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  احلكم ذلك طعنا علىو

 ة جنايات العجوز...لسنه ...  رقم ة القضيالصادر من حمكمه جنايات اجليزة يف 

 .كلى جنايات اجليزة       لسنه ... برقم ة واملقيد

  ةوالصادر جبلس

 ؟ ه منطوق يفي والقاض٠٠ -/-/-

  حضوريا ةحكمت احملكم

 ول والثاني وغيابيا للثالث ألل

 .ليه إ مخس سنوات عما اسند بالسجن ملدة... مبعاقبه :  وال أ

 .ليهما إبالسجن ملده ثالث سنوات عما اسند  ... و... مبعاقبه كال من :  ثانيا

 باحلق املدني مبلغ ةلزامهم بان يؤدوا متضامنني للمدعيإ بة املدنيىوفى الدعو:  ثالثا

 . على سبيل التعويض املؤقت ٢٠٠١

 لزمتهم مبصاريف الدعوتني إ املضبوطة وةمصادرة احملررات املزور:  رابعا

 .ة تعاب احملاماأ ومبلغ مائتي جنيه مقابل ة واملدنيةاجلنائي

 الوقائع 
 - بدائرة قسم العجوزة ١٩٩٩ غضون عام ينهم فألخرين آ الطاعن وة العامةاتهمت النياب 

 .محافظة الجيزة 

 :وال أ

 ول أل املتهم ا-أ 
 لسـنه ... محرر رسمي هو التوكيـل رقـم يويرا فرباب الوظائف العمومية ارتكب تزأوهو ليس من  

 صــورة واقعــة صــحيحة بطريــق االصــطناع بــان انشــأ يهــرام بجعلــه واقعــة مــزورة فــأل ب عــام ا...

 )موكـل(بصـفتها ..... لـى إالمحرر سالف الذكر على غـرار المحـررات الصـحيحة بـان نسـبه زورا 

 .حقيقات عنها على النحو المبين بالت) وكيال ( والى نفسه بصفته 

ميـنـي ســر جلســة جــنح مصــر أ همــا ةاشــترك بطرـيـق المســاعدة مــع مــوظفين عمــوميين حســني النـيـ -ب 

 محـرر رسـمي ي ارتكاب تزويـر فـي ف-/-/-  ،-/-/- ، -/-/-الجديدة الجزئية المنعقدة بتاريخ 

 جــنح مصــر الجديــدة حــال تحريــره ...لســنه ... ، ... ، ... رقــام  أهــو محاضــر جلســات القضــايا

بان مثل  صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها يوظيفته وذلك بجعلها واقعة مزورة فبختص الم

واـقــر بالتصـــالح ......  تـلــك القضـــايا واثبـــت بمحاضـــر جلســـاتها حضـــوره بصـــفته وكـــيال عـــن يـفــ

  فوقعت الجريمة بناء على تلك ٠٠مين السر ذلك أوالتنازل عنها على غير الحقيقة ودون 



 ٣

 .ةالمساعد

لـى محكمـة مصـر الجديـدة الجزئيـة مـع إولـى بـان قدمـه ألعمل المحرر المزور موضوع التهمة ااست -ج 

 .علمه بتزويره على النحو الوارد بالتحقيقات 

 الطاعن واملتهم الثالث : ثانيا 
 محــرر رســمي هــو يول علــى ارتكــاب تزويــر فــأل مــع المــتهم اة االتفــاق والمســاعدياشــتركا بطريقــ 

 ٠٠بان اتفقـا معـه علـى ذلـك ) وليألموضوع التهمه ا( هرام النموذجي ألب عام ا    لسنه...التوكيل رقم 

قـراره بالتخـالص ٕا وةمام محكمـه جـنح مصـر الجديـدأ لتزويره والمثول به ةمداه بالمعلومات الالزمأفساعداه و

 .ة  ضدهما فوقعت الجريمة بناء على ذلك االتفاق وتلك المساعدةوالتنازل عن القضايا المقام

 ول ألالطاعن واملتهم ا: ثالثا 
 والمسـتحق الـدفع -/-/- ي هـو صـور الشـيكات والمسـتحق الـدفع فـي محـرر عرفـيارتكبا تزويرا فـ 

ـبــان اصـــطنعوها عـلــى ...  والمنســـوب صـــدورها للـثــاني لصـــالح -/-/- يوالمســـتحق اـلــدفع ـفــ -/-/- يـفــ

 وذلــك عـلـى النحــو ينف اـلـدقأمســتمــام محكمــه جــنح أ والمتــداول قضــيتها ة الثالثــةصــليألغــرار الشــيكات ا

 .بحاث التزييف والتزوير أالثابت بتقرير مصلحه الطب الشرعي قسم 

 ول ألاملتهم ا: رابعا 
جــنح   لســنه ...  رـقـم ة القضــيي البـيـان وهــو عــالم بتزويرهــا بـان ـقـدمها ـفـةاسـتعمل المحــررات ســالف 

 .ة مصر الجديد

 ، ٢١٣ ، ٢١٢ ، ٢١١ ، ٤١، ) ٣-٢(٤٠ق المـواد خـرين وفـآ معاقبه الطـاعن وة العامةطالبت النياب

 . من قانون العقوبات ٢١٥ ، ٢١٤

 . -/-/- ة وبجلسة قدم الطاعن للمحاكم٠٠وحيث 

 صدر احلكم
رين آلخلزامه بان يؤدي بالتضامن مع المتهمين إا و٠٠بمعاقبته بالسجن لمدة ثالث سنوات  

لزامه بالمصاريف إ فضال عن ٠٠لمؤقت  على سبيل التعويض ا٢٠٠١للمدعية بالحق المدني مبلغ 

 .ة  والمدنيةالجنائي

 ان  كوملا
خالله بحق الدفاع إ استدالله فضال عن يسبابه وافسد فأ يهذا الحكم قد خالف القانون وقصر ف 

 لسنة ..  وقيد الطعن برقم -/-/- فقد بادر الطاعن بالطعن عليه بالنقض من محبسه بتاريخ ٠٠

  :ي يل طعن بالنقض لماسباب الأ يهو يستند فو
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 سباب الطعنا

 ولألالسبب ا

 القصور فى التسبيب

حاطتها بواقعات االتهام املاثل عن بصر أ عدم قصور حمكمه املوضوع يف :ول ألالوجه ا

دي أ مما ٠٠وراقها املطروحة عليها أملام ببيانها وفقا للثابت بإل وعدم ا٠٠وبصرية 

  عقيدتها  استقرارها يف واختالهلا وعدم٠٠ىل اضطراب صورتها إ
  ٠٠٠ ذي بدء ئباد 

ن مالك أ العليا محكمه النقض ةرستها المحكمأ ي التة الفريدئ المباديانه ولما كان من المقرر ف 

 تحصلها مما يطمئن له ٠٠ الموضوع وتحصيل تصويرها معقود لمحكمة ة فهم صورة الواقعيمر فألا

خذ فيما أو مأجناح  حد عليها فيه والألقاتها فال سلطان طالا وهو من ٠٠ليه وجدانها إضميرها ويرتاح 

نها تستمد عقيدتها ألوراق بغض النظر عن موضوعه أل ايتورده مادام له اصل صحيح ومعين ثابت ف

 . عليها ة تعد مطروحىوراق الدعوأمن كل ورقة من 

 ن حد ذلك أال إ
 قراءه ىوراق الدعوأت أنها قرأ  علىة الداللييقطع ف  مدونات حكمها ماي فةن تورد المحكمأ 

 .نت بينها از ووةثبات والنفي عن بصر وبصيرإل اةدلأحاطت بأ بل و٠٠مبصره 

  هنأ ذلك بحيث قضي يف
ن تستعرض أ بيانا كافيا كما يجب عليها ىواقعه الدعو حكمها ين تبين فأ ةيجب على المحكم 

 .ال كان حكمها معيبا ويتعين نقضه أاع المتهم وخالل بدفإلنها اأال تجزئها تجزئه من شأ برمتها وةالواقع

  )١٤٧ ص ١٠٨ ق ٤٠ ج ة مجموعه قواعد القانوني٣١/١/١٩٣٨( 

 االستنتاج ومخالفه العقل والمنطق ين يكون حكمها مبرأ من التعسف فأ ٠٠ويتعين عليها كذلك  

ذا خالطته االحتماالت إل الن الدلي ةال تبني قضاءها على الفروض واالحتماالت المجردأمور وألوطبائع ا

 . االستدالل يسقطت صالحيته ف

 ال انه إ ٠٠هذا 

  يستقيم قضاء احلكم وبنيانهوحىت
يحرفها  وأ ومسخها ىوصال الدعوأن ينبذ وينتبذ تقطيع أ ٠٠وتكتمل له شروط صحته وكيانه  

ها باجتهاد غير محمود و بنشئألى قرينه يفترضها من عندياته إو افتراض العلم استنادا ألى غير مؤداها إ

 . غير مضرب يضرب ف يوأ
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 حكام اجلنائية أل ان املقرر يفأ ٠٠وذلك 
 ي مدوناته فينها تبني على تحصيل ملموس من هيئة المحكمة لواقعات التداعي وان توردها فأ 

ن محكمه الموضوع قد تفهمت الوقائع على نحو صحيح تكفى لحمل أ تنم عن ةصورة منظومة متناغم

 لمحكمة النقض مراقبة تطابق ى على السواء وذلك حتى يتسنةالبراء وأ ةدانإل باليهاإنتهت ا ي التةجالنتي

  .ليهاإ انتهي ي التةتلك الوقائع مع النتيج

 ملا كان ذلك 
صوله وسننه أ قد خانته فطنة القضاء وفروضه و٠٠ ة مقام تصور الواقعيوكان الحكم الطعين ف 

 وتمثل ذلك فيما ٠٠ حيث قصرت رؤيته وضلت بصيرته ٠٠مؤسفا  فضل الطريق وجنح جنوحا ٠٠

ليه إ واطمأن وجدانها ة يقين المحكمي شان تحصيله لواقعات االتهام وحسبما استقرت فيسطره بمدوناته ف

  لسنه ... المحضر رقم ي فة تضمنتها مذكرة نيابة مصر الجديدي انحصر عنها الواقعات التيوالت ٠٠

دلته أ يحداثه وتمحيصا فإ ي تضمنت ذات وقائع االتهام الماثل بحثا فيوالت ٠٠ ةاري مصر الجديدإد

 يصدار قرارها فإلى إجراء تحقيقاتها حيال واقعه االتهام إ مصر الجديدة بعد ة انتهت فيه نيابي والذ٠٠

 ٠٠ هدانأوراق قد خلت من دليل ألن اأ أيدلة أل لعدم كفاية اة الجنائيىقامة الدعوإلجه  والأوراق بألا

 وماله ٠٠ ذلك ة وعلى الرغم من حجي٠٠لى الطاعن إ ٠٠على نسب االتهام موضوع الحكم الطعين 

 .وراق الحكم الطعين أ سرد مضمونه بوقائع االتهام على يثار فأمن 

 ال انه اكتفى إ
   تهدر ذلك االتهامييراد مضمون االتهام الموجه للطاعن دون غيره من الوقائع التإ ب٠٠ ذلك يف 

 ي ف٠٠ ئ ذلك التصور وهذا التحصيل الخاطي معتكفا ف٠٠ اقترافه يثباته للطاعن فإوتدفع بالشك نحو 

 .حقه ي سنادها وثبوتها فإ ةن الدليل قام على صحأ

 ن أعلى الرغم من 
وراق أ قد حصله ٠٠حداث االتهام إل فهمها ي حصلته محكمه الموضوع فيذات التصور الذ 

 لديها ة المقيدة القضيي فة مصر الجديدة تصدت له نيابي والتةري مصر الجديدداإ  لسنه ... المحضر 

 .حصر تحقيق      لسنه...برقم 

 مؤكدة 
 ةقامإلجه  والأصدار قرارها بإ ذلك كله على ي الطاعن منتهية فةدانإ الدليل على ةعدم كفاي 

 . ضدهىالدعو

 مر ألوهو ا
  مدونات حكمها يال ما قررت فأذلك االتهام وحداث ألمام محكمه الموضوع بإ غاب عن يالذ 



 ٦

 .سنادها للطاعنإ ة وصفتها عن وقائع االتهام قد قام الدليل على صحي التةن الصورأ ب٠٠

  ذلك مصدره يف
 تحصيل تلك الوقائع يصاب مدوناته جمله وتفصيال فألي سقوط إسلس أ مما ٠٠حكمها الطعين  

 .وداللتها 

 كون معه  يوهو ما
 قصده الشارع من تسبيبه بل ييتحقق به الغرض الذ  الة صورة مجهلي فطعين قد وردالحكم ال 

فعال أل حمل مقصود ما على اي التة بيان تلك الواقعيبهام فإلصابه الغموض واأكثر من ذلك فقد ألا

ركان مما له شان هام تترتب عليه ألخرج عن هذه ا  وكذا ماةركان الجريمأ تتكون منها يوالمقاصد الت

 .نتائج قانونيه 

  )٦٢٢ ص ٨ ق ٤حكام النقض لسنه أ مجموعه ١٩٩٨ مايو ٣ ينقض جنائ( 

 وعليه  
 واسند ةصول القاعدأ تحصيل فهم الواقعة على هذا النحو يكون قد خالف يفان الحكم الطعين ف 

 والمقيدة ة مصر الجديدة تناولتها مذكرة نيابيحداث التأللى الطاعن دون دراية وبحث وتمحيص اإاتهامه 

 ساقتها محكمة ي التةدلألدله تماثلت مع اأ وما تضمنته من قرائن و٠٠حصر تحقيق    لسنه ...برقم 

ثار أ وقررت عدم كفايتها لتحقيق ٠٠لى الطاعن ة إدانإل نسب اي لم تعتد بها فةن النيابأال إالموضوع 

 .ذلك االتهام 

  يؤكد يمر الذألا
لمام بها على نحو يوضح إل وا٠٠واجهته لعناصر االتهام  ميبهام الحكم الطعين وغموضه فإ 

 .حداثها أهم أ يليها فإن محكمه الموضوع قد فطنت أعن 

 ن أحكام حمكمتنا العليا على أوقد تواترت 
ثبتته أسبابه مجملة وغامضة فيما أبهام متى جاءت إلالمقرر أن الحكم يكون مشوبا بالغموض وا 

كانت بصدد الرد على  وأو ظروفها أ ةركان الجريمأ ببيان توافر ةتعلقفته من وقائع سواء كانت م نوأ

كانت  وأ على وجه العموم ةدانإل بعناصر اةذا كانت متعلقإ ة من الدفوع الجوهريةوجه الدفاع الهامأ

 ى موضوع الدعوي عن اضطراب فكرته من حيث تركيزها فئ تنبيسبابه يشوبها االضطراب التأ

و التطبيق أ ىتعلق منها بواقعه الدعو يمكنه من استخالص مقوماته سواء ما ا ال ممةوعناصرها الواقعي

 .عمال رقابتها على الوجه الصحيح أ محكمه النقض من يالقانوني وتعجز بالتال

  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 

 ) ق ٥٩ لسنه ٢١٦١١ طعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 
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 مر ألوهو ا
 تحصيل يبهام فإل التسبيب واالضطراب وايفيه بالقصور الشديد فصم الحكم المطعون و ييالذ 

عمال رقابتها على الوجه الصحيح أ العليا محكمه النقض من ةوقائع االتهام مما تعجز معه المحكم

 .إلحالة فيتعين لذلك نقضه وا

 حماكمه الطاعن إجراءاتىل بطالن شاب إ أسلس ٠٠ التسبيب قصور يف : الوجه الثاني

 حمكمه إطالع يصاحب ذلك أن دون ٠٠ تزوير حمرر رمسي يفاالشرتاك  جبرمية

 ٠٠  ة خالفته تلك الورقيصل الذألو حىت اأ املزورة الورقةاملوضوع على 
 التزوير ة محل جريمةن تطالع الورقأ ٠٠ على محكمه الموضوع ٠٠ من المقرر ه ان٠٠ ةبداي 

 يفرضه عليها واجبها نحو تمحيص ٠٠م التزوير  جرائي فةجراءات المحاكمإجراء جوهري من إ وهذا ٠٠

مر أ وهو ٠٠ ساحته أو يبرأيدين   ما٠٠ شواهد التزوير ي بما يحمله ف٠٠ه المتهم ب يدان يالدليل الذ

 .وجب تصحيحه بنقضه أصاب حكمها البطالن وأال ا و٠٠تباعه أكان مقضيا عليها 

 رساء ذلك املبدأ إوقد تواترت على 

  حكمها  يفحكام حمكمة النقضأ
)  التزوير ةجريم (٠٠ ة محل الجريمةطالع على الورقإل اةغفال المحكمإن ألئن كان من المقرر  

جراء إ ةطالع المحكمة بنفسها على الورقة المزورإجراءات المحاكمة الن إ يعيب ى عند نظر الدعو٠٠

 ىساسي بالدعوألدليل ا تمحيص الي جرائم التزوير يقتضيه واجبها في فةجراءات المحاكمإجوهري من 

 يحمل شواهد التزوير ومن ثم يجب عرضها على بساط ي هي الدليل الذةن تلك الورقأعلى اعتبار 

  موضوع ةن الورقألى إيه فيها ويطمئن أ حضور الخصوم ليبدي كل منهم ري فة بالجلسةالبحث والمناقش

 . جرت مرافعته عليها ي هي التىالدعو

  )٢٥/١٢/١٩٧٢ ة جلس ق٤٢ لسنه ١١٥٠طعن رقم ( 

 يضا أوقضي 
 يعيب ى التزوير عند نظر الدعوة محل جريمةطالع على الورقإل اةغفال المحكمإن أمن المقرر  

جراءه وغاب على محكمه ثاني درجه تداركه إول درجه أ فات على محكمه يمر الذأل اةجراءات المحاكمإ

طالع إلى إشار أن يكون الحكم قد أ يغير من ذلك مما يعيب حكمها بما يبطله ويوجب نقضه وال

ال إيكفي   الة على تلك الصورةطالع المحكمإالمحكمة على الصورة الشمسية للسند المدعي تزويره الن 

 . حاله فقد اصل السند المزور يف

  )٦/٣/١٩٨٠ ة ق جلس٤٩ لسنه ١٢٦٥طعن رقم ( 
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 كان ذلك  ملا
 ٠٠صدرته أ ين هيئه محكمة الموضوع الت أ٠٠سباب الحكم الطعين أوكان البين من مطالعة  

 ب عام ... اصطناع التوكيل رقم يف) ول ألالمتهم ا ( ٠٠خر آ االشتراك مع ةلى الطاعن جريمإنسبت 

ول من أل تمكن المتهم اي تمثلت ف٠٠ ة على مقولة واهي٠٠هرام على غرار التوكيل الصحيح الصادر ألا

 .ة جنح مصر الجديد   لسنه ... ، ...، ... رقام أحضور جلسات القضايا 

 وذلك على الرغم 
ن بياناته مغايرة أو أوراق يؤكد اصطناع ذلك التوكيل أل ايمن عدم وجود دليل فني واحد ف 

بين لها من مطالعتها لمحاضر فيما يتما استشهدت به محكمه الموضوع لهم إال  ال٠٠للتوكيل الصحيح 

ول عن نفسه بموجب ذلك ألوراقها حضور المتهم اأ وقد اثبت على ٠٠ -/-/- ، -/- ، -/-جلسات 

 .عن الشاهد الثاني ة  القانونيةنابإلالتوكيل وليس با

 وذلك االستشهاد 
 التوكيل المثبت على محاضر الجلسات ي دللت به محكمه الموضوع على وقوع التزوير فيالذ 

 ةال على الورقإكون  يليلها ال الن تلك الشواهد د٠٠حوال شواهد التزوير أل حال من اأييحمل ب  ال٠٠

 .المدعي تزويرها 

 ومن مطالعة مدونات احلكم الطعني 

  ةثبت على حماضر جلسات احملاكمأوما 
 ٠٠ المزورة والمتضمنة الشواهد على تزويرها ةهيئة المحكمة على الورقإطالع كد معه عدم أيت ما 

 . عليها ة المزورة الصحيحة الورقىو حتأ

  يك البطالن الذعفيها من ذل يوال

  ةجراءات احملاكمإصاب أ
 وذلك لبعد ٠٠ اقتناعها بتزوير ذلك المحرر الرسمي ي ف٠٠تكزت عليه اع و٠٠ما استشهدت به  

 مصر ي فة العامةراق تحقيقات النيابأوالمحرر عن نظرها ولسابقة طرح تلك القرينة المستشهد بها على 

 . للطاعن ةدانإلات التزوير ونسب اثبإللى عدم كفايتها إ انتهت ي والتةالجديد

 ينال من ذلك النعي  وال

 ثبات إل جمال احكم حمكمه النقض يف

 القائل 
المطروحة ألدلة لى اإ واطمئنانه ي المواد الجنائية هي باقتناع القاضيثبات فاإل ين العبرة فأ 

  ينص عليه واثبات التزوير ذا الزمها القانون بدليل معينإال إليه إ دليل يرتاح أيخذ بأن يأعليه وله 
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 .ة  السائغألدلة من اةليه المحكمإ فيه بما تطمئن ةواستعماله ليس له تاريخ خاص والعبر

  )٢٤/١٢/١٩٧٢ ق جلسه ٤٢ لسنه ١٤٥الطعن رقم ( 

 وذلك الن 
 بين ةالجريمأدلة  تحمل ي فهي ذاتها الت٠٠ ة المزورةال من الورقإيكون  ثبات التزوير الإمجال  

 وصوال ٠٠ ينبغي عرضها على بساط البحث لمناقشتها ي التةالسائغألدلة  وهي كذلك ا٠٠ها ضلوع

 . تزويرها ة مدي صحيلداللتها ف

 وضحته حمكمه النقض  أ يمر الذألوهو ا

  حكمها القاضي يف
 ةثناء وجود القضيأراق المدعي بتزويرها ألوطالع على اإل اةغفال المحكمإن أانه من المقرر  

 الجريمة التي ةدلأوراق هي أل ويستوجب نقض الحكم الن تلك اةجراءات المحاكمإرها مما يعيب تحت نظ

 .ة  بالجلسة الشفهيةينبغي عرضها على بساط البحث والمناقش

  )١/٣/١٩٦٥ ة ق جلس٣٤ لسنه ١٨٩٤طعن رقم ( 

 مر ألوهو ا
 ي التةطالع الهيئن تأ دون ٠٠لى الطاعن إدانته أ يكون معه الحكم الطعين قد نسب يالذ 

 يجراءات فإلصاب األي بطالن إسلس ذلك أسبابه القصور مما أصاب أ ف٠٠ ةدانإلصدرته دليل تلك اأ

 .ة حالإلتعين لذلك نقضه واي ف٠٠محاكمة الطاعن 

جـراءات حماكمـه الطـاعن إصـاب أخر أىل بطالن إسلس أ التسبيب صور يفق: الوجه الثالث 

 ة القضي يف١١/٧/٩٩ املؤرخ ةهو ودفاعه حمضر اجللسن يطالع أ دون ٠٠ هدانتإوذلك ب

  واملدعي تزويرهة جنح مصر اجلديد٩٩لسنه ... رقم 
ن يطلع أ التزوير واالشتراك فيها دون ة الطاعن عن جنايةدانإن محكمه الموضوع قضت بأذلك  

قضية رقم  محضر جلسة الي تمثلت فيالطاعن ودفاعه على احدي تلك المحررات المدعي تزويرها والت

ول ألوراقه قرائن تزوير المتهم اأ والمثبت على ٠٠ -/-/- والمؤرخ ةجنح مصر الجديد    لسنه... 

بداء إ ذلك حتى يتمكن دفاع الطاعن من يهرام واشتراك الطاعن معه فألا    لسنه ...للتوكيل رقم 

 المحاكمات الجنائية صولأتوجبه  يخالف ما  وهو ما٠٠ المدعي تزويرها ةمالحظاته حيال تلك الورق

 ى الدعويطالع المتهم ودفاعه عليها قبل الفصل فإ تستلزم ي المحررات والتيعند نظر جرائم التزوير ف

 التزوير ة هي نفسها محل جريمةوراق المضبوطألن اأوال من أكد أ للتةحتى تتاح لكل منهما الفرص

 ة عرضه محرزا على هيئه المحكمىو حتأ ٠٠يدل على تحريز ذلك المحضر  يوجد ما  وانه الةخاص

 تواجد الطاعن ومدافعه يدل على ذلك من قيام هيئة المحكمة بفض حرز األوراق المزورة فأ وليس ٠٠
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 قد ٤ ص -/-/- محضر جلسة المحاكمة المؤرخ ين ذلك الحرز ووفقا لوصفه المثبت فأال إ ٠٠

 وثانيا لكي تتاح له ٠٠ ة الجديدجنح مصر   لسنه ... رقم ةر عن ذلك المحضر والخاص بالقضيسانح

 .نها أيعن له من دفاع ودفوع بش بداء ماإل كذلك ةالفرص

 غني عن ذلك  يوال
طالع هيئتها على ذلك إ حكمها الطعين دون محاضر جلساتها من يثبتته محكمة الموضوع فأما  

جراءات إ جراء هام منإ وهو ٠٠طالع الطاعن ودفاعه عليه إيدل على   الن ذلك ال٠٠المحضر 

 .تمامه إيغني عنه سوى   الةالمحاكمات الجنائي

 انت كوملا
 عرض ذلك المحضر يجراء والمتمثل فإلمحكمة الموضوع لم تقم من جانبها على تحقيق ذلك ا 

 خلت من تحقيق ذلك ي والت٠٠ ة حضور الطاعن ودفاعه بالجلسات العلنييوبيان محتواه تفصيال ف

 دور الحكم الطعين  وحتى ص-/-/- ةابتداء من جلس

 وال يرفع هذا العوار 
 جرائم ي فةجراءات المتبعإليكفي لسالمه ا جراء الإلطالع هيئة المحكمة عليه الن ذلك اإ 

 .ستلزمها القانون ا ي التةجراءات الجوهريإلالتزوير ذات ا

  ذلك حيث قضت حمكمتنا العليا يف
يكفي بل يجب  مطعون عليه بالتزوير الو الأطالع المحكمة وحدها على المحرر المزور إبان  

 وعرضه ةطالع على المحرر المنسوب للمتهم تزويره بالجلسإل جرائم التزوير ايجراءات فإللسالمة ا

 .عليه وعلى المدافع عنه 

  )١١٧٤ ص ٢٣١ رقم ٢٠ س ١٩٦٩كتوبر سنه أ ٢٧نقض ( 

 وقضى كذلك 
ال أ اطلعت على المحرر المزور ةالمحكمن أ مدوناته يكان الحكم المطعون فيه وان اثبت ف لما 

 حضور ي فىثناء نظر الدعوأطالع قد تم إلن ذلك اأو الحكم أيبين من محضر جلسة المحاكمة  انه ال

 .الطاعن 

جراءات إجراء من إ بل يجب كة المزورة وحدها على الورقةطالع المحكمإيكفي  ولما كان ذلك ال 

 ة على بساط البحث والمناقشة الجريمةدلأعرضها باعتبارها من  عن جرائم التزوير ى الدعوي فةالمحاكم

 هي ىن تلك الورقة موضوع الدعوألى إ حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن  ي فةبالجلس

 يعيب الحكم الطعين مستوجبا يمر الذألجراؤه وهو اإ ةفات المحكم  وهو ما٠٠ دارت عليها مرافعته يالت

  .نقضه
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 ) ق ٥٨ لسنه ٩٩ طعن ٢٦ رقم ١٥٠ ص ٤٠ لسنه ١/٢/٨٩نقض ( 

 ) ق ٤٧ لسنه ٢٣٩ طعن ١٥٦ رقم ٧٤٦ ص ٢٨ لسنه ٢٢/٦/٧٧نقض ( 

 يرفع هذا العوار كذلك  وال
جراء الجوهري كان يتعين إلطالع على ذلك المحرر الن هذا اإلمساك دفاع الطاعن عن طلب اإ 

 .لى طلب الدفاع إن تقوم به من تلقاء نفسها دون حاجه أ ةعلى المحكم

 جراءات احملاكمة إالن 
 بنفسها على المحررات محل الطعن ةطالع المحكمإ جرائم التزوير واالستعمال تستلزم يف 

 حضور المتهم والمدافع عنه كما يتعين كذلك تمكينه ودفاعه من يجراء فإلن يتم هذا اأبالتزوير ويتعين 

 ي المحررات المزورة جسم الجريمة في يتكون منه وباقيطالع ليبدي مالحظاته على ذلك المحرر والذإلا

يمكن الطاعن  جراء الجوهري ماإل ذلك اي هذا فضال عما ف٠٠ تدور معها وجودا وعدما يالتزوير الت

 حمل على ي والذ٠٠طالع على ذلك المحضر إلساس واقعي مستمد من اأبداء الدفوع على إودفاعه من 

 ٠٠هرام ألعام ا  لسنة ...  تزوير التوكيل رقم يا محكمة الموضوع ف استشهدت بهيوراقه القرائن التأ

  . ارتكابه ذلك التزويري فةونسب للطاعن المشارك

 حيث قضى بان 
طالع عليها عند نظر إلوراق محل التزوير وتمكينها الخصوم من األطالع المحكمة على اإ 

 تمحيص ي فةزوير يقتضيه واجب المحكم جرائم التيجراءات المحاكمة فإجراء جوهري من إ هو ىالدعو

غفال ٕا التزوير وةدلأ يحمل ي هي الدليل الذةن تلك الورقأ على اعتبار ى الدعوي فيساسألالدليل ا

 .جراء يبطل الحكم ويستوجب نقضه إل اتخاذ هذا اةالمحكم

 ) ق ٦٢ لسنه ٤٠٧١ الطعن رقم ١٩٩٣ سبتمبر سنه ٨نقض ( 

 ) ق ٥٩ لسنه ٤٧٦٣٢ن رقم  الطع١٩٩٣ نوفمبر سنه ١٠نقض ( 

 وقضت حمكمتنا العليا كذلك 
 ين تكون فأ الجنايات يجب يجراءات المحاكمة فإن أ القانون ي فةساسيألنه من القواعد اأب 

حوال المقول بارتكاب ألن دفتر اأذا كان الثابت إ فةمام المحكمأمواجهه المتهم ومحاميه مادام قد مثل 

 ويستوجب ةعليه بمعرفة المحكمة وحدها فهذا بطالن يعيب المحاكمطالع إلالتزوير فيه قد حصل ا

 .نقض الحكم 

 مادامت ةعبرة بما قاله الحكم من اكتفاء الدفاع بما ورد بهذا الدفتر بمحضر تحقيق النياب وال 

 يطالع عليه بمعرفتها استجالء لوجه الحق فإل لم تقرر االكتفاء بذلك التحقيق وقررت لزوم اةالمحكم

 .ى والدع
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  )٧١٥ ص ٢٣١ رقم ١ ة السن٣/٥/١٩٩٠نقض ( 

 قدم  تذا كان ماإو
صابه من أ وهذا لما ٠٠ ةعادإلسبابه واجب النقض واأ يفان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا ف 

 ٠٠طالع على ذلك المحرر إلامن جراءاته من بطالن لعدم تمكن الطاعن ومدافعه إعوار ولما شاب 

لى الطاعن بموجب قرينة لم إ ةدانإلن تثبت اأ ٠٠ ي ف٠٠عقل والمنطق  مع حكم الىيتناف وهو ما

 .و دفاعه أيطالعها هو 

 تقدم ىل ماإويضاف 

 حكم حمكمة النقض  

 القاضي 
  ومن المقرر انه ال٠٠تضمنته من جرائم  كملها وماأ بى صورة وقائع الدعوين الطاعن ينازع فأ 

 ييحقق مصلحة الطاعن ف  وهو ما٠٠ت تلك المنازعة محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة متى قام

 .التمسك بهذا الوجه من وجوه الطعن واتخاذه سببا لطلب نقض الحكم الطعين 

 ) ق ٥٥ لسنه ٣٦٠٣ طعن ١٨٨ رقم ٩٨٥ ص ٣٧ ة السن٣٠/١١/٨٦نقض ( 

 مر ألوهو ا
 .ة حالإل يتعين معه نقض الحكم الطعين وايالذ 

سبابها على أ وجه دفاع الطاعن يفأليرادها إ عدم ملوضوع يفقصور حمكمة ا: الوجه الرابع 

  البحث والتمحيص قسطتها حقها يفانها قد طالعتها وأحنو يكشف 

 حيث قضت حمكمة النقض بان 
 للرد على كل ة مناحي دفاعه المختلفيتلتزم بمتابعة الطاعن ف  الةن المحكمأصل ألولئن كان ا 

نها واجهت عناصر أيدل على   حكمها ماين تورد فأ يتعين عليها نهأال إشبهه يثيرها على استقالل 

نها أليها ووازنت بينها عن بصر وبصيرة وإنها فطنت ألمت بها علي وجه يفصح عن أدلتها وأ وىالدعو

و أنها اطلعت عليه أسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن أو أن التفتت عن دفاع الطاعن كلية أ

 .ها يكون قاصرا قسطته حقه فان حكمأ

  )٨٤٠ - ١٤٩ - ٣٦ س - ١٠/١٠/١٩٨٥نقض ( 

  )١٠٣٣ - ٣٢  س - ١٨١ - ٣٢ ص - ٣/١٢/١٩٨١نقض ( 

  )٢٧٥ - ٣٢/٤٧ س - ٢٥/٣/١٩٨١نقض ( 

  ) ٧٨٩ - ١٦٧ - ٣٠ س - ٥/١١/١٩٧٩نقض ( 

  )٣٩٤ - ٨١ - ٣٠ س - ٢٦/٣/١٩٧٩نقض ( 
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  )٤٤٢ - ٨٤ - ٢٩ س - ٢٤/٤/١٩٨٧نقض ( 

 وقضى كذلك 
نها يتعين أال إ ة مناحي دفاعه المختلفيتلتزم بمتابعه الطاعن ف  الةن المحكمأصل ألولئن كان ا 

نها ألمت بها على وجه يفصح عن أ وىنها واجهت عناصر الدعوأيدل على   حكمها ماين تورد فأعليها 

 يحكم االبتدائيد الأن الحكم المطعون فيه أ لما كان ذلك وكان الثابت ٠٠ليها ووازنت بينها إفطنت 

يرادا وردا عليه رغم جوهريته التصاله إن يعرض لدفاعه أ دون ةوقف تنفيذ العقوبأسبابه وان أل ةدانإلبا

 وتعلقه بموضوعها وبتحقق الدليل فيها لو انه عني ببحثه وتمحيصه وفحص المستندات ىبواقعه الدعو

ذا سقط إ ولكنه ى الدعويي فأه وجه الرن يتغير بأمر فيه لجاز أل اةلى غايإالتي ارتكز عليها بلوغا 

قسطته حقه فانه يكون مشوبا بالقصور أ حاطت به وةن المحكمأجمله ولم يورده على نحو يكشف عن 

 .بما يبطله ويستوجب نقضه 

  )٧٦٢ ص ١٣٤ ق ٣٦حكام محكمة النقض س أمجموعة ( 

 كان ذلك  ملا
ن المحكمة قد أد خال مما يدل على  انه ق٠٠وراق الحكم الطعين أوكان الثابت من مطالعه  

نها قد أ حيث ٠٠ليها إنها قد فطنت ألمت بها على نحو يفصح من أدلتها وأ وىواجهت عناصر الدعو

نها لم تطالع دفاع أيكشف عن   واسقطته جمله وتفصيال وهو ما٠٠يراد دفاع الطاعن كليه إالتفتت عن 

 .الطاعن ولم تقسطه حقه 

 وذلك
لى إ االتهام الموجه ي فأي تغيير وجه الريفاع الطاعن اتسم بالجوهرية فن دأعلى الرغم من  

 . حكمها الطعين ييراد مضمونه فٕان المحكمة عنت ببحثها له وأالطاعن لو 

 تي أل اوهذا املضمون يتمثل يف
 يوالت ٠٠ بالعديد من الدفوع ٠٠حيث دفع المدافع عن الطاعن االتهام المنسوب اقترافه له  

 :تي آل ايريتها ف جوهىيتجل

 التزوير حمل اتهام املتهم ة جانب الطاعن بشان جرمي عدم توافر صفة الشريك يفيف: وال أ

  ٠٠ول ألا

 وقد اعتكز ذلك الدفاع
 ي من قانون العقوبات وحصرها لوسائل االشتراك ف٤٠ نص المادة يورده المشرع فأعلى ما  

 .ة ها لالتهام على وسيلتين هما االتفاق والمساعد وصفي فة العامة حصرتها النيابي والت٠٠الجريمة 
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  ةوقد دفع تلك اجلرمي
  يعد شرطا أساسيا لوجود االشتراك ي والذ- ي القصد الجنائ-بانتفاء قصد االشتراك لدي الطاعن  

ن يكون من ارتكبها قصد أفعال المادية وحدها العتبار من يقارفها شريكا بل يجب أل تلك ايفال يكفى ف

 . وقعت ي الجريمة التيكة فالمشار

 وقد دللت على صحة ذلك

 حكام حمكمة النقض  أ

 فيما قررته  
ذا كان المتهم غير عالم بالجريمة فال يكون شريكا فيها ولو قام بعمل استعان به الجاني إمن انه  

 يكفي وحده لتوافر االشتراك  ن العلم بالجريمة الأ كما ٠٠ تنفيذها يف

  )٢٢٩ ص ٨٨ رقم ٢ ة مجموعه المكتب الفني السن٢٧/١١/١٩٥٠نقض جنائي ( 

 وبناء على ذلك 
ن النيابة ى أ حت٠٠ ذلك االتهام يوراق االتهام قد خلت مما يفيد اشتراك الطاعن فأن أوحيث  

وراق تحقيقاتها أ ي ولم تدلل ف٠٠ جانب الطاعن ي الجريمة فيالعامة لم تستظهر عناصر االشتراك ف

 ٠٠وراق ألقوال الشاكين على الرغم من مخالفتها للواقع الثابت باأبل انساقت وراء  حقه يعلى توافرها ف

خر وهو المتهم الثالث بطريق االتفاق والمساعدة مع أ اشتراكه ويمة من وراء ذلك على الطاعن فدمق

  .هرام النموذجيألعام ا  لسنه ... محرر رسمي وهو التوكيل رقم يول على ارتكاب تزوير فألالمتهم ا

 قرار أعلى الرغم من 
قرار الطاعن إ وكذا ٠٠ بعدم معرفته بالطاعن ٠٠ تحقيقات النيابة العامة ي ف٠٠ول ألالمتهم ا 

 يمر الذأل وهو ا٠٠ال خالل الجلسات ذاتها فقط إ بعدم معرفته بذلك المتهم بل وعدم تقابله معه ٠٠

 .يدينه باالشتراك   تحريها اليمال فهإلن مجرد اأ بل ٠٠ ةيهدر قرينة علم الطاعن بتغيير الحقيق

 وقضت على ذلك النحو حمكمتنا حمكمة النقض 
 الواقعة المزورة ةن يكون المتهم عالما بحقيقأ جريمة التزوير ي فيانه يجب لتوافر القصد الجنائ 

لى  واالحتجاج بها ع٠٠ الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من اجله ي فةقد قصد تغيير الحقيق

 تحريها يهماله فإ غير ثابت بالفعل فان مجرد ةذا كان علم المتهم بتغير الحقيقإنها صحيحة فأاعتبار 

 .يتحقق بها هذا الحكم  مهما كانت درجته ال

ليه الصاوي إشار أ ٠٠ ٢٨٠ ص ٥١ رقم ١٩ س ٢٦/٢/١٩٦٨ ة ق جلس٣٨ لسنه ٦٦الطعن رقم ( 

 ةعاما طبعه نادي القضان  خمسيي قررتها محكمه النقض فيت الة مجموعه القواعد القانونيىيوسف القبار

  . )١٥٨٦ ص ٢ ج ١٩٩٥
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 مر ألوهو ا
  تزوير ذلك المحرر الرسمي يول فأل باالشتراك مع المتهم ا٠٠ يدفع عن الطاعن اتهامه يالذ 

  على حمض افرتاضات جمردة عن الواقع بني يلذالتهام اوهو ا: ثانيا 
 وضعت صوب أعينها مصلحه الطاعن ٠٠ في تحريك ذلك االتهام ةم العاةن النيابأ يوذلك ف 

 مدوناته مسندا االتهام يفصح عنه الحكم الطعين فأ ما ٠٠ ذات التزوير بتلك المحررات وهو ارتكاب يف

 . ذلك ي التزوير عكيزة له في متخذا من مصلحته ف٠٠لى الطاعن إ

  يتعارض مع دروب العقل واملنطق يمر الذألوهو ا

   ةاملؤكد حكامهاأ رستها يفأ ي والت٠٠ حمكمة النقض ئ مبادومع
  ثبوت اشتراكه فيه والعلم به ييكفي ف  التزوير الين مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحة فأ 

 ) ق ٥٦ لسنه ٧٠٦٣ ط ١٦/٣/١٩٨٧نقض ( 

 من عدم دانة الطاعن على الرغمإ افترضته النيابة العامة مخطئة السبيل نحو يمر الذألوهو ا 

 .ثم آلاقترافه ذلك ا

 اقرتفتها النيابة العامة ياملخالفات التذلك أن أوراق االتهام طويت علي العديد من : ثالثا 

  يثبات اجلنائإل ا العامة يفة القاعدصوب
 عـدم أي ٠٠ المـتهم ي تتطلـب افتـراض البـراءة فـيثبـات الجنـائإل اي فـ٠٠ن القاعدة العامة أحيث 

ليـه إ ة وعلى النيابة العامة تقديم الدليل على ثبوت التهمة المنسوب٠٠ دليل على براءته أيمطالبته بتقديم 

 .مر مفترض أ الن البراءة ٠٠ ةثبات البراءإيجوز تحميل المتهم بعبء   حيث ال٠٠

 ةجراءات الجنائيإل قانون اي مؤلفه الوسيط فيفتحي سرور ف/ ليه السيد الدكتورإشار أوهو ما  

 :ن أ من ٢٨٩ ص ١٧٠د  بن١٩٨٥طبعه 

ن أ دليل على براءته فله أي المتهم وعدم مطالبته بتقديم ي يتطلب افتراض البراءة ف٠٠المبدأ  

 ة تقديم الدليل على ثبوت التهمه المنسوبة وعلى النياب٠٠ ضده ة المقامىيتخذ موقفا سلبيا تجاه الدعو

 ليه إ

 ال انه ووفقا ملا هو ثابت إ

 لعامة من حتقيقات النيابة ا
ثبات نسبه ذلك إ بل ووقوفها موقفا سلبيا تجاه ٠٠ساسية أل ا٠٠يؤكد خرقها لتلك القاعدة  ما 

 .لى الطاعن إاالتهام 
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 ويتضح جاللة ذلك مما سطرته 

  ثبوت ةدلأطلقت عليه وصف أوفيما 

   متثلت يفيذلك االتهام على الطاعن والت
 وقد وردت شهادتهما فضال عن كونها ٠٠لعامة  اة تحقيقات النيابيف ... و...  كال من ةشهاد •

ن لهما إ ف٠٠و حتى مجرد قرينه معتبره تعززها أوراق أل دليل مادي واحد باةيد بثمأمرسله ولم تت

 ولم يكن ٠٠ليه إ الوصول مبتغي وهو هدف ٠٠ نحو الطاعن ةدانإل نسب ايمصلحة جارفة ف

ى الرغم من ذلك اعتصمت النيابة العامة  وعل٠٠ال باالدعاءات العارية من السند إتحقيق ذلك 

 . للطاعن ةدانإل نسب ايقوالهما واتخذت منها سندا لها فأب

 وردت على نحو يتناقض ي والت٠٠ النموذجي ألهرام بمكتب توثيق اةالموظف... / ة السيدةشهاد •

ه على  داللتينها دليال قاطعا فأ بل ٠٠ثبات االتهام نحو الطاعن إ قائمه يمع كونها دليال ف

توثيق   لسنه ...كدت قيامها على تحرير التوكيل الرقيم أنها أ حيث ٠٠براءته من ذلك االتهام 

لى السيد إ.... عن نفسها وبصفتها صاحبة ... / والصادر من السيدة٠٠هرام النموذجي ألا

 بوجود  جزميمر الذأل جميع القضايا وهو ايتبيح الصلح والتنازل فوان تلك الوكالة ... / ستاذألا

 محاضر يول فألرفق صورته المتهم اأ ي وهو التوكيل الذ٠٠ ذلك التوكيل بالفعل وصحته

 منه ة العامة النياباتخذت وعلى الرغم من ذلك ٠٠ ةالشرطة المحررة بقسم شرطه مصر الجديد

 . الطاعن إلدانة إلي نسب ايسندا لها ف

 -/-/- ،-/-/- ي الدفع فةستحقسفر عنه نتاج فحص مصلحة الطب الشرعي للشيكات والمأما  •

ن التوقيع المنسوب للطاعن مختلف أال إصول ألنها محرره بياناتها بذات خط اأ من -/-/-، 

ن أليه حيث إ الطاعن مما اسند ة وذلك النتاج هو ما يؤكد قطعيا ببراء٠٠صل أل ايعن نظيره ف

صول تلك الشيكات أ  صلب الشيك يؤكد تحريري فةيلذاتحاد الخط المحرر به البيانات الم

 اختالف التوقيع أما...  ةصول الشيكات الصحيحأ لبيانات ةها هي المحررألن.......  من ةالمزور

 وعلى الرغم من ذلك جعلت النيابة العامة منه ٠٠يؤكد انقطاع صلة الطاعن عن تلك الشيكات 

 . له إلدانة نسب ايسندا لها ف

سنه جنح ل... ،... ، ... رقام أضر جلسات القضايا ثبت للنيابة العامة من مطالعتها لمحا ما •

هرام النموذجي عن ألعام ا  سنه ...ول بالتوكيل رقم أل من حضور المتهم اةمصر الجديد

 وما تبينته ٠٠ل ألو عن الشاهد اةالقانونيإلنابة  وقد خلت عما يفيد حضوره با٠٠... مؤسسه 

 ٠٠يضا أول ألين المتهم ا يدء بل والي شي فيدين الطاعن  ال٠٠ هذا الشأن يالنيابة العامة ف

 فان عدم تحرير ٠٠ وكذا ٠٠وراق تلك المحاضر أنه ليس هو القائم على تحرير ما اثبت علي أل

  لسنه ...يدل على حضوره مباشره بالتوكيل رقم  بيانات التوكيل الصادر له من الشاهد الثاني ال



 ١٧

 تكون يحضور الجلسات من المحامين والت ي وفقا لما جري عليه العرف ف٠٠هرام ألعام ا

 يبيح التنازل ييثبت هو التوكيل الذ  فضال عن ذلك فان عادة ما٠٠نابة القانونية المفترضة إلبا

) ول بتوكيل مزور أليؤكد عدم حضور المتهم ا ما ( ٠٠لى ذلك كله إ ويضاف ٠٠والتصالح 

 ٠٠كيل الصادر له من الشاهد الثاني  من التو٠٠رفاق صور التوكيالت إول بأل قيام المتهم ا٠٠

جنح   لسنه ... ، ...، ... رقام أ بة الجنحة محاضر الشرطي ف٠٠وكذا التوكيل المدعي تزويره 

 .ة مصر الجديد

 ة المواد الجنائيين الحقائق فأ حيث ٠٠ليه إ تدفع باالتهام عن الطاعن وال تنسبه ٠٠وهي دالئل  

 ي التةساسيأل اة عن حدود القاعدة العامة خرجت به النيابيالذ ٠٠خذها بالظنون والفروض أح  يصال

 .رسمها المشرع 

 الطاعن ة تؤكد براء٠٠ ة وغيرها مما اثبت على محاضر جلسات المحاكم٠٠وجماع تلك الدفوع  

 هيئه أي تغيير مجري ري ف٠٠ ةيترتب عليه اتصافها بالجوهري  وهو ما٠٠ليه إمن االتهام المنسوب 

 .المحكمة 

 مدونات حكمها ييراده محكمه الموضوع فإ وعلى الرغم من وضوح ذلك التفتت عن ٠٠نه إال إ 

 .الطعين 

 مر ألوهو ا
 بمصير ةنها مؤثرأ ي فةنها لم تطالع تلك الدفوع على الرغم من اتصافها بالجوهريأ ينم عن يالذ 

حقاقا لها إت ببحثها وتمحيصها ليها وعنإذا التفتت محكمه الموضوع إي فيه أاالتهام وفى تغيير وجه الر

 .بداءها دفاعا عن الطاعن إ ةوتحقيقا لغاي

 وعلى ذلك النحو 
وجه أليراده إ التسبيب لعدم ين الحكم المطعون فيه قد وصم بالقصور الشديد فأفقد ثبت وبجالء  

 البحث يقسطتها حقها فأن محكمته قد طالعتها وأسبابه على نحو يكشف من أ يدفاع الطاعن ف

 .إلحالة التمحيص مما يتعين نقضه واو

 ينال من ذلك النعي  وال
ن ورقة الحكم هي أل ذلك ٠٠ ةوراق محاضر جلسات المحاكمأثبتت على أن تلك الدفوع أقاله  

وجه الدفاع أن أشتمالها على كافة بياناتها ومن المتعارف عليه قضائيا ا يتعين يوراق الرسمية التألمن ا

 . ذلك يخري فألى ثمة ورقة إيصح اللجوء   الحكم وال هي من بياناتهالمبدا
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  حيث تواترت أحكام حمكمة النقض يف

 ن أالعديد من أحكامها على 
 تساندت ي التألدلة يتعين اشتمالها على كافه بياناتها ومنها ايوراق الرسمية التألورقة الحكم من ا 

خري خارج نطاق الحكم أ ورقه أيةلى إها  منأي بيان ييجوز الرجوع ف  قضائها والي فةليها المحكمإ

 .ة وورقته الرسمي

  )٧١ رقم ٣٣٧ ق ص ٢٧ لسنه ٢٢/٣/٧٦نقض ( 

 أدان مبوجبها الطاعن مما يسباب التأل بيان اقصور احلكم الطعني يف: الوجه اخلامس 

 حكام ألخيالف الغرض من تسبيب ا

  وفروضه بل وسننه ٠٠ ومن نافلة القول ٠٠ ةبداي
وراق أنها قرأت أ على ة الداللييقطع ف  مدونات حكمها ماين تورد فأ ة على المحكمانه يتعين 

 وان يكون ٠٠ ووازنت بينها ةثبات والنفي عن بصر وبصيرإلحاطت بادله اأ قراءة مبصرة وىالدعو

تبني قضاءها على   وال٠٠مور أل االستنتاج ومخالفة العقل والمنطق وطبائع ايحكمها مبرأ من التعسف ف

 ى االستدالل وحتيذ خالطه االحتمال سقطت صالحيته فإ الن الدليل ةلفروض واالحتماالت المجردا

ى وصال الدعوأ ين ينبذ التدخل فأ صحته وكيانه وطيستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شر

 وأ عندياته لى قرينة يفترضها منإو افتراض العلم استنادا ألى غير مؤداها إو تحريفها أو مسخها أ

 ةحكام الجنائيألن اأ ومن المقرر كذلك ٠٠ غير مضرب ييضرب ف وأيضعها باجتهاد غير محمود 

تبني على حجج قطعية الثبوت على الجزم واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين وفضال عن ذلك 

 ومتهادمة جزاء متناقضةأ تخلو من ة صورة منظومة متناغمين تكون فأسباب الحكم يتعين أفان 

 لمحكمه النقض إعمال مراقبتها ىدان بموجبها المتهم حتى يتسنأ يسباب التألومتخاصمة وان توضح ا

 .ليها إ انتهي ي التةسباب وتسايرها مع النتيجأللتلك ا

 حكامها حيث قضت أ العديد من وضحت حمكمة النقض ذلك يفأوقد 
 هو مظهر قيامهم إذانون على القضاة  فرضها القيعظم الضمانات التأحكام من ألن تسبيب اأ 

 يعلنونها فيما يفصلون فيه من التي ةمعان النظر لتعرف الحقيقٕابما عليهم من واجب تدقيق البحث و

نه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدي أل التحكم واالستبداد ة وبه وحده يسلمون من مظنألقضيةا

لى عدلهم إذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع أل اقد يرد على الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما

جد فيها محكمة النقض مجاال  تحد والأتقنع  ذا كانت عباراتها مجملة والإسباب ألتقنع ا مطمئنين وال

 . الحكم من فساده ةيثبت صح

  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ ج ة مجموعه القواعد القانوني٢١/٢/١٩٢٩( 
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 وقضي كذلك 
 حكمها بيانا كافيا فال يكفي ي وبيان مؤداها فةيها المحكمإل تستند يالت ةدلأليراد اإنه يجب أ 

 كما ةييده الواقعأليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تإ ةشارإلا

 يذا كان ذلك فان مجرد استناد محكمه الموضوع فٕا وةدلأل اياقتنعت بها المحكمة مبلغ اتساقه مع باق

 بسرد مضمون تلك التحقيقات ويذكر مؤدي هذا التقرير ة دون العناي٠٠حكمها على النحو سالف بيانه 

حكام ولمحكمة أل تغياها الشارع من تسبيب اي التةفى لتحقيق الغاي يك وال٠٠يم عليها أق يسانيد التألوا

 يصم الحكم يمر الذألكم ا الحيثباتها فإ كما صار ةالنقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقع

 .بقصور يتسع له وجه الطعن 

  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠حكام النقض س أ ٨/٩/١٩٧٩( 

 ملا كان ذلك 
لى قاله إليه من قضاء إوكان البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين انه قد اعتصم فيما انتهي  

 .لى الطاعن إ ةدانإل نسب اي ومدلولها فى الدعويلى أدله الثبوت فإاالطمئنان واالرتياح مفادها 

 حيث وردت القاله فى مدونات احلكم الطعني 
عقب ) هو المتهم الثالث (خر أن الطاعن وألى إ يطمئن وجدانها ويرتاح بالها ةن المحمأ يف 

 بحبسهما ةنف شمال الجيزأ ومستيمام محكمة جنح الدقأ قضايا الشيكات المنظورة يحكام فألصدور ا

 ٠٠لى ارتكاب الجريمة محل االتهام إ مما دفعهما ٠٠ التنفيذ ةحكام هروبا من مغبألتحايال على تلك ا

 التحقيقات وكذا ما ي الثابتة ف٠٠ثبات إلقوال شهود اأومن ثم دلل على ثبوت االتهام على الطاعن من 

 .ليه تقرير الطب الشرعي إانتهي 

 ن تلك القالة أال إ
لى الطاعن غير كافيه لغرض االقتناع ة إدانإلنسب اخذت منها محكمة الموضوع ستارا لأ يوالت 

صدر ذلك الحكم الطعين مما يعد حائال أ ضمائر من يتر فتسمدانته لما فيها من عبارات لها معني إب

يضاح قالتها على نحو إذ كان يتعين على محكمة الموضوع إ ٠٠عمال مراقبتها إلمام محكمة النقض أ

  .وقع على الطاعن من قضاء لى صحة ماإعقل  تطمئن النفس والىمفصل البيان حت

 وقد تواترت على ذلك حمكمه النقض حيث قضت 
 من ةن التهمه ثابتأسباب على قولها أل ايدانة الطاعن واقتصرت فإذا حكمت المحكمة بإ 

ن كان لها أالتحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه الن هذه العبارات 

دركه غيرهم ولو كان الغرض من  ي ضمائرهم اليعند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور فمعني 

 ولكن الغرض من ٠٠يجاب التسبيب ضربا من العبث إن يعلم من حكم لماذا حكم لكان أحكام ألتسبيب ا
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ي  هحكام القضاء من الخصوم والجمهور ومحكمه النقض ماأ على ةن يعلم من له حق المراقبأالتسبيب 

ن ألى إلى قدر تطمئن معه النفس والعقل إمسوغات الحكم وهذا العلم البد لحصوله من بيان مفصل ولو 

  .ليهإ ذهبت ييقاع حكمه على الوجه الذإ ظاهر العذر من يالقاض

  )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ ج ة مجموعه القواعد القانوني٢٨/٣/١٩٢٩ ةنقض جلس( 

  ذلك واحلكم الطعني يف
ذا خال إ حيث انه ٠٠ تعد الدعامة المبررة للمنطوق ي والت٠٠حكام ألبيب اقد خالف موجبات تس 

 وهذا كله على الرغم من ٠٠نزال قضائه إ ي يتعذر مراقبة مدي سالمة الحكم فةدانإلالحكم من مسببات ا

 ي قضائه قد قصر فين الحكم فأال إ ٠٠ اسند االتهام بموجبها ي الدالئل التيمنازعة دفاع الطاعن ف

ذهان من أل حتى يرفع ما قد يرد على ا٠٠ ذلك ين يوضح سنده فأبه تعويال على تلك الدالئل دون تسبي

 علم ي يمثل فيلى عدله مطمئنين مخالفا بذلك الغرض من التسبيب الذإالشكوك والريب ليدعو الجميع 

ته فكان  مراقبيالقضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم ف

 مفصل ي بيان جليليه وذلك فإ فيما انتهي ة بني عليها والنتيجيسانيد والحجج التأليتعين عليه بيان ا

خالفه مما   وهو ما٠٠دانته قد ورد على نحو سليم أ يوالى قدر تطمئن معه النفس والعقل بان الحكم ف

 .حالة إليتعين معه نقضه وا

  ذلك وقد استقرت أحكام حمكمه النقض يف
حكام هو ألجراءات الجنائية من تسبيب اإل من قانون ا٣١٠ ةن مراد الشارع من نص المادأعلى  

 كان باطال والمراد بالتسبيب المقيد قانونا هو ٕاال بني عليها ويسباب التألن يشتمل الحكم على اأوجوب 

و من حيث أحيث الواقع ليه سواء من إ فيما انتهي ةسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجألتحديد ا

 .القانون 

  )٧٢ ص١٧ ق ٢٤حكام محكمة النقض س أمجموعة ( 

فعـال ألن يثبـت اأدانـة الطـاعن دون إ تسـبيبه بقصور احلكـم الطعـني يف: الوجه السادس 

  ةركان اجلرميأ تتكون منها يواملقاصد الت
ن تبني على الجزم أجب  ية المواد الجنائييحكام فألن اأقضاء النقض ي ن المقرر فأ ٠٠بداية  

 ي ف٠٠جراءات الجنائية إل من قانون ا٣١٠ ةعلى الظن واالحتمال وهذا يوجب عمال بالماد واليقين ال

 .ة ركان الجريمأبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به 

 فقد استقرت أحكام حمكمه النقض على أن 
ن يثبت قاضى أ من القانون المذكور ٣١٠ ةاد الميالمقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة ف 

  عامه ة عباريفراغ الحكم فإما أ ةركان الجريمأ تتكون منها يفعال والمقاصد التأل حكمه ايالموضوع ف
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 .حكام أل صوره مجمله فال يتحقق الغرض من تسبيب ايو وضعه فأ ةمعما

  )٦٣٠٣ ص ٣٩ س ١٢/١٢/١٩٨٨ ةنقض جلس( 

 وكذا 
ن يبين الحكم الواقعة الموجبة أ ةجراءات الجنائيإل من قانون ا٣١٠ ةقا للمادانه من الواجب طب 

 .ن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه إال فٕا وةركان الجريمأللعقوبة بما يتوافر معه 

  )١٠٥٥ ص ٢١٦ ق ١٨ س ٣٠/١٠/١٩٦٧نقض ( 

  )٩٥٠ ص ١٩٠ ق ١٩ س ١١/١١/١٩٦٨نقض ( 

  )٩٢٨ ص ٢١٨ ق ٢١ س ٢٢/٦/١٩٧٠نقض ( 

  )٢٢٢ ص ٤١ ق ٣٤ س ٩/٢/١٩٨٣نقض ( 

  )٣٧١ ص ٧٥ ق ٣٤ س ١٦/٣/١٩٨٣نقض ( 

 ) ق ٦٠ لسنه ٢١٢٧ طعن ٢٦/١/١٩٩٢نقض ( 

 يضا أو

 )٤٥٣ ص ٧١ ق ٤٦ ق س ٦٣ لسنه ٥٣١٨ الطعن رقم ي ف١٩٩٥ مارس ٧نقض ( 

  جرمية التزوير دانة يفإل تسبيب حكم احكام حمكمة النقض يفأومن 

 -/-/- ةق جلس  لسنه ... طعن رقم  الاحلكم الصادر يف

 والقائل 
ن يشتمل كل حكم أوجبت أجراءات الجنائية قد إل من قانون ا٣١٠ ةانه لما كان ذلك وكانت الماد 

 وقعت فيها ي والظروف التةركان الجريمأدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيان تتحقق به إلبا

خذها أة حتى يتضح وجه استدالله بها وسالمه مإلدان اةمحكمت منها الألدلة التي استخلصومؤدي ا

ال كان ٕاثباتها بالحكم وإ كما صار ةتمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقع

 . الخ ٠٠قاصرا 

 كان ذلك  وملا
مسند  سطرت عليها بيانا عن االتهام اليوراق الحكم الطعين والتأوكان الثابت من مطالعة  

 للطاعن 

 . تزوير محرر رسمي ي فةول بطريق االتفاق والمساعدأل من انه اشترك مع المتهم ا-

 .ي  محرر عرفينه ارتكب والمتهم الثالث تزويرا فأ ومن -

 ولكن 
 فعال والمقاصد أل على نحو يوضح اةركان تلك الجريمأقد ورد الحكم الطعين مجهال لبيان تحقق  
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  .سنادإل ذلك اي فة مجهلةنه سطر بعبارات عامه معما تتكون منها حيث ايالت

 نأ وذلك يف
ن أواالشتراك فيجب   فعلي التزويريجريمتي التزوير واالشتراك فيه هما من الجرائم العمدية ف 

  يركانها التأ بجميع ةنه يرتكب الجريمأ حيث يتطلب علم الجاني ب٠٠ لدي مرتكبه ييتوافر القصد الجنائ

 . هذه الجريمة ي يستلزمها القانون فيتراف ذلك بالنية الخاصة التتتكون منها واق

  )٢٠١ ص ١٩٦٠ رقم ٤ مجموعه القواعد ج ١٩٣٨ ابريل سنه ٤نقض ( 

 يقدح فيها    االشرتاك فالةفعن جرمي
ـلـى اقـتـراف الطــاعن إالحكــم الطعــين باطمئـنـان وجــدانها وارتـيـاح بالهــا المحكمــة الـتـي أصــدرت قاـلـه  

 ول ألو بوقوعها من المتهم اأثبات علم الطاعن بالجريمة ذاتها إيتوافر معه  ين الن ذلك الهاتين الجريمت

 يذا كان المتهم غير عالم بالجريمة فال يكون شريكا فيها ولو قام بعمل استعان به الجاني فإنه أل 

 كفى وحده لتوافر االشتراك  ين العلم بالجريمة الأ على ٠٠ هذا فضال ٠٠تنفيذها 

  )٢٢٦ ص ٨٨ رقم ٢ ة مجموعه المكتب الفني السن٢٧/١١/١٩٥٠ يض جنائنق( 

 فكان يتعني على حمكمة املوضوع 
 حق الطاعن كشريك موضحا ي حكمها الطعين توافر االشتراك فين تثبت فأ إلدانة تلك ايف 

  .اتجاه مقاصده نحو اقتراف ذلك

 وهو ما أوضحته حمكمة النقض يف قوهلا 
 وانه كان وقت ٠٠دين المتهم بها أ ي الجريمة التيبيان قصد االشتراك فذا خال الحكم من إ 

 . الحكم قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه ي فان ذلك يكون ف٠٠وقوعها عالما بها قاصدا االشتراك فيها 

  )٢٦٤ ص ٧٩ رقم ٧حكام النقض س أ ٢٧/٢/١٩٥٦نقض ( 

  )٤٣٩ ص ١٤٤ رقم ٦حكام النقض س أ ١١/١/١٩٥٥نقض ( 

 ورده احلكم الطعني أ ما ماأ
 يصولها فأ ة والمحرزة حق الطاعن من انه لم يقم بجحد الصور الضوئية للشيكات المزوريف 

 حد ذاته ييكفي ف  التزوير الحاصل بها اليمتخذا من ذلك قرينه على اشتراكه ف  لسنه ... رقم ةالقضي

 ذلك يقررته ف تلك الصور عن أصولها وما تغيير الحقيقة المثبتة على يثبات توافر شرط علم المتهم فإل

 . حال من األحوال على توافر ذلك العلم أيتدل ب يعد بيانا لواقعة شابها القصور وال

  حكمها وهو ما أوضحته حمكمة النقض يف
  على ارتكابها ة التزوير بطريق المساعدة جريميذا كان الحكم قد دان المتهم باالشتراك فإنه إمن  

 . المحرر فانه يكون قاصر البيان مما يستوجب نقضه ي فة المتهم بتغيير الحقيقولم يبين علم
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 ) ق ٢٥ لسنه ١٩٥٢ طعن رقم ١١/١/١٩٥٥نقض ( 

 وفضال عن ذلك كله 
 تلك القالة المبتورة فحواها لم يبين ويوضح عناصر ذلك االشتراك المزعوم يفان الحكم الطعين ف 

ول ألخر مع المتهم األه المتهاتر بثبوت قيام الطاعن باالشتراك ويقدح في ذلك قو الاقتراف الطاعن له و

 دانة الطاعن والإل وصفها ي العامة فة الن ذلك القول اعتصام بما قررته النيابةبطريقي االتفاق والمساعد

يوضح الدالئل الدالة على توافرها ويكشف   حال سبيال الستظهار عناصر االشتراك وطرقه والأييعد ب

 .ها عن قيام

  ذلك حيث قضت حمكمه النقض يف
 فان ة االتفاق والمساعدي جريمة االشتراك بطريقيدان الحكم المتهمين فأمن المقرر انه متى  

 الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف ألدلةن يبين اأن يستظهر عناصر هذا االشتراك وطريقته وأعليه 

 . وظروفها ىقيامها وذلك من واقع الدعو

  )٢٦/١٠/١٩٦٤ ة جلس٣٤ لسنه ٤٨٠م طعن رق( 

 ينال من ذلك النعي السديد وال
 الجلسـات وعـدم ي حضور الطـاعن بوكيـل عنـه فـي استندت عليها محكمه الموضوع فيالقرائن الت 

ن يقـــوم الطـــاعن بســـداد ماليـــين الجنيهـــات أيعقـــل   انـــه الي للشـــيكات واقترانهـــا فـــةجحـــد الصـــور الضـــوئي

 ةت مزوره وغير موقعة منه واسـتنتاجها مـن تلـك القـرائن ثبـوت تـوافر جريمـللمؤسسة بناء على صور شيكا

 .االشتراك 

 ن أل
ها مجافية المنطق والقانون الن حضور ياتتلك القرائن افترضتها محكمة الموضوع من عند 

 للشيكات بل ودفع ماليين الجنيهات قيمتها على الرغم من تزويرها ةالجلسات وعدم جحد الصور الضوئي

لى إؤدي  ي هذا الصدد اليورده الحكم الطعين فأحداثه وما إ يو االشتراك فأيثبت العلم بالتزوير  ال ٠٠

  ةالتزوير بطريق االتفاق والمساعدي ليه بثبوت اشتراك الطاعن فإما انتهي 

 ثبات االشرتاك إ ذلك حمكمتنا العليا موضحة مناط جواز وقالت يف
ن تكون القرائن منصبة على ألى القرائن إق االستنتاج استنادا ثبات االشتراك بطريإن مناط جواز أ 

يتجافى مع   ذاته وان يكون استخالص الحكم للدليل المستمد منها سائغا اليو االتفاق فأواقعة التحريض 

 استخلص ي المتهم والعناصر التةدانإ ي اعتمد عليها الحكم فيسباب التألذا كانت اإو القانون فأالمنطق 

ليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بمالها من حق الرقابة على إلى ما انتهي إتؤدي  ود االشتراك المنها وج

 ن تتدخل وتصحح هذا االستخالص بما يتفق مع المنطق أصحة تطبيق القانون 
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 .والقانون 

 ) سنه ١٧/٥/١٩٦٠ ة ق جلس٢٩ لسنه ١٧٤٢طعن رقم ( 

 ما عن جرمية التزوير أ
وردته من عبارات توافر أيضا على حد ما أتوضح   البيان الةع سالففان قاله محكمه الموضو 

نها أ بل - الشيكات - ة المحررات العرفيي لدي الطاعن على ارتكاب جريمة التزوير فيالقصد الجنائ

 ن يقوم الدليل على ذلك ألى الطاعن دون إدانة إلرد ظنون وافتراضات تضمنها الحكم الطعين لنسب اجم

 . تلك المحررات يكيد علمه بتغيير الحقيقة فأن تكون سندا لتأد ذاتها  حيصلح ف توال

  ذلك حمكمة النقض حيث قالت يف
 في المواد ة التزوير توافر علم المتهم بتغيير الحقيقة ولما كانت الحقائق القانونييانه يلزم ف 

 يعلي فان الحكم الذن تكون قائمه علي يقين فأخذها بالظنون والفروض بل يجب أصلح  ي الةالجنائي

ن يعرفها فيعتبر بذلك عالما أ وسعه ينه كان فأو أ ةن يعرف الحقيقأن المتهم كان من واجبه أيقام على 

 .بها وان كان لم يعلمها بالفعل يكون معيبا واجبا نقضه 

 ) ق ١٩ لسنه ٣٤٥ الطعن رقم ٢٨/٢/١٩٤٩ ةطعن جلس( 

مـن انـه ة ثبـات علـم المـتهم بتغييـر الحقيقـإ يكيـدا علـى واجـب محكمـه الموضـوع فـأوقضي كذلك ت

يفيـد   هـذا الصـدد الي فـةقالتـه المحكمـ ذا مـاإ فـةنـه يغيـر الحقيقـأن يثبت علم المـتهم بأ التزوير ييشترط ف

 .ثبوت هذا العلم على وجه اليقين كان الحكم معيبا بما يستوجب نقضه 

 ) ق ١٩ لسنه ١٩٠ طعن رقم ٢١/٩/١٩٤٩ ةجلس( 

 ما عن أ
 التزوير وذلك بقولها انه القائم ةردته محكمه الموضوع كقرينه على ارتكاب الطاعن لجريموأما  

 .ليه تقرير الطب الشرعي إنتهي أ للشيكات حسبما ةبتحرير بيانات الصور الضوئي

 يعد جتاوزا 
ن تقرير الطب الشرعي أ حيث ٠٠ قبل الطاعن ة اقتناعها بثبوت الجريميمن محكمه الموضوع ف 

ن نتاج فحصه قرر باتحاد أ نتاج فحصه بقيام الطاعن على تحرير بيانات تلك الشيكات بل يت فلم يثب

 يقطع بقيام المؤسسة على تحرير تلك البيانات المزيل بها يمر الذأل تحرير تلك البيانات وهو ايالخط ف

ن محكمة أكد يؤ  والمحررة بمعرفتها وهو ماةصور الشيكات التحاد الخط مع بيانات الشيكات الصحيح

 .خذ الصحيح من تقرير الطب الشرعي أ للطاعن على المإلدانة نسب ايالموضوع لم تستدل ف

  ذلك حيث قضى يف
 ليه طالما كان إ دليل تطمئن أي من ةن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمأ يحق محكمة الموضوع ف 



 ٢٥

 .وراق ألخذه الصحيح من اأ مله

  )٥/٣/١٩٧٨ ة ق جلس٥٦ لسنه ٥٨٣١طعن رقم ( 

 وقضى كذلك
ن تقيم أ وليس لها ى الدعويال على الوقائع الثابتة فإتبني حكمها  ن المحكمة الأصل ألن اأ 

 .وراق المطروحة عليها ألسند لها من ا مور الأقضاءها على 

  )١٥/١/١٩٨٤ ة ق جلس٥٣ لسنه ٢٣٨٥طعن رقم ( 

 ومن ذلك 
 تتكون يفعال والمقاصد التألوضح اين أن لى الطاعن دوإسند اتهامه أيكون الحكم الطعين قد 

سبابه أ مما يوصم ٠٠ إلدانةوجب القانون على كل حكم صادر باأ كيفما ٠٠ ةركان تلك الجريمأمنها 

 .ة حالإل فيتعين نقضه وا٠٠بالقصور الشديد 

 حيث استقرت  

 ن أ ذلك على حمكمه النقض يف
 بيانا ةعلى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبن يشتمل أ إلدانةوجب على كل حكم صادر باأالقانون  

 ثبوت وقوعها ة استخلصت منها المحكمالتي ألدلة وقعت فيها وايركان الجريمة والظروف التأتتحقق به 

 حتى يتضح وجه االستدالل بها إلدانة استخلص منها االتي ألدلةجراء مؤدي اإمن المتهم وان يلتزم ب

 .ر متعينا نقضه ال كان حكمها قاصٕاخذ وأ المةوسالم

  )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧حكام لسنه أل مجموعه ا١٩/٤/١٩٧٦نقض ( 

 الرد على الدفع املبدي  يف٠٠سباب احلكم الطعني أصاب أ شديدا ٠٠قصورا  :الوجه السابع 

قامـة إلجه األومر بأ لسابقه صدور ى بعدم جواز نظر الدعو٠٠من املدافع عن الطاعن 

 وهـو مـا اسـتطال ٠٠ -/-/- بتـاريخ ٠٠ ةمصر اجلديد ة من نياب٠٠ اجلنائية ىالدعو

 ويل القانون أ تىل خطأ حمكمه املوضوع يفإمعه 

 ن أحيث 
 ةقامإلجه ألومر باأ لسابقة صدور ىالمدافع عن الطاعن قد ابدي دفاعا بعدم جواز نظر الدعو 

 ... المحضر رقم يعمال تحقيقاتها فأن قامت بأ بعد ٠٠ ة مصر الجديدة من نياب٠٠ ةلجنائيى االدعو

 وقد استقرت حياله ٠٠ والمتضمن ذات وقائع االتهام المدان به الطاعن ٠٠ ةداري مصر الجديدإ لسنه 

 . الدليل على نسب االتهام للطاعن ة الجنائية لعدم كفايى الدعوةقامإلوجه ألوراق باأل ايبالتقرير ف

 ن  أال إ
  تمثلت بان ٠٠ ه ذلك قاليوردت فأوقد  ٠٠محكمه الموضوع التفتت عن ذلك الدفع الجوهري  



 ٢٦

 يحكام التألن اأ بالحق المدني تقدم بتظلم للسيد المستشار النائب العام وقد ضمنه بةمدافع المدعي

صول الشيكات أل كانت بناء على صور لشيكات مزورة ومغايرة ةصدرت من محكمة جنح مصر الجديد

خذت محكمة أ و٠٠ ةام محكمة استئناف شمال الجيزمأ المتداولة ةصليأل المحررة بقضاياها اةالصحيح

 مما ٠٠مرها السابق أصدارها إالموضوع من ذلك الحدث دليال جديدا لم يعرض على النيابة العامة عند 

 .ى  رفع الدعويلى التحقيق ويطلق حقها فإ ةيجيز العود

  ةوتلك القال
 ةهدار الغايٕا و٠٠ع الطاعن طراح دفاإل حال أيتكفي ب  ال٠٠وردت على نحو مبتور فحواها  

 . هدف لها المدافع عنه يالت

 وذلك 
تهام بعد ال ذلك ايعمال التحقيق فإوردتها محكمه الموضوع كدليل جديد يبيح أ يالن الوقائع الت 

 تختلف كليا عن معني الدالئل ٠٠ ة الجنائيى الدعوةقامإلوجه أل باة مصر الجديدةصدور قرار نياب

لى إ الدالئل على وقوع الجريمة ونسبتها أيها الدالئل على االتهام أنفها المشرع ب وصي والت٠٠ ةالجديد

 .المتهم 

  ) ٩٨مستشار مصطفى هرجه التعليق على قانون العقوبات ص ( 

 ةدل على صحة ذلك النعي من القرائن التاليأوليس 

 -:وىل أل اةالقرين
عام   لسنه ...لطاعن للتوكيل رقم  لواقعه اصطناع اة العامةمن انه وفى مجال بحث النياب 

 كل ماة بجنح مصر الجديد   لسنه ... ، ...  ، ...رقام أهرام النموذجي عملت على بحث القضايا ألا

 . الجنائية ى الدعوةقامإلوجه أل بالتقرير با٠٠ وانتهت حيال ذلك كله ٠٠وراق وشيكات أتضمنته من 

 وعلى الرغم من ذلك 
 ةن صور الشيكات المودعأق المدني بالتظلم سالف الذكر على مقوله  بالحةتقدم وكيل المدعي 

جنح    لسنه ... رقم ة القضيي فةصول المودعألمزوره الختالفها عن ا  لسنه ...  رقم ة القضييف

 .باطيل أثاره من أ فيما ٠٠ التحقيق ةعادإ مبتغيا من وراء ذلك ٠٠نف شمال الجيزة أمست

 ولكن 
 ةنه ثبت سبق قيام نيابأل ٠٠ ذلك يدعية بالحق المدني ال يعد دليال جديدا فما تقدم به وكيل الم 

 وقيامها ببحث تلك ٠٠ ة جنح مصر الجديد٩٩ لسنه ... رقم ةوراق القضيأ بعرض ةمصر الجديد

 .تضمنته من شيكات مدعي تزويرها   وراق وماألا

 



 ٢٧

  ذلك يقدح يف وال
نها أو أ ٠٠لى وجود تزوير فيها إ التنبه تىو حأتماما  لتلك الشيكات اهة العامة النيابةعارإعدم  

كيل المدعي بالحق المدني و تقدم به ين االدعاء الذألى إيؤدي   الن كل ذلك ال٠٠لم تتعرض لبحثها 

 .يتضمن دليال جديدا 

  موضحا معني ظهور الدالئل اجلديدة يمر الفقه القضائألكد ذلك اأوقد 
لى إو لم يتنبه أثناء التحقيق فلم يعرها اهتماما أت على المحقق ذا كانت الدالئل قد عرضإنه أب 

 .عادة التحقيق إتعتبر دالئل جديدة تجيز  نها الإ ف٠٠ أي لم يتعرض لبحثها ٠٠وجودها 

  )١٠٠-٩٩ ةجراءات الجنائيإل التعليق على قانون ا-مصطفى مجدي هرجه / م( 

  أيوفى ذات الر
  )٣٨٧ ص ةجراءات الجنائيإل على قانون ا التعليق-فوزيه عبد الستار / د( 

 وبذلك
عادة التحقيقات بعد إيعد دليال جديدا يبيح  يكون ما انطوي عليه تظلم المدعي بالحق المدني ال 

 لسابقة عرض تلك الشيكات على النيابة ٠٠ الجنائية ى الدعوةقامإلوجه أل باة العامةصدور قرار النياب

 .و لم تنتبه لوجود التزوير فيها أها لم تعرها اهتماما نأال إ مصدرة القرار ٠٠العامة 

 -:القرينة الثانية : ثانيا 
ن يدل على وقوع الجريمة وصحة أعادة التحقيق إ الدليل الجديد حتى يبيح ياشترط المشرع ف 

 .نسبتها للمتهم 

 ال انه إ
 المقدم للنائب ٠٠  تظلمهيليه وكيل المدعي بالحق المدني فإ ارتكن يومن مطالعة الدليل الذ 

  الةمصر الجديد   لسنه ... رقم ة القضيين صورة الشيكات المودعة فأ ي تمثل في والذ٠٠العام 

 أييدلل ب  ال٠٠ ةنف شمال الجيزأجنح مست   لسنه .... رقم ة القضيي ف٠٠تتماثل مع نظيرتها المودعة 

 .حوال بقيام الطاعن على ارتكاب تلك الجريمة ألحال من ا

  ي ذلك مما يلويتضح

 -:ول ألالوجه ا
 ورد ٠٠صل ألن تقرير مصلحة الطب الشرعي والباحث لصور تلك الشيكات ومدي مطابقتها لأ 

 بل وعلى العكس من ذلك ٠٠ بانعدام صلة الطاعن بتلك الشيكات المزورة ٠٠يقطع   نتاج بحثه مايف

 .المؤسسة  يؤكد اصطناع صور تلك الشيكات من قبل  ثبت من نتاجه ما٠٠تماما 

 



 ٢٨

 نأحيث 
صول هو شخص واحد أتقرير الطب الشرعي أفاد بان محرر بيانات صلب تلك الشيكات من صور و .١

 ٠٠ ة يؤكد وبحق اصطناع الصور من قبل المؤسسيمر الذأل وهو ا٠٠التحاد الخط فيما بينهما 

نف أجنح مست   لسنه ... رقم ة القضيي فةصول الشيكات المودعأوذلك لقيامها على تحرير بيانات 

 وحيث انه قد تماثل الخط المحرر به تلك البيانات مع الخط المحرر به صور ٠٠ ةشمال الجيز

 . لتلك الصور ةصطناع المؤسساالشيكات مما يثبت معه 

ن توقيع الطاعن على صور أثبته تقرير الطب الشرعي من أ هو ما ٠٠يؤكد ذلك وبحق  ومما .٢

ن الطاعن أ أيصول تلك الشيكات أع عن مثيله المزيل به الشيكات مقلدة عليه بطريق االصطنا

 ن توقيعه المزيل به مزور عليه أال إ ٠٠فضال عن انقطاع صلته بتلك الصور 

 ومن إمجال ذلك
يدل  نه الأل ٠٠ حق الطاعن يعد دليال جديدا ف ين ثبوت تزوير تلك الشيكات الأيبين معه  ما 

 ة  من الدالئل الجديد٠٠المشرع كشرطا واجب العتبار الدليل وضح أ حسبما ٠٠ليه إعلى نسبة االتهام 

 -:الوجه الثاني 
ن أ والمزمـع مـن محكمـه الموضـوع -ن صـور تلـك الشـيكات أثبـت مـن وقـائع االتهـام مـن  وهو مـا 

 - وكيلهـا ة بـالحق المـدني بواسـطة مقدمه من قبل المدعيـ- ى الدعوياالدعاء بتزويرها يعد دليال جديدا ف

يعـد حـائال عـن وصـف تزويرهـا بالـدليل الجديـد   وهـو مـا-لغاء وكالتـه إ وقبل ثبوت علمه ب-ول ألالمتهم ا

 . ذلك االتهام الواهي ي بالطاعن فةطاحإلوراق المدعية بالحق المدني لأبل هو احد 

 يؤكد صحة ذلك وما
جنح مصر   لسنه ...طالعها على المحضر رقم إ مذكرتها حيال يثبتته نيابة مصر الجديدة فأما  .١

 . والمرفق به صور الشيكات المزورة ةالجديد

 نه أمن  
توثيق   لسنه .... رقم ة بموجب الوكالالمؤسسةنه وكيل أول على وصف بألمحرر من قبل المتهم ا 

...  رقم ة وكذا الوكال٠٠... / ستاذأل والصادر له من ا-لغائه إ وذلك قبل علمه ب- النموذجي ةمبابإ

رفاق إن أي أ - بالحق المدنية المدعي-... / ة النموذجي والصادر من السيدهرامألتوثيق ا  لسنه 

يؤكد   وهو ما٠٠ ة الصحيحة بالحق المدني وفى ظل الوكالةصور تلك الشيكات تم من وكيل المدعي

 بالحق المدني فال يصح االعتداد بها كدليل جديدا لتحريك ةوراق المدعيأ من يبان تلك الشيكات ه

 .الطاعن االتهام صوب 

  



 ٢٩

  ذلك  فيد يف يوال 
هرام النموذجي قام ألتوثيق ا...  رقم ةن الوكالأ تظلمه من يما قرره وكيل المدعية بالحق المدني ف .٢

 ذلك على البيانات يول حتى يتخالص على صور تلك الشيكات معتكزا فألعلى تزويرها المتهم ا

ول حضر بتلك القضية على ألالمتهم ا أن ي تمثلت في والت٠٠ محضر جلسة تلك القضية ي فةالمثبت

 وتنازل وتصالح على تلك الشيكات    لسنه .... رقم ةوصف من انه الوكيل المباشر بموجب الوكال

 نه ألوهذا 
 ومن    لسنه ...موظفه الشهر العقاري بصحة وجود الوكالة رقم... / قوال السيدةأقد ثبت من  •

 ضور الجلسات  حفي ةنابإلأنها تبيح التنازل والتصالح وا

 ة الشئون القانونييحد موظفيها فأحيث انه ... مؤسسة ال قانونية بةول تربطه عالقألن المتهم اأ •

 ١٩٨٣ لسنه ١٧ رقم ة من قانون المحاما٥٦ ة صحيح طبقا لنص المادةوحضوره بتلك الوكال

 ي أن ينيب عنه فى الدعويو وكيال فأ من انه يجوز للمحامي سواء كان خصما أصليا ٠٠

خر تحت مسئوليته دون توكيل خاص أ محاميا يجراءات التقاضإ غير ذلك من يو فأالحضور 

   لسنه... رقم ة تبيحه الوكاليمر الذألهو ا و٠٠يمنع ذلك  بذلك مادام التوكيل الصادر له ال

 ... /ستاذألل... / ةهرام النموذجي والصادر من السيدألتوثيق ا

 ن أ أي 
 .ة  القانونية وقع صحيحا وفى ظل الوكالةتلك الوكالالتنازل والتصالح بموجب  

دل على ذلك أ وليس ٠٠ ة ترجع لخطأ مادي وقع فيه سكرتير الجلسةنابإل اةثبات صفإن عدم أ •

 ٠٠ للتنازل والتصالح ٠٠ بالحضور ة من توقيع المتهم باسمه كامال على محضر الجلس٠٠

 ..../ستاذأل والصادر له من ايوذجم النةبمباإ  لسنه ...رفاقه لصورة التوكيل رقم إفضال عن 

... / من السيدة... /ستاذألهرام النموذجي والصادر لأل  لسنه ...رفاقه صورة التوكيل إ وكذا ٠٠

مامه التنازل دون أ ومطالعة هاتان الصورتان من رئيس الدائرة الحاصل ..... ةمؤسسالاحبة ص

 ٠٠ تلك القضية يول فأل المتهم ا مما يؤكد صحة حضور٠٠ء ي شين يعترض على ذلك فأ

ن صور تلك الشيكات مقدمة من المدعية أ ٠٠ ويؤكد كذلك ٠٠بصفته وكيال عن المؤسسة 

 . يبيح التنازل والتصالح عنها ي الذ٠٠بالحق المدني مصدرة التوكيل 

 ومجيع تلك الوقائع 
 ذلك ي فةتها منتهيوراق مذكرأ وفقا لما اثبت على ٠٠ ة مصر الجديدة نياب٠٠تنبهت لصحتها  

 . الجنائية ىقامة الدعوإلوجه ألصدار قرارها باإل

 



 ٣٠

  يؤكديمر الذألوهو ا
ال وهو أ ٠٠ الدليل المقدم من وكيل المدعية بالحق المدني يعدم توافر ما اشترطه المشرع ف 

  وصحة نسبتها للطاعن مما ينعقد معه وصف الدليل الجديد ةتدليله على وقوع الجريم

  له ومن ذلك ك
 ردها على الدفع المبدي من المدافع عن الطاعن على يتكون محكمة الموضوع قد اعتكزت ف 

 يفتقد ٠٠ونات حكمها الطعين مد يوردته فأ ي فالدليل الذ٠٠ شيئا ةتملك من الصح سس واهية الأ

 . من قانون العقوبات ١٩٧ ة نص المادي كيفما حددها المشرع ف٠٠صفه الدليل الجديد 

  صحته يبني يف وهو ما
 يوجد ما  ال٠٠ الجنائية ى الدعوةقامإلوجه أل باة مصر الجديدةمر الصادر من نيابألبان ا 

 خدشا لحجيته دون مقتضى ٠٠ تناولها يعادة التحقيقات على ذات الوقائع التإ ويكون بذلك ٠٠يعارضه 

 ٠٠سباب سائغة أ ييه فصم الحكم الطعين بعدم تعرضه لدفاع الطاعن المبدي بالرد عل يو وهو ما٠٠

 .ال تأويل خاطىء على حكم القانون إهو   ذلك مافي محكمه الموضوع أوردته كل ما أنبل 

  ذلك حمكمه النقض وقد قضت يف
 له ة الجنائيىقامة الدعوإلمر الصادر من سلطه التحقيق بعدم وجود وجه ألذا كان اإنه أمن  

 ةقامإئية مادام قائما لم يلغي فال يجوز مع بقائه قائما  الجناىلى الدعوإ تمنع من العودة يحجيته الت

مر ألحكام من قوة األ ما لة نطاق حجيته المؤقتين له فألمر فيها أل صدر اي التة عن تلك الواقعىالدعو

ن يتغير به وجه أصح   لما كان ذلك وكان الدفع المبدي من الطاعن جوهريا ومن شانه لو٠٠ يالمقض

ن أ الطاعن دون ةدانإيبين من مدوناته قد قضى ب ن الحكم المطعون فيه على ما وكاى الدعوي فأيالر

 . يبطله مما يتعين معه نقضه ييعرض للدفع المبدي بالرد عليه يكون قد تعيب بالقصور الذ

  )٢٩/٣/١٩٩٠ ة ق جلس٥٨ لسنه ٦٤٩٥طعن رقم ( 

 مر ألوهو ا
لى خطأ إأسبابه وهو ما استطال  يصابه قصور شديد فأ يكون معه الحكم الطعين قد يالذ 

 .ة حالإلويل حكم القانون مما يتعين معه نقضه واأ تيمحكمته ف

 ي بني عليهـا بشـكل جلـيسباب التأليضاحه اإبطالن احلكم الطعني لعدم : الوجه الثامن 

 مـن ٣١٠ ةرسـته نـص املـادأ خمالفا ملا ٠٠قضى به  مفصل للوقوف على مسوغات ما

 ئية جراءات اجلناإلقانون ا
 ة بني عليها وفقا لنص الماديسباب التألن يشتمل الحكم على اأمن المقرر قانونا انه يجب  •

 .ةجراءات الجنائيإل من قانون ا٣١٠
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 كفلها المشرع للخصوم وهى الشك تحمل يحكام هي ضمانة من الضمانات التألوتسبيب ا •

ثير أيصدر حكم تحت ت  قضائه حتى الي علي العناية بحكمه وتوخي الدقة والعدالة فيالقاض

ن يكون الحكم أن فكرة غامضة مبهمة لم تتضح معالمها عنده بل يجب  عوأ ةاطف عوأميل 

 بين ة المحسوبة الفعلية والموازنى الدعوي فأيسبابه محددا نتائجه بعد تمحيص الرأ يواضحا ف

 .خر ألحدهما على وجه الجزم واليقين على اأدله االتهام وتغليب أ ويأدله النف

حكام القضاء من خصوم أن يعلم من له حق المراقبة على أن الغرض من التسبيب أومن حيث  •

 تي بالمبهمات  يأهي مسوغات الحكم وهذا ال وجمهور ومحكمة النقض ما

حـوال أل حـال مـن اأييجـوز بـ  الةحكام محكمة النقض على تلك المعاني وجعلهـا قاعـدأوقد تواترت  

وضحت كذلك غرض القـانون مـن أكم مشوبا بالبطالن يتعين نقضه وعتبر الحأال االخروج عليها و

 .حكام ألتلك اة لى عدالإلى غاية سامية هي اطمئنان الناس إحكام هادفا ألتسبيب ا

 حكام حمكمه النقض أحيث قضت  
ذ هو مظهر قيامهم بما إ ة فرضها القانون على القضايعظم الضمانات التأحكام من ألن تسبيب اأ 

 يعلنونها فيما يفصلون فيه من ي التةمعان النظر لتعرف الحقيقٕاجب تدقيق البحث وعليهم من وا

ذهان من ألقد يرد على ا  التحكم واالستبداد وبه يرفعون ماة وبه وحده يسلمون من مظنةقضيألا

قنع  تذا كانت عبارتها مجملة الإسباب ألتقع ا لى عدلهم مطمئنين والإالشكوك والريب فيذعن الجميع 

 .تجد محكمة النقض مجاال لتثبت صحة الحكم من فساده  ا والحدأ

  )١٧٨ ص ١٧٠ رقم ١ ج ة مجموعه القواعد القانوني٢١/٢/١٩٢٦نقض (  

 يضا أوتضيف حمكمه النقض  
ال ا بني عليها ويسباب التألن يشتمل الحكم على اأجراءات جنائية إ ٣١٠ ة المادييوجب الشارع ف 

 له سواء من حيث ةسانيد والحجج المبني عليها والمنتجأللمعتبر تحديد اكان باطال والمراد بالتسبيب ا

 مفصل بحيث ي بيان جلين يكون فأو من حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب أالوقائع 

 يو وضعه فأ ةفراغ الحكم في عبارات عامه معماإما إقضى به  يمكن الوقوف على مسوغات ما

يمكن محكمه  حكام والأل قصده الشارع من تسبيب ايلغرض الذ فال يتحقق اةصوره مجمله مجهل

 .ثباتها بالحكمإ كما صار ة تطبيق القانون على الواقعةالنقض من مراقبه صح

  )٣٥ ص ٨٣ رقم ٢٦حكام النقض س أ مجموعه ٢٧/٢/١٩٧٥نقض (  

  ةوكذلك تؤكد حمكمه النقض املوقر 
 بيان ين يورد مؤداها فأ وضوح وين يبينها فأيه  بل على الدعويدله الثبوت فأحمل الحكم  ييجب اال 

 يدلى بها المتهم ي التة مقام الرد على الدفوع الجوهريين يستفاد منها فأيمكن  مفصل للوقوف على ما

 حكام ويمكن محكمه النقض من أل قصده الشارع من تسبيب اين يتحقق الغرض الذأ يمكن ىحت
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 حيحا عمال رقابتها عل تطبيق القانون تطبيقا صإ 

  ) ١٢١١ ص ٢٧٣ رقم ٢٣حكام النقض س أ مجموعه ١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 

  مجال التايلإل اولذلك الوجه بيانه يف

 -:ول ألالبيان ا
بحاث التزييف أعتناق تقرير الطب الشرعي قسم مصلحه الى إن الحكم الطعين قد ذهب أ 

فصاح ذلك التقرير عن إم من عدم  نحو الطاعن على الرغةدانإل تسبيب ايوالتزوير واتخذ منه مبررا ف

كد عدم قيام أ ونتاج فحصه للشيكات محل التزوير ٠٠ء ي شي الطاعن فةدانإيؤيد   بل انه الةدانإلهذه ا

 مابين الطاعن وتزوير ة عالقةتوجد ثم  انه الأيييلها بتوقيعه ذو حتى تأ منهم أيالطاعن بملء بيانات 

ييده لواقعه االتهام أن توضح مدي تأعلى ذلك التقرير دون تلك الشيكات وقد اعتمدت محكمه الموضوع 

 ةيكفي معه سرد مضمون ذلك التقرير حتى تتحقق الغاي قوال الشهود مما الأهو مبلغ اتساقه مع  وما

 .سباب الحكم الطعين بالقصور الشديد أصيب  يحكام وهو ماأل ابتغاها المشرع من تسبيب ايالت

 لك املعني  ذفقد استقرت حمكمه النقض يف
شارة إل حكمها بيانا كافيا فال يكفى اي وبيان مؤداها فةليها المحكمإ التي تستند ألدلةيراد اإيجب  

 كما اقتنعت بها ةييده الواقعأليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين مدي تإ

 حكمها على يرد استناد محكمه الموضوع فذا كان ذلك فان مجٕا وألدلة ايه ومبلغ اتساقه مع باقمالمحك

 يسانيد التأل بسرد مضمون تلك التحقيقات ويذكر مؤدي هذا التقرير واةسالف بيانه دون العنايالالنحو 

حكام ولمحكمه النقض من مراقبه أل تغياها الشارع من تسبيب اي التةيكفى لتحقيق العناي  والقيم عليهاأ

 يصم الحكم بقصور يتسع له يمر الذأل الحكم ايثباتها فإكما صار  ة تطبيق القانون على الواقعةصح

 .وجه الطعن 

  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠حكام النقض س أ ٨/٩/١٩٧٩( 

 -:البيان الثاني 
 تزوير التوكيل رقم يول فأل اشتراكه مع المتهم ايدانتها للطاعن فإنسبت كذلك محكمه الموضوع  

 ولكن من ٠٠قوال الشهود على تزويره ألك التوكيل اطمأنت من هرام على مقوله بان ذألعام ا   لسنه ...

 وجود ةيؤكد صح  قد ثبت بها ما- موظفه الشهر العقاري -... / ة السيدة الثالثةقوال الشاهدأمطالعه 

 وعلى الرغم من وضوح ٠٠ التقرير بذلك ي الغير فةنابٕاذلك التوكيل ومن انه يبيح التنازل والتصالح و

 وهو ٠٠ ةدانإل نسب اي سندا فة جعلت من تلك الشهاد٠٠ن محكمه الموضوع أال إ مر جلياألهذا ا

ن الحكم الطعين أثرها على هذا االتهام بل أ و٠٠ ةلمامها بمضمون تلك الشهادإ ينم عن عدم يمر الذألا

  قصده الشارع من تسبيب ييتحقق بها الغرض الذ  الةعتكازه عليها بهذا النحو ورد بصيغه مبهما يف
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 .سباب الحكم بالقصور الشديدأعيب  ي وهو ما٠٠حكام ألا

  ذلك وقد قضت حمكمه النقض يف
 ي حيث قضت فةن المحكمأيضاح إلن تكون مدونات الحكم كافيه بذاتها أمن المقرر انه يجب  

  تقوم عليهيساس الذألنها تبينت اأو فيها ة القائمألدلةلماما صحيحا بمعني اإلمت أ قد ةدانإل باىالدعو

 قصده الشارع ييتحقق به الغرض الذ  فانه الة وغامضةما وضع الحكم بصيغه مبهمأ كل شاهد ةشهاد

 . تطبيق القانون ةحكام ويعجز محكمه النقض عن مراقبه صحألمن تسبيب ا

  )٣٣٧ ص ٧١ ق ٢٧حكام النقض س أ ٥٢/٣/١٩٧٦( 

  )٥٧ ص ١٦ ق ٢٣ س ١٠/١/١٩٧٢( 

 -:البيان الثالث 
وردت أ المتهمين ي بل وباق٠٠لى الطاعن إدانتها إ نسب ي ف-يضا أ -وع ن محكمه الموضأ 

قوال الشهود وتقرير أ ذلك القضاء بما ثبت لها من ينها اطمأنت فأ من ٠٠ مسبباتها ي فةقاله قاصر

 حق الطاعن ي قالتها مدلول تلك القرائن على وقوع ذلك االتهام فين توضح فأ دون ٠٠الطب الشرعي 

 قضائه غير مقنع الستناده على عبارات قد يكون لها معني عند ين الحكم الطعين ف وبذلك يكو٠٠

 ةدانإليهدر مسببات ا  وهو ما٠٠يعلمه احد غيرهم   ضمائرهم الي ولكنه معني مستور ف٠٠واضعيه 

  .ة حالإلتعين معه نقض الحكم وا ي مما٠٠ وينتفي معه الغرض من التسبيب ٠٠

 ن ألى  ذلك حمكمه النقض عوقضت يف
 من ةن التهمه ثابتأسباب على قولها أل اي الطاعن واقتصرت فةدانإ بةذا حكمت المحكمإ 

ذ كان لها إالتحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه الن هذه العبارات 

غرض من يدركه غيرهم ولو كان ال  ضمائرهم اليمعني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور ف

 ولكن الغرض من ٠٠يجاب التسبيب ضربا من العبث إن يعلم من حكم لماذا حكم لكان أحكام ألتسبيب ا

هي  حكام القضاء من الخصوم وجمهور محكمه النقض ماأ على ةن يعلم من له حق المراقبأالتسبيب 

ن ألى إفس والعقل لى قدر تطمئن معه النإمسوغات الحكم وهذا العلم البد لحصوله من بيان مفصل ولو 

 .ليه إ ذهبت ييقاع حكمه على الوجه الذإ ي ظاهر العذر فيالقاض

  ) ٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ جة مجموعه القواعد القانوني٢٨/٣/٢٩ ةنقض جلس( 

 -:البيان الرابع 
يرادها والرد إ التفت الحكم الطعين عن ةتمسك به المدافع عن الطاعن ضمن دفوع عديد وهو ما 

 ي مكتفيه محكمه الموضوع ف٠٠ ى الدعوي فأي تغيير وجه الريثرها فأمن جوهريتها وعليها على الرغم 

ن محكمه أ ييؤكد ف  مسبباته باطمئنانها نحو اقتراف الطاعن لذلك االتهام وهو مايوردتها فأذلك بقاله 
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تمحيصها  ولم تقم ب٠٠لمام الشامل إل بتلك الدفوع اةالموضوع عندما قضت في وقائع االتهام لم تكن ملم

 . التسبيب مستوجبا نقضه ي مما يعيب حكمها بالقصور ف٠٠عماله إالتمحيص الالزم عليها 

  ذلك  حكام حمكمه النقض يفأوقد استقرت 
ثارها أن لدفاع الطاعن دفوعا أ والحكم الطعين ةان الثابت من محاضر جلسات المحاكم كذا ماإ 

يعد  و من بعيد وهو ماأم يعن بالرد عليها ال من قريب سبابه اال انه لأوردها الحكم من بين مدونات أو

مور ألنها من اأ تطبيق القانون حيث ة التسبيب يعجز محكمه النقض عن رقابه صحيقصورا ف

 ى الدعوي فأي يستقل بها قاضى الموضوع ولو عني بها الحكم لكان قد تغير وجه الري التةالموضوعي

 ولم تدل ة التسبيب خاصيلرد عليها يعيب الحكم بالقصور فلتعلقها بدفاع جوهري وقصور الحكم عن ا

لماما شامال ولم تقم إ بها ة لم تكن ملمى الدعوينها عندما فصلت فأ بدلوها فيها بما يكشف عن ةالمحكم

 . عليها فان الحكم يكون معيبا بالقصور ة المعروضةدلألبما ينبغي عليها من واجب تمحيص ا

  )ةائي قض٥٨ لسنه ٤٧٠٩طعن رقم ( 

 -:البيان اخلامس 
لمت أسقطته محكمه الموضوع من عقيدتها عند سرد وقائع االتهام وفقا لما اطمأنت له وأوهو ما  

 الجنائية ى الدعوةقامإلوجه أل قرارها باي فة مصر الجديدة ذلك عن ما استقرت عليه نيابي فةبه ملتفت

 ة تقدير المحكميمر فألى الرغم من اثر ذلك ا وعل٠٠ تحقيقاتها لذات وقائع االتهام ين تعرضت فأبعد 

 ة بعدم كفاية العامةن قررت النيابأ بعد ٠٠لى الطاعن إ تقديرها بنسبه االتهام ي بل ف٠٠ألدلة  ايلباق

 بسقوط ذلك الدليل ٠٠ ألدلة تساند اة مما يؤكد مخالفه محكمه الموضوع لقاعد٠٠ لذلك ة المؤيدألدلةا

 فيتعذر بذلك ٠٠ مسببات الحكم الطعين ي فة الموضحألدلة ايعه باق مما ينهار م٠٠لمامها إ يف

 ٠٠ للطاعن ةدانإل نسب اي واقتناعها فةثر لذلك الدليل المتساقط على نفس المحكمألالتعرف على مبلغ ا

 .ة حالإل فيتعين نقضه وا٠٠سباب حكمها بالقصور المبطل لها أيعيب  وهو ما

 ها حكامأ  ذلك حمكمه النقض يفوقضت يف
ذا إ اقتنعت بها فالتي ألدلة من مجموع اة الصحيحةن تستنبط الواقعأ ةن للمحكمأمن المقرر  

 نشأ منها ي التة تلك هي القاعدة للواقعة سالمه استنباط المحكميثر ذلك فأ ألدلةسقط دليل من هذه ا

 ة متكاملة متساندةلجنائي المواد اي فألدلةن اأ ٠٠ يكون مؤداها ي والتيثبات الجنائإل اي فةدلألتساند ا

 الذي أي الري كان للدليل الساقط فيثر الذألو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ اأذا سقط احدهما إبحيث 

اعتمد ألدلة التي ن تكون اأيشترط  نه الأ وبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك ب٠٠ ةليه المحكمإنتهت ا

 المواد ألدلة فين اأذ إ ىه من جزئيات الدعو كل جزئيي كل دليل منها ويقطع فئعليها الحكم ينب

لى دليل بعينه إ فال ينظر ي القاضة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة متساندةالجنائي
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قصده الحكم  لى ماإ مؤديه ة مجموعها كوحدين تكون فأ بل يكفى ألدلة ايلمناقشته على حده دون باق

 .ليه إلى ما انتهت إ  واطمئنانها ة اكتمال اقتناع المحكميمنها ومنتجه ف

  ) ١٤٧٢ ص ٢٣٠ رقم ٢٣ س ٢٥/١١/١٩٧٢نقض ( 

 -:البيان السادس 
 بركنيها المادي والمعنوي حيث اغفل ة للعقوبة المستوجبةن الحكم الطعين لم يتول بيان الواقعأ 

عن ببيان توافر القصد  التزوير واالشتراك فيها والقصد الخاص بارتكابهما ولم ييركان جريمتأبيان توافر 

ورد واقعه أن الحكم الطعين أ بل ٠٠ توافر علم الطاعن بارتكابه لتلك الجرائم ي العام المتمثل فيالجنائ

 ي دون بيان مفصل وفقا لما استوجبه القانون مما يعيبه بالقصور فة مجهلة صوره معماي فىالدعو

 .التسبيب

 حكامها أ ذلك بحيث قضت حمكمه النقض يف
ن يثبت قاضى أ من القانون المذكور ٣١٠ ة المادي فة الواردة بيان الواقعةصود من عبارالمق 

 عامه ة عباريفراغ الحكم فإما أ ةركان الجريمأ تتكون منها يفعال والمقاصد التأل حكمه ايالموضوع ف

 .حكام أل صوره مجمله فال يتحقق الغرض من تسبيب ايوضعه ف وأ ةمعما

  ) ٦٣٠٣ ص ٣٩ س ١٢/١٢/١٩٨٨ ةنقض جلس( 

 مجلناه سلفا أمن مجاع ما 
صاب الحكم المطعون أ يتضح منه مدي البطالن الذأوضحناه تفصيال فقد أذا كنا قد سبق وان ٕاو 

 من ٣١٠ ةوجبت المادأ مفصل كيفما ي الذكر بشكل جلةسبابه لكافه البيانات سالفأيضاح إفيه لعدم 

 .ة حالإل يتعين معه نقضه وايمر الذألسباب بالقصور األ ا مما يعيب تلك٠٠جراءات الجنائية إلقانون ا

دان مبوجبـه أ ي الـذيساسـأل بيان مؤدي الـدليل اقصور احلكم الطعني يف : الوجه التاسع

 الطاعن 

 حكام حمكمه النقض على  أفقد استقرت 
 يكفى  فال٠٠ليها الحكم إ استند ي التألدلةن تبين مضمون اأ ةمن المقرر انه يجب على المحكم 

و تقرير أ الشهود ةشهاد وأ اعتمد عليها كاعتراف المتهم ألدلة التيو اأ مجمله الدليل ة عبارين يذكر فأ

 تفصيل ووضوح كافيين ووجه االستدالل به وما له من دور ين يذكر فحوي كل دليل فأنما عليه إالخبير 

 .ليه إ خلص ي استخالص الحكم لمنطوقه الذيمنطقي ف

  )٢٩٤ ص ٩٦ رقم ١ س ١٩٥٠ سنه  فبراير٦نقض ( 

 كدت حمكمتنا العليا على وجوب بيان الدليل أو
 تكفي مجرد   الحكم بيانا كافيا والي وبيان مؤداها فةليها المحكمإ تستند ة التيدلألوجوب بيان ا 
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كما  ةييده للواقعأليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تإ ةشارإلا

 . يتضح وجه استدالله بها ىقرها الحكم حتأ ألدلة التي اي ومبلغ اتساقه مع باقةاقتنعت بها المحكم

  )٨٨٠ ص ١٧٥ رقم ١٢ س ١٩٦١ نوفمبر سنه ٦نقض ( 

 كان ذلك  ملا
 أدلة مدوناته يوردت فأن محكمه الموضوع قد أوكان الثابت من مطالعه مدونات الحكم الطعين 

 . وتقرير الطب الشرعي ٠٠ من شهادة الشهود ٠٠ ة العامةا النيابالثبوت كيفما وصفته

 ال انه إ
ن محكمه الموضوع طرحت أال إ الحكم الطعين ة صداريمجمله فألدلة يراد تلك اإوعلى الرغم من  

 .لى الطاعن إلدانة إخذت من العقل والمنطق الخاطىء سبيال لنسب اأكل ذلك من حسبانها و

  وذلك بقوهلا 
 ة المدعية بسداد ماليين الجنيهات للمؤسس- الطاعن -ن يقوم المتهم الثاني أيعقل  ه المن ان 

 على توافر ة الدالليمر القاطع فألبالحق المدني بناء على صور لشيكات مزوره ولم يوقع عليها وهو ا

 . االشتراك ةركان جريمأ

 وذلك دون 
 مر الأ وهو -ان تلك الشيكات مزوره  على توافر علم الطاعن بةن يوضح مدي القرائن الدالأ 

 التصالح على صور الشيكات مردها يكون بما ةما عقالنيأ -ال بالدليل الفني إثبت للشخص العادي ي

 ٠٠ عليه ةرقام الشيكات والمبالغ المثبتأ فعاده يكون التصالح على ٠٠وراق التصالح ذاته أيثبت على 

 .ورا  صوأصوال أسواء كانت تلك الشيكات 

 يس ذلك فحسب ول
 ة سالفألدلةيضا عن اأ التزوير التفت ةثبات اقتراف الطاعن لجريمإ ين الحكم الطعين فأيل  

سفر عنه تقرير الطب الشرعي على الرغم من عدم أ بناء على ما ٠٠الذكر موضحا استدالله على ذلك 

 بل على العكس فقد ٠٠ تزوير على الشيكات محل بحثه ةثبات نتاج ذلك التقرير باقتراف الطاعن ثمإ

 . به ةيلذ تقليد توقيعه المين تلك الشيكات مزوره على الطاعن فأوضح وبجالء أ

  جمملها مور توضح يفأوهي 
دان بموجبه الطاعن فهل هو أ ي الذيساسأل مدوناته بيان الدليل اين الحكم الطعين لم يوضح فأ 

مور ألنه طرحها من عقيدته متخذا من منطق ام اأوردتها أ التي الثبوت ةدلأ ي فة العامةاتبع النياب

لى ما استقر عليه نتاج حكمه إيؤدي  عتكازه على دليل الإم اكتفي بأ الطاعن إلدانةوعقالنيتها سبيال 

 ألدلة  بيان يدل على مدي اتساق تلك اي فألدلةخذه من تلك اأ ومع كل ذلك لم يوضح م٠٠٠الطعين 
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 . نحو الطاعن انةإلد الشهود حتى يصح نسبتها لةمع شهاد

 يبني معه وجبالء وفقا ملا  وهو ما

  حكمها وضحته حمكمه النقض يفأ
 البيان وان ين ما سرده الحكم الطعين على النحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح فأمن  

 يغفل سرد مؤدي يلى حد القصور الذإن يكون أيجوز  ال انه الإيجاز ضربا من حسن التعبير إلكان ا

 . بالحكم ومساندتها لهي التألدلة قام عليه ومدي اتساقه مع سائر اي الذألساسييل االدل

  )٦١٨ ص ٣٠ س ٤/٦/٧٩نقض ( 

  )٧٥٣ ص ٢٨ س ١٢/٦/٧٧نقض ( 

  )٤١٦ ص ١٩ س ٨/٤/٦٨نقض ( 

 مرألوهو ا
 إلحالة سباب الحكم الطعين مما يتعين نقضه واأ شاب ي مجمله مدي القصور الذي يوضح فيالذ 

 ب الثانيالسب

  االستداللالفساد يف

ىل إدي أحداث وقائع االتهـام وحتصـيله أ فهم دور الطاعن على مسرح خطأ يف: ول ألالوجه ا

 وراق أل الطاعن مبا خيالف الثابت من اةدانإ االستدالل بالفساد يف
مر فيه أل وتحصيل تصويرها مالك اىن فهم صوره الدعوأ انه ولئن كان من المقرر ٠٠بداية  

 وهو من اطالقاتها ٠٠ليه وجدانها إلى محكمه الموضوع تحصلها بما يطمئن له ضميرها ويرتاح إوكول م

 تورده مادام له اصل صحيح ومعين ٠٠خذ فيما أو مأجناح   وال٠٠ فيه ٠٠حد عليها ألفال  سلطان 

 تعد ىلدعووراق اأنها تستمد عقيدتها من كل ورقه من ألوراق بغض النظر على موضوعه ألثابت على ا

 . عليها ةمطروح

 رسته حمكمه النقض أ هو ما ٠٠ن حد ذلك أال إ

 حكامها أ وتواترت عليه يف
 ىوراق الدعوأ من ةسس صحيحأن تبني على أحكام يجب ألن اأ من المقرر ٠٠حيث انه  

ناده على نه يكون معيبا الستإالتحقيقات في و واقعه ال اصل لها فأ ةلى روايإذا استند الحكم إوعناصرها ف

 لم تمحص ةن المحكمأن ئ عمر ينبألن اإ هي عماد الحكم فةو الواقعأ ةساس فاسد متى كانت الروايأ

 .وراق مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه أل اي بما ال اصل له ف٠٠ ولم تحط بظروفها ىالدعو

  )٣٩٧ ص ٣٣ مج س ٢٣/٣/١٩٨٣( 
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 ملا كان ذلك 
لى الطاعن باستدالله على إات الحكم الطعين انه اسند االتهام وكان الثابت من مطالعه مدون 

 ي قضائه وجعلت منها محكمه الموضوع عمادا في وجدانه واستقر عليها فيواقعه ارتسمت صورتها ف

 .تدوينه 

 ةوصاف تلك الواقعأوقد متثلت حدود و

 وفقا ملا اختلقتها حمكمة املوضوع 
ل على تحرير محاضر القضايا بقسم شرطه مصر وألن الطاعن قد اتفق مع المتهم اأمن  

ن الطاعن اتفق مع أضاف الحكم الطعين بأ منها وةرقام الشيكات وبصور ضوئيأ ومده ببيانات وةالجديد

قرار بالتخالص عن تلك الشيكات مؤكدا إل لتلك القضايا واةول على حضور الجلسات المحددألالمتهم ا

 .ول أل من المتهم اةتزوير المقترف الة جريميمن خالل ذلك على اشتراكه ف

 ةوتلك الصور
دانتها للطاعن على إسناد إ ي وجدان محكمه الموضوع واقتنعت بصحتها في ارتسمت فيالت 

ول ألقوال الشاهدين اأ ارتسمت عليها ي التة قد خالفت وناقضت الصور٠٠ التزوير ي االشتراك فةجريم

هرام على أل عام ا٩٧ لسنه ... تزوير التوكيل رقم يهام ف وصفها لوقائع االتيقتصرت فا يوالثاني والت

سقط تحصيله من مدركات محكمه الموضوع  ول بمفرده ذلك الفعل دون الطاعن وهو ماألاقتراف المتهم ا

ساس أن يصاحب ذلك أ الطاعن دون ةدانٕا وصفها وي فة العامةوردته النيابأ ذلك خلف ما ي فةمنساق

 . ذلك الفعل من الدليل المؤكد الرتكابه

 وذلك 
 ول ألقوال كال من الشاهد األدراكه لثبوت تحصيل فهمها إمرا مقضيا على محكمه الموضوع أكان  

 ... / قوال الشاهد الثاني السيدأ وكذا ٠٠... / السيد

 وهو كذلك 
 ين واقعه االتهام فأ االشتراك عنه ومن ة جريمي نفي قام عليه دفاع الطاعن فيمر الذألا 

 ٠٠ن محكمه الموضوع التفتت عنه أال إ ٠٠نحصر عنها الدليل المؤكد القترافه ذلك الفعل أ صحيحها

 . ة عليها صوره الواقعة المرتسمةلمامها بالحقيقإ تنم عن عدم ينفه البيان والتأبقالتها 

 وعلى الرغم من ذلك  
زمع اقترافها من حداث المأل ايلمام بان الطاعن ليس له دور فإلفقد سقط عن محكمه الموضع ا 

 .لى الطاعن إ إلدانة وفى نسب اى تصورها لواقعه الدعويول وذلك فألالمتهم ا
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 مر ألوهو ا
 يو محاضر جلساتها التمحيص الكافى أوراق الدعوأ بان محكمه الموضوع لم تمحص ئ ينبيالذ 

نه أ بةها منه مقتنع المدعي ارتكابة للجريميءدانتها نحو الطاعن بناء على استدالل وتصور خاطإمسنده 

 حتى ة قسم شرطه مصر الجديدي بل انه اتفق على تحريرها فةول بصور الشيكات المزورألمد المتهم اأ

باب مخالفه أسدانت الطاعن بأ ف٠٠ترفق بها تلك الصور ويتم التخالص عليها بموجب التوكيل المزور 

  . ذاتهاةقوال شهود الواقعأ بل و٠٠وراق ألللثابت با

 يعد  وهو ما
 .إلحالة  االستدالل بما يتعين معه نقض الحكم الطعين وايفسادا ف 

 الطاعن ةدانإثبات واالستدالل بها على ثبوت إلقوال شهود اأالتعويل على :  الوجه الثاني

 صـل املتبـع يفألعلى الرغم من تكذيب دفاع الطـاعن هلـا وخمالفـه االسـتدالل بهـا ا

 حكام اجلنائية ألا

 م حمكمه النقض على انه حكاأحيث استقرت 
 ي فأين يتغير به وجه الرأصح  نه لوأثبات ومن شإلذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد اإ 

مر فيه أل اةلى غايإن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا أ ة فقد كان لزاما على المحكمىالدعو

وردته ردا عليه بقاله أيقه وكان ما مسكت عن تحقأما وقد أت طرحه أذ هي رإرد عليه بما يدحضه  توأ

مره فان أن ينحسم أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادره الدفاع قبل ألى إاالطمئنان 

 حكمها يكون معيبا 

  )٧١٤ - ١٢٤ - ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض ( 

 وكذا 
 ةلى استحالٕاو ةلى نفي الفعل المكون للجريمإبداه الطاعن يتجه أ ينه لما كان الدفاع الذأب 

 ى الدعويثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فإل لما رواها شهود اةحصول الواقع

ن تتخذ من الوسائل لتحقيقه أ وهي تواجهه ةظهار وجه الحق فيها مما كان يقتضى من المحكمإل

 .مر فيه أل اةوتمحيصه بلوغا لغاي

 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 

 يضا أوقضى 
 ين يكون مصاغا فأجابته إ ويتعين عليها ة تلتزم به المحكمي طلب التحقيق الذييشترط ف ال 

 وأن يكون مفهوما دالله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس ألفاظ معينه بل يكفى أعبارات و

 ةدلألهو مقرر بان تحقيق ا لى ماإ منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا يغموض كما هو الحال ف
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و أ الطاعن ةن يكون رهن بمشيئأيجوز بحال  ول والأل المقام اة في هو واجب المحكمة المواد الجنائييف

 .المدافع عنه 

 ) ق ٥٦ لسنه ٢٨٢٥ طعن رقم ١٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٨ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 

 وكذا 
ن يكون الدفاع قد طلبه وقالة أب عليها  القيام بالتحقيق الواجي فة واجب المحكمييقدح ف           ال

شهد به  لى ماإعراض عنه بقاله االطمئنان إليجوز ا قوال الشاهد الأ قصد منه تكذيب ين الدفاع الذأ

قدح  ي والةمر تحقيق تجريه المحكمأن ينحسم أالشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره الدفاع قبل 

 ةن دفاعه ينطوي على المطالبأجراء هذا التحقيق مادام إطلب ن يكون الدفاع امسك عن أ هذا يف

 .جراءه إب

  )١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 

 ملا كان ذلك 
 دفاعه بما يؤكد عدم جواز التعويل على ي قد تمسك ف٠٠ن المدافع عن الطاعن أوكان الثابت  

 ٠٠قوالهما أ يف ما ارتسمت عليه فخري خالأ صوره ةول والثاني وذلك الن للواقعألقوال الشاهدين اأ

فضال عن احتدام المنازعات بينهما وبين الطاعن مما قد يكون سببا قويا نحو ميلهما الجارف لنسب 

ن يعاد أرادا أواللذان    لسنه ... المحضر رقم يلى كونهما الشاكيان فإضافة إل هذا با٠٠ليه إ إلدانةا

 مما تكون معه ة الجنائيى الدعوةقامإلوجه أل باةالجديد مصر ةن صدر قرار نيابأالتحقيق فيه بعد 

 على حساب الطاعن ونسب ذلك االتهام له وهو ة بالتعسف لتحقيق مصالحهما الخاصةقوالهما مشوبأ

 .الهما أقوجاء ب  يكذب مايمر الذألا

 ن احلكم الطعني أال إ
 ي التةقوال الشهود بالصورأ وراق منأليدلل على اطمئنانه بما ورد با لى ماإسبابه أ يقد ركن ف 

بداه دفاع أ ذلك بالرد على ما ي جانحا ف٠٠ الطاعن ةدانإ ي متخذا منها سندا ف٠٠ فيها ةرتسمت للواقعا

ن يكلف نفسه عناء تحقيقه وتمحيصه أ ضاربا به عرض الحائط دون ٠٠ ة مرافعته الشفهييالطاعن ف

 .مر فيه ألبلوغا لغاية ا

 فكان يتعني 
دالء بشهادتهم على إلثبات بغيه اإلحضار شهود اإلى إ هن تسعي جاهدألموضوع على محكمه ا 

 ة مناقشتهم لما قد تسفر عنه تلك المناقشي فةمسامعها ولكي يتمكن المدافع عن الطاعن وتتاح له الفرص

 ة فتعمل على مواءمةمام المحكمأ فيطرح ذلك كله على بساط البحث ٠٠من مراوغه الشاهد واضطرابه 

 .لتفات عنها إلم طرحها واتقوال ألخذها بتلك اأما بأمر تكون عقيدتها أر على أي رمور وتقألا
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 وفى ذلك قررت حمكمتنا العليا
 ومراوغته واضطرابه وغير ذلك مما ةداء الشهادأ وقت ة وجه الشاهد وحالته النفسيين التفرس فأ 

باح  يوأ ة تسمعها المحكمي التةشهادن تجني الأقواله حق قدرها واحتمال أ على تقدير ييعين القاض

 . عولت عليها ى التيرألخ اةلألدللدفاع مناقشتها مما يقنعها بغير ما اقتنعت به من ا

 ) ق٥٥ لسنه ١٦٠٥ طعن ٨٠١ ص ١٤١ رقم ٣٦ لسنه ١٩٨٥كتوبر سنه أ ١٢نقض (

 ينال من ذلك القول وال
 بل من انه اكتفي على حد ةام المحكممأمناقشتهم  وأقوال الشهود أن المدافع لم يطالب بسماع أ 

 . -/-/- ةتالوتها كيفما هو ثابت بمحضر جلس

  ذلك من مصادره على املطلوب يفملا 

 يضاحا لذلك  إو

 ولأل الوجه ا-أ
قوال الشهود هو واجب يقع على أ سماع ي تمثلت وتماثلت هنا في والتة الجنائيألدلةن تحقيق اأ 

 بعيده كل ةسس سليمأبتناء اقتناعها وتكوين فكرها وعقيدتها على ال خيراأوال وأعاتق محكمه الموضوع 

 . التحكم ةالبعد عن مظن

  انه قالته حمكمه النقض يف وهو ما
 .الخ ٠٠ن يكون الدفاع قد طلبه أ القيام بالتحقيق الواجب عليها ة واجب المحكمييقدح ف ال 

 ) سالف الذكر ١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 

  عن الوجه الثاني ماأ -ب
 وصف يقوال الشهود فأ التعويل على ي الدفاع فةن منازعأ من يفرضه المنطق القضائ يوهي ما 

 امتناعه عن سماع شهادتهم يعراضا فإ شهادتهم فان ذلك يعد يدلوا به فأ بما يخالف ما ةصوره الواقع

ال بمناقشه إيكون  ع وهو ال تحقيق ذلك الدفاي الوقت ذاته طلبا دفينا ظهرت معالمه فيويتضمن ف

 .الشهود بحضور الطاعن ومدافعه

  وعن الوجه الثالث -ج 
 هي من ةن التحقيقات الشفويأ يستها محكمتنا الموقرة محكمه النقض في أر التئ المباديفتمثل ف 

 .ته موريأداء مأجراءها تحقيقا لمعاونتها للدفاع على إ ة يتعين على هيئه المحكمة التيالجنائيألدلة ا

 وذلك املبدأ استقرت عليه العديد  

 حكام النقض  أمن 
  ة الجلسي فة تجريها المحكمينما تبني على التحقيقات التإنها أ ة المحاكمات الجنائييصل فألا 



 ٤٢

 ين تعاون الدفاع فأ مواجهه الخصوم وعليها يوتسمع من خاللها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك ف

 ذلك يليها فإ مادام قد لجأ ةداء الشهادأل ةحضاره ولو بالقوٕار بالبحث عن الشاهد ومأن تأموريته وأداء مأ

 قد بنت ة مجلس القضاء مادامت المحكميهريبه حتى يدلى بشهادته ف توألي الشاهد تعمد تهربه إونسب 

 . تمسكه بوجوب مناقشته يالدفاع فة حقيأ

 ) ق ٥٠ لسنه ١٩١٦ طعن ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/١٢/١٩٨٥نقض ( 

 رساء ذلك املبدأ اهلام إلكيدا أيضا تأوقضى 
حضاره ولو ٕامر بالبحث عن الشاهد وأن تأموريته وأداء مأ ين تعاون الدفاع فأ ةن على المحكمأ 

 .ليها إ مادام الدفاع قد لجأ ةداء الشهادأل ةبالقو

  )١٧٦ -١٨٦ - ٢ مجموعه عمر جية مجموعه القواعد القانون٢٨/٣/٣٨نقض ( 

 عني على هذا النحو واحلكم الط
ن أ البد ينها تبنى على التحقيق الشفوي الذأحكام الجنائية ومن أل ايصل المتبع فألقد خالف ا 

قوالهم من سماح أحضار الشهود لسماع إ فضال عما يمثله ة الموضوع بجلساتها العلنيةتجريه محكم

هادته وبما قد يسفر عنه ذلك من دالء بشإلثناء اأ وجه الشاهد ومراوغته ي بالتفرس فة للمحكمةالفرص

قوال أدانت الطاعن اعتكازا على أقواله وتكون بذلك أ يبه ف كذوأيهام فيما يظهر مدي صدقه ٕااضطراب و

ا ميفسد استداللها على نحو يتعين نقض حكه تباعه وهو ماإصل الواجب ألن يتبع ذلك اأالشهود دون 

 .إلحالة الطعين وا

 حكام  أ ذلك واستقرت يف

 ن أمه النقض على حمك
 وتسمع ة بالجلسة تجريه المحكمينها تبني على التحقيق الشفوي الذأحكام الجنائية أل ايصل فألا 

 . الشهود مادام سماعهم ممكنا ةفيه شهاد

  )١٧٠ - ١٧٩ - ق ٣ س ١١/١١/٨٢نقض ( 

  )١٢٠ - ٢١ - ٢٩ س ٣٠/١/٧٨نقض ( 

  )٤١٢ - ٨٦ - ٢٤ س ٢٦/٣/٧٣نقض ( 

 وكذا 
  ة الجلسي فة تجريها المحكمينما تبنى على التحقيقات التإنها أ ةالمحاكمات الجنائيي فصل ألا 

ن تعاون أ مواجهه الخصوم وعليها ي وتسمع من خاللها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فةالعلني

ام قد لجأ  مادةداء الشهادأل ةحضاره ولو بالقوٕامر بالبحث عن الشاهد وأن تأموريته وأداء مأ يالدفاع ف

  ٠٠ مجلس القضاء ييدلى بشهادته ف هريبه حتى ال توألى الشاهد تعمد تهربه إ ذلك ونسب يليها فإ



 ٤٣

 . تمسكه بوجوب مناقشته يحقيه الدفاع فأ قد بنت ةومادامت المحكم

 )  ق ٥٠ لسنه ١٩١٦ طعن رقم ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/٥/١٩٨٥نقض ( 

 الطـاعن علـى ةدانـإ  بتقرير الطب الشـرعي يف االستدالل مبا جاءالفساد يف: الوجه الثالث 

 يعيب سالمه االستنباط  ورد بنتيجته وهو ما غري ما

 ن أحيث قضت حمكمه النقض على 
ذا انطوت على عيب يمس سالمه االستنباط إ االستدالل ي بالفساد فةسباب الحكم تعتبر مشوبأ 

غير  وأ قانونا ةير مقبول غوأوراق ألبادله ليس لها اصل ثابت أقتناعها على ا ي فةكأن تعتمد المحكم

 ثبتت ي التة للعناصر الواقعية حاله عدم فهم المحكميو فألالقتناع بها ة  الموضوعيةصالحه من الناحي

و موجود ولكنه أوجود له  قام الحكم قضاءه على واقعه تحصلها من مصدر الأذا إلديها وعلى ذلك ف

 منه كان هذا الحكم ةن المستحيل عقال استخالص تلك الواقعي متناقض ولكنه م جروأثبته أمناقض لما 

 .باطال 

  )٢٧ ق ص ٥٩ لسنه ٦١٣٥١طعن رقم ( 

 يضا أوقضى 
ذا انطوت على عيب يمس سالمه إ االستدالل ي بالفساد فةسباب الحكم تعتبر مشوبأن أب 

 ة الموضوعيةن الناحيدله غير صالحه مألى إ اقتناعها ي فةستندت المحكماذا إاالستنباط ويتحقق ذلك 

 حاله يو دفع يتناقض بين هذه العناصر كما فأ ثبتت لديها ي التةلى عدم فهم الواقعإو ألالقتناع بها 

 . ثبتت لديها يليها بناء على تلك العناصر التإ انتهت ي التةعدم اللزوم المنطقي للنتيج

 )  ق ٦٢ لسنه ٣٣٤٣ طعن ١١٢ رقم ٧٦٦ ق ص ٤٤ لسنه ٢١/٢/١٩٩٣نقض ( 

 ان ذلك  كملا
...  ة القضيي فةن تقرير الطب الشرعي وقع فحصه على صور الشيكات المودعأوكان الثابت  

جنح   لسنه ...  رقم ة القضيي فةصولها المحرزأل ومدي مطابقتها ٠٠ ةجنح مصر الجديد لسنه 

 .ة نف شمال الجيزأمست

  نتاج فحصه هلذه الشيكات وضح يفأو
 .صولها أ عن ن صور الشيكات تختلفأب •

ن الخط أ أي( صول هو ذاته الخط المحرر به بيانات الصور ألالخط المحرر به بيانات ا •

  .)لشخص واحد 

صول تلك أ على - الطاعن -التوقيع المزيل به صور الشيكات يختلف عن توقيع المتهم  •

 .الشيكات بل انه مقلد عليه 



 ٤٤

 وردت أو
 .ن صور تلك الشيكات مزوره أكيدا على أله الثبوت تدأ قائمه ي فة تلك النتيجة العامةالنياب 

 ن حمكمه املوضوع أال إ
لم يوضحه تقرير الطب  لى الطاعن ماإيخالف مدلولها ناسبه   ماةاستنبطت من تلك النتيج 

 .الشرعي 

  قالتها وذلك يف
ذه الشيكات  لهة الضوئيةيتطابق مع التوقيع على الصور ن توقيعه الأجديه نفعا  ين المتهم الأمن  

 يتوافر يمر الذألليه تقرير الطب الشرعي اإ حسبما انتهي ةطالما انه هو المحرر لبيانات الصور الضوئي

 .ي محرر عرفي التزوير فة حقه جريميمعه ف

  ةوتلك القال
 استنباطها لدالئل اقتراف الطاعن ةصاب حكم المحكمأنما تدل على عيب إء فين دلت على شأ 

 إلدانةتكوين اقتناعها بتلك ال استنادها ي على صور تلك الشيكات وهو ما يسلس فةلواقع التزوير اةلجريم

 نتاج ييقنت بان تقرير الطب الشرعي فأ يتحصل فهمها من نتاج تقرير الطب الشرعي والت على ما

 بحثه قرر بان الطاعن هو محرر بيانات صلب صور الشيكات 

 على الرغم 
ن محرر البيانات أ يغموض ف لبس بها وال عي قد قرر بعبارات الن نتاج تقرير الطب الشرأمن  

ذا كان الطاعن هو محرر إصول الشيكات والصور محل البحث هو شخص واحد ولم يتطرق ما أ يف

و أن موضوع البحث ينصب على مدي نسبه اختالف أ يخذ بالعلم فأل مع ا٠٠تلك البيانات من عدمه 

 وقد قرر حيال ذلك كله الطبيب الشرعي ٠٠ تلك الشيكات صولأتطابق الخطوط فيما بين صور و

 مما يؤكد تعرض الطبيب الشرعي لفحص خط ٠٠ ةلى الصورإصل ألباختالف توقيع الطاعن من ا

 ين خط الطاعن متماثل فأذا كان الثابت له إ ف٠٠يل به الشيكات ذ البيانات وكذا التوقيع الميالطاعن ف

ن أ صحيحة ي يؤكد فيمر الذأل نتاج فحصه وهو ايوضح ذلك فأكان التوقيع مع خط بيانات الشيكات ل

 .الطاعن ليس هو محرر تلك البيانات 

  قالتها تلك غفلت حمكمه املوضوع يفأوقد 
 ة الطاعن من جريمة مؤكدا براءةذان هيئه المحكمأ مرافعته من واقعا قرع به يبداه المدافع فأما  

صول وصور يؤكد وبيقين أ الخط المحرر به بيانات الشيكات من ن اتحادأ الشيكات وذلك بيالتزوير ف

 بالحق المدني لقيام موظفيها المختصين ةالمدعية  رئاسةن تلك الصور صادره من المؤسسأدامغ على 

يؤكد وضوح   على تحرير بيانات تلك الصور وهو ماةنها القائمأ أيصول تلك الشيكات أبتحرير بيانات 



 ٤٥

 بقسم ة المحاضر المحرريرفاقها فإول حتى تم أل على تقديمها تلك الصور للمتهم اة الدالةمعالم القرين

 .ة شرطه مصر الجديد

 ن احلكم الطعني أال إ
بداه المدافع عن الطاعن وداللته عرض أ ي ضاربا بهذا الواقع الذ٠٠ ذلك شيئا يلم يورد ف 

 تقرير الطب الشرعي يها اصل ثابت فدله ليس لأ اعتكزت على ي والتةدانته بقالتإ يالحائط مكتفيا ف

 حيث ٠٠ليها إ انتهي ي التةيساير اللزوم المنطقي للنتيج ن استداللها على ذلك التقرير الأ بل ٠٠

ن الطاعن أيعد لزوما منطقيا من كون  صول وصور الشيكات شخص واحد الأن محرر بيانات أ بةفادإلا

 .هو محرر تلك البيانات

 لذا كان يتعني 
  الى حت٠٠ للطاعن إلدانة اعتكزت عليه لنسب اين تتحري الدليل الذأكمه الموضوع على مح 

ن ذلك أ وة خاص٠٠ فينهار حكمها برمته ةدانإل تفتك بدالئل اىتكون قالتها ضربا من ضروب الهو

ثام تلك آبراء الطاعن من إيها وعقيدتها نحو أ اتجاه ريقد يكون سببا قويا ف هدر به ماأاالستدالل 

يتطابق مع توقيع  ن توقيعه الأيجدي الطاعن نفعا  نه الأ بقالتها بة جليلي ويتضح ذلك ف٠٠ ةريمالج

ن الطاعن هو أ فهمها لتقرير الطب الشرعي من ي للشيكات معلله ذلك بما حصلته فةالصور الضوئي

لتقرير لكان وراق ذلك اأ على ة الواقعةذا استوعبت محكمه الموضوع الحقيقإنه أ أي ٠٠محرر البيانات 

 .الطاعن استفاد من اختالف توقيعه وثبت لها براءته من ذلك االتهام الواهي

 نها أال إ
لقاه على عاتقها المشرع والزمها أ ي على الرغم من انه واجبها الذيلم تحقق ذلك الدليل الجنائ 

 .ة ابتغاء وجه الحق والعدال٠٠بتحقيق كل دليل يتوافر لها 

 حيث قضت حمكمه النقض 
 ةول ويجب على المحكمأل المقام اي فة المواد الجنائية هو واجب المحكميفألدلة ن تحقيق اأ 

 .تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا 

  )٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 

  )١٢٢٠ - ٢٨٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/١٩٨١نقض ( 

  )١٤ - ٨٤ - ٢٩ س - ٢٤/٤/١٩٧٨نقض ( 

  )٨٢١ - ١٨٥ - ٣٥ س ٢٥/١١/١٩٨٤نقض ( 

 مر املؤكد بان حمكمه املوضوع ألوهو ا
 ورد بنتيجة تقرير الطب الشرعي ولم تفصح  دانت الطاعن على غير ماأ استداللها ويفسدت فأ 



 ٤٦

 .إلحالة وراق مما يتعين معه نقض حكمها الطعين واألعنه ا

 يفوردتـه حمكمـه املوضـوع أ يمجـال الـذإل االستدالل اسـتمد مـن افساد يف: الوجه الرابع 

ستحصـلتها مـن ا ييضاح النتائج التإن تعني بأثبات دون إلقوال شهود اأمضمون 

 قوال ألتلك ا
 ولما كانت ٠٠هميه قانونيه أ واقعه ذات ةن الشهادأ ومن ضروب القول الصحيح ٠٠بداية  

 هميتها من حيث داللتها علىأ تستمد ة موضوع الشهادة الجنائية فان الواقعى نطاق الدعوي فةالشهاد

 ة يكمن فيما تؤدي له الحقيقةن موضوع الشهادأيتضح معه  لى المتهم وهو ماإ ونسبتها ةوقوع الجريم

 .ى خرألثبات اإل رواه الشاهد مع عناصر اي مع القدر الذيتالءمباستنتاج سائغ 

  )٤٤٢ ص يثبات الجنائإل مؤلفه ايمحمود نجيب حسني ف/ قالها الفقيه الدكتور ( 

 ملا كان ذلك 
يبين  ثبات وهو ماإلقوال شهود اأ حكمها الطعين يوردت فأن محكمه الموضوع قد أن الثابت وكا 

طرحت أنها أ الطاعن مما يفيد ةدانإحملته من دالئل على   بقدر ماةلى تلك الشهادإنها قد اطمأنت أمعه 

 واقعه ين صوره ف وما حملته مةهدار تلك الشهادإ ساقها دفاع الطاعن مبتغيا يبها جميع االعتبارات الت

 . لم يقترفها الطاعن ةزائف

 طالقات حمكمه املوضوع امر من ألوذلك ا

 قوال الشهود كيفما تري أن تزن أفلها 

 حكامها أقررته حمكمه النقض يف وهو ما

 يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء يقوال الشاهد وتقدير الظروف التأن وزن أانه من المقرر  

لى محكمه الموضوع إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إقواله مهما وجه أعلى 

نها أن ذلك يفيد إخذت بشهادته فأليه وهي متى إ تطمئن ي تراها وتقدره التقدير الذي التةتنزله المنزل

 .خذ بها أل ساقها الدفاع لحملها على عدم ايطرحت جميع االعتبارات التأ

  )٥/٣٠/١٩٨٥ ة ق جلس٥٤ لسنه ٢٣٢٧طعن رقم ( 

 ي التة الكاملةحد يحكم به تلك الحري وأ لم يتركه المشرع دون قيد ٠٠طالق إل ذلك ا٠٠ولكن  

 .قوال الشهود أخذ بأل اي في الجنائييتمتع بها القاض

 فوضع 
 حكمها بيان ين توضح فأ استنتاجها وهو يخذ به فألوجب على محكمه الموضوع اأشرطا الزما  

 ةدانإ عليها ة دون النتائج المبتني-قوال الشهود أ -تكتفي بسرد المقدمات  تاج وان المراحل ذلك االستن

 والمنطقي بين تلك ي مدي التالزم العقل- محكمه النقض - العليا ة يتضح للمحكمى حت٠٠الطاعن 



 ٤٧

 يف العقل ومقبوال ي االستنباط بان يكون سائغا فة صحيكد لها تحقق شرطها فأالمقدمات ونتائجها ويت

 .المنطق 

 وذلك 
ن هي أحكامها كمبدأ عام تلتزم به محكمه الموضوع وأ يوضحته محكمه النقض فأالشرط الالزم  

  استدالله يستوجب نقضه يخالفته كان حكمها معيبا ف

 حيث قضت حمكمه النقض 
نه أال إ قيد أي االستنتاج ولم يقيده بي فة الكاملة الحريي الجنائيذا كان المشرع قد ترك للقاضإ 

ن يكون هناك أ بمعني ةليها من مقدماته المنطقيإ خلص يلزمه ببيان كيفيه استدالله على النتائج التأ

 الطاعن وهو ما يستوجب بيان ةدانإ ي ونتائجها ف-قوال الشهود أ - ومنطقي بين المقدمات يتالزم عقل

 ةنها متصلأكد من أن التكل مرحله على حده وعدم االكتفاء بسرد المقدمات دون نتائجها حتى يمك

 ي العقل ومقبوال فين يكون سائغا فأاتصاال وثيقا ومنطقيا بتلك النتائج الن شرط االستنباط الصحيح 

 بيانه ولهذا كان ي فةقصرت المحكم مور وهو ماأل مع طبائع اىيتناف لوف والأيجافى الم المنطق ال

 .حكمها معيبا مستوجبا النقض 

  )١٠٥٣ ص ٢١٩ رقم ٢٤ س ١٩٧٣ نوفمبر سنه ٢٥نقض ( 

 وذلك 
حمل من  هدره الحكم الطعين بكل ماأوضح مفاده الحكم سالف الذكر قد أ يالشرط الالزم الذ 

 .عتبارات رعاها المشرع واستحسنتها محكمه النقض ا

 نأحيث 
 ةدانإل نسب اي اعتكزت عليها في مدونات حكمها المقدمات التيوردت فأمحكمه الموضوع قد  

... / ستاذألوالسيد ا ... /قوال الشهود كال من السيدأوردته بمضمون أطاعن وقد تمثل ذلك فيما صوب ال

قوال أل استخلصتها من تلك ايسباب حكمها الطعين النتائج التأنها لم تبين بأال إ... /  ةالمحامي والسيد

 .ليها منها إ خلصت ي التةولم تفصح عن النتيج

 مر أوهو 
  انتهت ي النتائج التي استداللها فةانه حتى يمكن لمحكمه النقض مراقبه صحكان يتعين عليها بي 

ذا ما اقتصرت إيستحيل عليها مباشرته والقيام به   وهو ما٠٠وردتها أ يليها من واقع المقدمات التإ

ت  استخلصتها منها ورتبيقوال الشهود دون النتائج التأ من ةيراد وبيان المقدمات المستمدإ على ةالمحكم

 ولما كانت ٠٠دانه الطاعن أ وفقا لما يستفاد منها كقرائن يمكن اتخاذها دليال على ٠٠عليها قضاءها 

 ة  وانهار استنتاج الواقع٠٠ قضائها بترت من حيث نتائجهاي فة عولت عليها المحكميتلك القرائن الت



 ٤٨

 ة منها كوقائع معلوم االستداللييشوب حكمها الطعين بالفساد ف  وهو ما٠٠ثباتها منها إالمطلوب 

 . الطاعن ةدانإ وهي ةلمعرفه واقعه مجهول

 مر كذلك ألومادام ا
 استحدثتها ي لديها والتة حكمها ببيان الوقائع المعلوميال تكتفي فإ ةفانه من المتعين علي المحكم 

 ةدمات وماهيسفرت عنها تلك المقأ يو النتائج التأ ة الحكم النتيجين تبين فأقوال الشهود بل عليها أمن 

من ة ما استخلصته منها حتى يمكن مراقبه المنطق القضائي للحكم بحيث تكون النتائج المستخلص

 ي منطق سائغ واستدالل مقبول غير مشوب بالتعسف فيليها فإ مؤديه ةوردتها المحكمأ يالمقدمات الت

 انتهت يوالمنطقي للنتائج الت ييتحقق عند عدم التالزم الفعل  االستدالل وهو مايالفساد فأو االستنتاج 

 . ثبتت لديها وابتنيت عليها يليها من خالل العناصر التإ

 وكان على حمكمه املوضوع 
و أ استخلصتها من كل مقدمه ي التةن يتضمن حكمها النتيجأحتى يسلم قضاؤها من هذا العوار  

يشوبه   بيان واضح اليفال إيكون ذلك   والإلدانة قضائها بايمنها مجتمعه وكيف اتخذتها سندا ف

 . شاب استدالل الحكم الطعين يالغموض الذ

  ألمروهو ا
 يمكن محكمتنا ي لم تراعيه محكمه الموضوع بل لم تلتفت نحو تحقيقه ولو بالقدر اليسير الذيالذ 

صبح معه الفساد يطوق االستدالل من كل جانب أ مراقبه ذلك الحكم الطعين مما يداء حقها فأالعليا من 

 .إلحالة وجب ذلك نفض الحكم واأف

 ال ة االستدالل طوق احلكم الطعني لبناء قضائه على فـروض جدليـفساد يف: الوجه اخلامس 

 التزوير واشرتاكه ة ارتكاب جرمي الطاعن يفةدانإ وذلك ب٠٠ عن اجلزم واليقني ئتنب

 فيها

  ومن القانون ٠٠ ةبداي
 يجوز وال  القترافها واالشتراك فيها الة المحددنواعها وجميع الطرقأ جرائم التزوير بجميع يف 

طالقا من إيكون   ارتكابها ماي فليس ف٠٠ن تؤخذ بالظنون والفروض أحوال أل أي حال من اييصح ف

ن يكون اقتراف تلك الجرائم ثبوته قائما على أوجب أن المشرع عارض كل ذلك وأ بل ىطالقات الهوا

 حكامه أ ي في الجنائيقاضيقين فعلى له واقع ملموس يتداركه ال

 

 

 



 ٤٩

 حكامها أ العديد من وضحته حمكمه النقض يفأوذلك القول 

  إلدانة ا يفة تلتزم بها احملاكمات اجلنائيةصوليأ ةكقاعد

 و االشرتاك فيه حيث قضت أبالتزوير 
مواد  الي فة وكانت الحقائق القانونيةنه يغير الحقيقأالتزوير يلزم توافر علم المتهم بقيام كان  لما 

 يقام ين تكون قائمه على يقين فعلى فان الحكم الذأخذها بالظنون والفروض بل يجب أيصح   الةالجنائي

 .ن يعرفها يكون معيبا واجبا نقضه أ وسعه يان ف كوأ ةن يعرف الحقيقأعلى قول بان المتهم من واجبه 

 ) ق ١٩ سنه ٣٤٥ طعن رقم ٢٨/٢/١٩٤٩ ةنقض جلس( 

 وحمكمه املوضوع
 يخذت من الظنون والفروض دربا لها فأانتها للطاعن على فعلى التزوير واالشتراك فيه دإ يف 

 . وتوجيهها لكيانها ٠٠ تكوين عقيدتها يذلك ومن حكم العقل والمنطق الجدلي مسلكا ف

  مدونات ذلك القضاء الطعني نها قالت يفأحيث 
 بناء على ةاليين الجنيهات للمؤسس بسداد م- الطاعن -ن يقوم المتهم الثاني أعقل  ينه الأمن  

 - على علم الطاعن بالتزوير ة وهو افتراض جدلي من الهيئ-صور لشيكات مزوره وغير موقعه منه 

نها جعلت أ أيركان جريمة التزوير واالشتراك فيها أ على توافر ة الدالليضافت بان كل ذلك قاطع فأو

 . الطاعن ةنإدامن فروض العقل والمنطق دليال على 

  ةوتلك القال
 مدونات حكمها يال على ما افترضته فإن محكمه الموضوع لم تبن قضاءها أتؤكد وبالقطع  

 . عن تلك الفروض ئوراق االتهام ال تنبأن أ ساقتها من عندها على الرغم من يمور التألالطعين من ا

 حكام اجلنائية ألوضحته حمكمه النقض ملزمه لأوهو ما 

 وراق االتهام بقوهلاأند من  على سالإ  تبنين الأ
قيم الحكم على دليل أذا ى فإوراق الدعوأنما تبنى على سند مستمد من إ ةحكام الجنائيألن اأ يف 

 .ساس فاسد أوراق كان باطال البتناءه على ألليس له اصل با

 ) ق ٥٢ سنه ٢٧٤٣ طعن ٢٠ رقم ٦٧٧ ص ٣٦ لسنه ١٦/٥/٨٥نقض ( 

 وقد خالفت كذلك
 للمتهم إلدانةثبات اإ يتباعها ف  حددها المشرع الي الطرق التة تلك القاليفمحكمه الموضوع  

 مجرد قرائن افتراضيه بحته   الإلدانة داللتها على تلك ايكيد فأوقيامها على الت
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  ةحكامها املراقبأ وضحته حمكمه النقض يفأوهو ما 

  ومدي صالحيتها ةحكام املوضوعيأل توردها اي التألدلةل

  ة تعجزها عن القيام بتلك املهمة البحتةفرتاضيال القرائن اموضحه بان

 ضت به قوهو ما
 مدي يتملك مراقبه محكمه الموضوع ف ن المقرر انه وان كانت محكمه النقض الأ حين يف 

 ة التثبت من مدي صالحيي نطاق رقابتها للمنطق القضائينها تملك فأال إفيا  نوأثباتا إ ألدلة اةكفاي

نفي  وأثبات إ عناصر ةن تكون للوقائع المختلفأل ة البحتة الموضوعية الحكم من الناحيي فةدالوارألدلة ا

 نها بحكم طبيعتها الأل داللتها ال افتراضيه بحته يكيده فأذا كانت إال إثبات إلتصلح ل  فالقرائن الةسائغ

 .ويل أ مثبته غير قابله للتةثباتها بطبيعإ المراد ةتدل على الواقع

  )٧١٨ ص ٥٨٢ رقم ٦ مج القواعد ج ٢٨/٥/١٩٤٥نقض ( 

 ومن ذلك  
 عن الجزم واليقين ئ استداللها بقرائن فرضيه بحته ال تنبيفسدت فأتكون محكمه الموضوع قد  

 .إلحالة  الطاعن مما يتعين نقض حكمها الطعين واةدانإ يف

 التزويـر ةميـه جبرإلدانتـ بتـوافر مصـلحه للطـاعن ٠٠ االسـتدالل فساد يف: الوجه السادس 

 تلك وراق االتهام من دليل فني يعتكز عليه يفأواالشرتاك فيها على الرغم من خلو 

 إلدانة ا

 وحيث كان ذلك وكان الثابت 
ن أ يى الطاعن قد اختلقت واقعه تماثلت فإلدانة إل مجال نسب اين محكمه الموضوع فأ 

راد التحايل على تلك أ ي محكمه جنح الدقمامأ ة قضايا الشيكات المنظوريحكام فألالطاعن وبعد صدور ا

ول وعليه أل المتهم افي ة فقد وجد ضالته المنشود- توافر مصلحه -حكام والهروب من عقبه تنفيذها ألا

 يدور ي والتة التزوير واالشتراك فيها بناء على تلك الواقعةرتكاب الطاعن لجريما على ةكدت المحكمأفقد 

 يول فأل ارتكاب ذلك التزوير واالشتراك مع المتهم ايعليه من مصلحه فيعود  محور الفكر فيها حول ما

 .حداثه أ

  ةوتلك الرواي
ن توافر مصلحه أ ب٠٠ قضائها مؤكده من خاللها يخذت منها محكمه الموضوع عمادا فأ 

 الشيكات وكذا التوكيل المبيح للتنازل والتصالح عليها هو سببا رئيسيا يحداث تزويرا فأ يالطاعن ف

 . تكوين عقيدتها نحو وقائع االتهام ي عليه فةاعتكزت المحكم
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 ولكن 
ن يورد أ ذلك ي لزم فيللطاعن الن المشرع القضائإلدانة يكفي بنيانها لنسب ا  الةتلك العقيد 

 مع ة المحرر حتى تتكاتف المصلحي الرتكاب المتهم تزويرا فةالفنيألدلة يؤكد من ا  مدوناته مايالحكم ف

نكار إ وصمم على ةثيمأل اةللمتهم مادام المتهم لم يعترف بتلك الواقعإلدانة  اةل ويصح نسبذلك الدلي

 .ارتكابه لها 

 ومردود ذلك 
ال على الجزم واليقين من إيكون   الي مبناها السليم والذيحكام الجنائية فأللى موجبات اإيرجع  

 له إلدانة تكفي لنسب ا ما توافر مصلحه المتهم وحدها الأ ٠٠واقع الدليل المعتبر 

 حيث قضت حمكمتنا العليا  

 ن أحكامها على أ العديد من يف
 .دانته بتهمه االشتراك فيها إلتكفي بمجردها   التزوير الين مصلحه المتهم فأمن المقرر  

  )١٢٧ ص ٢٧ ق ٣٧حكام النقض س أ ٢٢/١/١٩٨٦ ةنقض جلس( 

 وكذا قضت 
 انه صاحب يالطاعن بتهمه التزوير لشيك واستعماله فدان أذا كان الحكم المطعون فيه قد إ 

ن الطاعن أ التزوير ويورد الدليل على ةركان جريمأن يستظهر أ تزوير التوقيع دون ي الوحيد فةالمصلح

 من انه محرر ة غيره مادام انه ينكر ارتكابه له وقد خال تقرير المضاهاةواسط بوأزور هذا التوقيع بنفسه 

 و اشترك فيه فان الحكم يكون مشوبا بالقصور ألحكم باستظهار علم الطاعن بالتزوير بخطه كما لم يقم ا

 ) ق ٢٦ لسنه ٥١٤طعن رقم ( 

 نأوحيث 
قتراف ايؤكد   قد خلت نتائج فحصه مماةتقرير الطب الشرعي الفاحص لصور الشيكات المزور 

ن توقيع الطاعن المزيل به تلك أ تلك الصور بل على العكس من ذلك تماما فقد اثبت يالطاعن تزويرا ف

  .الشيكات مزور عليه بطريق التقليد

  يؤكد يمر الذألوهو ا
 الطاعن بناء ةدانإ يوراق ذلك االتهام يساند ما قرره الحكم الطعين فأ يعدم وجود دليل فني ف 

 وهذا ةع يهدر تلك الواقيمر الذأل وهو ا٠٠حداث ذلك التزوير واالشتراك فيه أ يعلى توافر مصلحته ف

  الطاعن ةدانإ يالدليل الذي استدلت منه محكمه الموضوع ف

  ذلك على حيث قضت حمكمه النقض يف
 و أ التزوير يسهامه فإ ثبوت ييكفي بمجرده ف لتقليد ال اوأ التزوير ين وجود مصلحه المتهم فأ 
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و أجري التزوير أ يهو الذ على انه ةدلأالتقليد ما لم تقم  وألمه بالتزوير  عوأريك  شوأالتقليد كفاعل 

بحاث التزييف والتزوير أنه ينكر ارتكاب ذلك وقد خال تقرير قسم أ غيره مادام ةاسط بووأالتقليد بنفسه 

 مدوناته لم يرد به يحصله الحكم ف  على ماى الدعويليه وكان التقرير الفني المقدم فإمر ألمن نسبه ا

ن تبني على الجزم أحكام الجنائية يجب ألن اأن المقرر  ارتكب التزوير وحيث انه مين المتهم هو الذأ

 ييصبه بالقصور ف ن الحكم قد خالف ذلك مماأثبته الدليل المعتبر وكان الثابت أ يواليقين من الواقع الذ

  .إلحالة التسبيب فيوجب نقضه وا

  ) ٤ ، ٢ ، ١٠٠١/١ ص ١٥٢ ق ٣/١١/١٩٨٨ ة جلس٣٩ س ينقض جنائ( 

 )٤٦٠/٢ ص ٩٤ ق ٣٠/٣/١٩٨٣ ةس جل٣٤ س ينقض جنائ( 

 مر ألوهو ا
 التزوير دون ي فةدانته للطاعن استنادا لتوافر المصلحإ ين الحكم الطعين فأكد معه أ يتيالذ 

 .إلحالة  هذا االستدالل مما يتعين معه نقضه وايفسد فأ قد ٠٠يراد الدليل المساند لذلك إ

دانتها للطـاعن إ املوضوع بان استندت يف االستدالل اقرتفته حمكمه فساد يف : الوجه السابع

   سنه ل... ثباتها لتزوير التوكيل الرقيم إ مدي  يفة متضاربةعلى دالئل متناقض

 هرام النموذجي ألعام ا

  ومن سنن القول وفروضه ٠٠ ةبداي
ن تعمل أدانتها على دليلين تناقضا فيما بينهما إ يخذ فأل عند اةنه يجب على المحاكم الجنائيأ 

ن إ فةال تجري استنباطا من تلك الوقائع المتناقضإال كان يتعين عليها أوال وأى رفع ذلك التناقض عل

 ة سليمةء يعد قواما لنتيجييبقى منهما ش صبح الدليالن متهاويين متساقطين الأجرته رغما عن ذلك أ

 . المتهم ةدانإ ييمكن االعتماد عليها ف

 حكامها أيد من  العدمر قررته حمكمه النقض يفألوذلك ا

 ألدلة ثر الناتج عن تلك األ مدي ايفإلدانة ثبات اإ جمال هميته يفألكيدا أت

 حيث قالت 
ن تعمل على رفع هذه الوقائع أ داللتها ي فة عند استقراء وقائع متناقضةنه يجب على المحكمأ 

 . بينهما ةراء المالءمجإذا لم تستطيع إ ةن تجري استنباطا من وقائع متناقضأ فال يجوز لها ةالمتناقض

 ) ق ٦٤ لسنه ١٣٣٦٢ طعن رقم ١٩٩٦ ديسمبر سنه ٩نقض ( 

  )٨١٤ ص ١٩حكام س أل مجموعه ا١٩٨٥كتوبر أ ٣نقض ( 

 وملا كان ذلك 
 ن محكمه الموضوع أال إ طياتها العديد من الدالئل يوراق االتهام حملت فأن أوكان الثابت  
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 .لى الطاعن إ إلدانةثبات اإ يوجدانها وارتاح عليها بالها ف اطمئن لها ي حكمها الدالئل التيوردت فأ

 ولكن 
 على ة العامةخذت بهما محكمه الموضوع وفقا لما سطرته النيابأمن بين تلك الدالئل دليالن  

 .دله الثبوت أوراقها من قوائم أ

  وهما كالتايل

 -:ول ألالدليل ا
  لسنه ...صدرته برقم أ وجود توكيل ة بصح قولهايوضحت فأ يوالت... / ة السيدةقوال الشاهدأ 

ن ينيب غيره أ القضايا ويبيح كذلك للمصدر له يهرام النموذجي ومن انه يبيح التنازل والتصالح فألعام ا

 . حضور القضايا وفى التنازل والتصالح يف

 -:الدليل الثاني 
... ، ... ، ... قام رأوهو ما استنبطته محكمه الموضوع من مطالعتها لمحاضر جلسات القضايا 

هرام ألعام ا  لسنه ...ول للتوكيل رقم ألتضح لها تزوير المتهم اأنه أ مؤكده ةجنح مصر الجديد لسنه 

 .النموذجي بطريق االصطناع لحضور تلك الجلسات به والتنازل والتصالح عن الشيكات 

 وهذان الدليالن 
عام   لسنه ...ود التوكيل رقم  وجةكد بصحأحدهما وأعلى ذلك النحو الموضح سلفا اثبت  

 ٠٠ول لذلك التوكيل ألكد اصطناع المتهم اأخر فقد نفي ذلك وألما اأهرام النموذجي على ارض الواقع ألا

  . خلقه من العدم طبقا لمفهوم االصطناعأي

 وعلى الرغم 
ينهما وبين ن هذا لم يكن حائال بأال إ ٠٠من ذلك التناقض البين فيما بين الدليلين سالفا الذكر  

يعرف  نهما ينفيا بعضهما بعضا والأللطاعن مع إلدانة  نسب ايخذت بداللتهما فأ ف٠٠محكمه الموضوع 

 ذلك ةزالإنها لم تعمل على أحيث إلدانة  اي الدليلين قصدته فأي مدونات حكمها الطعين يمما سطرته ف

لى إيؤدي  عضهما بعضا وهو ما تساير الدليالن بشكل متساند يكمل بةيضاح لكيفيإحتى  وأالتناقض 

 ماله من دالئل يمكن االعتماد عليها  حتهاوي هذان الدليالن بكل ما

  حكمها وضحته حمكمه النقض يفأوهو ذاته ما 

  اقرتفته حمكمه املوضوع ياملبني لوقوع هذا العيب الذ

 حيث قالت 
 أييعرف  ضه بعضا والسباب الحكم بحيث ينفي بعأذا توافر التناقض بين إيقع هذا العيب  

  شيء  فهذا التناقض يجعل الدليل متهاويا متساقطا الى فيما يتعلق بواقعه الدعوةمرين قصدته المحكمألا



 ٥٤

 .خذ بها أل يصح معه االعتماد عليها واة سليمةن يعد قواما لنتيجأفيه باقيا يمكن 

  )٦٠٣ ص ١٢٠ رقم ١٩حكام س أل مجموعه ا١٩٦٨ مايو سنه ٢٧نقض ( 

  )٣٧٩ ص ٨٧ رقم ٢٦ س ١٩٧٥ مايو سنه ٤ نقض( 

 وذلك الفعل 
 وهذا ٠٠ لنقض حكمها الطعين يدانتها هو فعل كافإ بناء ي محكمه الموضوع فاقترفته يالذ 

لتقاعسها عن تفسير ذلك التناقض بشكل يرفعه ويوضح مدي استساغتها واستنادها لهذان الدليالن على 

إلدانة  نسب اي فة المحكمأييضاح من تغير رإليحدثه هذا اقد   فضال عن ما٠٠الرغم من تناقضهما 

 .للطاعن 

 حيث قضت حمكمه النقض مبا مؤداه 
 العقل ين يفسر هذا التناقض بما يرفعه ويسوغ فأذا اعتمد على دليلين متناقضين دون إنه أ 

 قد تنتهي ةمحكمن الأذ كان من المحتمل إلى هذين الدليلين كان هذا الحكم فاسد االستدالل  إاالستناد

 .لى هذا التناقض إنها كانت قد تنبهت أليه لو إ انتهت الذي أيلي غير الرإ

  )٧٥٨ ص ١٥٨ رقم ٢٤ س ١٩٧٣ يونيه سنه ١٧نقض ( 

 وكذا قضاؤها
 والفني دون رفع التناقض بينهما يجعل الحكم معيبا ى على الدليل القولةن تعويل المحكمأ 

ن يكون جماع أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني بل يكفى أمستوجبا نقضه وليس بالزم تطابق 

 . والتوفيق ةالدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على المالءم

 ) ق ٦٤ لسنه ٢٩٧٧ طعن رقم ١٩٩٦غسطس سنه أول أنقض ( 

 ) ق ٦٤ لسنه ١٣٥٩٠ الطعن رقم ١٩٩٦ يوليو سنه ٢٣( 

  )١٠١٣ ص ٢٠٦ رقم ١٩حكام س أوعه  مجم١٩٦٨ فبراير ٢٥نقض ( 

 وقضى كذلك 
 ةدانإ ثبوت يخذت بهما وجعلتهما عمادا فأ حكمها دليلين متعارضين وة فيوردت المحكمأذا إنه أ 

  .لتعارضهمان تتصدي لهذا التعارض بما يرفعه تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين أالمتهم دون 

 )٤٢٢ ص ٣٢٤ رقم ٤اعد ج  مجموعه القو١٩٣٩ يناير سنه ٢نقض ( 

 وكذلك 
 بينهما ةجراء المالءمإذا لم تستطع إ ةن تجري استنباطا من وقائع متناقضأ ةجوز للمحكم يال 

األمرين  أيعرف  يسباب الحكم بحيث ينفى بعضه بعضا والأذا توافر التناقض بين إويقع هذا العيب 

 ء فيه باقيا يش يجعل الدليل متهاويا متساقطا ال فهذا التناقض ى فيما يتعلق بواقعه الدعوةتصدق المحكم



 ٥٥

 .خذ بها أل يصح االعتماد عليها واة سليمةن يعتبر قواما لنتيجأيمكن 

  )٦٠٣ ص ١٢٠ رقم ١٩حكام س أل مجموعه ا٢٧/٥/٦٨نقض ( 

 مر كذلك ألان ا كوملا
 دون رفع ذلك  الطاعنةدانإ يورد الدليلين وتساند اليهما فأن الحكم الطعين قد أوكان الثابت  

  .إلحالة  استدالله بهما مما يتعين نقضه وايفسد فأالتناقض الواضح بينهما يكون قد 

 مصر ةصاب احلكم الطعني لسقوط دالله مذكرة نيابأ ٠٠ستدالل ال افساد يف: الوجه الثامن 

  وهو ماة استوعبتها احملكمياجلنائية التألدلة  من ا٠٠ لسنه ...  احملضر  يفةاجلديد

 .ألدلة  لسائر تلك اةثاره على تقدير احملكمأعذر معه معرفه يت

 ن أحكام حمكمه النقض على أحيث استقرت 
 ة المحكمة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المواد الجنائية ضمائر متساندألدلة فين اأن المقرر أ 

 .ألخرى األدلة ر ا لسائة تقدير المحكميو استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فأذا سقط احدهما إبحيث 

  ) ٥٥ سنه ٤٩٨٥ طعن رقم ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/١٩٨٦نقض ( 

 كما قضى 
ذا إاقتنعت بها فألدلة التي  من مجموع اة الصحيحة تستنبط الواقعأن ةن للمحكمأمن المقرر  

 نشأ منها ي التة تلك هي القاعدة للواقعة سالمه استنباط المحكميثر ذلك فألدلة أسقط دليل من هذه ا

ذا إ بحيث ة متكاملة المواد الجنائية متساندألدلة فين اأ مؤداها ي والتيثبات الجنائإل ايفألدلة تساند ا

ليه إ انتهت ي الذأي الري كان للدليل الساقط فالذي ألثرو استبعد تعذر التعرف على مبلغ اأسقط احدهما 

 اعتمد عليها الحكم ألدلة التين تكون اأ يشترط نه الأ وبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك بةالمحكم

 ة متساندةفي المواد الجنائيألدلة ن اأذ إ ى كل جزئيه من جزئيات الدعوييبين كل دليل منها ويقطع ف

لى الدليل بعينه لمناقشته على حده إ فال ينظر ي القاضةيكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيد

 يقصده الحكم منها منتجه ف لى ماإ مؤديه ة مجموعها كوحدين تكون فأبل يكفي ألدلة  ايدون باق

 .ليهإلى ما انتهي إ واطمئنانها ةاكتمال اقتناع المحكم

  )١٤٧٢ ص ٢٣٠ رقم ٢٣ س ٢٥/١١/١٩٧٢نقض ( 

 ملا كان ذلك 
 لسنه ...  المحضر رقم ي فة مصر الجديدةوراق ذلك االتهام مذكره نيابأن من بين أوكان الثابت  

 ي والتة الطاعن من هذا االتهام لسابقه عرضه على النيابة طياتها دليال مبرءا لساحيت ف حمليوالت

 ة عقيدي وهي على ذلك النحو دليل جنائي مؤثر فة الجنائيىالدعوإلقامة وجه ألصدرت حياله قرارها باأ

  ة لساحةرأثار مبأ فيما تحمله من ةذ هي التفتت نحوه ونحو تحقيق تلك الداللإ ةوكيان هيئه المحكم



 ٥٦

 .الطاعن 

 ن حمكمه املوضوع أال إ
 على بساط ةوراق االتهام المطروحأ ي في كدليل جنائةوعلى الرغم من وضوح دالله تلك المذكر 

سقطته عن ما أ قد ٠٠ الجنائية ألدلة لبحثه وتمحيصه وصوال لوجه الحق فيه وفقا لما تهدي نحوه اةالهيئ

تؤثر به على اتجاه ذلك االتهام   طياتها من دالله لها مايته فحو  بكل ما٠٠ ىدله الدعوألمت به من أ

 .ى األخرى  الدعوةدلأ لسائر ة تقدير المحكميثرها فأمر الذي يتعذر معه معرفه أل وهو ا٠٠

  ذلك حيث قضت حمكمتنا العليا يف
 بحيث ة المحكمة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المواد الجنائية ضمائم متسانديفألدلة ن اأالمقرر  

 .ألخرى  األدلة لسائر اة تقدير المحكميثر ذلك فأو استبعد تعذر التعرف على أحدهما أذا سقط إ

 ) ق ٥٥ سنه ٤٩٨٥ طعن ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/٨٦نقض ( 

  نفعا ةدي احملكم جيوال
فع ثناء رده على الدأ ةن الحكم الطعين قد تعرض لتلك المذكرأد يتقول به حيال ذلك من  قما 

 وجه فيها أل لسابقه صدور قرار باى عدم قبول الدعويالمبدي من المدافع عن الطاعن ف

 الن ذلك القول  
حكامها على أ ين محكمه النقض استقرت فأحكام محكمه النقض بصله حيث أمت لمقصد  يال 

لى دفع من إما تصدي هيئتها أ المواد الجنائية يفألدلة ن تعمل على تحقيق جميع اأ ةن واجب المحكمأ

 .يعد تحقيقا لذلك الدليل  الدفوع ال

  ذلك حيث قضى يف
 تحقيق ةول وواجب على المحكمأل المقام اي فة المواد الجنائية هو واجب المحكميالتحقيق ف 

 . شان هذا الدليل يالدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلكه ف

  )٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 

 يضا أها نفعا جيدي وال
 ةوراق الرسميألوراق االتهام قد تضمنت ذلك الدليل هذا الن ورقه الحكم هي من اأن أ يالقول ف 

خرى مثيل أوراق ألى إ ذلك ين تستند فأ ة وال يحق للمحكمىالدعوأدلة  يتعين اشتمالها على كافه يالت

 .وراق االتهام أ

 وقد تواترت على ذلك حمكمه النقض 

 حيث قضت
  التي ألدلة يتعين اشتمالها على كافه بياناتها ومنها ايالتة وراق الرسميأل ورقه الحكم من ابان 



 ٥٧

خري خارج نطاق أورقه أية  إلي منها أي بيان ييجوز الرجوع ف  قضائها والي فةليها المحكمإتساندت 

 .ةالحكم وورقته الرسمي

  )٧١ رقم ٣٣٧ ص ٢٧ لسنه ٢٢/٣/٧٦نقض ( 

  )١٦ رقم ٥٧ ص ٢٣ لسنه ١٠/١/٧٢نقض ( 

 ومن ذلك  
يهدر   وهو ماى الدعوي فة الجنائيألدلةحد اأن محكمه الموضوع قد سقط عنها أكد معه أت يما 

 وبذلك يصبح استداللها بدون هذا الدليل الساقط ٠٠بعضها البعض ألدلة  لتساند تلك اةدلأل اي باقةدالل

 .لة إلحا فسادا يتعين رفعه بنقض حكمها الطعين وا٠٠عنها 

دانتـه أسناد بان اسند احلكم الطعـني إل اىل خطأ يفإدي أ االستدالل فساد يف : الوجه التاسع

 ىل مستوي الدليل الكامل إىل الطاعن بناء على استدالالت ال ترقى إ

 ن أحكام حمكمه النقض على أحيث استقرت 
ألدلـة  مـدي كفايـة ايتملك مراقبـه محكمـه الموضـوع فـ من المقرر انه وان كانت محكمه النقض ال 

 ي فة الواردألدلة اة التثبت من مدي صالحيينها تملك في نطاق رقابتها للمنطق القضائأال إيا  نفوأثباتا إ

ـفــالقرائن ة ـفــي ســـائغ نوأثـبــات إ عناصـــر ةه الن تكـــون للوـقــائع المختلـفـــتــ موضـــوعيه بحةالحكـــم مـــن ناحـيــ

يجــوز االعتـمــاد عـلــى مجـــرد   والةلتـهــا االفتراضـــي داليكيــده ـفــأذا كاـنــت إال إثـبــات إلتصـــلح ل  الةالقضــائي

  مثبته غير قابله للتأويل ةثباتها بطبيعإ المراد ةتدل على الواقع نها بحكم طبيعتها الألثبات إل ايالدالئل ف

  )٨٩٦ ص ١٩٠ رقم ٢٠حكام س أ مج ١٧/١١/١٩٥٩نقض ( 

  )٧١٨ ص ٥٨٢ رقم ٦ مج القواعد ج ٢٨/٥/١٩٤٥نقض ( 

 :ي تآلفقهاء على اراء الأواستقرت 
ن يتوافر لديه دليل واحد متي أ ويكفى ةصحيحأدلة  مبنيا على ين يكون اقتناع القاضأيجب  

 .لى استدالالت وحدها كان الحكم معيباإذا هو استند إا أمكان هذا الدليل كامال 

 )٩٠-٨٩-٨٤ ة الثانيةالطبع ةجراءات الجنائيإل قانون ائالدكتور عمرو السعيد رمضان مباد( 

 يضا أو
انع بعد  مقل والألن يتوافر لديه دليل كامل على اأفيجب أدلة ن يبني حكمه على أ يليس للقاض 

ذا استند على االستدالالت وحدها ولكل دليل قواعد إن يعززه باالستدالالت فيكون حكمه معيبا أذلك من 

  .ال بهاإب حق الدليل  يكتسصول الأو

  )٤١٧ - ٤١٦ ص ٧٩ لسنه ١١جراءات الجنائية طبعه إلن االدكتور محمود مصطفى شرح قانو(

 



 ٥٨

 وحيث كان ذلك 
لى إترقي   ذلك على استدالالت اليلى الطاعن مستندا فإدانته إوكان الحكم الطعين قد اسند  

  .مستوي الدليل الكامل

 يضاح ذلك إو
ثبته تقرير أنانه لما ليها بقاله اطمئإ استند يورد بمدوناته الدالئل التأن الحكم الطعين قد أفي  

ترقي   وتلك الدالئل الةالجدلية  والمنطقيةقوال الشهود فضال عن افتراضاته العقليأالطب الشرعي وكذا 

 .لى الطاعن إ ةدانإلسناد اإ ي يمكن التعويل عليه فيلى مستوي الدليل الكامل الذإ

 تي آل اوذلك على التوضيح ا�مل يف
صول أن تتبع أ بها دون ةستعانالمت محكمه الموضوع على اثبات التي قاإلقوال شهود اأن أ 

 لم تناقشها كدليل ة للمحكمة سماعية مما تصبح معه تلك الشهاد٠٠ ذلك يالمحاكمات الجنائية ف

 وهو ما ة المحكمةثيرها على عقيدأ وتألدلةهدار تلك اإل االتهام ولم تتيح للمدافع مناقشتها يثبات فإ

 .سلفنا تفصيله سابقا أ

 نتاجه بقرينه على اقتراف الطاعن لتزوير تلك الصور من يت فأما تقرير الطب الشرعي فلم يأ •

 .ساس ألمن اإلدانة يعد حائال بينه وبين وصوله كدليل على ا الشيكات وهو ما

تصلح كقرينه   ابتدعتها محكمه الموضوع بحكم العقل والمنطق الي والتةما الفروض الجدليأ •

 نسب مثل ذلك ي تفتقر لمعني اليقين والجزم فةنها فروض ظنيألالفعل القتراف الطاعن لذلك 

 .االتهام 

 وفضال عن ذلك 
ثرها على نسب ذلك االتهام ألهداره لها وإ يفان دفاع الطاعن قد نال من جماع تلك الدالئل ف 

تلك  قضائها الطعين على ين محكمه الموضوع التفتت عن جوهريه ذلك الدفاع وعولت فأال إللطاعن 

 .الدالئل 

 وبذلك 
ليها الحكم الطعين قد شابها التخاذل إ تساند يالتألدلة ن جماع اأ شك ةيعتريه ثم يبين وبجالء ال 

يعيب استدالله بالفساد مما يتعين نقضه   وهو ماةدله كاملأمما توصف معه باالستدالالت وليست 

  إلحالة وا

 فقد قضت حمكمه النقض 
نه وان كان أهو مقرر ب  االقتناع يحدها ماي القاضي فةطالق في حريإللما كان ذلك وكان هذا ا 

نه يرد على أال إ ى الدعوي فةالقائمألدلة  تقدير اي قاضى الموضوع فةحكام الجنائية هو حريألساس اأ



 ٥٩

سباب حكمه أ ي عقيدته فة على صح- بالدليل وليس باالستدالل أي - ين يدلل القاضأذلك قيود منها 

 وأ االستدالل يرتبه عليها فال يشوبها خطأ ف لى ماإستدالالت تؤدي  اوأ بمحض قرائن بادله وليس

 .تخاذل أو تناقض 

  ) ٣٥٢ ص ٩٣ ق ٨ س ٢/٤/١٩٥٧نقض ( 

انفه الذكر رغم تنافرها مع ألدلة  استدالله جبماع افساد احلكم الطعني يف: الوجه العاشر 

 نتاج االستىل تعسف يفإدي أحكم العقل واملنطق مما 

 نأحكام النقض على أفقد تواترت 
رتبه عليه  لى ماإن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا أصول االستدالل أ يمن الالزم ف 

ن تراقب ما أال يتنافر مع حكم العقل والمنطق ولمحكمه النقض أ االستنتاج ويمن نتائج ويعتبر متفقا ف

 .ليها من عدمه إ خلص ي التةلى النتيجإن تؤدي أم  يوردها الحكيسباب التألن اأذا كان من شإ

 ) ق ٥٦ س ٦٣٩ طعن رقم ٢٧/٥/١٩٨٦ ةنقض جلس( 

 ن الثابت أوحيث 
 الطاعن على الرغم من ةدانإ ي الذكر قد اتخذ منها الحكم الطعين سندا فة سالفةدلألن جماع اأ 

 استقر عليها الحكم الطعين يلت اةلى النتيجإحوال ألتؤدي بحال من ا  على نحو الةنها وردت متخاذلأ

 .ة حالإل االستنتاج فيتعين نقضه وايمما يعيبه بعيب التعسف ف

 سبب الثالث لا

 خالل حبق الدفاع إلا

 رد حمكمه املوضوع للـدفع املبـدي مـن املـدافع عـن  يف٠٠خالل حبق الدفاع إلا: ول ألالوجه ا

 ة اجلنائيـى الـدعوةقامـإله وجـألمـر باأ لسـابقه صـدور ىالطاعن بعدم قبول الـدعو

 طراحه إل تكفى ةسباب سائغأب

  صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض ن الثابت يفأحيث 
سباب ألن تتضمن تلك اأ لبناءه ويلزم ي للحكم بالشكل الكافةسباب القانونيأل انه يجب بيان ايف 

 والنص المطبق عليها والبد ةروفها القانوني وظةركان الواقعأ ين تتضمن بيانا فأ فال بد ةمناحي متعدد

سباب فيما ألن تكون تلك اأ والبد ي بيانا كافيثباتا ونفيا فإ بني عليها الحكم يالتألدلة ن يتضمن اأيضا أ

سباب ألبداه مدافعا عن المتهم وفى طريق مراقبه تلك اأ دفاع جوهري ةتضمنته سلفا كافيه الطراح ثم

ن أ مما يتطلب ى موضوع الدعوين تراقب شطرا هاما فألى إكمه النقض  للحكم انتهت محةالموضوعي

ذ قررت إ توافرت لها شروط معينه كافيه لطرح دفاع المتهم أدلةسيسا سليما على أيكون الحكم مؤسسا ت

  ي من هذا الرد ومؤديه فةن يكون نفس طريق سردها محققا لتلك الغايأ له والبد إلدانة نسب اةالمحكم
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 .ليه الحكم من نتائج إما انتهي لى إالفصل 

  ذلك حمكمه النقض على واستقرت يف
خالال بحق الدفاع وقصور ذلك انه إيراده يعد إو أعدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم  

و دفوع وطلبات وواجبها أوجه دفاع أثير من الطاعن ومدافعه من أن ترد على ما أ ةيتعين على المحكم

 ةخالال من المحكمإحكام ومخالفه ذلك يعد ألترام حقوق الدفاع وسالمه تسبيب ا ذلك مستمد من احيف

 .بحق الدفاع 

  )٣٦٤ ص ٢٦ ، س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ ، ٢٤٢ ص ٢٩ س ينقض جنائ( 

  )٩٠ ص ٣٢٠ ، س ٩٨٥ ص ٢٨ ، س ٩٠٦ ص ٣٤ س ينقض جنائ( 

 )٢٥٨ ص ٢٥ ، س ١٠٣٧ ص ٢٨ ، س ١٠٦٦ ص ٦٩٩ ص ٣٦ س ينقض جنائ( 

  ذلك ملا كان
قام عليه على التمسك بان وقائع االتهام  ن دفاع الطاعن قد قام من ضمن ماأوكان الثابت  

جراء التحقيقات فيها إوقامت ب  لسنه ... المحضر رقم ي فة مصر الجديدةالماثل قد شملتها مذكره نياب

 ل قائما لم يلغي وهو مامر مازاأل الجنائية وذلك اى الدعوةقامإلوجه أل على ذلك كله بتقريرها باةمنتهي

 .ألمر  لسابقه صدور هذا اى قبول تلك الدعويعد حائال في

 ن احلكم الطعني أال إ
 ةبداه وكيل المدعيأطراحه متخذا من ما إ تعرضه لذلك الدفاع الجوهري مؤكدا يقد ورد مخال ف 

 عن ةالجديد محاضر قسم شرطه مصر ي فة تظلمه باختالف صور الشيكات المودعيبالحق المدني ف

وراق االتهام مما يصح معه أ ي دليال جديدا فةنف وشمال الجيزأ مست٠٠ ي جنح الدقي فةصولها المحرزأ

 .جراءات التحقيقات إ ي من جديد فةالعود

 وذلك الرد 
  :آلتي  اييضاح ذلك يتجلى فٕاجاء بذلك الدفاع و  الطراح مايليس بالرد الكاف 

 به المحقق ين يلتقأ يتعين ي والذى الدعويفتقد لمعني الدليل الجديد فحواه ذلك التظلم يا ن مأ:  وال أ

والمصدر فيها   قام على تحقيقهاي الوقائع التييكون قد سبق عرضه عليه ف ن الأو أول مره أل

 .وجه ألمره باأ

 حيث قالت حمكمه النقض 
وجه أل بان ى الدعويول مره بعد التقرير فألن يلتقي به المحقق أن قوام الدليل الجديد هو أ 

 .قامتها إل

  )١٠/٥/١٩٦٠ ة ق جلس٢٩ لسنه ١٥٦٣طعن رقم ( 
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 وذلك 
 محاضرها ولم تعني يرفاقها فإل ة مصر الجديدةالن تلك الشيكات تم عرضها بالفعل على نياب 

لجديد ايكسبها وصف الدليل  صول الألن اختالفها عن اأ يؤكد يمر الذأل بتحقيقها اةتلك النياب

 . ى الدعويف

ن أن تلك الشيكات لم يثبت الدليل الفني بقيام الطاعن على تزويرها بل على عكس ذلك فقد اثبت أ: ثانيا 

 بـه ممـا ينبـت صـلته بتلـك الشـيكات ويهـدر بـذلك ةيلـذ تقليـد توقيعـه الميتلك الصور مزوره عليه فـ

 . لالتهام ةمحقق الةللطاعن على نحو جديد لم يسبق طرحه على النيابإلدانة  نسب ايداللتها ف

 كد معه وجبالء أ يتيمر الذألوهو ا
سـانيد تواكـب القـانون فقـد تمسـك بـاطراح ذلـك اـلـدفع أن الحكـم الطعـين وعلـى الـرغم ممـا تقـدم مـن أ 

ثيـر بـه مـن نقـاط أتتضمنه مـن حقـائق لبحـث وتمحـيص  مـا  ن يتعرض لمغزاه وماأالجوهري دون 

وجـب أ فكـان يتعـين عليهـا العمـل علـى تحقيقـه كيفمـا ى الـدعويفـأي يتغير بـه وجـه الـر جابتها ماإب

عــد  ي تفتـقـد االعتكــاز عـلـى الســند الـقـانوني وهــو مــاةالمشــرع ـبـدال مــن طــرح ذـلـك اـلـدفع بمقوـلـه واهـيـ

 .إلحالة خالال بحقوق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم الطعين واإ

وراق احلكم الطعني ألى  عةعدم التعرض للدفوع املبداه من الطاعن واملسطر: الوجه الثاني 

 خالال جسيما حبق الدفاع إ البحث والتمحيص مما يعد قساطها حقها يفإو

 ن أحكامها على أ العديد من حكام حمكمه النقض يفأحيث استقرت 
ليه إ ة المسندة البحث مادام منكرا للتهمين تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فأ ةعلى المحكم 

 ى الدعوي فأيصح تغيير وجه الر  يترتب عليه لويفاع الجوهري هو الذوكان دفاعا جوهريا وان الد

 .لى طرحه إ تؤدي ةسباب سائغأو ترد عليه بأمر فيه أل اةلى غايإن تحققه بلوغا أ ةفتلتزم المحكم

  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤حكام النقض س أ مجموعه ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

 يضا أوقضى 
ن كل أ لمحكمه النقض ة المستقرئ ومن المبادةستورين حق الدفاع من الحقوق الدأمن المقرر  

ن تفصل فيه ويكون أليها على سبيل الجزم إو وجه دفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع ويطلب أطلب 

 ين تمحصه وتجيب عليه فأ ة فيجب علي المحكمى الدعوي فأييتغير به وجه الر للفصل فيه ما

 .خالل بحق الدفاع إل اصبح حكمها معيبا بعيبأمدونات قضائها واال 

  )١٢٢٦ ص ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 

 وكذلك 
 ال إ ة مناحي دفاعه المختلفيتلتزم بمتابعه المتهم ف  الةن المحكمأصل ألذا كان اإمن المقرر انه  
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لمت بها على وجه أ وىنها واجهت عناصر الدعوأيدل على   حكمها ماين تورد فأانه يتعين عليها 

ذا هي التفتت كليه عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من إليها ووازنت بينها فإها فطنت نأيوضح عن 

مره فان أطرحت هذا الدفاع وهي على بينه منه ومن أنها قد أليه بما يكشف عن إ وجهت يالتهمه الت

 .حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه 

  ) ٣٣٨ ص ٧٢ رقم ٣٥ س ٢٥/٣/١٩٤٨نقض ( 

 ني وفى ذات المع

 )  ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن ( 

 وكذلك
نها أال إ ة مناحي دفاعه المختلفيتلتزم بمتابعه المتهم ف  الةن المحكمأصل ألانه ولئن كان ا 

لمت بها على نحو يفصح أ وىنها واجهت عناصر الدعوأيدل على   حكمها ماين تورد فأيتعين عليها 

يرادا له وردا عليه مادام متصال بواقعه إاع الطاعن ن تعرض لدفأليها ووازنت بينها وعليها إنها فطنت أ

 ي بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التيذا قصرت فإ متعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فىالدعو

 حاطت به أنها أ جملته ولم تورده على نحو يكشف عن يسقطته فأمر فيه وأل اةارتكز عليها بلوغا لغاي

 . مشوبا بالقصور قسطته حقه فان حكمها يكونأو

  )٧٦٢-١٣٤-٣٦ س ٦/٦/٨٥نقض ( 

 وفى ذات المعني 

 ) ق ٥٤ لسنه ٤٦٨٣طعن ( 

 وقضى كذلك 
ييدا لدفاعه قد رد عليها أ تمسك بها الخصم تيوالقرائن التألدلة ن استعرض اأذا كان الحكم بعد إ 

 يتطلبه القانون ي التسبيب الذيكون مسببا ييد الدفاع فانه الأ لتةوراق المقدمألردا مثبتا بعدم دراسته ا

 .ويكون باطال متعينا نقضه 

  ) ١٢ ص ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض ( 

 كما قضى 
ركان أ بيانا تتحقق به ة للعقوبة المستوجبة على بيان الواقعإلدانةن يشتمل كل حكم باأنه يجب أ 

 ارتكزت عليها واستخلصت تيألدلة ال وقعت فيها ومؤدي اي دان المتهم بها والظروف التي التةالجريم

 جالء ي مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون ذلك فةمنها ثبوت التهمه مع مراعا

وراق أل اي استخالص سائغ ينتجه الثابت فييضا فأو اضطراب ويكون ذلك أووضوح بغير غموض 

ال رقابتها على الوجه عمأ المعالم تمكن محكمه النقض من ة مكتملة واضحة صوريويكون ذلك ف

 . ةدلألن يقترن نقضه باأالصحيح ومخالفه هذا النظر يبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه 
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  ) ٨ ة قاعد٥٢ ص ٣٣ ة ق مج السن٥١ لسنه ٢٦٢٦ طعن رقم ١٩/١/١٩٨٢ ة جلسيحكم نقض جنائ(

 وقضى كذلك 
 مناحي دفاعه يالمتهم ف غير ملزمه بمتابعه ةنه وان كانت المحكمأن المقرر بأمن حيث  

 ووازنت بينها ىنها واجهت عناصر الدعوأيدل على   حكمها ماين تورد فأن شرط ذلك أال إ ةالمختلف

 .مره أواطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من 

 )  لم ينشر ٢٢١٥٠ طعن رقم ١٤/٥/١٩٩٢نقض ( 

 وقد قضى 
ير قضائها ويتحقق هذا التقرير بالرد  حكمها على قدر كاف بتبرةقامإ تلتزم دوما بةبان المحكم 

 العقل ي فةسباب سائغأن تدلل بأدلته ومالحقته دليال دليال شريطه أوجه الدفاع دون الجري وراء أعلى 

 .والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولم ترد على دليل ساقه هذا الدفاع 

  ) ٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير ٥نقض ( 

 يضا أوكما قضى 
 فان كان ى الدعويثره فأ ين تنظر فأ دفاع كان عليها ةذا طرح على المحكمإنه أؤدي ذلك م 

ثره ألى فحصه لتحقق على إ قضت ةما بالجديا وجدت متسذا مإ ين تقدر مدي جديته فأمنتجا فعليها 

 . قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا يف

  )١٠٦٩ ص ١س مج ٣١ ١٢/٤/٨٠ ةجلس ق ٤٨ سنه ٩٨٣ ق طعن رقم ٤٦ سنه ٥١٩طعن رقم ( 

  يحكام النقض طبقا ملفهومها القضائأعماال جبماع إو
بداها المدافع عن الطاعن أ يوراق الحكم الطعين جمعت بعض الدفوع التأن ألتبين لنا وبجالء  

 . مجلس القضاء يف

   متثلت يفيوالت
مر أ وهو ةلى صورته الضوئيع وأطالع عليه إلو اأن التوكيل المدعي تزويره لم يتم ضبطه أ 

ن التزوير أسس ذلك على أ وقد ٠٠حداث ذلك إ يول واشتراك الطاعن فألمانع لثبوت تزويره من المتهم ا

 محرر لم تطالعه يوجود هذا التزوير فنبؤ ب التة العامة عن صحيحها فكيف يصح للنيابةهو تغيير الحقيق

صدار إلى إ ة مصر الجديدةجله نيابألوهو ما  انتهت  ذلك يولم يثبت تزويره بدليل فني يعتكز عليه ف

ن فعل التزوير لم يتحقق أكيدا أمما يبين معه تألدلة  اة الجنائية لعدم كفايى الدعوةقامإلوجه ألقرارها با

 .حداثه أ ي تدين الطاعن باالشتراك فى حتةمام النيابأعلى وجه اليقين والجزم 

 مبنيا على إلدانةن يكون حكم اأن المقرر أ قولها يحكام محكمه النقض فأوضحته أوهو ما  

 . يثبت بالدليل الفني يالجزم واليقين على الواقع الذ

  ) ١٣٢ ص ٢٨ رقم ٢٨حكام النقض س أ مجموعه ٧٧ يناير سنه ٢٢نقض ( 
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 وذلك الدفاع 
ه لى الطاعن وورد موصوفا بالدفاع الجوهري حيث يترتب عليإقد جاء منكرا لالتهام الذي نسب  

 العديد من يلزمت محكمه النقض فأ لذا ى الدعوي فأين يتغير به وجه الرألو صادف صحيح القانون 

سباب أالرد عليه ب وأمر فيه أل اةلى غايإحكامها انفه الذكر محكمه الموضوع بتحقيق دفاع المتهم بلوغا أ

 .فاع خالل بحق الدإلال يصبح حكمها معيبا بعيب اأطراح دفاعه وإلى إ تؤدي ةسائغ

 ن حمكمه املوضوع أال إ
لى حيويته إطراحه دون النظر إلى إ تؤدي ةسباب سائغأقد التفت كليا عن الرد على ذلك الدفاع ب 

 ة البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العامي فلم تقسطه حقه فى بالدعوأي تغيير وجه الريف

 .الجنائية ألدلة  بحث اي فةالمتبع

 وع ن حمكمه املوضأبل 
 عليه على الرغم من عرض المدافع ةصله المدعي تغيير الحقيقأ ىحت وألم تطالع ذلك التوكيل  

 كان يتعين على محكمه يجراءات التإلجراء جوهري في اإلى ذلك وعلى الرغم مما يمثله هذا الفعل من إ

وعرضه على بساط  إلدانة ايساسي فأل تمحيص الدليل ايعمالها وفقا للواجب الملقي عليها فإالموضوع 

 .هداف دفاعه سالف الذكر أ يتمكن المدافع من تحقيق ى بجلساتها حتةالبحث والمناقش

 حيث قضت حمكمه النقض بان 
 ةجراءات المحاكمإجراء جوهري من إ ة المزورة بنفسها على الورقةطالع المحكمإن أمن المقرر  

 ةن تلك الورقأ على اعتبار ى الدعويسي فساأل تمحيص الدليل اي جرائم التزوير يقتضيه واجبها فيف

 حضور ي فة بالجلسة يحمل شواهد التزوير ومن ثم تعرضها على بساط البحث والمناقشيهي الدليل الذ

 هي التي دارت مرافعته ى موضوع الدعوةن الورقألى إيه فيها وليطمئن أبداء رإلالمدافع عن الطاعن 

 .عليها 

  ) ١٧/٤/١٩٨٤ ة ق جلس٥٤ لسنه ٢٧٠طعن رقم ( 

 وملا كان ذلك
 الطاعن دون تحقيق ذلك الدفاع وبما يحمله من ةدانإن الحكم الطعين قد قضى بأوكان الثابت  

 وهي بذلك ٠٠عماله حتى يسلم حكمها من النقض إجراء جوهري كان يتعين على محكمه الموضوع إ

ال إي فيها أ تزويره تغير وجه الر عدم ثبوتيصح ف هدرت دفاعا كان متعلقا بتحقيق دليل يترتب عليه لوأ

 .وجبت عليها ذلك أن محكمه النقض أنها لم تعطه ذلك الحق رغم أ

  حكمها القائل يف
  ى الدعويكان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم ف لما 
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 ةلى غايإ حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا ةذا لم تقسطه المحكمٕا فيها وأيصح تغيير وجه الر ويترتب عليه لو

 .إلحالة مر فيه فان الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه واألا

  ) ٩٥ ص ٢٣ ق ٢٤حكام النقض س أ ٢٢/١/١٩٧٣( 

 مر ألوهو ا
 .إلحالة صبح معه الحكم الطعين مخال بدفاع الطاعن فيتعين بذلك نقضه واأ يالذ 

ورده الدفاع عن الطاعن من أ عدم الرد على كل ما  يف٠٠خالل حبق الدفاع إ: الوجه الثالث 

  ة تلك احملاكمة حماكمه الطاعن وسطرت على حمضر جلسبداها يفأدفوع 

  ة احملاكمات اجلنائي وفقا ملا هو مقرر يف٠٠ ةبداي
  ة تتطلب احترام حق الدفاع ولضمان هذا االحترام تلتزم المحكمة المنصفةن المحاكمات القانونيأ 

جرائي إ يخل بهذا االلتزام يكون مشوبا بعيب يوجه الدفاع الجوهري ومن ثم فان الحكم الذأى كل بالرد عل

 .خالل بحق الدفاع إلهو ا

غفال الرد على إ اقتناعها فان ة تؤسس عليه المحكمي ووفقا لقرينه الدليل الذ٠٠خري أ ةومن جه 

 اقتناعها مما يشوب سالمه ةلمحكمسست عليها اأ يالتألدلة وجه الدفاع الجوهري يخل بمقدمات اأ

شاب االستقرار من   التسبيب ووجه القصور هو ماي ذات الوقت بالقصور فياالستقراء ويعيب الحكم ف

 .لى اطراح الدفاع الجوهري إدت أ يسباب التأل باةعيب بسبب عدم االحاط

 ن أوقد قضت حمكمه النقض واستقرت على 
 مرحله أي ي فةون واقعا قائما مطروحا دائما على المحكم يكىوراق الدعوأ يالدفاع المسطور ف 

ن أ ذلك بان المسلم به ٠٠ثارته أن لم يعاود الطاعن أ ينه فأ بشأيبداء الرإيوجب عليها  تاليه وهو ما

 ةن يكون رهنا بمشيئأيصح   المواد الجنائية اليفألدلة مسلك الطاعن في شان هذا الدليل الن تحقيق ا

ن تبين عله ذلك بشرط االستدالل أذا هي التفتت عن تحقيق هذا الدليل فعليها إ فى الدعويالطاعن ف

 .ذا عليها تحقيقه مادام ذلك ممكناإ يتطلب دليل بعينه فى الدعوين الفصل فأت أ متي رةالسائغ للمحكم

  ) ٤٤٢ - ٨٤ - ٢٩ س ٢٤/٤/١٩٧٨نقض ( 

 وقضى كذلك 
ال انه إ ة مناحي دفاعه المختلفيتابعه المتهم فتلتزم بم  الةن المحكمأصل ألانه ولئن كان ا 

لمت بها على وجه يفصح أ وىالدعو نها واجهت عناصرأيدل على   حكمها ماين تورد فأيتعين عليها 

 .ليها ووازنت بينها إنها فطنت أعن 

  ) ٧٦٢ ص ١٣٤ ق ٣٦حكام النقض س أمجموعه ( 
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 وكذلك
 دفاعا جوهريا مما ة المطروحىخصوص الدعو ي تمسك به الطاعن يعد فيذا كان الدفاع الذإ 

نه أليه قضاؤها بشإ حكمها بيانا لوجه ما انتهي ين تمحصه وان تتناوله فأ ةكان يتعين معه على المحكم

مره فان أطرحته وهي على بينه من أنها قد أما وهي قد التفتت كليه عن التعرض له بما يكشف عن أ

 .حكمها يكون قاصر البيان 

  ) ١١٢ ص ٣ ق ٢٤حكام النقض س أ ١/١/١٩٧٣( 

 نأوحيث 
 مرافعته ي وقد ابدي ف-/-/- المؤرخ ةللطاعن دفاع واقع وقائم مسطور وثابت بمحضر الجلس 

ن محكمه أ قد تنتج عنه لو ي التةمام هيئه محكمه الموضوع ولم ينفك عنه الطاعن بل تمسك به وبالثمرأ

 ىالدفاع جماع الشروط التي وضعها المشرع حتالموضوع اتجهت صوبه وصوب تحقيقه وقد جمع ذلك 

 يهل الرد الصريح عليها فمنها من تضمن طلبا حقيقيا فأ تستيتكون وجهه من وجهات الدفاع الت

 .ة  المحكمة وعقيدأي رييوصف بالدفاع الجوهري المؤثر ف مضمون دفعه ومنها ما

 تي آل اويتضح ذلك يف
 :ساسه معتكزا على أمضمونه وجوهره حيث ابتني  يوال طلبا حقيقيا فأفدفاع الطاعن تضمن  •

 المرفق صورته ألصليهرام النموذجي هو ذاته التوكيل األام ا ع لسنه ...ن التوكيل الرقيم أ: وال أ

 لسنه ... ، ... ، ... رقام أ شانها الجنح ي تحرك في والتة محاضر قسم شرطه مصر الجديديف

وضح أ تلك الجنح جماعها وقد ي فةنابإللتنازل وا يبيح التصالح واي والذةح مصر الجديدجن

 قامت بتحرير تيوال... / ةشهدت به موظفه الشهر العقاري السيد  ذلك التوكيل هو ماةصح

 . والتصالح والتنازل إلنابةنه يبيح اأالتوكيل وقررت حياله ب

ع من مطالعه  محكمه الموضوة بمطالبته لهيئ٠٠ وجهه يوذلك الدفاع تضمن طلبا حقيقيا دفينا ف •

ن أ ذلك الدفاع من ةرام النموذجي حتى يتضح لها صحألهعام ا   لسنه...اصل التوكيل رقم 

لى قواعد المحاكمات الجنائية إخر استند فيه أ وطلبا ٠٠إلنابة التوكيل يبيح التنازل والتصالح وا

 . لفحصها وفقا لما ابتني عليه ذلك الدفاع ةقوال تلك الشاهدأال وهو سماع أ

ول وقع باسمه الثالثي على محاضر ألن المتهم اأ يبدي المدافع عن الطاعن كذلك دفاعا فأ: انيا ث 

 عن الشاهد الثاني السيد ةنابإ حضوره ة الذكر مما يؤكد صحة الجنح الثالث سالفيالجلسات ف

 ... / ستاذألا

 حضور يفن تطالع محاضر الجلسات أ وهو ة المحكمةخر لهيئأوقد تضمن ذلك الدفاع طلبا  •

يسقى من  وجه دفاعه حيالها وحيال ماأيضاح ٕا له مناقشه ذلك الدليل وى يتسنىالمدافع حت

 .مطالعته وفحصه لها 
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ن تلــك الشــيكات أ ي فــ٠٠كيــدا لكيديتــه عليــه أ مرافعتــه دفعــا لالتهــام عــن الطــاعن وتيســتند فــأ: ثالثــا  

ن تـلــك الشـــيكات حمـلــت أ  ـبــالحق الـمــدني بصـــفتها حـيــثةرفاقـهــا مـــن قـبــل المدعـيــإ ـتــم ةالـمــزور

يـتم هـذا   تـم عرضـها علـى موظـف البنـك المخـتص والأي من البنك ة الصادرةنجليزيإلارقام ألا

 يممثله ف... ن المستفيد هو مؤسسه أال من قبل المستفيد ومدون على تلك الشيكات إالعرض 

 . بالحق المدني ةالمدعي

تكتفي  الأ دفاعه ويثاره فأفقا لما وهو ما يطالب به محكمه الموضوع لفحص تلك الشيكات و •

  -/-/- المؤرخ ةبمطالعتها مثلما هي حددت وصفا في محضر الجلس

 مجال الدفاع انف الذكر إوفى  
مور محدده يترتب عليها اثر قانوني وهو بذاته ما اشترطه ألى إنها جميعا تستند أبين معه  يما 

 . الدفاع حتى يتضمن طلبا حقيقيا يالمشرع ف

 أين جماعه لو صح لتغير به وجه الرأن الدفاع فضال عن ذلك دالئل جوهرية حيث وقد تضم •

 . ى الدعويف

  حيث وضحت معامله يف 
 . جانب الطاعن يالدفع بعدم توافر صفه الشريك ف •

 . ة العامةالدفع بان ذلك االتهام بني على مجرد افتراضات من النياب •

 .ي  الجنائثباتإل لقواعد اة العامةالدفع بمخالفه النياب •

 . ضد الطاعن إدانة دليل ةوراق االتهام من ثمأالدفع بخلو  •

  وضحت تفصيال سلفا يمجال من الدفوع والتإلوذلك ا
نها ألوراق االتهام المطروح خاللها أ ينتاجها فإلن جماعها حقق شرط الدفاع الجوهري أيبين  

 .لطاعن  لإلدانة لنسب اةالتي تمسكت بها المحكمألدلة  جماع ايتشكك ف

 .هل الرد عليه أ يستين جماع دفاع ودفوع الطاعن من الدفاع الذأوعلى الرغم من  

 ن أال إ
 حكمها ييرادا وردا فلم تتعرض له فإمحكمه الموضوع اطرحت ذلك كله من شمول حكمها له  

 ن تجيبأما أ حيث من المتعين عليها ٠٠الطعين مخالفه بذلك ضوابط الرد على مثيل ذلك الدفاع 

 .طراحه إلن ترد عليه ردا سائغا يكفى أما أالمدافع لذلك الدفاع و

  حكمها  وضحت ذلك حمكمه النقض يفأحيث 
ى  تحقيق الدعويلى طلباته فإن تجيب الدفاع أما أوجه الدفاع الجوهري أ سبيل ي فةعلى المحكم 

 قضائه بطرح الدفاع سباب تكفى لحمل أ حاله رفضها حيث يكفى قيام الحكم على ين ترد عليه فأو أ
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 .الجوهري 

  )٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير سنه ١٥نقض ( 

  )٣٣٢ ص ٢٥٥ رقم ٦ مجموعه القواعد ج١٩٤٣ نوفمبر سنه ٨نقض ( 

 مر ألوهو ا
 يهدر هذا الدفاع ويخل بحقوق المدافع عن الطاعن مما يتعين معه نقض ذلك الحكم يالذ 

 .إلحالة الطعين وا

وجـه الـدفاع املسـطور حبـوافظ املسـتندات أيـراد إ عدم ل حبق الدفاع يفخالإلا: الوجه الرابع 

  البحث والتمحيص والرد عليها واقساطها حقها يف

 رسته حمكمه النقض أ ووفقا ملا ٠٠ ةبداي
  ةيؤثر على عقيد هو ماألدلة  وان مجموع تلك اة وحده واحده متساندةالجنائيألدلة ن اأ يف 

كان   االتهام تعد وحده واحده سواء ماةدلأن أعني  يليه من قضاء وهو ماإهت  ويقينها فيما انتةالمحكم

 .ة المحاكمة جلسيو فأ ة تحقيقات النيابيمنها قد توافر ف

 طي ةسطرناه من دفاع مسطور على حافظه المستندات المقدم لى ماإ هذا المقام نشير يونحن ف 

 . ة بشمال الجيزة العامةتحقيقات النياب

 ذلك وكانت حمكمه النقض وحيث كان 

 حكامها أ تقول يف
و حوافظ مستندات هو متمم للدفاع الشفوي وتلتزم أن الدفاع المكتوب مذكرات كان أمن المقرر  

 .خالل بحق الدفاع إلال كان حكمها معيبا بالقصور وإايرادا وردا وإن تعرض له أ بةالمحكم

  )٥٦ لسنه ٣١٣ طعن ١٩١ - ٢٤ - ٤٢ س ١٩/١/٩١نقض ( 

  )٣٧٨ - ٨٢ - ٣٥ س ٣/٤/٨٤نقض ( 

  )٦٣ - ١٣ - ٢٨ س ١٦/١/٧٧نقض ( 

  )١١٣ - ٢٤ - ٢٧ س ٢٦/١/٧٦نقض ( 

  ) ١٣٧٨ - ٢٨١ - ٢٠ س ٨/١٢/٦٩نقض ( 

 يضا أوقضى 
ثبات دفاعه قد قدمت منه بعد حجز إ ي يعتمد عليها الطاعن فين كان الثابت من المستندات التأ 

لتفات عنها ولكن إل اة تقديمها لذلك مما يسوغ للمحكمي فةه من المحكم للحكم ولم يكن مرخصا لةالقضي

 وكان دفاعه جوهريا قد ترتب عليه لو صح تغير ةمام المحكمأذا كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع إ

 رد عليه فان حكمها يكون قاصرا  توأ لم تعني بتحقيق هذا الدفاع ة وكانت المحكمى الدعوي فأيوجه الر
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 .يبه مما يستوجب نقضه قصورا يع

  )٩٧٧ - ٣٦٤ - ٣ س - ٢٠/٥/٥٢نقض ( 

 وكذا 
 ى الدعوي نعي ركن الخطأ يعد دفاعا هاما في منه فةتمسك الطاعن بدالله المستندات المقدم 

 جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن يلي هذا الدفاع فإ باال ةذا لم تلق المحكمٕا مصيره ويومؤثرا ف

يرادا له وردا عليه إمر فيه بل سكتت عنه أل اةلي غايإتقسطه حقه وتعي بتمحيصه بلوغا لى فحواه ولم إ

نها عنيت ببحثها أ نفى عنصر الخطأ ولو يكون لها من دالله ف يولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما

 . فان حكمها يكون معيبا بالقصور ى الدعوي فأين يتغير وجه الرألجاز 

  ) ١٤٦ - ٣٠ - ٢٤ س ١١/٢/٧٣نقض ( 

 يضا أو
 وسكوت الحكم عنه ة االستئنافية للمحكمة صفحات حافظه المستندات المقدميالدفاع المثبت ف 

 .يرادا وردا عليه يصمه بالقصور المبطل له إ

  ) ١٠١ - ٣٢ - ٢٤ س ١١/٢/٧٣نقض ( 

 كما قضى 
لى إ ةشاراإلغفل أ يذنف الأسباب الحكم المستألما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق  

 ةن المحكمأثباتا لهذا الدفاع بما يبين منه إ منها ة ولم يورد مضمون المستندات المقدمةدفاع الطاعن

طرحت أنها أليها ووازنت بينها وإنها فطنت ألمت بها على وجه يفصح عن أ وىواجهت عناصر الدعو

 ةيها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقن قامت بما ينفي علأمره وبعد أهذا الدفاع وهي على بينه من 

عمال رقابتها على إ البيان ويعجز محكمه النقض عن ي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فيمر الذألا

 .وجه الطعنأ يلى بحث باقإ دون حاجه إلعادةالوجه الصحيح ومن ثم يتعين نقضه وا

  )٦٦-٣-٣٩ - ٤/١/٨٨نقض ( 

 وكما قضى 
ذا كان الحكم إ على حدا سواء انه ة والجنائية قضاء محكمه النقض المدنييلما كان من المقرر ف 

 اجري منها ولم يبين وجه ما يوالتحقيق الذى  الدعوي فةلى المستندات المقدمة إشارإلقد اقتصر على ا

  التسبيب يستوجب نقضه يسس عليها قضاءه فهذا قصور فأ ي التةاستدل به من ذلك على ثبوت الحقيق
  )٥٥٩ عاما ص ٢٥ يحكام النقض فة أول من مجموعأل ق الجزء ا١٥ سنه ١٨ طعن رقم ٢٩/١١/١٩٤٥ ةجلس(

 وكذلك 
 بما فيه من ة المصلحي رغم تمسك الخصم ذى الدعويذا لم يتحدث الحكم عن مستند هام فإ 

 .سبابه أ دعواه فانه يكون معيبا بقصور ة على صحةالدالل
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 )١٠٥ ة قاعد٥٥٤ ق ص ١٥ سنه ١٤٠ رقم  طعن٢٢/٥/١٩٤٦ ةالمرجع السابق جلس(

 كان ذلك  ملا
 حافظه ة شمال الجيزةن المدافع عن الطاعن قد قدم لنيابأوراق االتهام أوكان الثابت من مطالعه  

مر بعدم وجود وجه أ والصادر حيالها ٠٠ ة مصر الجديدةمستندات انطوت بداخلها على مذكره نياب

 ة الثالثة ذات وقائع االتهام والمعاد للمري فة الثانيةدت التحقيق للمرعيأ عندما ة الجنائيى الدعوةقامإل

 التحقيقات لسابقه ةعادإ وقد حملت على وجهها دفاعا للطاعن بعدم جواز ٠٠٠ ة شمال الجيزةولكن بنياب

 . بالحق المدني ةكيد كذب ادعاءات المدعيأ سالف الذكر فضال عن تةالفصل فيها بقرار النياب

 تضمنته  وماة املدافع بتلك احلافظوقد استدل
 لسابقه صدور ىبداه من دفع عدم قبول الدعوأمام هيئه محكمه الموضوع معتكزا عليها فيما أ 

 . الجنائية ى الدعوإلقامةوجه ألقرار فيها با

 وعلى الرغم من ذلك كله
ري مؤثر  طياته من دفاع جوهين محكمه الموضوع التفتت عن ذلك المستند وما يحمله فأال إ 

 ةعادإ من ٠٠ لما قد يتضح لها من مطالعته ٠٠لى الطاعن إونسبتها إلدانة  وجه اييها بتغيره فأعلى ر

لى إ وتنتهي تلك التحقيقات ة مصر الجديدةمام نيابأ ٠٠كثر من مره أ موضوع االتهام يالتحقيقات ف

 .للطاعنإلدانة لنسبه ادلة أل اة على عدم كفاية العامةصرار النيابإ مما يؤكد ٠٠وجه ألالتقرير با

 مر ألوهو ا
 تعرضها لدفاع الطاعن المسطور على حوافظ ي تكون معه محكمه الموضوع لم تلتزم فيالذ 

 حكمها الطعين ولم ييرادا له وردا عليه فلم تسردها فإالمستندات على الرغم من انه متمم لدفاعه الشفوي 

 ئ مما ينبى الدعوي فأينته يعد دفاعا يغير وجه الرضم تن ماأ البحث والتمحيص مع يتقسطها حقها ف

 .إلحالة لى الحكم المطعون فيه فيتعين نقضه واإ حقوق الدفاع استطال يالل جسيم فإخب

 ما عن طلب وقف التنفيذأ
ن يطلب وقف التنفيذ مؤقتا لحين أ مقيده للحرية ةفلما كان يجوز للمتهم الصادرة ضده عقوب 

جراءات ٕا بشأن حاالت و٩٢ لسنه ٢٣حكام القانون رقم أ عمال ب٠٠النقض  موضوع الطعن بيالفصل ف

 .مام محكمه النقض أالطعن 

 المقيدة للحرية موضوع الحكم الطعين تمثل خطرا على المتهم يتعذر ةن العقوبأولما كان الثابت  

طعن مرجح نقضه ن الأسباب الطعن بالنقض أذا ما تم تنفيذ هذا الحكم السيما وان الثابت من إتداركه 

 .نها مواكبه لصحيح حكم القانون أ يبين من مطالعتها يسباب انفه الذكر والتألل

  ة قد تتدهور بسبب تنفيذ العقوبي والتةوراق من حاله المتهم الصحيألهذا فضال عما هو ثابت با 



 ٧١

 صدرت لتيا ة معه مواجهه هذه العقوبىيتسن لى انه طاعن بالسن بما الإضافة إ ٠٠المقيدة للحرية 

 وفى الوقت الذي يدير فيه الطاعن عدد من الشركات بها مئات ٠٠ضده دون سند من الواقع والقانون 

دارة هذه الشركات بما إيؤثر سلبا على   وان في تنفيذ الحكم على الطاعن ما٠٠سرهم أمن العاملين و

الستعجال مناط طلب وقف  يتوافر معه ركني الجدية وايمر الذأل ا٠٠ثره على العاملين بها أينعكس 

 . موضوع الطعن ي  لحين الفصل فة يلتمس من اجله الطاعن وقف تنفيذ العقوبيمر الذألالتنفيذ وهو ا

 بناء عليه 

   هيئه حمكمه النقض املوقرة احلكم ةيلتمس الطاعن من عدال
 .بقبول الطعن شكال :  وال أ

 بوـقــف تنفـيــذ الحكـــم ةلقضـــاء بصـــفه مســـتعجل الطـلــب العاجـــل واي للنظـــر ـفــةبتحدـيــد اـقــرب جلســـ:  ثنيا

 . موضوع الطعن الماثل يالمطعون فيه لحين الفصل ف

...  والمقـيـد ـبـرقم ةجناـيـات العجــوز  لســنه .... وـفـى الموضــوع ـبـنقض الحكــم المطعــون فـيـه رـقـم :  ثالثا

 .  -/-/- ةكلي جنايات الجيزة والصادر بجلس  لسنه

 والقضاء 
 .ليه إالطاعن مما هو منسوب  ةبنقض الحكم وبراء:  اصليا

مــام أ موضــوعها مجــددا ي للفصــل ـفـةـلـى محكمــه اســتئناف الـقـاهرإ ة القضــيةحاـلـٕاـبـنقض الحكــم و: احتياطـيـا

 . ة مغايرة بهيئةدائرة جنايات الجيز

 الطاعن    وكيل                       

 

 المحامى بالنقض                                        
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 سم الشعب بأ

 حمكمة النقض 

 الدائرة اجلنائية 

 )ب ( دائرة األربعاء 
 

 نائب رئيس المحكمة    براهيم إعمار / المؤلفة برئاسة السيد المستشار 

  يومنصور القاض   محمد عيد سالم / وعضوية السادة المستشارين 

 نواب رئيس المحكمة          ومصطفى حسان    

 امل        ومحمود قز   

  .ناجي عز الدين/ وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد 

 .محمد احمد عيسى / وأمين السر السيد 

  . بمقر المحكمة بمدينة القاهرةة الجلسة العلنية المنعقديف

 ٠م   من مايو سنة   هـ الموافق   من ربيع اآلخر سنة     يوم األربعاء يف

 تي آلصدرت الحكم اأ

 القضائية   لسنة ...  برقم ةوبجدول المحكم  لسنة ...  جدول النيابة برقم يالطعن المقيد ف يف

 المرفوع من 

..................................... 

 محكوم عليهما ال     ..................................... 

 ضــــد

  المدنية      المدعية بالحقوق     "بصفتها " ... النيابة العامة 

 الوقائع 

 يف" محكوم عليه " ...  -٣، " طاعنين " ...  -٢، ...  -١ العامة كال من ةاتهمت النياب 

 غضون ينهم فأب) الجيزة لسنة ... والمقيدة بالجدول الكلي برقم ( العجوزة   لسنة ... قضيه الجناية رقم 

رباب الوظائف أوهو ليس من ) أ (- : المتهم األول- محافظة الجيزة -بدائرة قسم العجوزة    عام 

 يام األهرام بجعله واقعة مزورة ف  علسنة    محرر رسمي هو التوكيل رقم يالعمومية ارتكب تزويرا ف

صورة واقعة صحيحة بطريق االصطناع بان أنشأ المحرر سالف الذكر على غرار المحررات الصحيحة 

 ٠بصفته وكيال عنها على النحو المبين بالتحقيقات والى نفسه  ) موكل....(بان نسبه زورا إلى مؤسسة 

جنح مصر الجديدة ة اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما أمين سر جلس) ب(



 ٧٣

 محرر رسمي هو محاضر ي ارتكاب تزوير في ف -/-/-و -/-/-و -/-/-والجزئية والمنعقدة بتاريخ 

جنح مصر الجديدة حال تحريره المختص بوظيفته وذلك   سنة ل... و ... و ... جلسات القضايا أرقام 

 تلك القضايا وأثبت ي مع علمه بتزويرها بأن مثل فة صوره واقعه صحيحيبجعلها واقعه مزوره ف

 ةوأقر بالتصالح والتنازل عنها على غير الحقيق... بمحاضر جلساتها حضوره بصفته وكيال عن مؤسسه 

استعمل المحرر المزور موضوع ) ج (٠ بناء على تلك المساعدة ةيمدون أمين السر ذلك فوقعت الجر

 مع علمه بتزويره على النحو الوارد بالتحقيقات ة الجزئيةلى محكمه مصر الجديدإالتهمه األولى بأن قدمه 

 ي االتفاق والمساعدة مع المتهم األول على ارتكاب تزوير في اشتركا بطريق-: المتهمان الثاني والثالث ٠

بأن اتفقوا معه " موضوع التهمه األولى "عام األهرام النموذجي   سنة ل... ر رسمي هو التوكيل رقم محر

 ة لتزويره والمثول به أمام محكمه جنح مصر الجديدةعلى ذلك بان ساعداه وأمداه بالمعلومات الالزم

ى ذلك االتفاق وتلك  بناءا علة ضدهما فوقعت الجريمةٕواقراره بالتخالص والتنازل عن القضايا المقام

 هو صور الشيكات والمستحق ي محرر عرفي ارتكبا تزويرا ف-: المتهمان األول والثاني ٠المساعدة 

 والمنسوب صدورها للثاني -/-/- ي والمستحق الدفع ف-/-/- والمستحق الدفع فى -/-/- يالدفع ف

لمتداول قضيتها أمام محكمة  الثالث واةبأن اصطنعوها على غرار الشيكات األصلي... لصالح مؤسسة 

 ٠ وذلك على النحو الثابت بتقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير يجنح مستأنف الدق

...  القضية رقم ي البيان وهو عالم بتزويرها بأن قدمها فة استعمل المحررات سالف-:يضا أالمتهم األول 

ات الجيزة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين  وأحالتهم إلى محكمه جناي٠جنح مصر الجديدة  لسنة 

 ٠بأمر اإلحالة 

وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهمين بمبلغ ألفى وواحد جنيه على سبيل التعويض مؤقت  

 ٢١٢ و ٢١١ و ٤١ و ٤٠والمحكمة المذكورة قضت حضوريا لألول والثاني غيابيا للثالث عمال بالمواد 

 من القانون ذاته بمعاقبة األول ٣٢قانون العقوبات مع إعمال المادة  من ٢١٥ و ٢١٤ و ٢١٣و 

بالسجن لمدة خمس سنوات وبمعاقبة كل من الثاني والثالث بالسجن لمدة ثالث سنوات وبمصادرة 

ٕالمحررات المزورة المضبوطة والزامهم جميعا بان يؤدوا متضامنين للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ألفين 
 ٠ى سبيل التعويض المؤقت وواحد جنيه عل

المحامي بصفته وكيال عن .......... / فطعن كل من المحكوم عليهما األول والثاني األستاذ 

 هذا الحكم بطريق النقض وقدمت ثالث مذكرات بأسباب الطعن عن المحكوم يول فألالمحكوم عليه ا

 ٠ المحامي ةحمدي خليف/ ا من األستاذ عليهما موقعا عليه

 ٠هو مبين بمحضر الجلسة  ليوم سمعت المحكمة المرافعة على ماوبجلسة ا 

 المحكمه 

 . تاله السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة يطالع على األوراق وسماع التقرير الذإلبعد ا 



 ٧٤

 ٠ القانون يمن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليهما استوفى الشكل المقرر ف 

 يول بجرائم التزوير فألدان اأذ إنه أالطاعنان على الحكم المطعون فيه ومن حيث إن مما ينعاه  

 ي تزوير تلك المحررات وبارتكاب تزوير فيمحررات رسميه واستعمالها والثاني باالشتراك مع األول ف

 اإلسناد ومخالفة الثابت باألوراق ذلك يمحررات عرفيه واستعمالها قد شابه اإلخالل بحق الدفاع والخطأ ف

 حاله عدم القضاء ين المدافع عن الطاعن األول اختتم مرافعته بالتصميم على سماع شهود اإلثبات فأ

 لم تجبه إلى ة بيد أن المحكم- بجلسة المرافعة ة كما هو مدون على حافظة مستنداته المقدم- ةبالبراء

 ةت صور الشيكات الضوئيالطاعن الثاني إلى أنه هو المحرر لبياناإدانة  قضائه بيطلبه وتساند الحكم ف

لى ما جاء بالتقرير الطبي الشرعي وهو ما خال من إثباته ذلك التقرير مما يعيبه إموضوع التزوير استنادا 

ن أ للحكم ى حجزت فيها الدعوي المحاكمة التةويستوجب نقضه ومن حيث إنه يبين من محضر جلس

 طلبه البراءة واحتياطيا كطلب جازم استدعاء المدافع عن الطاعن األول قدم حافظه مستندات مدونا عليها

 من قانون اإلجراءات ٢٨٩ لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفق نص المادة ٠شهود اإلثبات لمناقشتهم 

 مواجهة ي تجريه المحكمة في المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذيالجنائية أن األصل ف

ثبات التهمة أو نفيها وال يسوغ الخروج على هذا األصل إال إذا تعذر المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود إل

ٕسماعهم ألي سبب من األسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك قبوال صريحا أو ضمنيا واذ كان ذلك 
 يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام باب المرافعة لم يوكان حق الدفاع الذ

 هو تتمه - ومن هذا القبيل حافظه المستندات - مذكره مصرح بها ي مفتوحا وأن الدفاع المكتوب فيزل

 أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها فإن نزول المدافع عن ة المرافعةللدفاع الشفوي المبدي بجلس

دول عن هذا النزول  المرافعة ال يحرمه من العي عن سماع الشهود واسترساله ف- األمر ئ باد-الطاعن 

 لما ٠ العودة إلى التمسك بطلب سماعهم طالما كانت المرافعة مازالت دائرة لم تتم بعد يوال يسلبه حقه ف

ثبات اإل ختام مرافعته أصليا القضاء ببراءته واحتياطيا استدعاء شهود يكان ذلك ، وكان طلب الدفاع ف

 ة طلبا جازما تلتزم المحكم- منه بالجلسة ةقدم كما هو مدون على حافظة المستندات الم-لمناقشتهم 

 الطاعن األول اكتفاء ةٕبإجابته عند االتجاه إلى القضاء بغير البراءة واذ كان الحكم قد قضى بإدان

 التحقيقات دون االستجابة إلى طلب سماعهم فإنه يكون مشوبا يباستناده إلى أقوال شهود اإلثبات ف

 من ةذلك ، ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقع لما كان ٠باإلخالل بحق الدفاع 

 إال أن شرط ذلك أن يكون استخالصها سائغا وأن يكون دليلها فيما انتهت ةأدلتها أو عناصرها المختلف

 أوراق ي فةلى الوقائع الثابتع أال تبني حكمها إال ة وأنه يتعين على المحكمى أوراق الدعويليه قائما فإ

يس لها أن تقيم قضاءها على أمور ال سند لها من التحقيقات وكان الحكم المطعون فيه قد  ولىالدعو

 إدانة الطاعن الثاني إلى تقرير الطب الشرعي بما أثبته من ي ضمن ما استند إليه ف- قضائه ياستند ف

ق فإنه  األوراي محل التزوير وهو ما ال أصل له ف- ةإنه هو المحرر لبيانات صور الشيكات الضوئي



 ٧٥

 ي مقام التدليل على ثبوت الجريمة في حق الطاعن المذكور وقائع ال أصل لها فييكون قد أورد ف

 المواد يذ األدلة فإ ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخري ياألوراق كان لها أثر في منطق الحكم وال يغني ف

احد منها أو استبعد تعذر التعرف  تكون عقيدتها منها مجتمعه بحيث إذا سقط ةالجنائية متساندة والمحكم

 كان لهذا الدليل أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا يعلى مبلغ األثر الذ

قدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه واإلعادة وذلك بغير حاجة إلى  ت لما كان ما٠الدليل غير قائم 

 . أوجه الطعن يبحث باق

 سباب ألفلهذه ا

ٕبقبول الطعن شكال وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية  : ةحكمت المحكم 
 ٠ لتفصل فيها من جديد دائرة أخري ةإلى محكمه جنايات الجيز

  الدائرة رئيس      أمين السر  


