81لسنة  8039طعن رقم ال



 

 

الطاعنين تطبيقا   علىأن تصدر أحكاما  أشد  المحال إليها الدعوي بعد نقض الحكممحكمة لال يجوز ل .2
 طاعن بطعنه.لقاعدة عدم جواز إضرار ال

بإعادة القضية إلي محكمة الجنايات لنظرها من جديد بدائرة أخري قضي الرغم من أن حكم محكمة النقض  على
 تصدر محكمة اإلعادة أحكامًا أشد علي المتهمين.إال أن ذلك ليس معناه أن 

جراءات الطعن بالنقض أنه " 43فمن المقرر بنص المادة  الحكم حاصاًل بناء إذا كان نقض من قانون حاالت وا 
وهذا المبدأ سبق وأن استقرت عليه محكمة   ."على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فال يضار بطعنه

وهو من المبادئ العامة التي تحكم نظرية الطعن في األحكام، وينبثق من ان  5النقض قبل صدور القانون
. وتتقيد لدفاع التي ال تجيز إضرار المدافع للمتهم بدفاعهاألصل في المتهم البراءة، كما أنه من مقتضيات حق ا

  6.المحكمة المحال إليها الدعوي بعد نقض الحكم بهذا المبدأ، فال يجوز لها تشديد العقوبة

وأن الطعن الذي تم عرضه علي  2013يونيه  4الصادر بجلسة ولما كانت النيابة العامة لم تطعن علي الحكم 
عادة القضية لمحكمة  فقط المحكوم عليهملمتهمين محكمة النقض هو طعن ا وصدر حكم في الطعن بنقضه وا 

تشديد فالمحاكمة بعد اإلحالة لن يترتب عليها االستئناف لتنظرها من جديد دائرة أخري لمحكمة الجنايات وبالتالي 
ستكون لها محال إليها ولكن المحكمة ال 2013يونيه  4العقوبات التي سبق وأن أصدرتها الدائرة التاسعة بجلسة 

ولها أن تصدر المحكمة األولي في اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق وفي إعادة تكييف الوقائع كل سلطات 
 نفس األحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات في المرة األولي.

 .7موقف المتهمين المحكوم عليهم غيابيا   .3

أن يطلبوا إعادة نظر القضية من هم غيابيًا لييحق للمحكوم ع من قانون اإلجراءات الجنائية 395طبقًا للمادة 
  كما لو كانوا لم يصدر حكم في حقهم من قبل.وتجري إجراءات محاكمتهم  جديد

                                                           
 788رقم  1949أبريل  18ونقض  391ص  406رقم  1948نوفمبر  4ونقض  414ص  444رقم  7مجموعة القواعد، ج  1947ديسمبر  8نقض  5

 .122ص  48رقم  2مجموعة األحكام س  1950نوفمبر سنة  7ونقض  839ص 
 44س  1993نوفمبر سنة  28ونقض  314ص  44س  1993أبريل سنة  1ونقض  676ص  43مجموعة األحكام س  1992يوليو سنة  22نقض  6

س  2004مارس سنة  7ونقض جلسة  150ص  54س  2003نوفمبر سنة  3ونقض  1234ص  48س  1997نوفمبر سنة  12ونقض  1071ص 
 .167ص  55

صامويل ادمز لحود )وشهرته سام لحود(، شيرين سيهاني نانفيت، كريستيان انجيل، جان ايريك سورت تشاك، )المحكوم عليهم غيابيًا في هذه القضية هم  7
ن هانز كريس هوليزن، جون توماستفبيسكي، ريده خضر عبد الهادي، اسامه غاريزي، سانيا مارك، جيسكا اليزابيث كيجين، جولي ان هيوز، المادي

يمير ميليتش، ليلي وداد جعفر، ماريانا كوفاشوفيتش، ستيسي لين هاج، دانا ديا كونو، علي جوده الحاج سليمان، مارون عبده صفير،  كورتوفيتش، بود
اندرياس مايكل جيمس بلت سارو، تشارلز دن، سمير أمين سليم جراح، نانسي جمال الدين حسين عقيل، باتريك باتلر، ناتاشا تاينس، ميدا ميشيل بتز، 

 (وبسجاك



 

 

ذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب علي أنه "إوتنص المادة 
قوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة االستئناف أقرب جلسة إلعادة نظر إعادة المحاكمة قبل سقوط الع

الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر باإلفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى 
 ".االنتهاء من نظر الدعوى، وال يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي

ذاو  تعاد المحاكمة بوصفها محاكمة مبتدأه وبالتالي سُ تقدم أحد المحكوم عليهم غيابيًا بطلب إعادة محاكمتهم  ا 
يعاد نظر الدعوي أمام المحكمة وكأنه لم يسبق الفصل فيها بحكمها الذي سقط بحضور المحكوم عليه أو تقديمه 

ءات التي سبق في المحاكمة األولي ما وللمحكمة عند اإلعادة أن تعتمد علي اإلجرالطلب إعادة محاكمته. 
ويجوز للمحكمة االعتماد علي األدلة المترتبة عليها، واالستناد تبعًا لذلك إلي أقوال دامت اإلجراءات صحيحة 

ولها ان تورد األسباب ذاتها التي اتخذها الحكم الغيابي الشهود التي أبديت أمام المحكمة في المحاكمة األولي، 
 8صالحة إلقامة قضائها. ما دامت األسباب

إال ان إعادة المحاكمة للمحكوم عليهم غيابيًا ال يترتب عليه الحكم عليهم بعقوبات أشد من العقوبات التي قضي 
 إجراءات جنائية. 395وذلك طبقًا للمادة  الحكم الغيابيبها 

المثول أمام المحكمة غير وجوبي ويجوز لهم توكيل غيرهم بمحكمة الجنايات أمام المتهمين  حضور .4
 .خاصبموجب توكيل 

بتعديل بعض أحكام قانون  2017لسنة  11أصدر مجلس النواب القانون رقم  2017أبريل  27بتاريخ 
لم يعد حضور المتهم أمام محكمة الجنايات شخصيًا فيجوز له أن اإلجراءات الجنائية، وبموجب هذه التعديالت 

 يحضر عنه وكياًل بموجب توكيل خاص.

حضور المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات ألول مرة إما إجراءات جنائية وأصبح  384قد جري تعديل المادة ف
إجراءات جنائية  395المادة تعديل  جريكذلك  شخصيًا أو عن طريق وكيله الخاصة بالجلسة بعد إعالنه.

وكيله ه إما بشخصه أو عن طريق وأصبح حضور المحكوم عليه غيابيًا أمام محكمة الجنايات في إعادة محاكمت
 المحاكمة.ويجوز لوكيله الخاص أيضًا التقدم بطلب إعادة  الخاص
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والقانون لم يفرق بين ما إذا كان غيره بموجب توكيل خاص بالمثول أمام المحكمة  يوكلللمتهم أن يجوز وبالتالي 
الثانية عند إحالة القضية من محكمة الحضور أمام محكمة الجنايات ألول مرة أو أمام محكمة الجنايات للمرة 

 .النقض أو أمام محكمة الجنايات للمرة الثانية عند نظر إعادة إجراءات محاكمة المحكوم عليه غيابياً 

أن ينيبوا عنهم في الحضور أمام محكمة حضوريًا أو غيابيًا سواء المحكوم عليهم وبالتالي يجوز للمتهمين جميعًا 
بتعديل قانون  2017أبريل  27الصادر بتاريخ  2017لسنة  11طبقًا للقانون رقم  الخاصالجنايات وكيلهم 

 اإلجراءات الجنائية.


