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 مقدمة
، ألسرة متوسطة الحال، ترك لها محمد ١٨٢٣ة الدقهلية، عام ولد على باشا مبارك فى قرية برنباى بمحافظ     

على باشا من إرثها ما يعينها على الحيـاة، فـوالى مصـر أخـذ أراضـى مـن األغنيـاء لصـالح الدولـة لتسـتقيم األمـور 
وتنصلح أموال البالد، خاصة أنها كانت خارجة من منعطف عصر السلب والنهب واالضمحالل المملـوكى الـذى 

 .  خريات حكمهضعف فى أ
على نهر طناح كانت نشأته وكان تعليمه على يد الشيح أحمد الخضرى، الـذى حفـظ عنـه القـرآن الكـريم فـى      

عـــامين، قبـــل أن يبـلــغ الحـلــم، وبجـــوار تعليمـــه عمـــل ـلــدى أحـــد كـــاتبى هيـئــة المســـاحة التـــى تحفـــظ حـــدود األرض 
ًومعالمها وكـان راتبـه خمسـون قرشـا شـهريا، وعملـه فـى جمـع  المسـتحقات الشـهرية لماسـح األرض وفـض أى نـزاع ً

فأكـل الماسـح حقـه ولـم يعطـه أجـره ثالثـة .. ينشأ حول الحـدود، خاصـة مـع حـرث األرض عنـد زراعتهـا كـل موسـم
أشــهر، فلجــأ علــى مبــارك ألخــذ حقــه بالحيلــة، فعنــدما جمــع المســتحقات الشــهرية لســيده ألقاهــا فــى حجــرة وهــرب 

ثالثة أشهر، ففطن الماسح لهذا المكر فأخذ يستميل فيه بالوسطاء حتى ألقاه فى ًمسرعا بعدما حصل على أجر ال
 بعفو الوالى محمد على باشا، الذى كان يتفقـد ١٩٣٨سجن بوليس المنصورة، وظل شهورا عديدة حتى خرج عام 

 .أحوال الوالية ويعفو عن المظالم التى ترد إليه برساالت خطية

ى مصــر ذكــاء هــذا الفتــى وروعــة خطــه وكتاباتــه أمــام مركــز البــوليس لشـــكاوى وحينمــا نمــا إلــى مســامع والــ     
وهـذه الرحلـة الـتـى اسـتبقت رحـلـة .. المظـالم، ضـمه لألزهــر الشـريف وأرسـله ـفـى بعثـة إلـى فرنســا لتلقـى العلـم هـنـاك

 مصــر ًرفاعــة الطهطــاوى الــذى كــان يكبــره بــاثنين وعشــرين عامــا، وبــدأت عمليــة إصــالح التعلــيم فعهــد إليــه والــى
بنظارة التعليم والسجون والمرافق فشرع فى بناء القاهرة وتنظـيم شـوارعها، علـى غـرار رؤيتـه لبـاريس، فـنظم منطقـة 
وسط البلد وأبنيتها عبر شوارع سليمان باشا وقصـر النيـل وشـارع فـؤاد، وبـدأ يمهـد الصـورة التـى نراهـا اليـوم أجمـل 

ى تحفتهـا المعماريـة، والتـى لـم تأتهـا العشـوائية ولـم تطـرأ عليهـا فعمارات وسط البلـد الشـامخة الجميلـة فـ.. ما تكون
 .كما رأينا فى سنين مضت، ففساد المحليات قضى على األخضر واليابس

ثم تولى سعيد باشا بن محمد على حكم مصر، وكانت ميوله فرنساوية، فعصف بكل ما صنعه على مبـارك      
 لسجون، فعاد به إلى مسقط رأسه فى برنباى بالدقهلية، ليعمل بالزراعة ٕوأعفاه من نظارة التعليم وادارة المرافق وا
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ًفلم يحصل على مسكن يعينه على الحياة فى القاهرة أو حتى ماال سـواء بطـرق مشـروعة أو غيـر مشـروعه وكـان 
يبكى عندما يستعصى عليـه الفـأس فـى كلتـا يديـه وتقـدح الشـمس جبهتـه ويطـول معـه النهـار حتـى انقشـعت ظلمـة 

ًطلبه وواله النظارات التى كان قائما عليها فأنشأ مدرسة دار العلـوم سعيد وأتى من بعده إسماعيل، الذى بعث فى 
 مــن المــيالد للحفــاظ علــى اللغــة العربيــة التــى كــادت تغيــب شمســها وســط الهجمــات األجنبيــة بلغاتهــا ١٨٧٣عــام 

 .القوية وتحيا فى دار العلوم

ى ذـلــك رفاعـــة الطهطـــاوى اـلــذى ـلــم ًكمـــا أنشـــأ مدرســـو الترجمـــة المعروـفــة بكلـيــة األلســـن حالـيــا وشـــاركه ـفــ        
 فـــانطلق علـــى مبـــارك فـــى إصـــالح حـــال الـــبالد ومعـــه بـــدأت النهضـــة ١٨٧٣يواصـــل معـــه المســـيرة لوفاتـــه عـــام 

 المــأخوذ عــن مبــدأ الواليــة فــى الخصــومة عــن مجلــس ١٨٧٩التشــريعية لـلـبالد، وجــاء مجـلـس شــورى النــواب عــام 
 وشـهد ١٩١٢ المحـامين فـى أول تنظـيم رسـمى لهـا عـام  الذى جاءت علـى غـراره نقابـة١٨٤٥تجارى اإلسكندرية 

 .سعد باشا زغلول أول اجتماع كونه وزير العدل وانتخاب إبراهيم باشا الهلباوى أول نقيب للمحامين

لقـد شـهد علـى مبـارك علـى حفـر وافتتـاح قنـاة السـويس، وسـاهم فـى محـو أميـة المصـريين عنـدما تـرك اـلـوزارة      
 .غير، كان يستغل مساءه فى تعليم ذويه القراءة والكتابةوعمل كفالح أجير لدى ال

ًإن هــؤالء الشــرفاء مــن بنــى الــوطن عاشــوا كــذلك ورحلــوا أكثــر شــرفا فلــم يســتغلوا نفــوذهم فــى جمــع المــال أو      
ًالقصور، ولكنهم عاشوا من أجل الوطن وخدمته وتركوا لنا تاريخا ذاخرا بكل عزة وكبرياء وعندما حاد توفيق باشا ً 

فى حكم البالد وتولى أمورها اإلنجليز والفرنسيون وغضبت الخالفة العثمانية وغضب الشعب وقامـت ثـورة عرابـى 
 ودخلـت ١٨٨٢ ولكـنهم هزمونـا فـى موقعـة التـل الكبيـر عـام ١٨٨١الذى هزم الطغاة فى موقعـة كفـر الـدوار عـام 

 .٩٥٢١مصر تحت طائلة االحتالل اإلنجليزى الرسمى حتى قيام ثورة يوليو 

ً عــن عمــر يـنـاهز الســبعين عامــا بعــد أن شــارك ـفـى صــنع ـتـاريخ مصــر ١٨٩٣رحــل عـلـى باشــا مـبـارك عــام      
 وأول ١٩٢٣ًالحـــديث تعليمـــا وثقافـــة وتشـــريعا وقانونـــا وهـــذه النهضـــة هـــى التـــى أتـــت بـــأول دســـتور مصـــرى عـــام 

ى عانـاه الشـعب مـن وطـأة االحـتالل  مـن االحتقـان الـذ١٩انتخابات برلمانية رسمية فى العام التالى، وقامت ثـورة 
 .وتدخل اإلنجليز فى شأن البالد

 سنة من االحتالل اإلنجليزى قامت ثورة مصر بقيادة سعد باشـا زغلـول، وتعـانق الهـالل مـع الصـليب ٣٧بعد     
 .فى أطهر معركة شهدتها مصر حتى أجواء الثورة التى نعيشها اآلن

 هــى جامعــة ١٩٠٨د أن تــم إنشــاء أول جامعــة فــى مصــر عــام وواصــل طــه حســين مســيرة علــى مبــارك بعــ     
إن إصـــالح حـــال اـلــبالد يـبــدأ مـــن .. حـتــى أضـــحت اآلن أكـثــر مـــن الهـــم عـلــى القـلــب. الـقــاهرة وتواـلــت الجامعـــات

 . إصالح التعليم
 حمدي خليفة

 نقيب المحامين 

 رئيس اتحاد المحامين العرب

 السابق 
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 .... جنايـات الظـاهر والمقيـدة بـرقم ١٩٩٨ لسـنة ..الصادر من محكمة جنايات القاهرة فـي القضـية رقـم  
 . كلي جنايات غرب القاهرة ١٩٩٨لسنة 

 �5�> 0?�@��48/3/2007 

 FG:#�� H *7����4 

 بالسجن المشدد لمدة ثالث سنوات عما أسـند – الطاعن –......  بمعاقبة ٠٠حكمت المحكمة حضوريا  
 .إليه وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية 

 I��G:�� 

 ١٩٩٦ حتــى ١٩٩٤ألنهمــا فــي الفتــرة مــن ) ســبق الحكــم عليــه ( لنيابــة العامــة الطــاعن وآخــر اتهمــت ا 
 . محافظة القاهرة –بدائرة قسم الظاهر 

وهمــا لــيس مــن أربــاب الوظــائف العموميــة اشــتركا بطريــق االتفــاق والمســاعدة مــع آخــر مجهــول فــي تزويــر : أوال 
 توثيـق جنـوب القـاهرة وكـان ١٩٩٦ لسنة .... ، ١٩٩٤ لسنة ....محررين رسميين هما التوكيلين رقمي 

ذلك بطريق االصطناع ووضع إمضاءات وأختام مـزورة بـأن اتفقـا معـه علـي ارتكابهـا وسـاعداه بـأن أمـداه 
ببيانات المجني عليها فقام ذلك المجهول بتحريرها علي محررين علي غرار المحـررات الصـحيحة وذيلهـا 

را للجهـة ســالفة اـلـذكر موظفيـهـا فتـمـت الجريمـة بـنـاء عـلـي هــذا االتـفـاق بتوقيعـات ومهرهــا بأخـتـام نســبها زو
 ٠وتلك المساعدة 

بصــفتهما ســالفة الــذكر اشــتركا بطريــق االتفــاق فيمــا بينهمــا وبطريــق مســاعدة المــتهم الثــاني مــع مــوظفين  :ثانيا 
يــــر بتزو) ..... ، محضــــر محكمــــة ....... أمــــين ســــر جلســــة محكمــــة ( عمــــوميين حســــني النـيـــة وهمــــا 

 إيجــارات جـنـوب الـقـاهرة ومحضــر ١٩٩٥ لســنة .....محــررين رســميين همــا محضــر جلســة اـلـدعوى رـقـم 
 وذـلــك بجعلـهــا واقعـــة مـــزورة ـفــي صـــورة صـــحيحة مـــع علمهمـــا ١٥/١٢/١٩٩٦اإلخـــالء والتســـليم المـــؤرخ 

 ـبـأن بتزويرهـا حـال تحريرهـمـا مـن المخـتص بوظيفتهـمـا بـأن اتفقـا مـعـا علـي ارتكابهـا وســاعد المـتهم الثـاني
علــي خــالف الحقيقــة فقامــا المــوظفين المختصــين .......... أقــر لهمــا بكونــه وكــيال عــن المجنــي عليهــا 

بضبط المحررين سالفي الذكر علي هذا األسـاس دون علمهمـا بتزويرهمـا فوقعـت الجريمـة بنـاء علـي هـذا 
  ٠االتفاق وتلك المساعدة 

ألولــي فــي الغــرض المخصــص لــه بــأن أمــدا بهمــا المــتهم اســتعمال المحــررين المــزورين موضــوع التهمــة ا :ثالثا 
، ....أمـــين ســـر محكمـــة (األول الـمــتهم الـثــاني واـلــذي ـقــدمهما أمـــام المـــوظفين المختصـــين ســـالفي اـلــذكر 

 إيجـــارات جـنــوب الـقــاهرة محتجـــين بـمــا هـــو ١٩٩٥ لســـنة .....ـفــي اـلــدعوى رـقــم ) .... محضـــر محكـمــة 
 .زويرهما علي النحو المبين بالتحقيقات مدون بهما من بيانات مزورة مع علمهما بت
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 .طالبت النيابة العامة معاقبته وفقا للمواد الواردة باألوراق  
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 . ٨/٣/٢٠٠٤ وبجلسة ٠٠وحيث قدم الطاعن للمحاكمة  
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 .بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثالث سنوات ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة  
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 ٠٠لحـكـم قـد خــالف القـانون وقصــر فـي أســبابه وأفسـد ـفـي اسـتدالله فضــال عـن إخالـلـه بحـق اـلـدفاع هـذا ا 
 وقيــد الطعــن بــرقم           لســنة ٢٠٠٧/    /فـقـد بــادر الطــاعن بــالطعن عليــه بــالنقض مــن محبســه بتــاريخ    

٢٠٠٧  
 :وهو يستند في أسباب الطعن بالنقض لما يلي  
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 الفرـيـدة والوحـيـدة الـتـي أرســتها المحكـمـة العلـيـا ئ أـنـه وـلـئن كــان ـمـن المـقـرر وفـقـا للمـبـاد٠٠ ذي ـبـدء ئـبـاد
 تحصـلها ٠٠محكمة النقض أن مالك األمر في فهم صورة الواقعة وتحصيل تصويرها معقـود لمحكمـة الموضـوع 

فيــه وال جنــاح أو  وهــو مــن اطالقاتهــا فــال ســلطان ألحــد عليهــا ٠٠ممــا يطمــئن ـلـه ضــميرها ويرتــاح إليــه وجــدانها 
مأخــذ فيمــا تــورده مــا دام لــه أصــل صــحيح ومعــين ثابــت فــي األوراق بغــض النظــر عــن موضــوعه ألنهــا تســتمد 

 .عقيدتها من كل ورقة من أوراق الدعوى بعد مطروحة عليها 
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بـل ة مبصـرة أن تورد المحكمة في مدونات حكمها ما يقطع في الداللة علي أنها قرأت أوراق الدعوى قـراء
 .وأحاطت بأدلة اإلثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينها 

 F]&! ����� ���� ZbG c�V 

يجب علي المحكمة أن تبين في حكمهـا واقعـة الـدعوى بيانـا كافيـا كمـا يجـب عليهـا أن تسـتعرض الواقعـة 
 .يبا متعينا نقضه ٕبرمتها وأال تجزئها تجزئة من شأنها اإلخالل بدفاع المتهم واال كان حكمها مع

  )١٤٧ ص ١٠٨ ق ٤٠ مجموعة القواعد القانونية ج ٣١/١/١٩٣٨( 

 =�(' X:7:K� ���� *�1 d"��4 

أن يكـــون حكمهـــا مـبــرأ مـــن التعســـف ـفــي االســـتنتاج ومخالـفــة العـقــل والمنطـــق وطـبــائع األمـــور واال تبنـــي 
 تماالت سقطت صالحيته في االستدالل قضاءها علي الفروض واالحتماالت المجردة ألن الدليل إذا خالطه االح
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 أن ينبذ وينتبذ تقطيع  ٠٠وتكتمل له شرائط صحته وكيانه وحتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه 



 ١٠

أوصال الدعوى ومسخها أو حرفها إلي غير مؤداها أو افتراض العلـم اسـتنادا إلـي قرينـه يفترضـها مـن عندياتـه أو 
 . غير محمود أو يضرب في غير مضرب بنشوئها باجتهاد
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وكــان الحكــم الطعــين فــي مقــام تصــور الواقعــة قــد خانتــه فطنــة القضــاء وفروضــه وأصــوله وســننه فضــل  
 .يته وضلت بصيرته حيث قصرت رؤالطريق وجنح جنوحا مؤسفا 
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 .في شأن تحصيله لواقعات االتهام حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن وجدانها إليها  
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 .ها بأوراق االتهام من كونها قد وضحت صورت
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ٕ إن بيـــان االتهـــام الـــذي وجهتـــه النيابـــة العامـــة للطـــاعن وادانتـــه علـــي ارتكابـــه لوقائعـــه محكمـــة ٠٠بدايـــة 
نة لســ... الموضــوع مــن أـنـه ـقـام وآخــر بتزوـيـر محــررات رســمية واحــتج بهــا لمــا زورت مــن أجـلـه ـفـي اـلـدعوى رـقـم 

اهرة والتــي أقامهــا المــتهم األول مخاصــمة للمجنــي عليهــا بغيــة القضــاء بإخالئهــا مــن  إيجــارات جنــوب القــ١٩٩٥
 .العين التي تقطن بها 
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 .أورت حياله محكمة الموضوع ان الدليل قام لديها علي قيام الطاعن بارتكاب أحداثه  
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الوكالــة المــزورة وحضــر حــال تنفيــذ القضــاء أن الطــاعن حضــر جلســات تلــك الــدعوى المدنيــة مســتخدما  
الصــادر بهــا دون المجنــي عليهــا وقــام بــالتوقيع عنهــا بمحضــر التنفيــذ بعــد أن ســلم المحضــر صــورة ضــوئية مــن 

 .الوكالة وكرنيه نقابة المحامين 
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 إيجـارات جنـوب ١٩٩٥ لسـنة ١٠٤٨٨أن الطاعن لم يكن له ثمة وجود بمحاضر جلسات الـدعوى رقـم : أوال 

 . مما يؤكد انقطاع صلته بتلك الدعوى وبما دار بها من أحداث ٠٠القاهرة 
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ن وبجــالء أن الطــاعن ـلـيس ـلـه ثمــة  يـبـي٠٠مــن مطالعــة محاضــر جلســات تـلـك اـلـدعوى ومــا أثـبـت عليهــا  
  .وجود بأوراق تلك الدعوى
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مــا اســتندت إليــه النيابــة العامــة مــن حضــوره بجلســات اـلـدعوى مستمســكة بمــا شــهد بــه أمــين ســر الجلســة   
وذـلـــك ألن شــــهادته ـلـــم تتـنـــاول ان الطــــاعن حضــــر بثمــــة جلســــة بتـلـــك اـلـــدعوى ـبـــل أن أقواـلـــه انحصــــرت ـفـــي ان 

ــدائرة دون ان يـــرد فـــي عبـــارات قوـلــه ان الطـــاعن مثـــل بثمـــة جلســـة التـــوكيال ت التـــي يطـلــع عليهـــا الســـيد رئـــيس اـل
  .بالدعوى
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ـفــإن الوكاـلــة الـتــي زعـــم تزوـيــر الطـــاعن وآخـــر لـهــا واســـتعمالها فيـمــا زورت ـمــن أجـلــه ـلــم تثـبــت عـلــي ثـمــة   
 المجني عيها في االلتماس الذي تقدم به في الـدعوى محضر من محاضر الجلسة بل إن إثباتها كيفما قرر وكيل

 ٠٠المدنية بأنه لم يكن في رول السيد المستشار رئيس الهيئة إال أنه اثبـت بـالرول الخـاص بأحـد أعضـاء الـدائرة 
هــذا مــع العلــم أن الــرول بأكملــه مكتــوب بــالقلم الرصــاص فــي حــين أن رقــم الوكالــة مثبــت بالمــداد األزرق وبخــط 

نحـو يبـين معـه إضـافته مـن شـخص مجهـول بغيـة حياكـة خيـوط االتهـام الـواهي والـذي راح ضـحيته مختلف علـي 
 .الطاعن دون وجه حق 
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 .أن الطاعن في حقيقة األمر لم يكن له وجود علي مسرح أحداث تلك الدعوى 
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اســتندت عـلـي ذـلـك ـمـن ـكـون محضــر التنفـيـذ يحـمـل اســم الطــاعن كوكـيـل عــن المجـنـي عليـهـا بوكاـلـة ثـبـت  
 .تزويرها وأنه قام بالتوقيع علي المحضر دون وجود المجني عليها حال التنفيذ 
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رنـيــه نقاـبــة المحـــامين المـقــدم ـمــن الشـــخص المجـهــول للســـيد اثبــت وـبــالقطع أن الصـــور الضـــوئية لك: أوال 
محضــر التنفـيـذ اـنـه يحـمـل صــورة شمســية ال تخــص الطــاعن وهــو مــا يؤـكـد ان الطــاعن ـلـيس هــو 

رنـيـــة نقابــــة االحاضــــر أحــــداث تنفيــــذ ذـلـــك القضــــاء بــــل شــــخص آخــــر اســــتغل صــــورة ضــــوئية لك
لمحــامين الخــاص بالطــاعن بعــد أن أبــدل صــورة الطــاعن بصــورته عليهــا حتــى ال يــتمكن الســيد ا

 .محضر التنفيذ من كشف المخطط الذي يقوم به 
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 حـــال تقـــدم الطـــاعن ٨٩ ، ٨٠صـــفحة رقـــم حيـــث أورد ســـيادته فـــي تحقيقـــات النيابـــة العامـــة المســـطرة بال
رنيــه اآلخــر ارنيــه نقابــة المحــامين الخــاص بــه وقيــام عضــو النيابــة العامــة بمضــاهاته مــع الصــورة الضــوئية للكابك

رنيــه عــن الماثــل االمرفــق بــأوراق االتهــام تبــين لــه اخــتالف الصــورة الشمســية المتواجــدة علــي الصــورة الضــوئية للك
 أمامنا 
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أن المجني عليها كانـت متواجـدة علـي مسـرح أحـداث االتهـام وحـال تنفيـذ القضـاء المـدني الصـادر : ثانيا 
لصالح المتهم األول عليهـا وهـو مـا يهـدر كافـة االتهامـات التـي وجهتهـا صـوب الطـاعن والمبنيـة 

تعـلـم شــيء عــن واقعــة التنفيــذ تـلـك إال بعــد حصــولها واشــتراك الطــاعن بهــا بكونــه عـلـي كونهــا ال 
 .وكيال عنها 
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من كون اإلقرار المحرر بصدر استالمها للمنقوالت المتواجدة بـالعين المنفـذ عليهـا والتـي تـم إخراجهـا مـن 
قرير الطب الشرعي الفاحص للتوقيع الممهـور  وقد أكد علي ذلك ت٠٠العين بعد حصول التنفيذ ثبت توقيعه منها 

به ذلك اإلقرار بعد أن قررت حيالـه المجنـي عليهـا أنـه مـزور عليهـا ولـم تقـم بـالتوقيع عليـه ألنهـا لـم تكـن متواجـدة 
 .ٕفي يوم التنفيذ واخالء العين من المنقوالت 
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 باستالم منقوالتها والتوقيع علي إقـرار باالسـتالم أكد وجود المجني عليها حال حدوث واقعة التنفيذ وقامت
 .للمتهم األول 

  �[��P :          Uء���+NW H �+R��1 h+��  1 3�'4 F�J:! (������ �b� *�1 IG:K� :8 {��  1�#�� 9-

 (������ 

 =��4 

 حيث أنه سبق للنيابة العامة وأن أحالت محضر التنفيذ للطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير 
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 وأرســل أوراق مضــاهاة بنــاء ٠٠لبحــث مــا إذا كــان الطــاعن هــو الكاـتـب للتوقيــع أســفل عبــارة وكـيـل المنفــذ ضــدها 
 .علي طلب الطب الشرعي للتمكن من تنفيذ المأمورية 
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تم تنفيذها علي نحو معيب مخالف لحقيقة الواقـع والتـي أكـدت أن الطـاعن لـم يكـن لـه وجـود علـي مسـرح   
 .م حتى يمهر محضر التنفيذ بتوقيعه أحداث االتها
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بالمــدافع عــن مطالبــة محكمــة الموضــوع بإحالــة األوراق للطــب الشــرعي إلعــادة بحــث ذلــك التوقيــع علــي   
 .ضوء المأمورية سالفة البيان 
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 ـلـذلك ـتـم إحاـلـة األوراق وـتـم إجــراء البحــث بواســطة لجـنـة ثالثـيـة انتهــت إـلـي أن الطــاعن ـلـيس هــو الكاـتـب  
 .التوقيع وما اظهر الحق الموضحة صورته سلفا 

 =��  � L��� T4 

ما أورته محكمة الموضوع حيال ذلك التقرير ملتفتة عنـه نحـو األخـذ بـالتقرير األول معتكـزه فـي ذلـك بـأن   
 .ذلك التقرير األخير معاصر لواقعة االتهام وقطع في نتاجه بأن الطاعن هو الكاتب لذلك التوقيع 
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بــأن ذلــك التقريــر نتــاج بحثــه موقــع علــي أوراق المضــاهاة ولــيس اســتكتاب الطــاعن والــذي تــم فــي وقــت 
 . وتلك األوراق هي ذاتها التي بني عليها نتاج تقرير اللجنة الثالثية ٠٠معاصر لواقعة االتهام من النيابة العامة 
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األول في خلط محرره ما بين الكتابـة بخـط رقعـه والنسـخ الخطأ الفني الذي وقع فيه تقرير الطب الشرعي 
 علي نحو يمتنع عليه عمل المضاهاة الفنية ما بين أوراق المضاهاة المقدمة والتوقيع الممهور به محضر التنفيذ 
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 .عامة التفتت عن داللتها واتبعتها ذات االتجاه محكمة الموضوع إال أن النيابة ال
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 غابت عن إلمام محكمة الموضوع حال تحصيل هيئتها إلحداث االتهام وتدوين مسببات حكمها الطعين  



 ١٤

وصفتها النيابة العامة عن وقائع االتهام قام الدليل علي صحة إسنادها معتقدة في تحصيلها هذا أن الصورة التي 
 .للطاعن 
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لـــه صــــورة أخــــري فـــي أوراق االتـهـــام وضــــحت مالمحـهـــا فـــي اـلـــدالئل الـتـــي فـــات تحصــــيلها ـمـــن محكـمـــة  
 .الموضوع 
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ي ســـقوط تلـــك الـــدالئل جملـــة وتفصـــيال مـــن مســـببات هـــذا علـــي التحصـــيل الخـــاطيء وهـــو مـــا أســـلس إلـــ 
 .القضاء
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ـقـد ورد ـفـي صــورة مجهـلـة ال يتحـقـق ـبـه الغــرض اـلـذي قصــده الشــارع مــن تســبيبه ـبـل األكـثـر ـمـن ذـلـك فـقـد  
 تـلـك الواقعــة الـتـي حمــل مقصــود مــا عـلـي األفعــال والمقاصــد الـتـي ٠٠أصــابه الغمــوض واإلبهــام ـفـي بـيـان الواقعــة 

 .تتكون منها أركان الجريمة وكذا ما خرج عن هذه األركان مما له شأن هام تترتب عليه نتائج قانونية 
  )٦٢٢ ص ٨ ق ٤ مجموعة أحكام النقض لسنة ١٩٩٨ مايو ٣نقض جنائي ( 
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فإن الحكم الطعين في تحصيل فهم الواقعة علي هذا النحو يكون قد خـالف أصـول القاعـدة وأسـند اتهامـه  
ـلـي الطــاعن دون دراـيـة وبحــث وتمحــيص لألحــداث التــي تناولتهــا تـلـك اـلـدالئل والـتـي أكــدت عـلـي نحــو قطعــي ال إ

 .يقبل الشك أن الطاعن ليس له ثمة عالقة أو دور في أحداث االتهام المدان فيه 
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 يوضــح عــن أن إجمــال الحكــم الطعــين وغموضــه فــي مواجهتــه لعناصــر االتهــام واإللمــام بهــا علــي نحــو 
 .محكمة الموضوع قد فطنت إليها في أهم أحداثها 
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المقرر أن الحكم يكون مشوبا بالغموض واإلبهام متي جاءت أسبابه مجملة وغامضة فيما أثبتتـه أو نفتـه  
 كانت بصدد الرد علي أوجه الدفاع الهامة من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو

ن الدفوع الجوهرية إذا كانت متعلقة بعناصر اإلدانة علي وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها االضطراب الـذي م
 عــــن اضــــطراب فكرـتـــه مــــن حـيـــث تركيزهــــا فــــي موضــــوع اـلـــدعوى وعناصــــرها الواقعـيـــة ممــــا ال يمكـنـــه مــــن ئتنـبـــ

نهـا بواقعـة اـلـدعوى أو التطبيـق الـقـانوني وتعجـز بالتـالي محكـمـة الـنقض ـمـن اسـتخالص مقوماتـه ســواء مـا تعـلـق م
 .إعمال رقابتها علي الوجه الصحيح 

  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 
 ) ق ٥٩ لسنة ٢١٦١١ طعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 
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جمـال فـي تحصـيل وقـائع الذي يوصم الحكم المطعون فيه بالقصور الشديد في التسبيب واالضـطراب واإل 
  .يتعين معه لمحكمة النقض إعمال رقابتها علي الوجه الصحيح فيتعين لذلك نقضه واإلحالةاالتهام األمر الذي 
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 أـنــه مـــن المـقــرر عـلــي محكمـــة الموضـــوع أن تطـــالع الورـقــة محـــل جريمـــة التزوـيــر وهـــذا إجـــراء ٠٠بداـيــة 
ذي يـدان عليـه  يفرضه عليها واجبها نحو تمحيص الدليل الـ٠٠جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير 

ٕ مــا ـيـدين أو يـبـرأ ســاحته وهــو أمــر كــان مقضــيا عليهــا اتباعــه واال ٠٠ ممــا يحمـلـه ـفـي شــواهد التزوـيـر ٠٠المــتهم 
 .صاب حكمها البطالن وأوجب تصحيحه بنقضه 
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 ٠٠ جريمــة التزويــر ٠٠ع عـلـي الورقــة محــل الجريمــة وـلـئن كــان مــن المقــرر أن إغفــال المحكمــة اإلطــال 
عند نظر الـدعوى يعيـب إجـراءات المحاكمـة ألن إطـالع المحكمـة بنفسـها علـي الورقـة المـزورة إجـراء جـوهري مـن 
إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل األساسي في الدعوى علي اعتباران تلـك 

ل اـلـذي يحمــل شــواهد التزوـيـر ومــن ـثـم يجــب عرضــها عـلـي بســاط البحــث والمناقشــة بالجلســة ـفـي الورـقـة هــي اـلـدلي
 حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلي أن الورقة موضوع الدعوى هي التي جرت مرافعته عليها 

  )٢٥/١٢/١٩٧٢ ق جلسة ٤٢ لسنة ١١٥٠طعن رقم ( 
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ة اإلطـــالع عـلــي الورقـــة محـــل جريمـــة التزوـيــر عنـــد نظـــر اـلــدعوى يعيـــب مـــن المقـــرر أن إغـفــال المحكمـــ 
إجراءات المحكمة األمـر الـذي فـات محكمـة أول درجـة إجـراءه وغـاب علـي محكمـة ثـاني درجـه تداركـه ممـا يعيـب 
حكمهـا بمـا يبطـلـه ويوجـب نقضـه وال يغـيـر مـن ذلـك أن يـكـون الحكـم قـد أشــار إلـي إطـالع المحكـمـة علـي الصــورة 

 .لسند المدعي تزويره ألن إطالع المحكمة علي تلك الصورة ال يكفي الشمسية ل
  )٦/٣/١٩٨٠ ق جلسة ٤٩ لسنة ١٢٦٥طعن رقم ( 
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وكـــان الـبــين مـــن مطالعـــة أســـباب الحكـــم الطعـــين أن هيـئــة محكمـــة الموضـــوع الـتــي أصـــدرته نســـبت إـلــي  
 لسـنة ....رقمـي حـررين رسـميين همـا التـوكيلين فـي تزويـر مالطاعن جريمة االشتراك مع أخر وهـو المـتهم األول 

وكذا تزوير محررين رسميين هما محضـر جلسـة الـدعوى  ٠٠ أ توثيق جنوب القاهرة ١٩٩٦ة لسن....  ، ١٩٩٤
 ...... . إيجارات ١٩٩٥لسنة .... رقم 
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 استشـهدت بـه محكمـة من عدم وجود دليل فني واحـد فـي األوراق يؤكـد اصـطناع تلـك المحـررات غيـر مـا 
 .الموضوع فيما أوراه مجري التحريات حيال اشتراك الطاعن مع المتهم األخر في تزويرها 
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الذي دللت به محكمة الموضوع علي وقوع جريمة التزوير في تلك المحررات ففضال عن كـون التحريـات  
واهد علــي التزويــر والتــي دليلهــا ال يكــون اال علــي ال تكفــي كــدليل علــي وقــوع جريمــة التزويــر فهــي ال تحمــل الشــ

 .الورقة المدعي تزويرها 
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 .ما يتأكد معه عدم مطالعة هيئة المحكمة علي الورقة المزورة والمتضمنة الشواهد علي تزويرها 
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مــا استشــهدت ـبـه واعتكــزت علـيـه ـفـي اقتناعهــا بتزوـيـر تـلـك المحــررات الرســمية وذـلـك لبعــد المحــرر  عــن  
 نظرها 
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 لســـنة ....  تطـــالع مـــن تـلــك المحـــررات المـــزورة ســـوي صـــورة ضـــوئية للتوكـيــل رـقــم أن النياـبــة العامـــة ـلــم 
 ١٩٩٥ لســــنة ..... دون التوكـيـــل اآلخــــر أو محاضــــر جلســــات اـلـــدعوى رـقـــم ٠٠ توثـيـــق جـنـــوب الـقـــاهرة ١٩٩٦

  ...... إيجارات كلي 
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 لســـنة ...ملـــف التنفيـــذ رقـــم واـلــذي اثبـــت فيـــه ورود أوراق  ٣١/٥/٢٠٠١المـــؤرخ مـــن مطالعـــة محضـــرها  
ومــن وصــف تلــك األوراق يتبــين أنهــا لــم تتضــمن ســوي صــورة ضــوئية للوكالــة ســالفة الــذكر دون الوكالــة  ١٩٩٦

  .األخرى التي أدين الطاعن علي تزويرها
 لسـنة .... والـذي أثبتـت فيـه ورود أوراق الـدعوى رقـم ٢٨/١/٢٠٠٢ويبين من مطالعـه محضـرها المـؤرخ  
ومـــن وصـــف تلـــك األوراق يتبـــين أنهـــا لـــم تتضـــمن محاضـــر الجلســـات التـــي أديـــن ......  كلـــي  إيجـــارات١٩٩٥

 .الطاعن علي تزويرها 
أما محكمة الموضوع فلم تطالع أيـا مـن تلـك المحـررات بـل أن هيئتهـا لـم تطـالع الصـورة الضـوئية للوكالـة  

 . سالفة الذكر ١٩٩٦لسنة .... رقم 
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لم يثبـت مـن أوراق االتهـام ان النيابـة العامـة قامـت بتحريـز أيـا مـن تلـك المحـررات وأن المحـرر المطـروح  
علــي بســاطها لــم يتضــمن ســوي اإلقــرار الــذي قامــت المجنــي عليهــا بــالتوقيع عليــه بعــد اســتالمها منقوالتهــا حــال 

 وكــذا محضــر التنفـيـذ واـلـذي نســب علـيـه زورا توقيعــا ثـبـت عــدم صــدوره عــن الطــاعن ـبـالتقرير ٠٠تنفـيـذ حصــول ال
 .الطبي الدال علي ذلك
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أداـنــت محكمـــة الموضـــوع الطـــاعن عـلــي جريمـــة التزوـيــر واالشـــتراك فيهـــا عـلــي تـلــك المحـــررات والـتــي ـلــم  
 تحقيقات النيابـة العامـة سـوي مـا استشـهدت بـه سـلفا دون سـند تطالعها ولم تقف علي مدي صحة هذا االتهام من

 .من القانون 
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بأن العبرة في اإلثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانـه إلـي األدلـة المطروحـة عليـه ولـه  
ٕبــدليل معــين يــنص عليــه واثبــات التزويــر واســتعماله لــيس لــه تــاريخ أن يأخــذ بــأي دليــل يرتــاح إليــه اال إذا ألزمهــا 

 .خاص والعبرة فيه بما تطمئن إليه المحكمة من األدلة السائغة 
  )٢٤/١٢/١٩٧٢ ق جلسة ٤٢ لسنة ١٤٥الطعن رقم ( 
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 ضــلوعها مجــال إثـبـات التزوـيـر ال يكــون إال ـمـن الورـقـة الـمـزورة فهــي ذاتـهـا الـتـي تحـمـل أدـلـة الجريـمـة ـبـين 
وهــي كــذلك األدلــة الســائغة التــي ينبغــي عرضــها علــي بســاط البحــث لمناقشــتها وصــوال لــداللتها فــي مــدي صــحة 

 .تزويرها 
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أنــه مــن المقــرر أن إغفــال المحكمــة اإلطــالع علــي األوراق المــدعي بتزويرهــا أثنــاء وجــود القضــية تحــت  
ب إجـــراءات المحاكـمــة ويســـتوجب نـقــض الحكـــم الن تـلــك األوراق هـــي أدـلــة الجريمـــة الـتــي ينبغـــي نظرهـــا ممـــا يعـيــ

 .عرضها علي بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة 
  )١/٣/١٩٦٥ ق جلسة ٣٤ لسنة ١٨٩٤طعن رقم ( 
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حـال مباشـرة النيابـة العامـة فإن تلك المحررات والتي أديـن الطـاعن اسـتنادا إليهـا لـم يطالعهـا هـو ومدافعـه  
 ممـا ترتـب عليـه بطـالن آخـر أصـاب إجـراءات ٠٠ وقد أغفلـت ذلـك الحـق هيئـة محكمـة الموضـوع ٠٠لتحقيقاتها 

 .محاكمة الطاعن نحو إدانته علي تزويره تلك المحررات 



 ١٨
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ع هيئتهـا وتمكـين ما أثبتته محكمـة الموضـوع فـي محضـر جلسـتها دون مـدونات الحكـم الطعـين مـن إطـال 
دون أن يصــاحب ذلــك مطالبــة الطــاعن أو الطــاعن ومدافعــه مــن مطالعــة الحــرز المعــروض علــي بســاط البحــث 

 . مدافعه من مطالعة المحررات الرسمية محل النعي
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ألن هــذا اإلجــراء هــو مــن إجــراءات المحاكمــات الجنائيــة ال يغنــي عنــه ســوي إتمامــه دون الوقــوف علــي  
  .جرائه من الطاعن أو مدافعهالمطالبة بإ
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  )١١٧٤ ص ٢٣١ رقم ٢٠ س ١٩٦٩ أكتوبر سنة ٢٧نقض ( 
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 ) ق ٥٨ لسنة ٩٩ طعن ٢٦ رقم ١٥٠ ق ٤٠ لسنة ١/٢/٨٩نقض ( 
 ) ق ٤٧ لسنة ٢٣٩ طعن ١٥٦ رقم ٧٤٦ ص ٢٨ لسنة ٢٢/٦/٧٧نقض ( 
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فإن منازعة المدافع عن الطـاعن فيمـا نسـب إليـه عـن إدانتـه باالشـتراك فـي تزويـر المحـررات محـل النعـي 
 .بها تماما وانقطاع صلته 
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من المدافع في اإلطالع علي تلك المحررات كان يتعـين علـي محكمـة الموضـوع تمكينـه مـن ذلـك إعمـاال 
 .بواجبها نحو تمحيص الدليل وصوال لوجه الحق فيه 
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علـي اـلـرغم التفتـت عـن ذلـك فلـم تطـالع هيئتـهـا تلـك المحـررات ولـم تمكـن الطــاعن ومدافعـه مـن مطالعتهـا  
خاصـة وأن الشـك تطـرق ألدلـة االتهـام فـي المحـررات  ٠٠من كون ذلك إجراء جوهري ال يغني عنه سوي إتمامـه 

األخــرى المحــرزة والمعروضــة عـلـي محكمــة الموضــوع بعــد أن ثـبـت أن إـقـرار اســتالم المنـقـوالت موـقـع مــن المجـنـي 
 وهــي ٠٠سـوب صـدوره إـلـي الطـاعن مـزور عليـه عليهـا دون الطـاعن وان التوقيـع المزيـل ـبـه محضـر التنفيـذ والمن
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 فلــو صــاحب ذلــك الشــك مطالعــة محكمــة للمحــررات األخــرى ٠٠أمــور أوضــحت بــراءة الطــاعن ممــا نســب إليــه 
مزمع اشتراك الطـاعن فـي تزويرهـا وتمكـين الطـاعن ومدافعـه مـن مطالعتهـا والنعـي علـي مـا ورد فيهـا لتأكـد ذلـك ال

 .التأويل براءة الطاعن مما نسب إليه عليها الشك وثبتت علي نحو قطعي ال يقبل 
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الــذي أغفلتــه محكمــة الموضــوع وخالفــت بمقتضــاه القواعــد األساســية فــي القــانون ممــا يتعــين معــه نقــض  
  .الحكم الطعين واإلحالة

 ����� ���� F! ZbG �u 3�1 

        .��� O� z�04�� *�1 ���,� X36W 9-  �          �+�1 �+R��1 X3+6^�  � Q:@�� �R���w4 ��4

                H �+��,� �N�4 F�b��� ��4.��� ;���N H ��'�,� Uء���NW  � ��8:N ء��NW :8 s:1��� �j]

                     �+�?- O+�� �(+�� O���+�� *+8 �+G0:�� =�S 9- 0�%�1� *�1 s:1��� H *����� O����� }�mw

<� O#%� ء��N^� �(8 ���� ���,� L��iW4 ��4.��� Fb�] �N:�5�4 ;�. 

 ) ق ٦٢ لسنة ٤٠٧١ الطعن رقم ١٩٩٣ سبتمبر سنة ٨نقض ( 
 ) ق ٥٩ لسنة ٤٧٦٣٢ الطعن رقم ١٩٩٣ نوفمبر سنة ١٠نقض ( 
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ولئن كان األصل أن المحكمة ال تلتزم بمتابعـة الطـاعن فـي منـاحي دفاعـه المختلفـة للـرد علـي كـل شـبهه  
يثيرها علي استقالل إال أنـه يتعـين عليهـا أن تـورد فـي حكمهـا مـا يـدل علـي أنهـا واجهـت عناصـر الـدعوى وأدلتهـا 

صح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها عن دفاع الطـاعن كليـة وأسـقطته جملـه ولـم تـورده وألمت بها علي وجه يف
 .علي نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه أو أقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصرا 

  )٨٤٠ – ١٤٩ – ٣٦ س – ١٠/١٠/١٩٨٥نقض ( 
  )١٠٣٣ – ٣٢ س – ١٨١ – ٣٢ ص – ٥/١٢/١٩٨١نقض ( 

  )٢٧٥ -٣٢/٤٧ س – ٢٥/٣/١٩٨١نقض ( 
  )٧٨٩ – ١٦٧ – ٣٠ س – ٥/١١/١٩٧٩نقض ( 
  )٣٩٤ – ٨١ – ٣٠ س – ٢٦/٣/١٩٧٩نقض ( 
  )٤٤٢ – ٨٤ – ٢٩ س – ٢٤/٤/١٩٨٧نقض ( 
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ولــئن كــان األصـــل أن المحكمــة ال تســتلزم بمتابـعــة الطــاعن ـفــي منــاحي دفاعــه المختلـفــة إال أنهــا يتـعــين  
اجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنـت عليها أن تورد في حكمها ما يدل علي أنها و

 لـمـا ـكـان ذـلـك وـكـان الثاـبـت أن الحكـم المطـعـون فـيـه أـيـد الحـكـم االبـتـدائي باإلداـنـة ألســبابه ٠٠إليهـا ووازـنـت بينـهـا 
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  التصــاله بواقـعـة اـلـدعوى وتعلـقـه٠٠ رغــم جوهريتـه ٠٠وأن أوقـف تنفـيـذ العقوـبـة دون أن يـعـرض لدفاعـه إـيـرادا ـلـه 
بموضــوعها ويتحـقـق اـلـدليل فيهــا ـلـو أـنـه عـنـي ببحـثـه وتمحيصــه وفحــص المســتندات الـتـي ارتكــز عليهــا بلوغــا إـلـي 
غاية األمر فيه لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الـدعوى ولكنـه إذا سـقط جملـه ولـم يـورده علـي نحـو يكشـف عـن 

 .ه ويستوجب نقضه أن المحكمة حاطت به وأقسطته حقه فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يبطل
  )٧٦٢ ص ١٣٤ ق ٣٦مجموعة أحكام محكمة النقض س ( 
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وكان الثابت من مطالعة أوراق الحكم الطعين أنه قد خال مما يدل علي أن المحكمة قـد واجهـت عناصـر 
 دـفـاع  حـيـث أنهــا ـقـد التفـتـت عــن إـيـراد٠٠اـلـدعوى وأدلتهــا وألمــت بهــا عـلـي نحــو يفصــح مــن أنهــا ـقـد فطـنـت إليهــا 

 ٠٠ وأســقطته جمـلـة وتفصــيال ٠٠الطــاعن ســواء مــا ورد منــه بمحاضــر الجلســات أو مــا ســطره فــي مــذكرة دفاعــه 
 .وهو ما يكشف عن أنها لم تطالع دفاع الطاعن ولم تقسطه حقه 
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علي الرغم من أن دفاع الطاعن اتسم بالجوهرية في تغيير وجه الرأي في االتهام الموجه إلي الطاعن لو  
 .ٕن المحكمة عنت ببحثها له وايراد مضمونها في حكمها الطعين أ
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 .فيما دافع به المدافع عن الطاعن االتهام المنسوب اقترافه له
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 .علي وجود تناقضات في بحث المأمورية تنم عن انعدام الخبرة الفنية للقائم 
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لتنفيـذ أوري فـي تقريـره بمـا يؤكـد بأن القائم علي فحـص التوقيـع المنسـوب صـدوره للطـاعن علـي محضـر ا
 فتارة يقرر أن التوقيع المـذيل بـه محضـر التنفيـذ هـو خـط رقعـه ٠٠خلطة ما بين طريقة كتابه خط الرقعة والنسخ 

 . وتارة أخري يقرر بما يناقض ذلك ٠٠في حين توقيع الطاعن علي أوراق المضاهاة نسخ 
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 أورد القــائم بإعــداده فــي بنــد الفحــص ١٦/٣/٢٠٠٢ والمــؤرخ ٤٠ ق ٢٠٠٢ ن ١١٨٥أن التقريــر الــرقيم 
 . ١٨/٨/١٩٩٤من أنه قام باإلطالع علي توقيع الطاعن علي وثيقة عقد الزواج المؤرخة  ٠٠والنتيجة 

 



 ٢١
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ضــوع بــأن ذلــك التوقيــع محــرر بخــط رقعــي فــي مجموعــه فــي حــين التوقيــع المــذيل بــه محضــر التنفيــذ مو 
 .الفحص محرر بخط نسخي في مجموعه 
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 وطالـب ٠٠إال أن تلك التوقيعات غير كافيه بمفردها للوقوف علي الخواص القارئة وكذا الخواص الفنيـة  
 .إرفاق أوراق رسمية أخري تحمل خط الطاعن نسخي 
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 أورد القـــائم بإعـــداده بـــأن ٣/١١/٢٠٠٢ ع والمـــؤرخ فـــي ٠ ق ٢٠٠٢ لســـنة ٣٥٧١يـــأتي التقريـــر الـــرقيم  
 .التوقيع محل الفحص والممهور به محضر التنفيذ بخط رقعي في مجموعه 
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 الذي يدلل وبوضوح أن القائم علي إعداد التقرير ليس لديه الخبرة الفنية الكافية للقيام بعملية فحص خط  
 .ه كتابة الخط ذاته فيما إذا كان خط رقعه أم خط نسخ  وهذا لعجزه عن تحديد طريق٠٠الطاعن 
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 .يقرر علي غير الحقيقة أن الطاعن هو الكاتب للتوقيع المذيل به محضر التنفيذ  
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 .ع مؤكدا بطالن التقرير محل الدفع وكذا براءة الطاعن مما نسب إليهبأن الطاعن لم يكتب ذلك التوقي 
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 : ذلك الدفع في البطالن علي ما قرر به الشهود في أقوالهم وهذا علي النحو التالي وقد استند 

 L4�� �8����: 

مـلــك .... داـئــرة ...... شـــارع  ...  شـــهدت بأنهـــا مســـتأجرة شـــقة بالعـقــار رـقــم– المجـنــي عليهـــا –....... 
بــدون علمهــا بــذلك وتبــين لهــا إال إنهــا فوجئــت بصــدور حكــم بطردهــا مــن تلــك الشــقة وتنفيــذه ..... المــتهم األول 

والتوقيـع عنهـا .....  إيجـارات كلـي ١٩٩٥لسـنة .... حضور الطاعن بصفته وكيال عنها أثناء نظر الدعوى رقـم 
علي محضر اإلخالء والتسليم نفاذا للحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر بموجب وكالة نسبت زورا إليها والتـي 

 توثيــق جنــوب القــاهرة إال أن تلــك االقــوال تتنــاقض مــع مــا قــرر ـبــه ٩٤نة  لســ... و ٩٦ لســنة ....رقــام أتحمــل 
الذي شـهد أنـه كـان هنـاك محـامين مـع صـاحب العقـار وان المجنـي عليهـا كانـت حاضـرة واقعـة التسـليم ... /السيد
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يقصـد المـتهم األول (  ونـص ذلـك بأنـه أنـا مـش عـارف بالضـبط همـا قـالوا لـبعض إيـه ٨/١٧وذلك بالصـفحة رقـم 
بس اللي حصل أنها مضت علي ورقة قدامي وبعد كده قالت له إنهـا عـاوزه فلـوس ألنهـا صـرفت ) جني عليها الم

 .علي المحامين والقضية وهو رد عليها وقالها انا هرضيك 
 إداري الظـاهر قالـت نصـا ١٩٩٧ لسـنة ..هذا فضال عن ما قـررت بـه المجنـي عليهـا فـي المحضـر رقـم  

شقة الخاصة بي منذ فترة وذلك إلقامتي مع والـدتي حيـث إنهـا مسـنة وغالبـا مـا اتـردد اللي حصل أنه أنا تركت ال(
عليهــا مــن حــين آلخــر والـيـوم عـنـدما توجهــت إـلـي الشــقة وجــدت أن ـبـاب الشــقة مكســور وعلـيـه ـبـاب حدـيـدي جدـيـد 

لشــقة ثــم قــام بكســر البــاب واالســتيالء علــي ا .... /وباالســتعالم مــن الجيــران عرفــت بــأن صــاحب العقــار المــدعو
 .جاءت بعد ذلك في تحقيق النيابة 

 ـبـان ـقـررت ـبـذات األـقـوال ـثـم ـتـاتي بـقـول مختـلـف ٢/٢ـثـم أـكـدت بمحضــر مباحــث األـمـوال العاـمـة صــفحة 
 حـيـث ذكــرت نصــا واـلـدتي مســنة فأـنـا رحــت علشــان ٢٤ الســطر ٣٥/٤٤ورواـيـة أخــري ـفـي تحقـيـق النياـبـة صــفحة 

حوالي ثالث شهور تقريبا وبعدين بعت ابني علشان يطمـئن علـي أراعيها وسبت شقتي مقفولة وقعدت فترة طويلة 
الشقة فجاء وقالي أن الشقة الباب بتاعها مكسور ومتغيـر بـاب حديـد وانـه معـرفش يـدخل الشـقة فأنـا رحـت عملـت 

 إداري الظــاهر وبـعـدين لمـا عرـفـت أن صــاحب البيـت هــو الـلـي ٩٧ لسـنة ..محضـر األول ـفـي قسـم الظــاهر ـبـرقم 
 وذـلـك ٠٠ن يأخــذ الشــقة ويطردـنـي منهــا رحــت عمـلـت محضــر ـثـاني ـفـي مباحــث األمــوال العامــة عمــل كــدة علشــا

 .التناقش كفيل بااللتفات عن أقوال المجني عليها لبطالنها  
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 لسـنة ....د اثنـاء تـداول الـدعوى ويشـه........ ومقـيم .......  ايجـارات .. أمين سر الدائرة – .........
 توثـيـق ١٩٩٤ لسـنة ....مثـل الطــاعن فـي الـدعوى بصــفته وكـيال عــن المجنـي عليهـا بتوكـيـل ..... ت  ايجـارا٩٥

جنوب القاهرة واثبت ذلك بمحاضر جلساتها وذلك القول لم يصدر عن الشاهد ولم يقـرر بـه حيـث أن نـص أقوالـه 
 مــع العـلــم أن ٠٠ر مــن ذـلــك أن المحــامين بيقفــوا أـمــام رئــيس اـلــدائرة ويثبتــوا تــوكيالتهم واـنــه ال يعــرف شـــيء أكثــ

محضر الجلسة المنوه عنه لم يثبت به حضور الطاعن ولم يثبت حضوره في أي جلسة من جلسات الدعوى عـن 
 ٩٥ لسـنة .....المجني عليها نضف إلي ذلك أن محامي المجني عليها فـي عريضـة االلتمـاس عـن الـدعوى رقـم 

برجـــاء التفضـــل بمراجعـــة رول الهيـئــة مجتمعـــة " ل ـبــالنص ايجـــارات جـنــوب ـفــي الصـــفحة الثانـيــة الفـقــرة الرابـعــة ـقــا
ليتضح االختالف الواضح بينهما جميعا حيث أن هذا التوكيل لم يثبت علي األطالق بـرول السـيد الفاضـل رئـيس 

 ١٩٩٤ لســـنة ....الهيئــة وال ـفــي محضـــر الجلســة الخـــاص بســـكرتير الجلســـة ولكننــا فوجئـنــا ـبــه مثبــت تحـــت رـقــم 
ل الخاص باحد أعضاء الدائرة االيمن أو االيسـر بالمـداد االزرق بـالرغم مـن أن كافـة البيانـات جنوب القاهرة بالرو

الخاصــة بهــذا الــرول مكتوبــة بــالقلم الرصــاص وبخــط مـغــاير لهــذا الخــط وهــذا التوكيــل مــزور وال وجــود لــه عـلــي 
رول احـــد الســـادة االطـــالق وهـنــا يتضـــح أن التزوـيــر اـلــذي يقصـــده محـــامي المجـنــي عليهـــا هـــو تزوـيــر مـــادي ـفــي 

 .يجارات إ... االعضاء للدائرة 
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ويشهد اثنـاء قيامـه بتنفيـذ الحكـم الصـادر فـي .......... ومقيم ...  سنة محضر محكمة ٢٣ .......... 
 لسـنة ....مثل الطاعن بصفته وكيال عن المجني عليهـا بالتوكيـل ......  ايجارات ١٩٩٥لسنة .... الدعوى رقم 

 .وثيق جنوب القاهرة واثبت ذلك بمحضر التنفيذ وسلمه الوحدة السكنية نفاذا للحكم  ت٩٦
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أن الســـيد المحضـــر لـــم يشـــهد علـــي الطـــاعن ولكنـــه شـــهد علـــي الشـــخص الـــذي تقابـــل معـــه يـــوم التنفيـــذ 
 حيــث أن الســيد المحضــر والموجــودة صــورته بالصــورة الضــوئية لبطاقــة العضــوية المــزورة المنســوبة زورا للطــاعن

 لســنة ..جــاءت روايـتـه لـمـا حــدث ـيـوم التنفـيـذ غـيـر متفـقـة ـمـع المنطــق ومناقضــة ألـقـوال الشــهود ـفـي المحضــر رـقـم 
 إداري الظاهر فقد ذكر انه وجد الطاعن داخل الشـقة واطمـأن لـه لعـدم وجـود اثـار عنـف علـي بـاب الشـقة ١٩٩٧

ا للمالك فهذه الرواية غيـر منطقيـة علـي االطـالق ولكـن المنطـق وامر الحاضر باخالء العين فتم اخالئها وتسليمه
 إداري الظاهر كاالتى ٩٧سنة ل.. هي شهادة جيران المتهم األول والمجني عليها والذين شهدوا في المحضر رقم 

 والتي شهدت بان المجني عليها كانت موجودة وقت تنفيذ الحكم وسلمت الشقة للمالك في وجـود....... / السيدة 
والتي شهدت أن المجنـي عليهـا انزلـت عفشـها بنفسـها واخلـت العـين محـل النـزاع ....... / الشرطة وكذلك السيدة 

وشـــاهدتها وهـــي بتنـــزل المنـقـــوالت مـــن الشـــقة والســـيارات كاـنـــت بتحمـــل إمـــام العقـــار ـفـــي وجـــود الشـــرطة وـكـــذلك 
ـلـت الشــقة وقــوة مــن الشــرطة حضــرت واـلـذي شــهد بــأن المجنــي عليهــا نزـلـت العفــش مــن الشــقة واخ....... /الســيد

والذي شهد بأن المجني عليها جـت وكـان معاهـا ) حارس العقار(..... / وسلمت المالك الشقة خالية وكذلك السيد
المحامي واستلمت المنقوالت ونزلته من الشقة والشرطة جت بقوة وسلمت الشقة خالية أكد هذه الشهادة مـرة أخـري 

 الســـطر العشـــرين وأكـــد أن المجـنــي عليهـــا كاـنــت موجـــودة ـيــوم التنفيـــذ ٧/١٦رـقــم بتحقيـقــات النياـبــة ـفــي الصـــفحة 
 وتـلـك األـمـور أـكـدت بطــالن تـلـك الشــهادة ٠٠واســتلمت منقوالتـهـا ومضــت للماـلـك عـلـي ورـقـة التنفـيـذ ـفـي حضــورها 

 .ومخالفتها لحقيقة الواقع 
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ولكنـــه معلـــوم جهـــه عملـــة أن تحريـــات .... .. ســـنة رائـــد شـــرطة ورئـــيس مباحـــث ٣٥/ .......... الرائـــد  
اســفرت عــن صــحة مــا شــهد ـبـه ســابقيه وان الطــاعن وآخــر اشــتركا معــا آخــر مجهــول ـفـي تزوـيـر الـتـوكلين ســالفي 
البيان بان أمداه ببيانتها فمالئها بخط يده ومهرهما بخاتم مقلـد منسـوب صـدوره لـذات الجهـة الموثقـة للتـوكلين بعـد 

 تهمين استغال هذين التوكلين مع علمهما بتزويرهما علي النحو الذي شهد به سابقية أن قاما باصطناعه وان الم
 :ويبين أن هناك ثالث تحريات مباحث متناقضة وهي كالتالي  

 ١٩٩٧ لســنة ..ـفـي المحضــر رـقـم ... رـئـيس مباحــث / ...... تحرـيـات المباحــث الـتـي تمــت بمعرـفـة الراـئـد : أوال 
وزوجهـا .....  كـان مقـيم بهـا كـال مـن ٠٠"  فقد جـاءت كـاألتي ٣/٣/١٩٩٧إداري الظاهر والمؤرخة في 

 عام وقد قامت المستاجرة بترك العين وغلقها مدة حوالي سنة ونصف تقريبا وكانـت ١٩منذ حوالي ..... 
وقــد تــم تنفيــذ الحكــم منــذ حــوالي ...... تتــردد عليهــا عـلـي فتــرات حتــى صــدور حكــم طــرد بمعرفــة الماـلـك 
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ريبـــا بقـــوة مـــن الشـــرطة ومحضـــري الظـــاهر وقـــد قـــام المالـــك باســـتالم العـــين وقامـــت شـــهرين والنصـــف تق
 .ٕباستالم منقوالتها واخالء العين وتسليمها للمالك هذه التحريات األولي ........... المستاجرة 

 ٢٧/٣٦ صـــفحة ٣٠/٥/١٩٩٨ والمحـــررة بتـــاريخ ١١/٦/١٩٩٨تحريـــات الشـــرطة الـــواردة للنيابـــة بتـــاريخ : ثانيـــا 
 واثبـت ٠٠حيـث وردت تحريـات الشـرطة "  اثبـت األتـي ......ضباط مباحث قسـم ...... فة النقيب بمعر

 إداري الظــاهر الخــاص بــبالغ ١٩٩٧ لســنة ....بهــا انــه بالنســبة لقــرار النيابــة العامــة فــي المحضــر رقــم 
زويـر تـوكيالت بقيام األخير بت......... التي تضررت فيه من المشكو في حقه .............. المواطنة 

 ايجارات كلي جنـوب القـاهرة وقـد اسـفرت التحريـات أن تلـك ٩٥لسنة ...... رسمية ثابته في الدعوى رقم 
التوكيالت قد استخدمت وتم تزويرها بدائرة قسم الـدرب األحمـر وتـم اسـتعمالها فـي محكمـة جنـوب القـاهرة 

 .تزوير اثبتت هذه التحريات أن المتهم األول فهمي عطية هو القائم بال
 جــنح الظــاهر والمحــرر بمعرـفـة الراـئـد عصــام الـعـزب والـتـي ٩٨ لســنة ..التحرـيـات الخاصــة بالمحضــر رـقـم : ثالثـا 

 .جاءت متناقض تماما مع ما سبق وهو ما اورته النيابة في ادلتها 
وهــذه التحريــات الثالثــة نجــد بهــا تنــاقض شــديد وكــل منهــا ينفــي اآلخــر فالتحريــات األولــي تمــت بمعرفــة  

 اقــرت بعــدم ٣/٣/٩٧ إداري الظــاهر والمؤرخــة ـفـي ٩٨ لســنة .. ـفـي المحضــر رقــم ...س مباحــث رئــي.... /الراـئـد
وجـود تزويـر وان المجـنـي عليهـا ســلمت العـين للماـلـك واسـتلمت منقوالتـهـا منـه وهــذه التحريـات يؤـيـدها شـهادة اكـثـر 

ء تنفيذ الحكم ثم جاءت تحريـات الشـرطة من أربعة اشخاص من جيران المجني عليها كلهم يشهدون بتواجدها اثنا
ضــــابط ....  بمعرفــــة النقيــــب ٢٧/٣٦ الصــــفحة ٣٠/٥/٩٨ والمحــــررة بتــــاريخ ١١/٦/٩٨الــــواردة للنيابــــة بتــــاريخ 

فقــط ثــم ...... ثــم ذكــرت أن هنــاك تزويــر تــم بــدائرة قســم اـلـدرب االحمــر بمعرفــة المــتهم األول .... مباحــث قســم 
عصـام العـزب والتـي / جـنح الظـاهر والمحـرر بمعرفـة الرائـد٩٨لسـنة ... قم جاءت التحريات الخاصة بالمحضر ر

 .جاءت خالية من أي تحريات بل هي مجرده من الدليل منعدمه السند 
 دفـاع الطـاعن والتـى تقـدم بهـا الـى الهيئـه المـوقره مبتغيـا مـن ةلـك الـدفوع فـى مـذكرتوعلى الرغم من ورود 

  او اطراحها باسباب كافيه لحملها الى ٠٠ا وصوال الى وجه الحق بها وراء ذلك احقاق دفوعه المسطوره بصلبه
 .ذلك ولكي يطمئن قلبه الى سالمه محاكمه الطاعن ومن انها اتت على نحو صحيح واكب القانون 
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  .من أن الطاعن ليس له ثمة وجود في أحداثهوفقا لما ثبت من مطالعة أوراق االتهام  
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 ممـا يـنم علـي أنـه لـم يحضـر ١٩٩٥لسنة .... عدم وجود اسم الطاعن علي محاضر جلسات الدعوى رقم : أوال 
  .ثمة جلسة منها

حمل صورة شخصية مخالفة لصورة الصورة الضوئية للكرنية الخاص بالطاعن والمقدمة لمحضر التنفيذ ت :ثانيا 
 الطاعن مما يؤكد أن صاحب تلك الصورة هو القائم بارتكاب ذلك االتهام ونسبة للطاعن دون وجه حق 
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التوقيع المنسوب صدوره عن الطاعن أسفل لفظ وكيل المنفذ ضدها علي محضر التنفيذ ثبت تزويـره عليـه : ثالثا 
 .وأنه لم يكتب عباراته 
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كـــدت وبـــالقطع عـــدم وجـــود ثمـــة دليـــل يوضـــح قيـــام الطـــاعن بارتكـــاب جريمـــة التزويـــر أو اســـتعمال تـلــك أ 
 .المحررات فيما زورت من أجله كيفما وصفت النيابة العامة في قيدها 

 تؤكد ٠٠ة ومذكرات الدفاع ثبت على محاضر جلسات المحاكمأ وغيرها مما ٠٠وجماع تلك الدفوع  
ي أ تغيير مجري ري ف٠٠ترتب عليه اتصافها بالجوهريه  ي وهو ما٠٠ليه إ المنسوب لطاعن من االتهامبراءة ا

 .هيئه المحكمة 
  مدونات حكمها الطعين ي الموضوع فةيراده محكمإ وعلى الرغم من وضوح ذلك التفتت عن ٠٠نه أال إ 
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 بمصير االتهام ةنها مؤثرأ ييه فنها لم تطالع تلك الدفوع على الرغم من اتصافها بالجوهرأ ينم عن لذيا 
 ةحقاقا لها وتحقيقا لغايإليها وعنت ببحثها وتمحيصها إذا التفتت محكمه الموضوع إي فيه آوفى تغيير وجه الر

 .بداءها كدفاع عن الطاعن إ
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وجه دفاع أليراده إ التسبيب لعدم ين الحكم المطعون فيه قد وصم بالقصور الشديد فأفقد ثبت وبجالء  
 البحث والتمحيص مما يتعين يقسطتها حقها فأن محكمته قد طالعتها وبأسبابه على نحو يكشف أ يالطاعن ف

 .واإلحالة نقضه 
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ة ومذكرات الدفاع التي ضمتها محكمة وراق محاضر جلسات المحاكمأثبتت على أن تلك الدفوع أ ةقال 
 يتعين اشتمالها على كافه ي التةوراق الرسميأل الحكم هي من اةن ورقألك  وذل٠٠الموضوع ألوراق االتهام 

 ورقه ةلى ثمإيصح اللجوء  وجه الدفاع المبداه هي من بيانات الحكم والأن أبياناتها ومن المتعارف عليه قضائيا 
 . ذلك يخري فأ
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ليها إدله التى تساندت ألوراق الرسميه التى يتعين اشتمالها على كافه بياناتها ومنها األ الحكم من اةورق 
  .خري خارج نطاق الحكم وورقته الرسميهأ ورقه ةيألى إى منها أ فى قضائها واليجوز الرجوع فى بيان ةالمحكم

  )٧١ رقم ٣٣٧ ق ص ٢٧ لسنه ٢٢/٣/٧٦نقض ( 
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ت اوراق الدعوي أنها قرأ على ةن تورد فى مدونات حكمها مايقطع فى الداللأ ةنه يتعين على المحكمأ 
 من ءان يكون حكمها مبرأ و٠٠ ووازنت بينها ةبصر وبصير االثبات والنفي عن ةحاطت بادلأ وة مبصرةقراء

 والتبني قضائها على الفروض واالحتماالت ٠٠مور أل العقل والمنطق وطبائع اةالتعسف فى االستنتاج ومخالف
ال انه حتي يستقيم قضاء الحكم إخالطه االحتمال سقطت صالحيته فى االستدالل ا ذإن الدليل أل ةالمجرد

و حرفها أو مسخها أال الدعوي صوفي أن ينبذ وينتبذ التدخل أ وتكتمل له شرائط صحته وكيانه ويستقيم بنيانه
ويضعها باجتهاد غير محمود أو افتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من عندياته ألى غير مؤداها إ
الثبوت على تبني على حجج قطعيه ن االحكام الجنائيه أ ومن المقرر كذلك ٠٠ويضرب فى غير مضرب أ

ن تكون فى أسباب الحكم يتعين أ وفضال عن ذلك فان الجزم واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين
دان بموجبها أسباب التى ألن توضح اأ وة ومتخاصمةجزاء متناقضه ومتهادمأه تخلو من ناغم متة منظومةصور

 .ليها إسايرها مع النتيجه التى انتهي عمال مراقبتها لتلك االسباب وتأالمتهم حتى يتسني لمحكمه النقض 
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ذ هو مظهر قيامهم بما إعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء أان تسبيب االحكام من  
قضيه وبه ألون فيه من امعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلٕاعليهم من واجب تدقيق البحث و

ونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه أنه كالعذر فيما يرتألوحده يسلمون من مظنه التحكم واالستبداد 
ذا كانت إسباب أللى عدلهم مطمئنين والتقنع اإذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع أليرفعون ماقد يرد على ا
 . فيها محكمه النقض مجاال يثبت صحه الحكم من فساده حد والتجدأعباراتها مجمله والتقنع 
  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج ٢١/٢/١٩٢٩( 
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شاره إل وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فال يكفي اةليها المحكمإ التى تستند ةدلأليراد اإنه يجب أ 
ييده الواقعه كما اقتنعت بها أ وافيه يبين منها مدي تةه بطريقليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداإ

 الموضوع فى حكمها على النحو ةدله واذا كان ذلك فان مجرد استناد محكمأل مبلغ اتساقه مع باقى اةالمحكم
سانيد التى اقيم عليها أل دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات ويذكر مؤدي هذا التقرير وا٠٠سالف بيانه 

 تطبيق ة النقض من مراقبه صحةحكام ولمحكمأل واليكفى لتحقيق الغايه التى تغياها الشارع من تسبيب ا٠٠
 .مر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن ألثباتها فى الحكم اإ كما صار ةالقانون على الواقع

  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠ احكام النقض س ٨/٩/١٩٧٩( 
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 مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد اعتصم فيما انتهي إليه من قضاء إلي قالة مفادها وكان البين من  



 ٢٧

 .االطمئنان واالرتياح إلي أدلة الثبوت في الدعوى ومدلولها في نسب اإلدانة إلي الطاعن 
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اعن ارتكب االتهام الموجه إليه مشتركا في ذلك في أن المحكمة يطمئن وجدانها ويرتاح بالها إلي أن الط 
 .مع أخر سبق الحكم عليه 
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علي الرغم من نيل الدفاع منها ومخالفتها للثابت بأقوال الشـهود ( من أقوال الشهود الثابتة في التحقيقات  
علـي (  الشـرعي المرفـق بـاألوراق وكـذا مـا انتهـي إليـه تقريـر الطـب)  للعين محـل التنفيـذ – الجيران المالصقين –

 .) الرغم من مخالفته لحقيقة األمر التي وضعت علي تقرير اللجنة الثالثية 
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ه تدانإلى الطاعن غير كافيه لغرض االقتناع بإ ةدانإل اةخذت منها محكمه الموضوع ستارا لنسبأوالتى  
مام محكمه أصدر ذلك الحكم الطعين مما يعد حائال أ لما فيها من عبارات لها معني ستر فى ضمائر من

يضاح قالتها على نحو مفصل البيان حتي إذ كان يتعين على محكمه الموضوع إ ٠٠عمال مراقبتها إلالنقض 
 . ماوقع على الطاعن من قضاء ةلى صحإتطمئن النفس والعقل 
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ن التهمه ثابته من التحقيقات أسباب على قولها ألدانه الطاعن واقتصرت فى اإ بةذا حكمت المحكمإ 
ن كان لها معني عند واضعي إن هذه العبارات ألن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه إوالكشف الطبي ف

 من ن يعلمأحكام ألن هذا المعني مستور فى ضمائرهم اليدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب اإالحكم ف
ن يعلم من له حق أ ولكن الغرض من التسبيب ٠٠حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث 

 النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم البد ةحكام القضاء من الخصوم وجمهور ومحكمأالمراقبه على 
يقاع حكمه إ العذر من ن القاضى ظاهرألى إلحصوله من بيان مفصل ولو الى قدر تطمئن معه النفس والعقل 

 .ليه إعلى الوجه الذى ذهبت 
  )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج ٢٨/٣/١٩٢٩نقض جلسه ( 

 =�� p\ d"#�� ;�<�4 

ذ خال الحكم إنه أحيث  ٠٠ للمنطوق ة المبررة والتى تعد الدعام٠٠حكام ألقد خالف موجبات تسبيب ا 
 دفاع ة وهذا كله على الرغم من منازع٠٠ نزال قضاءهإ الحكم فى ةمدي سالم ة يتعذر مراقبةدانإلمن مسببات ا

ه قد قصر فى تسبيبه تعويال على تلك ئن الحكم فى قضاأال إ ٠٠سند االتهام بموجبها أالطاعن فى الدالئل التى 
وا الجميع ذهان من الشكوك والريب ليدعأل حتى يرفع ما قد يرد على ا٠٠ن يوضح سنده فى ذلك أالدالئل دون 

الى عدله مطمئنين مخالفا بذلك الغرض من التسبيب الذى يمثل فى علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي 
سانيد والحجج التى بني أل حقهم فى مراقبته فكان يتعين عليه بيان اةمسوغات الحكم حتى يتمكنوا من ممارس

 ن الحكم فى ألى قدر تطمئن معه النفس والعقل بٕاليه وذلك فى بيان جلى مفصل وإعليها والنتيجه فيما انتهي 
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 . ةحالإلوهو ماخالفه مما يتعين معه نقضه وا ٠٠دانته قد ورد على نحو سليم إ
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حكام هو وجوب أل من قانون االجراءات الجنائية من تسبيب ا٣١٠ن مراد الشارع من نص الماده أعلى  
ال كان باطال والمراد بالتسبيب المقيد قانونا هو تحديد االسانيد ٕا على االسباب التى بني عليها ون يشمل الحكمأ

 .ليه سواء من حيث الواقع او من حيث القانون إوالحجج المبني عليها الحكم والنتيجه فيما انتهي 
  )٧٢ ص١٧ ق ٢٤مجموعه احكام محكمه النقض س ( 
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ن المقرر فى قضاء النقض ان االحكام فى المواد الجنائيه يجب ان تبني على الجزم واليقين أ ٠٠بداية  
 فى بيان الواقعه ٠٠جنائية  من قانون االجراءات ال٣١٠العلى الظن واالحتمال وهذا يوجب عمال بالماده 

 .ركان الجريمه أ للعقوبه بيانا تتحقق به ةالمستوجب

 p�1 ����� F��� Q��V� U����� ��\- 9 

 ن يثبت قاضى الموضوع أ من القانون المذكور ٣١٠ فى الماده ة الواردةالمقصود من عباره بيان الواقع 
و وضعه أ عامه معماه ةفراغ الحكم فى عبارإما أريمه ركان الجأفعال والمقاصد التى تتكون منها ألفى حكمه ا

 . فال يتحقق الغرض من تسبيب االحكام ة مجملةفى صور
  )٦٣٠٣ ص ٣٩ س ١٢/١٢/١٩٨٨نقض جلسه ( 
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 ة الموجبه للعقوبةن يبين الحكم الواقعأ من قانون االجراءات الجنائيه ٣١٠انه من الواجب طبقا للماده  
 .ال فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه ٕا وةن الجريمركاأبما 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  لسنه٢١٢٧ طعن ٢٦/١/١٩٩٢نقض ( 

 يضا أو
 )٤٥٣ ص ٧١ ق ٤٦ ق س ٦٣ لسنه ٥٣١٨ فى الطعن رقم ١٩٩٥ مارس ٧نقض ( 
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ن يشتمل كل حكم أوجبت أجراءات الجنائية قد  من قانون اال٣١٠نه لما كان ذلك ولئن كانت الماده أ 
ركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها ومؤدي أدانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيان تتحقق به إلبا
 ةخذها تمكينا لمحكمأ مةدانه حتى يتضح وجه استدالله بها وسالمإلت منها المحكمه الصدله التى استخألا

 . الخ ٠٠ال كان قاصرا ٕاثباتها بالحكم وإ كما صار ة التطبيق القانوني على الواقعة صحةالنقض من مراقب
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 :وراق الحكم الطعين والتى سطرت عليها بيانا عن االتهام المسند للطاعن أ ةوكان الثابت من مطالع 
 .  فى تزوير محرر رسميةول بطريق االتفاق والمساعدألنه اشترك مع المتهم اأ من -
 .استعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله نه أ ومن -
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فعال والمقاصد أل على نحو يوضح اةركان تلك الجريمأقد ورد مجىء الحكم الطعين مجهال لبيان تحقق  
  .سنادإل مجمله فى ذلك اةالتى تتكون منها حيث انه سطر بعبارات عامه معما
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 ن يتوافر أتراك فيه هما من الجرائم العمديه فى فعلي التزوير واالشتراك فيجب جريمتي التزوير واالش 
ركانها التى تتكون منها أ بجميع ةنه يرتكب الجريمأ حيث يتطلب علم الجاني ب٠٠القصد الجنائى لدي مرتكبه 

 .ة واقتراف ذلك بالنيه الخاصه التى يستلزمها القانون فى هذه الجريم
  )٢٠١ ص ١٩٦٠ رقم ٤ مجموعه القواعد ج ١٩٣٨ ابريل سنه ٤نقض ( 
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ن ذلك اليتوافر ألن يلى اقتراف الطاعن تلك الجريمتإ الحكم الطعين باطمئنان وجدانها وارتياح بالها ةقال 
 .ول ألو بوقوعها من المتهم اأثبات علم الطاعن بالجريمه ذاتها إمعه 

هم غير عالم بالجريمه فال يكون شريكا فيها ولو قام بعمل استعان به الجاني فى ذا كان المتإنه أل 
 . اليكفى وحده لتوافر االشتراك ةن العلم بالجريمأ على ٠٠ هذا فضال ٠٠تنفيذها 

  )٢٢٦ ص ٨٨ رقم ٢ مجموعه المكتب الفني السنه ٢٧/١١/١٩٥٠نقض جنائى ( 
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ن تثبت فى حكمها الطعين توافر االشتراك فى حق الطاعن كشريك موضحا اتجاه أدانه إلفى تلك ا 
  .مقاصده نحو اقتراف ذلك

 �a:G H ����� F��� F�m74� �� :84 

 نه كان وقت وقوعها أ و٠٠ذا خال الحكم من بيان قصد االشتراك فى الجريمه التى دان المتهم لها إ 



 ٣٠

 . فان ذلك يكون فى الحكم قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه ٠٠عالما بها قاصدا االشتراك فيها 
  )٢٦٤ ص ٧٩ رقم ٧ احكام النقض س ٢٧/٢/١٩٥٦نقض ( 
  )٤٣٩ ص ١٤٤ رقم ٦ احكام النقض س ١١/١/١٩٥٥نقض ( 
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كيال عن ه مثل أمام موظف حسن النية بموجب وكالة مزورة والتقرير بوصفه ونأفى حق الطاعن من  
علي الرغم من مخالفة ذلك ولما ثبت علي محاضر جلسات الدعوى المدنية ومن أن الطاعن ( المجني عليها 

ال يكفي فى حد ذاته إلثبات توافر شرط علم المتهم فى تغيير الحقيقة المثبته إال أنه ) ليس له ثمة وجود عليها 
 يعد بيانا لواقعه شابها القصور ٠٠لة االطمئنان  وما قررته فى ذلك بقا٠٠على المحررات المدعي تزويرها 

 .والتدل باي حال من االحوال على توافر ذلك العلم 
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ولم  على ارتكابها ة التزوير بطريق المساعدةنه اذا كان الحكم قد دان المتهم باالشتراك فى جريمأمن  
 . نه يكون قاصر البيان مما يستوجب نقضهإبتغيير الحقيقه فى المحرر ف علم المتهم يبين

 ) ق ٢٥ لسنه ١٩٥٢ طعن رقم ١١/١/١٩٥٥نقض ( 

 F�' =��  1 3b\4 

 فحواها لم يبين ويوضح عناصر ذلك االشتراك المزعوم على ة المبتورةفان الحكم الطعين فى تلك القال 
ول بطريقي االتفاق ألهاتر بثبوت قيام الطاعن باالشتراك مع المتهم االطاعن اقترافه واليقدح في ذلك قوله المت

ى حال أ الطاعن واليعد بةدانإلال اعتصاما بما قررته النيابه العامه فى وصفها إن ذلك القول ماهو أل ةوالمساعد
 . على توافرها ويكشف عن قيامها ةسبيال الستظهار عناصر االشتراك وطرقه واليوضح الدالئل الدال
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ن أفان عليه  ة االشتراك بطريقى االتفاق والمساعدةنه متى دان الحكم المتهمين فى جريمأمن المقرر  
 على ذلك بيانا يوضحها ويكشف قيامها وذلك من ةدله الدالألن يبين اأيستظهر عناصر هذا االشتراك وطريقته و

 .واقع الدعوي وظروفها 
  )٢٦/١٠/١٩٦٤ جلسه ٣٤ لسنه ٤٨٠طعن رقم ( 
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في حضور الطاعن جلسات الدعوى المدنية بموجب تلك  الموضوع ةيها محكمإلالقرائن التى استندت  
 .حال نظر الدعوى )  العضو اليمين أو اليسار –الوكالة لثبوت رقمها علي رول السيد القاضي 
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ثبوت رقم الوكالة ن أل الموضوع من عندياتها مجافيه المنطق والقانون ةكمتلك القرائن افترضتها مح 
علي رول السيد القاضي تم على نحو مخالف للخط الذي كتب به ذلك الرول فضال عن أن إثباتها تم بالمداد 

أي الجاف في حين رول السيد المستشار بالقلم الرصاص إضافة إلي انه لم يثبت اسم الطاعن بجوار الوكالة 



 ٣١

ورده الحكم الطعين فى هذا أحداثه وما إو االشتراك فى انه لم يثبت حضوره وهو ما ال يثبت معه العلم بالتزوير أ
 . ةليه بثبوت اشتراك الطاعن فى التزوير بطريق االتفاق والمساعدإلى ما انتهي إالصدد اليؤدي 

m7:� ���"�� ������ =�� p\ Z��G4� y�:N ���� W ���T� U�%P 

 ة على واقعةن تكون القرائن منصبألى القرائن إثبات االشتراك بطريق االستنتاج استنادا إن مناط جواز أ 
و أن يكون استخالص الحكم للدليل المستمد منها سائغا اليتجافى مع المنطق أوو االتفاق فى ذاته أالتحريض 
هم والعناصر التى استخلص منها وجود  المتةدانإسباب التى اعتمد عليها الحكم فى ألذا كانت اإالقانون ف

 تطبيق ة على صحة النقض بمالها من حق الرقابةليه فعندئذ يكون لمحكمإلى ما انتهي إاالشتراك التؤدي 
 .ن تتدخل وتصحح هذا االستخالص بما يتفق مع المنطق والقانون أالقانون 

 ) سنه ١٧/٥/١٩٦٠ ق جلسه ٢٩ لسنه ١٧٤٢طعن رقم ( 
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وردته من عبارات توافر القصد أيضا على حد ما أ البيان التوضح ة الموضوع سالفة محكمةفان قال 
رد ظنون وافتراضات تضمنها جنها مأ بل -المحررات تلك  التزوير فى ةالجنائى لدي الطاعن على ارتكاب جريم

ن تكون سندا أوالتصلح فى حد ذاتها لى الطاعن دون ان يقوم الدليل على ذلك إدانه إلالحكم الطعين لنسب ا
 وهو ما ثبت علي نتاج تقرير اللجنة الثالثية في أن الطاعن ٠٠لتاكيد علمه بتغيير الحقيقه فى تلك المحررات 

 ذلك المحضر هو المحرر الرسمي الوحيد الذي ٠٠ليس هو كاتب التوقيع المنسوب له علي محضر التنفيذ 
  .حمل اسم الطاعن
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نه يلزم فى التزوير توافر علم المتهم بتغيير الحقيقه ولما كانت الحقائق القانونيه في المواد الجنائيه أ 
ن المتهم أيقام على ن الحكم الذى إ علي يقين فعلي فةن تكون قائمأخذها بالظنون والفروض بل يجب أالتصلح 

ن كان لم يعلمها ٕان يعرفها فيعتبر بذلك عالما بها وأوسعه و انه كان فى أكان من واجبه ان يعرف الحقيقه 
 .بالفعل يكون معيبا واجبا نقضه 

 ) ق ١٩ لسنه ٣٤٥ الطعن رقم ٢٨/٢/١٩٤٩طعن جلسه ( 
نـه يشـترط أثبـات علـم المـتهم بتغييـر الحقيقـه مـن إ الموضـوع فـى ةكيدا على واجـب محكمـأوقضي كذلك ت

 فـى هـذا الصـدد اليفيـد ثبـوت هـذا العلـم ةذا ماقالتـه المحكمـإيغيـر الحقيقـه فـنـه أفى التزويـر ان يثبـت علـم المـتهم ب
 .على وجه اليقين كان الحكم معيبا بما يستوجب نقضه 

 ) ق ١٩ لسنه ١٩٠ طعن رقم ٢١/٩/١٩٤٩جلسه ( 
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مثل في نه أ التزوير وذلك بقولها ة على ارتكاب الطاعن لجريمة الموضوع كقرينةوردته محكمأما  
 .لسات الدعوى المدنية بموجب وكالة مزورة مما استطال ذلك التزوير إلي محاضر جلسات الدعوى ذاتها ج
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 حيث أنه لم يثبت من أوراق ٠٠من محكمة الموضوع في استمداد اقتناعها بثبوت الجريمة قبل الطاعن  
 عن المجني عليها في ثمة مرحله من تلك الدعوى أو محاضر الجلسات حضور الطاعن أو مثوله بوصفه وكيال

لم يثبت عليها اسم الطاعن أو رقم تلك الوكالة المزورة  هذا فضال عن أن محاضر الجلسات ٠٠مراحل الدعوى 
 والتي لم ترد سوي في رول السيد المستشار العضو اليمين أو اليسار للدائرة وبمداد وخط مختلفان عن باقي ٠٠

 الشك نحو كون رقم الوكالة تم إضافته من آخر أراد حياكة خيوط ذلك االتهام عبارات الرول مما يتطرق معه
 .ٕوايقاع الطاعن في شباكه 
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ليه طالما كان له إى دليل تطمئن أ من ةن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمأ الموضوع فى ةحق محكم 
 .وراق ألخذه الصحيح من اأم

  )٥/٣/١٩٧٨ ق جلسه ٥٦ لسنه ٥٨٣١طعن رقم ( 
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ن تقيم قضاءها أال على الوقائع الثابته فى الدعوي وليس لها إن المحكمه التبني حكمها أصل ألن اأ 
 .وراق المطروحه عليها ألالسند لها من امور أعلى 

  )١٥/١/١٩٨٤ ق جلسه ٥٣ لسنه ٢٣٨٥م طعن رق( 
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فعال والمقاصد أل الموضوع اةن توضح محكمألى الطاعن دون إسند اتهامه أيكون الحكم الطعين قد  
 مما يوصم ٠٠دانه إلكم صادر باحوجب القانون على كل أكيفما  ٠٠ركان تلك الجريمه أالتى تتكون منها 

 . واإلحالهين نقضه  فيتع٠٠سبابه بالقصور الشديد أ

 ���"�� ������ U����� c�V 
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ن يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق أالدانه إوجب على كل حكم صادر بأالقانون  
ن أ المتهم و التى استخلصت منها المحكمه ثبوت وقوعها منةدلألركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها واأبه 

ال كان ٕاخذ وأدله حتى يتضح وجه االستدالل بها وسالمه المألدله التى استخلص منها األيلتزم باجراء مؤدي ا
 .متعينا نقضه ا حكمها قاصر

  )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧ مجموعه االحكام لسنه ١٩/٤/١٩٧٦نقض ( 
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 من قانون ٣١٠ ةسباب التى بني عليها وفقا لنص المادألن يشتمل الحكم على اأنه يجب أمن المقرر قانونا 
 .االجراءات الجنائيه 

من الضمانات التى كفلها المشرع للخصوم وهى الشك تحمل القاضى علي ةحكام هي ضمانألوتسبيب ا 
 ةوعن فكرأ ةوعاطفأثير ميل أ فى قضائه حتى اليصدر حكم تحت تة والعدالة وتوخي الدقةالعنايه بحكم

سباب محدده نتجت بعد أن يكون الحكم واضحا فى أ لم تتضح معالمها عنده بل يجب ة مبهمةغامض
حدهما على وجه أدله االتهام وتغليب أ النفى وأدلةعوي والموازنه الفعليه المحسوبه بين تمحيص الراي فى الد
 .خر آلالجزم واليقين على ا

 حكام القضاء من خصوم وجمهور أن يعلم من له حق المراقبه على أن الغرض من التسبيب أومن حيث
 .تي بالمبهمات أ النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا اليةومحكم

حوال ألى حال من اأجيل تلك المعاني وجعلها قاعده اليجوز ببترت احكام محكمه النقض على توقد توا 
وضحت كذلك غرض القانون من تسبيب أال اعتبر الحكم مشوبا بالبطالن يتعين نقضه وٕاالخروج عليها و

 .حكام أللى عداله تلك اإ هي اطمئنان الناس ةلى غايه ساميإحكام هادفا ألا

  c�VU����� - V ����� F��� Q�� 

ن هو مظهر قيامهم بما أ ةعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاأحكام من ألن تسبيب اأ 
قضيه وبه أل التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من اةمعان النظر لتعرف الحقيقٕاعليهم من واجب تدقيق البحث و

ذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع ألرد على اوحده يسلمون من مظنه التحكم واالستبداد وبه يرفعون ماقد ي
 النقض مجاال لتثبت ةحدا والتجد محكمأذا كانت عبارتها مجمله التقنع إسباب أل والتقع االى عدلهم مطمئنين

 . "صحه الحكم من فساده 
  )١٧٨ ص ١٧٠ رقم ١ مجموعه القواعد القانونيه ج ٢١/٢/١٩٢٦نقض (  
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ال ٕاسباب التى بني عليها وألن يشمل الحكم على اأجراءات جنائية إ ٣١٠ الشارع فى الماده يوجب 
و أسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له سواء من حيث الوقائع ألكان باطال والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد ا

ث يستطاع الوقوف على ن يكون فى بيان جلى مفصل بحيأمن حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب 
 فال يتحقق ة مجهلة مجملةو وضعه فى صورأعامه معماه ما افراغ الحكم في عبارات أمسوغات ماقضى به 

 صحه تطبيق القانون على ةحكام واليمكن محكمه النقض من مراقبألالغرض الذى قصده الشارع من تسبيب ا
 .ثباتها بالحكم إالواقعه كما صار 

  )٣٥ ص ٨٣ رقم ٢٦عه احكام النقض س  مجمو٢٧/٢/١٩٧٥نقض (  
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ن يورد مؤداها فى أن يبينها فى وضوح وأدله الثبوت فى الدعوي بل عليه أاليحمل الحكم أيجب  
 التى يدلى بها المتهم حتي ةن يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهريأبيان مفصل للوقوف على مايمكن 

عمال رقابتها عل إحكام ويمكن محكمه النقض من ألن يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب اأ يمكن
 .تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 

  ) ١٢١١ ص ٢٧٣ رقم ٢٣ مجموعه احكام النقض س ١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 
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بحاث التزييف والتزوير واتخذ أ ةعتناق تقرير الطب الشرعي قسم مصلحلى اإن الحكم الطعين قد ذهب أ 
بطالن ذلك التقرير وعجز القائم بإعداده عن تحديد دانه نحو الطاعن على الرغم من إلمنه مبررا فى تسبيب ا

كاتب نوع خط كتابة التوقيع المنسوب للطاعن وكذا مخالفته لتقرير اللجنة الثالثية الذي أكد أن الطاعن ليس 
 االتهام ةييده لواقعأن توضح مدي تأ الموضوع على ذلك التقرير دون ةوقد اعتمدت محكمللتوقيع محل الفحص 

 التى ابتغاها ةقوال الشهود مما اليكفي معه سرد مضمون ذلك التقرير حتى تتحقق الغايأوماهو مبلغ اتساقه مع 
 وال ينال من ذلك ما أورته ٠٠ن بالقصور الشديد سباب الحكم الطعيأيصيب  حكام وهو ماألالمشرع من تسبيب ا

محكمة الموضوع حيال اعتكازها عليه من أنه فحص توقيع الطاعن في وقت معاصر للواقعة وانتهي علي نحو 
 وهذا لكون ذلك التقرير أسس نتاج فحصه ليس علي استكتاب الطاعن حتي ٠٠قطعي بأنه كاتب ذلك التوقيع 
 والتي هي ذاتها المعتكز ٠٠صر لواقعه االتهام بل اعتكازا علي أوراق المضاهاة يصح القول بأنه في وقت معا

عليها في تقرير اللجنة الثالثية وهو عوار ال يرفعه ذلك الرد المبتور فحواها وال يغني عنه االعتكاز علي هذا 
 .التقرير في إدانة الطاعن دون سرد مضمون التقرير وايضاح مأخذه في إدانه الطاعن 
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ليها إشارة إل وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فال يكفى اةليها المحكمإ التي تستند ةدلأليراد اإيجب  
مة  كما اقتنعت بها المحكةييده الواقعأ وافيه يبين مدي تةبل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريق

ن مجرد استناد محكمه الموضوع فى حكمها على النحو سالف إ مع باقى االدله واذا كان ذلك فومبلغ اتساقه
 واليكفى قيم عليهاأسانيد التى ألبيانه دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات ويذكر مؤدي هذا التقرير وا

 تطبيق القانون على ة صحة النقض من مراقبةحكام ولمحكمأل التى تغياها الشارع من تسبيب اةيغالتحقيق ال
 .مر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن ألثباتها فى الحكم اإ  كما صارةالواقع

  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠ احكام النقض س ٨/٩/١٩٧٩( 
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فى أوردتها  ة قاصرةقالعلي  ٠٠لى الطاعن إدانتها إ فى نسب -يضا أ - الموضوع ةن محكمأ 
ن أ دون ٠٠قوال الشهود وتقرير الطب الشرعي أا اطمئنت فى ذلك القضاء بما ثبت لها من نهأ ٠٠مسبباتها 
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 وبذلك يكون الحكم الطعين فى ٠٠ الطاعن منتوضح فى قالتها مدلول تلك القرائن على وقوع ذلك االتهام 
 فى ضمائرهم  ولكنه معني مستور٠٠ عند واضعيه ى غير مقنع الستناده على عبارات قد يكون لها معنئهقضا

 مايتعين معه ٠٠ وينتفي معه الغرض من التسبيب ٠٠دانه إل وهو مايهدر مسببات ا٠٠حد غيرهم أاليعلمه 
  .حالهإلنقض الحكم وا
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ن التهمه ثابته من التحقيقات أسباب على قولها ألواقتصرت فى ادانه الطاعن إذا حكمت المحكمه بإ 
كان لها معني عند واضعي ا ذإن هذه العبارات ألن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه إبي فوالكشف الط

ن يعلم من أحكام ألولو كان الغرض من تسبيب افى ضمائرهم اليدركه غيرهم  الحكم فان هذا المعني مستور
يعلم من له حق ن أ ولكن الغرض من التسبيب ٠٠حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث 

حكام القضاء من الخصوم وجمهور محكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم البد أ على ةالمراقب
يقاع حكمه إن القاضى ظاهر العذر فى ألى إلحصوله من بيان مفصل ولو الى قدر تطمئن معه النفس والعقل 

 .على الوجه الذى ذهبت اليه 
  ) ٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١د القانونيه ج مجموعه القواع٢٨/٣/٢٩نقض جلسه ( 
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يرادها والرد عليها الحكم الطعين على إ التفت عن ةوهو ماتمسك به المدافع عن الطاعن من دفوع عديد 
 ةفى ذلك بقال "  الموضوعةحكمم" ة مكتفي٠٠ي فى الدعوي أثرها فى تغيير وجه الرأالرغم من جوهريتها و

 عندما قضت في ةحكمأن هذه المنانها نحو اقتراف الطاعن لذلك االتهام وهو مايؤكد وردتها فى مسبباته باطمئأ
 ٠٠عماله إ ولم تقم بتمحيصها التمحيص الالزم عليها ٠٠لمام الشامل إل بتلك الدفوع اةوقائع االتهام لم تكن ملم

 .مما يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب فيستوجب نقضه 

��� Z��V �G4�=�� p\ �����  �a:�!  

 وردها أثارها وأن دفاع الطاعن دفوعا أ والحكم الطعين ةذا ماكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمإ 
فى  و من بعيد وهو مايعد قصورأنه لم يعني بالرد عليها ال من قريب أال إسبابه أالحكم من بين مدونات 

مور الموضوعيه التى يستقل بها ألا من انهأ تطبيق القانون حيث ة صحة النقض عن رقابةالتسبيب يعجز محكم
وقصور الحكم ي فى الدعوي لتعلقها بدفاع جوهري أقاضى الموضوع ولو عني بها الحكم لكان قد تغير وجه الر

نها عندما أ بدلوها فيها بما يكشف ةعن الرد عليها يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب خاصه ولم تدل المحكم
 المعروضه ةدلأل بها الماما شامال ولم تقم بما ينبغي عليها من واجب تمحيص اةفصلت فى الدعوي لم تكن ملم

 . ن الحكم يكون معيبا بالقصورإعليها ف
 ) قضائيه ٥٨ لسنه ٤٧٠٩طعن رقم ( 
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 لمت به أنت له وأ الموضوع من عقيدتها عند سرد وقائع االتهام وفقا لما اطمةسقطته محكمأوهو ما  
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 مدني من أنها خلت من مثول ٩٥ لسنة .....ما ثبت علي محاضر جلسات الدعوى  ذلك عن ملتفته فى
 بل فى تقديرها بنسبه ٠٠دله ألمر فى تقدير المحكمه لباقى األثر ذلك اأوعلى الرغم من  ٠٠الطاعن فيها 

ك الدليل فى  بسقوط ذل٠٠دله أل تساند اة الموضوع لقاعدة محكمة مما يؤكد مخالف٠٠االتهام الى الطاعن 
ر بذلك التعرف على ذ فيتع٠٠دله الموضحه فى مسببات الحكم الطعين أل مما ينهار معه باقى ا٠٠لمامها إ

 وهو مايعيب اسباب ٠٠دانه للطاعن إلثر لذلك الدليل المتساقط على نفس المحكمه واقتناعها فى نسب األمبلغ ا
  فيتعين نقضه  ٠٠حكمها بالقصور المبطل لها 
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ذا سقط إفدله التى اقتنعت بها أل من مجموع اة الصحيحةان تستنبط الواقعأان للمحكمه أمن المقرر  
دله فى أل للواقعه تلك هي القاعده التى نشا منها تساند اةثر ذلك فى سالمه استنباط المحكمأدله ألدليل من هذه ا

حدهما او أذا سقط إ متكامله بحيث ةدله فى المواد الجنائيه متساندألن اأ ٠٠ثبات الجنائى والتى مؤداها إلا
 وبهذا ٠٠ ةليه المحكمإي الذى انتهت أثر الذى كان للدليل الساقط فى الرألاستبعد تعذر التعرف علي مبلغ ا
منها دله التى اعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل ألنه اليشترط ان تكون اأعبرت محكمه النقض عن ذلك ب

دله فى المواد الجنائيه متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها ألن اأذ إويقطع فى كل جزئيه من جزئيات الدعوي 
ن تكون أدله بل يكفى ألمجتمعه تتكون عقيده القاضى فال ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى ا

لى ما إاكتمال اقتناع المحكمه  واطمئنانها فى مجموعها كوحده مؤديه الى ماقصده الحكم منها ومنتجه فى 
 .ليه إانتهت 

  ) ١٤٧٢ ص ٢٣٠ رقم ٢٣ س ٢٥/١١/١٩٧٢نقض ( 
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غفل بيان أ بركنيها المادي والمعنوي حيث ة المستوجبه للعقوبةن الحكم الطعين لم يتولى بيان الواقعأ 
اص بارتكابهما ولم يعن ببيان توافر القصد الجنائى العام ركان جريمتى التزوير واالشتراك فيها والقصد الخأتوافر 

 الدعوي فى صوره ةورد واقعأن الحكم الطعين أ بل ٠٠المتمثل فى توافر علم الطاعن بارتكابه لتلك الجرائم 
 . دون بيان مفصل وفقا لما استوجبه القانون مما يعيبه بالقصور فى التسبيب ة مجهلةمعما
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ن يثبت قاضى الموضوع أ من القانون المذكور ٣١٠ الوارده فى الماده ة بيان الواقعةالمقصود من عبار 
ووضعه فى أ معماه ة عامةفى عبارفراغ الحكم أما أركان الجريمه أفعال والمقاصد التى تتكون منها ألفى حكمه ا

 . فال يتحقق الغرض من تسبيب االحكام ة مجملةصور
  ) ٦٣٠٣ ص ٣٩ س ١٢/١٢/١٩٨٨قض جلسه ن( 
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اب الحكم المطعون فيه أصن اوضحناه تفصيال فقد اتضح منه مدي البطالن الذى أواذا كنا قد سبق و 
  من قانون ٣١٠وجبت الماده أيضاح اسبابه لكافه البيانات سالفه الذكر بشكل جلى مفصل كيفما إلعدم 



 ٣٧

 .مر الذي يتعين معه نقضه واإلحالة سباب بالقصور األأل مما يعيب تلك ا٠٠ية جراءات الجنائإلا
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ن أ فال يكفى ٠٠ليها الحكم إدله التى استند ألان تبين مضمون أ ةنه يجب على المحكمأمن المقرر  
نما إو تقرير الخبير أوشهاده الشهود أدله التى اعتمد عليها كاعتراف المتهم ألو اأ الدليل ة مجملةيذكر فى عبار

ن يذكر فحوي كل دليل فى تفصيل ووضوح كافيين ووجه االستدالل به وما له من دور منطقي فى أعليه 
 .طوقه الذى خلص اليه استخالص الحكم لمن

  )٢٩٤ ص ٩٦ رقم ١ س ١٩٥٠ فبراير سنه ٦نقض ( 
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 ةشارإل وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا والتكفي مجرد اةليها المحكمإدله التى تستند ألوجوب بيان ا 
 كما اقتنعت بها ةييده للواقعأ يبين منها مدي تة وافيةريقليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطإ

 .قرها الحكم حتي يتضح وجه استدالله بها أ ومبلغ اتفاقه مع باقى االدله التى ةالمحكم
  )٨٨٠ ص ١٧٥ رقم ١٢ س ١٩٦١ نوفمبر سنه ٦نقض ( 
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دله الثبوت أوردت فى مدوناته أن محكمه الموضوع قد أ مدونات الحكم الطعين ةوكان الثابت من مطالع 
 . وتقرير الطب الشرعي ٠٠ من شهادة الشهود ٠٠ ةكيفما وصفتها النيابه العام
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 الموضوع طرحت كل ةن محكمأال إ الحكم الطعين ة فى صدارةدله مجملأليراد تلك اإوعلى الرغم من  
 .لطاعن اطمئنانها سبيال لنسب اإلدانه إلى اخذت من أذلك من حسبانها و
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  .من مثول الطاعن إمام موظفين عمومين حسني النية وكيال عن آحاد الناس بوكالة يعلم تماما بتزويرها 
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مر اليثبت أ وهو -تزوير تلك التوكيالت ن يوضح مدي القرائن الداله على توافر علم الطاعن بأ 
 .تفاء عالقة الطاعن بوقائع ذلك االتهام والذي اكد انال بالدليل الفني إللشخص العادي 
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 الذكر ةدله سالفأليضا عن اأثبات اقتراف الطاعن لجريمه التزوير التفت إن الحكم الطعين فى أيل  
أن هناك باالوراق  بناء على ما اسفر عنه تقرير الطب الشرعي على الرغم من ٠٠موضحا استدالله على ذلك 

 .ة اكد أن الطاعن لم يكتب التوقيع المنسوب له علي محضر التنفيذ محل االتهام تقرير لجنة ثالثي
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دان بموجبه الطاعن فهل هو اتبع أن الحكم الطعين لم يوضح فى مدوناته بيان الدليل االساسى الذى أ 
مور وعقالنيتها سبيال أله متخذا من منطق انه طرحها من عقيدتأم أوردتها أدله الثبوت التى أالنيابه العامه فى 

ومع كل ذلك  ٠٠٠لى ما استقر عليه نتاج حكمه الطعين إم اكتفي باعتكازه على دليل اليؤدي أ الطاعن ةدانإل
دله مع شهاده الشهود حتى يصح نسبتها ألدله فى بيان يدل على مدي اتساق تلك األاليوضح ماخذه من تلك ا

 . نحو الطاعن ةدانإلل
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ن كان ٕاسرده الحكم الطعين على النحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح فى البيان وأن ما أ 
يغفل سرد مؤدي الدليل ن يكون الى حد القصور الذى أنه اليجوز أال إيجاز ضربا من حسن التعبير إلا
 .دله التى بالحكم ومساندتها له ألومدي اتساقه مع سائر اساسى الذى قام عليه ألا

  )٦١٨ ص ٣٠ س ٤/٦/٧٩نقض ( 
  )٧٥٣ ص ٢٨ س ١٢/٦/٧٧نقض ( 
  )٤١٦ ص ١٩ س ٨/٤/٦٨نقض ( 
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 .واإلحالة الذى يوضح فى مجمله مدي القصور الذى شاب اسباب الحكم الطعين مما يتعين نقضه  

  "#�� *]�[�� �%5�� : ?�5��� LT���T� H 

 ?�5��� L4�� FN:�� : *�W �?- F��@g4 Q�RST� I��G4 ���V- x�5� *�1  1�#�� 04? ;R\ H &#�

 z�04��  � Z!�[�� 
��� �u  1�#�� �]�?�! LT���T� H ?�5��� 

 أنه ولئن كان من المقرر أن فهم صورة الدعوى وتحصيل تصويرها مالك األمر فيه موكول ٠٠بداية 
 وهو من إطالقاتها فال سلطان ٠٠محكمة الموضوع تحصلها بما يطمئن له ضميرها ويرتاح إليه وجدانها إلي 

 وال جناح أو مأخذ فيما تورده ما دام له أصل صحيح ومعين ثابت علي األوراق بغض ٠٠ فيه ٠٠ألحد عليها 
 .وحة عليها النظر عن موضوعه ألنها تستمد عقيدتها من كل ورقة من أوراق الدعوى تعد مطر

 =�� �V 9- TW00 ����� ���� F��0- �� :8  

 �R���V- H F��1 U�S�:S4 

ـــدعوى  ٠٠وذـلـــك   مــــن المـقـــرر أن األحكــــام يجــــب أن تبنــــي عـلـــي أســــس صــــحيحة مســــتمدة مــــن أوراق اـل
أسـاس وعناصرها فإذا استند الحكم إلي رواية أو واقعة ال أصل لها في التحقيقـات فإنـه يكـون معيبـا البتنائـه علـي 

فاسـد متـي كانـت الروايـة أو الواقعـة هـي عمـاد الحكـم فـإن األمـر ينبـىء عـن أن المحكمـة لـم تمحـص الـدعوى ولـم 
 . بما ال أصل له في األوراق مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه ٠٠تحط بظروفها 

  )٣٩٧ ص ٣٣ مج س ٢٣/٣/١٩٨٣( 
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الطعــين أنــه اســند االتهــام إلــي الطــاعن باســتدالله علــي واقعــة وكــان الثابــت مــن مطالعــة مــدونات الحكــم  
 .ارتسمت صورتها في وجدانه واستقر عليها في قضاءه وجعلت منها محكمة الموضوع عمادا في تدوينه 
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عمـوميين حسـني النيـة والتقريـر أمامهمـا بصـفته وكـيال عـن من أن الطاعن وهو محام مثل أمام مـوظفين  
 ممـــا اســـتتبع ذـلــك تزوـيــر آخـــر بمحاضـــر جلســـات ٠٠أحـــد الـنــاس بموجـــب ـتــوكيالت رســـمية يعـلــم تماـمــا تزويرهـــا 

 . إيجارات جنوب القاهرة ١٩٩٥لسنة .... القضية رقم 
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 إســناد إدانتهــا للطــاعن علــي جريمــة التــي ارتســمت فــي وجــدان محكمــة الموضــوع واقتنعــت بصــحتها فــي 
 ١٩٩٥ لسـنة ....قد خالفـت وناقضـت الصـورة التـي ارتسـمت عليهـا أوراق الـدعوى رقـم  ٠٠االشتراك في التزوير 

  . وكذا ما شهد به الموظف العام أمين سر الجلسة التي كانت تباشر فيها تلك الدعوى٠٠إيجارات جنوب القاهرة 
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 سـواء ٠٠ن مطالعة أوراق تلك الدعوى المدنية أن الطاعن لم يكن له وجود بها حيث أن الثابت وبحق م 
 فمحاضر جلساتها خالية تماما من إيراد اسم الطـاعن علـي ٠٠بشخصه أو بوصفه وكيال عن أحد من خصومها 

 .وبالقطع أن الطاعن لم يكن له ثمة مثول أمام الموظف المباشر لجلسات تلك الدعوى أوراقها مما يؤكد 
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 حمـل علـي ورقتـه رقـم الوكالـة – العضـو اليمـين أو اليسـار للـدائرة –كون الـرول الخـاص بالسـيد القاضـي  
 : وذلك لكونه ٠٠المزمع اشتراك الطاعن في تزويرها 

 .رقم مجرد من ذكر اسم الطاعن حاضرا للجلسة المثبت بها تلك الوكالة : أوال 
 مثـبـت ـفـي ثـمـة ورـقـة أخــري ســواء ـبـاقي األروال الخاصــة بالمستشــارين أعضــاء اـلـدائرة أن رـقـم الوكاـلـة غـيـر: ثانـيـا 

وكذا محضر الجلسة الخاص بذات اليوم المثبت به ذلك الرقم وهذا علـي خـالف المتبـع فـي أنـه إذا صـح 
الحضور بتلك الوكالة من المتعين أن تكون مثبتـه علـي بـاقي أروال السـادة أعضـاء الهيئـة خاصـة الـرول 

 هــذا فضــال عــن إثباتهــا عـلـي محاضــر الجلســات بجــوار اســم ٠٠خــاص بالســيد المستشــار رـئـيس اـلـدائرة ال
 .المحامي الحاضر بموجبها 

 .مخالفة الخط المكتوب به ذلك الرقم عن الخط المحرر به باقي الرول الخاص بالسيد القاضي : ثالثا 
  .الرول مكتوب بالقلم الرصاصكون رقم الوكالة مثبت بالمداد الجاف في حين باقي : رابعا 
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أكدت وبالقطع أن رقم الوكالة هو رقم مضاف علي رول السـيد القاضـي وهـو أمـر ال يمكـن أن يفهـم منـه  
 ثمة إدانة للطاعن بل أن القائم علي إضافة ذلك الرقم أراد من ذلك أن يظهر االتهام الماثل علي نحو تبطل معه 
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 .ك القضاء الصادر بها ضد المجني عليها تلك الدعوى وينعدم بذل
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ٕوان صح إثبات رقم تلك الوكالة علي الرول الخـاص بالسـيد القاضـي فـإن مجـرد إثبـات ذلـك الـرقم ال يفيـد  
بأي حال من األحوال صحة ما صوره ذلـك لمحكمـة الموضـوع مـن أن الطـاعن مثـل بتلـك الـدعوى وهـذا لكـون مـا 

 هـذا فضـال عـن أن هـذه الوكالـة لـم يـرد فـي شـأنها ٠٠لطاعن كحاضر بموجب تلك الوكالة سطر لم يجاوره اسم ا
ـبـأوراق االتهــام ســوي رقمهــا فـقـط وـلـم تتضــمن حـتـى صــورة ضــوئية مـنـه يمكــن االســتناد عليهــا ـفـي أن هــذه الوكاـلـة 

 وهو مـا يخـالف وهو ما يؤكد انعدام الدليل نحو مثول الطاعن في جلسات تلك الدعوى ٠٠أورد بها اسم الطاعن 
 .ما اعتكزت عليه محكمة الموضوع في تصويرها هذا 
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 ثمـة قـول يسـتدل – كيفما صورتها محكمـة الموضـوع -بل أن السيد أمين سر الجلسة لم يرد في شهادته  
لمحـامين أن ا بل أن ملخص أقوالـه بتحقيقـات النيابـة العامـة ٠٠منه علي مثول الطاعن بجلسات الدعوى المدنية 

 . وأن القائم باإلطالع علي هذه التوكيالت السيد رئيس الدائرة ٠٠يقفوا أمام رئيس الدائرة ويثبتوا توكيالتهم 
 ) من تحقيقات النيابة العامة ١٩/٢٨ص ( 
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 بــل أنهــا أكــدت بــراءة ٠٠خالفــت مــا صــورته محكمــة الموضــوع حيــال دور الطــاعن فــي أحــداث االتهــام  
 وفقا لما يستدل منها أن المتبع في إثبات الوكالة هو مثول المحامي أمام السيد رئـيس ٠٠ نسب إليه الطاعن مما

 ـفــي حـــين أن الـبــين مـــن اـلــرول الخـــاص بالســـيد ٠٠الهيـئــة وهـــو اـلــذي يـقــوم بإثـبــات الوكاـلــة بعـــد اإلطـــالع عليهـــا 
مــا يؤكــد أنــه لــم يمثــل فــي جلســات مالمستشــار رئــيس الــدائرة انــه لــم يــرد فيــه ذكــر لتلــك الوكالــة أو اســم الطــاعن 

 .الدعوى المدنية ولم يطلع رئيس الدائرة علي تلك الوكالة 
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 .من ما أدركته محكمة الموضوع منساقة في ذلك خلف ما أوردته النيابة العامة في وصفها لالتهام 
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 لـــم تعـــرض علـــي محكمـــة ١٩٩٥لســـنة .... فـــإن الثابـــت وبحـــق أن محاضـــر جلســـات الـــدعوى الرقيمـــة  
الموضوع حتى تتمكن هيئتها من وضعها علي بساط البحث ويكون وجه استداللها في تصورها ذلك لـه سـنده فـي 

 .األوراق 
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مما أثبت في محاضر تحقيقات النيابة العامة عن وصف أوراق الدعوى التي وردت إليهـا وذلـك الوصـف  
وكـــأن هيئتهـــا ( خـــال تمامـــا مـــن ذكـــر محاضـــر الجلســـات وعـلــي اـلــرغم مـــن ذـلــك تـقــرر محكمـــة الموضـــوع حيالهـــا 



 ٤١

ممــا اســتطال أمــره إلــي مــن أن الطــاعن مثبــت مثولــه أمــام مــوظفين حســني النيــة بموجــب وكالــة مــزورة ) طالعتهــا
 معتـقـدة ـفـي ذـلـك أن الوكاـلـة المــزورة واســم الطــاعن حاضــر بموجبهــا مثـبـت عـلـي أوراق ٠٠تزوـيـر تـلـك المحاضــر 

 .محاضر الجلسات وهو ما خلت منه 
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 .أمرا مقضيا علي محكمة الموضوع إدراكه لثبوت تحصيل هيئتها ألوراق االتهام ولما اثبت بها  
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الذي قام عليه دفاع الطاعن نحو نفي جريمـة االشـتراك عنـه ومـن أن واقعـة االتهـام فـي صـحيح صـورتها  
 معتمـــدا ســـندا ـلــذلك صـــورة ـمــن محاضـــر جلســـات اـلــدعوى ٠٠انحصـــر عنـهــا اـلــدليل المؤـكــد القتراـفــه ذـلــك الفـعــل 

 محكمـة الموضـوع التفتـت عنـه ال أن إ٠٠المدنية مدلال بها علي خلوها من ثمـة قرينـة توضـح مثـول الطـاعن بهـا 
 . بقالتها أنفة البيان والتي تنم عن عدم إلمامها بالحقيقة المرتسمة عليها صورة الواقعة ٠٠
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فقط غاب عن محكمة الموضوع اإللمام بهـا وأن الطـاعن لـيس لـه دور فـي األحـداث المزمـع اقترافهـا منـه  
 .في نسب اإلدانة إلي الطاعن  وذلك في تصورها لواقعة الدعوى و٠٠
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اـلــذي ينـبــىء ـبــأن محكمـــة الموضـــوع ـلــم تمحـــص أوراق اـلــدعوى أو محاضـــر جلســـاتها التمحـــيص الكـــافي  
مسندة إدانتها نحـو الطـاعن بنـاء علـي اسـتدالل وتصـور خـاطىء للجريمـة المـدعي ارتكابهـا منـه مقتنعـة بأنـه مثـل 

 ممـا ٠٠ المزورة مما أدي إلي تزوير محاضـر جلسـات الـدعوى المدنيـة أمام موظفين حسني النية بموجب الوكالة
 .يكون معه الحكم الطعين قد أدان الطاعن بما يخالف الثابت من األوراق 
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 .فسادا في االستدالل بما يتعين معه نقض الحكم الطعين  
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ي فى الدعوي أذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد االثبات ومن شانه لوصح ان يتغير به وجه الرإ 
 ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه االمر فيه اوترد عليه بما ةاما على المحكمفقد كان لز

يدحضه اذ هي رات طرحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته ردا عليه بقاله االطمئنان الى اقوال 
 .مها يكون معيبا الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امره فان حك

  )٧١٤ - ١٢٤ - ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض ( 
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 حصول ةلى استحالٕالى نفي الفعل المكون للجريمه وإبداه الطاعن يتجه أنه لما كان الدفاع الذى أب 
الواقعه لما رواها شهود االثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي الظهار وجه الحق 

 . االمر فيه ة وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايةمما كان يقتضى من المحكمفيها 
 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 
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جابته ان يكون مصاغا فى عبارات إاليشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم به المحكمه ويتعين عليها  
يكفى ان يكون مفهوما دالله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس اوغموض كما هو الحال والفاظ معينه بل 

فى منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا الى ماهو مقرر بان تحقيق االدله فى المواد الجنائيه هو واجب 
 .نه ول واليجوز بحال ان يكون رهن بمشيئه الطاعن او المدافع عألالمحكمه فى المقام ا

 ) ق ٥٦ لسنه ٢٨٢٥ طعن رقم ١٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٨ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 
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          اليقدح فى واجب المحكمه فى القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه وقالت ان الدفاع 
شاهد المذكور لما  االطمئنان الى ماشهد به الةالذى قصد منه تكذيب اقوال الشاهد اليجوز االعراض عنه بقال

يمثله هذا الرد من مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امر تحقيق تجريه المحكمه واليقدح فى هذا ان يكون الدفاع 
 .امسك عن طلب اجراء هذا التحقيق مادام ان دفاعه ينطوي على المطالبه باجراءه 

  )١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 
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قوال أ قد تمسك فى دفاعه بما يؤكد عدم جواز التعويل على ٠٠مدافع عن الطاعن ن الأوكان الثابت  
 اخري خالف ما ة صورةن للواقعألوذلك شهود اإلثبات والوارد ذكرها بقائمة أدلة الثبوت المعدة من النيابة العامة 

صقين لعين النزاع  تلك الصورة التي وضحت معالمها علي أقوال الجيران المال٠٠م قوالهأارتسمت عليه فى 
والذين عاصروا واقعة التنفيذ عليها وأكدوا علي كون المجني عليها متواجدة بعين النزاع حال التنفيذ عليها ومن 

 التفتت النيابة العامة عن تلك األقوال علي الرغم من ٠٠ ولشيء ما ٠٠أنها القائمة بإخالئها واستالم منقوالتها 
 وأقوالهم تلك وردت بأوراق االتهام الدليل القطعي علي  ٠٠واقعة االتهام أن من صدرت عنهم هم المعاصرون ل

 .صحتها 
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ـقـررت ـبـأن مــا ـقـرر ـبـه ســالفوا اـلـذكر هــو أمــر خــالف الحقيـقـة والـتـي زعمــت حيالهــا بأنهــا ـلـم تكــن متواجــدة  
ستالم المنقوالت المتواجدة بالعين مـزورا بعين النزاع وقت حصول التنفيذ وأن ما نسب إليها من توقيع علي إقرار ا

 اال ٠٠ زاعمة من خالل ذلك أنها لم تسـتلم تلـك المنقـوالت ألنهـا لـم تكـن متواجـدة حـال حصـول التنفيـذ ٠٠عليها 
أن تقرير الطب الشرعي المرفق باألوراق أكد زعم ذلك وان التوقيع المذيل به إقرار استالم المنقوالت صـادر عنهـا 
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د عدم صـحة مـا قـرر بـه الشـهود الـذين اعتصـمت بهـم النيابـة العامـة ومحكمـة الموضـوع لمخالفـة  وهو ما يؤك٠٠
 .ما قرروا به لما هو ثابت باألوراق 
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لى مايدلل على اطمئنانه بما ورد باالوراق من اقوال الشهود بالصوره التى ارتسمت إسبابه أقد ركن فى  
 جانحا فى ذلك بالرد على ما ابداه دفاع الطاعن فى ٠٠نها سندا فى ادانه الطاعن  متخذا م٠٠للواقعه فيها 

 ضاربا به عرض الحائط دون ان يكلف نفسه عناء تحقيقه وتمحيصه بلوغا لغاية االمر ٠٠مرافعته الشفهيه 
  .فيه
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بشهادتهم على على محكمه الموضوع ان تسعي جاهدة الى احضار شهود االثبات بغيه االدالء  
مسامعها ولكي يتمكن المدافع عن الطاعن وتتاح له الفرصه فى مناقشتهم لما قد يسفر عنه تلك المناقشه من 

 فيطرح ذلك كله على بساط البحث امام المحكمه فتعمل على مواءمه االمور ٠٠مراوغه الشاهد واضطرابه 
 .ام طرحها وااللتفات عنها وتقدر على أي امر تكون عقيدتها اما باخذها بتلك االقوال 
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داء الشهاده ومراوغته واضطرابه وغير ذلك مما يعين أن التفرس فى وجه الشاهد وحالته النفسيه وقت أ 
القاضى على تقدير اقواله حق قدرها والحتمال ان تجني الشهاده التى تسمعها المحكمه اويباح للدفاع مناقشتها 

 .خري التى عولت عليها أل اةدلألها بغير ما اقتنعت به من امما يقنع
 ) ق ٥٥ لسنه ١٦٠٥ طعن ٨٠١ ص ١٤١ رقم ٣٦ لسنه ١٩٨٥ اكتوبر سنه ١٢نقض ( 
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نه اكتفي على حد تالوتها أمام المحكمه بل أومناقشتهم أقوال الشهود أن المدافع لم يطالب بسماع أ 
 . ٤/٣/٢٠٠٧ جلسه كيفما هو ثابت بمحضر
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قوال الشهود هو واجب يقع على عاتق أدله الجنائيه والتى تمثلت وتماثلت هنا فى سماع ألن تحقيق اأ 
 بعيده كل البعد عن مظنه ةسس سليمأعقيدتها على خيرا البتناء اقتناعها وتكوين فكرها وأوال وأمحكمه الموضوع 

 .التحكم 
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 .الخ ٠٠ن يكون الدفاع قد طلبه أ القيام بالتحقيق الواجب عليها ةاليقدح فى واجب المحكم 
 ) سالف الذكر ١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 

 



 ٤٤
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قوال الشهود فى وصف صوره أ الدفاع فى التعويل على ةن منازعأمنطق القضائى من  مايفرضه الووه 
عراضا فى امتناعه عن سماع شهادتهم ويتضمن فى إن ذلك يعد إالواقعه بما يخالف ما ادلوا به فى شهادتهم ف

ضور الطاعن الوقت ذاته طلبا دفينا ظهرت معالمه فى تحقيق ذلك الدفاع وهو اليكون اال بمناقشه الشهود بح
 .ومدافعه 
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 هي من ةن التحقيقات الشفويأفتمثل فى المبادىء التى ارستها محكمتنا الجليله محكمه النقض فى  
 .موريته أداء مأها تحقيقا لمعاونتها للدفاع على ئجراإدله الجنائيه التى يتعين على هيئه المحكمه ألا
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نها انما تبني على التحقيقات التى تجريها المحكمه فى الجلسه وتسمع أصل فى المحاكمات الجنائيه ألا 
ن تعاون الدفاع فى اداء ماموريته أ الخصوم وعليها ةمن خاللها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجه

وه الداء الشهاده مادام قد لجأ اليها فى ذلك ونسب الي الشاهد وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالق
وتهريبه حتى يدلى بشهادته فى مجلس القضاء مادامت المحكمه قد بنت احقيه الدفاع فى تمسكه أتعمد تهربه 

 .بوجوب مناقشته 
 ) ق ٥٠ لسنه ١٩١٦ طعن ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/١٢/١٩٨٥نقض ( 
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 ةن تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوأداء ماموريته وأ ان تعاون الدفاع فى ةن على المحكمأ 
 . مادام الدفاع قد لجأ اليها ةداء الشهادأل

  )١٧٦ -١٨٦ - ٢ مجموعه القواعد القانونيه مجموعه عمر ج٢٨/٣/٣٨نقض ( 
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ن تجريه أنها تبنى على التحقيق الشفوي والذى البد أحكام الجنائية ومن ألمتبع فى اصل الألقد خالف ا 
قوالهم من سماح الفرصه للمحكمه أحضار الشهود لسماع إ الموضوع بجلساتها العلنيه فضال عما يمثله ةمحكم

 وايهام فيما يظهر بالتفرس فى وجه الشاهد ومراوغته اثناء االداء بشهادته وبما قد يسفر عنه ذلك من اضطراب
صل ألن يتبع ذلك اأقواله وتكون بذلك ادانت الطاعن اعتكازا على اقوال الشهود دون أوكذبه فى أمدي صدقه 

 . ةحالإلالواجب اتباعه وهو مايفسد استداللها على نحو يتعين نقض حكها الطعين وا
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 وتسمع فيه ةنائية انها تبني على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمه بالجلسصل فى االحكام الجألا 
 .شهاده الشهود مادام سماعهم ممكنا 



 ٤٥

  )١٧٠ - ١٧٩ - ق ٣ س ١١/١١/٨٢نقض ( 
  )١٢٠ - ٢١ - ٢٩ س ٣٠/١/٧٨نقض ( 
  )٤١٢ - ٨٦ - ٢٤ س ٢٦/٣/٧٣نقض ( 
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لى التحقيقات التى تجريها المحكمه فى الجلسه العلنيه نها انما تبنى عأاالصل فى المحاكمات الجنائيه  
وتسمع من خاللها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها ان تعاون الدفاع فى اداء 
ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه الداء الشهاده مادام قد لجأ اليها فى ذلك ونسب الى 

 ةحقيأ قد بنت ة ومادامت المحكم٠٠تعمد تهربه اوتهريبه حتى اليدلى بشهادته فى مجلس القضاء الشاهد 
 .الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشته 

 )  ق ٥٠ لسنه ١٩١٦ طعن رقم ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/٥/١٩٨٥نقض ( 
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ذا انطوت على عيب يمس سالمه االستنباط كأن إ بالفساد فى االستدالل ةسباب الحكم تعتبر مشوبأ 
 لها اصل ثابت باالوراق اوغير مقبوله قانونا اوغير صالحه من تعتمد المحكمه فى اقتناعها على ادله ليس

 للعناصر الواقعيه التى ثبتت لديها وعلى ذلك ةالناحيه الموضوعيه لالقتناع بها او فى حاله عدم فهم المحكم
ثبته اوغري أو موجود ولكنه مناقض لما أفاذا اقام الحكم قضاءه على واقعه استحصلها من مصدر الوجود له 

 . منه كان هذا الحكم باطال ةناقض ولكنه من المستحيل عقال استخالص تلك الواقعمت
  )٢٧ ق ص ٥٩ لسنه ٦١٣٥١طعن رقم ( 
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 االستنباط ةبان اسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى االستدالل اذا انطوت على عيب يمس سالم 
 غير صالحه من الناحيه الموضوعيه لالقتناع بها او الى ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمه فى اقتناعها الى ادله

 عدم اللزوم المنطقي للنتيجه ة التى ثبتت لديها او دفع يتناقض بين هذه العناصر كما فى حالةعدم فهم الواقع
 .ليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها إالتى انتهت 

 )  ق ٦٢ لسنه ٣٣٤٣ طعن ١١٢ رقم ٧٦٦ ق ص ٤٤ لسنه ٢١/٢/١٩٩٣نقض ( 
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وكان الثابت أن هناك تقرير طب شرعي مرفق بأوراق االتهام أثبت في نتاج فحصه للتوقيع المنسوب  
 .صدوره عن الطاعن بمحضر التنفيذ أن ذلك الطاعن هو محرر التوقيع أسفل عبارة وكيل المنفذ ضدها 

 



 ٤٦
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 فقد أراد المولي عز وجل أن يصاب ذلك التقرير بطالنا يشـكك فـي ٠٠ ذلك التوقيع ٠٠لم يحرر بالفعل  
الخـبـرة الفنـيـة الـقـائم بعملـيـة فحــص التوقـيـع مضــاهاة ـبـاألوراق المقدمــة إلـيـه مــن النياـبـة العامــة والـتـي تحمــل التوقـيـع 

راق هــو بخــط نســخ فــي حــين أووذـلـك فــي أـنـه تــارة يقــرر أن التوقـيـع المزيــل ـبـه محضــر التنفيــذ الصــحيح للطــاعن 
 ٠٠ إال اـنـه وـفـي محــال الفحــص نجــده يـقـرر بخــالف مــا أوراه ســلفا ٠٠المضــاهاة محــرر التوقـيـع بـهـا بخــط رقعــي 

 .وذلك من أن التوقيع المحرر به محضر التنفيذ بخط رقعي 
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 .ها يورد نتاج فحصه بأن الطاعن هو الكاتب للتوقيع أسفل عبارة وكيل المنفذ ضد 
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 مطالـبـا ٥/١٠/٢٠٠٥فـقـد مـثـل المــدافع عــن الطــاعن أمــام هيـئـة محكمــة الموضــوع بجلســتها المنعـقـدة ـفـي 
 وقـد ٠٠بإحالة أوراق االتهام إلي لجنة ثالثية لفحص ذلك التوقيع بذات المأمورية الواردة بتحقيقات النيابـة العامـة 

 .ا لطلبه هذا أوضح المتناقضات سالفة البيان في دفاعه كسند
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بــأن الطــاعن لــم يكتــب التوقـيــع أجابتــه محكمــة الموضــوع لمطلبــه وورد تقريــر اللجنــة الثالثيــة فــي نتاجــه  
 .به محضر التنفيذ محل الفحص المذيل 
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ده سـندا فـي نسـب التفتت محكمة الموضوع كليا عن تقرير اللجنة الثالثية وأخـذت مـن التقريـر الثابـت فسـا 
 .اإلدانة جهة الطاعن 
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 ـفــي ـتــاريخ معاصـــر للواقعـــة ـقــد قطـــع ـبــأن المـــتهم هـــو ٣/١١/٢٠٠٢ـبــأن تقرـيــر الطـــب الشـــرعي المـــؤرخ  
  لذا نستبعد ٠٠ ١٥/١٢/١٩٩٦الكاتب بخط يده لتوقيعه أسفل لفظ اإلجراءات بمحضر اإلخالء والمستلم المؤرخ 

 . ١٨/١٠/٢٠٠٦دم من اللجنة الثالثية والمؤرخ التقرير األخير المق
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 وذلك ألن مـا ٠٠تنم وبالقطع عن عدم صحة ما استنبطته محكمة الموضوع من التقريرين سالفي الذكر  
 .قررت به يخالف األساس الذي بني عليه هذين التقريرين 
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مـــا أخـــذت ـبــه حيـــال التقرـيــر المـــؤرخ ألن مـــا اســـتندت عليـــه محكمـــة الموضـــوع ـفــي التـــدليل عـلــي صـــحة  
 هــو أمــرا ال ســند لــه وال ٠٠ مــن كــون فحصــه لخــط الطــاعن كــان بتــاريخ معاصــر لواقعــة االتهــام ٣/١١/٢٠٠٢

 .عكيزه عليه 

 



 ٤٧
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ألن الفحص المعمول به وصوال لنتاج ذلك التقرير ليس واقعا عـن اسـتكتاب الطـاعن ليصـح القـول بكونـه  
 .تهام في تاريخ معاصر لواقعة اال
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 للطــب الشــرعي وهــي ذاتهــا األوراق ٠٠الفحــص وقــع علــي أوراق المضــاهاة التــي أرســلتها النيابــة العامــة  
 .التي ابتنت عليها فحص اللجنة الثالثية والمنتهية بأن الطاعن لم يكتب ذلك التوقيع 
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مما يكون معه قاله )  المضاهاة أوراق( كال التقريران اعتكزا في فحصهما لخط الطاعن علي ذات السند  
ألن أســـاس  ال ســـند لهـمــا ٣/١١/٢٠٠٢الحكــم الطـعــين تبرـيــرا ألخـــذ هيئتـهــا بنـتــاج تقرـيــر الطـــب الشـــرعي الـمــؤرخ 

التقريـــران واحـــد وهـــو وقـــوع الفحـــص علـــي أوراق المضـــاهاة التـــي حملـــت التوقيـــع الصـــحيح للطـــاعن فـــي ظـــروف 
 .معاصرة لواقعة االتهام 
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ذا النحــو إن دلــت علــي شــيء فإنمــا تــدل علــي عيــب أصــاب الحكــم الطعــين فــي اســتنباط هيئتــه علــي هــ 
 دون اآلخــر المعــد بواســطة اللجنــة ٣/١١/٢٠٠٢لـلـدالئل التــي ابتغــت منهــا األخــذ بتقريــر الطــب الشــرعي المــؤرخ 

حكمـــة الثالثـيــة عـلــي اـلــرغم ـمــن قيامهـمــا ـفــي عملـيــة فحـــص خـــط الطـــاعن عـلــي ذات الســـند وهـــو ـمــا ـفــات عـلــي م
الموضوع إدراكه معتقده في قالتها تلك أن هناك اختالف فـي عمليـة فحـص خـط الطـاعن ومـن أن التقريـر المـؤرخ 

 . ورد علي سند معاصر لواقعة االتهام دون األخر ٣/١١/٢٠٠٢
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  حتي التكون٠٠ الموضوع ان تتحري الدليل الذى اعتكزت عليه لنسب االدانه للطاعن ةعلى محكم 
هدرت أن ذلك االستدالل أ وة خاص٠٠دانه فينهار حكمها برمته إلضربا من ضروب الهوي تفتك بدالئل اقالتها 

 ويتضح ذلك ٠٠يها وعقيدتها نحو ابراء الطاعن من اثام تلك الجريمه أبه ماقد يكون سببا قويا فى اتجاه ر

هذان  على اوراق ةضوع الحقيقه الواقع الموةذا استوعبت محكمإنه أى أ ٠٠سالفة الذكر فى جليله بقالتها 

كون سند فحصهما واحد وهي أوراق المضاهاة والتي تحمل التوقيع لكان الطاعن استفاد من التقريران 

 .الصحيح للطاعن والمحررة بتاريخ معاصر لواقعة االتهام 
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المرفق باألوراق علي ماورد بنتيجة تقرير الطب الشرعي دانت الطاعن على غير أفسدت فى استداللها وأ 
مما يتعين الرغم من ثبوت فساده علي نحو فسد معه استنباط محكمة الموضوع له كدليل علي إدانة الطاعن 

 .معه نقض حكمها الطعين واالحاله 



 ٤٨

 I!���� FN:�� ?�5��� ::K� F��� FS?04� s(�� L��T�  � ����� LT���T� p\ ?�5\ p\ X:7

 =�S  � �R��@m��� p��� ������� x�b��! h"S 9� 94? U�%PT� ?:R L�:G� 9:�b�

 L�:GT� 

 ولما كانت الشهاده فى ٠٠  ذات اهميه قانونيه ومن ضروب القول الصحيح ان الشهاده واقعه٠٠بداية  
 على وقوع الجريمه ونسبتها نطاق الدعوي الجنائية فان الواقعه موضوع الشهاده تستمد اهميتها من حيث داللتها

ن موضوع الشهاده يكمن فيما تؤدي له الحقيقه باستنتاج سائغ يتالئم مع القدر أالى المتهم وهو مايتضح معه 
 .الذى رواه الشاهد مع عناصر االثبات االخري 

  )٤٤٢محمود نجيب حسني فى مؤلفه االثبات الجنائى ص / قالها الفقيه الدكتور ( 
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الطعين اقوال شهود االثبات وهو مايبين معه  الموضوع قد اوردت فى حكمها ةن محكمأوكان الثابت  

نها اطرحت بها جميع أ الطاعن مما يفيد ةدانإلى تلك الشهاده بقدر ماحملته من دالئل على إانها قد اطمأنت 

 لم ة زائفةمن صوره فى واقع وما حملته ةهدار تلك الشهادإاالعتبارات التى ساقها دفاع الطاعن مبتغيا 

 .يقترفها الطاعن 
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ن وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أنه من المقرر أ 
تنزله المنزله  الموضوع ةيها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى محكماقواله مهما وجه ال

ليه وهي متى اخذت بشهادته فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع إالتى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن 

 .خذ بها ألاالعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم ا

  )٥/٣٠/١٩٨٥ ق جلسه ٥٤ لسنه ٢٣٢٧طعن رقم ( 
 التى يتمتع بها ةوحد يحكم به تلك الحريه الكاملأ لم يتركه المشرع دون قيد ٠٠ ذلك االطالق ٠٠ولكن  

 .خذ باقوال الشهود ألالقاضى الجنائى فى ا
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ن توضح فى حكمها بيان أخذ به فى استنتاجها وهو أل الموضوع اةوجب على محكمأشرطا الزما  
  دون النتائج المبتنيه عليها ادانه الطاعن-قوال الشهود أ -ن التكتفي بسرد المقدمات أومراحل ذلك االستنتاج 

 مدي التالزم العقلى والمنطقي بين تلك المقدمات ونتائجها - محكمه النقض -حتي يتضح للمحكمه العليا  ..

 .منطق ويتاكد لها تحقق شرطها فى صحه االستنباط بان يكون سائغا فى العقل ومقبوال فى ال
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 الشرط االزم اوضحته محكمه النقض فى احكامها كمبدأ عام تلتزم به محكمه الموضوع وان هي خالفته  
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 .كان حكمها معيبا فى استدالله يستوجب نقضه 
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نه الزمه  فى االستنتاج ولم يقيده باى قيد اال اةذا كان المشرع قد ترك للقاضى الجنائى الحريه الكاملإ 

ببيان كيفيه استدالله على النتائج التى خلص اليها من مقدماته المنطقيه بمعني ان يكون هناك تالزم عقلى 

 ونتائجها فى ادانه الطاعن وهو ما يستوجب بيان كل مرحله على - اقوال الشهود -ومنطقي بين المقدمات 

تاكد من انها متصله اتصاال وثيقا ومنطقيا بتلك  وعدم االكتفاء بسرد المقدمات دون نتائجها حتى يمكن الةحد

لوف واليتنافي أالنتائج الن شرط االستنباط الصحيح ان يكون سائغا فى العقل ومقبوال فى المنطق اليجافى الم

 . فى بيانه ولهذا كان حكمها معيبا مستوجبا النقض ةمور وهو ماقصرت المحكمألمع طبائع ا

  )١٠٥٣ ص ٢١٩ رقم ٢٤ س ١٩٧٣ نوفمبر سنه ٢٥نقض ( 
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هدره الحكم الطعين بكل ماحمل من اعتبارات أالزم الذى اوضح مفاده الحكم سالف الذكر قد لالشرط ا 
 .راعاها المشرع واستحسنتها محكمه النقض 
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دانه صوب إلمحكمه الموضوع قد اوردت فى مدونات حكمها المقدمات التى اعتكزت عليها فى نسب ا 
  .... / والسيد..... / والسيد.....  /ةد تمثل ذلك فيما اوردته بمضمون اقوال الشهود كال من السيدالطاعن وق

اال انها لم تبين باسباب حكمها الطعين النتائج التى استخلصتها من تلك االقوال ...... / والسيد...... / والسيد
 .ولم تفصح عن النتيجه التى خلصت اليها منها 
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يتعين عليها بيانه حتى يمكن لمحكمـه الـنقض مراقبـه صـحه اسـتداللها فـى النتـائج التـى انتهـت اليهـا كان  
 وهو مايستحيل عليها مباشرته والقيام به اذا ما اقتصرت المحكمـه علـى ايـراد ٠٠من واقع المقدمات التى اوردتها 

 وفقـا ٠٠ ها منها ورتبـت عليهـا قضـائهادون النتائج التى استخلصتوبيان المقدمات المستمده من اقوال الشـهود 
ولمـا كانـت تلـك القـرائن التـى عولـت عليهـا  ٠٠لما يستفاد منها كقـرائن يمكـن اتخاذهـا دلـيال علـى ادانـه الطـاعن 

 وهــو ٠٠   وانـهـار اســتنتاج الواقـعـه المطـلـوب اثباتـهـا منـهـا٠٠المحكـمـه ـفـى قضــائها بـتـرت ـمـن حـيـث نتائجـهـا
 .مجهوله وهي ادانه الطاعن  منها كوقائع معلومه لمعرفه واقعه ى االستداللبالفساد فمايشوب حكمها الطعين 
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ال تكتفي فى حكمها ببيان الوقائع المعلومه لديها والتى استحدثتها من أ ةفانه من المتعين علي المحكم 
ها تلك المقدمات وماهيه ما اقوال الشهود بل عليها ان تبين فى الحكم النتيجه او النتائج التى اسفرت عن

استخلصه منها حتى يمكن مراقبه المنطق القضائي للحكم بحيث تكون النتائج المستخلصه من المقدمات 

 غير مشوب بالتعسف فى االستنتاج او التى اوردتها المحكمه مؤديه اليها فى منطق سائغ واستدالل مقبول
 م الفعلى والمنطقي للنتائج التى انتهت اليها من خالل الفساد فى االستدالل وهو مايتحقق عند عدم التالز
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 العناصر التى ثبتت لديها وابتنت عليها 
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حتى يسلم قضاءها من هذا العوار ان يتضمن حكمها النتيجه التى استخلصتها من كل مقدمه او منها  
ال فى بيان واضح اليشوبه الغموض الذى إلك واليكون ذ فى قضائها باالدانه مجتمعه وكيف اتخذتها سندا

 .شاب استدالل الحكم الطعين 
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 الموضوع بل لم تلتفت نحو تحقيقه ولو بالقدر اليسير الذى يمكن محكمتنا العليا ةالذى لم تراعه محكم 
نب فاوجب ذلك من اداء حقها فى مراقبه ذلك الحكم الطعين مما اصبح معه الفساد يطوق االستدالل من كل جا

 .نفض الحكم واالحاله 
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  ةبداي
 المحدده القترافها واالشتراك فيها اليجوز واليصح فى أي نواعها وجميع الطرقأفى جرائم التزوير بجميع  

فليس فى ارتكابها مايكون اطالقا من اطالقات الهوي بل ان  ٠٠حال من االحوال ان تؤخذ بالظنون والفروض 

المشرع عارض كل ذلك واوجب ان يكون اقتراف تلك الجرائم ثبوته قائما على يقين فعلى له واقع ملموس 

 . الجنائى فى احكامه يتداركه القاضى
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جنائيه وكانت الحقائق القانونيه فى المواد النه يغير الحقيقه ألماكان فى التزوير يلزم توفر علم المتهم ب 

ن الحكم الذى يقام على قول إ على يقين فعلى فةن تكون قائمأخذها بالظنون والفروض بل يجب أاليصح 

 .ن يعرفها يكون معيبا واجبا نقضه أوكان فى وسعه أن يعرف الحقيقه أن المتهم من واجبه أب
 ) ق ١٩ سنه ٣٤٥ طعن رقم ٢٨/٢/١٩٤٩نقض جلسه ( 
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اعن علي فعل التزوير واالشتراك فيه أخذت من الظنون والفروض دربا لها في ذلك ومن في إدانتها للط 
 . وتوجيهها لكيانها ٠٠حكم العقل والمنطق الجدلي مسلكا في تكوين عقيدتها 
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يعلم ( وجب توكيالت رسمية أن الطاعن مثل أمام موظفين حسني النية بصفته وكيال عن أحاد الناس بم 
 لم يرد بأوراق ٠٠ وهو افتراض جدلي من الهيئة علي علم الطاعن بتزوير تلك التوكيالت ٠٠) تمام بتزويرها 
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االتهام ما يوضح علم الطاعن بهذا التزوير بل أن ما ثبت هو عدم قيام الطاعن بتزوير أيا من المحررات محل 
 .ت من فروض العقل والمنطق دليال علي إدانة الطاعن  أي أن محكمة الموضوع جعل٠٠االتهام 
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ال على ما افترضته فى مدونات حكمها الطعين إ الموضوع لم تبني قضائها ةن محكمأتؤكد وبالقطع  
 .وراق االتهام ال تنبىء عن تلك الفروض أن أمن االمور التى ساقتها من عندياتها على الرغم من 

 �� :84-�� F�m74���.�� ����� � ������� Q��V3�  
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قيم الحكم على دليل ليس له أذا إوراق الدعوي فأنما تبنى على سند مستمد من إن االحكام الجنائيه أ 
 .ساس فاسد أه على ئصل باالوراق كان باطال البتناأ

 ) ق ٥٢ سنه ٢٧٤٣عن  ط٢٠ رقم ٦٧٧ ص ٣٦ لسنه ١٦/٥/٨٥نقض ( 
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 وقيامها طاعنمحكمه الموضوع فى تلك القاله الطرق التى حددها المشرع التباعها فى اثبات االدانه لل 
 .كيد فى داللتها على تلك االدانه المجرد قرائن افتراضيه بحته أعلى الت
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دله أل اة النقض التملك مراقبه محكمه الموضوع فى مدي كفايةن كانت محكمٕانه وأن المقرر أفى حين  
 فى الحكم ة الواردةدلألنطق القضائى التثبت من مدي صالحيه انها تملك فى نطاق رقابتها للمأال إونفيا أثباتا إ

ن تكون للوقائع المختلفه عناصر اثبات اونفي سائغه فالقرائن التصلح أل البحته ة الموضوعيةمن الناحي

ا ثباتهإ بحته النها بحكم طبيعتها التدل على الواقعه المراد ة فى داللتها ال افتراضيةكيدأذا كانت إال إالثبات ل

 .ويل أ للتةبطبيعه مثبته غير قابل
  )٧١٨ ص ٥٨٢ رقم ٦ مج القواعد ج ٢٨/٥/١٩٤٥نقض ( 
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تكون محكمه الموضوع قد افسدت فى استداللها بقرائن فرضيه بحته ال تنبىء عن الجزم واليقين فى  
 .ادانه الطاعن مما يتعين نقض حكمها الطعين واالحاله 
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ديا إلي ما رتبه عليه من من الالزم في أصول االستدالل أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤ 
ولمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان  ٠٠نتائج ويعتبر متفقا في االستنتاج وأال تتنافر مع حكم العقل والمنطق 

 .من شأن األسباب التي يوردها الحكم أن تؤدي إلي النتيجة التي تخلص إليها من عدمه 
 ) ق ٥٦ س ٦٣٩ طعن رقم ٢٧/٥/١٩٨٦نقض جلسة ( 
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....  / أن الحكــم الطعــين قــد دلــل علــي إدانــة الطــاعن فــي االتهــام المنســوب إليــه علــي مــا قــرر بــه الســيد 
 .إيجارات بمحكمة جنوب القاهرة ... مين سر الدائرة أ

 FS?�R  � �(~�� 

 .دليال علي ارتكاب الطاعن ألحداث ووقائع االتهام المنسوب إليه  
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لتــي اســتنتجتها محكمــة الموضــوع مــن مــا قــرر بــه فــي تحقيقــات النيابــة العامــة وجعـلـت منهــا دـلـيال علــي ا 
 .إدانته تنطوي علي تعسف في هذا االستنتاج 
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وذلـك فـي  ٠٠ألن الحكم الطعين سطر بمدوناته مـا اسـتنتجه محكمـة الموضـوع مـن شـهادة سـالف الـذكر  
 توثيـق جنـوب ١٩٩٤ لسـنة .... وكـيال عـن المجنـي عليهـا بتوكيـل رقـم أنه يشهد بأن الطـاعن مثـل أمامـه بصـفته

 . واثبت ذلك بمحاضر جلساتها ٠٠القاهرة 
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مـا قـرر بـه ذلـك الشـاهد ـفـي أقوالـه بتحقيقـات النيابـة العامـة يتنـافي ـمـع حكـم العقـل والمنطـق أن يصـح ـمـا  
 .استنتجته محكمة الموضوع منها 
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ي أن الســيد رئـيس اـلـدائرة هـو اـلـذي يقـوم بمطالـعـة التـوكيالت وان الســادة المحــامين ألن أقوالـه انحســرت فـ 
 .يقفوا أمامه إلثبات توكيالتهم 
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 أو أنـه اثبـت تلـك الوكالـة علـي ٠٠بأقواله من قريب أو بعيد أن الطاعن مثل أمامه بتلك الوكالـة المـزورة  
 .ضر الجلسات بوصفة وكيال عن المجني عليها محاضر الجلسات أو أنه أثبت اسم الطاعن علي محا
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يكون الحكم المطعون فيه قد تعسف في استنتاجه هذا علي نحـو يكـون مـا أوراه حيـال أقـوال ذلـك الشـاهد  
يســتحيل اســتنتاجها ممــا قــرر بــه فــي تحقيقــات النيابــة العامــة ممــا يكــون معــه الحكــم الطعــين فيمــا اعتــز عليــه قــد 

 .ل علي نحو يتنافي مع حكم العقل والمنطق خالف أصول االستدال
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مــن اـلـالزم ـفـي أصــول االســتدالل أن يكــون اـلـدليل اـلـذي يعــول علـيـه الحكــم مؤدـيـا إـلـي مــا رتـبـه علـيـه مــن  
 .نتائج من غير تعسف في االستنتاج وال تتنافر مع حكم العقل والمنطق 

  )٧٨٢ ص ٣٦ مج س ١٣/٦/٨٥نقض ( 
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من أدلة أخري اعتنقتهـا إذ أن األدلـة فـي المـواد الجنائيـة متسـاندة والمحكمـة تكـون عقيـدتها منهـا مجتمعـه 
بحـيـث إذا ســقط أحــدهما أو اســتبعد تـعـذر الوـقـوف عـلـي مبـلـغ األـثـر اـلـذي كــان لـهـذا اـلـدليل ـفـي اـلـرأي اـلـذي انتهــت 

  .إليه
  )٩١٢ ص ٣٣ مج س ١٧/١١/٨١نقض ( 

 :84 

 .ا يتعين معه نقض ذلك الحكم الطعين واإلحالة م 
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ا بحيث اذ ةائر متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده المحكمف فى المواد الجنائية ضةن االدلأن المقرر أ 

 .سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر االدله االخري 

  ) ٥٥ سنه ٤٩٨٥ طعن رقم ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/١٩٨٦نقض ( 
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فاذا سقط دليل  ان تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع االدله التى اقتنعت بها ةمن المقرر ان للمحكم 

 فى ةدلأل تلك هي القاعده التى نشأ منها تساند اة للواقعة استنباط المحكمةدله اثر ذلك فى سالمأل امن هذه

 فى المواد الجنائية متسانده متكامله بحيث اذا سقط احدهما او استبعد ةدلألن اأ والتى مؤداها االثبات الجنائى
 الذى انتهت اليه المحكمه وبهذا عبرت محكمه تعذر التعرف على مبلغ االثر الذى كان للدليل الساقط فى الراي

النقض عن ذلك بانه اليشترط ان تكون االدله التى اعتمد عليها الحكم يبين كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه 
من جزئيات الدعوي اذ ان االدله في المواد الجنائيه متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده 



 ٥٤

 ةالى الدليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى االدله بل يكفي ان تكون فى مجموعها كوحدالقاضى فال ينظر 
 .مؤديه الى ماقصده الحكم منها منتجه فى اكتمال اقتناع المحكمه واطمئنانها الى ما انتهي اليه 

  )١٤٧٢ ص ٢٣٠ رقم ٢٣ س ٢٥/١١/١٩٧٢نقض ( 
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امة وحال مثول الطاعن أمام سيادته اثبت في محضره المسطر علي عضو النيابة العوكان الثابت ان  
نية المستخدم في ار من التحقيقات أن الصورة الشخصية المثبتة علي الصورة الضوئية للك٨٩ ، ٨٠الصفحة 

 وهي لشخص ٠٠أي ال تخص الطاعن أحداث االتهام والمرفقة بملف التنفيذ تبين أنها غير مطابقة للطاعن 
 .آخر خالفة 
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أكد علي نحو قطعي بأن الطاعن مـا هـو إال ضـحية مـؤامرة للـزج بـه فـي االتهـام الموجـه إليـه علـي الـرغم 
من أن الذي ارتكبه شخص أخـر خالفـه هـو ذاتـه الشـخص الـذي تخصـه الصـورة الشخصـية المثبتـة علـي الصـورة 

 .رنيه نقابة المحامين الخاص بالطاعن االضوئية لك
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له فى اوراق االتهام المطروحه على بساط الهيئه لبحثه وتمحيصه تلك الدالوعلى الرغم من وضوح  
 ٠٠ قد اسقطته عن ما المت به من ادله الدعوي ٠٠ االدله الجنائيةوصوال لوجه الحق فيه وفقا لما تهدي نحوه 

 وهو االمر الذي يتعذر معه معرفه ٠٠ام بكل ماحوته فى طياتها من دالله لها ماتاثر به على اتجاه ذلك االته
 . الدعوي االخري لسائر ادلهاثرها فى تقدير المحكمه 
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المقرر ان االدله فى المواد الجنائية ضمائم متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده المحكمه بحيث اذا  
 . االخري ةدلألفى تقرير المحكمه لسائر اسقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك 

 ) ق ٥٥ سنه ٤٩٨٥ طعن ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/٨٦نقض ( 
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نيابة العامة تعرضت لتلك الداللة والتفتت عنها في تقديمها للطاعن ن الأماقد يتقول به حيال ذلك من  
 .للمحاكمة الجنائية 
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ان واجب حكام محكمه النقض بصله حيث ان محكمه النقض استقرت فى احكامها على أمقصد اليمت ل 

اليعد النيابة العامة لذلك الدليل المحكمه ان تعمل على تحقيق جميع االدله فى المواد الجنائية اما تصدي 

  هتحقيقا ل
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  االول وواجب على المحكمه تحقيق الدليل  فى المقامةالتحقيق فى المواد الجنائية هو واجب المحكم 



 ٥٥

 .مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلكه فى شان هذا الدليل 
  )٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 
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 التى ةوراق الرسميأل الحكم هي من اةن ورقألالقول فى ان اوراق االتهام قد تضمنت ذلك الدليل هذا  
  .ن تستند فى ذلك الى اوراق اخرى مثيل اوراق االتهامأ الدعوي وال يحق للمحكمه ةدلأ ةمالها على كافيتعين اشت
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 بياناتها ومنها االدله التى تساندت ةبان ورقه الحكم من االوراق الرسميه التى يتعين اشتمالها على كاف 
خري خارج نطاق الحكم وورقته أ ة ورقةيألى إى منها أ واليجوز الرجوع فى بيان  فى قضائهاةليها المحكمإ

 .الرسميه 
  )٧١ رقم ٣٣٧ ص ٢٧ لسنه ٢٢/٣/٧٦نقض ( 
  )١٦ رقم ٥٧ ص ٢٣ لسنه ١٠/١/٧٢نقض ( 
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ه باقى  فى الدعوي وهو مايهدر داللةحد االدله الجنائيأ الموضوع قد سقط عنها ةن محكمأمايتاكد معه  
 فسادا ٠٠هذا الدليل الساقط عنها  وبذلك يصبح استداللها بدون ٠٠االدله لتساند تلك االدله وبعضهم البعض 

 .يتعين رفعه بنقض حكمها الطعين واالحاله 
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 اثباتا ةدلألمن المقرر انه وان كانت محكمه النقض التملك مراقبه محكمه الموضوع فى مدي كفاية ا 
 فى الحكم من ةارد الوة االدلةنها تملك في نطاق رقابتها للمنطق القضائى التثبت من مدي صالحيأال إونفيا أ

 فالقرائن القضائيه التصلح ةثبات اونفي سائغإن تكون للوقائع المختلفه عناصر أل تة بحة موضوعيةناحي

نها بحكم أل فى داللتها االفتراضيه واليجوز االعتماد على مجرد الدالئل فى االثبات ةال اذا كانت اكيدإلالثبات 

 .ويل أ للتة منبته غير قابلة بطبيعثباتهاإ المراد ةطبيعتها التدل على الواقع

  )٨٩٦ ص ١٩٠ رقم ٢٠ مج احكام س ١٧/١١/١٩٥٩نقض ( 
  )٧١٨ ص ٥٨٢ رقم ٦ مج القواعد ج ٢٨/٥/١٩٤٥نقض ( 
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ن يتوافر لديه دليل واحد متي كان هذا أ ويكفى ة صحيحةدلأن يكون اقتناع القاضى مبنيا على أيجب  
 .لى استدالالت وحدها كان الحكم معيبا إستند ذا إما أ كامال الدليل

 )٩٠-٨٩-٨٤الطبعه الثانيه الجنائية الدكتور عمر السعيد رمضان مبادىء قانون االجراءات ( 
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قل والمانع بعد ذلك أل فيجب ان يتوافر لديه دليل كامل على اةدلأن يبني حكمه على أليس للقاضى  

تدالالت فيكون حكمه معيبا اذا استند على االستدالالت وحدها ولكل دليل قواعد واصول من ان يعززه باالس

  .اليكتسب حق الدليل اال بها
  )٤١٧ - ٤١٦ ص ٧٩ لسنه ١١الدكتور محمود مصطفى شرح قانون االجراءات الجنائية طبعه ( 
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 ذلك على استدالالت الترقي الى مستوي وكان الحكم الطعين قد اسند ادانته الى الطاعن مستندا فى 
 .الدليل الكامل 
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في ان الحكم الطعين قد اورد بمدوناته الدالئل التى استند اليها بقاله اطمئنانه لما اثبته تقرير الطب  
ستوي وتلك الدالئل الترقي الى مالشرعي وكذا اقوال الشهود فضال عن افتراضاته العقليه والمنطقيه الجدليه 

 .الدليل الكامل الذى يمكن التعويل عليه فى اسناد االدانه الى الطاعن 
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صول المحاكمات الجنائيةأتتبع ن أ بها دون ةان اقوال شهود االثبات قامت محكمه الموضوع على االستعان 

ها كدليل اثبات فى االتهام ولم تتيح للمدافع  مما تصبح معه تلك الشهاده سماعيه للمحكمه لم تناقشى ذلكف
 .مناقشتها الهدار تلك االدله وتاثيرها على عقيده المحكمه وهو ما اسلفنا تفصيله سابقا 

 فقد ثبت فساده وتأكد ذلك من تقرير اللجنة الثالثية الذي أوضح براءة الطاعن مما اما تقرير الطب الشرعي
 .ين وصوله كدليل على االدانه من االساس وهو مايعد حائال بينه وبنسب إليه 

الموضوع بحكم العقل والمنطق التصلح كقرينه القتراف ة والتى ابتدعتها محكمةما الفروض الجدليأ 

 .الطاعن لذلك الفعل النها فروض ظنيه تفتقر لمعني اليقين والجزم فى نسب مثيل ذلك االتهام 

 ع بعضها البعض وفساد إجرائها من مجريها إال إنها ال  ففضال عن تناقضها م٠٠أما التحريات المجراه
 .تصلح دليال علي اقتراف جريمة التزوير أو االشتراك فيه 
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التحريــات ال تصــلح وحــدها ألن تكــون دلــيال بذاتــه أو قرينــه بعينهــا علــي الواقعــة المــراد اثباتهــا وأال كــان  
 .الة الحكم معيبا يستوجب نقضه واإلح

  )١١/١٢/١٩٨٣ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٥٧٥الطعن رقم ( 
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ثرها على نسب ذلك االتهام للطاعن ألهداره لها وإفان دفاع الطاعن قد نال من جماع تلك الدالئل فى  
 .ن محكمه الموضوع التفتت عن جوهريه ذلك الدفاع وعولت فى قضائها الطعين على تلك الدالئل أال إ

 



 ٥٧
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ليها الحكم الطعين قد شابها التخاذل مما إ التى تساند ةن جماع االدلأيبين وبجالء اليعتريه ثمه شك  

 حاله إل وهو مايعيب استدالله بالفساد مما يتعين نقضه واةدله كاملإتوصف معه باالستدالالت وليست 

 ����� F��� ZbG ��\ 

ماهو مقرر بانه وان كان اساس  فى االقتناع يحدها لما كان ذلك وكان هذا االطالق في حريه القاضي 

االحكام الجنائية هو حريه قاضى الموضوع فى تقدير االدله القائمه فى الدعوي اال انه يرد على ذلك قيود 

 وليس ةدلأسباب حكمه بأ على صحه عقيدته فى - اى بالدليل وليس باالستدالل -منها ان يدلل القاضى 

 .لى مارتبه عليها فال يشوبها خطأ فى االستدالل اوتناقض اوتخاذل إت تؤدي بمحض قرائن اواستدالال
  )٣٥٢ ص ٩٣ ق ٨ س ٢/٤/١٩٥٧نقض ( 
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سباب مناحي ألن تتضمن تلك اأ لبناءه ويلزم ي للحكم بالشكل الكافةسباب القانونيألنه يجب بيان اأ يف 
ن يتضمن أيضا أ والنص المطبق عليها والبد ة وظروفها القانونيةاقعركان الوأ ين تتضمن بيانا فأ فال بد ةمتعدد

 ةسباب فيما تضمنته سلفا كافيألن تكون تلك اأوالبد  ي بيانا كافيثباتا ونفيا فأ بني عليها الحكم ي التةدلألا

نتهت  للحكم اةسباب الموضوعيألوفى طريق مراقبه تلك ابداه مدافعا عن المتهم أ دفاع جوهري ةالطراح ثم
سيسا سليما أن يكون الحكم مؤسسا تأ مما يتطلب ى موضوع الدعوين تراقب شطرا هاما فألى إمحكمه النقض 

ن يكون أ له والبد ةدانإل نسب اةذ قررت المحكمإتوافرت لها شروط معينه كافيه لطرح دفاع المتهم  ةدلأعلى 

  .ليه الحكم من نتائجإلى ما انتهي إصل  الفي من هذا الرد ومؤديه فةنفس طريق سردها محققا لتلك الغاي
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خالال بحق الدفاع وقصور ذلك انه يتعين إيراده يعد إو أعدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم  

 ذلك يو دفوع وطلبات وواجبها فأوجه دفاع أافعه من دثير من الطاعن ومأن ترد على ما أ ةعلى المحكم

 . بحق الدفاع ةخالال من المحكمإحكام ومخالفه ذلك يعد ألد من احترام حقوق الدفاع وسالمه تسبيب امستم
  )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( 
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 بطالن تقريري الطب قام عليه على التمسك ب ن دفاع الطاعن قد قام من ضمن ماأوكان الثابت  
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 بأن التوقيع المزيل به محضر التنفيذ ٣/١١/٢٠٠٢الشرعي الواردان بأوراق االتهام واللذان قرر آخرهما والمؤرخ 
 .يابة العامة في تقديم الطاعن للمحاكمة الجنائية قد حرره الطاعن وذلك التقرير هو ذاته الذي استشهدت به الن
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في فحصهما للخط المحرر به التوقيع المنسوب صدوره عن الطاعن قد وقع القائم عليه في تناقضات 
ديم تنم عن انعدام الخبرة الفنية المطلوب توافرها لفحص مثيل تلك الحالة لكون نتاج فحصه هذا يترتب عليها تق

الطاعن للمحاكمة الجنائية أو استبعاده من االتهام لخلو أوراقه جميعها من ثمة ذكر للطاعن سوي محضر 
 .التنفيذ موضوع الفحص 
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ـمـن تـقـدم الطــاعن لالســتكتاب أال أن الســيد الخبـيـر معــد التقرـيـر التـفـت عــن فحــص ذـلـك االســتكتاب مـقـررا  
الـبـا ـفـي ذـلـك إرـفـاق أوراق رســمية تحمــل توقـيـع الطــاعن كــأوراق مضــاهاة بأـنـه غـيـر كــافي للوـقـوف عـلـي نتاجــه مط

 .يقوم عليها فحصه 
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 .ما أوراه في بند الفحص في كال التقريران أوضح تناقضات فنية تنم عن انعدام الخبرة لديه  
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 محضــر التنفيــذ هــو لخــط نســخي فــي  أن التوقيــع المــذيل بــه١٦/٣/٢٠٠٢أنــه قــد قــرر بــالتقرير المــؤرخ  
  . والمقدم بأوراق مضاهاة التوقيع المحرر به لخط رقعي١٨/٨/١٩٩٤مجموعه في حين أن عقد الزواج المؤرخ 
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 . أن التوقيع المزيل به خط رقعي في مجموعه ٣/١١/٢٠٠٢عاد وقرر في التقرير المؤرخ  
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 .ر للتوقيع المذيل به محضر التنفيذ بأن الطاعن هو المحر 
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الــذي حــدا بالمــدافع عــن الطــاعن بإبــداء مطلبــه الجــازم نحــو إعــادة أوراق االتهــام للطــب الشــرعي لبحــث  
 .وفحص التوقيع المنسوب صدوره عن الطاعن علي محضر التنفيذ 

 



 ٥٩

 �(8 F%�#K X:7:K� ���� F�!�NW O"���!4 

 والتــي قامــت فــي فحصــها ٠٠ام للطــب الشــرعي إلعــادة الفحــص مــن لجنــة ثالثيــة وتــم إحاـلـة أوراق االتهــ 
 .علي ذات أوراق المضاهاة السابق تقديمها للطب الشرعي حال صدور التقريران سالفي الذكر 
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 .بأن الطاعن لم يكتب التوقيع المذيل به محضر التنفيذ محل االتهام  

T��1W4 =�(�  

فقد قام دفاع الطاعن علي بطالن التقريران الواردان بأوراق االتهـام للتناقضـات الفنيـة التـي احتـوت عليهـا  
 معتكــزا فــي ذـلـك عـلـي مــا انتهــت عليــه تقريــر اللجنــة الثالثيــة وتقريــر أخــر استشــاري انتهــي إـلـي ذات النتيجــة ٠٠

 .والمؤكدة لبراءة الطاعن مما نسب إليه 
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التفـتـت عــن ذـلـك وأوردت حكمهــا الطعــين مخــال ـفـي تعرضــه ـلـذلك اـلـدفع واـلـذي احـتـوي عـلـي دالـئـل تؤكــد  
 . مؤكدا طرحه له متخذا من التقرير الباطل المنعدم الداللة عمادا لقضائه نحو إدانة الطاعن ٠٠مصداقيته 

�R����! =��4 

يخ معاصـــر للواقعـــة ـقــد قطـــع ـبــأن المـــتهم هـــو  ـفــي ـتــار٣/١١/٢٠٠٢ـبــأن تقرـيــر الطـــب الشـــرعي المـــؤرخ  
 وكـان هـذا ٠٠ ١٥/١٢/١٩٩٦الكاتب بخط يده التوقيع أسفل لفظ اإلجـراءات بمحضـر اإلخـالء والمسـتلم المـؤرخ 

التقريـر بمـا حــواه قـد جــري فـي ظـروف طبيعـيـة مماثلـة وـمـن ثـم ـفـإن المحكمـة إذ تـأس لـهـذا التقريـر ـفـي قائمـة أدـلـة 
 .الثبوت 
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 وفي ذات الظـروف ٣/١١/٢٠٠٢من أن تقرير اللجنة الثالثية قام علي ذات ما قام عليه التقرير المؤرخ  
الطبيعيــة المماثلــة حيــث أن ذلــك التقريــر األخيــر قــام فحصــه وصــوال لنتيجتــه تلــك علــي أوراق المضــاهاة المقدمــة 

 .والتي قام عليها أيضا فحص اللجنة الثالثية 
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 علــي ذات الســند المقــدم مــن الطــاعن كــأوراق مضــاهاة تحمــل توقيعــه الصــحيح فــي تــاريخ معاصــر قامــا 
 .لتاريخ ارتكاب الواقعة 
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 عن أن ما أورته محكمة الموضوع ال يكفي بحال من األحوال في طرح الدفع المبدي من الطاعن نحو 
 .ك التقرير بطالن ذل

84: ���� ��)� ��&'� �"F 4<3ء  

 أن الحكم الطعين وعلي الرغم مما تقدم من أسانيد تواكب القانون فقد تمسك بإطراح ذلك الدفع الجوهري  
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دون أن يتعرض لمغزاه وما تتضمنه من حقائق لبحث وتمحيص ما أثير به من دالئل بإجابتها ما يتغير بـه وجـه 
ان يتعــين عليهــا العمــل عـلـي تحقيـقـه كيفـمـا أوجــب المشــرع ـبـدال مــن طــرح ذـلـك اـلـدفع بمقوـلـة اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى فكــ

 .واهية تفتقد السند القانوني محله بحقوق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم الطعين واإلحالة 

 *]�[�� FN:�� L3�¤� :�#5K�4  1�#��  � v��%K� X:\��� ��"��� Q�1� p�1 - ;�<� z�04
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ليه وكان إ ة المسندة البحث مادام منكرا للتهمين تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فأ ةعلى المحكم 
 ة فتلتزم المحكمى الدعويي فأصح تغيير وجه الر ترتب عليه لو ييدفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذ

 .لى طرحه إ تؤدي ةسباب سائغأو ترد عليه بأمر فيه أل اةلى غايإن تحقيقه بلوغا أ
  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤حكام النقض س أ مجموعه ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

 pbG4- �b� 

ن كل طلب أ لمحكمه النقض ةالمستقر ومن المبادىء ةن حق الدفاع من الحقوق الدستوريأمن المقرر  
 ن تفصل فيه ويكون للفصل فيه ماأليها على سبيل الجزم إو وجه دفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع ويطلب أ

صبح أال أ مدونات قضاءها وين تمحصه وتجيب عليه فأ ة فيجب علي المحكمى الدعويي فأيتغير به وجه الر
 . خالل بحق الدفاعإلحكمها معيبا بعيب ا

  ) ١٢٢٦ ص ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 
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نه أال إ ة مناحي دفاعه المختلفيتلتزم بمتابعه المتهم ف  الةن المحكمأصل ألذا كان اإنه أمن المقرر  
نها ألمت بها على وجه يوضح عن أ وىنها واجهت عناصر الدعوأيدل على   حكمها ماين تورد فأيتعين عليها 

ليه إ وجهت يذا هي التفتت كليه عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمه التإنت بينها فليها ووازإفطنت 
مره فان حكمها يكون قاصر البيان أطرحت هذا الدفاع وهي على بينه منه ومن أنها قد أبما يكشف عن 
 .مستوجبا نقضه 

  ) ٣٣٨ ص ٧٢ رقم ٣٥ س ٢٥/٣/١٩٤٨نقض ( 
 وفى ذات المعني 

 )  ق ٥٣ه  لسن٦٤٩٢طعن ( 

=�('4 

نها يتعين أال إ ة مناحي دفاعه المختلفيتلتزم بمتابعه المتهم ف  الةن المحكمأصل ألنه ولئن كان اأ 
ليها إنها فطنت ألمت بها على نحو يفصح أ ىنها واجهت عناصر الدعوأيدل على   حكمها ماين تورد فأعليها 

 متعلقا بموضوعها ى وردا عليه مادام متصال بواقعه الدعويرادا لهإن تعرض لدفاع الطاعن أووازنت بينها وعليها 
مر فيه أل اة ارتكز عليها بلوغا لغايي بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التيذا قصرت فإوبتحقيق الدليل فيها ف
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ن حكمها يكون مشوبا إقسطته حقه فأحاطت به وأنها أ جملته ولم تورده على نحو يكشف عن يسقطته فأو
 .بالقصور 

  )٧٦٢-١٣٤-٣٦ س ٦/٦/٨٥قض ن( 
 وفى ذات المعني 

 ) ق ٥٤ لسنه ٤٦٨٣طعن ( 
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ييدا لدفاعه قد رد عليها ردا أ تمسك بها الخصم تي والقرائن التةدلألن استعرض اأذا كان الحكم بعد إ 
 القانون ويكون باطال  يتطلبهييكون مسببا التسبيب الذ ييد الدفاع فانه الأ لتةوراق المقدمألمثبتا بعدم دراسته ا

 .متعينا نقضه 
  ) ١٢ ص ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض ( 

 pbG ��' 

 ةركان الجريمأ بيانا تتحقق به ة للعقوبة المستوجبة على بيان الواقعةدانإلن يشتمل كل حكم باأانه يجب  
خلصت منها ثبوت التهمه  ارتكزت عليها واستي التةدلأل وقعت فيها ومؤدي اي دان المتهم بها والظروف التيالت

و أ جالء ووضوح بغير غموض ي مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون ذلك فةمع مراعا
 ة مكتملة صوره واضحيوراق ويكون ذلك فأل اي استخالص سائغ ينتجه الثابت فييضا فأاضطراب ويكون ذلك 

 الصحيح ومخالفه هذا النظر يبطل الحكم ويتعين عمال رقابتها على الوجهإالمعالم تمكن محكمه النقض من 
 . ةدلألن يقترن نقضه باأعند نظر الطعن فيه 

  ) ٨ ة قاعد٥٢ ص ٣٣ ة ق مج السن٥١ لسنه ٢٦٢٦ طعن رقم ١٩/١/١٩٨٢ ة جلسيحكم نقض جنائ( 

 =�(' pbG4 

ال أ ةعه المختلف مناحي دفاي غير ملزمه بمتابعه المتهم فةنه وان كانت المحكمأن المقرر بأمن حيث  
طرحت دفاع الطاعن أ ووازنت بينها وىنها واجهت عناصر الدعوأيدل على   حكمها ماين تورد فأن شرط ذلك أ

 .مره أوهي على بينه من 
 )  لم ينشر ٢٢١٥٠ طعن رقم ١٤/٥/١٩٩٢نقض ( 

 pbG �G4 

ذا التقرير بالرد على  بتبرير قضائها ويتحقق هي حكمها على قدر كافةقامإ تلتزم دوما بةبان المحكم 
 العقل والمنطق على ي فةسباب سائغأن تدلل بأدلته ومالحقته دليال دليال شريطه أوجه الدفاع دون الجري وراء أ

 .طرحها لمبني دفاع المتهم ولم ترد على دليل ساقه هذا الدفاع 
  ) ٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير ٥نقض ( 
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  فان كان منتجا ى الدعويثره فأ ين تنظر فأ دفاع كان عليها ة على المحكمذا طرحإمؤدي ذلك انه  
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 قضائها فان يثره فألى فحصه لتحقق على إ قضت ةدانه متسما بالجدي أذا ماإ ين تقدر مدي جديته فأفعليها 
 .هي لم تفعل كان حكمها قاصرا 

  )١٠٦٩ ص ١مج س ٣١ ١٢/٤/٨٠ ة ق جلس٤٨ سنه ٩٨٣ ق طعن رقم ٤٦ سنه ٥١٩طعن رقم ( 
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 يبداها المدافع عن الطاعن فأ يوراق الحكم الطعين جمعت بعض الدفوع التأن ألتبين لنا وبجالء  
 .مجلس القضاء 
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 حيـث انـه ـلـيس لـه أدنـي صــلة ٠٠هنـاك مـن انتحـل شخصــية الطـاعن فـي أحـداث االتـهـام الماثـل أن  -
 .بالمجني عليها أو بالطاعن 

 =�� �mJ *�1 L����4 

بأن عضو النيابـة العامـة قـرر عضـوها فـي مالحظتـه أن الصـورة الشخصـية التـي علـي الصـورة الضـوئية  
تهام والمرفق بأوراق التنفيذ تختلـف عـن الطـاعن وصـورته  نقابة المحامين المستخدم في ارتكاب االةلكرني

   .الشخصية المثبتة علي كرنيه نقابة المحامين المقدم للنيابة العامة منه حال مباشرتها للتحقيقات معه

 �'- ��- :84 

أن الشــخص المجـهـول صــاحب الصــورة الشخصــية المثبـتـة عـلـي كرنـيـه نقاـبـة المحــامين الخــاص بالطــاعن  
 .في أحداث ذلك االتهام هو مرتكب وقائعه منتحال في ذلك شخص الطاعن والمستخدم 

 إيجــارات جـنـوب الـقـاهرة ـقـد خـلـت تمامــا مــن ٩٥لســنة .... أن محاضــر الجلســات الخاصــة باـلـدعوى  -
 وهـو مـا قـدم ألجلـه الطـاعن حافظـة مسـتندات ٠٠حضور الطـاعن بهـا فلـم يثبـت أسـمه علـي أوراقهـا 

 . علي صحة دفعه انطوت علي تلك المحاضر تدليال
التوقيع الـذي يحمـل اسـم الطـاعن والمـذيل بـه محضـر التنفيـذ والتسـليم لـم يكتبـه الطـاعن كفيمـا قـررت  -

 .اللجنة الثالثية في تقريرها 

التوقيـع المـذيل ـبـه إقـرار اسـتالم المنـقـوالت بعـد إخـالء عــين النـزاع ثبـت أنـهـا كتابـة المجنـي عليـهـا أي  -
ذ علي العين محل إيجارها مما يبين زعم ما قررت به مـن أنهـا لـم تكـن أنها كانت متواجدة حال التنفي

 إال أن الحــق قــد ٠٠متواجــدة وهــو مــا أفســح المجــال للطــاعن بالحضــور عنهــا بموجــب وكالــه مــزورة 
كشـف أمرهــا فـي تآمرهــا عـلـي الطـاعن وـمـن كونهـا كاـنـت متواجــدة بـل وقاـمـت باسـتالم منقوالتـهـا الـتـي 

 .التنفيذ عليها كانت متواجدة بالعين حال 

لم يثبت استعمال الطاعن لثمة وكالـة مـزورة فـي الـدعوى المدنيـة وأن مـا ورد مـن مـذكر لتلـك الوكالـة  -
هــو مجــرد رقمهــا اـلـذي دون بــرول الســيد المستشــار عضــو اليمــين أو اليســار وعـلـي نحــو تــم إضــافته 



 ٦٣

تها بالمـداد الجـاف  وكـذا تـم إضـاف٠٠الختالف الخـط المحـرر بـه عـن الخـط المحـرر بـه بـاقي الـرول 
 وـلـم ـيـذكر بجــوار رـقـم الوكاـلـة أســم الطــاعن ٠٠عـلـي اـلـرغم مــن كــون اـلـرول محــرر ـبـالقلم الرصــاص 

 .كحاضر عن المجني عليها بموجب تلك الوكالة 

 O�T��� =�S X��4 

 .أكدت علي نحو قطعي بانتفاء صلة الطاعن بأحداث ذلك االتهام  
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ـيـث أن التحرـيـات بداـيـة انطــوت أوراق االتـهـام عـلـي ثالـثـة تحرـيـات مجــراه وـكـل منـهـا تـنـاقض ـمـع اآلخــر ح 
 لســنة ..فــي المحضــر رقــم .... رئــيس مباحــث .... األولــي تحريــات المباحــث التــي تمــت بمعرفــة الرائــد 

 : فقد جاءت كاألتي ٣/٣/١٩٩٧ إداري الظاهر والمؤرخة في ١٩٩٧
 عــام وقــد قامــت المســتأجرة بتــرك العــين ١٩ذ حــوالي منــ....... وزوجهــا ....... كــان مقــيم بهــا كــال مــن 

حكــم طــرد بمعرـفـة  مــدة حــوالي ســنة ونصــف تقريـبـا وكاـنـت تـتـردد عليهــا عـلـي فـتـرات حـتـى صــدور وغلقهــا
وقد تم تنفيذ الحكم منذ حـوالي شـهرين والنصـف تقريبـا بقـوة مـن الشـرطة ومحضـري الظـاهر ..... المالك 

 .مها للمالك ٕباستالم منقوالتها واخالء العين وتسلي.... وقد قام المالك باستالم العين وقامت المستأجرة 
 ٣٠/٥/١٩٩٨ والمحــررة بـتــاريخ ١٩٩٨  /١١/٦أمــا الثانيــة وهـــي تحريــات الشـــرطة الــواردة للنيابــة بـتــاريخ 

 :اثبت األتي ... باحث قسم ضابط م.... معرفة النقيب  ) ٢٧/٣٦صفحة (
نة  لســ....حيــث وردت تحريــات الشــرطة واثبــت بهــا أنــه بالنســبة لقــرار النيابــة العامــة فــي المحضــر رقــم  

بقيـام ..... والتي تضررت فيه من المشكو في حقه .....  إداري الظاهر الخاص ببالغ المواطنة ١٩٩٧
 إيجــارات كـلـي جـنـوب القــاهرة ١٩٩٥ لســنة .....ـفـي اـلـدعوى رـقـم األخـيـر بتزوـيـر ـتـوكيالت رســمية ثابتــة 

ب األحمـــر وتـــم التحريـــات أن تلـــك التـــوكيالت قـــد اســـتخدمت وتـــم تزويرهـــا بـــدائرة قســـم الـــدروقـــد أســـفرت 
   .هو القائم بالتزوير..... أثبتت هذه التحريات أن المتهم األول استعمالها في محكمة جنوب القاهرة 

والتـــي أثبـــت بهـــا أن الطـــاعن وآخـــر قـــام بتزويـــر التـــوكيالت .... والتحريـــات الثالثـــة هـــي تحريـــات الرائـــد  
وى المدنيــة وكــذا فــي التوقيــع علــي واســتعمالها فيمــا زورت مــن أجلــه بــأن حضــر بموجبهــا بجلســات الــدع

 .ٕمحضر التنفيذ واخالء عين النزاع محل إيجار المجني عليه 
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 ..رئــيس مباحــث الظــاهر ـفـي المحضــر رقــم ..... وحـيـث أن التحريــات األوـلـي التــي تمــت بمعرفــة الراـئـد  
أقرت بعدم وجود تزوير وأن المجني عليها سلمت  ٣/٣/١٩٩٧الظاهر والمؤرخة في  إداري ١٩٩٨لسنة 
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العـين للمالـك واسـتلمت منقوالتهـا منـه وهـذه التحريـات يؤـيـدها شـهادة أكثـر مـن أربعـة أشـخاص مـن جـيـران 
خ ة الـوارد للنيابـة بتـاريطثـم جـاءت تحريـات الشـرالمجني عليها كلهم يشهدون بتواجـدها أثنـاء تنفيـذ الحكـم 

ضــابط مباحــث .... بمعرـفـة النقيــب  ) ٢٧/٣٦صــفحة  ( ٣٠/٥/١٩٩٨ والمحــررة بـتـاريخ ١١/٦/١٩٩٨
  فقط....قسم الظاهر ثم ذكرت أن هناك تزوير تم بدائرة قسم الدرب األحمر بمعرفة المتهم األول 

.. .. جــنح الظــاهر والمحــرر بمعرفــة الرائــد ١٩٩٨لســنة ... ومــن ثــم التحريــات الخاصــة بالمحضــر رقــم 
 .تلقي باالتهام علي الطاعن والمتهم األول باالشتراك فيما بينهما 
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  .أن الطاعن استخدم الوكالة المزورة في الحضور عن المجني عليها بجلسات الدعوى المدنية -
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كيفمـا ( سات تلك الـدعوى خلـت تمـام ممـا يتضـح معـه مثـول الطـاعن بهـا علي الرغم من أن محاضر جل
  .)أوضحنا سلفا 

 .أن الطاعن قام باستخدام الوكالة المزورة في التوقيع علي محضر التنفيذ  -
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 .حيث أنه ثبت من تقرير اللجنة الثالثية أن التوقيع المنسوب صدوره عن الطاعن لم يقم هو بكتابته 
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فإنه ثبت للنيابة العامة أن الطاعن لم يكن متواجدا حال التنفيذ علي عين النزاع وذلـك الخـتالف الصـورة 
الشخصية التي علي كرنيه نقابة المحامين عن الطاعن وصورته الشخصية علـي الكرنيـة الخـاص بـه أي 

 .هذا االتهام أن هناك شخص مجهول انتحل شخص الطاعن واستخدم بطاقة عضويته في ارتكاب 
أن سند تلك التحريات األوراق التي أطلع عليها مجريها بمحكمة جنوب القـاهرة وشـهر عقـاري جنـوب  -

  . في حين أن كافة تلك األوراق ليست في هذه الجهات بل هي محرزة أمام النيابة العامة٠٠القاهرة 
فــي حــين أن  .... أن ســند تلــك التحريــات أيضــا بالبحــث عــن الطــاعن فــي مســكن ال يقطــن بــه وهــو -

وهـو مـا غفـل عنـه مجـري التحريـات التـي إن صـدق فـي إجرائهـا لـتمكن مـن الوصــول ....... مسـكنه 
  .إلي مسكن الطاعن الصحيح والكائن بذات الشارع الذي أوري إجرائها تحرياته فيه

تقــاعس مجــري التحريــات عــن الوصــول إلــي الشــخص المجهــول صــاحب الصــورة الشخصــية المثبتــة  -
  بل أن مجريها لم يتوصل ٠٠ورة الضوئية لكرنيه نقابة المحامين المرفق بأوراق التنفيذ علي الص



 ٦٥

 .إلي اختالف تلك الصورة عن الطاعن أي انه لم يطالع أوراق التنفيذ التي هي سند االتهام 
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قد جاء منكرا لالتهام الذي نسب الى الطاعن وورد موصوفا بالدفاع الجوهري حيث يترتب عليه لو  
  النقض فى العديد من احكامهاةلزمت محكمأي فى الدعوي لذا أوجه الرن يتغير به أصادف صحيح القانون 

 بتحقيق دفاع المتهم بلوغا الى غايه االمر فيه اوالرد عليه باسباب سائغه تؤدي لموضوعانفه الذكر محكمه ا

 .الى اطراح دفاعه واال يصبح حكمها معيبا بعيب االخالل بحق الدفاع 
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ر طراحه دون النظإلى إ تؤدي ةسباب سائغأقد التفت كليا عن الرد على ذلك الدفاع على شكل منفرد ب 
ي بالدعوي فلم تقسطه حقه فى البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العامه ألى حيويته فى تغيير الرإ

 .المتبعه فى بحث االدله الجنائية 
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أن ذلك الدفاع دفاع موضوعي لم ينل ما استقر بوجدان وعقيدة المحكمة بارتكاب الطاعن لواقعة االتهـام  
 . تلتفت عما قدمه من أوجه دفاع  فإن المحكمة إذ٠٠
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ال تكفي لطرح دفاع الطاعن الجوهري والذي اعتكز المدافع في إبدائه علي سند مـن أوراق االتهـام وعلـي  
 .دالئل فات علي النيابة العامة تداركها 
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ال ينـال ممـا  وهذا بقولها أن ذلك الـدفاع ٠٠دركه غيرهم معناها مستور في ضمائر من صدرت عنه ال ي 
 .استقر بوجدان وعقيدة المحكمة 
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مـن أن الحكـم يـكـون غيـر مقـنـع ويتعـين نقضــه ألن هـذه العـبـارات أن كـان لـهـا معنـي عـنـد واضـعي الحـكـم  
غرض أن يعلـم مـن لـه حـق المراقبـة علـي أحكـام فإن هذا المعني مستور في ضمائرهم ال يدركه غيرهم حيث أن ال

القضاء من الخصوم وجمهور ومحكمة نقض ما هي مسـوغات الحكـم وهـذا العلـم البـد لحصـوله مـن بيـان مفصـل 
وـلـو إـلـي ـقـدر تطمــئن معــه اـلـنفس والعـقـل أي أن القاضــي ظــاهر العــذر ـفـي إيـقـاع حكمــة عـلـى الوجــه اـلـذي ذهــب 

  .إليه
 )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ القواعد القانونية ج مجموعة٢٨/٢/١٩٢٩نقض جلسة ( 
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 ن الحكم الطعين قد قضى بادانه الطاعن دون تحقيق ذلك الدفاع وبما يحمله من اجراء أوكان الثابت  



 ٦٦

 وهي بذلك اهدرت دفاعا ٠٠جوهري كان يتعين على محكمه الموضوع اعماله حتى يسلم حكمها من النقض 
 اال انها لم تعطه ذلك الحق رغم ان محكمه ها تغير وجه الرأي فيح  صب عليه لوكان متعلقا بتحقيق دليل يترت

 .النقض اوجبت عليها ذلك 
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لماكان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوي  

 حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا الى غايه االمر ةحكمذا لم تقسطه المٕاي فيها وأويترتب عليه لوصح تغيير وجه الر

 .حاله إلن الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه واإفيه ف

  ) ٩٥ ص ٢٣ ق ٢٤ احكام النقض س ٢٢/١/١٩٧٣( 
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 . ةحالإلالذى اصبح معه الحكم الطعين مخال بدفاع الطاعن فيتعين بذلك نقضه وا 
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 بالرد ةن المحاكمات القانونيه المنصفه تتطلب احترام حق الدفاع ولضمان هذا االحترام تلتزم المحكمأ 
جرائي هو إمشوب بعيب ن الحكم الذى يخل بهذا االلتزام يكون إوجه الدفاع الجوهري ومن ثم فأعلى كل 

 .خالل بحق الدفاع إلا

وجه أغفال الرد على إلدليل الذى تؤسس عليه المحكمه اقتناعها فان  ووفقا لقرينه ا٠٠خري أ ةومن جه 
الدفاع الجوهري يخل بمقدمات االدله التى اسست عليها المحكمه اقتناعها مما يشوب سالمه االستقراء ويعيب 

حاطه إلهو ماشاب االستقرار من عيب بسبب عدم االحكم فى ذات الوقت بالقصور فى التسبيب ووجه القصور 

 .طراح الدفاع الجوهري إدت الى أسباب التى ألبا
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 تاليه ةى مرحلأ فى ةوراق الدعوي يكون واقعا قائما مطروحا دائما على المحكمأالدفاع المسطور فى  
لك الطاعن في ثارته ذلك بان السلم به ان مسأوهو مايوجب عليها ابداء الراي بشانه فى ان لم يعاود الطاعن 

دله فى المواد الجنائية اليصح ان يكون رهنا بمشيئه الطاعن فى الدعوي فاذا هي ألشان هذا الدليل الن تحقيق ا
التفتت عن تحقيق هذا الدليل فعليها ان تبين عله ذلك بشرط االستدالل السائغ للمحكمه متي رات ان الفصل فى 

  . مادام ذلك ممكناالدعوي يتطلب دليل بعينه فاذا عليها تحقيقه
  ) ٤٤٢ - ٨٤ - ٢٩ س ٢٤/٤/١٩٧٨نقض ( 

 



 ٦٧
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نه يتعين عليها أال إ ة المتهم فى مناحي دفاعه المختلفة التلتزم بمتابعةن المحكمأصل ألنه ولئن كان اأ 
 نها فطنت اليهاألمت بها على وجه يفصح عن أنها واجهت عناصر الدعوي وأن تورد فى حكمها مايدل على أ

 .ووازنت بينها 
  ) ٧٦٢ ص ١٣٤ ق ٣٦ احكام النقض س ةمجموع( 
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ذا كان الدفاع الذى تمسك به الطاعن يعد فى خصوص الدعوي المطروحه دفاعا جوهريا مما كان إ 
ليه قضاؤها بشانه اما وهي قد إن تتناوله فى حكمها بيانا لوجه ما انتهي أن تمحصه وأيتعين معه على المحكمه 

مره فان حكمها يكون قاصر أنها قد اطرحته وهي على بينه من أكليه عن التعرض له بما يكشف عن التفتت 
 .البيان 

  ) ١١٢ ص ٣ ق ٢٤ احكام النقض س ١/١/١٩٧٣( 
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ابدي فى مرافعته امام  وقد ٤/٣/٢٠٠٧للطاعن دفاع واقع وقائم مسطور وثابت بمحضر الجلسه المؤرخ  
 ينفك عنه الطاعن بل تمسك به وبالثمره التى قد تنتج عنه لو ان محكمه الموضوع هيئه محكمه الموضوع ولم

 .اتجهت صوبه وصوب تحقيقه 

 X:\��� =�S d!  �4 
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 .في انتفاء الركن المادي لجريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور في حق الطاعن  
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ـلــالزم لقـيــام جريـمــة التزويــر ـفــي حـــق الطـــاعن هـــو قيامــه عـلــي تغيـيــر الحقيـقــة وذـلــك هـــو الــركن الـمــادي ا 
 .عنصر أساسي في التزوير ال يقوم في حق المتهم أال بإحداثه 
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جريمة التزوير في األوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسـائل التـي نـص عليهـا 
 .ن القانو

  )٢٥/٣/١٩٦٨ ق جلسة ٣٨ لسنة ٢٤٥الطعن رقم ( 
والــركن المــادي اـلــالزم لقيــام جريـمــة اســتعمال المحـــرر المــزور فــي حـــق الطــاعن هـــو اســتخدامه المحـــرر 

 . ويتحقق ذلك بإظهاره والتمسك به كما لو كان صحيحا ٠٠المزور فيما أعد له 
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عمال األوراق المـزورة يتحقـق باسـتخدام المحـرر المـزور فيمـا زور مـن أجـلـه الـركن المـادي فـي جريمـة اسـت
 . الخ ٠٠٠



 ٦٨

  )١٧/١١/١٩٨١ ق جلسة ٥١ لسنة ٢٤١الطعن رقم ( 
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يتعــين لقيامهمــا فــي حــق الطــاعن أن يصــدر عنــه فعــال ايجابيــا يصــح القــول عنــه بأنــه يتــوافر بــه الــركن 
 . لتلك المحررات ومن ثم استعماله لها في وزرت من اجله  وهو تزويره٠٠المادي فيهما 
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ثبت أن الطاعن ليس هو كاتب التوقيع المذيل به محضر التنفيذ محل االتهـام كيفمـا وضـح فـي نـتج  -
 .تقرير اللجنة الثالثية 

أن الطاعن لم يكن هو المتواجد حال حصول التنفيذ علي عـين النـزاع  ولـيس هـو مقـدم الوكالـة ثبت  -
المزورة إلي السيد محضـر التنفيـذ بوصـفة وكـيال عـن المجنـي عليهـا بـل أن القـائم بـذلك شـخص أخـر 
مجهول وذلك يتضح من مالحظة السيد عضو النيابة العامة من أن الصورة الشخصـية المثبتـة علـي 

رنيه نقابة المحامين تختلف عن الطـاعن ومـن الثابـت ان الصـورة الضـوئية لـذلك ارة الضوئية لكالصو
الكرنيــة هــي المقدمــة مــن الشـــخص صــاحب الصــورة الشخصــية المثبـتــة عليــه للســيد محضــر التنفـيــذ 

 .ومعها الوكالة المزورة 

ت جنوب القاهرة  إيجارا١٩٩٥لسنة .... ثبت أن الطاعن لم يحضر ثمة جلسة من جلسات الدعوى  -
ويبــين ذلــك وبجــالء مــن مطالعــة محاضــر جلســات الــدعوى ذاتهــا والتــي خلــت تمامــا مــن ذكــر أســم 

  .الطاعن كحاضر عن أحد خصوم تلك الدعوى
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أكدت وبالقطع عدم وجود ثمة فعل إيجـابي صـادر عـن الطـاعن بوقـائع االتهـام سـواء فـي جريمـة التزويـر 
 .ر المزور مما تنهار معه كال الجريمتان أو استعمال المحر
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يرادا وردا فلم تتعرض له فى حكمها الطعين إطرحت ذلك كله من شمول حكمها له أ الموضوع ةمحكم 
ما ان ٕا وهجب المدافع لتن أما إ حيث من المتعين عليها ٠٠ الدفاع بذلك ضوابط الرد على مثيل ذلكمخالفه 

 .طراحه إلترد عليه ردا سائغا يكفى 
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لى طلباته فى تحقيق الدعوي او إن تجيب الدفاع أما أوجه الدفاع الجوهري أ فى سبيل ةعلى المحكم 

  .يث يكفى قيام الحكم على اسباب تكفى لحمل قضائه بطرح الدفاع الجوهريان ترد عليه فى حاله رفضها ح

  )٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير سنه ١٥نقض ( 



 ٦٩

  )٣٣٢ ص ٢٥٥ رقم ٦ مجموعه القواعد ج١٩٤٣ نوفمبر سنه ٨نقض ( 
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 الطعين الذى يهدر هذا الدفاع ويخل بحقوق المدافع عن الطاعن مما يتعين معه نقض ذلك الحكم 
  ةحالإلوا
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رات كان او حوافظ مستندات هومتممه للدفاع الشفوي تلتزم المحكمه ن الدفاع المكتوب مذكأمن المقرر 
 .بان تعرض له ايرادا وردا واال كان حكما معيبا بالقصور واالخالل بحق الدفاع 

 ) ق ٥٩ لسنه ٣١٣ طعن - ١٩١ - ٢٤ - ٤٢ س - ١٩/١/٩١نقض ( 
  )٣٧٨ - ٨٢ - ٣٥ س - ٣/٤/٨٤نقض ( 
  )٥٧٩ - ١١٠ - ٢٩ س - ٧٨//١١نقض ( 

  )٦٣ -١٣ -٢٨ س - ١٦/١/٧٧نقض ( 
  )١١٣ - ٢٤ - ٢٧ س - ٢٦/١/٧٦نقض ( 
  )١٣٧٨ - ٢٨١ - ٢٠ س - ٨/١٢/٦٩نقض ( 

�('4 

نه أال إ التلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه ةن المحكمأصل ألذا كان اإنه أمن المقرر  
نها ألمت بها على وجه يوضح عن أ الدعوي ونها واجهت عناصرأن تورد فى حكمها مايدل على أيتعين عليها 

ليه إ التى وجهت ةذا هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمإفطنت اليها ووازنت بينها ف
ن حكمها يكون قاصر البيان إمره فأنها قد اطرحت هذا الدفاع وهي على بينه منه ومن أبما يكشف عن 
 .مستوجبا نقضه 

  )٣٣٨ ص ٧٢ ، رقم ٣٥ ، س ٢٥/٣/١٩٤٨نقض ( 
 وفى ذات المعني

 ) ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن رقم ( 
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وـكـان الثاـبـت ـمـن مطالعــة مــذكرة دـفـاع الطــاعن مــن أنـهـا تضــمنت العدـيـد مــن اـلـدفوع الجوهرـيـة والـتـي مــن  
اعن والذي لم يـورده بينها دفعه ببطالن أقوال شهود اإلثبات علي نحو تنعدم معه داللتها في نسب اتهام جهة الط

الحكــم الطعــين فــي مدوناتــه حتــي ال تكلــف محكمــة الموضــوع هيئتهــا فــي عنــاء بحثــه وتمحيصــه وثــم الــرد عليــه 
 .باسباب سائغة 
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 :وقد استند ذلك الدفع في البطالن علي ما قرر به الشهود في أقوالهم وهذا علي النحو التالي  
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دائـــرة قســـم الظـــاهر ملـــك ........... هدت بأنهـــا مســـتأجرة شـــقة بالعقـــار  شـــ– المجنـــي عليهـــا –....... 
إال إنهــا فوجئــت بصــدور حكــم بطردهــا مــن تلــك الشــقة وتنفيــذه بــدون علمهــا بــذلك وتبــين لهــا ..... المــتهم األول 

 إيجـــارات كـلــي جـنــوب القـــاهرة ١٩٩٥لســـنة .... حضـــور الطـــاعن بصـــفته وكـــيال عنهـــا أثنـــاء نظـــر اـلــدعوى رقـــم 
قيع عنها علي محضر اإلخالء والتسليم نفـاذا للحكـم الصـادر فـي الـدعوى سـالفة الـذكر بموجـب وكالـة نسـبت والتو

 توثيق جنوب القاهرة إال أن تلك االقـوال تنـاقض مـع ٩٤لسنة ....  و ٩٦لسنة .... زورا إليها والتي تحمل ارقام 
ع صـاحب العقـار وان المجنـي عليهـا كاـنـت الـذي شـهد أنـه ـكـان هنـاك محـامين مـ......... / السـيد   مـا قـرر بـه 

(  ونص ذلك بأنه أنا مـش عـارف بالضـبط همـا قـالوا لـبعض أيـه ٨/١٧حاضرة واقعة التسليم وذلك بالصفحة رقم 
بس اللي حصل أنها مضت علي ورقة قدامي وبعد كده قالت له إنهـا عـاوزه ) يقصد المتهم األول والمجني عليها 

 .ن والقضية وهو رد عليها وقالها انا هرضيك فلوس ألنها صرفت علي المحامي
 إداري الظـاهر قالـت نصـا ١٩٩٧ لسـنة ...هذا فضال عن ما قررت به المجني عليها فـي المحضـر رقـم  

اللي حصل أنه أنا تركت الشقة الخاصة بي منذ فترة وذلك إلقامتي مع والـدتي حيـث إنهـا مسـنة وغالبـا مـا اتـردد (
ـنـدما توجهــت إـلـي الشــقة وجــدت أن ـبـاب الشــقة مكســور وعلـيـه ـبـاب حدـيـدي جدـيـد عليهــا مــن حــين آلخــر والـيـوم ع

قـام بكســر البـاب واالسـتيالء عـلـي الشـقة ـثـم  ...... /وباالسـتعالم مـن الجـيـران عرفـت ـبـأن صـاحب العقـار الـمـدعو
 .جاءت بعد ذلك في تحقيق النيابة 

ـقـوال ـثـم ـتـاتي بـقـول مختـلـف  ـبـأن ـقـررت ـبـذات األ٢/٢ـثـم أـكـدت بمحضــر مباحــث األـمـوال العاـمـة صــفحة 
 حـيـث ذكــرت نصــا واـلـدتي مســنة فأـنـا رحــت علشــان ٢٤ الســطر ٣٥/٤٤ورواـيـة أخــري ـفـي تحقـيـق النياـبـة صــفحة 

أراعيها وسبت شقتي مقفولة وقعدت فترة طويلة حوالي ثالث شهور تقريبا وبعدين بعت ابني علشان يطمـئن علـي 
ومتغيـر بـاب حديـد وانـه معـرفش يـدخل الشـقة فأنـا رحـت عملـت الشقة فجاء وقالي أن الشقة الباب بتاعها مكسور 

 إداري الظاهر وبعدين لما عرفـت أن صـاحب البيـت هـو اللـي ٩٧لسنة .... محضر األول في قسم الظاهر برقم 
 وذـلـك ٠٠عمــل كــدة علشــان يأخــذ الشــقة ويطردـنـي منهــا رحــت عمـلـت محضــر ـثـاني ـفـي مباحــث األمــوال العامــة 

 .ت عن أقوال المجني عليها لبطالنها  التناقض كفيل بااللتفا

 *]�[�� �8����: 

ويشـــهد اثنـــاء تـــداول ........ قـــاهرة ومقـــيم ال........  ايجـــارات محكمـــة ٢٢ أمـــين ســـر الـــدائرة –...... 
 ايجارات جنوب القاهرة مثل الطاعن في الدعوى بصـفته وكـيال عـن المجنـي عليهـا بتوكيـل ٩٥لسنة .... الدعوى 

توثيق جنوب القاهرة واثبت ذلك بمحاضر جلساتها وذلك القول لم يصدر عن الشاهد ولم يقرر  ١٩٩٤ لسنة ....
به حيث أن نص أقواله أن المحامين بيقفوا أمام رئيس الدائرة ويثبتوا توكيالتهم وانه ال يعرف شيء أكثر من ذلك 

حضــوره فـي أي جلســة ـمـن  مـع العـلـم أن محضـر الجلســة المـنـوه عنـه ـلـم يثـبـت بـه حضــور الطــاعن ولـم يثـبـت ٠٠
جلسات الدعوى عن المجني عليها نضف إلي ذلك أن محامي المجني عليها في عريضـة االلتمـاس عـن الـدعوى 
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برجـاء التفضـل بمراجعـة رول "  ايجارات جنوب في الصفحة الثانية الفقـرة الرابعـة قـال بـالنص ٩٥ لسنة .....رقم 
ميعا حيث أن هذا التوكيل لم يثبت علي األطالق بـرول السـيد الهيئة مجتمعة ليتضح االختالف الواضح بينهما ج

 ....الفاضــل رئــيس الهيئــة وال فــي محضــر الجلســة الخــاص بســكرتير الجلســة ولكننــا فوجئنــا بــه مثبــت تحــت رقــم 
 جنوب القاهرة بالرول الخاص باحد أعضـاء الـدائرة االيمـن أو األيسـر بالمـداد األزرق بـالرغم مـن أن ١٩٩٤لسنة 

بيانات الخاصة بهذا الرول مكتوبة بالقلم الرصاص وبخط مغـاير لهـذا الخـط وهـذا التوكيـل مـزور وال وجـود كافة ال
لــه علــي االطــالق وهنــا يتضــح أن التزويــر الــذي يقصــده محــامي المجنــي عليهــا هــو تزويــر مــادي فــي رول أحــد 

 .إيجارات ... السادة األعضاء للدائرة 
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ويشهد اثنـاء قيامـه بتنفيـذ الحكـم الصـادر فـي ..........  محكمة الظاهر ومقيم  سنة محضر٢٣....... 
 ايجــارات جنـوب الـقـاهرة مـثـل الطـاعن بصــفته وكـيال عــن المجنـي عليـهـا بالتوكـيـل ١٩٩٥لسـنة ..... الـدعوى رـقـم 

 .  توثيق جنوب القاهرة واثبت ذلك بمحضر التنفيذ وسلمه الوحدة السكنية نفاذا للحكم٩٦ لسنة ... 
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أن الســـيد المحضـــر لـــم يشـــهد علـــي الطـــاعن ولكنـــه شـــهد علـــي الشـــخص الـــذي تقابـــل معـــه يـــوم التنفيـــذ 
والموجــودة صــورته بالصــورة الضــوئية لبطاقــة العضــوية المــزورة المنســوبة زورا للطــاعن حيــث أن الســيد المحضــر 

لسـنة .... مناقضـة ألقـوال الشـهود فـي المحضـر رقـم جاءت روايته لما حدث يوم التنفيذ غير متفقة مـع المنطـق و
 إداري الظاهر فقد ذكر أنه وجد الطاعن داخل الشقة واطمـأن لـه لعـدم وجـود آثـار عنـف علـي بـاب الشـقة ١٩٩٧

وأمر الحاضر بإخالء العين فتم إخالئها وتسليمها للمالك فهذه الرواية غير منطقية علي اإلطالق ولكـن المنطقـي 
 إداري الظـاهر كـاآلتى ٩٧لسـنة .... متهم األول والمجنـي عليهـا والـذين شـهدوا فـي المحضـر رقـم شهادة جيران ال

والتــي شــهدت بــان المجنــي عليهــا كانــت موجــودة وقــت تنفيــذ الحكــم وســلمت الشــقة للماـلـك فــي وجــود .... /الســيدة
أخلـت العـين محـل الـنـزاع والتـي شـهدت أن المجنـي عليـهـا أنزلـت عفشـها بنفسـها و...... / الشـرطة وكـذلك السـيدة 

وشـــاهدتها وهـــي بتنـــزل المنـقـــوالت مـــن الشـــقة والســـيارات كاـنـــت بتحمـــل أمـــام العقـــار ـفـــي وجـــود الشـــرطة وـكـــذلك 
واـلــذي شـــهد ـبــأن المجـنــي عليـهــا نزـلــت العـفــش مــن الشـــقة وأخـلــت الشـــقة وـقــوة ـمــن الشـــرطة حضـــرت ..... /الســيد

والــذي شــهد بــأن المجنــي عليهــا جــت وكــان ) العقــارحــارس (...... / وســلمت المالــك الشــقة خاليــة وكــذلك الســيد
معاها المحامي واستلمت المنقوالت ونزلته من الشقة والشرطة جت بقوة وسلمت الشقة خالية أكد هذه الشهادة مـرة 

 السطر العشرين وأكد أن المجني عليها كانـت موجـودة يـوم التنفيـذ ٧/١٦أخري بتحقيقات النيابة في الصفحة رقم 
 وتـلـك األـمـور أـكـدت بطــالن تـلـك الشــهادة ٠٠والتـهـا ومضــت للماـلـك عـلـي ورـقـة التنفـيـذ ـفـي حضــورها واســتلمت منق

 .ومخالفتها لحقيقة الواقع 
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 ســنة رائــد شــرطة ورئــيس مباحــث قســم الظــاهر ولكنــه معلــوم جهــه عملــة أن تحريــات ٣٥........ الرائــد  
خــر اشــتركا معــا آخــر مجهــول ـفـي تزوـيـر الـتـوكلين ســالفي أســفرت عــن صــحة مــا شــهد ـبـه ســابقيه وأن الطــاعن وآ
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البيان بأن أمداه ببيانتها فمألهما بخط يده ومهرهما بخاتم مقلد منسوب صدوره لـذات الجهـة الموثقـة للتـوكلين بعـد 
 أن قاما باصطناعه وأن المتهمين استغال هذين التوكلين مع علمهما بتزويرهما علي النحو الذي شهد به سابقية 

 :بين أن هناك ثالث تحريات مباحث متناقضة وهي كالتالي وي
 ١٩٩٧لسـنة ... رئـيس مباحـث الظـاهر فـي المحضـر رقـم ..... تحريات المباحث التي تمت بمعرفة الرائد : أوال 

وزوجهـا .....  كـان مقـيم بهـا كـال مـن ٠٠"  فقد جـاءت كـاألتي ٣/٣/١٩٩٧إداري الظاهر والمؤرخة في 
عام وقد قامت المستاجرة بترك العين وغلقها مدة حوالي سنة ونصف تقريبا وكانـت  ١٩منذ حوالي ..... 

وقــد تــم تنفيــذ الحكــم منــذ حــوالي ...... تتــردد عليهــا عـلـي فتــرات حتــى صــدور حكــم طــرد بمعرفــة الماـلـك 
شـــهرين والنصـــف تقريبـــا بقـــوة مـــن الشـــرطة ومحضـــري الظـــاهر وقـــد قـــام المالـــك باســـتالم العـــين وقامـــت 

 .ٕباستالم منقوالتها واخالء العين وتسليمها للمالك هذه التحريات األولي ..... المستاجرة 
 ٢٧/٣٦ صـــفحة ٣٠/٥/١٩٩٨ والمحـــررة بتـــاريخ ١١/٦/١٩٩٨تحريـــات الشـــرطة الـــواردة للنيابـــة بتـــاريخ : ثانيـــا 

 وأثـبـت ٠٠حيـث وردت تحرـيـات الشــرطة " ضــباط مباحــث قسـم الظــاهر اثـبـت األـتـي .... بمعرفـة النقـيـب 
 إداري الظــاهر الخــاص ـبـبالغ ١٩٩٧لســنة ....  أاـنـه بالنســبة لـقـرار النياـبـة العامــة ـفـي المحضــر رـقـم بهــا

بقيـــام األخيـــر بتزويـــر تـــوكيالت .......... التـــي تضـــررت فيـــه مـــن المشـــكو فـــي حقـــه ....... المواطنـــة 
ـيـات أن تـلـك  إيجــارات كـلـي جـنـوب الـقـاهرة وـقـد أســفرت التحر٩٥لســنة .... رســمية ثابـتـه ـفـي اـلـدعوى رـقـم 

التوكيالت قد استخدمت وتم تزويرها بدائرة قسم الـدرب األحمـر وتـم اسـتعمالها فـي محكمـة جنـوب القـاهرة 
 .هو القائم بالتزوير ..... أثبتت هذه التحريات أن المتهم األول 

ي جــاءت والتــ....  جــنح الظــاهر والمحــرر بمعرفــة الرائــد ٩٨لســنة ... التحريــات الخاصــة بالمحضــر رقــم : ثالثــا 
 .متناقض تماما مع ما سبق وهو ما اورته النيابة في ادلتها 

وهــذه التحريــات الثالثــة نجــد بهــا تنــاقض شــديد وكــل منهــا ينفــي اآلخــر فالتحريــات األولــي تمــت بمعرفــة  
 أـقـرت ٣/٣/٩٧ إداري الظــاهر والمؤرخــة ـفـي ٩٨لســنة .... رـئـيس مباحــث الظــاهر ـفـي المحضــر رـقـم .... /الراـئـد

 تزويـر وأن المجـنـي عليـهـا سـلمت الـعـين للمالـك واســتلمت منقوالتـهـا منـه وهــذه التحريـات يؤـيـدها شــهادة بعـدم وجــود
اكثر من أربعـة اشـخاص مـن جيـران المجنـي عليهـا كلهـم يشـهدون بتواجـدها اثنـاء تنفيـذ الحكـم ثـم جـاءت تحريـات 

ضابط ...  بمعرفة النقيب ٢٧/٣٦ الصفحة ٣٠/٥/٩٨ والمحررة بتاريخ ١١/٦/٩٨الشرطة الواردة للنيابة بتاريخ 
فـقـط ـثـم .... مباحــث قســم الظــاهر ـثـم ذكــرت أن هـنـاك تزوـيـر ـتـم ـبـدائرة قســم اـلـدرب االحمــر بمعرـفـة المــتهم األول 

والـتـي جــاءت ... /  جـنح الظــاهر والمحــرر بمعرـفـة الراـئـد ٩٨لســنة ... جـاءت التحرـيـات الخاصــة بالمحضــر رـقـم 
 . خالية مجردة من الدليل منعدمة السند

 مبتغيـا مـن ة المـوقرةلـى الهيئـإ دفـاع الطـاعن والتـى تقـدم بهـا ةلـك الـدفوع فـى مـذكرتوعلى الرغم من ورود 
لـى إ لحملهـا ةسـباب كافيـأطراحهـا بإو أ ٠٠لـى وجـه الحـق بهـا إ بصلبها وصـوال ةوراء ذلك احقاق دفوعه المسطور

 . نحو صحيح واكب القانون تت علىأنها أ الطاعن ومن ةلى سالمه محاكمإذلك ولكي يطمئن قلبه 

W T- 9 

  الذكر على الرغم من جوهريتها مخالفا بذلك ةالحكم الطعين قد طرح جماع ماسطر من تلك الدفوع سالف
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 ومــن ان تلــك ةلــى هيئــه المحكمــإمــن اباحتــه لتســطير الــدفع والــدفوع بمــذكرات تقــدم  القصــد الــذى وضــعه المشــرع
 والزعم لذلك محكمه الموضوع بالتعرض لكل ماورد بها ايرادا وردا عليها  ٠٠المذكرات تعد متممه للدفاع الشفوي 
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 .خالله الجسيم بدفاع الطاعن ة إلحالإلالذى البد من نقض الحكم الطعين وا
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 ة المحكمةدله هو مايؤثر على عقيدألن مجموع تلك اأ وة متساندة واحدة الجنائيه وحدةن االدلأفى  
فى  سواء ماكان منها قد توافر ة واحدةدله االتهام تعد وحدأن أليه من قضاء وهو مايعني إويقينها فيما انتهت 

 . ة المحاكمةو فى جلسأ ةتحقيقات النياب
 المستندات المقدمه طي ةلى ماسطرناه من دفاع مسطور على حافظإونحن فى هذا المقام نشير  

 . ة بشمال الجيزة العامةتحقيقات النياب
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 ةافظ مستندات هو متمم للدفاع الشفوي وتلتزم المحكمو حوأن الدفاع المكتوب مذكرات كان أمن المقرر  
 .خالل بحق الدفاع إلال كان حكمها معيبا بالقصور وإايرادا وردا وإن تعرض له أب

  )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 ( 
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ثبات دفاعه قد قدمت منه بعد حجز إن كان الثابت من المستندات التى يعتمد عليها الطاعن فى إ 
ذا إ االلتفات عنها ولكن ة فى تقديمها لذلك مما يسوغ للمحكمةالقضيه للحكم ولم يكن مرخصا له من المحكم

ي فى أ وكان دفاعه جوهريا قد ترتب عليه لو صح تغير وجه الرةمام المحكمأسك بهذا الدفاع كان الطاعن قد تم
ن حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه مما إوترد عليه فأ لم تعن بتحقيق هذا الدفاع ةالدعوي وكانت المحكم

  .يستوجب نقضه
  )٩٧٧ - ٣٦٤ - ٣ س - ٢٠/٥/٥٢نقض ( 
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  فى نعي ركن الخطأ يعد دفاعا هاما فى الدعوي ومؤثرا فى ه منةندات المقدم المستةتمسك الطاعن بدالل 
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لى فحواه ولم إلي هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن إ باال ةذا لم تلق المحكمٕامصيره و
حدث عن تلك يرادا له وردا عليه ولم تتإمر فيه بل سكتت عنه أللي غايه اإتقسطه حقه وتعي بتمحيصه بلوغا 
ى فى أن يتغير وجه الرأ فى نفى عنصر الخطأ ولو انها عنيت ببحثها لجاز ةالمستندات مع مايكون لها من دالل

 .ن حكمها يكون معيبا بالقصور إالدعوي ف
  ) ١٤٦ - ٣٠ - ٢٤ س ١١/٢/٧٣نقض ( 
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يرادا إوسكوت الحكم عنه  االستئنافيه ة المستندات المقدمه للمحكمةالدفاع المثبت فى صفحات حافظ 
 .وردا عليه يصمه بالقصور المبطل له 

  ) ١٠١ - ٣٢ - ٢٤ س ١١/٢/٧٣نقض ( 
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سباب الحكم المستانف الذى اغفل االشاره الى دفاع ألما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق  
ع بما يبين منه ان المحكمه واجهت عناصر الطاعنه ولم يورد مضمون المستندات المقدمه منها اثباتا لهذا الدفا

 ةالدعوي والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها وانها اطرحت هذا الدفاع وهي على بين
مر الذى يصم الحكم المطعون ألن قامت بما ينفي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه اأمره وبعد أمن 

عمال رقابتها على الوجه الصحيح ومن ثم يتعين نقضه إويعجز محكمه النقض عن فيه بالقصور فى البيان 
 .وجه الطعن ألى بحث باقى إعاده دون حاجه إلوا

  )٦٦-٣-٣٩ - ٤/١/٨٨نقض ( 
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نه اذا كان الحكم قد أ والجنائيه على حد سواء ة النقض المدنيةلما كان من المقرر فى قضاء محكم 
جري منها ولم يبين وجه ما استدل به أ فى الدعوي والتحقيق الذى ةلى المستندات المقدمإ شارهإلاقتصر على ا

 .سس عليها قضاءه فهذا قصور فى التسبيب يستوجب نقضه أمن ذلك على ثبوت الحقيقه التى 
  )٥٩ عاما ص٢٥ ق الجزء االول من مجموعه احكام النقض فى ١٥سنه ١٨طعن رقم٢٩/١١/١٩٤٥جلسه(
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 ةا لم يتحدث الحكم عن مستند هام فى الدعوي رغم تمسك الخصم ذى المصلحه بما فيه من الداللذإ 
 .سبابه أنه يكون معيبا بقصور إعلى صحه دعواه ف

  )١٠٥ قاعده ٥٥٤ ق ص ١٥ سنه ١٤٠ طعن رقم ٢٢/٥/١٩٤٦المرجع السابق جلسه ( 
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حوافظ مستندات لمحكمة الموضوع افع عن الطاعن قدم ن المدأوراق االتهام أ ةوكان الثابت من مطالع 
 . مؤكدا من خاللها براءة الطاعن مما أسند إليه من اتهام ٤/٣/٢٠٠٧حال إبداء دفوعه بجلسة 
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لســنة .... حضــر رـقـم األوراق الـتـي تمـثـل أـقـوال الجـيـران المالصــقين لعــين الـنـزاع والـتـي ـقـرروا بهــا ـفـي الم 
 . إداري الظاهر ١٩٩٧
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علي أن المجني عليها كانـت متواجـدة بشخصـها حـال حصـول التنفيـذ علـي العـين اسـتئجارها وأنهـا قامـت  
 .بإخالء العين واستالم منقوالتها 
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طاعن من أنها لم تكن متواجدة حـال التنفيـذ عدم صحة ما ادعته المجني عليها في االتهام الموجه إلي ال 
  .علي العين وأنها فوجئت بحصوله وأن الطاعن هو الذي سلم العين للمتهم األول بموجب وكالة مزورة عنها
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اإلـقــرار المحـــرر مـــن المجـنــي عليهـــا لنجـــل ماـلــك العـقــار باســـتالمها لمنقوالتهـــا الـتــي كاـنــت ـبــالعين المنـفــذ  
  .عليها
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زعــم مــا ـقـررت ـبـه حـيـال عــدم وجودهــا حــال التنفـيـذ عـلـي تـلـك العــين وينهــار مــا أورـتـه حـيـال الطــاعن ـفـي  
  .ذلك
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 إيجارات جنوب القاهرة منذ اقامتها وحتي صدور الحكم ٩٥لسنة ..... محاضر جلسات الدعوى رقم        
  .بها
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 .وجود الطاعن بها حاضرا عن أحد خصومها خلوها تماما من 
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 وفــي كونــه لــم يمثــل بجلســات تلــك ٠٠صــحة الــدفع المبــدي فــي انتفــاء صــلته باالتهــام الماثــل وبأحداثــه  
 وينهـار معـه وصـف النيابـة العامـة ٠٠ وهو مايبطل معه التحريات التي أسفرت عن غير ذلك الواقع ٠٠الدعوى 

 .عن اقترافه التهام المنسوب للطال
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اـلــذي وـقــع بجـــوار ( ..... بـعــض المحاضـــر المحـــررة ضـــد المجـنــي عليهـــا وزوجـهــا ونجلهـــا وآخـــر ـيــدعي  
 .)توقيعها علي إقرار استالم المنقوالت 
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 في وقائع مماثلة لالتهام الماثل وكذا التزوير والنصب وانتحال صفة الغير من أعضاء النيابة ورؤساء  
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 .اكم والمحامين المح
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علي كيديـة االتهـام الماثـل وتلفيقـه علـي الطـاعن مـن المجنـي عليهـا بغيـة إبطـال القضـاء الصـادر ضـدها 
في إخالئها لعين النـزاع وهـو مخطـط مـدبر منهـا وآخـرين راح ضـحيتة الطـاعن وجمـاع تلـك المسـتندات قـام عليهـا 

 .دفاع الطاعن دفعا لذلك االتهام عنه 
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  من دفاع جوهري مؤثر على احمله فى طياتهت ات ومالك المستندت الموضوع التفتت عن ةن محكمأال إ 
 .رايها بتغيره فى وجه االدانه ونسبتها الى الطاعن 
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 الموضوع لم تلتزم فى تعرضها لدفاع الطاعن المسطور على حوافظ المستندات ةالذى تكون معه محكم 
يرادا له وردا عليه فلم تسردها فى حكمها الطعين ولم تقسطها حقها فى إنه متتم لدفاعه الشفوي أعلى الرغم من 

خالل جسيم فى إى فى الدعوي مما ينبىء بأيغير وجه الرن ماتضمنته يعد دفاعا أالبحث والتمحيص مع 

 .حاله إلحقوق الدفاع استطال الى الحكم المطعون فيه فيتعين نقضه وا
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 مكرر ٦٣ بتعديل الماده ٩٢ لسنه ٢٣ من القانون رقم ة التاسعةلما كان المشرع قد استحدث فى الماد 
 ة الجنايات بعقوبه مقيدةنه اليجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمأجراءات الطعن امام محكمه النقض بإمن 

سباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن أ ةن يطلب فى مذكرأ ةاوسالبه للحري
يستهدي به  ن لم يورد معيارإاالمشرع وو ٠٠ جلسه لنظر هذا الطلب ة على وجه السرعةويصدر رئيس المحكم
اليقاف يجد ن هذا اإنه اعتصم بالقواعد الوارده فى قانون المرافعات المدنيه والتجارية فأال إفى وقف تنفيذ الحكم 

نها قد صادفت صحيح أسباب التى بني عليها الطعن الماثل أل اةن الثابت من مطالعأوراق حيث ألمسوغه با
 بالحكم على مقتضاها وهو مايتاكد معه مدي البطالن الذى طوق ة بالقبول جديرةالواقع والقانون مما يجعلها حري
 .ه ئجزاأالحكم الطعين وشابه فى كافه 

نعقد معه ركنا الجديه واالستعجال فضال عن ركن الخطر المتمثل فيما يالقيه الطاعن من مر الذى يألا 
صبحت تتكفف قوت يومها وتعاني أ ضاع عائلها وةلم والحسره وهو مكبل بهذه الصوره وخلفه عائلألصنوف ا

نفيذ لحين الفصل فى يقاف التإل ة المبررة والقانونيةقهر الحاجه والحرمان وهو ماتتوافر معه الشروط الموضوعي
 .ن شاء اهللا إسباب الطعن المرجح القبول أ

 بناء عليه 

   النقض الموقر الحكم ة محكمة هيئةيلتمس الطاعن من عدال

 بقبول الطعن شكال :  وال أ
  بوقف تنفيذ الحكم المطعون ة مستعجلةقرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفأبتحديد :  ثانيا
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 .صل فى موضوع الطعن الماثل فيه لحين الف
 ١٨٩٨ جنايات الظاهر والمقيد برقم ١٩٩٨لسنه  ٥٨وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه رقم :  ثالثا

 . ٨/٣/٢٠٠٧ جنايات غرب القاهرة بجلسة ١٩٩٨لسنة 
 والقضاء 

 .ليه إ الطاعن مما هو منسوب ةبنقض الحكم وبراء:  صلياأ
 للفصـــل فـــى ظـــاهرالكليـــه دائـــرة جنايـــات الشـــمال القـــاهرة  ةلـــى محكمـــة إلقضـــي اةحالـــٕابـــنقض الحكـــم و: احتياطيـــا

          .مام هيئه مغايره أموضوعها مجددا 

 وكيل الطاعن          

 

 المحامى بالنقض                                                                        
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 باسم الشعب

 لنقضمحكمة ا

 الدائرة الجنائية 

 )أ ( األحد 

 نائب رئيس المحكمة    محمد طلعت الرفاعي / المؤلفة برئاسة السيد المستشار 

 وحسين الصعيدي    عادل الشوربجي / وعضوية السادة المستشارين 

 نواب رئيس المحكمة     وممدوح يوسف     

 وحسين حجازي 

 .خالد إسماعيل / نقض السيد وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة ال
 .هشام عبد القادر / وأمين السر السيد 

 .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 
 .م ٢٠٠٩ من مايو سنة ٣ هـ الموافق ١٤٣٠ من جماد األولي سنة ٨في يوم 

 :أصدرت الحكم األتي 

 . قضائية ٧٧لسنة .... برقم في الطعن المقيد بجدول المحكمة 
 :المرفوع من 

 المحكوم عليه        / ................... السيد 
 ضــد

 النيابة العامة 
 الوقائع 

 الظــاهر ١٩٩٨لســنة ... قضــية الجناـيـة رـقـم اتهـمـت النياـبـة العامــة الطــاعن وآخــر ســبق الحكــم علـيـه ـفـي  
 – بـدائرة قسـم الظـاهر ١٩٩٦ حتـى ١٩٩٤الفتـرة مـن نـه فـي أل) ١٩٩٨لسـنة .... والمقيدة بالجدول الكلـي بـرقم (

وهمــا لــيس مــن أربــاب الوظــائف العموميــة اشــتركا بطريــق االتفــاق والمســاعدة مــع آخــر  - ١ –محافظــة القــاهرة 
 توثـيــق ١٩٩٦ لســـنة ٢٢٠١ ، ١٩٩٤ لســـنة ٢٠١٩مجـهــول ـفــي تزوـيــر محـــررين رســـميين هـمــا الـتــوكيلين رقمـــي 

ق االصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة بأن اتفقا معه علي ارتكابها وساعداه جنوب القاهرة وكان ذلك بطري
بــأن أمــداه ببيانــات المجنــي عليهــا فقــام ذلــك المجهــول بتحريرهــا علــي محــررين علــي غــرار المحــررات الصــحيحة 

تفــاق وتلــك وذيلهــا بتوقيعــات ومهرهــا بأختــام نســبها زورا لســالفة اـلـذكر موظفيهــا فتمــت الجريمــة بنــاء علــي هــذا اال
بصــفتهما ســالفة الــذكر اشــتركا بطريــق االتفــاق فيمــا بينهمــا وبطريــق مســاعدة المــتهم الثــاني مــع  -٢ ٠المســاعدة 

بتزوـيـر محــررين ... " ، محضــر محكمــة ..... أمــين ســر جلســة محكمــة " مــوظفين عمــوميين حســني النـيـة وهمــا 
ومحضـر اإلخــالء والتسـليم الـمـؤرخ .... ات إيجــار ١٥/١٢/١٩٩٦رسـميين همـا محضــر اإلخـالء والتســليم المـؤرخ 

وذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة صحيحة مع علمهما بتزويرها حـال تحريرهمـا مـن المخـتص  ١٥/١٢/١٩٩٦
بوظيفتهمـــا ـبــأن اتفـقــا معـــا عـلــي ارتكابهـــا وســـاعد المـــتهم الـثــاني ـبــأن أـقــر لهمـــا بكوـنــه وكـــيال عـــن المجـنــي عليهـــا 
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قامــا المــوظفين المختصــين بضــبط المحــررين ســالفي الــذكر علــي هــذا األســاس علــي خــالف الحقيقــة ف.......... 
استعمال المحررين المزورين  -٣ ٠دون علمهما بتزويرهما فوقعت الجريمة بناء علي هذا االتفاق وتلك المساعدة 

هما أمـام المـتهم الثـاني والـذي قـدموا بهما المـتهم األول وموضوع التهمة األولي في الغرض المخصص له بأن أمد
 لســـنة ....فـــي الـــدعوى رقـــم ) ..... ، محضـــر محكمـــة ..... أمـــين ســـر (المـــوظفين المختصـــين ســـالفي الـــذكر 

محتجـين بمـا هـو مـدون بهمـا مـن بيانـات مـزورة مـع علمهمـا بتزويرهمـا علـي النحـو المبـين .....  إيجارات ١٩٩٥
 .بالتحقيقات
 .لقيد والوصف الواردين بأمر اإلحالة ٕواحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا ل 
 و ٣ ، ٤٠/٢ ، ٣٠ عمـــال بـــالمواد ٢٠٠٧ مـــارس لســـنة ٨والمحكمـــة المـــذكورة قضـــت حضـــوريا بجلســـة  

 مــــن قــــانون العقوبــــات بمعاقبتــــه بالســــجن المشــــدد لمــــدة ثــــالث ســــنوات ٢١٤ و ٢١٣ ، ٢١٢ و ٢١١ و ٤١/١
 .وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة 

 وأودعـت مـذكرة بأسـباب ٢٠٠٧ مـارس لسـنة ٢١ليه في هذا الحكم بطريق الـنقض فـي فطعن المحكوم ع 
 .حمدي خليفة المحامي /  إبر يل موقعا عليها من األستاذ ٢٨الطعن في 

 .وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة  
 المحكمة 

 . المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولةبعد اإلطالع علي األوراق وسماع التقرير الذي تاله السيد 

 .من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون  
وحـيــث إن مـمــا ينـعــاه الطـــاعن عـلــي الحـكــم المطـعــون فـيــه أـنــه إذ داـنــه بجريمـتــي تزوـيــر محـــررات رســـمية  

ة الطـاعن مـا أسـنده إلـي واستعمالها قـد شـابه الخطـأ فـي اإلسـناد ، ذلـك بأنـه مـن بـين مـا أسـس عليـه قضـاءه بإدانـ
.... من قوله بأنه أثنـاء تـداول الـدعوى رقـم .......... إيجارات بمحكمة ... أمين سر الدائرة ........... الشاهد 
.......... بصفته وكيال عن المجني عليهـا بتوكيـل رقـم .......... مثل المتهم ..........  إيجارات ١٩٩٥لسنة 
ة ، وأثبـت ذلـك بمحاضــر جلسـاتها ، وهـو قـول ال أصـل لـه مـن األوراق ، وذـلـك  توثيـق جنـوب القـاهر١٩٩٤لسـنة 

 .مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 
........ وـقـد شــهد " ـفـي قوـلـه ........ وحـيـث إـنـه يـبـين مــن الحكــم المطعــون فـيـه أـنـه أورد أـقـوال الشــاهد 

ــدائرة   إيجـــارات ١٩٩٥لســـنة ...... وى رقـــم بأنـــه أثـنــاء تـــداول اـلــدع..... إيجـــارات بمحكمـــة ....... أمـــين ســـر اـل
 توثيـق جنـوب ١٩٩٤لسـنة ..... بصفته وكيال عن المجني عليها بتوكيـل رقـم ........... مثل المتهم ......... 

لمـا كـان ذلـك ، وكـان هـذا الـذي أورده الحكـم وعـول عليـه فـي قضـائه " . القاهرة ، وأثبت ذلـك بمحاضـر جلسـاتها 
صل ثابت في التحقيقات ، إذ البين من اإلطالع علي المفـردات المضـمومة أن أقـوال  بإدانة الطاعن ال يرتد إلي أ

لمـا كـان ذلـك ، وكـان . الشاهد المذكور في التحقيقات قد خلت تماما ممـا أسـنده الحكـم علـي النحـو سـالف الـذكر 
ا ، وأن األصــل أنــه يجــب علــي المحكمــة أال تبنــي حكمهــا إال علــي أســس صــحيحة مــن أوراق الــدعوى وعناصــره

يكون دليلها فيما انتهت إليـه قائمـا فـي تلـك األوراق فـإن الحكـم المطعـون فيـه إذ أقـام قضـاءه علـي مـا ال أصـل لـه 
في التحقيقات يكون باطال البتنائه علي أساس فاسد ، وال يغني عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلـة أخـري إذ األدلـة 
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نـهـا مجتمعـة تتـكـون عقيـدة القاضـي بحـيـث إذا سـقط أحــداها أو فـي المـواد الجنائـيـة متسـاندة يشــد بعضـها بعضـا وم
لـمـا . اســتبعد تـعـذر التـعـرف عـلـي مبـلـغ األـثـر اـلـذي ـكـان لـهـذا اـلـدليل الباطــل ـفـي اـلـرأي اـلـذي انتـهـت إلـيـه المحكـمـة 

 .كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه واإلعادة ، وذلك بغير حاجة إلي بحث سائر أوجه الطعن 
 ذه األسباب فله

ٕقبــول الطعــن شــكال وفــي الموضــوع بــنقض الحكــم المطعــون فيــه واعــادة القضــية إلــي : حكمــت المحكمــة  
 .محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخري 

 أمين السر                            نائب رئيس المحكمة 
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 وذلك طعنا علي الحكم   
 جنايـات الجيـزة ٢٠٠٨لسـنة ...  الدائرة الخامسة في القضية رقـم ٠٠الصادر من محكمة جنايات الجيزة  

  والقاضي منطوقه ٤/١٢/٢٠٠٨ والصادر بجلسة ٠٠ كلي الجيزة ٢٠٠٨لسنة ...  برقم المقيدة
 حكمت المحكمة حضوريا 

بمعـاقبتهم بالسـجن المشـدد لمـدة ... و.... وغيابيـا علـي كـال مـن ...  و– الطـاعن –..... علـي كـل مـن  
يــة للتــأمين االجتمــاعي وبعــزل  جنيهــا وبــرد مثـلـه للهيئــة القوم٩٦٧٩٢٤ر٠٥ســبع ســنوات وتغــريمهم مبلغــا مقــداره 

 زام المتهمين المصاريف الجنائية ٕالمتهمين الثالثة األول من وظائفهم ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وال

 X:7:K� 

 بدائرة ٠٠ ١/٨/٢٠٠٣ وحتى ١/١/٢٠٠٠اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرون ألنهم خالل الفترة من  
  . محافظة الجيزة٠٠قسم الجيزة 

 T4- : �[��[�� p�V L4��  � 9:�R�K� 

السـادس مـن أكتـوبر ..... والثـاني .... بصفتهم مـوظفين عمـوميين األول رئـيس الحاسـب اآللـي بقطـاع  -١
 .....  .بشركة ... والثالثة 

 ٩٦٧٩٢٤ر٠٥استولوا دون حق علي أموال جهة عامة بأن استولوا بغير حق وبنيـة التملـك علـي مبلـغ 
والممـلـوك للهيـئـة ) ة ســبعة وســتون ألـفـا وتســعمائة أربعــة وعشــرون جنيهــا وخمســة ـقـروش تســعمائ( جنـيـه 
 مـلــف ٤٤ـبــأن ـقــاموا بإنشـــاء عـــدد  وكـــان ذـلــك حيـلــه –.....  إحـــدى المؤسســـات التابعـــة ـلــوزارة –..... 

وصــرفوا ذـلـك المبـلـغ بـنـاء عليهــا واستحصــلوا علـيـه ألنفســهم .... ـتـأميني ألشــخاص ال يســتحقون الرعاـيـة 
حــق عـلـي النحــو المـبـين ـبـاألوراق وـقـد ارتبطــت هــذه الجريمــة بجـنـايتي تزوـيـر ـفـي محــررات رســمية  ـبـدون

الــذكر ارتكــب المتهمــون بأنــه فــي ذات المكــان والزمــان ســالفي  ٠٠واســتعمالها ارتباطــا ال يقبــل التجزئــة 
عدة ـفـي بصـفتهم الســابقة تزوـيـرا فـي محــررات جـهـة عملـهـم واشـتركوا ـمـع مجـهـول بطريقـي االتـفـاق والمســا

تزويرها بأن قام المتهمان األول والثاني باالشتراك مع أخر مجهول في إعداد المستندات الالزمة إلنشاء 
وـكــذلك مهرهـــا ... ملـفــات تأمينـيــة عـلــي خـــالف الحقيـقــة ومهرهـــا بتوقيـعــات نســـبت زورا لمســـئولي شـــركة 

ين هـــؤالء األشـــخاص ببصـــمه أخـتــام مقـلــدة منســـوبة للشـــركة ســـالفة اـلــذكر إلثـبــات وجـــود عالـقــة عمـــل ـبــ
والشركة سالفة الذكر علي خـالف الحقيقـة وبمحـو بعـض البيانـات الصـحيحة باسـتخدام المزيـل وبإضـافة 
بيانـــات أخـــري غيـــر صـــحيحة وقيـــام المتهمـــة الثالثـــة باعتمـــاد تلـــك المســـتندات علـــي الـــرغم مـــن علمهـــا 

مسـتحقين واسـتعملوا بتزويرها وكذا إضافة مدد خدمة غير حقيقيـة لصـرف معـاش مبكـر ألشـخاص غيـر 
ٕتـلــك المحـــررات المـــزورة فيمـــا زورت مـــن أجـلــه ـبــأن ـقــدموها لجهـــة عملهـــم لالحتجـــاج بهـــا واعمـــال أثرهـــا 

 .بصرف المبلغ سالف الذكر 

اشــتركوا بطريـقـي االتـفـاق والمســاعدة مــع أخــر مجهــول ـفـي تقلـيـد بصــمه الخــاتم الخــاص بالشــئون المالـيـة  -٢
 دهم بأن أمدهم ببصمات الخاتم المزور بالوسيط الكربوني بأن اتفقوا معه علي ذلك وساع... بشركة 



 ٨٤

والتــي مهــروا بهــا عــدد ســتة ملفــات تــم إنشــاؤها بموجــب مســتندات مــزورة فوقعــت الجريمــة بنــاء علــي هــذا 
 . االتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات
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 ، ٢٠٦/٣ ، ٤١/١ثانـيــا ، ثالـثــا ، /٤٠مـــواد فـقــد طالـبــت النياـبــة العامـــة معـــاقبتهم بالعقوـبــة اـلــواردة ـفــي ال 
 .أ من قانون العقوبات /  مكرر ١١٩أ ، /١١٩ مكرر ، ١١٨ ، ١١٨ ، ١١٣/٢٠١
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تخـلـص محصــلة واقـعـات االتهــام والمحــدد وصــفا بمحاضــره اخصــها باـلـذكر المحضــر موضــوعه والمحــرر  
  ٩ر٣٠ الساعة ٢٠/٨/٢٠٠٣ عضو هيئة الرقابة اإلدارية بتاريخ –/ ... بمعرفة السيد
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/...  والمــدعو– الطــاعن –/ ... ورود معلومــات إلــى هيئــة الرقابــة اإلداريــة تفيــد تواطــؤ كــل مــن المــدعو 
 لدي مكتب تأمينات ... مندوب شركة / ... للعاملين بقطاع األعمال العام والخاص مع السيدة......... موظفي 
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لى خالف الحقيقة لبعض المؤمن عليهم تتضمن مدد خدمة وهميـة منسـوبة لشـركة باصطناع مستندات ع 
 ) .سبعمائة ألف جنيه ( ألف جنيه ٧٠٠بغرض صرف مبالغ مالية كبيرة دون وجه حق تقدر بحوالي ... 

 .وأضاف بأنه قام بإجراء التحريات حول تلك المعلومات  

 *S�� F� d%S4 

 . الطاعن  –... /  وصحة اسمه –/ .... أن المدعو 
وظيفـة  ويشغل حاليـا ٢٢/١٢/١٩٨٠للعاملين بقطاع األعمال العام والخاص بتاريخ .....  تم تعيينه بصندوق -

 .الجيزة ...... بمكتب ........
وأفاد محرر المحضر بأن التحريات أكدت أن سمعته ليست فوق مستوي الشبهات في محيط عمله حيـث  

 ٧/٤/٢٠٠٢ الصــادر فــي ٢٠٠٢ لســنة ٥٠٢ يــوم بــالقرار رقــم ١٥ت منهــا خصــم توقــع عليــه العديــد مــن الجــزاءا
القطــاع العــام واـلـذى ...  عـلـى الحاســب اآلـلـي بمكـتـب –.....الســتخدامه الكــود الســري الخــاص بــدخول المســجلة 

وانه معروف عنه اسـتغالل .... كان يشغل فيه وظيفة مدير الحاسب اآللي في ذلك الوقت لعمل تغطية للمواطن 
لطات وظيفته لالستفادة المادية من المواطنين وذلك بمسـاعدتهم فـي إضـافة مـدد خدمـة وهميـة لهـم فـي صـحيفة س

قطــاع عــام الجـيـزة مــن شــركات القطــاع العــام تجعلـهـم يحصــلون عـلـى مـبـالغ ... البياـنـات األساســية اـلـواردة لمكـتـب 
 مالية دون وجه حق في صورة معاشات أو تعويضات 
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 كمفـــتش وقـــد تـــم تعيينـــه - المـــتهم الثـــاني –.... وصـــحة اســـمه / ... ن تحرياتـــه أكـــدت بـــان المـــدعوبـــأ 
بـوالق الـدكرور بقسـم الشـئون اإلداريـة .... للعاملين بقطاع األعمـال العـام والخـاص وحاليـا بمكتـب .... بصندوق 

صـول علـى منـافع ماديـة ـمـن وقـد أكـدت التحريـات أن المـذكور سـمعته ليسـت فـوق مســتوي الشـبهات وأنـه دائـم الح
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 وكـذا حصـوله علـى ٠٠أصحاب األعمال مقابل إنهاء مصالحهم التأمينية أو للتغاضي عـن المخالفـات الموجـودة 
مـنـافع ماديــة مــن المــؤمن عـلـيهم نظـيـر إضــافة مــدد خدمــة وهميــة لشــركات القطــاع العــام ممــا تمكــنهم مــن صــرف 

املين بقطاع األعمال العام والخاص وأنـه قـد تبـين حصـوله للع.... مبالغ مالية عالية دون وجه حق من صندوق 
ٕ يــوم مــن راتبــه إلخاللــه بواجبــات وظيفتــه واهمالــه فــي ١٥علــى العديــد مــن الجــزاءات منهــا حصــوله علــى خصــم 

تســجيل تـقـارير التفـتـيش بســجالت المكـتـب وعــدم متابعــة المحاضــر واإلـنـذارات وتحصــيل الغرامــات والمحكــوم فيهــا 
ســـتمارات الخصـــم للعـــاملين ألحـــدي الشـــركات وعـــدم اتخـــاذ إجـــراءات الـتــأمين عـلــى عـــدد مـــن وكـــذا عـــدم تســـجيل ا

 .... العاملين بشركة 
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 بـأن سـمعتها - المتهمـة الثالثـة –... قطـاع عـام الجيـزة وتـدعي ..... لدي مكتـب ... بأن مندوب شركة  
وذلــك باصــطناع /.... والمــدعو... اطؤ مــع كــل مــن المــدعو وأنهــا قــد قامــت بــالتوليســت فــوق مســتوي الشــبهات 

... التــي تعمــل بهــا المــدعوة ...  حاـلـة بمــدد خدمــة وهميــة منســوبة لشــركة ٣١مســتندات عـلـى غيــر الحقيـقـة لعــدد 
 حصـة باإلضـافة إلـي حالـة ٣٠وقد قامت بصرف عـدد ... كمديرة لشئون العاملين ومندوبة للشركة المذكورة لدي 

 .معاش شهري 
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 والقــائم بصــرف الشــيك مــن المكتــب ٢٦/٢/٢٠٠٢ جنيــه بتــاريخ ٢٥٧٧٧ر٣٥قامــت بصــرف مبـلـغ ...  -١
 ... .المدعوة 

 ...   والقائم بالصرف ٣٠/٤/٢٠٠٢ بتاريخ ٢٤٢١٥ر٢٠قامت بصرف مبلغ ...  -٢

 .. والقائم بالصرف ٢/٢/٢٠٠٢ جنيه بتاريخ ٢٥٧٧٧ر٣٥قامت بصرف مبلغ ....  -٣

 ... . والقائم بالصرف ١٥/٩/٢٠٠٢ جنيه بتاريخ ٢٨٦٧٧رف مبلغ قامت بص...  -٤

 ...  والقائمة بالصرف ٣/٣/٢٠٠٢ جنيه بتاريخ ٢٢٤٢ر٥قامت بصرف مبلغ ...  -٥

 ... . والقائم بالصرف ٢/١٠/٢٠٠٢ جنيه بتاريخ ٢٤٨٧٨ر٣٥قامت بصرف مبلغ ...  -٦

 ... .لصرف  والقائم با٢٥/٨/٢٠٠٢ جنيه بتاريخ ٢٤٩٤٨ر١٥قامت بصرف مبلغ ...  -٧

 ... . والقائمة بالصرف ١١٢/٦/٢٠٠٢ جنيه بتاريخ ٢٤٩٣٩ر٩٥قامت بصرف مبلغ ...  -٨

 ... والقائم بالصرف ٦/١٠/٢٠٠٢ جنيه بتاريخ ٥٧٧٧ر٣٥قامت بصرف مبلغ ...  -٩

 ... . والقائم بالصرف ٦/٤/٢٠٠٢ جنيه بتاريخ ٢٥٧٧٧ر٣٥قامت بصرف مبلغ ...  -١٠

 .. والقائم بالصرف ٢/٦/٢٠٠٢تاريخ  جنيه ب٢٥٧١٠ر١٥قامت بصرف مبلغ ...  -١١

 ...  والقائم بالصرف ٢/٤/٢٠٠٢ جنيه بتاريخ ٤٩٣٩ر٩٥قامت بصرف مبلغ ...  -١٢

 ... . والقائم بالصرف ١٤/١/٢٠٠٢ جنيه بتاريخ ٢٥٩٢٠ر٦٥قامت بصرف مبلغ ...  -١٣

 ... . والقائم بالصرف ٢٧/٨/٢٠٠٢ جنيه بتاريخ ٢٥٧٧٧ر٣٥قامت بصرف مبلغ ...  -١٤

 ... . والقائم بالصرف ١٩/٨/٢٠٠٢ جنيه بتاريخ ٢٥٧٧٧ر٣٥ مبلغ قامت بصرف...  -١٥



 ٨٦

 .تم تأجيل صرف المبلغ المالي الخاص بها لحين التقدم به عن مدة خدمة إال أن الملف قد فقد ...  -١٦

 .... والقائم بالصرف ٢٤/١/٢٠٠١ جنيه بتاريخ ٢٤١٢٨ر٦٥قامت بصرف مبلغ ...  -١٧

 ... . والقائم بالصرف ٨/٦/٢٠٠١  جنيه بتاريخ١٤٥٢ر٥٥قامت بصرف مبلغ ...  -١٨

 ... والقائم بالصرف ٥/٢/٢٠٠١ جنيه بتاريخ ١٦٥٧٣ر٣٠قامت بصرف مبلغ ...  -١٩

 ... . والقائم بالصرف ٣٠/٥/٢٠٠١ جنيه بتاريخ ١٣٧٧٠ر٦٥قامت بصرف مبلغ ...  -٢٠

 ... .  جنه والقائم بالصرف ٣١٠١٤ر٤٥قامت بصرف مبلغ ...  -٢١

 ... والقائم بالصرف ١٨/١٢/٢٠٠٠ بتاريخ  جنيه١٩٩٨٦ر٥٥قامت بصرف مبلغ ...  -٢٢

 .. والقائم بالصرف ٣٠/٨/٢٠٠١ جنيه بتاريخ ١٧٧٧٢ر٨٥قامت بصرف مبلغ ...  -٢٣

 ... . والقائم بالصرف ٨/١٠/٢٠٠١ جنيه بتاريخ ١٩٦٣٢ر٦٠قامت بصرف مبلغ ...  -٢٤

 ...  والقائم بالصرف ٢٥/١٠/٢٠٠١ جنيه بتاريخ ١٧٤٠٢ر٠٢قامت بصرف مبلغ ...  -٢٥

 ...  والقائم بالصرف ١٦/١١/٢٠٠١ جنيه بتاريخ ٢٦٢٥٢ر٢٠ بصرف مبلغ قامت...  -٢٦

 ... . والقائم بالصرف ٢/٤/٢٠٠٠ جنيه بتاريخ ٢١٢١٤ر٨٥قامت بصرف مبلغ ...  -٢٧

 ... . والقائم بالصرف ١١/٩/٢٠٠٢ جنيه بتاريخ ٢٤٤٢٠ر٨٥قامت بصرف مبلغ ...  -٢٨

 ....قائم بالصرف  وال٣/٦/٢٠٠١ جنيه بتاريخ ١٧٦٦٠ر١٥قامت بصرف مبلغ ...  -٢٩

 ...    والقائم بالصرف ٢٢/٨/٢٠٠١ جنيه بتاريخ ١٧٤٨٩ر١٥قامت بصرف ...  -٣٠

 وكـذا حصـوله علـى معـاش شـهري قـدره ١٤/٤/٢٠٠٢ جنيه بتاريخ ٦٤٥٦ر٢٥قام بصرف مبلغ ...  -٣١
  .٢٠٠٢ جنيه اعتبارا من ٢٣٣ر٦٠
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رئـيس مجلـس / ... وقد تم الحصول علـى إفـادة مـن السـيد...  عمل مع شركة أنهم ال تربطهم ثمة عالقة 
 وكذا عدم قيام الشركة بالتأمين عليهم إدارة الشركة والعضو المنتدب بعدم وجود أي عالقة عمل لهم مع الشركة 
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لبيانـات األساسـية للمـؤمن علـيهم وذلـك بمـدد خدمـة غيـر حقيقيـة تتـراوح ا/ ... والمـدعو/ ... ينشأ المـدعو 
بـدعوى أنهـم مـن العـاملين بالشـركة المـذكورة ثـم يسـجلها المـدعو ...  عـام ممهـورة بخـاتم شـركة ١٥ – ١٢ما بـين 

بـه على الحاسب اآللي بالكود السـري ألي مـن المسـجلين بالمكتـب ثـم يقـوم بمراجعتهـا بـالكود السـري الخـاص ... 
أو بأي من العاملين بالمكتب وتتقدم المؤمن عليها بصورة من البطاقة الشخصية الخاصة بها وصـورة مـن قسـيمة 

بمالهمــا مــن نـفـوذ بالمكـتـب عـلـى / ... والـمـدعو/ ... اـلـزواج وطـلـب لصــرف منحــة اـلـزواج ويعمــل ـكـل مــن المــدعو
 .ستحقيها تسليم الشيكات الخاصة بحاالت الصرف السابق اإلشارة إليها لغير م
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ـبــأن الحـــاالت الســـابق اإلشـــارة إليهـــا والـتــي قامـــت بصـــرف مـبــالغ مالـيــة دون وجـــه حـــق كـــل مـــن المـــدعوة  
المنسـوب لهـا المـدد الوهميـة ... والتي تعمل مدير إدارة شـئون عـاملين شـركة ... شقيقتي المدعوة ... والمدعوة ..
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 جنيـه كمـا بلغـت التـي تـم صـرفها ٥٦٩٣٥ر١٠فها لهمـا التي تم الصرف بموجبها وقد بلغت المبـالغ التـي تـم صـر
 . جنيه ٩٦٩٦٠٩ر٠٥لجميع الحاالت التي تم حصرها سلفا 

وأقــرت كتابيــا بــان األســماء الســابق اإلشــارة / ...  تــم اســتدعاء الســيدة ٢٢/٨/٢٠٠٣وأوري بأنــه بتــاريخ 
قامـت باصـطناع مسـتندات لهمـا منسـوبة وأنهـا ... ، و... إليها لم تكـن مـن العـاملين بالشـركة وان مـنهم شـقيقتيها 

/... والمـدعو/ ... المـدعولمساعدتهما علـى صـرف مبـالغ ماليـة دون وجـه حـق بالتنسـيق مـع كـال مـن ... لشركة 
مقابل جزء من المبلغ المنصرف وكذا أقرت بعدم علمها بأنهم سـوف يقومـان بإضـافة أسـماء أخـري منسـوبة لجهـة 

 .عملها 
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عضو هيئـة الرقابـة اإلداريـة والـذي قـرر فـي / ... والتي باشرت تحقيقاتها حياله مستهلة ذلك بسؤال السيد
 .أقواله بذات ما أورده في محضر تحرياته سالف البيان  
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مـل مراجـع بقسـم الحاسـب اآللـي بمكتـب  ووقـت حـدوث المخالفـات كـان يع- الطـاعن –/ ... بأن المـدعو 
قطــاع عــام الجـيـزة وكــان يخــتص بمراجعــة الملـفـات الــواردة مــن شــركات القطــاع العــام وتأكـيـد تســجيلها عـلـى ..... 

قطـاع عـام الجيـزة ..  كان يعمل خالل تلك الفترة مفتش بمكتـب - المتهم الثاني –/... الحاسب اآللي أما المدعو
شآت القطاع العام ومراجعـة البيانـات الـواردة منهـا والموجـودة لديـة ومراجعـه ملفـات وكان يختص بالتفتيش على من

وكانـــت ...  كانـــت تعمـــل مـــديرة إدارة شـــئون العـــاملين بشـــركة - المتهمـــة الثالـثــة –/ ... المـــؤمن عـلــيهم والمـــدعوة
وكـذا تورـيـد تخـتص بتسـليم الملفـات للحـاالت المطلـوب لهـا صـرف معاشـات أو تعويضـات أو أي تعـامالت أخـري 

 . شيكات االشتراكات عن العاملين بالشركة

 ?�\-4 

 .بان تحرياته أكدت بأنه تربطهم عالقة تواطؤ في اصطناع تلك الملفات على غير الحقيقة  

 =��4 

 ويســجل بهــا ـمـدد خدمــة غـيـر بإنشــاء صــحيفة البياـنـات األساســية للـمـؤمن عـلـيهم... و ... بقـيـام كــال ـمـن  
بتسـجيلها علـى الحاسـب اآللـي بـالكود ... ثـم يقـوم ...  عـام مختومـة بخـاتم شـركة ١٥ إلى ١٢حقيقية تتراوح بين 

السري ألحـد مـن المسـجلين بالمكتـب ثـم يقـوم بمراجعتهـا بـالكود السـري الخـاص بـه أو بـأي مـن العـاملين بالمكتـب 
زواج وطلـب لصـرف ومن ثم يتقدم المؤمن عليهم بصورة من البطاقة الشخصية الخاصة بها وصورة من قسيمة الـ

بمــا لهمــا مــن نـفـوذ بالمكـتـب عـلـى تســليم الشــيكات الخاصــة بالمخالـفـات ... و ... منحــه اـلـزواج ـثـم يـقـوم كــال مــن 
الحــاالت بإقرارهــا فـقـد اشــتركت مــع الســالف ذكرهمــا ـفـي بعــض تـلـك / ... ســالفة اـلـذكر لغـيـر مســتحقيها أمــا الســيدة

 .على الشركة بأنهم كانوا يعملون بالشركة وذلك خالل التفتيش 
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واســتخدامه ... باصــطناع خــاتم منســوب إلــي شــركة ... و ... بــأن تحرياتــه توصــلت إلــى قيــام كــال مــن  
 .بختم صحيفة البيانات 

وأنهــي أقواـلــه ـبــأن ـمــا اقترـفــه ســالفوا اـلــذكر ليســـت مخالـفــة فحســـب بــل أنـهــا تزوـيــر ـفــي أوراق رســـمية وأن  
 .توصل إلى ما إذا كان القائمون بصرف المبالغ على علم بتلك المخالفة من عدمهتحرياته جاري استكمالها لل
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بتشكيل لجنة ثالثية من المختصين بالهيئة العامة للرقابـة علـى التـأمين تكـون مهمتهـا بعـد اإلطـالع علـى  
 .األوراق وما بها من مستندات 

خالل فترة عملهما في مكتب تأمينات قطاع عام الجيزة بصرف مبـالغ ... و ... فحص واقعة قيام كال من : أوال 
 كمستحقات عن فترة عملهم ...  شخص من العاملين بشركة ٣١نقدية لعدد 

ـــى ١٢بالشــــركة لمــــدد تتــــراوح مــــابين   عــــام والــــوارد ذكــــرهم بمحضــــر هيئــــة الرقابــــة اإلداريــــة لبيــــان ١٥ إـل
نونـا علـى صـرف المبـالغ النقديـة ومـا إذا كـان قـد تـم إتباعهـا فـي اإلجراءات والقواعد التي يجب إتباعها قا

بيان اإلجراءات والقواعد التي تمت بالمخالفة والمسـتندات عمليات الصرف من عدمه وفي الحالة األخيرة 
الدالة عليها وطبيعة تلك المخالفات والمسئول عنها وسند مسئوليته وما إذا كانت عن عمد أم إهمال ومـا 

 تلك المخالفة ارتبطت بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور من عدمه إذا كانت 
بيـــان عمـــا إذا كـــان بموجـــب ثمـــة مخالفـــات شـــابت أعمـــال المتهمـــين بخصـــوص صـــرف أي مبـــالغ نقديـــة : ثانيـــا 

 .بخصوص مستحقات ثابتة مع ذات الشركة أو أي جهة أخري 
 ية بيان مدي صحة ما ورد بتقرير هيئة الرقابة اإلدار :ثالثا 

 §�0��!416/9/2003 

أعيد فتح المحضر بالنيابة العامة إلثبات قيام عضو هيئة الرقابة اإلدارية بتنفيذ قـرار النيابـة العامـة وقـام 
وأفـاد بـأن المسـتندات /... والمـدعوة/ ..  ملـف خاصـان بالمـدعوة٢ ملف فقـط ألنـه لـم يسـتدل علـى عـدد ٢٩بضم 

 .قطاع عام الجيزة . ...الخاصة بتلك الملفات صادرة من مكتب 

 §�0��!428/9/2003 
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إلثبــات قيــام عضــو هيئــة الرقابــة اإلداريــة بتنفيــذ قــرار النيابــة العامــة وقــام بإحضــار وتقــديم نمــوذج لخــاتم 
/ يازة المـدعوةمكتب رئيس الشركة وأفاد بان ذلك الخاتم كان في عهدة وح... ويقرأ الشركة القابضة لل ... شركة 

مــدير عــام الشــئون اإلداريــة وأضــاف بــأن ذلــك الخــاتم لــم تخــتم بــه أي مــن عقــود العمــل ومســتندات الصــرف ... 
المودعة بملفات الحاالت المخالفة وانه كان يتعين على منطقة تأمينات الجيزة عدم قبـول تلـك المسـتندات وختمهـا 

 .بخاتم مختلف عن بصمه النموذج
 / ... قامت التحقيقات اإلدارية بشأنه مع المدعوة/ ... لملف المفقود والخاص بالمدعوةوأنهي أقواله بأن ا
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 نتهت إلى المسألة التأديبية لها  وا٢٠٠٣ لسنة ٥٠٩، باشرت النيابة اإلدارية التحقيقات عن الواقعة وقيدت برقم 

 §�0��!41/10/2003  
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-   ... 
-   ... 

-  ... 

  اللجنة الذين طالبت النيابة العامة بتشكيلهاأعضاء
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 ١٩٩٦بأنــه يعمــل مراجــع أول اإلدارة العامــة للمتابعــة والرقابــة الداخليــة بالتأمينــات االجتماعيــة منــذ عــام 
 .وأفاد بأنه يرأس اللجنة الصادر قرار بتشكيلها 

 وأنهي أقواله على ذلك 
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 وأـفـاد بأـنـه أحــد أعضــاء ١٩٩١بأـنـه مراجــع ـبـاإلدارة العاـمـة للمراجعــة ـبـديوان عــام منطـقـة الجـيـزة مـنـذ عــام  
 .اللجنة الصادر قرار بتشكيلها 

 وأنهي أقواله على ذلك  
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ـيـــة بالهيـئـــة القوميـــة للـتـــأمين االجتـمـــاعي بأنـــه عضــــو ـبـــاإلدارة القانونيـــة ـبـــاإلدارة المركزـيـــة للشـــئون القانون 
 . وأفاد بأنه أحد أعضاء اللجنة الصادر قرار بتشكيلها ٢٠٠٠الصندوق العام والخاص منذ عام 

 وأنهي أقواله على ذلك  
 .وقد أجمع أعضاء اللجنة بأنه يكفي إلعداد تقريرهم مدة شهر من تاريخه  

 §�0��!421/1/2004 
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واـلـذي ـقـرر ـفـي أقواـلـه بأـنـه حضــر ليـقـدم المــذكرة الخاصــة ـبـالتقرير المعــد مــن اللجـنـة المشــكلة وكــذا كـتـاب 
 وكـــذا كـتــاب البـنــك ٣١/١٠/٢٠٠٢ حـتــى ١/١٠/١٩٨٦الشـــركة القابضـــة والخـــاص بأســـماء العـــاملين ـلــديها مـنــذ 

صـــري والخـــاص ببيـــان الشـــيكات المســـحوبة بمعرفـــة صـــندوق التـــأمين االجتمـــاعي للعـــاملين بقطـــاع المركـــزي الم
األعمــال الـعــام مكتــب قطـــاع عـــام الجيــزة وـكــذا بيــان بـتــواريخ وأســـماء القــائمين بتســـجيل ومراجعــة ـمــدد الـمــواطنين 

 ... .الخاص بشركة 
 .وأنهي أقواله على ذلك 



 ٩٠

  §�0���� U�(!4 

�%P^ �b,� l�\ ��1-�a Q��K� ������� p�1 ���"�� �!����� X36W U 

 ٤٤وبصــــحبتهم ... و...  و– الطــــاعن –/ ...  قــــد ورد بهــــا أن الســــيدالنتيجــــة الختاميــــةوقــــد أثبتــــت أن 
لمـدد تتـراوح مـابين ...  مـواطن نسـب لهـم العمـل بشـركة ٤٤مواطن قد قاموا بإعداد مدد تأمينية غير حقيقية لعدد 

وحصــول المــواطنين المشــار إلــيهم علــى ...  مــزورة منســوبة لشــركة وأختــاممصــطنعة  ســنة بمســتندات ١٥ – ١٤
مبالغ مالية بدون وجه حق من أموال الهيئة العمومية للتأمين االجتماعي صندوق العاملين بقطـاع األعمـال العـام 

بمراجعــة ... / ويتضــح ذـلـك مــن قـيـام الســيد والخــاص وهــي أمــوال عامــة ممــا يـعـد معــه اســتيالء عـلـى المــال العــام 
المــدد التأمينـيـة الخاصــة بهــؤالء المــواطنين وتأكـيـدها عـلـى الحاســب اآلـلـي دون وجــود توقيعــات المختصــين بشــركة 

عنـد ... بضـمان ... على البيانات التاريخية لهذه الحاالت وتدرج األجور ونموذج تقرير المعاش وكذلك قيـام ... 
لشــركة بخــتم بعــض المســتندات الخاصــة بهــؤالء المــواطنين وقيــام مندوبــة ا... صــرف الشــيك الخــاص بالمواطنــة 

بالخــاتم عهــدتها عـلـى اـلـرغم مــن كــون تـلـك العقــود غـيـر صــحيحة ويرجــع تاريخهــا إـلـى أعــوام تســبق تــاريخ تحويــل 
  .١٩٩١الشركة لقطاع األعمال حيث أن الخاتم بدأ استخدامه من تاريخ الخصخصة في عام 

 .وأقفل المحضر على ذلك 

 §�0��!430/5/2004 
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انــــه مــــن بــــين القــــائمين بإعــــداد التقريــــر وذلــــك عــــن طريــــق مراجعــــة جميــــع المســــتندات الواحــــد وثالثــــون  
 المنسوب لها عمل هؤالء المواطنين بها حيث تبين اآلتي ... ي شركة المعروضة على النيابة وذلك بالرجوع إل

أن هذه العقود هي عقـود مـزورة حيـث أفـاد المسـئولين بالشـركة أن جميـع التوقيعـات غيـر صـحيحة فضـال  •
عن أن المنسوب إليه التوقيع غير مسئول عـن التوقيـع علـى هـذه العقـود فـي تلـك الفتـرة وكـذا عـدم صـحة 

 .أال على بعض المستندات فقط ... ركة الخاتم الخاص بش
حيث إن خاتم الشركة عبارة عن أسم الشركة القابضة للتنمية الزراعية داخل دائرة كبيرة وبها ايضا شركة  •

وفي منتصف الخاتم رسمه عبارة عن عربة رمسـيس بهـا ... وبها رسمه بين الشركة القابضة وشركة ... 
 جـهـة اليـمـين وفـي منتصــف الخــاتم ـفـي اـلـدائرة الكـبـرى ـلـه عـبـارة فـارس يرـفـع ســهم واتجــاه الحصــان بالعرـبـة

 .عن رسمتين كل رسمه لعدد ثمانية أطراف على شكل نجمة
أما الخاتم المتقدم لختم بعض الملفات عبـارة عـن نفـس الخـاتم الـدائرة الكبـرى للخـاتم الصـحيح وبهـا أيضـا  •

فـى منتصـف الـدائرة رسـمتين علـى شـكل عربة رمسيس لنفس الفارس ولكن اتجاه الحصان ناحية اليسار و
 .نجمة ولكن لخمسه أطراف مما يتضح معه عدم صحة الخاتم 

 البيانــات الصــحيحة لــبعض المــواطنين باســتخدام المزيــل وأضــاف بــأن التزويــر تــم فــي المســتندات بإزالــة •
  .للحاالت المطلوبة الصرف لهإواضافة البيانات المزورة 
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 ١٩٩١لشــركة القابضــة للتنمـيـة الزراعـيـة عــن فتــرات ســابقة عـلـى عــام وأـفـاد ـبـأن بعــض األختــام منســوبه ل •
وهــو الـتـاريخ اـلـذي ـتـم تحوـيـل شــركات القطــاع العــام إـلـي قطــاع األعمــال العــام واتضــح أن بعــض األخـتـام 
صحيحة أما المدد وهمية ومزورة وأن المبالغ المالية التي تم صرفها تمثل استيالء على المال العـام وهـي 

 . جنيه ٩٦٧٩٢٤ر٥ره مبلغ مالي قد
 ... ، ... ، ... قامت بتزوير ثالث حاالت ألشقائها / ... وتبين له في المراجعة خالف ذلك بأن السيدة •

وكذا اصطناع مدد وهمية لبعض العاملين لتمكينهم من صرف معاش مبكـر لكـال ... وكذا زوجه شقيقها 
 ... .و ... و... و... من 

وأن المسئولين  حالة أخري ١٤ حالة فضال عن اكتشاف ٣١ة ملفات ال وأوري بأنه قامت اللجنة بمراجع
أمـا المســئولين ...  وكـذلك ٤٣وكـذلك أصـحاب الحـاالت المـزورة وعـددهم ... و ... و ....  عـن ذلـك هـم مباشـرة

 ... .و ... و ... و ... و ... و ... و ... و ... و ... و ... و ... و ...  هم مسئولية غير مباشرة
ٕبتجهيـز بيانـات المـواطنين المـراد الصـرف لهـم واعـداد عقـود ... و ... المسـئولية المباشـرة هـو قيـام وسند 
باعتماد هذه العقود علـى الـرغم مـن علمهـا بعـدم صـحتها وذلـك ... وانتقالهم إلى الشركة وقيام ... منسوبة لشركة 

بمراجعــة وتأكـيـد جمـيـع المــدد المــزورة ... قـيـام وكــذا كمــا ورد تفصــيال بأقوالهــا المرفـقـة بالمســتندات المقدمــة للنياـبـة 
بــالتوقيع ...  وكــذا قيــام علــى الحاســب اآللــي علــى الــرغم مــن عــدم وجــود أي توقيعــات مــن المختصــين بالمكتــب

تـم عـن عمـد بقصـد االسـتيالء مـن البنـك وان مـا أتـوه مـن أفعـال / ... كضامن عند صرف الشيك الخاص بالسيدة
 .على المال العام

 : شواهد التزوير تتمثل في وأفاد بأن
 ... .أن جميع المواطنين ال تربطهم ثمة عالقة بالشركة  -١
 .أن التوقيعات المزيلة بها العقود غير صحيحة  -٢

 .األختام على هذه العقود غير صحيحة  -٣

 .ٕالعقود تم محو البيانات التي عليها بالمزيل واضافة بيانات غير صحيحة  -٤

 ) .وذلك اعتكازا على اإلقرار الذي كتبته األخيرة ... ( و ... و ... والمسئول عن ذلك التزوير هم 
 :وأوري بأن اإلجراءات القانونية المتعين إتباعها عند صرف المبالغ الخاصة بالمشتركين 

أن يتم تقديم الطلبات إلي مكتب القطاع العام للتأمينات االجتمـاعي التـابع لـه الشـركة للتأكـد مـن سـالمة  -١
دات وان التوقيعات الموجودة على هذه المستندات هي لمن له حق التوقيع بالشركة وصحة جميع المستن

 .حيث يتم حفظ نموذج توقيع لمكتب الكتاب العام لكل مسئول 

 بتســـليم هـــذه المســـتندات لـلــوارد العـــام لتســـليمها مـــن ـمــدير المكـتــبوبـعــد التأكـــد ـمــن التوقـيــع ـيــتم التأشـــير  -٢
 .لمختص تجهيز الملفات للصرف 

 .األخير بالتأكد من استيفاء جميع التوقيعات كمراجع يدوي ويقوم  -٣

ـقــوم بتســـجيل هـــذه الـمــدة عـلــى ـثــم يـقــوم بتســـليم الملـفــات لمخـــتص التســـجيل عـلــى الحاســـب اآلـلــي اـلــذي ي -٤
 الحاسب



 ٩٢

 .ثم يقوم المراجع بمراجعتها وتأكيدها  -٥

 .ثم تسلم الملفات لمراجع المعاشات الذي يقوم بتأكيدها على الحاسب  -٦

 .الملفات إلي قسم الشئون المالية الستخراج شيك لصاحبها ثم يسلم  -٧

 .وأنهي أقواله على ذلك 
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 .والذي قرر في أقواله بذات ما قرر به سلفه 
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 .أيضا بذات ما قرر به سلفه والذي قرر 

 §�0��!428/2/2005 
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وـقــد ـقــرر ـفــي أقواـلــه ـبــأن المخالـفــات وصـــل عـــددهم إـلــي خمســـة وأربـعــون حاـلــة وـمــن بـيــنهم حاـلــة ـلــم ـيــتم 
فــي صــرف تعــويض زواج أو وهــي عبــارة عــن مــدد وهميــة أعطــت ألصــحابها الحــق ... الصــرف لهــا وهــي باســم 

 .معاش شهري 
وأوري أـنــه باالســـتعالم تـبــين اعتـمــاد عـقــود عـمــل صـــورة ضـــوئية معتـمــدة عـلــى بـيــاض ـمــن ـمــديرين ليســـوا 
مكلفين باإلدارة في تاريخ تحرير العقود وقد استغلوا اإلمضاءات السابقة للمديرين الذين تركوا الخدمـة أو للمـديرين 

 .األصل مكلفين بالتوقيع نيابة عن الشركة الحاليين باعتماد مدد كانوا في 
 :وأنه تم اكتشاف ذلك على مرحلتين 

قطــاع عــام الجـيـزة بصــفته عضــو إدارة المراجـعـة بالمنطـقـة ... حـيـث ـكـان مكـلـف بمراجـعـة أعـمـال مكـتـب : األوـلـي 
وباالســتعالم عــن عينــة عشــوائية اتضــح عــدم تناســب نوعيــة العمــال مــع نشــاط الشــركة حيــث أتضــح مــن 

 .ة العشوائية أنهما عامالت زراعيات في حين أن نشاط الشركة في الصحراء العين
وفضــال عــن ذـلـك ـفـإن مــدة االشــتراكات كاـنـت الشــركة قطــاع خــاص مشــتركة بمكـتـب العجــوزة وـلـم تصــبح  

 .قطاع عام بعد 
ح لهـم انـه تـم فقد توصل إلي وجود عدد أربعـة عشـر حالـة جديـدة وأنـه تـم االنتقـال إلـي الشـركة واتضـ: أما الثانية 

 .اعتماد النماذج بخاتم غير صحيح 
 وأضاف بأن تلك المخالفات تمت من خالل استالم عقود عمل غير صحيحة ولم يتم مطابقة التوقيع  



 ٩٣

للمـــدير المســـئول وســـجلت المـــدة واحتســـبت المســـتحقات باســـتخدام كـــود التعامـــل مـــع الحاســـب اآلـلــي وـتــم 
مدة بسبب صرف التعويض أو المعاش والمسئولية في ذلـك تسجيل المدة على الحاسب ولذلك احتسبت ال

... و ... و ... و ... و ... و ... و...  و ... و ... القطــاع العــام ـبـالجيزة وهــم ... تـقـع عـلـى مكتــب 
 ... .ومن الشركة ... و ... و... و... و 

 لـهـم وـمـن ـثـم يتـقـدمون وســند تـلـك المســئولية أنـهـم كــانوا يقوـمـون بتجهـيـز بياـنـات الـمـواطنين المــراد الصــرف 
 .باعتماد هذه العقود على الرغم من علمهما بعدم صحة ذلك / ... وتقوم السيدة.. بها إلى شركة 

بمراجعـة وتأكيـد جميـع المـدد المـزورة علـى الحاسـب اآللـي علـى الـرغم مـن عـدم وجـود / .... وقيام السـيد  
 .أي توقيعات من المختصين بالمكتب بما يعتمد صحة هذه المدد 

هـو رئـيس معلومـات بمكتـب تأمينـات ( / .... وعن االختصاص الوظيفي لكـل منهمـا فقـد قـرر أن السـيد  
فهــو مـفـتش بمكـتـب تأميـنـات القطــاع العــام ومنـيـرة هــي المختصــة ...  أمــا )القطــاع العــام والمراجــع اآلـلـي للتغطـيـة 

 .بمراجعة المستحقات لمدد لجميع الحاالت في التعويض 
 .ى ذلك وأنهي أقواله عل 

�b,� U�� H4 

��5�� L�t� ª ... / 

����K� ��o��� :b1 

 .وقد قرر في أقواله بذات ما قرر به سلفه 

 §�0��!427/4/2005 
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 .وقد قرر بذات ما قرر به سالفيه 

 §�0��!411/2/2006 
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...  وقـد قـررت فـي أقوالهـا أنهـا لـم يسـبق لهـا االشـتغال بثمـة وظيفـة عامـة وال توجـد لهـا ثمـة صـلة بشــركة 
 .وأنها ال تعلم القراءة أو الكتابة 

 جنيه فقـط عـن طريـق ٣٠٠وعن سبق تقاضيها ثمة مبالغ من التأمينات بأنه سبق لها وان تقاضت مبلغ  
 حيـث أنهـا ـقـررت لهـا سـلفا بوجـود احــد أقاربهـا يعمـل فـي المعاشــات ٠٠سـيدة هـي جارتهـا وتـدعي حضــره النـاظرة 

وانه يريد خدمتها ويصرف لها مبلغ مـن المعاشـات وطلبـت منهـا إن تعمـل توكيـل وبالفعـل قامـت بعمـل ... يدعي 
 ـمـرور قرابـة شــهر أعطــت لـهـا مبلـغ ثالثماـئـة جنـيـه وـقـررت لـهـا وســلمت لـهـا تلـك الوكاـلـة وبـعـد/ ... توكيـل للـمـدعو

 .أنها مساعدة من المعاشات ولم تتقاضي ثمة مبالغ خالف ذلك 



 ٩٤

 .وأنهت أقوالها على ذلك  
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 سـنوات قـررت لهـا جارتهـا ٣والي وقد قـررت فـي أقوالهـا بـذات مـا قـررت بـه سـالفتها وأضـافت بأنـه منـذ حـ
بأنـــه توجـــد جمعيـــه تعطـــي مـــنح عـــن طريـــق البحـــث عـــن أســـماء األشـــخاص علـــى ... وشـــهرتها أم ... وتـــدعي 

 جنيـه بعـد ١٥٠ وبالفعـل فـوجىء بهـا تعطيهـا مبلـغ ٠٠الكمبيوتر وطلبت منها صورة البطاقة وكذا قسـيمة الـزواج 
 .إلجراءات أن قامت بعمل توكيل ألحد أقاربها بغية تخليص ا

 .وأنهت أقوالها على ذلك  
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وقد قررت في أقوالهـا بـذات مـا قـررت بـه سـالفتها وأضـافت بأنـه وبعـد قرابـة ثـالث سـنوات عرضـت عليهـا 
ة وأبلغتهـا أنهـا سـوف تقـوم بعمـل مبلـغ إعانـة وطلبـت منهـا صـورة البطاقـ... جارتهـا فـي الزاويـة الحمـراء تـدعي أم 

 جنيــه وقــررت لهــا أن ذلــك ١٥٠ وبالفعــل أعطتهــا مبلــغ ٠٠بحــث اجتمــاعي حتــى يــتم  صــرف مبلــغ لهــا شــهري 
 .المبلغ من أشخاص أغنياء كإعانة فقراء 

 .وأنهت أقوالها على ذلك  

 §�0��!412/2/2006 
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 وأضـــافت بأنهـــا مـــن قرابـــة أربـــع ســـنوات قـــرر لهـــا ٠٠وقـــد قـــررت فـــي أقوالهـــا بـــذات مـــا قـــرر بـــه ســـالفتها
وهــو زوج أخــت زوجهــا بأنــه يســتطيع مســاعدتها بــأن يصــرف لهــا مبـلـغ إعانــة مــن الشــئون االجتماعيــة /... الســيد

طـلـب منهــا عمــل توكيــل عــام وطـلـب منهــا صــورة البطاقــة الخاصــة بهــا وكــذا قســيمة اـلـزواج وبالفعــل أعطتهــا ـلـه و
 جنيـه وقـرر لهـا بـأن تبلـغ جيرانهـا بـأن مـن يريـد صـرف إعانـة ٢٠٠باسمه وبعد مرور أسـبوعان أعطـي لهـا مبلـغ 

لهـا تـقـوم بعمـل توكـيـل باســمه أال أنهـم رفضــوا ذـلـك فقـال لـهـا أن يقوـمـوا بعمـل توكـيـل باســمها وبالفعـل بـعـض ـمـنهم 
اـنـت ـتـذهب إـلـى التأميـنـات بصــحبة أحمــد عـبـد الجــواد وكــان األخـيـر ـقـاموا بعمــل وكاـلـة وبموجــب تـلـك الـتـوكيالت ك

ويقومـــون بإنهـــاء اإلجـــراءات واســـتخراج الشـــيك ومـــن ثـــم ... واألخـــر ... يقـــوم بمقابلـــة شخصـــان احـــدهما يـــدعي 
 ٢٠٠يصطحبهم إلي البنك وينهي إجراءات البنك ومن ثم يقومان بأخذ المبلغ المـالي قيمـة الشـيك ويعطوهـا مبلـغ 

 .ى تقوم بإعطائها لجارتها التي قامت بعمل التوكيل جنيه حت

 



 ٩٥
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 وأضافت بأنه منـذ قرابـة أربـع سـنوات أبلغتهـا جارتهـا ٠٠وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها 
اص أغنياء وحتى تـتمكن مـن ذلـك البـد أن تحصـل علـى بأنها تستطيع أن تعطي لها إعانة من أشخ/ ... وتدعي

 وبالفعـل ذهبـت بصـحبتها إلـى مكتـب الشـهر العقـاري ٠٠صورة البطاقة وكذا قسيمة الـزواج وأن تعمـل لهـا توكيـل 
 . جنيه ١٥٠ وبعد ذلك بثالث أيام أعطت لها مبلغ ٠٠... أال أنها فوجئت بأن التوكيل يتم عمله باسم 

  .وأنهت أقوالها على ذلك
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اصـطحبتها إلـي ...  وأضـافت بـأن جارتهـا المـدعوة  ٠٠وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سـالفتها 
 بـأن تصـرف لهـا أعانـة ومـن ثـم اصـطحبتها وال تعلـم بـاقي اسـمها وأبلغتهـا أنهـا تسـتطيع... أمرآة أخـري تـدعي أم 

 ١٥٠إلي الشهر العقاري لعمل توكيل وأخذت صورة البطاقة وقسـيمة الـزواج وبعـد مـرور يـومين أعطـت لهـا مبلـغ 
 .جنيه 

 .وأنهت أقوالها بعد أن قامت النيابة باستكتابها 

 §�0��!413/2/2006 
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 وأضــافت أـنـه مـنـذ أرـبـع ســنوات ـقـررت لهــا جارتهــا ٠٠وـقـد ـقـررت ـفـي أقوالهــا ـبـذات مــا ـقـررت ـبـه ســالفتها 
بأنها تستطيع بان تصرف لهـا مبلـغ إعانـة وطلبـت صـورة البطاقـة وقسـيمة الـزواج وطلبـت فضـال عـن ... وتدعي 

 . جنيه ١٨٠ذلك عمل توكيل وبعد مرور يومين فقط اعطت لها مبلغ 
 . أقوالها بعد أن أقرت بعدم معرفتها بالقراءة والكتابة وأنهت
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وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت بـه سـالفتها وأضـافت بأنـه توجـد امـرأة جـاره شـقيقتها بالزاويـة الحمـراء 
لبـت البطاقـة وقسـيمة الـزواج وأن تقـوم بعمـل توكيـل عرضـت عليهـا أن تصـرف لهـا مبلـغ إعانـة وط... وتدعي أم 

 . جنيه ٢٠٠وبعد مرور أسبوعين أعطت لها ... المرأة تدعي 



 ٩٦

 .وأنهت أقوالها على ذلك 
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 ســابق -/ ... يدة وأضــافت ـبـأن مــا ـقـررت ـبـه الســ٠٠وـقـد ـقـررت ـفـي أقوالهــا ـبـذات مــا ـقـررت ـبـه ســالفتها 
والـذي سـبق وان قـرر لهـا / ...  جنيـه أعانـة عـن طريـق المـدعو٣٠٠ صحيح وأنها بالفعل أعطتها مبلغ –سؤالها 

بأنه يعمل في المعاشات وهو زوج بنت خالها وقرر لها بأنها تقوم بإبالغ جيرانهـا لكـي يصـرف لهـم إعانـات ومـن 
 / ... .بين من قامت بإبالغهم هي السيدة

 .قوالها على ذلك وأنهت أ
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 وأضافت بأن زوجها يعمل غفير في مدرسة بحدائق ٠٠وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها 
ورة وأبلغتــه برغبتهــا فــي صــرف أعانــه لهــم وطـلـب صــ... وحقيقــة أســمها / ... القبــه وأنــه قــد تعــرف عـلـي المــدعوة

 . جنيه ١٥٠بطاقة وقسيمة الزواج وعمل توكيل لها وبعد مرور يومين اعطت لها مبلغ 
 .وأنهت أقوالها بعد ما أقرت بعدم معرفتها للقراءة والكتابة 
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 عـرض ٢٠٠١ه فـي غضـون عـام  بأنـ٠٠ وأضـافت ٠٠وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سـالفتها 
وهــو زوج شــقيقة زوج شــقيقتها بــأن يصــرف لهــا مبلــغ أعانــة مــن الشــئون االجتماعيــة وطلــب / ... عليهــا المــدعو

 جنيه وقـرر لهـا بأنهـا تبلـغ جيرانهـا ٢٠٠ وبالفعل أعطي لها مبلغ ٠٠صورة البطاقة وقسيمة الزواج وعمل توكيل 
أبلـغـت جيرانهـا إال أنهـم رفضــوا عمـل توكيـل أال أنـهـا فقـط ومـن ـثـم  وبالفعـل ٠٠بأنـه إذا رغـب احـد بصــرف إعانـة 

/ ... أخذت التوكيالت واصطحبها سالف الذكر إلى مكتب الشـئون االجتماعيـة وكـان يتقابـل مـع كـال مـن المـدعو
وكانا ينهيا اإلجراءات ومن ثم يستخرجا الشـيك ويصـطحباهم إلـي البنـك وحينمـا يقـوم موظـف البنـك بصـرف ... و

 .بإعطائها مبلغ اإلعانة / ... يأخذ المبلغ المالي وفي اليوم التالي يقوم المدعو/ ...  كان المدعوالشيك
 .وانتهت أقوالها على ذلك 

 

 



 ٩٧
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 ه من قرابة أربع سنوات أبلغتها قريبتها وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها وأضافت بأن
بأنها تستطيع بأن تصرف لها أعانه من الشـئون االجتماعيـة وطلبـت صـورة البطاقـة وقسـيمة الـزواج / ... المدعوة

 . جنيه ٢٠٠ وبعد أسبوع أعطت لها مبلغ ٠٠وأن تعمل لها توكيل 
 .وأنهت أقوالها على ذلك 

 §�0��!415/2/2006  
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وانهـا عرضـت ... وقد قررت في أقوالها بـذات مـا قـررت بـه سـالفتها وأضـافت بأنـه قامـت جارتهـا وتـدعي 
وبعــد عمــل / ... عليهــا أن تصــرف لهــا إعاـنـة وطلـبـت منهــا صــورة البطاـقـة وقســيمة اـلـزواج وعمــل توكـيـل للمــدعوة

 . جنيه كإعانة ٢٠٠ها مبلغ التوكيل بقرابة أسبوع أعطت ل
 .وأنهت أقوالها بعد أن قامت النيابة باستكتابها 
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ومـنـذ قراـبـة أرـبـع / ...  ـبـأن الـمـدعوة ٠٠ وأضــافت ٠٠وـقـد ـقـررت ـفـي أقوالـهـا ـبـذات ـمـا ـقـررت ـبـه ســالفتها 
 ٠٠وان تعطـي لهـا صـورة البطاقـة وقسـيمة الـزواج / ...  عمل توكيل باسم أبـن خالتهـا المـدعوسنوات طلبت منها

 .  جنيه٢٠٠وهذا بغية أن تتمكن من صرف إعانة لها وبعد ذلك أعطت لها مبلغ 
  ٠٠وأنهت أقوالها بعد أن أجرت النيابة العامة استكتابها 
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 وأضــافت بأـنـه مـنـذ قراـبـة أرـبـع ســنوات طلـبـت منهــا ٠٠وـقـد ـقـررت ـفـي أقوالـهـا ـبـذات ـمـا ـقـررت ـبـه ســالفتها 
صورة البطاقة وقسيمة الطالق وعمل توكيل وذلك حتى تتمكن مـن إعطائهـا إعانـة وبالفعـل / ... جارتها المدعوة 

 . جنيه ١٥٠بعد عمل التوكيل بيومين أعطت لها مبلغ 
 .الها بعد أن أقرت بعدم قدرتها على القراءة أو الكتابةوأنهت أقو

 



 ٩٨
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 وقـد قـرر فـي أقوالـه بـأن تحرياتـه ٠٠وذلك لسؤاله حيال التحريات التكميلية التي كلفتـه بهـا النيابـة العامـة 
 حاـلـة أخــري خــالف ـمـا ـتـم ضــبطه ـفـي مطـلـع التحقيـقـات ـتـم ـفـي ـكـال منـهـا صــرف ١٤توصــلت إـلـي اكتشــاف عــدد 

 جنيــه وذـلـك ألشــخاص هــم ٢٩٨٣١٥مبـلـغ مــن أمــوال الهيئــة القومـيـة للتأمينــات ـفـي صــورة شــيكات بـلـغ اجماليهــا 
غـيـــر مســــتحقين لتـلـــك المـبـــالغ وهــــذا عــــن طرـيـــق اصــــطناع ـمـــدد خدمــــة وهمـيـــة وأن ذات المتهـمـــين هــــم الـقـــائمون 

 .فاتهم باصطناع مل
 -حسـن النيـة -وأضاف بأنه توصل من خالل مصادره السرية أن الذين تم صرف تلك المبالغ بأسمائهم 

 .ولم يكونوا على علم بحقيقتها 
/ ... وأنهي أقواله مؤكدا صحة ما توصلت إليـه اللجنـة أال أنهـا أخطـأت فـي االتهـام الـذي وجهتـه للسـيدة 

 .حيث توصلت التحريات إلي خالف ذلك 
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/... وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها وأضافت بأنه منذ قرابة أربع سنوات قرر لها المدعو
ة البطاقـة الخاصـة هي وشقيقتها بأنه يستطيع صرف أعانة من الشئون االجتماعية وطلب منها ومن شقيقها صور

 . جنيه ٢٠٠بهم وقسائم الزواج وعمل توكيالت وبعد ذلك أعطي لها ولشقيقتها مبلغ 
 .وأنهت أقوالها علي ذلك 
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 حــال تواجــده بمكتــب التأمينــات لعمــل بطاقــة/ ...  بأنــه قــد تعــرف علــي المــدعو٠٠وقــد قــرر فــي أقوالــه 
قومية ومنذ ذلك الوقت وهم أصدقاء وقـد قـرر لـه بأنـه إذا مـا وجـد أحـد مسـتحق لإلعانـة فهـو يسـتطيع أن يصـرف 

 وأن األوراق المطلوبــة هــي صــورة البطاقــة وصــورة ٠٠ـلـه تـلـك اإلعانــة مــن التأمينــات ويفضــل أن يكونــوا ســيدات 
 .قسيمة الزواج والبد أن يكون هناك توكيل لشخص بخالف صاحب األوراق 

 ٠٠وقــد طـلـب منــه أن يعاونهــا فــي تجمـيـع تـلـك األوراق / ... وأضــاف ـبـأن األخيــر عرضــه عـلـي المــدعو 
 وقامـت ٠٠بزيـارتهم أبلغهـا إذا مـا كـان هنـاك أحـد مـن جيرانهـا محتـاج لإلعانـة / ... وبالفعل وحال قيـام المـدعوة 

قـريبتهم وأنـه / ...  وكـذا السـيدة ٠٠ا هي بدورها باإلبالغ وتجميـع األوراق وعمـل التـوكيالت باسـمها واسـم شـقيقته
 .كرر ذلك قرابة اثني عشر مرة 

 كان يقوم بإنهاء اإلجراءات إصدار الشيك ويذهب إلى البنك إلنهاء / ... وأوري في أقواله بأن المدعو 



 ٩٩

 . جنيه ٧٠٠ إلي جنيه ٥٠٠اإلجراءات ومن ثم كان يقوم بإعطائه مبلغ من 
كاـنـــت تـقـــوم بتســــليم الملفـــات باســــم المســــتفيدين وســــدد عنـهـــا / ... يدة  مـقـــررا ـبـــأن الســـ٠٠وأنهـــي أقواـلـــه  

هو القائم بصرف مبـالغ الشـيكات فـي كـل حالـة وانـه هـو الـذي أبلغـه / ... اشتراكات لصرف اإلعانات وأن السيد 
 .بقانونية تلك األفعال 
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قـررت لهـا بأنهـا / ...  وأضافت بأن جارتها المـدعوة ٠٠وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها 
تستطيع أن تصرف لهـا إعانـة مـن أشـخاص أغنيـاء وطلبـت منهـا صـورة البطاقـة وصـورة القسـيمة وأن تقـوم بعمـل 

  جنيه ١٨٠وبالفعل وبعد عدة أيام أعطت لها مبلغ ... توكيل باسم 
 .وأنهت أقوالها بعد أن قررت بعدم قدرتها علي الكتابة والقراءة  

 §�0��!412/2/2006  
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 .والذي قرر في أقواله منكرا االتهام الموجه إليه 
 وسـابقا كـان ٠٠وبسؤاله عن طبيعة عمله قرر بأنه يعمل رئيس توجيه فني بمكتب تأمينـات أبـو النمـرس  

 . مكتب قطاع عام الجيزة – للتأمينات االجتماعية يس الحاسب اآللي قطاع الجيزةرئ
 حـتـــى ١/١/١٩٨٧وعـــن الفـتـــرة الزمنـيـــة الـتـــي عمـــل بـهـــا بمكـتـــب تأميـنـــات قطــــاع الجيـــزة ـفـــي الفـتـــرة ـمـــن  

١٨/٥/٢٠٠٣.  
د وقــرر أن طبيعــة عمـلـه تحديــدا بمكتــب تأمينــات قطــاع عــام الجيــزة مراجــع تغطيــة ويخــتص بمراجعــة مــد 

 . وأجور العمال المؤمن عليهم بمضاهاة البيانات المثبتة بملف المؤمن عليه بما هو موجود علي شاشة الحاسب
وانه في حالة إذا ما كانت البيانات صـحيحة يقـوم بعمليـة تأكيـد البيانـات الخاصـة بالمسـدد واألجـور علـي  
 .الحاسب 
 تب تقوم بنفس الوظيفة وتدعي وقرر أنه كان يشاركه في ذلك االختصاص زميلته في المك 

وعــن دوره ـفـي المكـتـب ســالف اـلـذكر ـفـي عملـيـه إنشــاء الملـفـات التأمينـيـة ـقـرر أـنـه ـلـيس ـلـه أي ـتـدخل ـفـي 
 .إنشاء الملف التأميني ألي عامل مؤمن عليه 

حيث أن الملف يـتم إنشـاؤه بمعرفـة جهـة عمـل المـؤمن عليـه ويـرد الملـف كـامال بواسـطة منـدوب دون أي  
 .موظف في المكتب تدخل من 
وقرر أنه في حالة وجود اختالف بين البيانات المثبتة بالملف التأميني المتعلقـة بالمـدد واألجـور وبـين مـا  

 .هو ثابت بالحاسب يرجع الملف مرة أخري لمندوب الشركة لتصحيح البيانات 
 بيانات الملفات بعض وتم عرض الملفات التأمينية المرفقة بالتحقيقات علي المتهم وقرر بأنه راجع  



 ١٠٠

 .بمراجعة باقي الملفات  ... /وقامت زميلته 
وقرر بأنه غير متذكر بالضبط الملفات التي قام بمراجعتهـا وأكـد أنـه متأكـد مـن بيانـات الملفـات التـي قـام  

 ( ... ) .بمراجعتها ألنه قام بمراجعتها من خالل كلمة السر الخاص به 
عـن أسـماء العـاملين المثبتـة بالملفـات التأمينيـة المعروضـة عليـه ... ة وعند مواجهته باالستعالم من شرك 

 .فتبين أن منهم من ال يعمل بالشركة 
أفاد بأن البيانات كلها تكون مستمدة من الملفات الواردة عـن طريـق جهـة العمـل وأنـه لـيس لديـه ثمـة علـم  

 .عن مادون بذلك االستعالم  
 .في المكتب ... مندوبة شركة / ... فات إلي المكتب السيدة وقرر بأن الذي قام بتقديم تلك المل 
...  أيضا عن طريق العمـل ألنهـا مندوبـة شـركة .... أنه زميل عمل ، وعن ... وأفاد بالنسبة لعالقته ب  

 .أفاد بأنه ليس له أي معرفة به أو عالقة تربطهما ببعض ... وبالنسبة ل 
... و ... بــــة اإلداريــــة مــــن قيامــــه باالتفــــاق مــــع كــــل مــــن وبســــؤاله عــــن مــــا ورد بمحضــــر تحريــــات الرقا 

وذلــك بغــرض ... باصــطناع مســتندات غيــر حقيقيــة لــبعض المــؤمن علــيهم متضــمنة مــدد وهميــة منســوبة لشــركة 
ٕ عــام وانشــاء ١٥ إلــي ١٢صــرف مبــالغ ماليــة دون وجــه حــق عــن طريــق قيامــه بتســجيل مــدد خدمــة تتــراوح مــن 

 .مية بإثبات أن أصحابها عاملين بالشركة سالفة الذكر صحيفة بيانات أساسية ببيانات وه
قرر منكرا ذلك ومنكرا قيامه بتسجيل تلك البيانات الوهمية علي الحاسب اآللي عن طريق الكـود الخـاص  

 .به أو عن طريق كود أخر لعدم معرفته الكود السري ألي زميل أو زميله بالمكتب 
 عـلــي الحاســـب اآلـلــي أكـــد أن ذـلــك الكـــالم غيـــر –... جلة وعـــن اتهامـــه باســـتخدام الكـــود الخـــاص بالمســـ 

 علي الكمبيوتر ولم يكن يعرفه (...) كانت تقوم بفتح ... صحيح وان المسجلة 
 وأما عن الجزاءات الموقعة عليه قرر بأن ذلك غير صحيح وأن الجزاء تم تخفيضه وكان لظروف معينة  

مادية من المواطنين وذلك بإضافة مدد وهمية لهم فـي صـحيفة وعن اتهامه باستغالل سلطات وظيفته لالستفادة ال
 .البيانات األساسية الواردة لمكتب التأمينات من شركات القطاع العام ليحصلوا علي مبالغ دون وجه حق 

 وقرر بأنه ال توجد بينه وبين محرر المحضر سالف الـذكر أي ٠٠أنكر ذلك االتهام الواهي الموجه إليه  
 .ات معرفة أو خالف

أفــاد بعــدم .. أمــام عضــو هيئــة الرقابــة / ... وبســؤاله عــن مــا جــاء بــاإلقرار الكتــابي الموقــع مــن الســيدة  
 / ... . وأكد انه ال توجد أي خالفات بينه وبين السيدة٠٠صحة ما ورد باإلقرار 

نـد سـؤاله وأيضـا ع..  أنكـر صـلته بـه وأكـد عـدم معرفتـه بـه مـن قبـل ٠٠/ ... وعن ما جاء بأقوال السـيد  
 ...  .، ... ، ... عن 

 وأفاد بأنه لـيس لـه ٠٠ أفاد أيضا بأنه لم يسبق معرفته بأي منهم وأكد عدم صحة جميع ما ورد بأقوالهم  
 .أي عالقة بأي من أصحاب الملفات التأمينية محل التحقيق 
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 تيالء علي المال العام أو قيامه منكرا ما هو منسوب إليه من اتهام واهي باشتراكه مع آخرين باالس 



 ١٠١

 .وستعماله في مهر تلك المحررات ... أو بتقليد خاتم شركة ) الملفات التأمينية ( بالتزوير في محررات رسمية 
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هــي و...  بأنـهـا كاـنـت تعـمـل ـفـي وظيـفـة ـمـدير عــام الشــئون اإلدارـيـة ـفـي شــركة ٠٠وـقـد ـقـررت ـفـي أقوالـهـا 
  وأنها كانت مختصة بكل أعمال اإلدارة كالتعيينات والترقيات والعالوات وملفات ٠٠شركة تابعة لقطاع األعمال 

 .العاملين ومندوب الشركة لدي مكتب التأمينات 
وأوردت بأنـهـــا حــــال تواجــــدها ـفـــي مكـتـــب تأميـنـــات قطــــاع عــــام الجـيـــزة تقابـلـــت ـمـــع موظــــف ـفـــي المكـتـــب 

 فطلـب منهـا أن تقـوم بعمـل ملفـات ٠٠مسـاعدتها د عمل ملفـات لـبعض السـيدات ويريـد وأبلغها بأنه يري/... يدعي
 وعلـي أثـر هـذا طلـب منهـا أن ٠٠ فقررت له أنه ليس في االمكان أن تقوم بعمـل ذلـك ٠٠مماثلة لملفات الشركة 

 بـعــض  وقاـمــت بالفـعــل بخـــتم٠٠تقــوم بخـــتم اســـتمارات التأميـنــات عـلــي بيــاض بخـــتم الشـــركة اـلــذي ـكــان بحوزتهــا 
لبيانـــات االســـتمارات بخـــتم الشـــركة علـــي بيـــاض وهـــذه االســـتمارات كانـــت خاصـــة بصـــحيفة البيانـــات األساســـية وا

 التاريخية للمؤمن عليهم 
بأخــذ االســتمارات المختومــة ... وـقـررت بــأن دورهــا كــان مقصــور عـلـي هــذا الحــد ـثـم بعــد ذـلـك كــان يـقـوم 

 .ئم ويقوموا بعمل ملفات لهم بختم الشركة ويقوموا بإحضار صور بطاقات وصور قسا
وسـيدة أخـري غيـر متـذكرة اسـمها وكانـت / ... وكان يتم إحضار تلك الصور عـن طريـق شـخص يـدعي 

من خارج المكتب ثم يقوموا بعد ذلـك بعمـل ملفـات بمـدد وهميـة بأسـماء أشـخاص ومـن ثـم يقومـوا بصـرف شـيكات 
 .اعتكازا علي ذلك  

 جنـيـه مقاـبـل أن تـقـوم بخــتم االســتمارات الـتـي ٢٠٠٠ا مبـلـغ وـقـدره وأـفـادت ـبـأن المــتهم كــان يـقـوم بإعطائهــ
 .يقوموا عن طريقها بعمل ملفات تأمينية 
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ـبـأن المــتهم األول ـقـام بســؤالها عمــا إذا كــان ـلـديها أخــوات متزوجــات لعـمـل ملـفـات لهــم وذـلـك حـتـي يقومــوا 
 .بعد ذلك بصرف مبالغ من التأمينات لهن 

... وســلمتهم ل ) شــقيقتيها ... ( و ... ر البطاقــات والقســائم الخاصــة ب وبالفعــل قامــت بإحضــار صــو
 جنـيـه تقريـبـا وهــذا المبـلـغ ـتـم توزيعــه ٥٦٨٠٠وعـلـي أـثـر ذـلـك ـقـام بعمــل ملـفـين لهمــا وـقـام باســتخراج شــيكين بقيمــة 

تيها فلـم بـاقي المبلـغ أمـا بالنسـبة لشـقيق...  جنيـه وأخـذ ١٨٠٠٠ حيث قامت بأخذ ثلت المبلغ في حدود ٠٠بينهم 
 .يأخذوا ثمة مبالغ مالية من هذه النقود 

 ثمة طلبات منها  ... و .. وحال حدوث تفتيش علي مكتب التأمينات في ذلك الوقت لم يطلب 
 ٠٠ ٢٠٠٣ ألواخـر ٢٠٠٢وقررت بأن ذلك كان يحدث في مكتب تأمينات قطاع عام الجيزة من أواخـر 

 ... .صفتها مندوبة شركة وأفادت بأنها كانت تتواجد بمكتب التأمينات ب
  ٠٠كما قررت بأنها لم تأخذ مقابل لقيامها بختم االستمارات علي بياض علي أساس أنه عمل لوجه اهللا 



 ١٠٢

 .وأن ختم الشركة يكون بحوزتها حتى تقوم بسرعة إنهاء أعمال الشركة لدي المكتب 
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 وأفـادت بـأن شـقيقتيها سـالفي الـذكر لـم يكونـا علـي ٠٠عدم استحقاق أي من شـقيقتيها ثمـة مبـالغ تأمينيـة 
 .علم بحقيقة الواقعة 

والمرفقـة ... كما قررت بـأن عقـود االسـتخدام المحـددة المـدة فيمـا بـين أصـحاب تلـك الملفـات وبـين شـركة 
غـيــر كمــا أن قــرارات التعيــين كلهــا فــي الملفــات المرفقــة بالتحقيقــات بــأن جميــع هــذه العـقــود مــزورة وغيــر حقيقيــة 

 كـمـا أضـافت أنـهـا علـي غـيـر ٠٠ وأفـادت ـبـذلك ألنهـا مســئوله فـي الشــركة عـن هــذه الملفـات ٠٠ صـحيحة وـمـزورة
 .علم بمن قام بتقليد خاتم الشركة وتوقيعات مسئوليها 

وقــررت بــأن المســئول عــن تقليــد خــاتم الشــركة وتوقيعــات المســئولين هــو المــتهم األول وعللــت ذلــك ألنــه 
 .م عقود استخدام علي بياض وأوراق أخري أال أنها رفضت ذلك طلب منها أن تقوم بخت

 :وعن أدوار كال من 
-  ... 

-   ... 

-   ... 

 هو القائم بالتحدث معها عن األفعال محل االتهام وكيفية القيام بها  / ... قررت بأن المدعو 
 .ئم بعمل كل شيء  هو الذي كان يتم التعامل معه مباشرة وهو القا- المتهم األول –/ ... أما المدعو

 وأضافت في أقوالهـا مقـرره بـأن ٠٠هو الذي كان يقوم باستجالب البطاقات وقسائم الزواج / ... والمدعو
 .ذلك هو إعطاء المبالغ لوجه اهللا األفعال التي نسبت إليها في التحريات وتقرير اللجنة مؤكدة أن قصدها من 

 وأن اإلقـــرار الـــوارد ذكـــره - المـــتهم األول –/ ... يد وأضـــافت بـــأن القـــائم بأخـــذ المبـــالغ النقديـــة هـــو الســـ
 وأنهـت أقوالهـا علـي ٠٠بالتحريات صحيح وهي القائمة بتحريره وأنها هي التي أبلغت الرقابة بحدوث تلك الواقعـة 

 .ذلك 
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أبلغهــا ـبــأن الشـــئون / ...  وأضـــافت بــأن الـمــدعو٠٠ـهــا بــذات ـمــا قــررت ـبــه ســالفتها وقــد ـقــررت فــي أقوال
االجتماعيـة تعطــي إعانـات وحـتـى ـيـتمكن مـن صــرف إعاـنـة لهـا طـلـب منهـا صــورة البطاـقـة وقسـيمة اـلـزواج وعـمـل 

 جنـيـه وطـلـب منهـا بأنـهـا إذا مـا كاـنـت عـلـي علـم بأشــخاص فـقـراء أن ٢٠٠ وبـعـد ذلـك أعطــي لـهـا مبلـغ ٠٠توكيـل 
 وبالفعــل قامــت ـبـإبالغ جيرانهــا اال أنهــم ـقـاموا بعمــل ـتـوكيالت باســمها ٠٠ـتـبلغهم بعمــل توكـيـل لصــرف اإلعاـنـات 

 / ... .لعدم وجود سابقة معرفة بالمدعو
 وهما ... و... وأضافت بأن األخير كان حال ذهابه الشئون االجتماعية يتقابل مع شخصان هما 



 ١٠٣

 .يصطحبهم إلي البنك لصرف الشيكات  ... /يقومان بإنهاء اإلجراءات وكان المدعو
 .وأنهت أقوالها علي ذلك 
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 وانـه ال يعـرف اال  كتابـة اسـمه فقـط ٠٠وقد قرر في أقواله بأنه لم يسبق له العمـل فـي وظـائف عموميـة 
/ ...  وذلك عن طريق زوج شـقيقته المـدعو ٢٠٠٢ وحتى ١٩٧٥التأمينات من سنة  وأضاف بأنه كان يدفع ٠٠

وانه سبق له السفر إلي دولة السعودية وانقطع عن دفع التأمينات اال أن األخير قرر له بأنه يسـتطيع أن يصـرف 
إـلـي الشــئون  وبالفعــل أصــطحبه ٠٠ آالف جنـيـه حـتـى يـقـوم بســداد التأميـنـات المـتـأخرة ٦٠٠٠ـلـه التأميـنـات مقاـبـل 

 آالف ٦٠٠٠ جنيــه واآلخــر بمبلــغ ١٨٠وأعطــي لــه شــيكين احــدهما بمبلــغ / ... المــدعواالجتماعيــة وتقابــل مــع 
 وأنهـي ٠٠ جنيـه كـان يقـوم بصـرفهم كـل شـهر وحتـى تاريخـه ١٨٠ جنيـه فقـط أمـا ٣٠٠جنيه لم يصـرف منـه إال 

 .ف الخاص به أقواله منكرا التوقيعات المنسوبة له علي العقود المتواجدة بالمل
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 وأضـاف بـأن المخـتص بـالتوقيع ٢٠٠٠ حتـى عـام ١٩٩٦وقد قـرر فـي أقوالـه بأنـه فـي تلـك الوظيفـة مـن 
 وأنهــي أقوالــه بعــد قيــام النيابــة ٠٠قــة بالشــركة  وأن كافــة تلــك الحــاالت لــيس لهــم ثمــة عال٠٠هــو رئــيس الشــركة 

 .العامة باستكتابه 
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أعيـد فـتح المحضـر إلثـبـات تقـديم عضـو هيئـة الرقاـبـة بنمـاذج أختـام مكتـب تأميـنـات القليوبيـة وكـذا أخـتـام 
 .... .شركة 

 .وأقفل المحضر علي ذلك 
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 أنـه حضـر مـن تلقـاء نفسـه إلـي النيابـة العامـة وأقـر بأنـه يعمـل بمكتـب تأمينـات ٠٠والذي قرر في أقواله 
ـــي ســــجالت  ـــي مراجعــــة ســــجالت األجــــور والمرتبــــات ومطابقتهــــا عـل الجـيـــزة وأن اختصاصــــه كمفــــتش يقتصــــر عـل

  وانه ليس له ثمة اختصاص في إنشاء أو مراجعة الملفات ٠٠الحضور واالنصراف 
وقد علـل ذلـك بأنـه / ...  وأنه بالفعل قام بضمان المتهم ٠٠ضاف منكرا كافة االتهامات الموجهة إليه وأ

 . وأن األخير هو الذي طلب منه ذلك ٠٠/ ... قريب زميل له في المكتب يدعي 
  طلب منه سلفا أن يقوم بتوصيل إخطارات للبريد وأنه شاهد - المتهم األول –/ ... وأوري بأن المدعو



 ١٠٤

  .٠٠ ولكنه ال يعلم عنهم شيئا ٠٠في بعض المرات سيدات يأتون له في المكتب 
وأنهي أقوالـه مؤكـدا وجـود سـابق خـالف فيمـا بينـه وبـين عضـو الرقابـة اإلداريـة ألنـه سـبق وأن طلـب منـه 

 مساعدته كمصدر له بالمكتب أال أنه رفض ذلك 
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 .وقد قرر في أقواله 
 / ... .من إقرار السيدة ولكن دوره أتضح للجنة / ... أن األوراق لم توضح دور المدعو: أوال 
 .هو إزالة البيانات الصحيحة من علي العقود وكتابة بيانات أخري غير صحيحة / ... أن دور السيدة : ثانيا 
سـبق بكتابـة األكـواد السـرية علـي الحاسـب اآللـي وفقـا لمـا أقـر بـه زمالئـه وأنـه علي علم م/ ... أن السيد : ثالثا 

 .كان يستمر في العمل حتى فترات متأخرة من الليل 
 .وانهي أقواله علي ذلك  
 .عضوا اللجنة المشكلة / ... والسيد/ ...  وبذات المحضر تم سؤال كال من السيد  

  .فهمابذات ما قرر به سلوقد قررا في أقوالهما 
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 إال أن ٠٠وتأسيسا علي الواقعات المسـندة سـالفة الـذكر يتأكـد وبجـالء بـراءة الطـاعن ممـا هـو مسـند إليـه  
الحكم الطعين قد طرح كافة دفاع ودفوع الطاعن والدالئل التي قدمها تدليال علـي براءتـه وقضـت بحكمهـا الطعـين 

ي تســبيبه وفاســدا فــي اســتدالله علــي نحــو ال يجــد معــه الطــاعن الــذي جــاء فــي مجملــه مخالفــا للقــانون وقاصــرا فــ
 مسـتندا فـي ٢٠٠٩مناصا سوي الطعن عليه بطريق الـنقض وذلـك بتقريـره مـن محبسـه تحـت رقـم           لسـنة 

 :ذلك إلي األسباب اآلتية 
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 أرسـتها المحكمـة العليـا  أنه ولئن كان من المقرر وفقا للمبادىء الفريدة والوحيـدة التـي٠٠بادىء ذي بدء 
 تحصـلها ٠٠محكمة النقض أن مالك األمر في فهم صورة الواقعة وتحصيل تصويرها معقـود لمحكمـة الموضـوع 

 وهــو مــن اطالقاتهــا فــال ســلطان ألحــد عليهــا فيــه وال جنــاح أو ٠٠ممــا يطمــئن ـلـه ضــميرها ويرتــاح إليــه وجــدانها 
ت فــي األوراق بغــض النظــر عــن موضــوعه ألنهــا تســتمد مأخــذ فيمــا تــورده مــا دام لــه أصــل صــحيح ومعــين ثابــ

 عقيدتها من كل ورقة من أوراق الدعوى بعد مطروحة عليها 
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بـل أن تورد المحكمة في مدونات حكمها ما يقطع في الداللة علي أنها قرأت أوراق الدعوى قـراءة مبصـرة 
 .ينها وأحاطت بأدلة اإلثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت ب
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يجب علي المحكمة أن تبين في حكمهـا واقعـة الـدعوى بيانـا كافيـا كمـا يجـب عليهـا أن تسـتعرض الواقعـة 
 .ٕبرمتها وأال تجزئها تجزئة من شأنها اإلخالل بدفاع المتهم واال كان حكمها معيبا متعينا نقضه 

  )١٤٧ ص ١٠٨  ق٤٠ مجموعة القواعد القانونية ج ٣١/١/١٩٣٨( 
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أن يكـــون حكمهـــا مـبــرأ مـــن التعســـف ـفــي االســـتنتاج ومخالـفــة العـقــل والمنطـــق وطـبــائع األمـــور واال تبنـــي 
 . قضاءها علي الفروض واالحتماالت المجردة ألن الدليل إذا خالطه االحتماالت سقطت صالحيته في االستدالل
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أن ينبــذ وينتبــذ تقطيــع  ٠٠وتكتمــل ـلـه شــرائط صــحته وكيانــه م قضــاء الحكــم ويســتقيم بنيانــه وحـتـى يســتقي
أوصال الدعوى ومسخها أو حرفها إلي غير مؤداها أو افتراض العلـم اسـتنادا إلـي قرينـه يفترضـها مـن عندياتـه أو 

 .بنشوئها باجتهاد غير محمود أو يضرب في غير مضرب 
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وكــان الحكــم الطعــين فــي مقــام تصــور الواقعــة قــد خانتــه فطنــة القضــاء وفروضــه وأصــوله وســننه فضــل  
 .حيث قصرت رؤيته وضلت بصيرته الطريق وجنح جنوحا مؤسفا 
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 فـإذا بـالحكم الطعـين يقـيم قضـائه علـي ٠٠في شأن إقامة األدلة المؤكدة لصحة االتهام في حق الطاعن 
 إذ أن كافـة الـدالئل تؤكـد وبحـق بانقطـاع صـلة الطـاعن ٠٠أدلة واهيـة ال تصـلح سـندا لمـا انتهـي إليـه مـن نتيجـة 

الئل وفحصــها وتمحيصــها متخــذة  ولكــن محكمــة الموضــوع قعــدت عــن بحــث هــذه اـلـد٠٠بواقعــات االتهــام الماثــل 
 وهـو مـا يؤكـد قصـور ذلـك الحكـم فـي تسـبيبه علـي عـدة أوجـه بيانهـا ٠٠منها علـي عيوبهـا سـندا لحكمهـا الطعـين 

 :كالتالي 
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أنه باسـتقراء أوراق االتهـام الماثـل يتأكـد يقينـا وبمـا ال يـدع مجـاال للشـك أن هـذا اإلقـرار قـد طالـه الـبطالن 
 وقـد تجلـي هـذا الـبطالن ظـاهرا ٠٠عليـه من كل صوب وحدب علي نحو كان يتعين معه إطراحـه وعـدم التعويـل 

 :في اآلتي 
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 ولو كـان صـادقا ٠ وهو ال يعتبر كذلك ٠اف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختياريا األصل أن االعتر 
 . إذا صدر أثر ضغط أو أكراه كائنا ما كان قدره ٠

  )٨٠٥ ص ٢٢ س ٢٦/١٢/١٩٧١ ق جلسة ٤١ لسنة ١٠٥٦الطعن رقم ( 
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 وال يعتـبـر كــذلك إذا صــدر أـثـر ضــغط أو ٠٠ـيـا األصــل ـفـي االعـتـراف اـلـذي يعــول علـيـه أن يكــون اختيار 
 .أكراه كائنا ما كان قدره 

  )١٠٤٩ ص ٢٢ س ١٥/١٠/١٩٧٢ ق جلسة ٤٢ لسنة ٨٥٣الطعن رقم ( 
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وكان الثابت وبجالء من مطالعة وقائع وأحداث االتهام الماثل أن األوراق التي تضمنتها انطوت من بين  
 : موضوع االتهام ملفات تأمينية لصالح كال من الملفات الخاصة بالتأمينات

-   .... 
 )أشقاء المتهمة الثالثة (    ...   -

-   ...     

 / ... )زوجة شقيق المتهمة الثالثة السيد (     ...  -
والذين تمكنوا بناء علي فعلتها اآلثمة من إنشاء ملفات تأمينية خاصة بهـم بوصـفهم علـي خـالف الحقيقـة  

 . واستحصلوا من خالل ذلك علي مبالغ مالية دون وجه حق لهم ٠٠... يعملون بشركة 

 



 ١٠٧

 ���� =��4 

الذي تمثل في ظهور تلـك الملفـات والتـي ال جـدال أن ظهورهـا ينسـب اإلدانـة نحـو المتهمـة الثالثـة لوجـود  
ذا فضـال  هـ٠٠صلة قرابة فيمـا بيـنهم ممـا يقطـع الشـك بـاليقين مـن كونهـا علـي علـم تـام بإنشـاء تلـك الملفـات لهـم 

عن أن في ذلك الفعل ما يوجب توجيه االتهام حيال أشقائها لصدور الشيكات المنصرفة لهم وعلـي سـند مـن تلـك 
 .الملفات المصطنعة بأسمائهم وكونهم المستفيدين منها مع علمهم يقينا بأن ذلك مؤثم قانونا 
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ٕ تحرير إقرارهـا هـذا والحاقـه باعترافهـا أمـام النيابـة العامـة حـال لدرء الضرر عن أشقائها سالفوا الذكر نحو 
 بـأن أشـقائها لـيس لـديهم ثمـة صـلة بتلـك الملفـات ٠٠مدونـة بـذلك فـي إقرارهـا واعترافهـا هـذا  ٠٠مباشرة تحقيقاتها 

 . وكأنها لم تدل بذلك االعتراف إال بغية إبعاد االتهام عنهم ٠٠وال يعلموا عنها شيئا 
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 لـم تطلقـه ٠٠إكراها معنويا لها ال مفر منه سوي اعترافها هذا والـذي جـاء وليـد ضـغط معنـوي عليهـا يعد  
 .وليس بقصد االعتراف فقط إال دفاعا عن أشقائها 
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ـلـم يأخــذوا ثـمـة مـبـالغ مالـيـة تضـمن اعترافـهـا أـمـام النياـبـة العاـمـة ـبـأن أشــقائها وزوجــة شـقيقها ســالفوا اـلـذكر  
 وال يعلمــوا شــيئا عــن تلــك الملفــات التأمينيــة وال يقــوم أيــا مــنهم بأعمــال يســتحق عليهــا تأمينــات وال يوجــد أحــد ٠٠

 .منهم علي علم بالتأمينات 
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 أن المتهمـــة الثالـثــة ـلــم تـقــم ـبــاإلدالء ـبــاالعتراف وكتاـبــة إقرارهـــا إال دفعـــا لالتهـــام عـــن ٠٠أـكــدت وبجـــالء  
 وأال ما كانت أدلت بتلك األقوال والتي جاءت أثر إكـراه وضـغط معنـوي إلبعـاد االتهـام ٠٠ا أشقائها وزوجة شقيقه

 .عن أشقائها وزوجة شقيقها 
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الــذي يبطــل معــه اعترافهــا هــذا علــي نحــو ال يمكــن معــه التعويــل عليــه كــدليال تقــوم بموجبــه اإلدانــة قبــل  
 الطاعن  
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األصل في االعتراف الذي يعول عليه أن يكون اختياريا وهـو ال يعتبـر كـذلك ولـو كـان صـادقا إذا صـدر  
 .أثر ضغط أو إكراه كائنا ما كان قدره 

  )٧٢٦ ص ٢٦ س ٢٣/١١/١٩٧٥ ق جلسة ٤٥ لسنة ١١٩٣الطعن رقم ( 
 يؤكــد وبحــق قصــور هــذا القضــاء وحـيـث ـلـم يتنــاول الحكــم الطعــين ذـلـك اـلـدفع وـلـم يــرد عليــه األمــر اـلـذي 
 .وبطالنه 
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 .ون نصا في اقتراف الجريمة االعتراف هو ما يك 
  )٣٣١ ص ١١ س ١٨/٣/١٩٦٨ ق جلسة ٣٨ لسنة ٣٥الطعن رقم ( 
  )٨٤٦ ص ١٨ س ١٩/٦/١٩٦٧ ق جلسة ٣٧ لسنة ٨٣٢الطعن رقم ( 

 *bG ��' 

 . بأنه ال يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان ذلك مخالفا للحقيقة والواقع 
  )٥٦٤ ص ١٩ س ٢٠/٥/١٩٦٨ ق جلسة ٣٨ لسنة ٢٨٠الطعن رقم ( 
  )٦٥٨ ص ١٩ س ٣/٦/١٩٦٨ ق جلسة ٣٨ لسنة ٧٥١الطعن رقم ( 
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وكــان الثابــت أن االتهــام اـلـذي وجهـتـه النيابــة العامــة للمتهمــة الثالـثـة قــد تمثــل فــي قيامهــا باعتمــاد مــا قــام  
ويرهما مع علمها بذلك وكذا قيامها بإضافة مـدد خدمـة غيـر بإنشائه الطاعن والمتهم الثاني من مستندات تثبت تز

 .حقيقية لصرف معاش مبكر ألشخاص غير مستحقين 
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قد ورد في أنها لم تقم إال بختم استمارات البيانات األساسية علي بياض ورفضت اعتماد خالف ذلك من  
 ) .سب اإلدانة جهة الطاعن محاولة من خالل ذلك ن( مستندات قدمها لها الطاعن 
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وفقا لما سطرته النيابة العامة بتحقيقاتها قد ورد مخالفا لالتهام الذي نسبت النيابة العامـة اقتـراف المتهمـة  
 أي أن ـمـا أدـلـت بـه ـمـن أـقـوال عـلـي هـذا النحــو ال يـعـد اعتراـفـا يمكـن االعتـكـاز علـيـه ـكـدليال لإلداـنـة ٠٠الثالثـة ـلـه 

 ٠٠ أقوال أدلت بها أمام النيابـة العامـة ال داللـة لهـا فـي إدانـة الطـاعن وفقـا لمـا تضـمنته تلـك األقـوال  بل هي٠٠
 .والتي ال ترقي إلي مستوي االعتراف 
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 .هو ما يكون نصا في اقتراف الجريمة االعتراف  
  )٨٤٦  ص١٨ س ١٩/٦/١٩٦٧ ق جلسة ٣٧ لسنة ٨٣٢الطعن ( 
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يكون ما أدلت به المتهمة الثالثة من أقـوال والتـي أخـذت منـه النيابـة العامـة اعترافـا منهـا بارتكـاب االتهـام  
قد ورد علي نحو مخالف للجريمة المرتكبـة منهمـا وفقـا لمـا نسـبت النيابـة العامـة للمتهمـة الثالثـة مـن من المتهمين 

 بطل معه ذلك االعتراف وال يجوز االستدالل به في نسبة اإلدانة  مما ي٠٠اتهام لم يتضمنه اعترافها هذا 



 ١٠٩

 للمتهمين 
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 ولمـا كـان األصـل انـه يتعـين علـي المحكمـة إال تبـنـي ٠٠بـأن االعتـراف مـا يكـون نصـا بـاقتراف الجريمـة  
تقـيم قضـائها علـي أمـور ال سـند لهـا فـي التحقيقـات فـإن حكمها إال علي الوقائع الثابتـة فـي الـدعوى ولـيس لهـا أن 

فإنه يكون قد اسـتند إلـي الحكم إذ بني قضائه علي أن اعترافا صدر من الطاعن مع مخالفة ذلك للثابت باألوراق 
 .دعامة غير صحيحة مما يبطله البتنائه علي أساس فاسد 

 ) لم ينشر بعد ١٧/١/١٩٩٣ ق جلسة ٦١ لسنة ٣٣٠٥الطعن رقم ( 
ٕواذ خالفت محكمة الموضوع هذا النظر فإنها تكون قد قصرت في تسـبيبها علـي نحـو يسـلس إلـي بطـالن  
 .قضائها 
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متـــي ورد أال تعـــول عليـــه االعتـــراف فـــي المســـائل الجنائيـــة مـــن عناصـــر االســـتدالل لمحكمـــة الموضـــوع  
 .مخالف للحقيقة والواقع 

 )١٠ ص ٤٣٣ س ١٥/١٢/١٩٨٢ ق جلسة ٥٢ لسنة ٤٣٥٦الطعن رقم ( 
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 اقتصـر ٠٠ فـي اعترافهـا هـذا مـن أن دورهـا فـي االتهـام الماثـل وكان الثابت أن المتهمة الثالثة قـد أوردت 
 وذلـك علـي ٠٠علي ختم االستمارات الخاصة بصحيفة البيانات األساسية والبيانات التاريخية للمؤمن علـيهم فقط 

 .بياض 
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أال أنهــا  ٠٠دتها  بالخــاتم عهــ٠٠ طـلـب منهــا خــتم عـقـود االســتخدام عـلـي بـيـاض ٠٠الطــاعن فـقـررت أن  
 بأـنــه ســـيقوم باصـــطناع خـــاتم مشـــابه لخـــاتم الشـــركة يمهـــر ـبــه عـقــود ٠٠ ـفــأورت بأـنــه ـقــرر لهـــا ٠٠رفضـــت ذـلــك 

 .االستخدام 
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 :وفقا لما ثبت من نتاج تقرير الطب الشرعي والذي ورد مفاده  
عقـود االسـتخدام الثابتـة فـي اثنـين وعشـرين ملـف  – هي المحـررة بخـط يـدها – المتهمة الثالثة –... بأن  -

 .المرسل نموذجه للمضاهاة وأن جميع بصمات األختام بتلك الملفات صحيحة ومأخوذة من ذات القالب 
 .  لم يحرر أيا من الملفات االثنين وأربعون موضوع الفحص– الطاعن –... أن  -

مــا هــي أال بصـــمات ... لماليــة بشــركة أن الملفــات الســتة جميــع البصــمات المنســوب صــدورها للشــئون ا -
 .وسيط كربوني مزورة عن طريق 
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أن المتهمــة الثالثــة حــررت عقــود االســتخدام بخــط يــدها وأمهــرتهم بالخــاتم الخــاص بالشــركة عهــدتها ممــا  .١
 .يخالف ما أدلت به من أن دورها اقتصر علي ختم االستمارات فقط 

 .لك الملفات والتي وصل تعدادها إلي اثنين وأربعون ملف أن الطاعن ال شأن له بتزوير ت .٢

 ثبــت ٠٠أن الســتة ملفــات المتبقيــة والتــي لــم يــتم إمهارهــا بالخــاتم الصــحيح المــودع لــدي المتهمــة الثالثــة  .٣
 ممـا يخـالف مـا أدلـت بـه حيـال الطـاعن مـن كونـه قـرر لهـا بأنـه سـيقوم ٠٠تزوير الخاتم بوسـيط كربـوني 

 وهــذا لمــا هــو ثبــت مــن كــون ٠٠مماثــل للخــاتم عهــدتها المهــار تلــك العقــود بــه باصــطناع خــاتم للشــركة 
التزويـر الحاصـل حاصـل علـي ذات الخـاتم الصـحيح بوسـيط كربـوني ولـيس بموجـب خـاتم أخـر مصــطنع 

 .مثيل له 
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 أكـــد وبجـــالء أن مـــا تضـــمنه اعتـــراف المتهمـــة الثالثـــة قـــد ورد علـــي نحـــو مخـــالف للحقيقـــة ممـــا ال يجـــوز 
 .التعويل عليه في نسب ثمة اتهام ضد الطاعن 
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يتضح وبجـالء أن اإلقـرار المحـرر مـن المتهمـة الثالثـة ومـا وصـفته محكمـة الموضـوع بأنـه اعتـراف شـابه  
 .الكذب والتلفيق ومخالفة الحقيقة والثابت بالتقرير الفني الصادر عن مصلحة الطب الشرعي 

Q��V- U����� �G4 �(8 F]� *�1 �����  

مــن المقــرر أن الــدفع بــبطالن االعتــراف هــو دفــع جــوهري يجــب علــي المحكمــة مناقشــته والــرد عليــه ردا  
 .سائغا 
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  )٢٣/٧/١٩٩٣ ق جلسة ٦٢ لسنة ٩٠٧٥الطعن رقم ( 
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وفسـاد يأتي الحكم الطعين معوال علي ذلك اإلقرار الباطل المكـذوب رغـم كافـة مـا عابـه مـن أوجـه قصـور  
لـم يـرد عليـهـا ذلـك القضــاء بـالرد الســائغ المبـرر الطراحـهـا وهـو ـمـا يؤكـد قصــور هـذا الحـكـم فـي تســبيبه علـي نحــو 

 .يوجب وبحق إلغائه ونقضه 
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ولئن كان األصل أن المحكمة ال تلتزم بمتابعـة الطـاعن فـي منـاحي دفاعـه المختلفـة للـرد علـي كـل شـبهه  
يثيرها علي استقالل إال أنـه يتعـين عليهـا أن تـورد فـي حكمهـا مـا يـدل علـي أنهـا واجهـت عناصـر الـدعوى وأدلتهـا 

طنت إليها ووازنت بينها عن دفاع الطـاعن كليـة وأسـقطته جملـه ولـم تـورده وألمت بها علي وجه يفصح عن أنها ف
 .علي نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه أو أقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصرا 

  )٨٤٠ – ١٤٩ – ٣٦ س – ١٠/١٠/١٩٨٥نقض ( 
  )١٠٣٣ – ٣٢ س – ١٨١ – ٣٢ ص – ٥/١٢/١٩٨١نقض ( 

  )٢٧٥ -٣٢/٤٧ س – ٢٥/٣/١٩٨١نقض ( 
  )٧٨٩ – ١٦٧ – ٣٠ س – ٥/١١/١٩٧٩ نقض( 
  )٣٩٤ – ٨١ – ٣٠ س – ٢٦/٣/١٩٧٩نقض ( 
  )٤٤٢ – ٨٤ – ٢٩ س – ٢٤/٤/١٩٨٧نقض ( 
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ولــئن كــان األصـــل أن المحكمــة ال تســتلزم بمتابـعــة الطــاعن ـفــي منــاحي دفاعــه المختلـفــة إال أنهــا يتـعــين  
لدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنـت عليها أن تورد في حكمها ما يدل علي أنها واجهت عناصر ا

 لـمـا ـكـان ذـلـك وـكـان الثاـبـت أن الحكـم المطـعـون فـيـه أـيـد الحـكـم االبـتـدائي باإلداـنـة ألســبابه ٠٠إليهـا ووازـنـت بينـهـا 
 التصــاله بواقـعـة اـلـدعوى وتعلـقـه ٠٠ رغــم جوهريتـه ٠٠ٕوان أوقـف تنفـيـذ العقوـبـة دون أن يـعـرض لدفاعـه إـيـرادا ـلـه 

تحـقـق اـلـدليل فيهــا ـلـو أـنـه عـنـي ببحـثـه وتمحيصــه وفحــص المســتندات الـتـي ارتكــز عليهــا بلوغــا إـلـي بموضــوعها وي
غاية األمر فيه لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الـدعوى ولكنـه إذا سـقط جملـه ولـم يـورده علـي نحـو يكشـف عـن 

 .ضه أن المحكمة حاطت به وأقسطته حقه فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويستوجب نق
  )٧٦٢ ص ١٣٤ ق ٣٦مجموعة أحكام محكمة النقض س ( 

فالثابت من خـالل أوراق االتهـام الماثـل أن التحريـات التـي اتخـذتها محكمـة الحكـم الطعـين سـندا لقضـائها  
 :المبتور قد شابها العوار والفساد من كل جانب وهو ما أوضحه وتمسك به الطاعن علي التفصيل التالي 
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يقـوم بإنشـاء صـحيفة البيانـات حيث أن مجري التحريات أوري بأقواله أمام النيابة العامة أن الطاعن كـان  
 ٠٠لـي الحاسـب اآللـي ثـم مراجعتـه للمؤمن عليه مدونا بها مدد خدمة غيـر حقيقيـة ثـم يقـوم بتسـجيلها عاألساسية 

 .بعد ذلك يقوم الطاعن باستخدام نفوذ سلطته الوظيفية في تسليم الشيكات لغير مستحقيها 
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 يتمثل في كونه مراجع لمستندات الملفات التأمينية للتأكـد لكون الثابت وبجالء أن الطاعن كادره الوظيفي 
 . لكونه رئيس الحاسب اآللي بهيئة التأمين ٠٠من تسجيالها علي الحاسب اآللي 
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أن الطاعن وجه اتصاله بالملف التـأميني بعـد قيـام المـوظفين المختصـين بتسـجيل بيانـات الملـف المرسـل  
لي الحاسب اآللي يأتي دوره بمراجعة المستندات المنطوي عليها الملف بما تم تسجيله من الموظف من الشركة ع

 .ومن ثم اعتماده فقط المختص 

 ���� :84 

 .الذي يتناقض مع ما نسبة مجري التحريات للطاعن  
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ين بـل بالشـركة التـابع لكون صحيفة البيانات األساسـية الخاصـة بـالمؤمن عليـه ال يـتم إنشـائها بهيئـة التـأم 
 .لها الملف التأميني 
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فـقـــد اثـبـــت تقرـيـــر الطــــب الشــــرعي المرـفـــق ـبـــأوراق االتهــــام أن المتهمــــة الثالـثـــة هــــي المحــــررة بخــــط ـيـــدها  
وان الطــاعن لــم  ٠٠المســتندات الخاصــة بــاالثنين وعشــرون ملــف الممهــورين بالخــاتم الصــحيح المــودع بعهــدتها 

 .من الملفات محل االتهام يحرر بخط يده أيا 
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 .عدم وجود ثمة صلة للطاعن بالملفات التأمينية موضوع االتهام الماثل في إنشاءه لها 
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 ليس له ثمة عالقة أو بل أن الثابت وبحق أن الطاعن في مكانته الوظيفية كرئيس للحاسب اآللي 
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 والذي يتـولى أعمالـه قسـم خـاص غيـر ٠٠ص بالشيكات وصرفها للمستفيد منها علي القسم الوظيفي الخاسلطان 
 .تابع للكادر الوظيفي الذي يتولى أعماله الطاعن 
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أن ما قرر بـه مجـري التحريـات حيـال قيـام الطـاعن باسـتخدام نفـوذ سـلطته الوظيفيـة بقسـم الشـيكات لغيـر 
 .ٕامكانيات الطاعن الوظيفية مستحقيها هو قول مرسل ال سند له من الواقع و

 F"� 9:�� �` 

ما توصل إليه مجري التحريات عن الدور الذي نسبة للطاعن وأدانته بموجبـه النيابـة العامـة قـد ورد علـي  
 هـــذا ورغـــم وضـــوح ذـلــك ـبــاألوراق وتمســـك ٠٠أمـــور تختـلــف عـــن طبيعـــة وظيفـتــه ويســـتحيل علـيــه اإلـقــدام عليهـــا 

 .وع إال أنها طرحته دونما إيرادا أو ردا سائغا الطراحه ٕالطاعن به وايضاحه لمحكمة الموض
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السـرية الموثـوق بهـا والتـي تمكـن مـن خاللهـا حيث أن مجري التحريات قد أوري بتحرياتـه أن لـه مصـادره  
 .الوصول ألحداث االتهام الماثل ناسبا من خالله اإلدانة جهة الطاعن 
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البد أن يكون هناك من الدالئل المؤكدة للقيام بها حتى يـتم التأكـد مـن صـحة المعلومـات التـي سـاقتها لـه  
 .تي اعتمد عليها في نسب تلك اإلدانة مصادره السرية ال
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ٕعــدم توصــل تـلـك التحرـيـات لمقــدار الملـفـات التأمينـيـة المنطوـيـة عـلـي الوقــائع محــل االتهــام الماـثـل وايــراد  -١
 . ملف ٤٢ ملف في حين أنها ٢٩مجريها أن تعدادها 
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 تلـك األسـس ٠٠تلك التحريات لم تقم علي أسس صحيحة لهـا واقعهـا الملمـوس فـي أوراق االتهـام الماثـل 
 .التي كان من المفترض قيام التحريات عليها للوصول لوجه الحق في االتهام الماثل 

عدم توصل التحريات ألشقاء المتهمة الثالثـة الـذين أنشـأ لهـم ملفـات تأمينيـة علـي خـالف الحقيقـة مكتفيـا  -٢
نـيــة ألقاربـهــا ســـوي ـفــي ذـلــك مجريـهــا بـمــا ـقــررت ـبــه المتهـمــة الثالـثــة ـمــن أنـهــا ـلــم تـقــم بإنشـــاء ملـفــات تأمي

 ... .و ... شقيقتيها 
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 ـفــي حـــين أن الثاـبــت قـيــام ٠٠مـــن صـــحة ذـلــك أو الوصـــول إلـيــه مـــن خـــالل تحرياـتــه المزمـــع القـيــام بهـــا  
زوجـــة /... والســـيدة...  لشـــقيقها ٠٠ فضـــال عمـــا ســـلف ذكـــره ٠٠المتهمـــة الثالـثــة بإنشـــاء ملـفــات تأمينـيــة 

 .شقيقها 
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 .توصل له التحريات مما يؤكد عدم القيام بها الذي لم ت 

عدم وصول مجري التحريات إلي اشتراك المـتهم الرابـع بأحـداث االتهـام الماثـل إلـي بعـد مـرور أكثـر مـن  -٣
 .ثالثة أعوام علي إجراء تحرياته 
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وع االتهـام الماثـل عدم قيام مجري التحريات بإجراءها علي الحاالت الوارد ذكرها بالملفات التأمينيـة موضـ 
 . والتي ثبت عالقتها بالمتهم بالرابع دون الطاعن في ذلك ٠٠

 مكتفيا في تحريـه عنهـا ٠٠عدم توصل مجري التحريات إلي دور المتهمة الثالثة بأحداث االتهام الماثل  -٤
 . بشركة بقوله بكونها اشتركت فقط بإقرارها بأن من أنشأ لهم الملفات التأمينية موضوع االتهام يعملون 
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للطـــاعن قيامـــه باصـــطناع خـــاتم للشـــركة خـــالف الصـــحيح لهـــا وقيامـــه بإمهـــار المســـتندات المرفقـــة بتلـــك  
 هــي القائـمــة بإمـهــار صـــحيفة ٠٠ أن المتهمـــة الثالـثــة وفقــا لـمــا اعترـفــت بــه ـفــي أقوالـهــا ـفــي حـــين الثابــتالملفــات 

لقائمــة بامهــار عـقـود االســتخدام بموجــب ذات الخــاتم وفـقـا  وهــي ا٠٠البياـنـات األساســية بالخــاتم الصــحيح عهــدتها 
 .لما أوضحه نتاج تقرير الطب الشرعي المرفق باألوراق 
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 .ما لم يتواصل له مجري التحريات ناسبا دون سند للطاعن القيام به  
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جريهـا بإجراءهـا علـي نحـو أكدت وبحق عدم توصل التحريات ألمور من المتعين الوصول إليها إن قام م 
 .يواكب الواقع في ذلك وهو ما يهدر حجية هذه التحريات ويجعلها هي والعدم سواء 

  �[��P :               9W4 F+S���g �+N:u �R��W L:J:�� 3�1 F��1 O�m�5� 0:�- *�W U���m��� ��� OJ:S

      S n+��4 �+����� z�#��+! TW �+R��W L:J:��  �� T 0:��� =�S 9:�� �8ء��N�! �N    +1 �+"%

 U���m��� =�S ء��NW L�� 

 *�� �K ��\4 =��4 

زعــم التحريــات بــأن الطــاعن هــو القــائم بإنشــاء صــحيفة البيانــات األساســية للمــؤمن عـلـيهم وتســجيل مــدد  -١
 .الخدمة الغير حقيقية لهم بتلك الصحيفة 

  البيانات أمهر به صحيفة... زعم مجري التحريات بقيام الطاعن باصطناع خاتم مقلد لخاتم شركة  -٢



 ١١٥

 .األساسية ومستندات خاصة بالملفات موضوع االتهام 
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  لكون ذلك يتطلب للوصول إليه إ٠٠يستحيل عليه التوصل لها بل ونسب القيام بها للطاعن  
 دلـيــل فـنــي يوضـــح اقـتــراف ٕ وامـــا٠٠أمـــا دلـيــل مـــادي يدركـــه مجـــري التحرـيــات بحواســـه حـــال اقـتــراف الطـــاعن ـلــه 

 أما وأن كال الدليلين لم يتوافر لدي مجري التحريات فإنـه مـن المسـتحيل عليـه الوصـول إلـي مـا ٠٠الطاعن لذلك 
 .قرر به في أقواله ومحضر تحرياته مما يؤكد بطالن تلك التحريات وعدم صحة القيام بها 
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حـدوث طبيعة عمله الـوظيفي حـال حيث أن مجري التحريات أوري بأقواله أمام النيابة العامة أن الطاعن  
يـقـوم بمراجعــة الملـفـات اـلـواردة مــن الشــركات ـثـم  ٠٠واقعــة االتهــام مراجــع بقســم الحاســب اآلـلـي بمكـتـب التأميـنـات 

 .الحاسب اآللي تسجيلها علي 
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أن الطــاعن وـقـت حــدوث واقعــة االتهــام كــان رـئـيس قســم الحاســب اآلـلـي وطبيعــة وظيفـتـه هــي التأكــد مــن  
تسـجيل مســتندات الملـف الـتـأميني علـي الحاســب اآللـي بـعـد قيـام الـمـوظفين المختصـين بالمراجـعـة بمراجعتـه بكاـفـة 

 .لي مستنداته ومن ثم تسجيلها علي الحاسب اآل
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  والذي عليه التأكد من صحتها وصحة ٠٠انه يتم تقديم الملفات التأمينية إلي مدير مكتب التامين  -١

 .التوقيعات علي مستنداتها ومطابقتها للنماذج المودعة لديه 
 .للمراجعة يقوم مدير المكتب بالتأشير علي الملف  -٢

 .تيفاء كافة التوقيعات يقوم المراجع اليدوي بمراجعة الملف واس -٣

 .يقوم المختص بالتسجيل باستالم الملف من المراجع اليدوي وتسجيله علي الحاسب اآللي  -٤

 .يقوم المراجع بمراجعة الملفات بعد تسجيلها علي الحاسب اآللي وتأكيد تسجيلها عليه  -٥

 أي بمراجعــة ومــن ثــم يــأتي دور الطــاعن بوصــفه رئــيس القســم يتأكــد مــن التســجيل عـلـي الحاســب اآلـلـي -٦
 .البيانات المسجلة واستيفائها ثم تأكيدها 

 .يرحل الملف لقسم الشئون المالية  -٧
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مراجعـتـه أو وـلـيس دور الطــاعن اـلـوظيفي ال يتـعـدى تأكـيـد التســجيل للمـلـف الـتـأميني عـلـي الحاســب اآلـلـي  
 .القيام بتسجيله أو التأكد من صحة بياناته من عدمه 
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بــه مجــري التحريــات ناســبا للطــاعن اختصاصــات وظيفيــة ليســت مــن طبيعــة عملــه وال يقــوم الــذي أخطــأ 
 . مما يؤكد عدم جدية تلك التحريات وعدم قيام مجريها بإجراءها ٠٠بإجراءها 
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حرياتـه وقصـورها علـي يدل علي عدم جديـة تخطأ مجري التحريات في تحديد مهنة المتهم وطبيعة عمله 
 وطرحها يكون علـي سـند صـحيح وسـائغ تملكـه المحكمـة ٠٠نحو ال يستحيل معه استدالل محكمة الموضوع بها 

 .دون معقب عليها في ذلك 
  )٩٥ رقم ٥٥٥ ق ص ٣٦ السنة ٩/٤/١٩٨٥نقض ( 
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 محــددا دور الطــاعن والمــتهم والثــاني ٠٠حيــث أن مجــري التحريــات أوري فــي تحرياتــه الــزاعم قيامــه بهــا  
 ... .و... علي مسرح أحداثها وان المتهمة الثالثة اشتركت معهم في بعض الملفات فقط الخاصة بشقيقتيها 
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 مما تكـون تحرياتـه ٠٠ما هو إال ترديدا لما أقرت به المتهمة الثالثة له وحررت بموجبه إقرارها المسلم له  
تـلـك اســتندت فـقـط عـلـي ذـلـك اإلـقـرار واـلـذي تأكــد عــدم صــحة مــا ورد ـبـه حـيـال الطــاعن وحـيـال مــا نســبته المتهمــة 

ل قامـت باقترافـهـا مقتصـرة ـفـي أن دورهـا لـم يتـعـدى الملفـات التأمينيـة الخاصــة بشـقيقتيها ســالفي الثالثـة لـه ـمـن أفعـا
 .الذكر 
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الذي أكد وبحق أن التحريات ما هي إال مهاترات لم يقم أحـد باجراءهـا بـل أن مجريهـا اعتكـز فـي كـل مـا  
 . ي أرض الواقع للتأكد من اقتراف الطاعن لهاسطره بها حيال الطاعن علي ذلك اإلقرار فقط دون القيام بها عل
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مــن مطالـعــة مــا حررـتــه المتهمــة الثالـثــة ـفــي إقرارهــا المزعـــوم حيــال دور الطـــاعن بأحــداث االتـهــام واـلــذي  
 .وردت التحريات مسطره بمحضرها ذات ما قررت به المتهمة الثالثة 
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 م بها هو والعدم سواء ال داللة لها فيما أسفرت به نتاجها عدم جدية تلك التحريات وان القيا 
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 ون أن يقيم في  بأن الطاعن اقترف االتهام الماثل عن عمد د٠٠حيث أن مجري التحريات أوري بأقواله 
 .ذلك دليال ماديا علي صحة ما قرر به 
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بفروض واحتمـاالت ال سـند لهـا مـن الواقـع مـدلال مـن خاللهـا علـي عمـد المـتهم األول فـي اقتـراف االتهـام  
 .المنسوب إليه 
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 . الملفات التأمينية ال عالقة لهم بالشركة القائمة بالتأمين عليهم أن األشخاص أصحاب -

 .حدوث تزوير بصحيفة البيانات األساسية  -

 .كتابة بيانات غير صحيحة عن المؤمن عليهم  -
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هي ما اعتكز عليها مجري التحريات في قالته المبتورة أنها أكدت له اقتـراف الطـاعن لمـا نسـب إليـه عـن  
 .عمد 

 ;i��� *�1 �(8 

 مــا هــي إال أمــور إن صــحت انطــوي عليهــا الملفــات محــل االتهــام ـلـيس فــي ٠٠مــن كــون مــا أورده ســلفا  
 لكونها من المفترض ورودها من الشركة القائمة بالتأمين علي ٠٠مكنة الطاعن كشف أمرها أو اتصال علمه به 

مل ووروده منها لهيئـة التـأمين عـن طريـق منـدوبها عقد لعا فمجرد انطواء الملف التأميني علي ٠٠العاملين لديها 
 وهـو الحـال ٠٠دون أن يفطـن ذهنـه إلـي مـا يخـالف ذلـك يؤكد للطـاعن أن هنـاك عالقـة مـا بـين العامـل والشـركة 

 خاصـة وأن ذلـك الملـف ٠٠فيما دون بصحيفة البيانات األساسية والتاريخية التي يسطر بها مدة خدمته بالشـركة 
لتـأمين يمـر بعـدة مراحـل للتأكـد مـن صــحته وصـحة بياناتـه وصـحة توقيعاتـه ومـا أمهـر بـه ـمـن حـال وروده لهيئـة ا

أختام قبل وصوله إلي الطاعن والذي ال يملك سوي سـلطة اعتمـاده لكونـه قـد سـجل علـي الحاسـب اآللـي دون أن 
 .يتعدى دوره حدود ذلك 
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مـا هـو إال أمـور احتماليـة اختلقهـا مـن عندياتـه دون ما أورده مجري التحريات وافترض علـم الطـاعن بـه م 
 .أن يصاحبها دليل مادي يؤكد صحة ما أورده في تحرياته تلك 
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حيث أن مجـري التحريـات أوري بتحرياتـه بأنهـا قامـت علـي فحصـه للملفـات التأمينيـة التـي توصـلت إليهـا  
 ... .تحرياته وتأكد له عدم صحة ما دون بها وتزويرها علي شركة 
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 ية الوصول إلي تحديد دور الطاعن من خالل فحص تلك الملفات التأكد علي قيامه بإجراء التحريات بغ 

 =�� L�V4 

ٕطالبته النيابة العامة بضبط واحضار تلك الملفات ونفاذا لذلك قام بضـبط تلـك الملفـات والتـي زعـم سـابقة  
ي  مـلـف تــأميني فقــط وهــي ذاتهــا مــا قــام بتقــديمها إـلـ٢٩إطالعــه عليهــا إال انــه ـلـم يــتمكن مــن الحصــول إال عـلـي 

 مقررا فقط ملفين منهم  ٠٠للنيابة العامة 
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 ملـف ومخالفتـه للحقيقـة التـي تجلـت صـورتها فـي عـدم ٣١عدم صحة ما قرر به حيال شمول فحصـه ل  
 ألن قالتـه ٠٠مطالعة تلـك الملفـات ومـا نسـب للطـاعن مـا هـو إال مهـاترات ال سـند لهـا فيمـا قـرر بـه فـي محضـره 

 إال أن الواقــع أكــد عــدم ٠٠ مـلـف لســابقة مطالعتــه لهمــا ٣١ع ـلـتمكن مــن الحصــول عـلـي ال تـلـك أن واكبــت الواقــ
 بل أن الثابت تجـاوز الملفـات محـل االتهـام ذلـك ٠٠ ملف فقط وفقا لما أمكن له الحصول عليهم ٢٩وجود سوي 

  ملف تأميني ٤٢العدد الذي قرر به وكونها 
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  وعدم جدية مجريها فيما قرره بمحضرها الذي يتضح معه عدم جدية التحريات 
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وفقــا لمــا قــرر بــه مجــري التحريــات مــن كــون تحرياتــه توصــلت إلــي أن الطــاعن هــو القــائم بتزويــر عقــود  
 المهارها بها في حين المتهمة ... ملفات محل االتهام وانه اصطنع خاتم مزورا علي شركة االستخدام المودعة بال

 ...  و ... الثالثة لم تشترك في أحداث االتهام سوي باصطناعها ملفين تأمينين لشقيقتيها 
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 ق والذي أسفر في نتاجه قد تناقض مع ما انتهي إليه تقرير الطب الشرعي المرفق باألورا 
  ملف تأميني محل االتهام ٢٢بأن المتهمة الثالثة محرره بخط يدها عقود االستخدام ل  -
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 ... أن تلك العقود ممهورة بالخاتم الصحيح لخاتم شركة  -

 أن الطاعن لم يحرر بخط يده أيا من الملفات محل االتهام  -

 9- �- 

 ٠٠همة الثالثة قد تناقض مع الدليل الفنـي المرفـق بـاألوراق ما أورده مجري التحريات حيال الطاعن والمت 
عدم صـحة مـا ابتنـت عليـه تلـك التحريـات حيـال مـا نسـبه مجريهـا للطـاعن فـي تزويـره أكد وبجالء وذلك التناقض 

 .لتلك الملفات وما أمهر بها من أختام 
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 ٠٠مــن قـيـام مجــري التحرـيـات بنســب ـتـاريخ لمحضــره يختـلـف عــن ـتـاريخ حــدوث الوـقـائع الـتـي دوـنـت بهــا  
 متعمدا فـي نسـب تـاريخ سـابقا عليهـا للتـدليل علـي قيامـه ٠٠مما يؤكد تحريره له بتاريخ الحق علي تلك األحداث 

 بإجراءها 
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 ٠٠ ٢٠/٨/٢٠٠٣حيث أن مجري التحريات أوري في صدارة محضره أنه قام بإجراء تلـك التحريـات فـي  
وانه تمكن من تحرياته تلك الوصول إلي الطاعن والتأكد من صحة ما ورد إليه من معلومـات بـذات التـاريخ الـذي 

 دونه سلفا 
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د ذـلـك التــاريخ أبرزهــا مــا دون بهــا مــن أقــرار محضــره هــذا انطــوي علــي أحــداث ووقــائع انكشــف أمرهــا بعــ 
 ٥٠٢وكذا ما حصل عليه من مدير إدارة شئون العـاملين القـرارين رقمـي  ٢٢/٨/٢٠٠٣قررته المتهمة الثالثة في 

  ٢٥/٨/٢٠٠٣ والمدون علي ورقتهما أن تاريخ صدورهما ٢٠٠٢ لسنة ٥١٤، 
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ـمـن أحـداث ووـقـائع زاعـمـا توصـل تحرياـتـه لـهـا  ٢٠/٨/٢٠٠٣مـا دوـنـه مجـري التحرـيـات بمحضــره المـؤرخ  
ثبت حصولها في تاريخ الحق لتاريخ تحرير محضره وليس سابقا عنه مما يؤكد وبجالء أن تلك التحريات لـم يـتم 

 وأن تلـك ٠٠ مما يؤكد تلفيق ما دون بها وكيديتـه علـي الطـاعن ٠٠إجراءها بذلك التاريخ الذي نسبه لها مجريها 
 جراءها علي أرض الواقع التحريات لم يتم إ

 v�'� 
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ما يبين معه وبحق بطالن التحريات المجراه بطالنا أعدم داللتها مما ال يجوز معـه االسـتناد إليهـا كـدليل  
 لنسب ثمة إدانة جهة الطاعن مما يكون معه الدفع قد واكب صحيح الواقع متعينا القضاء به 
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 أن المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها أن كان موكوال إلي سلطة التحقيق التي أصدرته تحت  
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إذا كـان المـتهم قـد دفـع ببطالنهـا فإنـه يتعـين علـي المحكمـة أن تعـرض لهـذا الـدفع رقابة محكمة الموضوع إال انه 
 الجوهري وتقول كلمتها فيه 

 وبجدول ١٩٨٧ لسنة ١٤٨١ الطعن بجدول النيابة رقم ١٩٨٧ مايو ١٣مجموعة أحكام النقض جلسة ( 
 ) ق لم ينشر ٥٧ لسنة ٧١٥المحكمة 
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ـلــه جانـبــا دونمـــا أن ـيــورده ـفــي قضـــائه وـيــرد علـيــه بأســـباب ســـائغة الســـيما وأن تـلــك العـيــوب طـــرح ذـلــك ك 
  وهو ما يؤكد وبجالء قصور الحكم الطعين في تسبيبه ٠٠اتسمت بالجوهرية ووجود سند لها باألوراق 
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ت اوراق الدعوي أنها قرأ على ةفى مدونات حكمها مايقطع فى الداللن تورد أ ةنه يتعين على المحكمأ 
 من ءان يكون حكمها مبرأ و٠٠ ووازنت بينها ة االثبات والنفي عن بصر وبصيرةحاطت بادلأ وة مبصرةقراء

 والتبني قضائها على الفروض واالحتماالت ٠٠مور أل العقل والمنطق وطبائع اةالتعسف فى االستنتاج ومخالف
ال انه حتي يستقيم قضاء الحكم إخالطه االحتمال سقطت صالحيته فى االستدالل ا ذإن الدليل أل ةردالمج

و حرفها أو مسخها أال الدعوي صوفي أن ينبذ وينتبذ التدخل أويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه 
ويضعها باجتهاد غير محمود أ و افتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من عندياتهألى غير مؤداها إ
تبني على حجج قطعيه الثبوت على ن االحكام الجنائيه أ ومن المقرر كذلك ٠٠ويضرب فى غير مضرب أ

 ةن تكون فى صورأسباب الحكم يتعين أ وفضال عن ذلك فان الجزم واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين
دان بموجبها المتهم أسباب التى ألن توضح اأ وةومتخاصم ةجزاء متناقضه ومتهادمأه تخلو من ناغم متةمنظوم

 .ليها إعمال مراقبتها لتلك االسباب وتسايرها مع النتيجه التى انتهي أحتى يتسني لمحكمه النقض 
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ذ هو مظهر قيامهم بما إلقضاء عظم الضمانات التى فرضها القانون على اأان تسبيب االحكام من  
قضيه وبه ألمعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من إاعليهم من واجب تدقيق البحث و

ونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه أنه كالعذر فيما يرتألوحده يسلمون من مظنه التحكم واالستبداد 



 ١٢١

ذا كانت إسباب أللى عدلهم مطمئنين والتقنع اإ الشكوك والريب فيذعن الجميع ذهان منأليرفعون ماقد يرد على ا
 حد والتجد فيها محكمه النقض مجاال يثبت صحه الحكم من فساده أعباراتها مجمله والتقنع 
  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج ٢١/٢/١٩٢٩( 
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شاره إل وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فال يكفي اةا المحكمليهإ التى تستند ةدلأليراد اإنه يجب أ 
ييده الواقعه كما اقتنعت بها أ وافيه يبين منها مدي تةليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقإ

حو  الموضوع فى حكمها على النةدله واذا كان ذلك فان مجرد استناد محكمأل مبلغ اتساقه مع باقى اةالمحكم
سانيد التى اقيم عليها أل دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات ويذكر مؤدي هذا التقرير وا٠٠سالف بيانه 

 تطبيق ة النقض من مراقبه صحةحكام ولمحكمأل واليكفى لتحقيق الغايه التى تغياها الشارع من تسبيب ا٠٠
 م الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن مر الذى يصألثباتها فى الحكم اإ كما صار ةالقانون على الواقع

  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠ احكام النقض س ٨/٩/١٩٧٩( 
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باستقراء التقرير الفني المعد بمعرفة اللجنة المشار إليها سلفا يتأكد وبجالء أنه جاء معيبا وقاصرا وفاسـدا  
بـبطالن ثمـة دليـل قـد يسـتمد مـن من عدة أوجه أوضـحها الطـاعن أمـام محكمـة الموضـوع وتمسـك بنـاء علـي ذلـك 

 .هذا التقرير 
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فقــد طرحــت محكمــة الموضــوع هــذه العيــوب جانبــا وعولــت علــي ذلــك التقريــر الباطــل فــي قضــائها وتلــك  
 العيوب بيانها كالتالي 
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حيـث أن أعضــاء اللجـنـة المنتدـبـة قـد أوردوا بتقرـيـرهم ـبـأن الطــاعن والمتهمـان الـثـاني والثاـلـث هــم الـقـائمون  
 باقتراف االتهام الماثل 
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 أكيدها علي الحاسب يتضح من قيامه بمراجعة المدد التأمينية الخاصة بالمواطنين وتبأن دور الطاعن  
وهـذا هـو ( اآللي دون وجود توقيعات المختصين بشركة رمسـيس الزراعيـة علـي البيانـات التاريخيـة لهـذه الحـاالت 

 )ما استدل به نحو اقتراف الطاعن لما نسب إليه 
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 مــن إثـبـات بياـنـات المـلـف الـتـأميني عـلـي ـقـد خــالف الطبيعــة الوظيفـيـة للطــاعن والـتـي تقتصــر عـلـي التأكــد 
 الحاسب اآللي واعتماد تسجيلها عليه بوصفه رئيس شعبة الحاسب اآللي 
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التأكـد مـن صـحة توقيـعـات المختصـين بالشـركة لـكـون ذلـك يخـتص بـه أوال وقـبـل اتصـال الطـاعن ـبـالملف  
وهــو وحــده دون الطــاعن المنــوط بــه التأكــد مــن التوقيعــات واألختــام والمــودع لديــه نمــاذج رئــيس مكتــب التأمينــات 

 علي نحـو مـا - من المفترض ٠٠صحتها وكونه قام بتسليم الملف لقسم المراجعة والتسجيل علي الحاسب اآللي 
  صحة التوقيعات واألختام الممهور بها مستندات الملف التأميني –
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فضـــال عـــن أنهـــا وارده بـــاللوائح الداخليـــة بمكتـــب التأمينـــات إال أنهـــا وارده بـــأقوال رئـــيس اللجنـــة المنتدبـــة  
  ٣٠/٥/٢٠٠٤مجدي خليل عطا اهللا حال إدالئه بها أمام النيابة العامة بمحضرها المؤرخ /السيد
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تكازه علي أسـس صـحيحة مسـتمدة مـن طبيعـة الذي لم يتم بناء تقرير اللجنة علي سند منه حتى يبيت اع 
  وهو ما يبطل معه ذلك التقرير فيما ابتني عليه ٠٠وظيفة الطاعن وما له من اختصاصات في مباشرة أعماله 
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حيث أن أعضاء اللجنة المنتدبة قد أوروا في أقوالهم بأن مسئولية الطاعن حيال أحـداث االتهـام مسـئولية  
 مباشرة 

 *S|� lb�� L:��� =�� L��V4 

1-    K� ��o��� ء�b1- �G��S        O+P�K� Q�+RST� L��V  1�#�� ���:e5� ���g H �!���00   0�+�� �0�+�\ 

       Q�RST� $��S0� v�� F���:e5� 9&! �8ء�b1- ���%� ���:e5� 00     ?��"S ;�� ���- �0�S4 

         ;R���:e5� 9:�S  �(�� U����&��� ���� *�¬:� d!  1�#��   ��+�%� Y+i     X:+G4  +1 

 Q�RST� ���V- 

 �G����� =��4 

 ن ذلك التقرير وعدم صالحيته فيما دون بهيؤكد بطال 
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 حيال مسئولية الطاعن المباشرة ال سند له لديهم  
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 والمتبــع فــي إنشــاء الملفــات التأمينيــة مــن كــون منــدوب ٠٠مــن اخــتالف ذلــك مــع طبيعــة عمــل الطــاعن  -
نة  لسـ٢١٤وفقـا لقـرار وزيـر التأمينـات رقـم شركة التأمين هـو الـذي يتقـدم بتلـك الملفـات لمكتـب التأمينـات 

١٩٧٧                                    
عــدم وجــود دليــل مــادي لــدي أعضـــاء اللجنــة يمكــن مــن خاللــه القــول بصـــحة مــا قــرروا بــه حيــال نســـب  -

 المسئولية المباشرة للطاعن  

اعتكاز أعضاء اللجنة علي ما قررت به المتهمة الثالثـة لنسـب المسـئولية المباشـرة جهـة الطـاعن وهـو مـا  -
كيفمـا ورد تفصـيال بـأقوال حة رئيس اللجنة المنتدبة مـن أن إسـناد تلـك المسـئولية المباشـرة ثـم قرر به صرا

 المتهمة الثالثة المرفقة بالمستندات المقدمة للنيابة العامة 
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الذي ال يجوز معه ألعضـاء اللجنـة المنتدبـة االعتكـاز عليـه وأن المتعـين علـيهم تحديـد مسـئولية الطـاعن  
اث االتهام من خالل المأمورية الموكولة إليهم والممثلة بفحـص الملفـات التأمينيـة وطبيعيـة عمـل الطـاعن عن أحد

 وتدرجه الوظيفي 
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 الذي أكد بطالن ذلك التقرير فيما استند إليه حال تحديده لمسئولية الطاعن عن وقائع االتهام  
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يقوم بتجهيز الملفـات التأمينيـة حيث أن أعضاء اللجنة كما أوضحنا سلفا أوروا بتقريرهم أن الطاعن كان 
 ومستنداتها ومن ثم ينتقل بها إلي المتهمة الثالثة العتمادها 
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وال مرســلة ال دلـيـل عليهــا إال إنهــا وردت مخالـفـة لمــا أســفر عـنـه نـتـاج مــن كــون ذـلـك األمــر مــا هــو إال أـقـ
والـذي أكـد عـدم قيـام الطـاعن بتحريـر  ٠٠تقرير الطب الشرعي الفاحص لتلك الملفات المزمع إنشـاء الطـاعن لهـا 

 منها الثالثة هي القائمة بتحريرها بخط يدها في عدد اثنين وعشرون ملف  بل أن المتهمة ٠٠أيا من مستنداتها 

 ;P  �4 

 فقد بات واضحا مدي التناقض الذي شاب تقرير اللجنة المشار إليها وذلك علي نحو يجدر معه اطراح  
هـــذا التقرـيــر وعـــدم التعوـيــل علـيــه وهـــو األمـــر اـلــذي أوضـــحه تفصـــيال الطـــاعن ـفــي دفاعـــه إال أن محكمـــة الحكـــم 

 وصم قضائها بالقصور في التسبيب الطعين قد التفتت عن ذلك كله دونما إيرادا وردا األمر الذي ي
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 المقرر أن الحكم يكون مشوبا بالغموض واإلبهام متي جاءت أسبابه مجهله وغامض فيما أثبتته أو نفته 



 ١٢٤

من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان تـوافر أركـان الجريمـة أو ظروفهـا أو كانـت بصـدد الـرد علـي أوجـه دفـاع هامـة 
 الدفوع الجوهرية إذا كانت متعلقة بعناصر اإلدانة علي وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها االضطراب الـذي من

ينبـــىء عـــن اضـــطراب فكرتـــه مـــن حيـــث تركيزهـــا فـــي موضـــوع الـــدعوى وعناصـــرها الواقعيـــة ممـــا ال يمكنـــه مـــن 
عجـز بالتـالي محكـمـة الـنقض ـمـن اسـتخالص مقوماتـه ســواء مـا تعـلـق منهـا بواقعـة اـلـدعوى أو التطبيـق الـقـانوني وت

 إعمال رقابتها علي الوجه الصحيح 
  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 

 ) ق ٥٩ لسنة ٢١٦١١ طعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 
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يتضــح وبجــالء أن الحكــم الطعــين موصــوم بالقصــور المبطــل فــي التســبيب تأسيســا علــي جمــاع مــا تقــدم  
 إيضاحه تفصيال 
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 باستقراء الحكم الطعين يتضح وبجالء أنه جاء معيبا بالفساد في االستدالل من عدة أوجه بيانها كالتالي   
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 أنه ولئن كان من المقرر أن فهم صورة الدعوى وتحصيل تصويرها مالك األمر فيه موكول ٠٠بداية 
 وهو من إطالقاتها فال سلطان ٠٠إلي محكمة الموضوع تحصلها بما يطمئن له ضميرها ويرتاح إليه وجدانها 

معين ثابت علي األوراق بغض  وال جناح أو مأخذ فيما تورده ما دام له أصل صحيح و٠٠ فيه ٠٠ألحد عليها 
 النظر عن موضوعه ألنها تستمد عقيدتها من كل ورقة من أوراق الدعوى تعد مطروحة عليها 
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ـــدعوى  ٠٠وذـلـــك   مــــن المـقـــرر أن األحكــــام يجــــب أن تبنــــي عـلـــي أســــس صــــحيحة مســــتمدة مــــن أوراق اـل
اصرها فإذا استند الحكم إلي رواية أو واقعة ال أصل لها في التحقيقـات فإنـه يكـون معيبـا البتنائـه علـي أسـاس وعن

فاسـد متـي كانـت الروايـة أو الواقعـة هـي عمـاد الحكـم فـإن األمـر ينبـىء عـن أن المحكمـة لـم تمحـص الـدعوى ولـم 
 حكم المطعون فيه  بما ال أصل له في األوراق مما يتعين معه نقض ال٠٠تحط بظروفها 

  )٣٩٧ ص ٣٣ مج س ٢٣/٣/١٩٨٣( 
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ي فى الدعوي أذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد االثبات ومن شانه لوصح ان يتغير به وجه الرإ 
 اوترد عليه بما  ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه االمر فيهةفقد كان لزاما على المحكم

 يدحضه اذ هي رات طرحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته ردا عليه بقاله االطمئنان الى اقوال 



 ١٢٥

 الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا 
  )٧١٤ - ١٢٤ - ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض ( 
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 حصول ةلى استحالٕالى نفي الفعل المكون للجريمه وإبداه الطاعن يتجه ألدفاع الذى ه لما كان افإن 
الواقعه لما رواها شهود االثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي الظهار وجه الحق 

  االمر فيه ةغا لغاي وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوةفيها مما كان يقتضى من المحكم
 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 
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جابته ان يكون مصاغا فى عبارات إاليشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم به المحكمه ويتعين عليها  
 الحال والفاظ معينه بل يكفى ان يكون مفهوما دالله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس اوغموض كما هو

فى منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا الى ماهو مقرر بان تحقيق االدله فى المواد الجنائيه هو واجب 
 ول واليجوز بحال ان يكون رهن بمشيئه الطاعن او المدافع عنه ألالمحكمه فى المقام ا

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

 �('4 

    اليقدح فى واجب المحكمه فى القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه وقالت ان الدفاع       
 االطمئنان الى ماشهد به الشاهد المذكور لما ةالذى قصد منه تكذيب اقوال الشاهد اليجوز االعراض عنه بقال

ه المحكمه واليقدح فى هذا ان يكون الدفاع  الدفاع قبل ان ينحسم امر تحقيق تجريةيمثله هذا الرد من مصادر
 امسك عن طلب اجراء هذا التحقيق مادام ان دفاعه ينطوي على المطالبه باجراءه 

  )١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 
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من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد اتخذ من اإلقرار المحرر من المتهمة الثالثة وكان الثابت  
زة وسند لقضائه المطعون عليه وذلك علي الرغم من عدم صالحية ذلك اإلقرار لالستدالل به واتخاذه دليل ركي

 ذلك أن هذا اإلقرار جاء معيبا بأكثر من عيب يجعله وبحق جديرا باالطراح وعدم التعويل ٠٠إلدانة الطاعن 
 ٠٠وليد إكراه مادي ومعنوي لهذه المتهمة  فالثابت بداءة أن اإلقرار الصادر عن المتهمة الثالثة صدر ٠٠عليه 

إذ أنه عندما تم اكتشاف جريمة المتهمة الثالثة وأنها قامت باصطناع ملفات تأمينية للعديد من أشقائها وأقاربها 
فما كان منها تحت هذا الضغط واإلكراه المعنوي سوي أن أقرت بجريمتها وراحت محاولة إبعاد ثمة شبهة اتهام 

ٕ فقد جاء وليد تهديد واكراه باتهام أشقائها ٠٠ ومن هنا جاء إقرارها المبتور سالف الذكر ٠٠ارب عن هؤالء األق
وأقاربها معها فما كان منها سوي أن رضخت وقبلت تحرير هذا اإلقرار بكل ما تضمنه من واقعات مكذوبة درءا 

رافا علي جريمتها فحسب بل طال  فجاء ذلك اإلقرار ليس اعت٠٠لالتهام المسلط علي رقبة أشقائها وأقاربها 
 المتهمين اآلخرين والسيما الطاعن فزجت به في االتهام علي غير الحقيقة بقاله أنه هو الذي كان يقوم بكتابة 



 ١٢٦

 الملفات التأمينية علي خالف الحقيقة وهو ما نكشف كذبه فيما بعد 
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 هـــي الكاتـبــة لجمـيــع البياـنــات الغـيــر صـــحيحة المدوـنــة بالملـفــات وأن المرـفــق ـبــاألوراق أن المتهمـــة الثالـثــة 
 الطاعن لم يدون حرفا واحدا في هذه الملفات 
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يتضح وبجالء وبموجب تقرير فني متخصص أن ما أدلت به المتهمة الثالثة في إقرارها عار من الحقيقة  
 أشــقائها وأقاربـهـا فراحــت تنـفـي االتـهـام عنهــا وعــن ومخــالف لهــا وهــو مــا يؤكــد أنـهـا دونـتـه تحــت إكــراه عليهــا وعـلـي

 وهــو ـمـا يؤـكـد وبحــق أن هــذا اإلـقـرار ال يمـكـن االعـتـداد ـبـه كــدليل ٠٠أشــقائها ـبـالزج بأشــخاص آخــرين ـكـذبا وزورا 
 إدانة ضد الطاعن وال حتى كقرينة لما شابه من إكراه وزور ومخالفة لألوراق والحقيقة 

 F�' =�� ;i04 

كمـة الحكـم الطعـين سـندا لقضـائها بإدانـة الطـاعن األمـر الـذي يؤكـد وبحـق فسـاد هـذا فقـد اتخـذت منـه مح 
 ٕالقضاء في االستدالل علي نحو يوجب نقضه والغائه 

 LT���T� H ?�5��� *]�[�� FN:�� 
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 االستنباط كأن ةذ انطوت على عيب يمس سالمإ بالفساد فى االستدالل ةسباب الحكم تعتبر مشوبأ 
وغير صالحه من أ قانونا ةوغير مقبولأصل ثابت باالوراق أتعتمد المحكمه فى اقتناعها على ادله ليس لها 

التى ثبتت لديها وعلى ذلك  للعناصر الواقعيه ةالناحيه الموضوعيه لالقتناع بها او فى حاله عدم فهم المحكم
 يرثبته اوغأو موجود ولكنه مناقض لما أفاذا اقام الحكم قضاءه على واقعه استحصلها من مصدر الوجود له 

  منه كان هذا الحكم باطال ةمتناقض ولكنه من المستحيل عقال استخالص تلك الواقع
  )٢٧ ق ص ٥٩ لسنه ٦١٣٥١طعن رقم ( 
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 االستنباط ة تعتبر مشوبه بالفساد فى االستدالل اذ انطوت على عيب يمس سالمبان اسباب الحكم 
ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمه فى اقتناعها الى ادله غير صالحه من الناحيه الموضوعيه لالقتناع بها او الى 

م المنطقي للنتيجه  عدم اللزوة التى ثبتت لديها او دفع يتناقض بين هذه العناصر كما فى حالةعدم فهم الواقع
 ليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها إالتى انتهت 

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

 =�� 9�' �K 

 وكان الثابت من خالل أوراق االتهام الماثل أن التحريات المجراه بهذا االتهام جاءت معيبة وغير جدية  



 ١٢٧

ال أن يعتد بها كدليل إدانة ضد الطاعن وعلي الرغم من ذلك يتخذ منهـا الحكـم الطعـين سـندا وركيـزة وال يمكن بح
 أساسية في قضائه رغم جماع العيوب التي أوضحها الطاعن تفصيال في دفاعه 

 Z!�[��\ 

أن تلـك التحريـات المزعوـمـة أخفقـت ـفـي تحديـد طبيـعـة عمـل ووظيفـة الطــاعن بـالزعم ـبـأن مـن اختصــاص  
رئـيس الحاسـب " اعن تسليم الشيكات لمستحقي التأمين ذلك علي الرغم من أن طبيعة عمل الطاعن ووظيفته الط

 " اآللي بهيئة التأمين 
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 وهـو مـا يؤكـد أن ٠٠عـن قسـم الحسـابات المسـئول عـن تسـليم الشـيكات بعـد مراجعتهـا لمسـتحقي التـأمين  
 تلك التحريات شابها انعدام الجدية 
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ـفـإن تـلـك التحرـيـات المزعومــة عجــزت عــن التوصــل إـلـي تحدـيـد عــدد الملـفـات التأمينـيـة الـتـي تنطــوي عـلـي  
  ملف ٢٩تزوير ففي الوقت الذي تقرر فيه أن عددها 

 ;P00 lb��  

 أنها اثني وأربعون ملفا وهو ما يقطع بعدم دقة هذه التحريات وتهاترها  
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... التحرـيـــات عــــن التوصــــل إـلـــي أن المتهمــــة الثالـثـــة قامــــت بإنشــــاء ملـفـــين لصــــالح شــــقيقها عجــــز هــــذه  
 رغم ثبوت ذلك أبان التحقيقات /... وزوجته

  1 3b\ 

أن تـلـك التحرـيـات عجــزت عــن التوصــل إـلـي دور المــتهم الراـبـع ـفـي هــذا االتهــام عـلـي اـلـرغم مــن جوهرـيـة  
لثــة بالبيانــات المــزورة التــي تقــوم بتــدوينها فــي الملفــات محــل هــذا دوره إذ كــان هــو المســئول عــن مــد المتهمــة الثا

 االتهام الماثل 
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باإلضــافة إلــي أن التحريــات قــد أخطــأت فــي تحديــد دور المتهمــة الثالثــة معتكــزة علــي مــا أدلــت بــه هــذه  
عي أنهـا هـي  فـي حـين أثبـت الطـب الشـر٠٠المتهمة من أنها لم تكتب أي مـن بيانـات الملفـات محـل هـذا االتهـام 

 الكاتبة لهذه البيانات جميعها 
 باإلضــافة إلــي العديــد والعديــد مــن أوجــه الــبطالن التــي شــابت التحريــات المزعــوم إجرائهــا علــي ٠٠هــذا 

 الطبيعة رغم أن األوراق أكدت وبحق أن تلك التحريات معيبة ومخالفة للثابت باألوراق 
ئه وهــو مــا يؤكــد فســاده فــي االســتدالل عـلـي نحــو  يتخــذها الحكــم الطعــين ســندا لقضــا٠٠ورغــم ذـلـك كـلـه 

 يجعله جديرا باإللغاء والنقض 

 



 ١٢٨
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 ولما كانت الشهاده فى ٠٠ن ضروب القول الصحيح ان الشهاده واقعه ذات اهميه قانونيه  وم٠٠بداية  
نطاق الدعوي الجنائية فان الواقعه موضوع الشهاده تستمد اهميتها من حيث داللتها على وقوع الجريمه ونسبتها 

ج سائغ يتالئم مع القدر ن موضوع الشهاده يكمن فيما تؤدي له الحقيقه باستنتاأالى المتهم وهو مايتضح معه 
 الذى رواه الشاهد مع عناصر االثبات االخري 

  )٤٤٢محمود نجيب حسني فى مؤلفه االثبات الجنائى ص / قالها الفقيه الدكتور ( 
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 الموضوع قد اوردت فى حكمها الطعين اقوال شهود االثبات وهو مايبين معه ةن محكمأوكان الثابت  
نها اطرحت بها جميع أ الطاعن مما يفيد ةدانإلى تلك الشهاده بقدر ماحملته من دالئل على إانها قد اطمأنت 

 لم يقترفها ة زائفة وما حملته من صوره فى واقعةهدار تلك الشهادإاالعتبارات التى ساقها دفاع الطاعن مبتغيا 
 الطاعن 
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ن وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أنه من المقرر أ 
 الموضوع تنزله المنزله ةاقواله مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى محكم

ليه وهي متى اخذت بشهادته فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع االعتبارات إالذى تطمئن التى تراها وتقدره التقدير 
 خذ بها ألالتى ساقها الدفاع لحملها على عدم ا

  )٥/٣٠/١٩٨٥ ق جلسه ٥٤ لسنه ٢٣٢٧طعن رقم ( 
ا  التى يتمتع بهةوحد يحكم به تلك الحريه الكاملأ لم يتركه المشرع دون قيد ٠٠ ذلك االطالق ٠٠ولكن  

 خذ باقوال الشهود ألالقاضى الجنائى فى ا

 I7:\ 

ن توضح فى حكمها بيان أخذ به فى استنتاجها وهو أل الموضوع اةوجب على محكمأشرطا الزما  
 دون النتائج المبتنيه عليها ادانه الطاعن -قوال الشهود أ -ن التكتفي بسرد المقدمات أمراحل ذلك االستنتاج و

  مدي التالزم العقلى والمنطقي بين تلك المقدمات ونتائجها - محكمه النقض -ليا  حتي يتضح للمحكمه الع٠٠
 ويتاكد لها تحقق شرطها فى صحه االستنباط بان يكون سائغا فى العقل ومقبوال فى المنطق 

 



 ١٢٩
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الزم اوضحته محكمه النقض فى احكامها كمبدأ عام تلتزم به محكمه الموضوع وان هي خالفته لالشرط ا 
 ان حكمها معيبا فى استدالله يستوجب نقضه ك

 ����� F��� ZbG c�V 

ى قيد اال انه الزمه أ فى االستنتاج ولم يقيده بةذا كان المشرع قد ترك للقاضى الجنائى الحريه الكاملإ 
 ببيان كيفيه استدالله على النتائج التى خلص اليها من مقدماته المنطقيه بمعني ان يكون هناك تالزم عقلى

 ة ونتائجها فى ادانه الطاعن وهو ما يستوجب بيان كل مرحله على حد- اقوال الشهود -ومنطقي بين المقدمات 
وعدم االكتفاء بسرد المقدمات دون نتائجها حتى يمكن التاكد من انها متصله اتصاال وثيقا ومنطقيا بتلك النتائج 

لوف واليتنافي مع أال فى المنطق اليجافى المالن شرط االستنباط الصحيح ان يكون سائغا فى العقل ومقبو
  فى بيانه ولهذا كان حكمها معيبا مستوجبا النقض ةمور وهو ماقصرت المحكمألطبائع ا

  )١٠٥٣ ص ٢١٩ رقم ٢٤ س ١٩٧٣ نوفمبر سنه ٢٥نقض ( 

 =��4 

عتبارات هدره الحكم الطعين بكل ماحمل من اأالزم الذى اوضح مفاده الحكم سالف الذكر قد لالشرط ا 
 راعاها المشرع واستحسنتها محكمه النقض 
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محكمة الحكم الطعين قد اتخذت من تقرير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة وأقوال أعضائها أمام النيابـة  
ب العامة وأمام المحكمة ذاتها ركيزة لقضائها بإدانة المتهم رغم كافـة مـا شـاب هـذه األقـوال وذلـك التقريـر مـن عيـو

 فهوي تقريرهم إلي حـد ٠٠فنية وواقعية تعمد أعضاء اللجنة من خاللها إسناد االتهام للطاعن دونما سند أو دليل 
 ذلك أن ذلك التقرير نسب إلي الطاعن أفعال ال تدخل البتة في اختصاصـه الـوظيفي وال يمكنـه بـأي ٠٠البطالن 

اء اللجنة المعدين له تحديد دور الطاعن في االتهام  ومن ثم فشل هذا التقرير وأعض٠٠حال من األحوال إتيانها 
 الماثل وتحديد مسئوليته أما مسئولية مباشرة أو مسئولية غير مباشرة 

 �0��\ 

 وتـارة أخـري يقـررون بأنهـا مسـئولية غيـر مباشـرة وهـو ٠٠يقررون بأن مسـئولية الطـاعن مسـئولية مباشـرة  
 ما يجعل تقريرهم معيبا بالتضارب المسقط 
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باإلضـــافة إـلــي أن تقريـــر الطـــب الشـــرعي اـلــوارد والمؤكـــد لعـــدم نســـبة ثمـــة تزويـــر للطـــاعن مؤكـــدا وبحـــق  
ببطالن تقرير اللجنة متقدم الذكر إذ سـبق وأكـد أعضـاء اللجنـة اشـتراك الطـاعن فـي التزويـر وأنـه كاتـب بخـط يـده 

 ير الطب الشرعي لبعض الملفات محل االتهام الماثل وهو ما انتفي تماما في حقه بموجب تقر
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 ومما تقدم جميعه يتأكد وبحق أن تقرير اللجنة المنتدبة بمعرفة النيابة العامة تقريرا باطال ومعيبا ال يرقي  



 ١٣٠

إلي مرتبة الدليل وال حتى القرينة األمر الذي كان يجدر معه علي المحكمة مصـدرة الحكـم الطعـين اطراحـه وعـدم 
 التعويل عليه 
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واتخذته سندا لقضائها المبتور األمر الذي يضحي معه ذلك القضاء معيبا بالفساد المبطل في االسـتدالل  
 مما يجعله جديرا بالنقض واإللغاء 
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سباب مناحي ألن تتضمن تلك اأ لبناءه ويلزم ي للحكم بالشكل الكافةانونيسباب القألنه يجب بيان اأ يف 
ن يتضمن أيضا أ والنص المطبق عليها والبد ة وظروفها القانونيةركان الواقعأ ين تتضمن بيانا فأ فال بد ةمتعدد

 ةتضمنته سلفا كافيسباب فيما ألن تكون تلك اأ والبد ي بيانا كافيثباتا ونفيا فأ بني عليها الحكم ي التةدلألا
 للحكم انتهت ةسباب الموضوعيألبداه مدافعا عن المتهم وفى طريق مراقبه تلك اأ دفاع جوهري ةالطراح ثم

سيسا سليما أن يكون الحكم مؤسسا تأ مما يتطلب ى موضوع الدعوين تراقب شطرا هاما فألى إمحكمه النقض 
 ن يكون أ له والبد ةدانإل نسب اةذ قررت المحكمإمتهم  توافرت لها شروط معينه كافيه لطرح دفاع الةدلأعلى 

 ليه الحكم من نتائج إلى ما انتهي إ الفصل ي من هذا الرد ومؤديه فةنفس طريق سردها محققا لتلك الغاي

H U�����4��� =�� � p�1 �����  

ك انه يتعين على خالال بحق الدفاع وقصور ذلإيراده يعد إو أعدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم  
 ذلك مستمد من يو دفوع وطلبات وواجبها فأوجه دفاع أافعه من دثير من الطاعن ومأن ترد على ما أ ةالمحكم

  بحق الدفاع ةخالال من المحكمإحكام ومخالفه ذلك يعد ألاحترام حقوق الدفاع وسالمه تسبيب ا
  )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( 
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وكان الثابت أن الطاعن ودفاعه قد تنـاوال االتهـام الماثـل واألدلـة التـي طرحتهـا النيابـة العامـة تـدليال علـي  
بطالن وصـوال النتفـاء الجريمـة برمتهـا فـي حـق الطـاعن وبـرغم ذلـك كلـه لـم صحة هذا االتهام بـالتجريح والـدفع بـال

 يتلفت الحكم الطعين لهذا الدفاع الجوهري 
ومن أهم الدفوع وأوجه الدفاع التي أبداها الطاعن ودفاعـه ولـم تـورده المحكمـة فـي قضـائها ولـم تـرد عليـه  

 برد سائغ يبرر اطراحه ما يلي 

 

 

 



 ١٣١

 T4- :  '��� �\�:S Q�1   1�#�� �V H 04.K� 0�,� L��"���4 ��4.��� n��N Q���� Qy3�� �?�K� 

 =��4 

 ����! F]� c�V00 �?�K�! X��K� }] 206/3 F]- *�1 U�!:�"�� 9:]�G  �  

يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتـة أو السـجن كـل مـن فعـل أو زور شـيئا مـن األشـياء اآلتيـة سـواء بنفسـه أو  
ا كل من استعمل هذه األشياء أو أدخلها في البالد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها وهـذه بواسطة غيره وكذ

 األشياء هي 
أخـتـام أو تمـغـات أو عالمــات إحــدى المصــالح أو إحــدى جـهـات الحكومــة خــتم أو إمضــاء أو عالـمـة أحــد  -

 موظفي الحكومة 
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اـنـــه ـقـــام بتزوـيـــر  " ٠٠ وصــــفها لالتـهـــام الموجــــه للـمـــتهم األول اقتراـفـــه فـقـــد أوضــــحت النياـبـــة العاـمـــة ـفـــي 
بمهرهـــا  ٠٠ ـبــأن اشـــترك مـــع أخـــر مجهـــول بطريـقــي االتـفــاق والمســـاعدة ـفــي تزويرهـــا ٠٠" محـــررات جهـــة عمـلــه 

واســـتعمال تلـــك ٠٠نســـبت زورا لمســـئولي شـــركة رمســـيس الزراعيـــة وكـــذا مهرهـــا ببصـــمه أختـــام مقلـــده بتوقيعـــات 
 زورة فيما زورت من أجله المحررات الم
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مــا يتضــح معــه أن النيابــة العامــة نســبت للطــاعن جريمتــي التزويــر واســتعمال المحــرر المــزور وكالهمــا  
 يتطلبان لقيامهما في حقه توافر فعلهما المادي والذي بانتفاء اقترافه من الطاعن  تنهار معه الجريمتين في حقه 
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حـيـث أن المشــرع أوضــح األركــان الـتـي يتعــين توافرهــا لقـيـام تـلـك الجريمــة بحـيـث إذا انهــار أحــدها انهــارت  
 التزوير  ومن بين تلك األركان هو ركنها المادي والذي تمثل في فعلي التقليد و٠٠الجريمة برمتها 

وتزويــر إمضــاءات موظفيهــا علــي المســتندات المنطــوي عليهــا ... عــدم قيــام الطــاعن بتقليــد خــاتم شــركة  
 الملفات التأمينية موضوع االتهام 
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 وقــد ينصــب عـلـي الخــتم أي األثــر ٠٠ التقليــد هــو اصــطناع شــيء كــاذب يشــبه شــيئا صــحيحا ٠٠بدايــة 
 علي نفس اآللة المعدنية أو الخشبية الحادثة لها وعلي هذا أجمع الفقه الظاهر أو الطابع أو 

  )٥١ ص ١٩٨٤ – طبعة رابعة – جرائم التزييف والتزوير –رؤوف عبيد / الدكتور ( 
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 فيـه بأوجـه الشـبه ال من المقرر أن التقليد يقوم علي محاكاة تتم بها المشابهة بين األصـل والتقليـد والعبـرة 
 بأوجه الخالف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور في المعامالت 
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  )٦/٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٤ لسنة ١٥٤٧طعن رقم ( 
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محــل االتهــام الماـثـل يتطـلـب قـيـام الطــاعن بفعــل ... ـفـإن الثاـبـت وبجــالء أن تقلـيـد الخــاتم الخــاص بشــركة  
 تم يشبه الصحيح منه يتمثل في اصطناع خامادي 

 وذلك الفعل انتفي توافره في حق الطاعن وليس أدل علي ذلك من اآلتي 

 -- *1���� �#�� ����S /��] F�1 ���- �� I�  1�#�� �V H O"��� =�� ���G� �\�:S �3���  
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هـو ل االتهـام ألنه ثبت وبجالء أن الخـاتم المسـتخدم فـي إمهارهـا المسـتندات المنطـوي عليهـا الملفـات محـ 
 ملف منهم مما يؤكد وبحق أن المتهمة الثالثـة والمـودع عهـدتها ذلـك الخـاتم ٢٢في عدد ... لشركة خاتم صحيح 

 هي القائمة علي استخدامه وليس الطاعن 
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تم اصـطناع أي لـم يـوسـيط كربـوني فقد ثبت أن مهرها بذلك الخاتم تم علـي نحـو غيـر صـحيح باسـتخدام  
 المتهمة الثالثة بل تم نقله بوسيط كربوني من الخاتم الصحيح المودع لدي ... خاتم مشابه لخاتم شركة 
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علي أن استخدام ذلك الوسيط في نقـل الخـاتم تـم مـن قبـل المتهمـة الثالثـة ألنهـا هـي المـودع لـديها الخـاتم  
 ٠٠كة التي تحمل ذلك الخاتم الـذي تـم نقلـه بالوسـيط الكربـوني  وهي التي تحت يدها مستندات الشر٠٠الصحيح 

 وال عالقة للطاعن بذلك 
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 بأن الطاعن لم يقترف ذلك الفعل المادي في جريمة التقليد  

$- F1�%SW ª �� I� ���� =�� ������� Q�1 – ����1 – OP�K� Q�RST� H  

 =��4 

 أن المتهمــة الثالثــة ٠٠ أن المتبــع ومــا تــم إتباعــه بالفعــل –قــا لمــا أوضــحنا ســلفا  وف–حيــث أنــه الثابــت  
تقوم بتقديم الملف التأميني إلي مكتب التأمينات لدي مدير المكتب والذي يقوم بمهامـه ... بوصفها مندوبة شركة 

ـيـتم اتصــاله ـبـالملف ـثـم يرســل إـلـي قســم المراجعــة ومـنـه إـلـي الحاســب اآلـلـي ومـنـه إـلـي الطــاعن أي أن الطــاعن ال 
 التأميني إال بعد تقدم المتهمة الثالثة به مستوفيا أختامه وتوقيعاته
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ــذي ال يســـتقيم معـــه قيـــام الطـــاعن بتقليـــد الخـــاتم الممهـــور بـــه تـلــك المســـتندات ألن الثابـــت تقدميـــه مـــن   اـل
  وكيفية إمهار المستندات ببصمته المتهمة الثالثة والتي بحوزتها ذلك الخاتم وهي وحدها التي تعلم مواصفاته
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حيث أنه وحال تداول االتهام الماثل بتحقيقاته أمام النيابة العامة وردت معلومات لـإلدارة العامـة لمباحـث  
األـمـوال العاـمـة إدارة مكافحــة جــرائم التزيـيـف والتزوـيـر والـتـي ثـبـت مــن خاللـهـا قـيـام الـمـتهم الراـبـع باصــطناع العدـيـد 

 ٠٠من األختام الخاصة بالشركات القطاع العام واستخدامها في إمهار المستندات المتقدمة فـي الملفـات التأمينيـة 
 ن المتهم الرابع والمتهمة الثالثة بوصفها مندوبة لشركة   وأثبتت تلك التحريات فضال عن ذلك وجود عالقة ما بي
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ٕ وامهــــار ٠٠أكــــد عـلـــي نحــــو يقيـنـــي أن المــــتهم الراـبـــع هــــو الـقـــائم باصــــطناع خــــاتم مشــــابه لخــــاتم شــــركة  
 المستندات المنطوي عليها الملفات التأمينية بها ومن ثم تتقدم المتهمة الثالثة بها إلي مكتب التأمينات 
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 الذي يتناقض مع ما وجهته النيابة العامة من اتهام قبل الطاعن رغم ثبوت اقتراف المتهم الرابع له  
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 من قانون العقوبات أن يكـون الجـاني ٢٠٦بأنه ال يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة  
بنفسه عالمة من عالمات الحكومة بل يكفي أن يكـون التقليـد قـد تـم بواسـطة غيـره طالمـا انـه كـان مسـاهما قد قلد 

 فيما قارفه 
  )١٣/١٠/١٩٨١ ق جلسة ٥١ لسنة ١٤٤٥الطعن رقم ( 
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 فإن ثبـت عـدم قيامـه بـذلك يكفـي ٠٠ألن المشرع اشترط للعقاب علي جريمة التقليد اقترافه من المتهم به  
 ب المساهمة في التقليد للعقا
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 ألنهــا تتحـقـق بإصــدار المــتهم الراـبـع الـقـائم بالتقليــد بشــكل الخــاتم المــراد ٠٠ال قـيـام لهــا فــي حــق الطــاعن  
 ومـن الثاـبـت ٠٠ وتلـك المسـاهمة ال تحقـق أثرهـا إال ممـن الـذي تحـت يـده الخـاتم أو قالبـه المـراد تقليـده ٠٠تقليـده 

 فإذا ما كان هناك ثمة مساهمة في التقليـد فإنهـا ال تـتم إال ٠٠ هي التي تحت يدها ذلك الخاتم أن المتهمة الثالثة
 من خالل المتهمة الثالثة دون الطاعن والذي ال يملك ذلك 

 O�T?  � v�'� 
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  التقليد في حقه ما يتأكد معه وبجالء عدم قيام الطاعن باقتراف الفعل المادي الالزم توافره لقيام جريمة 
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  التزوير هو إدخال تغيير علي شيء صحيح في األصل وهو ينصرف علي األوراق دون األختام ٠٠بداية 
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 وما في حكمها 
  )١٧٨ جرائم التزوير ص – شرح قانون العقوبات –محمود إبراهيم إسماعيل / المستشار ( 
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 وذلـك الفعـل ثبـت ٠٠لب لوقوعـه حـدوث فعـل مـادي يتمثـل فـي تغييـر الحقيقـة عـن وصـفها الصـحيح يتط
 عدم اقتراف الطاعن له 
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حيث أن نتاج تقرير الطب الشرعي المرفق باألوراق أوري في نتاجه أن المتهمة الثالثة هي المحررة بخط  
 مـلـف ـفـي حــين أن الطــاعن ـلـم يحــرر ٢٢ـيـدها للعـقـود المودعــة بالملـفـات التأمينـيـة محــل االتهــام الماثــل ـفـي عــدد 

 بخط يده أيا من الملفات موضوع االتهام 
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قطعـــي عـــدم صـــدور ثمـــة فعـــل مـــن الطـــاعن حيـــال تغييـــر البيانـــات الصـــحيحة بملفـــات أكـــد علـــي نحـــو  
 التأمينات موضوع االتهام وان ما ثبت صدوره من أفعال ثبت اقتراف المتهمة الثالثة لها 
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 ومـــا ٠٠ مـلــف فـقــط دون ـبــاقي الملـفــات ٢٢ورود الفـعــل المـــادي الصـــادر عـــن المتهـمــة الثالـثــة ـفــي عـــدد  
وي فـي ذلـك مـن شـك قـد يثـور فـي األذهـان حـيـال الطـاعن باشـتراكه مـع أخـر مجهـول فـي فعـل التزويـر كيفـمـا ينطـ

 أوضحت النيابة العامة في وصفها لالتهام الموجه إليه 
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لمـتهم الرابـع وأمـر  كلـي جنـوب الجيـزة ضـد ا٢٠٠٧ لسـنة ٤٤٦٥ ثبت من التحريات المجـراه فـي القضـية رقـم -١
ملفات تأمينية ومستندات ممهورة انه تم الحصول علي الضبط والتفتيش الصادر حياله من النيابة العامة 

بأختام علي بياض في منزل المتهم الرابع حال تفتيشه ممـا يثبـت معـه وبجـالء أن فعـل التزويـر الحاصـل 
كيفمـا انكشـف ه معتـاد اقتـراف مثيـل تلـك األفعـال لكونـفي المستندات محل االتهام قد قام به المتهم الرابع 

 أمره في أوراق ذلك االتهام 
 ثبـت وجـود عالـقـة مـا ـبـين المـتهم الراـبـع والثـاني واجتمـاع مصــلحتهما فـي صــرف المبـالغ المالـيـة محـل ملـفـات -٢

 لقيام  مما يكون معه فعل التزوير الحاصل ال يخرج عنهما في اقترافه٠٠التأمين موضوع االتهام الماثل 
مصلحتهما في إحداثه كيفما ثبت من أوراق االتهام بقيـام المـتهم الثـاني بضـمان المـتهم الرابـع فـي صـرف 

  وهو ما لم يثبت في حق ٠٠بعض الشيكات الصادرة بناء علي تلك الملفات الحاصل التزوير بها 
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 الطاعن  
 بطاقتهم الشخصية مـن المـتهم الرابـع  أن التزوير الحاصل بإضافة بيانات األشخاص الذين تم الحصول علي-٣

بمساعدة إحدى السيدات والتـي لـم تباشـر حيالهـا النيابـة العامـة بتحقيقاتهـا ممـا يؤكـد أن المـتهم الرابـع هـو 
وحده الذي علي علم بتلـك البيانـات التـي تـم التزويـر بموجبهـا فـي مسـتندات الملفـات التأمينيـة دون تـدخل 

 من الطاعن في ذلك 
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مــا ـقـرر ـبـه بعــض تـلـك الحــاالت مــن أن المــتهم الراـبـع كــان يصــطحبهم إـلـي محــل عمــل الطــاعن والمــتهم  
 الن ذلــك وان صــح ـيــتم بعــد دخــول الملفــات مكـتــب التأمينــات أي بعــد حصـــول ٠٠الثــاني ويقــوم بتعــريفهم بهـمــا 

اـلـة المضـاف بياناتـهـا ـبـالملف التزويـر بإضــافة بيانـات الـمـؤمن علـيهم والحاصــل إضــافتها قبـل معرـفـة الطـاعن بالح
 التأميني 
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 عدم قيام الطاعن بثمة فعل حيال تغيير البيانات الحاصل بالملفات التأمينية  

 ��]�P :FS����5� H ��4.��� L:@V �"! TW h��&��� 
�K�!  1�#�� L�@S� Q�1 

 =��4 

بالتقـدم ...  الثالثة بوصـفها مندوبـة شـركة  هو قيام المتهمة٠٠ فإن ما تم إتباعه ٠٠كيفما أوضحنا سلفا  
 يقوم بمطالعته والتأكد من صحته وصحة مستنداته مدير المكتب ثـم يرسـل ٠٠بالملف التأميني لمكتب التأمينات 

 لقسم المراجعة ثم لقسم الحاسب اآللي الذي يرأسه الطاعن  

 =�(!4 

 ويقتصــر ٠٠صــول التزوـيـر ـفـي مســتنداته ـفـإن وجهــه اتصــال الطــاعن ـبـالملف الـتـأميني ال ـتـتم إال بعــد ح 
 دوره في التأكد من تسجيل البيانات علي الحاسب اآللي واعتمادها فقط 
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 التـي ثبـت ورودهـا إليـه ٠٠الذي يقطع في الداللة بعدم قيـام الطـاعن بارتكـاب تزويـر فـي تلـك المحـررات  
 والتي تعمل بهـا المتهمـة الثالثـة وال ٠٠... وظفي شركة بعد تسجيل كافة بياناتها وامهارها بالتوقيعات الخاصة بم

العتمادهـا وذلـك ... ينال من ذلك ما أقرت به من قيام الطاعن  بإعداد المستندات ومن ثم يقدمها لها في شـركة 
 فضال عن عدم استقامة ذلك مع طبائع األمور والتي أكدت خـالف ذلـك ٠٠بطالن ما أقرت به لمخالفته للحقيقة 

 المتهمــة الثالثــة هــي القائمــة بتقــديم الملفــات لمكتــب التأمينــات بعــد اســتيفاء بيانــات المــؤمن علــيهم وكــذا ومــن أن
 توقيعات موظفي الشركة التي تعمل بها 
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 ما يؤكد وبجالء عدم اقتراف الطاعن لثمة تزوير في المحررات موضوع االتهام الماثل  
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نتفاء الركن المادي لجريمتي التقليد والتزوير في حق الطاعن مما تنهار بـه الجـريمتين فـي ما يتأكد معه ا 
 حقه 
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 يقصــد باالســتعمال فــي هــذا الصــدد اســتخدام الشــيء المقلــد أو المــزور فــي أحــد الوجــوه المعــدة ٠٠بدايــة  
 حقق ذلك بتقديمها واالستناد إليها في أحد الوجوه ويتالستعماله 

  )٣٩٤احمد فتحي سرور جريمة التزوير واالستعجال ص / الدكتور ( 
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فإن االستعمال المقصود من وصف النيابة العامة لالتهام الماثـل هـو تقـديم الملفـات التأمينيـة التـي تحمـل  
 ي مكتب التأمينات لالحتجاج عليه بما دون بها جريمتي التزوير والتقليد إل
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هــي المـنـوط بـهـا وفقـا للعـمـل الموـكـول إليـهـا إنجــازه ... أن الثابـت أن المتهـمـة الثالـثـة بوصــفها مندوبـة شــركة : أوال 
تــب التأمينــات بغيــه صــرف المبــالغ الماليــة موضــوعها لألشــخاص المــؤمن  أن تقــدم تلــك الملفــات لمك٠٠

 أي أن فعل استعمال المحرر المزور يكون من قبل المتهمة الثالثة فقط عليهم 
أن الثابـــت أن دور الطـــاعن وظيفـيـــا ينحصـــر فـــي التأـكـــد مـــن تســـجيل البياـنـــات الخاصـــة بالملفـــات عـلـــي : ثانيـــا 

لقيام بتسجيلها بل أن هناك موظفين مختصين بمثـل تلـك األعمـال وال الحاسب اآللي وليس مراجعتها أو ا
 يكون في تأكيد تسجيل البيانات علي الحاسب اآللي استعماال لمحرر مزور 

أن الثابت عـدم قيـام الطـاعن أو حصـول ثمـة تـدخل منـه فـي صـرف الشـيكات موضـوع تلـك الملفـات كيفمـا : ثالثا 
المتهمة الثالثة في الشيكات الصادرة ألقاربها مما يقطـع أنـه لـم يتـوافر هو حال المتهم الثاني والرابع وكذا 

فعــل االســتعمال فــي حــق المتهمــين إال أن الطــاعن ـلــم يثبــت فــي حقــه القيــام باســتعمال تلــك الملـفــات أو 
 االحتجاج بها لصرف الشيكات 
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حـرر المـزور فـي حـق الطـاعن ممـا تنهـار ما ينتفـي معـه الفعـل المـادي الـالزم لقيـام جريمـة االسـتعمال الم 
 معه الجريمة برمتها 
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 ١١٩ حق علي مال أو أوراق أو غيرها إلحدى الجهات المبينـة فـي المـادة كل موظف عام استولي بغير 
  ٠٠٠٠وتكون العقوبة األشغال المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور 
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 الخ 
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تولوا بغيـر حـق وبنيـة فقد أوضحت النيابـة العامـة فـي وصـفها لالتهـام قبـل الطـاعن انـه والمـتهم الثـاني اسـ 
  جنيه من إحدى المؤسسات التابعة لوزارة الشئون االجتماعية ٩٦٧٩٢٤ر٠٥التملك علي مبلغ 


 -�R���� F�R�' l74ء J:�� =��4 

بأن االستيالء هو كل نشاط إيجابي ينتزع به الموظف حيازة المال العام من تحت يد جهـة تعتبـر أموالهـا  
ولهذا فإنـه يلـزم لتحقيـق فعـل االسـتيالء علـي المـال أن يصـدر ع به بدون وجه حق عامة بقصد امتالكه أو االنتفا

 عن الموظف نشاط إيجابي يتحقق بموجبه فعل االستيالء 
  )٩٩ شرح العقوبات ص –محمد زكي أبو عامر / الدكتور ( 

  )٩٤٢ شرح العقوبات ص –مصطفي مجدي هرجه / المستشار ( 
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يتم بانتزاع المال خلسـة أو حيلـه أو عنـوه أمـا اتصـال الجـاني بعـد ذلـك بالمـال االستيالء علي مال الدولة  
 فهو امتداد لهذا الفعل واثر من أثاره المستولي عليه 

  )٦/٤/١٩٧٠ ق جلسة ٣٩ لسنة ١٩٤٧الطعن رقم ( 
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أو لكـي يعتـد بفعـل الطـاعن كاسـتيالء علـي المـال العـام فإن الوصف الالزم توافره لقيـام جريمـة االسـتيالء  
  ال قيام له في حق الطاعن ٠٠
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التأكـــد مـــن  ـفــإن الثاـبــت أن االختصـــاص اـلــوظيفي للطـــاعن يقتصـــر فـقــط عـلــي ٠٠وكمـــا أوضـــحنا ســـلفا  
 تسجيل بيانات الملف التأميني علي الحاسب اآللي 
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 إال بعد
 مراجعة مدير المكتب للبيانات واألختام والتوقيعات  -
 مرور الملف بالمراجعة اليدوية  -

 مرور الملف بمراجعة البيانات وتسجيلها علي الحاسب اآللي  -
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في حدود وظيفته وعـدم ثبـوت قيامـه بتأكيـد تسـجيل ثمـة ملـف تـأميني علـي الحاسـب اآللـي التزام الطاعن  
 إال بعد مروره بكافة المراحل سالفة الذكر واعتماده من موظفيها 
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 انتزاعا للمال العام من الهيئة التي يعمل بها مادام ذلك في حدود وسلطة وظيفته  
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وبعد تأكيده من الحاسب اآللي حيث أن الثابت وفقا للتدرج الوظيفي بمكتب التأمينات أن الملف التأميني  
ي يتــولى علـيـه اســتخراج الشــيكات ـيـتم إرســاله إـلـي قســم مراجعــة المعاشــات ومــن ثــم إـلـي قســم الشــئون المالـيـة واـلـذ

 وتسليمها للمؤمن عليه وهي المرحلة التي يتم فيها انتزاع المال العام 
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الحتســاب المبــالغ (فــإن الثابــت وبحــق عــدم وجــود ثمــة ســلطان للطــاعن علــي قســمي مراجعــة المعاشــات  
 وهمــا المرحلـتـان اللـتـان ـيـتم فيهمــا انـتـزاع ٠٠ة والشــئون المالـيـة لصــرف الشــيكات البنكـيـ) المالـيـة وفـقـا لمــدة العمــل 

 المال العام من مكتب التأمينات بإصدار ذلك الشيك البنكي وتسليمه للمستفيد منه 
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 وذلـك االختصـاص يتـيح ٠٠الشركات والعاملين بها لكون المتهم الثاني هو مفتش مكتب التأمينات علي  
... له بموجبه معرفه ما إذا كان المـؤمن علـيهم بموجـب الملفـات التأمينيـة محـل االتهـام مـن بـين العـاملين بشـركة 

  وتغاضيه عن ذلك يعد فعال ماديا لالستيالء علي المال ٠٠من عدمه 
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 قيامه بضمان المتهم الرابـع فـي صـرف بعـض المبـالغ محـل االتهـام فإن الثابت من مطالعة أوراق االتهام 
 ) دون الطاعن ( الماثل مما يقطع الشك باليقين باستيالءه عليها 
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 مـلـف تـأميني ـمـن الملـفـات محــل االتهـام والتـقـدم بـهـا لمكـتـب ٢٢المتهمـة الثالـثـة والـتـي قامـت بتزوـيـر عــدد  
 ـبـل وثـبـوت تـقـدمها بجمـيـع الملـفـات محــل ٠ مــع علمهــا بتزويرهــا ٠٠ المالـيـة موضــوعها التأميـنـات لصــرف المـبـالغ

 االتهام الماثل والتي انطوت علي ملفات تأمينية خاصة بأقاربها 
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والتي ترتب عليها وحدها االستيالء علي المال العـام ثبـت عـدم اقتـراف الطـاعن لهـا أو االشـتراك بهـا وان  
 سب إليه هو قيامه بمهام وظيفته في حدود ما خولته له من اختصاصات كل ما ن
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ما يتضح معه وبحق انتفـاء قيـام الطـاعن بثمـه فعـل مـادي إيجـابي مـن شـأنه االسـتيالء علـي المـال العـام  
 مما تنهار معه تلك الجريمة في حقه 
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ع الماثل ومواكبته صحيح الواقع والقانون مما يتعين معه القضـاء ببـراءة الطـاعن ما يتأكد معه صحة الدف 
 مما نسب إليه 
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  ةيعد شريكا فى الجريم
  ..........: اوال

 من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمه فوقعت بناء على هذا االتفاق  :ثانيا 
ى شىء اخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمه مع أو أالت آو أو الفاعلين سالحا أعطي للفاعل أمن  :ثالثا 

 الرتكابها علمه بها او ساعدهم باى طريقه اخري فى االعمال المجهزه او المسهله او المتممه 
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تتحقق المساهمه التبعيه حينما يكون السلوك المرتكب من المساهم اليتوافر به النموذج التشريعي  
 للجريمه كما اليصل الى مرحله الشروع فيها 

  )٤٢٣مامون سالمه قانون العقوبات ص / الدكتور ( 
وضحها المشرع فى نص الماده سالفه أ طرق ةن لالشتراك عدأده انفه الذكر يتضح ومن مطالعه الما 

الذكر اال ان النيابه العامه اقتصرت فى قيدها على طريقتين االتفاق والمساعده ولكن من مطالعه االتهام الماثل 
 يبين وبوضوح عدم توافر ايا منهما 
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كثر على ارتكاب الجريمه واليكون ذلك االباحداث نشاط ذي طبيعه هو اتفاق اواتحاد ارادتين او ا:  االتفاق
 نفسيه تتصل فيه اراده الشريك باراده الفاعل ويترتب عليه وقوع الجريمه 

 هي تقديم العون الى الفاعل عندما تقع الجريمه ف: ما المساعده أ
الجنائيه فى حكمها  يكمن فى المساهمه ٠٠وقد اوضحت محكمه النقض معني االشتراك فى الجريمه  
 من قانون ٤٠المساهمه الجنائيه تتحقق من الشريك باحدي الصور التى نص عليها القانون فى الماده  " القائل 

 "العقوبات وهي التحريض واالتفاق والمساعده 
  )٦/١/١٩٦٤ ق جلسه ٣٣ لسنه ٩٦٩طعن رقم ( 
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 بطريق االتفاق والمساعده فان ٠٠٠من المقرر انه متى دان الحكم المتهمين فى جريمه االشتراك فى  
 عليه ان يستظهر عناصر هذا االشتراك وطريقته وان يبين االدله الداله على ذلك بيانا ويوضحها ويكشف عن 



 ١٤٠

 وذلك من واقع الدعوي وظروفها قيامها 
  )٢٦/١٠/١٩٦٤ ق جلسه ٣٤ لسنه ٤٨٠طعن رقم ( 

وانطالقا من تلك المفاهيم وانزاال لها على وقائع االتهام الماثل مايبين معه وبجالء انفصام ثمه عالقه  
 محل االتهام جريمه ل لمثبت اقترافهطاعن وباقي المتهمين الذين مابين ال
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مــن عــدم وجــود ثمــة دليــل مــادي أو فنــي بــأوراق االتهــام يؤكــد مســاهمة الطــاعن مــع بــاقي المتهمــين فــي  
 اقتراف أحداث االتهام الماثل 
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 ولـم ينشـأ فيمـا بينـه ٠٠من مطالعة أوراق االتهام أن دور الطاعن لـم يتعـدي حـدود اختصاصـه الـوظيفي  
 داث االتهام الماثل أو تقديمه ثمة مساعدة لهم في ذلك وبين أيا من المتهمين ثمة اتفاق علي إح
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مــا قــرر بــه المتهمــين فــي أـقـوالهم اعترافــا مــنهم عـلـي ارتكــاب االتهــام الماثــل فضــال عــن بطــالن اعتــرافهم  
 لكوـنـه اعـتـراف ـمـتهم ٠٠ ـفـإن مـا ـقـرروا ـبـه ال يســري ـفـي مواجهـة الطــاعن ٠٠لثبـوت وروده عـلـي خــالف الحقيـقـة 

 باإلضافة إلي أن ما نسـب للطـاعن فـي أقـوالهم خاصـة المتهمـة الثالثـة ثبـت عـدم صـحته ومخالفتـه ٠٠علي أخر 
 فـإن تـوافر تلـك ٠٠ ومع الفرض الجدلي بوجود سابق معرفة ما بين المتهمين والطاعن بحكم وظيفته ٠٠للحقيقة 

  العالقة ال تكفي لقيام االشتراك فيما بينهم إلحداث االتهام الماثل
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 ٠٠ما توصلت إليه التحريات المزعوم إجراءها البتناءها علـي إقـرار المتهمـة الثالثـة كيفمـا أوضـحنا سـلفا  
فضــال عــن أن مجريهــا لــم يــتمكن مــن خاللهــا تحصــيل وقــائع االتهــام ومرتكبهــا علــي النحــو المبــين بــاألوراق ممــا 

 يبطلها ويبطل ثمة إجراء يبني عليها 
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إذا ـلـم ترصــد التحريــات الواقــع الســابق رصــده فــإن ذـلـك يؤكــد عــدم جــديتها ومــن ثــم بطالنهــا وبطــالن أي  
 إجراء يبني عليها 

  )٣٥٠ – ٦٦ – ٢٩ س ٣/٤/١٩٧٨نقض ( 
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ي عدم وجـود شـراكة مـا بـين الذي يكون معه جميع القرائن الموضحة علي أوراق االتهام الماثل مؤكدة عل 
 الطاعن وباقي المتهمين سواء باالتفاق أو المساعدة 
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مـنـاط جــواز إثـبـات االشــتراك بطرـيـق االســتنتاج اســتنادا إـلـي الـقـرائن أن تكــون الـقـرائن منصــبة عـلـي واقعــة  
  المستمد منها سائغا ال يتجاف مع المنطق التحريض أو االتفاق في ذاته وأن يكون استخالص الحكم للدليل
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 والقانون 
  )١٧/٥/١٩٦٠ ق جلسة ٢٩ لسنة ١٧٤٢طعن رقم ( 
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ما يبين معه انتفاء قيام الشراكة ما بين المتهم وباقي المتهمين مما يصبح معه الدفع الماثل متعينـا قبولـه  
 نحو القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه 
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 بصـــحة اقتــراف الطــاعن لالتـهــام المنســوب إليــه ـفــي ٠٠ والجـــدل خــالف الواقــع ٠٠مــع الفــرض الجــدلي  
 لفات التأمينية موضوع االتهام الماثل جريمتي التقليد والتزوير الحاصل في المستندات المنطوي عليها الم

 ممـا ٠٠فإن ذلك التزوير والتقليد والمفـتعالن فـي تلـك المحـررات هـو تزويـر وتقليـد واضـح ومفضـوح أمـره  
 يعفي معه الطاعن من العقاب 
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 كان من المقرر أن ال يلزم فـي  ولئن٠٠وضوح التزوير بدرجة ال يمكن معها أن ينخدع به أحد ال تأثيم  
التزوير المعاقب عليه أن يكون متقنا بحيث ال يلزم لكشفه دراية خاصـة بـل يسـتوي أن يكـون ال يسـتلزم جهـدا فـي 
كشــفه أو متقنــا وتعــذر علــي الغيــر أن يكشــفه مــادام أن تغييــر الحقيقــة فــي الحــالتين يجــوز أن ينخــدع بــه بعــض 

التزويـر فـي المحـررات أن كـان ظـاهرا بحيـث ال يكفـي أن ينخـدع بـه احـد فـال الناس إال انه من المقـرر أيضـا فـي 
 عقاب عليه 

  )٢٥/٣/١٩٨١ ق جلسة ٥٠ لسنة ٣٤٠٦طعن رقم ( 
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 حيث قرر أعضاء اللجنة  
 أن خاتم الشركة عبارة عن  -

o  اسم الشركة القابضة للتنمية الزراعية داخل دائرة كبيرة 

o  وبها رسمه بين الشركة القابضة وشركة ... بداخل الدائرة أيضا شركة.. . 

o  ـفــي منتصـــف الخـــاتم رســـمه عبـــارة عـــن عرـبــة رمســـيس وبهـــا فـــارس يرـفــع الســـهم تجـــاه الحصـــان
 بالعربة جهة اليمين 

o  وفي منتصف الخاتم في الدائرة الكبرى له عبارة عن رسمتين كل رسمه لعدد ثمانية أطراف علي 
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 شكل نجمة 

 أما الخاتم المقلد  -
o ه الحصان جهة اليسار عبارة عن دائرة كبيرة بها ذات الفارس ولكن اتجا 

o  في منتصف الدائرة رسمتين علي شكل نجمة ولكن لخمسة أطراف 
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يبين معه وبوضوح عدم صحة الخاتم الذي أمهر به المحررات محل االتهام علي نحو يفتضـح معـه أمـره  
 لمراجـعـة تـلـك األخـتـام خاصـة وأن تـلـك المحــررات يتعـين قـبـل تســجيلها الـمـرور علـي ـمـدير مكـتـب القطــاع التـأميني

 علي النموذج الصحيح المودع لديه مما من الصعب وقوعه في الخلط بينهما 
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مـا كـان  تم تحويـل شـركات القطـاع العـام إلـي قطـاع األعمـال العـام فـإذا ١٩٩١حيث أنه الثابت أنه بعام 
قبل عام ... هناك عقود تم تحريرها قبل ذلك التاريخ فمن المفترض ختمها بالخاتم الذي كان يتم استعماله لشركة 

  بوصفها الشركة تابعه للقطاع العام ١٩٩١
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اع أعمـال قطـ...  أي بعـد أن أصـبحت شـركة ١٩٩١فقد تم ختم تلك العقـود بالخـاتم المسـتعمل بعـد عـام  
قـبـل ) وفقـا لمـا نسـب لهـا ـمـن تـاريخ ومـدد عمـل ( علـي اـلـرغم مـن كـون العقـود محــررة ) أي شـركة قابضـة ( عـام 

 استخدام ذلك الخاتم وهو األمر الذي يؤكد افتضاح أمر تقليد الخاتم 
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وعــدم مطابقتهـا للنـمـاذج المودعــة لـدي ـمـدير مكـتـب ... في شـركة عـدم صــحة التوقيعـات المنســوبة لـمـوظ -١
 التأمينات 

ـلـم يكــن المــوظفين ) أي نســب لهــا ـتـاريخ ( عـلـي عـقـود ـتـم تحريرهــا ... نســب توقيعــات لمــوظفين بشــركة  -٢
 وثبـوت ذلـك لمـدير مكتـب ٠٠الممهور تلك العقـود بتوقيعـاتهم مختصـين فـي ذلـك الوقـت بـالتوقيع عليهـا 

 النماذج المودعة لديه وتاريخ بدأ العمل بها التأمينات من 

حـدوث تغيـيـر البياـنـات ـفـي المحـررات عـلـي نحــو مفتضــح باســتخدام المزيـل ـفـي إزاـلـة البياـنـات الصــحيحة  -٣
  وهو أمر يسهل كشفة بالنظر بالعين المجردة ٠٠ٕواعادة الكتابة عليه بالبيانات الغير صحيحة 

االجتماعية الخاصة بهم إعماال ال تتساير مع طبيعة العمل معظم الحاالت المؤمن عليها مدون بالحالة  -٤
 وهـــو مـــا يصـــعب معـــه انخـــداع مـــدير مكتـــب التـــأمين ومراجـــع المســـتندات ٠٠... القـــائم بـــه فـــي شـــركة 

 الخاصة بالملف التأميني أو الوقوع فيه 
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  وهو ما يعفي معه الطاعن ٠٠به أكدت وبجالء افتضاح أمر تزوير المحررات وتقليد األختام الممهورة  
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 من العقاب مع الفرض الجدلي بصحة قيامه بذلك أو اشتراكه في إحداثه 
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 إال ٠٠ومن جملة الدفوع وأوجه الـدفاع سـالفة الـذكر يتضـح وبجـالء أن الطـاعن جـديرا بـالبراءة وال جـدال  
دفوع الجوهريـة ولـم توردهـا فـي حكمهـا ولـم تـرد أن محكمة الموضوع قد اتجهت اتجاهـا أخـر وطرحـت كافـة هـذه الـ

 عليها برد سائغ يبرر إطراحها 
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ليه وكان إ ة المسندة البحث مادام منكرا للتهمين تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فأ ةعلى المحكم 
 ة فتلتزم المحكمى الدعويي فأصح تغيير وجه الر  يترتب عليه لويلذدفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو ا

 لى طرحه إ تؤدي ةسباب سائغأو ترد عليه بأمر فيه أل اةلى غايإن تحقيقه بلوغا أ
  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤حكام النقض س أ مجموعه ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 
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ن كل طلب أ لمحكمه النقض ةدىء المستقر ومن المباةن حق الدفاع من الحقوق الدستوريأمن المقرر  
 ن تفصل فيه ويكون للفصل فيه ماأليها على سبيل الجزم إو وجه دفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع ويطلب أ

صبح أال أ مدونات قضاءها وين تمحصه وتجيب عليه فأ ة فيجب علي المحكمى الدعويي فأيتغير به وجه الر
 دفاع خالل بحق الإلحكمها معيبا بعيب ا

  ) ١٢٢٦ ص ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 
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نه أال إ ة مناحي دفاعه المختلفيتلتزم بمتابعه المتهم ف  الةن المحكمأصل ألذا كان اإنه أمن المقرر  
نها ألمت بها على وجه يوضح عن أ وىنها واجهت عناصر الدعوأيدل على   حكمها ماين تورد فأيتعين عليها 

ليه إ وجهت يذا هي التفتت كليه عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمه التإوازنت بينها فليها وإفطنت 
مره فان حكمها يكون قاصر البيان أطرحت هذا الدفاع وهي على بينه منه ومن أنها قد أبما يكشف عن 
 مستوجبا نقضه 

  ) ٣٣٨ ص ٧٢ رقم ٣٥ س ٢٥/٣/١٩٤٨نقض ( 
 وفى ذات المعني 

 )  ق ٥٣سنه  ل٦٤٩٢طعن ( 
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نها يتعين أال إ ة مناحي دفاعه المختلفيتلتزم بمتابعه المتهم ف  الةن المحكمأصل ألنه ولئن كان اأ 
ليها إنها فطنت ألمت بها على نحو يفصح أ ىنها واجهت عناصر الدعوأيدل على   حكمها ماين تورد فأعليها 

 متعلقا بموضوعها ىله وردا عليه مادام متصال بواقعه الدعويرادا إن تعرض لدفاع الطاعن أووازنت بينها وعليها 
 مر فيه أل اة ارتكز عليها بلوغا لغايي بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التيذا قصرت فإوبتحقيق الدليل فيها ف
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 ن حكمها يكون إقسطته حقه فأحاطت به وأنها أ جملته ولم تورده على نحو يكشف عن يسقطته فأو
 مشوبا بالقصور 

  )٧٦٢-١٣٤-٣٦ س ٦/٦/٨٥نقض ( 
 وفى ذات المعني 

 ) ق ٥٤ لسنه ٤٦٨٣طعن ( 
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ييدا لدفاعه قد رد عليها ردا أ تمسك بها الخصم تي والقرائن التةدلألن استعرض اأذا كان الحكم بعد إ 
لبه القانون ويكون باطال  يتطييكون مسببا التسبيب الذ ييد الدفاع فانه الأ لتةوراق المقدمألمثبتا بعدم دراسته ا

 متعينا نقضه 
  ) ١٢ ص ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض ( 
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 ةركان الجريمأ بيانا تتحقق به ة للعقوبة المستوجبة على بيان الواقعةدانإلن يشتمل كل حكم باأانه يجب  
ستخلصت منها ثبوت التهمه  ارتكزت عليها واي التةدلأل وقعت فيها ومؤدي اي دان المتهم بها والظروف التيالت

و أ جالء ووضوح بغير غموض ي مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون ذلك فةمع مراعا
 ة مكتملة صوره واضحيوراق ويكون ذلك فأل اي استخالص سائغ ينتجه الثابت فييضا فأاضطراب ويكون ذلك 

جه الصحيح ومخالفه هذا النظر يبطل الحكم ويتعين عمال رقابتها على الوإالمعالم تمكن محكمه النقض من 
  ةدلألن يقترن نقضه باأعند نظر الطعن فيه 

  ) ٨ ة قاعد٥٢ ص ٣٣ ة ق مج السن٥١ لسنه ٢٦٢٦ طعن رقم ١٩/١/١٩٨٢ ة جلسيحكم نقض جنائ( 
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ال أ ةاعه المختلف مناحي دفي غير ملزمه بمتابعه المتهم فةنه وان كانت المحكمأن المقرر بأمن حيث  
طرحت دفاع الطاعن أ ووازنت بينها وىنها واجهت عناصر الدعوأيدل على   حكمها ماين تورد فأن شرط ذلك أ

 مره أوهي على بينه من 
 )  لم ينشر ٢٢١٥٠ طعن رقم ١٤/٥/١٩٩٢نقض ( 
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ذا التقرير بالرد على  بتبرير قضائها ويتحقق هي حكمها على قدر كافةقامإ تلتزم دوما بةبان المحكم 
 العقل والمنطق ي فةسباب سائغأن تدلل بأدليال شريطه .. دلته ومالحقته دليال أوجه الدفاع دون الجري وراء أ

 على طرحها لمبني دفاع المتهم ولم ترد على دليل ساقه هذا الدفاع 
  ) ٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير ٥نقض ( 
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  فان كان منتجا ى الدعويثره فأ ين تنظر فأ دفاع كان عليها ةرح على المحكمذا طإمؤدي ذلك انه  
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 قضائها فان يثره فألى فحصه لتحقق على إ قضت ةدانه متسما بالجدي أذا ماإ ين تقدر مدي جديته فأفعليها 
 هي لم تفعل كان حكمها قاصرا 

  )١٠٦٩ ص ١ مج س٣١ ١٢/٤/٨٠ ة ق جلس٤٨ سنه ٩٨٣ ق طعن رقم ٤٦ سنه ٥١٩طعن رقم ( 
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 يكون الحكم الطعين معيبا باإلخالل بحقوق الدفاع علي نحو يجعله جديرا باإللغاء والنقض  

 =�� 9�' c�V4 
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ر  مكر٦٣ بتعديل الماده ٩٢ لسنه ٢٣ من القانون رقم ة التاسعةلما كان المشرع قد استحدث فى الماد 
 ة الجنايات بعقوبه مقيدةنه يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمأجراءات الطعن امام محكمه النقض بإمن 

سباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن أ ةن يطلب فى مذكرأ ةاوسالبه للحري
يستهدي به  ن لم يورد معيارإاع والمشرو ٠٠ جلسه لنظر هذا الطلب ة على وجه السرعةويصدر رئيس المحكم
ن هذا االيقاف يجد إنه اعتصم بالقواعد الوارده فى قانون المرافعات المدنيه والتجارية فأال إفى وقف تنفيذ الحكم 

نها قد صادفت صحيح أسباب التى بني عليها الطعن الماثل أل اةن الثابت من مطالعأوراق حيث ألمسوغه با
 بالحكم على مقتضاها وهو مايتاكد معه مدي البطالن الذى طوق ة بالقبول جديرةها حريالواقع والقانون مما يجعل

 ه ئجزاأالحكم الطعين وشابه فى كافه 
مر الذى ينعقد معه ركنا الجديه واالستعجال فضال عن ركن الخطر المتمثل فيما يالقيه الطاعن من ألا 
صبحت تتكفف قوت يومها وتعاني أ ضاع عائلها وةلم والحسره وهو مكبل بهذه الصوره وخلفه عائلألصنوف ا

يقاف التنفيذ لحين الفصل فى إل ة المبررة والقانونيةقهر الحاجه والحرمان وهو ماتتوافر معه الشروط الموضوعي
 ن شاء اهللا إسباب الطعن المرجح القبول أ

 بناء عليه 
   النقض الموقر الحكم ة محكمة هيئةيلتمس الطاعن من عدال

  بقبول الطعن شكال : وال أ
 بوقف تنفيذ الحكم المطعون ة مستعجلةقرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفأبتحديد :  ثانيا

 فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل 
  وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه :  ثالثا

   مجددا والقضاء
 ليه إالطاعن مما هو منسوب براءة ب:  صلياأ

  ةهيئه مغايرأمام للفصل فى موضوعها مجددا جنايات الجيزة  ةلى محكمة إالقضيإحالة ب: اطيااحتي
 وكيل الطاعن            
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 باسم الشعب          
 محكمة النقض 
 الدائرة الجنائية 

 )ب(دائرة الخميس 
 نائب رئيس المحكمة      أنور جبري / المؤلفة برئاسة السيد المستشار 

 أحمد عبد القوي أحمد  و    فتحي جوده / ة المستشارين وعضوية الساد
 محمد الطاهر   و   مصطفي الصادق 

 نواب رئيس المحكمة 
 .أحمد أبا زيد / وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد 

 .عادل عبد المقصود / وأمين السر السيد 
 .ء العالي بمدينة القاهرة في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضا

 .م ٢٠١١ من يوليه سنه ٢٨ هـ الموافق ١٤٣٢ من شعبان سنة ٢٧في يوم الخميس 
 أصدرت الحكم اآلتي 

 . ق ٧٩لسنة ........ في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 
 المرفوع من 

 / ................ السيد  -١
 محكوم عليهما      / ................ السيد  -٢

 دضــ
 النيابة العامة 

 الوقائع 
فــــي  .... -٤ .... -٣) طــــاعن ..... (-٢) الطــــاعن .......... (-١اتهمــــت النيابــــة العامــــة كــــل مــــن  

بوصــف أنهــم فــي ) ٢٠٠٣لســنة ... والمقيــدة بالجــدول الكلــي بــرقم ( الجيــزة ٢٠٠٨لســنة ... قضــية الجنايــة رقــم 
  محافظة الجيزة –سطس بدائرة قسم الجيزة  وحتى األول من أغ٢٠٠٠الفترة األول من يناير لسنة 

والثـاني ....بصفتهم موظفين عموميين األول رئيس الحاسب اآللـي بقطـاع : المتهمون من األول حتى الثالثة : أ 
اســتولوا دون حــق علــي جمعيــة ... والثالثــة مــدير عــام الشــئون اإلداريــة بشــركة .... رئــيس قســم التفتــيش بمكتــب 

 جنيـه تسـعمائة سـبعة وسـتون ألفـا وتسـعمائة ٩٦٧٩٢٤ر٠٥ر حق وبنيـة التملـك علـي مبلـغ عامة بأن استولوا بغي
أربعة وعشرون جنيها وخمسة قروش والمملوك للهيئة القومية للتأمين االجتمـاعي إحـدى المؤسسـات التابعـة لـوزارة 

ســتحقون الرعاـيـة  مـلـف ـتـأميني ألشــخاص ال ي٤٤ وكــان ذـلـك حيـلـة ـبـأن ـقـاموا بإنشــاء عــدد –الشــئون االجتماعـيـة 
التأمينية وصرفوا ذلك المبلغ بناء عليها واستحصلوا ألنفسهم بـدون حـق علـي النحـو المبـين بـاألوراق وقـد ارتبطـت 
هذه الجريمة بجنايتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا ال يقبل التجزئة بأنه في ذات المكـان والزمـان 

لســابقة تزوـيـرا فــي محــررات جهــة عملهــم واشــتركوا مــع مجهــول بطريقــي ســالفي اـلـذكر ارتكــب المتهمــون بصــفتهم ا
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االتفاق والمساعدة في تزويرها بأن قـام المتهمـان األول والثـاني باالشـتراك مـع أخـر مجهـول فـي إعـداد المسـتندات 
وكـــذلك ... الالزمـــة إلنشـــاء ملـفــات تأمينـيــة عـلــي خـــالف الحقيـقــة ومهرهـــا بتوقيعـــات نســـبت زورا لمســـئولي شـــركة 

مهرها ببصمه أختام مقلدة منسوبة للشركة سالفة الذكر إلثبات وجـود عالقـة عمـل بـين هـؤالء األشـخاص والشـركة 
سالفة الذكر علي خالف الحقيقـة وبمحـو بعـض البيانـات الصـحيحة باسـتخدام المـذيل بإضـافة بيانـات أخـري غيـر 

علمهــا بتزويرهــا وكــذا إضــافة مــدد خدمــة صــحيحة وقـيـام المتهمــة الثالـثـة باعتمــاد تـلـك المســتندات عـلـي اـلـرغم مــن 
غير حقيقية لصرف معاش مبكر ألشخاص غير مستحقين واستعملوا تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله 

 .ٕبأن قدموها لجهة عملهم لالحتجاج بها واعمال أثارها بصرف المبلغ سالف الذكر 

تقليد بصمه الخـاتم الخـاص بالشـئون الماليـة لشـركة اشتركوا بطريقي االتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في : ب 
بـأن اتفقـوا مـعـه علـي ذـلـك وسـاعدهم ـبـأن أمـدهم ببصـمات الخــاتم المـزور بالوســيط الكربـوني والـتـي مهـروا بـهـا ... 

عدد ستة ملفات تم إنشاؤها بموجب مستندات مزورة فوقعت الجريمـة بنـاء علـي هـذا االتفـاق وتلـك المسـاعدة علـي 
 .بالتحقيقات النحو المبين 

اشترك مع المتهمين الثالثة األول بطريقي االتفاق والمساعدة في االستيالء علي المبالغ محل :  المتهم الرابع -٢
التهمــة األولــي بــأن أتفــق معهــم علــي ذلــك وســاعدهم بــأن أمــدهم بالصــور الضــوئية للبطاقــات الشخصــية وقســائم 

ينية بأسـمائهم مـن غيـر المسـتحقين للرعايـة التأمينيـة فوقعـت الزواج الخاصة باألشخاص الذين تم عمل ملفات تأم
 .الجريمة بناء علي هذا االتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات 

 .وأحالتهم إلي محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر اإلحالة  
وغيابيـا لكـل ....... و ....  حضوريا لكـل مـن ٢٠٠٨ من ديسمبر سنه ٤والمحكمة المذكورة قضت في  

أ /١١٩ مكـرر ، ١١٨ ، ١١٨ ، ٢و١١٣/١ ، ٢٠٦/٣ ، ٤١/١ثانيـا وثالثـا ، /٤٠وعمال بـالمواد ... و ... من 
أ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة سبع سـنوات وتغـريمهم مبلغـا مقـداره /  مكرر ١١٩، 

ائة تســعة وســبعون وأربعــة وعشــرون جنيهــا وخمســة قــروش وـبـرد مثـلـه للهيئــة القوميــة للتــأمين تســعمائة أـلـف وســتم
 االجتماعي وبعزل المتهمين الثالثة األول من وظائفهم ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة 

 مـن ديسـمبر ١٥في هذا الحكـم بطريـق الـنقض األول فـي ........ و .......... فطعن المحكوم عليهما 
 وقدمت ثالث مذكرات بأسباب الطعن عن المحكوم عليهمـا ٢٠٠٨ من ديسمبر سنة ٢١ والثاني في ٢٠٠٨ة سن

محمد / موقعا عليهما من األستاذين٢٠٠٩ من يناير سنة ٢٩ و ٢١األولي والثانية عن المحكوم عليه األول في 
 .٢٥/١/٢٠٠٩الثاني في محمد تركي محمود محمد خليل الروبي وحمدي أحمد محمد خليفة المحاميان وعن 

 .وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي النحو المبين بالمحضر  
 المحكمة 

بعــد اإلطــالع علــي األوراق وســماع التقريــر الــذي تــاله الســيد المستشــار المقــرر والمرافعــة وبعــد المداولــة  
 .قانونا 

 .حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون  
 الطاعنان علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة االستيالء علي مال عام وحيث أنه مما ينعاه  
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مرتبط بالتزوير في محررات رسمية واسـتعمالها ، قـد شـابه القصـور فـي التسـبيب ، ذلـك أنـه جـاء قاصـرا فـي بيـان 
ان الجــرائم الـتـي واقـعـات اـلـدعوى والظــروف الـتـي البســتها واألفـعـال الـتـي أتاهــا ـكـل منهـمـا فضــال ـمـن اســتظهار أرـكـ

 .دانهما بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه 
إن المتهمين األول والثاني الموظفين بمكتـب " وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله  

وذلـك بـأن قـاموا باصـطناع مسـتندات علـي غيـر ... تأمينات قطـاع عـام الجيـزة تواطـؤ مـع المتهمـة الثالثـة بشـركة 
بغرض صرف مبالغ مالية من أموال الهيئة القومية للتأمين ... ضمنت مدد خدمة وهمية منسوبة لشركة الحقيقة ت

والمعاشــات ، وذلــك عــن طريــق قيــام المتهمــين األول والـثــاني بإنشــاء صــحيفة البيانــات األساســية للمــؤمن عـلــيهم 
ا مهرت بخاتم منسـوب صـدوره وتسجيل مدد خدمة غير حقيقية تتراوح بين أثني عشر عاما إلي خمسة عشرة عام

تأسيسا علي أنهم مـن العـاملين بالشـركة ثـم يقـوم المـتهم األول بتسـجيل تلـك البيانـات الوهميـة علـي ... إلي شركة 
الحاســب اآلـلـي الخــاص بالهيـئـة وتمكـنـوا ـبـذلك ـمـن إنشــاء ملـفـات تأمينـيـة ألشــخاص غـيـر مســتحقين لمـبـالغ تأمينـيـة 

وأربعــون ملـفـا تأمينـيـا وتمكـنـوا مــن االســتيالء عـلـي مـبـالغ مالـيـة وصــرفها ببياـنـات وهمـيـة وصــل عــددها إـلـي خمــس 
بغير حق من أموال الهيئـة القوميـة للتأمينـات والمعاشـات وقـام المـتهم الرابـع بتسـليمهم صـور ضـوئية مـن بطاقـات 

مينـات وقسائم زواج بعض السيدات واهما إياهن أنه سوف يقوم بصرف إعانات لهـم مـن الشـئون االجتماعيـة والتأ
ٕواعطائها للمتهمين األول والثاني واللذان يقومان بتزويرهما باصطناع ملفات تأمينية ببيانات وهمية باالشتراك مـع 

ألشـــخاص ال يســـتحقون الرعاـيــة التأمينـيــة وصـــرف مـبــالغ مالـيــة عـلــي أساســـها ... المتهمـــة الثالـثــة مندوـبــة شـــركة 
وستون ألف وتسعمائة أربعـة وعشـرون جنيهـا وخمسـة  جنيها تسعمائة وسبعة ٩٦٧٩٢٤ر٥٠ألنفسهم بلغت مبلغ 

 عـن – إعـداد مـدد وهميـة ألشـخاص غيـر مسـتحقين –قروش وطريقة عمل المتهمين واالستيالء علي هـذا المبلـغ 
ممهورة بتوقيعات منسوبة لهـم وأختـام للشـركة ... طريق عقود وقرارات علي بياض منسوبة لبعض مسئولي شركة 

ٕات ببيانات غير صحيحة باستخدام المذيل ، واثبات أن هذه التوقيعات واألختام المنسـوبة وملء هذه العقود والقرار
إـلـي مســئولي الشــركة ـمـزورة وتـبـين أن بعضــا ـمـن هــذه األخـتـام صــحيحة ولـكـن لـمـدد غـيـر حقيقـيـة وـمـزورة وأن هــذا 

ك باالشـتراك مـع المتهمـين الخاتم كان عهدة المتهمـة الثالثـة وهـي مـن العـاملين بالشـركة والتـي لـم تنفـي قيامهـا بـذل
األول والـثــاني وأنهـــا قامـــت بإضـــافة واصـــطناع مـــدد وهمـيــة ـلــبعض العـــاملين ـفــي الشـــركة بغـــرض اســـتكمال المـــدة 

لمــا كــان ذـلـك ، وكــان الشــارع " الموجـبـة لصــرف المعــاش فتمــت الجريمــة بنــاء عـلـي هــذا االتـفـاق وتـلـك المســاعدة 
ئـيـة أن يشــتمل الحـكـم باإلداـنـة عـلـي األســباب الـتـي بـنـي عليهــا  ـمـن ـقـانون اإلجــراءات الجنا٣١٠يوجــب ـفـي المــادة 

ٕواال ـكـان ـبـاطال ، والمــراد بالتســبيب اـلـذي يحـفـل ـبـه الـقـانون هــو تحدـيـد األســانيد والحجــج الـتـي ابتـنـي عليهــا الحكــم 
والمنتجة هي لـه سـواء مـن حيـث الواقـع أو القـانون ، ولكـي يحقـق التسـبيب الغـرض منـه يجـب أن يكـون فـي بيـان 

 مفصــل بحيــث يتيســر الوقــوف علــي مبــررات مــا قضــي بــه ، أمــا إفــراغ الحكــم فــي عبــارات عامــة معمــاة أو جلــي
وضــعه فــي صــورة مجملــة مجهلــة فــال يحقــق الغــرض الــذي قصــده الشــارع مــن إيجــاب تســبيب األحكــام وال يمكــن 

نايـة االسـتيالء علـي محكمة من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكانـت ج
 من قانون العقوبات قد دلـت ١١٣مال الدولة أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها في المادة 

في صريح عباراتها وواضح داللتها علي أن جناية االستيالء علـي مـال الدولـة بغيـر حـق تقضـي وجـود المـال فـي 
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قيـام موظـف عـام أو مـن فـي حكمـه أيـا كـان بانتزاعـه خلسـة أو ملك الدولـة عنصـرا مـن عناصـر ذمتهـا الماليـة ثـم 
وكان ما أورده الحكم بيانا لواقعـة الـدعوى جـاء غامضـا مجهـال ال يبـين منـه كيـف ، لما كان ذلك . حيلة أو عنوة 

تمكــن الطاعنــان مــن انتــزاع المــال محــل جريمــة االســتيالء وضــمه إلــي ملكهمــا ، فيكــون الحكــم بــذلك قاصــرا فــي 
الركن المادي لتلـك الجريمـة ، ممـا يعيبـه بمـا يوجـب نقضـه للطـاعنين دون المحكـوم عليهمـا اآلخـرين إذ استظهار 

 .صدر الحكم بالنسبة لهما غيابيا وذلك دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن 
 فلهذه األسباب 

ـلـي ٕبقـبـول الطعــن شــكال وـفـي الموضــوع ـبـنقض الحكــم المطعــون فـيـه واعــادة القضــية إ: حكمــت المحكمــة  
 .محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخري 

 رئيس الدائرة       أمين السر 
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 وقد كان الحكم االبتدائي الصادر من محكمه جنح بوالق الدكرور 

 قد قضي فى منطوقه 

 حكمت المحكمه حضوريا 
  بقبول المعارضه شكال - 

شغل  سنه مع ال- الطاعن - وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه واالكتفاء بحبس المتهم -
 وكفاله مائتى جنيه وتاييد الحكم المعارض فيه فيما عدا ذلك والمصاريف

 الوقائع

 بالقدر الذى يستلزمه طرح هذا الطعن 

 فان واقعات النزاع تخلص فى االتي 

 حيث ان المطعون ضده االول قد اقامها بطريق االدعاء المباشر ضد الطاعن طالبا فى ختامها الحكم
 ٠٠ من قانون العقوبات ٣٤١توقيع اقصى العقوبه المنصوص عليها فى الماده  ب- على الطاعن -عليه 

  على سبيل التعويض المؤقت٢٠٠١وفى الدعوي المدنيه بالزامه بان يؤدي له مبلغ 
 ماهو ٠٠ن الطاعن قد تسلم منه أول من أل على وصف زعم من خالله المطعون ضده ا٠٠وذلك 

ذني صرف إن وقع على أبعد ) سته ورابعون الف وثمانمائه جنيه فقط (  جنيه ٤٦٨٠٠ تبلغ قيمتها ةبضاع
  ٥/٩/٢٠٠١ ، ٦/١١/٢٠٠١بضاعه مؤرخين 

وتعهد له حيال ذلك برد قيمه البضاعه ٠٠وري باطال بان الطاعن قد تسلم ذلك بصفته وكيال بالعموله أو 
 ورد مالم يباع فور طلب المطعون ضده االول 

 وهو مايعد معه وفقا لتلك المهاترات مقترفا ٠٠ سلفا ٠٠م بما تعهد به لم يلتز) ى الطاعن أ( وحيث ان 
دعاءه إ ة والتى ابتغي المطعون ضده فى صحيف٠٠ عقوبات ٣٤١ المعاقب عليها طبقا لنص الماده ةللجريم

 على الطاعن ٠٠ توقيع اقصى العقوبه المنصوص عليها فى نص الماده سالفه الذكر ٠٠المدني الواهيه 
 عن التعويض المدني المؤقت  فضال ٠٠
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 عالنا قانونيا إ دون ان يعلن به الطاعن ٠٠ول درجه أ بمحكمه ٠٠وقد تداول ذلك النزاع بجلساته
 مما حدا بعداله الهيئه الموقره في اصدار ٠٠صحيحا وهو ما حال بينه وبين المثول فى تلك الجلسات 

  القاضى فى منطوقه ٦/٧/٢٠٠٢حكمها بجلسه 
  غيابياحكمت المحكمه 
 ثالث سنوات مع الشغل وكفاله خمسه االف جنيه اليقاف التنفيذ ومبلغ - الطاعن -بحبس المتهم  

  جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ خمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماه والمصروفات ٢٠٠١
 ٠٠افعه  صدر فى مجمله مهدرا لحقوق الطاعن وفى غيبه من مثوله هو ومد٠٠ن ذلك الحكم أوحيث 

ن اصدرت المحكمه بجلسه ألى إ ٠٠ والتى تداولت بجلساتها ٠٠مما دفعه نحو المعارضه فى قضاءه 
 بقبول المعارضه شكال وفى موضوعها باالكتفاء بحبس ٠٠ حكمها القاضى فى منطوقه ١٣/٣/٢٠٠٤

 الطاعن سنه مع الشغل وكفاله مائتى جنيه والتاييد فيما عدا ذلك
 ٠٠رد على نحو مخالف للقانون ولدالله مستندات الطاعن التى التفتت عنها هيئته  قد و٠٠وذلك القضاء 

 مما دفعه نحو ٠٠على الرغم من انها مؤكده وقاطعه للشك باليقين على براءه الطاعن من ذلك االتهام 
ها  حكم٠٠ فاصدرت الهيئه الموقره ٠٠الطعن عليه بالتقرير باالستئناف والذى تداول بدوره فى جلساته 

 بكل ٠٠ وتاييد الحكم المستانف ٠٠ برفض استئناف الطاعن موضوعا ٠٠ ٢٨/٦/٢٠٠٤الطعين بجلسه 
 ماحمله من مقومات جاءت على نحو مهدر بحقوق الطاعن 

 ويكون الحكم الطعين بذلك
وراق والمطاعن الجديه التى نالت من ألنطوت عليها اإ التى ٠٠ لمجمل الحقائق والدالئل ٠٠مطرحا  
مر الذى شاب ألزاعم المطعون ضده االول دون ثمه تبرير لهذا االطراح او الوقوف على مسبباته اصحه م

خالل ٕا و٠٠الحكم الطعين بعيب القصور المبطل فى التسبيب فضال عما اعتراه من فساد مبطل فى االستدالل 
 تقرير اودع قلم كتاب  وهو مالم يجد معه الطاعن بدا سوي الطعن عليه بطريق النقض بموجب٠٠بحق الدفاع 

  ٢٠٠٤/     /بتاريخ     المحكمه مقيدا برقم 
 وهو يركن فى ذلك لالسباب االتيه 

 اسباب الطعن 

 القصور فى التسبيب : السبب االول 

 كيفما وصفها الطاعن ٠٠ فى عدم احاطتها بحقيقه واقعه النزاع ٠٠قصور محكمه الموضوع : الوجه االول 

 على صحتها ةلماما بالقرائن الدالٕا و٠٠ عن بصر وبصيره ٠٠لى هيئتها على اوراقه المطروحه ع

لى اضطراب إدي أ وهو ما ٠٠ لما سطره المطعون ضده بصحيفه ادعاءه ٠٠ صورتها ة ومخالف٠٠

  وعدم استقرارها فى عقيدتها ٠٠تلك الصوره واختاللها 

 بادىء ذي بدء
وحيده التى ارستها المحكمه العليا محكمه النقض ان انه ولئن كان من المقرر فى المبادىء الفريده وال 

 تحصلها مما يطمئن له ٠٠مالك االمر فى فهم صوره الواقعه وتحصيل تصويرها معقود لمحكمه الموضوع 
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 وهو من اطالقاتها فال سلطان الحد عليها فيه والجناح اوماخذ فيما تورده ٠٠ضميرها ويرتاح اليه وجدانها 
عين ثابت فى االوراق بغض النظر عن موضوعه النها تستمد عقيدتها من كل ورقه مادام له اصل صحيح وم

 من اوراق الدعوي تعد مطروحه عليها 
  ذلك ليس على اطالقه ٠٠اال ان 

  بل ان شرطه ٠٠دون قيد اوحد 

ن تورد المحكمه فى مدونات حكمها مايقطع فى الدالله على انها قرات اوراق الدعوي قراءه مبصره أ 
 بات والنفي عن بصر وبصيره ووازنت بينها إلثدله اأاطت بحأو

 حيث قضت محكمتنا العليا 

  بقولها ٠٠فى ذلك 

كما يجب عليها ان تستعرض الواقعه يجب على المحكمه ان تبين فى حكمها واقعه الدعوي بيانا كافيا  
 معيبا متعينا نقضهبرمتها واال تجزئها تجزئه من شانها االخالل بدفاع المتهم واال كان حكمها 

  )١٤٧ ص ١٠٨ ق ٤ مجموعه القواعد القانونيه ج ٣١/١/١٩٣٨( 
 ويتعين عليها كذلك 

 والتبني ٠٠ من التعسف فى االستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع االمور أان يكون حكمها مبر 
ن الدليل اذا خالطه  والبعيده عن قرائن واقعه الدعوي ال٠٠قضاءها على الفروض واالحتماالت المجرده 

 االحتماالت سقطت صالحيته فى االستدالل 
 هذا اال انه 

حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه ان ينبذ وينتبذ تقطيع اوصال  
نشوئها الدعوي وصحتها اوحرفها الى غير مؤداها او افتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من عندياته اوب

 باجتهاد غير محمود اويضرب فى غير مضرب 
 وكذلك فانه من المقرر 

 تبني على تحصيل ملموس من هيئه المحكمه لواقعات التداعي وان توردها فى ٠٠ان االحكام الجنائية  
مدوناته بصوره منظومه متناغمه تنم فى ان محكمه الموضوع قد تفهمت الوقائع على نحو صحيح تكفي لحمل 

جه التى انتهت اليها باالدانه اوالبراءه على السواء وذلك حتي يتسني لمحكمه النقض مراقبه تلك الواقع مع النتي
 النتيجه التى انتهي اليها

 لما كان ذلك 

 وفروضه ٠٠ فطنه القضاء نباجوكان الحكم الطعين فى مقام تصور الواقعه بالنسبه للطاعن قد  
 وتمثل ذلك فيما ٠٠ مؤسفا حيث قصرت رؤيته وضلت بصيرته واصوله وسننه فضل الطريق وجنح جنوحا

 حسبما استقرت صورتها فى يقين المحكمه ٠٠اخطه وسطره فى مدوناته فى شان تحصيله لواقعات الدعوي 
 مؤكدا من ٠٠ الصوره التى وصفها المدافع عن الطاعن ٠٠ والتى انحصر عنها ٠٠واطمئن وجدانها اليها 
 روح على هيئه الموضوع له صوره اخري بخالف ما ارتسم منها فى صحيفه االدعاء خاللها بان النزاع المط
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 ٠٠المباشر 
 والتى 

 ٠٠اوضح حقيقه صورتها مدافع الطاعن على اوراق مذكره دفاعه المقدمه لمحكمه موضوع اول درجه  
مقدمه بجلستها  وتمسك بها امام محكمه الحكم الطعين فى مذكره دفاعه ال٠٠ ٦/٣/٢٠٠٤بجلستها المؤرخه 

  ٢٨/٦/٢٠٠٤المؤرخه 
  الحكم الطعين ٠٠اال ان 

اكتفى فى مسبباته على ايراد مضمون االتهام الموجه للطاعن دون الحقيقه التى اوضحها فى مذكرات  
 والتى اعتكفت فى ذلك التصور وهذا التحصيل الخاطىء ٠٠دفاعه لصوره النزاع المطروح على هيئه الموضوع 

 واضافت بان ذلك الحكم - حكم اول درجه -ائع الدعوي سبق وان احاط بها الحكم المستانف وق(  على ان ٠٠
 )فى محله لالسباب التى بني عليها والتى تاخذ بها هذه المحكمه فيتعين لذلك تاييده 

  على الرغم من ان ٠٠وذلك 

ا اطرحه على  م٠٠ قد سقط عن تحصيله لواقعات النزاع ٠٠قضاء محكمه الموضوع فى اول درجه  
 والتى تعددت القرائن على صحتها وصحه ما ورد ٠٠بساطها المدافع عن الطاعن من حقائق لصوره ذلك النزاع 

 بها من احداث تؤكد يقينا براءه الطاعن من ذلك االتهام الواهي 
 وتلك القرائن وباجمال تتمثل فى 

 القرينه االولى 

 والتى تختلف فى تصورها عن ٠٠المطعون ضده االول وهي التى توضح طبيعه العالقه بين الطاعن و 
ما وصفه االخير من مهاترات فى صلب صحيفه ادعاءه المباشر ممايعد حائال مانعا فى انطباق نص الماده 

  من قانون العقوبات على ذلك النزاع ٣٤١
 حيث ان 

 ٠٠د قيمه البضاعه  اوري زعما بان الطاعن وكيال له بالعموله يقوم على ر٠٠المطعون ضده االول  
 وكذا رد مالم يباع فور طلب منه ذلك 

 وهو االمر الذى خالف الحقيقه 

كمندوب ٠٠ فى ان الطاعن ماهو اال عامل لدي المطعون ضده االول ٠٠التى ارتسمت معالمها  
اوراق  ب٠٠ ثم يقوم برد قيمتها ٠٠ والتى هي عباره عن شنابر طبيه ٠٠ يقوم على استالم البضاعه ٠٠مبيعات 

 ومن ثم ٠٠ بعد اتمام بيعها باسمه لهم ٠٠ماليه من كمبياالت يحررها العمالء لصالح المطعون ضده االول 
 دون ان يكون للطاعن دورا ايجابيا فى ذلك سوي تقاضى ٠٠يقوم على صرفها من البنوك التى يتعامل معها 

 اجره فى سبيل ما اداه من االعمال المنوط به اعمالها 
 لى صحه ذلك وقد دلل ع

 والصادره من التجار الذين استلموا تلك البضاعه ٠٠جميع االقرارات الموثقه بماموريه الشهر العقاري  
  وقد تم سداد ٠٠ والتى يمثلها المطعون ضده االول ..  مندوب شركه - على وصف من انه ٠٠من الطاعن 
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 باسم المطعون ضده االول  بموجب كمبياالت صادره عن هؤالء التجار ٠٠لمستحقة المبالغ ا
 وهو االمر الذى يؤكد

 على نحو يماثل مزاعمه فى ان الطاعن وكيال ٠٠ لصوره النزاع ٠٠اختالق المطعون ضده االول  
  محاوال الزج به فى دائرة االتهام٠٠بالعموله لديه 

  القرينه الثانيه 

 وجعلهما ٠٠ سند ادعاءه ٠٠وهي التى توضح اختالق المطعون ضده االول لتاريخي اذني الصرف  
  لحين استالم الطاعن لهذه البضاعه ٠٠فى وقت مغاير 

 حيث ان 

 المزيلين بتوقيع ٠٠ بان اذني الصرف ٠٠ اوضح فى صداره ادعاءه الواهي ٠٠المطعون ضده االول  
  ٥/٩/٢٠٠١ ، ٦/١١/٢٠٠١الطاعن مؤرخين 

 وهو االمر الذى خالف الحقيقه 
اعه قد قام المطعون ضده االول باستيرادها فى غضون شهر سبتمبر عام والتي تؤكد ان تلك البض 
 ورد له ٠٠ وقام ببيعها باسم المطعون ضده ٠٠ وهو ذاته العام الذى استلم فيه الطاعن البضاعه ٠٠ ١٩٩٩

  ٠٠قيمه ثمنها بموجب كمبياالت تسلمها االخير وعمل على صرف قيمتها عن طريق البنوك الخاصه به 
 لى صحه ذلك وقد دلل ع

من ثمه تاريخ كالهما  وقد خال ٠٠ذني الصرف إل نماقدمه المدافع عن الطاعن من صورتي كربونيتي 
 طبقا لما تهديه له اهوائه ٠٠ ن االمر الذى يتيح للمطعون ضده االول المجال فى التالعب بتاريخي االذني٠٠
 تهام  حتى يتمكن من تحقيق غايته بااليقاع بالطاعن فى دائرة اال٠٠

 وهو االمر الذى يؤكد 
 الى عام ١٩٩٩ من عامهما الصحيح ٠٠ان المطعون ضده االول قد عمل على تغيير تاريخي االذني  
 وهذه الكمبياالت والمتضمنه ٠٠ حتى اليتمكن الطاعن من ان يحاج عليه بتلك االقرارات ٠٠ ٢٠٠١خاطىء 

 مزاعمه من ان الطاعن لم يوفى له بثمن تلك  حتي يتمكن من ابداء٠٠ثمن البضاعه موضوع اذني الصرف 
 البضاعه ولم يردها عليه 

 القرينه الثالثه 

 ٠٠) ماركه كونتري (- بشنابر كوري -والتى توضح ان البضاعه موضوع اذني الصرف والموصوفه  
الل  هو مايؤكد واقعه بيعها من الطاعن خ٢٠٠١ وليس ٠٠ ١٩٩٩ فى عام ٠٠قد تم استيرادها لداخل البالد 

 ان شنابر النظارات تتميز بانها ٠٠ حيث ان من المتعارف عليه ٠٠ ٢٠٠١ وليس عام ٢٠٠٠ - ١٩٩٩عام 
موديالت يجب ان تباع فى تاريخ ظهور الموديل حتى التتعرض للركود كناتج طبيعي لظهور المنتج الجديد من 

 موديالت جديده 
 وقد دلل على صحه ذلك 

  ٠٠ من شهادات االفراج الجمركي ٠٠بضاعه موضوع اذني الصرف المستندات التى تشمل بيانات ال 
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 والتى عاده ماتكون ٠٠ والميزانيات الضريبيه الخاصه بضريبه المبيعات ٠٠ودفاتر الجرد الخاصه باالستيراد 
 سوي صوره ٠٠ والتى امتنع عن تقديمها لمحكمه الموضوع ٠٠) المطعون ضده االول (٠٠فى حيازه المستورد 

 اليتضح منها ما اذا كانت خاصه بتلك البضاعه موضوع اذني الصرف من ٠٠شهاده افراج جمركي ضوئيه ل
  منعا لتضليل العداله بها ٠٠ وكانت لذلك محال العتراض المدافع عن الطاعن عليها ٠٠عدمه 

 وهو االمر الذى يؤكد

 ئرة ذلك االتهام المحاوالت الجمي التى اقترفها المطعون ضده االول لاليقاع بالطاعن فى دا 
 وعلى الرغم 

من وضوح جميع هذه القرائن فى اوراق الطاعن والتى اطرحها مدافعه للبحث على بساط هيئه محكمه  
الموضوع اال انها التفتت عنها وعن داللتها المبينه لحقيقه صوره الواقعه كيفما وضحت معالمها على اوراق 

 مذكره الدفاع 
 والتى اسقطها 

 من مدوناته جمله وتفصيال والتفتت عن تحصيل واقعاتها وداللتها مكتفيا فى ذلك بقاله الحكم الطعين 
 مبتوره فى ان قضاء محكمه الموضوع فى اول درجه قد الم بواقعات ذلك النزاع 

 وبذلك 
يكون الحكم الطعين قد ورد على صوره مجهله اليتحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من تسبيبه بل  

  ذلك فقد اصابه الغموض واالبهام فى بيان الواقعه االكثر من
  )٩٢٢ ص ٨ ق ٤ مجموعه احكام النقض لسنه ١٩٩٨ مايو ٣نقض جنائى ( 

 وعليه 

 ٠٠ يكون قد خالف اصول القاعده ٠٠فان الحكم الطعين فى تحصيل فهم الواقعه على هذا النحو  
 وكذا القرائن ٠٠لتى اوضحها لحقيقه النزاع واسند اتهامه الى الطاعن دون درايه وبحث وتمحيص للصوره ا

 وهو االمر الذى يؤكد اجماله غموضه فى مواجهه ٠٠واالدله التى ساقها احقاقا وتاكيدا لصحه ما اوضحه 
 عناصر الدعوي وااللمام بها على نحو يوضح ان محكمه الموضوع قد فطنت اليها فى اهم احداثها 

  وقد تواترت فى ذلك احكام محكمه النقض

 بقولها على ان 

من المقرر ان الحكم يكون مشوبا بالغموض واالبهام متي جاءت اسبابه مجمله وغامضه فيما اثبتته  
وانفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه اوظروفها اوكانت بصدد الرد على اوجه الدفاع 

 اوكانت اسبابه يشوبها ٠٠االدانه علي وجه العموم الهامه من الدفوع الجوهريه اذا كانت متعلقه بعناصر 
االضطراب الذى تنبىء عن اضطراب فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه مما 
اليمكنه من استخالص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي اوالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه 

 على الوجه الصحيحالنقض من اعمال رقابتها 
  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 
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 وفى ذات المعني 
 ) ق ٥٩ لينه ٢١٦١١ طعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 

 وهو االمر 

الذى يوصم الحكم المطعون فيه بالقصور الشديد فى التسبيب واالضطراب واالجمال فى تحصيل وقائع  
 مما تعجز معه محكمه النقض من اعمال ٠٠الطاعن  وفقا للحقائق التى اوضحها المدافع عن ٠٠االتهام 

 رقابتها على صحيحها فيتعين لذلك نقضه واالحاله 
 بما فى ٠٠قصور محكمه الموضوع فى عدم تدوينها لالسباب التى بني عليها حكمها الطعين : الوجه الثاني 

ات الجنائيه  من مدونه االجراء٣١٠ وهو مايخالف نص الماده ٠٠ذلك من اسانيد وحجج وقرائن 

  ويؤدي الى قصور اخر فى التسبيب ٠٠

 وفقا لما ارسته ٠٠ فى اصول تسبيب االحكام وظروفها وسننها بل ونوافلها ٠٠حيث ان من المقرر 

  محكمه النقض ٠٠المحكمه العليا 

فى ان تسبيب االحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء اذ هو مظهر قيامهم بما  
يهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر حتي تعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من االقضيه عل

وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم واالستبداد النه كالعذر فيما يرتاونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور 
 والتقنع االسباب ٠٠ الى عدلهم مطمئنين وبه يرفعون ماقد يرد على االذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع

 اذا كانت عباراتها مجمله والتجد فيها محكمه النقض مجاال يثبت صحه الحكم من فساده 
  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج٢١/٢/١٩٢٩( 

ى  الن المشرع الجنائى اذ حرص عل٠٠وكان هذا المبدأ هو محض التزام باوامر القانون ومناهيه  
  من مدونه االجراءات الجنائية ٣١٠ وهو ما اوضحه فى الماده ٠٠النص والتنصيص والعض عليه بالنواجز 

فى انه يجب ان يشمل الحكم على االسباب التى بني عليها وكل حكم صادر باالدانه يجب يشتمل على  
 قانون الذى حكم بموجبه بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه والظروف التى وقعت فيها وان يشير الى نص ال

 واستقرت جموع احكام محكمه النقض على ان 

 من قانون االجراءات الجنائيه ان يشتمل الحكم على االسباب التى ٣١٠الشارع قد اوجب فى الماده  
 سواء من حيث ٠٠بني عليها والمراد بالتسبيب المقيد هو تحديد االسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه هي له 

واقع او من حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع ال
 الوقوف على مسوغات ماقضى به 

اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى صوره مجمله فال يتحقق الغرض الذى قصده  
اقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما اب تسبيب االحكام واليمكن محكمه النقض من مريجالشارع من است

 صار اثباتها بالحكم 
  )٣٥٨ ص ٨٣ ق ٢٦ احكام النقض س ٢٧/٤/١٩٧٥نقض ( 

 وذات المعني 



 ١٥٩

  )١١٤ ص ٢٧ ق ٢٤ احكام النقض س ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 
 وقضى ايضا

التى بني  من قانون االجراءات الجنائيه ان يشتمل الحكم على االسباب ٣١٠يوجب المشرع فى الماده  
 عليها واال كان باطال 

والمراد بالتسبيب المقيد قانونا تحديد االسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجه فيما انتهي اليه سواء  
 من حيث الواقع او من حيث القانون 

  )٧٢ ص ١٧ ق ٢٤ احكام النقض س ٨/١/١٩٧٣نقض جلسه ( 
 وقضى كذلك 

 من قانون االجراءات ٣١٠ى افترضه المشرع فى الماده ذن االصل الان من المقرر فى قضاء النقض ا 
الجنائية لتسبيب كل حكم باالدانه ان يورد مضمون كل دليل من ادله الثبوت على حده حتى يتسبين وجه 
االستدالل به وسالمه ماخذه تمكينا لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعه كما 

 ثباتها فى الحكم باعتبار االدله فى المواد الجنائيه قسائم متسانده صار ا
  )١٢٩٠ ص ٤٩ س ١٦/١١/١٩٩٨نقض جلسه ( 

 لماكان ذلك 
 عارها القصور فى كافه ٠٠وكان البين من مطالعه الحكم الطعين فيما اشتمل عليه من مدونات  
 ا تضمنه من اسانيد وحجج وقرائن  وم٠٠ لعدم اشتمالها على االسباب التى بني عليها ٠٠جزئياتها 

 حيث انها 
وردت على وصف مبهم مجهل فى بيان ذلك بشكل جلى مفصل مما يعجز معه الوقوف على مسوغات  

 وتكون محكمه النقض فى ٠٠ماقضى به وينهدر الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب االحكام 
 عه كما صار اثباتها بالحكم غير مكنه من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواق

 حيث ان الثابت 

من مطالعه مدونات قضاء الحكم الطعين انه قد جاء موجزا بصوره تؤكد عدم التصدي لما ساقه دفاع  
  تدليال على ابراءه من االتهام المسند له ٠٠الطاعن من دالئل تقطع بمصداقيه مايركن اليه 

 والتى 
 بقالته المبتور ٠٠خلف محكمه اول درجه فيما ادان به الطاعن طرح داللتها الحكم الطعين منساقا  
على ( ٠٠ من ان الحكم المستانف فى محله لالسباب التى بني عليها والتى تاخذ بها هذه المحكمه ٠٠فحواها 

 دون ثمه ايضاح الدله الثبوت والتى تتمثل ٠٠) الرغم من المطاعن التي وجهت اليه ونالت منه ومن حجيته 
 وكذلك دون تسطيره لصوره الواقعه ٠٠اح لالسانيد والحجج والقرائن التى استند اليها فى ذلك القضاء فى ايض

 اجراءات جنائيه من ٣١٠ وهو مايتنافى مع مانصت عليه الماده ٠٠التى استقرت فى ذهن هيئه المحكمه 
لثبوت التى استند اليه فى لكل دليل من ادله اضروره اشتمال كل حكم صادر باالدانه على بيان مفصل وواضح 

 التي استقرت فى ذهن المحكمه وقضت باالدانه قضاءه باالضافة الى بيان مفصل جلى كذلك لصوره الواقعه
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بناء عليها حتى تستطيع محكمه النقض بسط رقابتها على الحكم لبيان مدي صحه تطبيق القانون على الواقعه 
كان الحكم معيبا لقصوره وهو العيب الذى تردي فيه الحكم الطعين كما صار اثباتها بالحكم وسالمه الماخذ واال 

 بما اوجب نقضه 
 ) ق ٥٩ لسنه ١٧٨٤٦ طعن ٢٠٠ رقم ١١٠٩ ص ٤١ لسنه ١٨/١٢/١٩٩٠نقض ( 

 وذات المعني 
  )٣٥ ص ٨٣ رقم ٢٦ مجموعه احكام النقض س ٢٧/٢/١٩٧٥نقض ( 

 وتضيف محكمه النقض الموقره ايضا

له الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان يجب االيجعل الحكم اد 
مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهريه التى يدلى بها المتهم وحتى 

على يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب االحكام ويمكن محكمه النقض من اعمال رقابتها 
 تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 

  )١٢١١ ص ٢٧٣ رقم ٢٤ مجموعه احكام النقض س ١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 
 واليقدح فى ذلك ماقد يقال ان محكمه الموضوع قد اشارت فى 

  والمتمثله ٠٠مدونات حكمها الى االسباب الكافيه الدانه الطاعن 

 مباديء  الن تلك القاله تخالف ال٠٠٠٠فى القاله سالفه الذكر 

 التى استقرت عليها احكام محكمه النقض 

من حيث ان المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث  
يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه اووضعه فى صوره مجهله 

محكمه النقض من مراقبه لجاب تسبيب االحكام واليمكن ي من استفال يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع
 صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم 

  )١١٤ ق ص ٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 
 وقضى كذلك 

من حيث ان المقرر كذلك ان الحكم يكون مشوبا بالغموض واالبهام متى جاءت اسبابه مجمله  
 اوكانت بصدد ٠٠نفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه اوظروفها وغامضه فيما اثبتته او

كانت  وأالرد على اوجه الدفاع الهامه اوالدفوع الجوهرية اذا كانت متعلقه بعناصر االدانه على وجه العموم 
لدعوي وعناصرها اسبابه يشوبها االضطراب الذى ينبىء عن اختالل فكرته من حيث تركيزها فى موضوع ا

الواقعيه بمااليمكنه من استخالص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي اوبالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى 
 محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح 

  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 
 ) ق ٥٩ لسنه ٢١٦١١ الطعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 
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 وكذلك 
المقرر ايضا انه ينبغي اال يكون الحكم مشوبا باجمال اوابهام ممايتعذر معه تبين مدي صحه الحكم ان  

ما جاءت اسبابه مجمله وغامضه فيما اثبته لمن فساده فى التطبيق القانوني على الواقعه وهو يكون كذلك ك
انت بصدد الرد على اوجه الدفاع اونفته من وقائع سوا كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه اوظروفها اوك

الهامه اوالدفوع الجوهريه اوكانت متصله بعناصر االدانه على وجه العموم اوكانت يشوبها االضطراب الذى 
ينبىء على اختالل فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصر الواقعه مما اليمكن معه استخالص 

 اوبالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض عن اعمال رقابتها مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي
 على الوجه الصحيح 

 ) قضائية ٥٣ س ١١٠٤ طعن رقم ١٤/٦/١٩٨٣نقض ( 
  والحكم الطعين 

على ذلك النحو فقد ثبت وباليقين مدي قصوره فى التسبيب حيث ان ما ابدي فى مدوناته من اسباب  
مه اليمكن معها استخالص مقوماته فيما يتعلق منها بواقعه الدعوي اوبالتطبيق  مجمله مبه٠٠تعد فى مجموعها 

 القانوني عليها
 وهو 

مايخالف اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه واوجب عليهم تسبيب احكامهم التسبيب  
بالشك والريب فى االذهان  حيث التنفع االسباب اذا كانت عباراتها مجمله فال يقتنع بها احد وتبعث ٠٠الكافى 

ته محكمه النقض فى العديد من احكامها وجعلت منه قاعده يستدل منها على صحه االحكام هج وهو ما انت٠٠
 من فسادها 

 حيث قضت على ان 
تسبيب االحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء اذ هو مظهر قيامهم بما عليهم  

امعان النظر فى تعرف الحقيقه التى تعلنونها فيما يفصلون فيه من االقضيه وبه وحده من واجب تدقيق البحث و
يسلمون من مظنه التحكم واالستبداد النه كالعذر فيما يرتاونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون 

 االسباب اذا كانت ماقد يرد على االذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع الى عدلهم مطمئنين والتقنع
 فساده او عباراتها مجمله والتقنع احد والتجد فيها محكمه النقض مجاال يثبت صحه الحكم 

  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج٢١/٢/١٩٢٩( 
  الذ

 يكون الحكم الطعين قد جاء موصوما بعيب القصور المبطل فى التسبيب بما يوجب نقضه واالحاله  
قصور محكمه الموضوع فى عدم ايرادها الوجه دفاع الطاعن فى اسبابها على نحو يكشف : لث الوجه الثا

 عن انها قد طالعتها واقسطتها حقها فى البحث والتمحيص 

 حيث قضت محكمه النقض بان 

 ولئن كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه الطاعن فى مناحي دفاعه المختلفه للرد علي كل شبهه  



 ١٦٢

 على استقالل اال انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي وادلتها يثيرها
والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها عن بصر وبصيره وانها اذ التفتت عن دفاع كليه 

 قه فان حكمها يكون قاصرا واسقطته جمله ولم تورده على نحو يكشف عن انها اطلعت عليه او اقسطته ح
  )٨٤٠ - ١٤٩ - ٣٦ س - ١٠/١٠/١٩٨٥نقض ( 

  )١٠٣٣ - ٣٢ س- ٨١- 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 ( 
  )٤٤٢ - ٨٤ - ٢٩ س - ٢٤/٤/١٩٨٧نقض ( 

 ك وقضى كذل

ولئن كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه الطاعن فى مناحي دفاعه المختلفه اال انها يتعين عليها  
ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها 

الحكم االبتدائى باالدانه السبابه وان  لما كان ذلك وكان الثابت ان الحكم المطعون فيه ايد ٠٠ووازنت بينها 
اوقف تنفيذ العقوبه دون ان يعرض لدفاعه ايرادا اوردا عليه رغم جوهريته التصاله بواقعه الدعوي وتعلقه 

ص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا الى حبموضوعها وبتحقيق الدليل فيها لو انه عني ببحثه وتمحيصه وف
ير به وجه الراي فى الدعوي ولكنه اذا سقط جمله ولم يورده على نحو يكشف عن غايه االمر فيه لجاز ان يتغ

 ان المحكمه احاطت به واقسطته حقه فانه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه 
  )٧٦٢ ص ١٣٤ ق ٣٦مجموعه احكام النقض س ( 

 لماكان ذلك 

ا يدل على ان المحكمه قد واجهت عناصر وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين انه قد خال مم 
 حيث انها قد التفتت عن ايراد دفاع ٠٠الدعوي وادلتها والمت بها على نحو يفصح من انها قد فطنت اليها 

  واسقطته جمله وتفصيال وهو مايكشف عن انها لم تطالع دفاع الطاعن ولم تقسطه حقه ٠٠الطاعن كليه 
  باجابته مايتغير معه وجه الراي فى الدعوي ٠٠ ورد جوهريا وذلك على الرغم من ان دفاع الطاعن 

 والذى تمثل فى 

 تهربا للمطعون ضده من المبالغ التى يداينه بها االول والتى ٠٠كيديه االتهام وتلفيقه على الطاعن  
  نظير قيامه بتاديه عمله كمندوب للمبيعات فى الشركه ٠٠ جنيها ٥٦٢٩٢تربوا الى 

 يستند وهو الدفاع الذى 
الى الشكوك التي حامت حول االتهام الموجه للطاعن والمؤكده لكيديته وتلفيقه عليه وذلك وفقا لما  

 ارسته محكمتنا العليا محكمه النقض من مبدأ هام فى المحاكمات الجنائية 
 اال وهو 

 ان كان االتهام  فاذا فاق االمر اكثر من ذلك ب٠٠ان االدله اساسها الجزم واليقين ال الشك والتخمين  
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 فى الحاق ٠٠ اليصلح ان يكون دليال جنائيا يمكن الركون اليه ةوليد الكيد والتلفيق فان البالغ المفتقر لالدل
 حيث ان من المقرر ان االحكام الجنائيه يجب ان تبني على الجزم واليقين من الواقع ٠٠االتهام باحاد الناس 

 لى الظن واالحتمال من الفروض واالحتماالت المفترضه واالعتبارات  والتؤسس ع٠٠الذى يشفه الدليل المعتبر 
  )١٨٠١ ص ٢٨ مجموعه احكام النقض ٦/٢/٧٧نقض جلسه ( 

 ومظاهر تلك الكيديه

 مندوب - فيما يداين به الطاعن المطعون ضده من مبالغ ماليه استحقها كناتج من عمله ٠٠تجلت  
ليها الطاعن دعوي حساب عن احقيته فى ثمن البضائع التي قام  وهو ما اقام ع٠٠مبيعات لدي المطعون ضده 

 هذا فضال عن االستحاله عقال ومنطقا ان يتسلم الطاعن بضاعه من ٠٠المطعون ضده باستالم قيمتها 
 وعلى الرغم من ذلك ٠٠ ثم يقوم ببيعها واليرد ثمنها ٥/٩/٢٠٠١ جنيه فى ١٠٨٠٠المطعون ضده بقيمه 

 وهو االمر الذى يؤكد ٠٠ جنيه ٣٦٠٠٠ بمبلغ ٦/١١/٢٠٠١عه اخري بتاريخ يسلمه المطعون ضده بضا
 كيديه ذلك االتهام وتلفيقه على الطاعن 

 وقد تمثل الدفاع كذلك فى 

 وذلك لقيام الطاعن بسداد ٠٠انتفاء قيام جريمه خيانه االمانه فى حق الطاعن النهيار ركنها المادي  
  انه مندوب مبيعات لدي المطعون ضده قيمه البضاعه المسلمه له على وصف من

 وذلك الدفاع يستند على ان 

جريمه خيانه االمانه التقم لها قائمه اال باالفعال التى يستدل منها على ان االمين اعتبر المال الذى  
 اؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك 

 وهو ما اوضحته محكمه النقض في قولها 

المانه تتحقق بكل فعل يدل على ان االمين اعتبر المال الذى اؤتمن عليه مملوكا له بان جريمه خيانه ا 
 يتصرف فيه تصرف المالك 

  )٢٨/٤/١٩٦٩ ق جلسه ٣٩ لسنه ٥٢٢طعن رقم ( 
 وذلك 

 لقيامه بسداد المبالغ الماليه قيمه البضاعه عن طريق ٠٠الركن المادي غير متوافر فى حق الطاعن  
 والموضحه فى صلب اقراراتهم المقدمه طى اوراق ٠٠ من التجار لصالح المطعون ضده الكمبياالت المحرره

 الطاعن 
 وايضاح ذلك يكمن فى التسلسل التالى 

 حيث ان 

 التاجر ( الى العميل ) البضاعه ( الطاعن يقوم على بيع تلك الشنابر( 
 على اقساط ) البضاعه(الشنابر بسحب كمبياالت باسم المطعون ضده بذات قيمه ) التاجر ( يقوم العميل

 )طبقا لما هو موضح فى االقرارات المقدمه (
 والتى يدعي ان الطاعن استولى ٠٠ومن ثم يستلم المطعون ضده هذه الكمبياالت وفاء لقيمه البضاعه  
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 عليها 
 وهو االمر الذى يؤكد 

 عدم قيام الركن المادي فى جريمه خيانه االمانه فى حق الطاعن  
  ذلك كله ورغما عن

 دفعا ٠٠ومن انها دفوع جوهريه ابداها دفاع الطاعن امام محكمه الموضوع على درجتي التقاضى  
  تاكيدا لبراءته منه وتهاتر ماتربوا اليه طلبات المطعون ضده ٠٠لالتهام الموجه اليه 

 اال انه 
 وايدتها فى ١٣/٣/٢٠٠٤قد التفتت عن ايرادها محكمه الموضوع اول درجه فى حكمها الصادر بجلسه  

 ذلك القصور المبطل محكمه الحكم الطعين 
 وهو االمر 

 ومن ٠٠الذى ينم عن ان محكمه الموضوع لم تطالع تلك الدفوع على الرغم من اتصافها بالجوهرية  
 اذ التفتت محكمه الموضوع عنها ولم تعتني ببحثها ٠٠انها مؤثره فى مصير الدعوي وفى تغيير وجه الراي فيها 

 تمحيصها وتحقيقهاو
 وعلى ذلك النحو 

فقد ثبت وبالجالء المبين ان الحكم الطعين قد وصم بالقصور الشديد فى التسبيب لعدم ايراده الوجه  
دفاع الطاعن فى مسبباته على نحو كاشف من ان محكمته قد طالعتها واقسطتها حقها فى البحث والتمحيص 

  مما يتعين معه نقضه واالحاله ٠٠
  من ذلك النعي الصائب والينال

 والتى تقدم بها ٠٠قاله ان تلك الدفوع قد اثبتها المدافع عن الطاعن فى صلب مذكره دفاعه تفصيال  
 وذلك الن ورقه الحكم هي من االوراق الرسميه التى يتعين ٠٠لمحكمه الموضوع على درجتي التقاضى 

ن اوجه الدفاع المبداه هي من بيانات الحكم واليصح اشتمالها على كافه بياناتها ومن المتعارف عليه قضائيا ا
 اللجوء الى ثمه ورقه اخري فى ذلك 

 وقد تواترت على هذا النحو العديد من احكام محكمه النقض حيث نصت على 

ان ورقه الحكم من االوراق الرسميه التى يتعين اشتمالها على كافه بياناتها ومنها االدله التى تساندت  
ه فى قضائها واليجوز الرجوع فى بيان اى منها الى ايه ورقه اخري خارج نطاق الحكم وورقته اليها المحكم

 الرسميه 
  )٧١ رقم ٣٣٧ ص ٢٧ لسنه ٢٢/٣/١٩٧٦نقض ( 

 وفى ذات المعني 
 )١٦ رقم ٥٧ ص ٢٣ لسنه ١٠/١/١٩٧٢نقض ( 
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االفعال والمقاصد التى تتكون قصور الحكم الطعين فى تسبيبه بادانه الطاعن دون ان يثبت : الوجه الرابع 

 منها اركان الجريمه 

 ٠٠بدايه 
ان المقرر فى قضاء النقض ان االحكام فى المواد الجنائيه يجب ان تبني على الجزم واليقين العلى  

 بيان ٠٠ من قانون االجراءات الجنائية فى وضعها قاعده عامه ٣١٠الظن واالحتمال وهذا يوجب عمال بالماده 
 مستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمه الواقعه ال

 فقد استقرت احكام محكمه النقض على ان 

 من القانون المذكور ان يثبت قاضى الموضوع ٣١٠المقصود من عباره بيان الواقعه الوارده فى الماده  
عامه معماه او وضعه فى حكمه االفعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه اما افراغ الحكم فى عباره 

 فى صوره مجهله فال يتحقق الغرض من تسبيب االحكام 
  )٦٣٠٣ ص ٣٩ س ١٢/١٢/١٩٨٨نقض جلسه ( 

 وكذا
 من قانون االجراءات الجنائيه ان يبين الحكم الواقعه المستوجبه ٣١٠انه من الواجب طبقا للماده  

 معيبا بما يوجب نقضهللعقوبه مما يتوافر معه اركان الجريمه واال فان الحكم يكون 
  )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 ( 

 وايضا 
  )٤٥٣ ص ٧١ ق ٤٦ ق س ٦٣ لسنه ٥٣١٨في الطعن رقم  ١٩٩٥ مارس ٧نقض ( 

 لماكان ذلك 

 فى بيان ٠٠وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين انه قد احال الى الحكم الصادر باول درجه  
  من قانون العقوبات ٣٤١ والذي جاء وصفه انه خان االمانه طبقا لنص الماده ٠٠االتهام الموجه الى الطاعن 

 ولكن 
الحكم الصادر من محكمه الموضوع فى اول درجه ويشاطره فى ذلك الحكم الطعين قد وردا مجهالن  

لبيان تحقق اركان تلك الجريمه على نحو يوضح االفعال والمقاصد التى تتكون منها حيث انهما جاءا بعبارات 
 عامه معماه مجمله فى ذلك االسناد 

 حيث ان 
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 فيجب ان يتوافر القصد الجنائى لدي مرتكبها ٠٠جرائم العمديه  هي من ال٠٠جريمه خيانه االمانه  
حيث يتطلب علم الجاني بانه يرتكب الجريمه بجميع اركانها التى تتكون منها واقتراف ذلك بالنيه الخاصه التى 

 يستلزمها القانون فى هذه الجريمه 
  )٢٠١ ص ١٩٦ رقم ٤ مجموعه القواعد ج ١٩٣٨ ابريل سنه ٤نقض ( 

 ح فى ذلك واليقد

قاله حكم اول درجه انه قد ثبت االتهام قبل الطاعن من انه قد اقترف جريمه خيانه االمانه الموضحه  
 الن ذلك اليوضح توافر عناصر الجريمه واركانها من التسليم والتبديد ٠٠ من قانون العقوبات ٣٤١بنص الماده 

 والقصد الجنائى 
 وايضاح ذلك يتجلى فى االتي 

 ومن انه ٠٠يعني الحكم الطعين او حكم اول درجه المحال اليه بيان كيفيه تسليم الطاعن للبضاعه لم  :اوال 
  ام بغيره٠٠ من قانون العقوبات ٣٤١بموجب عقد من عقود االمانه المنصوص عليها فى الماده 

 حيث استقرت محكمه النقض على ان 

قتضى عقد من عقود االئتمان الوارده بالماده جريمه خيانه االمانه يشترط لقيامها ان يكون التسليم بم
  عقوبات ٤٣١

  )١٨/١٢/١٩٨٨ ق جلسه ٥٧ لسنه ٥٣٧٦نقض رقم ( 
 وقضى 

 العبره في ثبوت قيام عقد من عقود االئتمان بحقيقه الواقعه  
  )٩/٣/١٩٨٦ ق جلسه ٥٨ لسنه ٨٤٢٢طعن رقم ( 

 ولم يوضح كذلك 

ان التسليم كان بعقد من عقود االمانه حيث ان المبدأ تكوين عقيده محكمه الموضوع فى اقتناعها ب
المستقر عليه انه التصلح ادانه متهم بجريمه خيانه االمانه اال اذا اقتنع القاضى بان التسليم تم بعقد من 

  من قانون العقوبات ٤٣١عقود االئتمان الوارده فى نص الماده 
 حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان 

لمقرر انه التصلح ادانه المتهم بجريمه خيانه االمانه اال اذا اقتنع القاضى بانه تسلم المال لماكان من ا
 من قانون العقوبات وكانت العبره فى ٣٤١بعقد من عقود االئتمان الوارده على سبيل الحصر بالماده 

الصبح تاثيم القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب انما هي بالواقعه بحيث 
 ٠٠٠٠شخص ولو بناء على اعترافه بلسانه اوبكتابته متي كانت ذلك مخالفا للحقيقه ولما كان مؤدي 

 الخ 
  )١٤/٢/١٩٨٥ ق جلسه ٥٤ لسنه ١٢٠٣طعن رقم ( 

 وقضى ايضا 

 اقتناع القاضى ان تسليم المال كان بعقد من عقود االمانه شرط الدانه المتهم فى جريمه خيانه االمانه 
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 لعبره فى ذلك بحقيقه الواقعه ا
  )٢٩/٣/١٩٨٧ ق جلسه ٥٦ لسنه ٤٨٥٦طعن رقم ( 

لم يوضح الحكم الطعين وال حكم اول درجه الفعل المادي فى جريمه خيانه االمانه المتمثل فى الفعل :  ثانيا
 مانه الى يد مالك أالذى ينطوي على معني تغيير الحائز لصفه يده على المال من يد 

  )٥١٩صادق المرصفاوي ص حسن / د( 
 وهو الفعل الذى 

 اثباتا ٠٠تتحقق به وتقوم عليه جريمه خيانه االمانه فكان يتعين على الحكم الطعين ايراده فى مدوناته 
على ان الطاعن قام بفعل التبديد بالتصرف فى الشىء المسلم اليه على سبيل االمانه تصرف المالك 

 ن ضده االول بصلب صحيفه دعواه وهي المزاعم التى سطرها المطعو٠٠
 حيث قضت محكمه النقض على ان 

تتحقق جريمه خيانه االمانه بكل فعل يدل على ان االمين اعتبر المال الذى اؤتمن عليه مملوكا له 
 يتصرف فيه تصرف المالك

  )٢٨/٤/١٩٦٩ ق جلسه ٣٩ لسنه ٥٢٢طعن رقم ( 
لك الحكم الطعين بايضاح القصد الجنائى فى االتهام الذى لم يعني كذلك حكم اول درجه وتابعه فى ذ:  ثالثا 

 حيث ان جريمه خيانه االمانه جريمه عمديه ومن ثم البد ان يتوافر بها ٠٠ادان بموجبه الطاعن 
بانه يرتكب امرا حرمه ( وعن وعلم ) اى االفعال المكونه لها ( القصد الجنائى على ارتكابها عن عمد 

 فيتعين على محكمه الموضوع ان تشير الى ذلك الركن االساسى ٠٠ض تحققه وهو امر اليفتر) القانون
 فى مدونات حكمها الطعين وتوضح االفعال والمقاصد الذى يبين منها توافره 

 فقد استقرت احكام محكمه النقض على ان 

اوخلطه القصد الجنائى فى جريمه خيانه االمانه اليتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشىء المسلم اليه 
بما له وانما يتطلب فوق ذلك ثبوت نيه تملكه اياه وحرمان صاحبه منه فاذا كانت المحكمه لم تستظهر 

 هذا الركن االساسى فى حكمها فان الحكم يكون قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه 
  )١٨/١٢/١٩٥٠ ق جلسه ٢٠ لسنه ١٣٤٨طعن رقم ( 

 وقضى كذلك 

 االمانه اليتحقق اال اذا ثبت ان الجاني تصرف فى الشىء المسلم اليه القصد الجنائى فى جريمه خيانه 
 لو كان مالكا له مع تعمد ذلك التصرف ان هذا التصرف قد حصل منه اضرارا بحقوق المالك لهذا اكم

الشىء فاذا كان الحكم لم يستظهر هذا الركن ولم يرد علي دفاع الطاعن فى هذا الصدد مما يفنده فانه 
 ا مما يعيبه ويوجب نقضه يكون قاصر

  )١٦/٤/١٩٥١ ق جلسه ٢١ لسنه ٣٣٨طعن رقم ( 
 وكذلك 

 ان القصد الجنائى فى جريمه خيانه االمانه اليتحقق اال اذا انصرف الجاني الى التصرف فى الشىء  
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ه اضرارا  من قانون العقوبات كما لو كان مالكا ل٣٤١المسلم اليه بناء على عقد من العقود المبينه في الماده 
 بالمجني عليه 

  )٢٧/١٢/١٩٥٤ ق جلسه ٢٤ لسنه ١٠٥٧طعن رقم ( 
 وعليه 

ومن جماع ماسبق يبين وبجالء ان الحكم الطعين يكون قد اسند اتهامه الى الطاعن دون ان توضح  
محكمه الموضوع االفعال والمقاصد التى تتكون منها اركان تلك الجريمه كيفما اوجب القانون على كل حكم 

  مما يوصم اسبابه بالقصور فيتعين نقضه واالحاله ٠٠ادر باالدانه ص
 حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان 

 ان يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا ٠٠القانون اوجب على كل حكم صادر باالدانه  
ت منها المحكمه ثبوت وقوعها من تتحقق به اركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها واالدله التى استخلص

المتهم وان يلتزم بايراد مؤدي االدله التى استخلصت منها االدله حتى يتضح وجه االستدالل لها وسالمه الماخذ 
 واال كان حكمها قاصرا متعينا نقضه 

  )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧ مجموعه االحكام لسنه ١٩/٤/١٩٧٦نقض ( 
 ن وقد قضى ايضا تمثيال لقضائه السابق با

العبره فى ثبوت قيام عقد من عقود االئتمان بحقيقه الواقع وخلو الحكم من بيان ركن التسلم والقصد  
 الجنائى قصور 

  )٩/٣/١٩٨٩ ق جلسه ٥٨ لسنه ٨٤٢٢طعن رقم ( 
قصور الحكم الطعين فى بيان االسباب التى دان بموجبها الطاعن مما يخالف الغرض من : الوجه الخامس 

  تسبيب االحكام

  انه قد استقر قضاء محكمه النقض ٠٠ ومن نافله القول ٠٠بدايه 

على انه يتعين على المحكمه ان تورد فى مدونات حكمها مايقطع فى الدالله على انها قرات اوراق  
راء من بالدعوي قراءه مبصره واحاطت بادله االثبات والنفى عن بصر وبصيره ووازنت بينها وان يكون حكمها 

تنتاج ومخالفه العقل المنطق وطبائع االمور واالتبني قضاءها على الفروض واالحتماالت المجرده تعسف االس
 خالطه االحتمال سقطت صالحيته فى االستدالل هذا اال انه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم االن الدليل اذ

نها الى ا الدعوي ومنحها اوحرمبنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه ان ينبذ وينتبذ التدخل اوتقطيع اوصال
غير مؤداها او افتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من عندياته اوبنشوئها باجتهاد غير محمود اويضرب 
فى غير مضرب وكذلك فانه من المقرر ان االحكام الجنائية تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليقين 

فضال عن ذلك فان اسباب الحكم يتعين ان تكون فى صوره متناغمه وخلوا وليس على الظن والحدس والتخمين و
 سبق ايضاح ٠٠من اجزاء متناقضه ومتهادمه وان توضح فى اسبابها اسانيد وحجج حكمها هذا من جهه 

 ومن جهه اخري ان توضح االسباب التى ادان بموجبها المتهم حتى يتسني لمحكمه النقض مراقبه ٠٠تقصيره 
 السباب مع النتيجه التى انتهي اليها تادي تلك ا
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 فقد اوضحت محكمه النقض ذلك فى احكامها حيث قضت 

  بادانه الطاعن واقتصرت فى االسباب على قولها ان التهمه ثابته من التحقيقات ٠٠اذا حكمت المحكمه  
يب االحكام ان والكشف الطبي فان هذا المعني مستورا فى ضمائرهم اليدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسب

 ولكن الغرض من التسبيب ان يعلم من له ٠٠يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث 
حق المراقبه على احكام القضاء من الخصوم وجمهور ومحكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم البد 

الى ان القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه لحصوله من بيان مفصل ولو الى قدر تطمئن معه النفس والعقل 
 على الوجه الذى ذهبت اليه 

  )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج٢٨/٣/١٩٢٩نقض جلسه ( 
 وكذا

يجب ايراد االدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فال يكفى االشاره اليها  
ليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين مدي تاييده الواقعه كما اقتنعت بها المحكمه بل ينبغي سرد مضمون كل د

مبلغ اتساقه مع باقى االدله واذ كان ذلك فان مجرد استناد محكمه الموضوع فى حكمها على النحو سالف بيانه 
 عليها واليكفي  دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر مؤدي هذا التقرير واالسانيد التى اقيم٠٠

 ولمحكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون ٠٠لتحقيق العنايه التى تغياها الشارع من تسبيب االحكام 
 على الواقعه كما صار اثباتها فى الحكم االمر الذى يصم الحكم بقصور يتح له وجه الطعن 

  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠ احكام النقض س ٨/٩/١٩٧٩( 
 كما قضى 

ر انه يجب ان تكون مدونات الحكم كافيه بذاتها اليضاح ان المحكمه حين قضت فى انه من المقر 
الدعوي باالدانه قد المت الماما صحيحا يعني االدله القائمه فيها وانها بينت االساس الذى تقوم عليه شهاده كل 

بيب االحكام شاهد اما وضع الحكم بصيغه مبهمه وغامضه فانه اليتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تس
 ويعجز محكمه النقض عن مراقبه صحه تطبيق القانون 

  )٣٣٧ ص ٧١ ق ٢٧ احكام النقض س ٥٢/٣/١٩٧٦( 
  )٥٧ ص ١٦ ق ٢٣ س ١٠/١/١٩٧٢( 

 لما كان ذلك 

وكان البين من مطالعه مدونات الحكم الطعين انه قد اعتصم فيما انتهي اليه من قضاء الى قاله مفادها  
  الخ ٠٠٠فى محله لالسباب التى بني عليها والتى تاخذ بها هذه المحكمه ان الحكم المستانف 

 والحكم الطعين فيما استند اليه 
قد ادان الطاعن بعبارات ان كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر فى ضمائرهم اليدركه غيرهم  

 ٠٠رت فى مجملها حقوقه  بكل ما تضمنه من مدونات اهد٠٠ فرغم منازعه الطاعن فى حكم اول درجه ٠٠
 وتقدم اعماال لدفاعه هذا بالعديد من المستندات قاطعه القرينه على نفي ٠٠وذلك بدفوع نالت منه ومن حجيته 

 االتهام الموجه اليه 



 ١٧٠

 اال ان الحكم الطعين وعلى الرغم من ذلك 

لك لكي يرفع  دون ان يوضح سنده فى ذ٠٠قد قصر فى تسبيبه بتعويله على ماورد بحكم اول درجه  
 مخالفا بذلك الغرض من التسبيب ٠٠مايرد على االذهان من الشكوك والريب ليدعوا الجميع الى عدله مطمئنين 

والذى يمثل فى علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتي يتكمنوا من ممارسه حقهم فى 
 رغما من انتقاص الدفاع منه ٠٠كم اول درجه مراقبته فكان يتعين بيان اوجه استدالله بما انطوي عليه ح

 وكذا يتعين عليه بيان ٠٠ فضال عن المستندات التى تقدم بها المدافع للهيئه الموقره التى اصدرته ٠٠بمنازعته 
 والتى ٠٠ والطلبات الجازمه ودالله المستندات المقدمه ٠٠الحجج التى بني عليها طرحه لذلك الدفاع الجوهري 

 وايضا يتعين عليه بيان ٠٠ حكم اول درجه ايرادا وردا عليها وتابعه فى ذلك الحكم الطعين لم يتعرض لها
 وذلك فى بيان جلي مفصل والى قدر تطمئن معه النفس والعقل فى ان الحكم فى ٠٠النتيجه فيما انتهي اليه 

تقرت احكام النقض فى  وهو ماخالفه مما يتعين معه نقضه واالحاله وقد اس٠٠ادانته قد جاء على نحو سليم 
 من قانون االجراءات الجنائية من تسبيب االحكام ٣١٠ان مراد الشارع من النص فى الماده  ذلك على 

هو وجوب ان يشتمل الحكم على االسباب التى بني عليها واال كان باطال والمراد بالتسبيب القيمي قانونا هو 
 يجه فيما انتهي اليه سواء من حيث الواقع اومن حيث القانون تحديد االسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنت

  )٧٢ ص ١٧ ق ٢٤مجموعه احكام محكمه النقض س ( 
قصور اسباب الحكم الطعين عن احاطتها باقوال شهود الطاعن والوارده فى اقرارات مقدمه : الوجه السادس 

 لهيئه المحكمه مما ادي الى سقوط داللتها 

 مه النقض على حيث استقرت احكام محك

ان المقرر ان االدله فى المواد الجنائيه ضمائر متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده المحكمه بحيث اذا  
 سقط احدهما اواستبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقرير المحكمه لسائر االدله االخري 

 ) ق ٥٥ سنه ٤٩٨٥ طعن رقم ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/١٩٨٦نقض ( 
 ذا وك

من المقرر ان للمحكمه ان تستبط الواقعه الصحيحه من مجموع االدله التى اقتنعت بها فاذا سقط عنها  
دليل من هذه االدله اثر ذلك فى سالمه استنباط المحكمه للواقعه تلك هي القاعده التى نشا منها تساند االدله فى 

ئية متسانده متكامله بحيث اذا سقط احدهما او استبعد االثبات الجنائى والتى مؤداها ان االدله فى المواد الجنا
 وبهذا عبرت ٠٠تعذر التعرف على مبلغ االثر الذى كان للدليل الساقط في الراي الذى انتهت اليه المحكمه 

محكمه النقض عن ذلك بانه اليشترط ان تكون االدله التى اعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها ويقطع فى 
 جزئيات الدعوي اذ ان االدله فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه كل جزئيه من

تتكون عقيده القاضى فال ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى االدله بل يكفى ان تكون فى 
 ئنانها الى ما انتهي اليه مجموعها كوحده مؤديه الى ماقصده الحكم منها منتجه فى اكتمال اقتناع المحكمه واطم

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



 ١٧١

  لما كان ذلك 

وكان الثابت ان المدافع عن الطاعن قد تقدم بحوافظ مستندات اثناء تداول االتهام بجلسته امام محكمه  
ن كل من الموضوع وقد انطوت في طياتها على اصل اقرارات بشهاده موثقه بالشهر العقاري صادره ع

 وهم التجار الذين ابتاعوا البضاعه محل االتهام من الطاعن  ... ، ... ، ... ، ... ، ... ، ... /الساده
 وتلك 

 وذلك بقيامهم بابتياع ٠٠االقرارات قد تضمنت وصف القوال شهود النفي كيفما ارتسمت حقيقه الواقعه  
 وكذا قيامهم ٠٠رئاسة المطعون ضده ... ركه تلك البضاعه من الطاعن على وصف من انه مندوب مبيعات ش

 بسداد قيمه تلك البضاعه بواسطه كمبياالت باسم المطعون ضده والذى قام على استالمها 
 وعلى الرغم

من دالله تلك االقرارات على براءه الطاعن ومن ان للواقعه صوره اخرى خالف ما ارتسمت عليه فى  
ان الحكم الطعين قد اسقطها من مدوناته وادان الطاعن دون االستناد اليها  اال ٠٠االدعاء المباشر الموجه اليه 

 كيفما نصت القاعده فى ابتناء االحكام الجنائية 
 حيث قضت محكمه النقض 

ان االحكام الجنائية انما تبني على سند مستمد من اوراق الدعوي والمستندات المقدمه فيها فاذا اقيم  
  باالوراق كان باطال البتناءه على اساس فاسد الحكم على دليل ليس له اصل

 ) ق ٥٤٥ س ٢٧٤٣ طعن ٢٠ رقم ٦٧٧ ص ٣٦ لسنه ١٦/٥/٨٥نقض ( 
 وهو االمر 

الذى يبين معه مدي القصور الشديد الذى عار الحكم الطعين فى عدم احاطته باقوال شهود الطاعن  
 والوارده فى االقرارات مما يتعين معه نقضه واالحاله 

 دون ان يوضح االدله التى ٠٠ بتاييد الحكم الطعين لحكم اول درجه ٠٠قصور فى التسبيب : سابع الوجه ال

 يتعين معه نقض الحكم ٠٠ وهو مايستطيل الى قصور شديد فى البيان ٠٠استند عليها فى ذلك 

 واالحاله 

 ٠٠بدايه 
 حيث انه يتعين ٠٠كافيا يجب على المحكمه ان تبين مضمون االدله التى استند اليها قضاءها بيانا  

على االحكام الجنائية ان التجهل ادله الثبوت فى الدعوي بل عليها ان تبينها بوضوح بان تورد مؤداها فى بيان 
 مفصل 

 وقد عبرت محكمه النقض عن ذلك فى قولها 

اها  يجب االيجهل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها بوضوح بان يورد مؤد٠٠من انه  
فى بيان متصل يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب االحكام وتتمكن معه محكمه النقض من 

 اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 
  )٣٦٦ ص ٧٨ رقم ٢٧ مجموعه االحكام س ١٩٧٦ مارس سنه ٢٨نقض ( 



 ١٧٢

 لما كان ذلك 

 مفاده تاييد ماورد في قضاء اول درجه ٠٠ مبتورا  قوال٠٠ قد اورد فى مدوناته ٠٠وكان الحكم الطعين  
ي ابداها ح لم يورد مايوضح عكيزته فى تاييده لذلك على الرغم ما اصاب حكم اول درجه من منا٠٠ اال انه ٠٠

  ٠٠ وهي صفه تلزم الحكم الطعين فى التعرض لما ابداه المدافع ٠٠المدافع عن الطاعن نيال منه ومن حجيته 
 ى عقيدته وكيانه نحو تايده له قبل ان يتجه ف

 والينال من ذلك 

فى محله ) حكم اول درجه (ماسطر فى مدوناته من اسباب اوردها كسندا له بقوله ان الحكم المستانف  
 لالسباب التى بني عليها مما يتعين معه تاييده 

 الن ماسطره فى ذلك 

يان جلى مفصل وليس فى غموض  والذى البد ان يكون فى ب٠٠اليتحقق به الغرض من التسبيب  
 وابهام واجمال اليستطيع معه الوقوف على مسوغات ماقضى به 

 حيث قضت محكمه النقض فى ذلك 

 بحيث ٠٠ان المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب ان يكون فى بيان جلى مفصل  
ماه او وضعه فى صوره مجهله يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه مع

فال يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب االحكام واليمكن محكمه النقض من مراقبه صحه 
 تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم 

  )١١٤ ق ص ٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 
 وكذا

تي جاءت اسبابه مجمله وغامضه فيما اثبتته ان المقرر ان الحكم يكون مشوبا بالغموض واالبهام م 
اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه اوظروفها اوكانت بصدد الرد على اوجه الدفاع 
العامه من الدفوع الجوهرية اذا كانت متعلقه بعناصر االدانه على وجه العموم اوكانت اسبابه يشوبها االضطراب 

 اضطراب فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه بمااليمكنه من الذى تنبىء عن
استخالص مقومات سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي اوالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض عن 

 اعمال رقابتها على الوجه الصحيح 
  )٧٧٦ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 
  )٥٩ لسنه ٢١٦١١ رقم  طعن١٠/٢/١٩٩١نقض ( 

 والينال من ذلك النعي السديد ايضا
 والتى ايده فيها الحكم ٠٠ بان حكم اول درجه قد اشتمل على االسباب التى ابتني عليها ٠٠قاله  
 ولم تبين وجه داللتها فى ٠٠ الن تلك االسباب لم توضحها محكمه الحكم الطعين فى قضاءها ٠٠الطعين 
 الرجوع فى هذا االيضاح الى ورقه اخري خارج نطاق ورقه حكمه  واليحق لها ٠٠تاييدها

 



 ١٧٣

 وفى ذلك تقول محكمه النقض 
بان ورقه الحكم من االوراق الرسميه التى تعين اشتمالها على كافه بياناتها ومنها االدله التى تساندت  

رج نطاق الحكم وورقته اليها المحكمه فى قضائها واليجوز الرجوع فى بيان اى منها الى ايه ورقه اخري خا
 الرسميه 

  )٧١ رقم ٣٣٧ ص ٢٧ لسنه ٢٢/٣/٧٦نقض ( 
 وفى ذات المعني 

  )١٦ رقم ٥٧ ص ٢٣ لسنه ١٠/١/٧٢نقض ( 
 وهو االمر 

 ان الحكم الطعين قد قصر فى بيانه لالدله المتساند اليها فى تاييد حكم اول ٠٠الذى يبين معه وبجالء  
 حاله  مما يتعين معه نقضه واال٠٠درجه 

 قصور الحكم الطعين فى بيان مؤدي الدليل االساسى الذى ادان بموجبه الطاعن : الوجه الثامن 

 فقد استقرت احكام محكمتنا العليا محكمه النقض على ان

ان ماسرده الحكم الطعين على نحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح فى البيان النه وان كان  
ير اال انه اليجوز ان يكون الى حد القصور الذى يغفل سرد مؤدي الدليل االيجاز ضربا من حسن التعب

 االساسي الذى قام عليه ومدي التفاقه مع سائر االدله التى بالحكم ومساندتها له 
  )٦١٨ ص ٣٠ س ٤/٦/٧٩نقض ( 
  )٧٥٣ ص ٢٨ س ١٢/٦/٧٧نقض ( 
  )٤١٦ ص ١٩ س ٨/٤/٦٨نقض ( 

 وحيث كان ذلك 

ه اوراق الحكم الطعين انه اقتنع واطمئن فى ادانته للطاعن على جمله من االدله وكان الثابت من مطالع 
 التى تساند عليها المطعون ضده فى ادعاءه المباشر 

  في حين ان 

 فضال عن تقدمه بالعديد ٠٠المدافع عن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بمايطرح وينقص من تلك االدله  
  تنفي االتهام الموجه اليه من المستندات التى انطوت على قرائن

 اال ان الحكم 

الطعين اشار الى تلك االدله مجتمعه فى اطمئنانه باسناد االتهام الى الطاعن والتى ورد دفاعه  
ومستنداته منتقصه منها ومن داللتها دون ان يوضح ماهو الدليل االساسى الذى قام عليه قضاءه فى ادانه 

 ى قصور واضح فى البيان فيتعين نقضه واالحاله الطاعن وهو مايكون معه منطويا عل
 

 

 



 ١٧٤

 الفساد فى االستدالل : السبب الثاني 

عدم المام محكمه الموضوع بالمستندات المقدمه من المدافع عن الطاعن مما ادي الى سقوط : الوجه االول 

 داللتها بما يصعب التعرف على مبلغ اثرها فى نفس المحكمه 

 قض على ان حيث قضت احكام محكمه الن

االحكام الجنائية انما تبني على سند مستمد من اوراق الدعوي والمستندات المقدمه فيها فاذا اقيم الحكم  
 على دليل ليس له اصل باالوراق كان باطال البتناءه على اساس فاسد 

 ) ق ٤٥ س ٣٧٤٣ طعن ٢٠ رقم ٦٧٧ ص ٣٦ لسنه ١٦/٥/١٩٨٥نقض ( 
 وقضى كذلك 

 لم تتعرض لمستندات الطاعن وبما انطوت عليه من حقائق ايرادا لها وردا ا اذبان محكمه الموضوع 
عليها رغم جوهريتها التصالها بواقعه الدعوي وتعلقها بموضوعها مايصم قضاءها بعيب القصور النه لو عني 

يتغير ببحث وتمحيص وفحص المستندات التى ارتكز عليها دفاع الطاعن بلوغا الى غايه االمر فيه لجاز ان 
وجه الراي فى الدعوي ولكنه اذا سقط جمله ولم يورده على نحو يكشف عن ان المحكمه احاطت به واقسطته 

 حقه فانه يكون مشوبا بالقصور مما يبطله ويوجب نقضه واالحاله 
  )٧ بند ١٥٨ ق ١٠٣٢ ق ص ٥٦ لسنه ٦٧١ الطعن رقم ٢١/١١/١٩٩٣ جلسه ٤٢نقض جنائى مجموعه االحكام لسنه (

 )١٦٧ ق ٧٨٩ ق ص ٤٩ لسنه ٦٣٣ الطعن رقم ٥/١١/٧٩ جلسه ٣٠قض جنائى مجموعه االحكام لسنه ن( 
 )١١١ ق ٥٢٦ ق ص ٤٧ لسنه ١٢٣ الطعن رقم ٢٥/٤/٧٧ جلسه ٢٨نقض جنائى مجموعه االحكام لسنه (

  )٣٠٩ ق ١٠٥ ق ص ٤٧ لسنه ٧٢٧ الطعن ٤/١٢/٧٧ جلسه ٢٨نقض جنائى مجموعه االحكام لسنه ( 
 ا احقاقا لذلك وقضى ايض

ان االحكام الجنائية انما تبني على سند مستمد من اوراق الدعوي والمستندات المقدمه فيها فاذا اقيم  
 على دليل ليس له اصل باالوراق كان باطال البتناؤه على اساس فاسد 

  )٦٧٧ ص ٣٦ لسنه ١٦/٥/١٩٨٥نقض جنائى ( 
 لما كان ذلك 

لطعين انه قد سقط عنه االلمام بما قدم المدافع عن الطاعن من الثابت من مطالعه حيثيات الحكم ا 
 مستندات تؤكد براءه ساحته من ذلك االتهام وفقا لما انطوت عليه 
 حيث انطوت على 

 ١مستند 

... و... و... و...  و... /اقرارات بشهاده موثقه بالشهر العقاري صادره عن كل من السادة تضمن 
 اعوا البضاعه موضوع اذني الصرف وهم التجار الذين ابت... و

 وقد دللت على 

ان الطاعن تعامل على تلك البضاعه بوصف من انه مندوب مبيعات فى شركه تبارك والتى يمثلها  
 للمطعون ضده بموجب ) والتى يزعم عدم سداد ثمنها (  وانه قد تم دفع قيمة تلك البضاعه ٠٠المطعون ضده 
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  ومحرره باسمه ٠٠ كمبياالت صادره عن هؤالء التجار
  ٢مستند 

  سندا االتهام الواهي ٨٣٠ ، ٣٤٤الصوره الكربونيه الذني الصرف رقمي  
 وقد دللت على 

عدم تضمنهما تاريخ اوتوقيع امين المخزن اى انه وقت ان زيل الطاعن اصلهما كانا خاليان من ثمه  
اوضحها المدافع عن الطاعن فى ان تاريخ تاريخ يذكر وهو مايؤكد زيف ما سطرا به ومخالفته للحقيقه التى 

  كيفما يزعم المطعون ضده في صحيفه ادعاءه ٢٠٠١ وليس عام ١٩٩٩اصدار هذان االذنان هو عام 
 ٣مستند 

 كشف حساب موضح فيه كيفيه سداد قيمه البضاعه موضوع االتهام  
 وقد دلل على 

 مما يكون ٠٠بل اقامه ادعاءه المباشر قيام العمالء بسداد كامل قيمه البضاعه ليد المطعون ضده ق 
 معه ذلك االدعاء قد فقد سنده القانوني الالزم لقيامه 

 ٤مستند 

 ذات الصناعه - كونتري -بيان بجميع ارقام الموديالت الخاصه بماركه الشنابر موضوع البضاعه  
 الكوريه 

 وقد دلل على 

 مما يؤكد محاولته فى تضليل العداله ٠٠ ان جميع تلك االرقام لم تتضمنها مستندات المطعون ضده 
 االمر الذى يؤكد ان مايدعيه المطعون ٠٠ بتقديمه لمستندات خاصه ببضاعه اخري لم يتسلمها الطاعن ٠٠

ضده بصحيفه ادعاءه المباشر والذى اتخذ منه الحكم الطعين سندا فى ادانه الطاعن ماهو االمزاعم ومهاترات 
  الطاعن من ذلك االتهام ئايبر وهو م٠٠خالفت حقيقه الواقع 

 وجماع تلك المستندات 
 ويتضح معه وبجالء فى ان للواقعه ٠٠قد جاءت جنبا الى جنب لتؤكد براءه الطاعن مما نسب اليه  

صوره اخري ارتسمت حقيقتها على اوراق الطاعن والتى التفت الحكم الطعين عنها منساقا خلف مزاعم المطعون 
 ضده 

 ك الدالله التى اتضحت معالمها وعلى الرغم من تل

 على اوراق ومستندات الطاعن والتى تقدم بها امام

 هيئه محكمه الموضوع 

 اال انها

قد اغفلت واسقطت ذكر ما احتوته تلك المستندات على اوراق حكمها الطعين على الرغم من ان لها  
 ت اليهداللتها فى تكوين عقيده المحكمه وتاثيرها فى تغير الراي الذى انته

 



 ١٧٦

 وهو االمر الذى نقضته محكمه النقض فى العديد من احكامها 

  حيث استقرت على ٠٠بل جعلته سببا لنقض االحكام 

من المقرر ان المحكمه انما تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع االدله التى اقتنعت بها فاذا سقط  
قعه تلك هي القاعده التى تنشأ منها تساند االدله دليل من هذه االدله اثر ذلك فى سالمه استنباط المحكمه للوا

فى االثبات الجنائى والتي مؤداها ان االدله فى المواد الجنائية متسانده متكامله يجب اذا سقط احدهما تعذر 
 التعرف على مبلغ االثر الذى كان للدليل الساقط فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه 

  )١٤٧٢ ص ٢٣ س ٢٥/١١/٧٢نقض ( 
 وقد ارست محكمه النقض في ذلك قاعده اصوليه 

 اطلقت عليها تساند االدله وهي 

ان مجموع االدله يكون وحده واحده ترتكز عليها عقيده المحكمه ويقينها فيما انتهت اليه من قضاء  
فاالدله متسانده يكمل بعضها بعضا يستكمل بها يقين المحكمه ويرتكز عليها فى مجموعها عقيده قضائها 

 فال ينظر الى كل دليل معين واثره فى هذه الوحده او انه بني عن نتيجه ٠٠ويطمئن اليها مجتمعه وجدانها 
 معينه فى قضاء الحكم 

  )١٢٧ قاعده ٧٠٠ ص ٣ العدد ١٤ ق مج لسنه ٣٣ لسنه ٧٧٤ طعن ٢٨/١٠/١٩٦٣حكم نقض جنائى جلسه (

 )٤١ قاعده ١٨٧ ص ١ العدد ٢٠لسنه  ق مج ٣٨ لسنه ٢٠٩١ طعن ٢٧/١/١٩٦٩حكم نقض جنائى جلسه (

  )٣٢٢ قاعده ١٤٣١ ص ٣ العدد ٢٣ مج لسنه ١٤٥ طعن ٢٤/١٢/٧٢حكم نقض جنائى جلسه ( 
  )٥٧٥ قاعده ٣٢٤ ص ٣٢ ق مج لسنه ٥٠ لسنه ١٨٣٦ طعن ٦/٤/١٩٨١حكم نقض جنائى جلسه ( 

 وقد ترتب على تلك القاعده ان سقوط احد هذه االدله

 تعرف مبلغ اثره فى نفس وراي المحكمه او استبعاده يتعذر معه 

 اذا سقط احد هذه االدله او استبعد فانه يتعذر تعرف مبلغ االثر الذى كان لهذا الدليل ٠٠حيث انه  
المستبعد او الباطل فى الراي الذي انتهت اليه المحكمه كذلك يتعذر التعرف على ما كانت تنتهي المحكمه لو 

 قائم لذلك وجبت عند النقض االحاله العاده وزن االدله القائمه بعد استبعاد انها فطنت الى هذا الدليل غير
 احدهما 

 )٢٦ قاعده ١٢٦ ص ١ العدد ١٥ مج لسنه ٣٩ لسنه ١٩٩٩ طعن ١٠/٥/١٩٦٤حكم نقض جنائى جلسه ( 
 )١١ قاعده٦١٣ ص ٢ العدد ١١٧ ق مج لسنه ٣٦ لسنه ٤٠٥ طعن ١٦/٥/١٩٦٦حكم نقض جنائى جلسه (

  )١٨ قاعده ١٠٧ ص ٣٤ ق مج لسنه ٥٢ لسنه ٥٣١٤ طعن ١٨/١/١٩٨٣جنائى جلسه حكم نقض ( 
 وعليه 

يكون الحكم الطعين قد اسقط من مدوناته المستندات التى تقدم بها المدافع عن الطاعن وجعلها سندا  
ندات فى  مما يصعب معه معرفه اثر تلك المست٠٠لدفاعه المنصب على براءه الطاعن من االتهام الموجه اليه 

 مما يتضح معه عدم المام ٠٠راي المحكمه ومدي تاثيرها فى تغيير ذلك الراي عن ما انتهت اليه المحكمه 
 محكمه الموضوع بتلك المستندات وفحوي دلاللتها وهو ما ادي الى قصور اسبابها فيتعين نقض حكمها الطعين 
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 واالحاله 
 فى ادانه ٠٠ ٥/٩/٢٠٠١ ، ٦/١١/٢٠٠١ المؤرخين الفساد فى االستدالل باذني الصرف: الوجه الثاني 

الطاعن على الرغم من منازعه دفاعه فيهما ومخالفه االستدالل بها االصل المتبع فى المحاكمات 

  وهو مايعيب سالمه االستنباط ٠٠الجنائية 

 حيث قضت محكمه النقض على ان 

ى عيب يمس سالمه االستنباط كان اسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى االستدالل اذا انطوت عل 
تعتمد المحكمه فى اقتناعها على ادله ليس لها اصل ثابت باالوراق اوغير مقبوله قانونا اوغير صالحه من 
الناحيه الموضوعيه لالقتناع بها او فى حاله عدم فهم المحكمه للعناصر الواقعيه التى ثبتت لديها وعلى ذلك 

 او موجود ولكنه مناقض لما اثبته ٠٠ه استخلصها من مصدر الوجود له فاذا اقام الحكم قضاءه على واقع
 اوغير متناقض ولكنه من المستحيل عقال استخالص تلك الواقعه منه كان هذا الحكم باطال 

  )٢٧ ق ص ٥٩ لسنه ٦١٣٥١طعن رقم ( 
 وقضى ايضا 

يمس سالمه االستنباط بان اسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى االستدالل اذا انطوي على عيب  
وتحقق ذلك اذا استندت المحكمه فى اقتناعها الى ادله غير صالحه من الناحيه الموضوعيه لالقتناع بها او الى 
عدم فهم الواقعه التي تثبت لديها اودفع يتناقض بين هذه العناصر كما فى حاله عدم اللزوم المنطقي للنتيجه 

 صر التى ثبتت لديها التى انتهت اليها بناء على تلك العنا
 ) ق ٦٢ لسنه ٣٣٤٣ طعن ١١٢ رقم ٦٧٧ ق ص ٤٤ لسنه ٢١/٢/١٩٩٣نقض ( 

 لما كان ذلك 

 ، ٦/١١/٢٠٠١ قدم سندا الدعاءه المباشر اذني صرف مؤرخين ٠٠وكان الثابت ان المطعون ضده  
  وثبت من مطالعتهما انهما قد زيال بتوقيع الطاعن ٥/٩/٢٠٠١

  واذني الصرف 
 يعد االستدالل بهما فسادا يعيب الحكم الحكم الطعين ويؤدي الى بطالنه ٠٠تلك  

 وايضاح ذلك يتجلى فى االتي 
 ابـدي ٠٠ بطلبـا جازمـا ٠٠ان المدافع عن الطاعن تمسـك فـى دفاعـه الـذى ابـداه امـام محكمـه الموضـوع  :اوال 

 اوجــه التزوـيـر ٠٠اعــه  واوضــح ـفـى ـمـذكره دف٠٠ وذـلـك ـبـالطعن ـبـالتزوير عليهـمـا ٠٠ـنـان ذحـيـال تـلـك اال
 مـــن اضـــافه ٠٠ فيهـمــا ٠٠ وهـــو ـمــا احدـثــه المطـعــون ضـــده االول ٠٠الـتــى ناـلــت منهـمــا ومـــن داللتهـمــا 

  "أ يقـر٠٠ واضافه توقيع تحت عباره امـين المخـزن ٠٠ ٣٤٤ مر على اذن الصرف ٥/٩/٢٠٠١التاريخ 
 وذلــك علــى النحــو ٠٠ وتوقيــع امــين المخــزن ٨٣١ علــى االذن ٦/١١/٢٠٠١كمــا اضــاف تــاريخ " ... 

 الذي لم يكن موجودا عند انشائهما
 واعماال لذلك الطلب الجازم 

  كان يتعين على محكمه الموضوع قبل االدانه ٠٠والذى يمثل منازعه نالت من صحه اذني الصرف  
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فى بهما واالعتماد عليهما فى نسب االدانه الى الطاعن ان تلتفت الى ما اثاره حولهما من امور تدخل الشك 
 حتى يواكب ٠٠ وان تعمل على تحقيق هذا الطلب والتاكد من سالمه الدليل الذى به ٠٠نفس وعقيده المحكمه 

 ذلك صحيح الواقع 
  عام استقر عليه فى االحكام الجنائيه ومضمونه أوهذا مبد

 المتهم ان من المقرر ان االحكام الجنائية يجب ان تبني على االدله التى يقتنع منها القاضى بادانه 
 حتى ترتكز عليها ٠٠ وسالمه بناءها ٠٠ابراءته وشروط ذلك ان تتحقق المحكمه من سالمه تلك االدله 

  اال بتحقيق تلك االدله ٠٠ واليصح يقينها فيما انتهت اليه ٠٠عقيدتها 
  محكمه النقض فى العديد من احكامهاأواستقرت على هذا المبد

 اذ تقول 
جنائية هو واجب المحكمه فى المقام االول وواجب على المحكمه تحقيق الدليل تحقق االدله فى المواد ال 

مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم فى شان هذا الدليل الن تحقيق ادله االدانه فى المواد 
 الجنائية اليصح ان يكون رهن بمشيئه المتهم او المدافع عنه 

  )٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧ س - ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 
  )١٢٢٠ - ٢٨٦ - ٣٢ س - ٣٠/١٢/١٩٨١نقض ( 

  )١٤ - ٨٤ - ٢٦ س - ٢٤/٤/١٩٧٨نقض ( 
  )٨٢١ - ١٨٥ - ٣٠ س - ٢٥/١١/١٩٨٤نقض ( 

  )٣ ص ٢ رقم ٧ مجموعه القواعد القانونيه ج ٥/١١/١٩٤٥نقض ( 
 وقضى كذلك 

هت اليه من قضاء فاالدله مجموع االدله يكون وحده واحده ترتكز عليها عقيده المحكمه ويقينها فيما انت 
يكمل بعضها بعضا ليكتمل بها يقين المحكمه ويرتكز عليها فى مجموعها عقيده قضائها ويطمئن اليها مجتمعه 

 وجدانها فال ينظر الى كل دليل معين واثره فى هذه الوحده او انه بني عن نتيجه معينه فى قضاء الحكم 
  )٤١٥ قاعده ١٨٠٧ ص ١ العدد ٢ لسنه ١ ق مج ٣٨لسنه  ٢٠٩١ طعن رقم ٢٨/١٠/١٩٦٩نقض جنائى جلسه (

  )١٠٧ قاعده ٧٠ ص ٣ العدد ١٤ لسنه ١ ق مج ٣٣ لسنه ٧٧٤ طعن ٢٨/١٠/٦٣نقض جنائى جلسه (
  فكان امرا مقضيا أووفقا لذلك المبد

بداه على هيئه محكمه الموضوع اما اجابه ذلك الطلب الجازم او الرد عليه بما يكفى الطراحه واطراح ماا 
 والذى اليكون اال باحاله اذني الصرف للمعمل الجنائى المتخصص من ابحاث التزييف ٠٠دفاع الطاعن 

  والتاكد من صوابه او العمل على اطراحه ٠٠والتزوير لفحص اذني الصرف تحقيقا لطلب الطاعن 
 اال ان محكمه الموضوع 

 ولم تعره اهتماما ٠٠ ابداه دفاع الطاعن لم تفعل من ذلك شىء بل والتفتت كليا عن ذلك الطلب والذى 
 مما يهدر سالمه اذني الصرف ومواكبتهما لصحيح الواقع 
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 وهو ما اليصح معه  
  لما فى ذلك مايخالف االصل المتبع فى المحاكمات الجنائية ٠٠االخذ بهما عمادا الدانه الطاعن  

كيفمــا (٠٠ ـفـال يكـفـي االشــاره اليهمــا ٠٠دوناـتـه ـلـم ـيـورده الحكــم الطعــين ـفـى مهــذين االذـنـين ان مــؤدي :  ثانيا 
 ـبـل الـبـد حـتـى ٠٠حـتـي يكوـنـا دـلـيال الداـنـه الطــاعن ) ورد ـفـى حكــم اول درجــه واحــال ـلـه الحكــم الطعــين 

 وان يعمــل عـلـى ذكــر مؤداهمــا ٠٠ بيانــا كافـيـا نيحـقـق ذـلـك االثــر ان يوضــح الحكــم الطعــين بيــان االذنــي
 وحتي يتضـح مبلـغ اتسـاقها ٠٠ما كما اقتنعت بها محكمه الموضوع بطريقه وافيه يبين منها جداره تاييده

  فسادا يبطل الحكم الطعين ٠٠ مفسدا ٠٠مع باقى االدله حتى اليعد االستدالل بهما على ثبوت االدانه 
  احكام محكمتنا العليا أوقد استقرت على ذلك المبد

 محكمه النقض حيث قضت بان 

 فال ٠٠ التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا من المقرر انه يجب ايراد االدله 
يكفي االشاره اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تاييده الواقعه كما 

ضوع فى حكمها اقتنعت بها المحكمه ومبلغ اتساقه مع باقى االدله واذا كان ذلك فان مجرد استناد محكمه المو
 واالسانيد التى اقيم عليها ٠٠نحو السالف بيانه الى المتهم دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات العلى 

اليكفى تحقيق الغايه التى تغياها الشارع من تسبيب االحكام واليمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق 
 مر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن القانون على الواقعه كما صار اثباتها فى الحكم اال

  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠ احكام النقض س ٨/٢/١٩٧٩( 
 وكذلك 

يجب ان يبين كل حكم باالدانه مضمون كل دليل من ادله الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه  
 علي الواقعه كما استدالله به وسالمه ماخذه تمكينا لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقا صحيحا

 صار اثباتها فى الحكم واال كان باطال
  )٧١٥ ص ١٧٤ ق ٢٤ احكام النقض س ٤/٦/١٩٧٣( 

 وقضى كذلك 

يتعين لسالمه الحكم ان يورد مؤدي االدله التى استند اليها حتى يتضح به وجه استدالله بها واذا استند  
 تيجته وماوجه االستدالل بهذه النتيجه على المتهم الى نتيجه تحليل فيلزم ان يعين عما هو ذلك التحليل ومان

  )١٧٣ ص ٣٨ ق ٢٤ احكام النقض س ١١/٢/١٩٧٣( 
 ولماكان ذلك 

 ٠٠ مما يعيب االستدالل بهما ٠٠وكان الحكم الطعين قد خال من ذكر مؤدي اذني الصرف تفصيال  
 ويبين فى مجمله مخالفا لالصل المتبع فى المحاكمات الجنائية 

 ذلك ومن جماع 
مايبين معه وبحق ان استدالل هيئه محكمه الموضوع باذني الصرف سند االدعاء المباشر فى ادانه  

 الطاعن قد جاء فاسدا مما يتعين معه نقض حكمها واالحاله 
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تقاعس محكمه الموضوع عن اداء واجبها فى سماع اقوال شهود الطاعن مما يؤدي الى فساد : الوجه الثالث 

 لها اخر اصاب استدال

 حيث الثابت 

ان المدافع عن الطاعن قد تقدم بحوافظ مستندات لهيئه محكمه الموضوع انطوت على اقرارات صادره  
وهم التجار الذين قاموا على ابتياع البضاعه موضوع اذني ... ، ... ، ... ، ... ، ... ، ... / عن الساده 

 لمطعون ضده االول الصرف وقاموا على سداد قيمتها بموجب كمبياالت لحساب ا
 

 وقد افادوا في اقراراتهم تلك 

والتى يمثلها ... بان الطاعن باع لهم تلك البضاعه على وصف من انه مندوب مبيعات بشركه  
 وان ثمن البضاعه تم سدادها بالكامل للمطعون ضده بموجب كمبياالت حررت له ٠٠المطعون ضده االول 

 هاتر مزاعمه  وهو مايؤكد صلف ادعاءاته وت٠٠باسمه 
 وقد 

ابدي المدافع عن طاعن حيال تلك االقرارات طلبا جازما للهيئه الموقره وذلك باحاله االتهام للتحقيق  
 ووضعه فى مذكره ٠٠ وقد استمسك بذلك الطلب امام هيئتها ٠٠لسماع اقوال الشهود المثبته فى االقرارات 

 لما فيه من دالله جنائية ٠٠حرصه فى اجابته له  تاكيدا على ٠٠ ٢٨/٦/٢٠٠٤ المقدمه  بجلسه ٠٠دفاعه 
 تؤكد براءه الطاعن مما نسب اليه 

 اال ان محكمه الموضوع

التفتت عن اداء واجبها الذى فرضه المشرع وطرحت طلب التحقيق الذى ابداه المدافع عن الطاعن على  
 فيكفي لتحقيقه ان يستفاد ٠٠مدافع  ويتعين عليها اجابته حتى ولو لم يبدي من ال٠٠الرغم من انها ملزمه به 

 ضمنا ودالله من اوراق الدعوي 
 وقد ارست محكمه النقض فى العديد من احكامها

  حيث قضت بانه أذلك المبد

اليشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم به المحكمه ويتعين عليها اجابته ان يكون مصاغا فى عبارات  
الله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس اوغموض كما هو الحال والفاظ معينه بل يكفى ان يكون مفهوما د

فى منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا الى ماهو مقرر بان تحقيق االدله فى المواد الجنائيه هو واجب 
 المحكمه فى المقام االول واليجوز بحال ان يكون رهن بمشيئه الطاعن او المدافع عنه 

 ) ق ٥٦ لسنه ٢٨٢٥ طعن رقم ١٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧ س - ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 
 وكذا 

  الخ٠٠اليقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه  
  )١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 
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 وعلى ذلك 

تها توجهت  لو ان هيئ٠٠تكون محكمه الموضوع قد اهدرت دليال كان له اثره فى نفسها وعقيدتها  
صوبه وصوب تحقيقه لما يسفر عن سماع شهود الطاعن ما يقنعها بغير ما اقتنعت به من االدله االخري التى 

 عولت عليها فى ادانه الطاعن 
 حيث قضت محكمه النقض على ان 

ان التفرس فى وجه الشاهد وحالته النفسيه وقت اداء الشهاده ومراوغاته واضطرابه وغير ذلك مما يعين  
لدفاع مناقشتها لالقاضى على تقدير اقواله حق قدرها والحتمال ان تجىء الشهاده التى تسمعها المحكمه اويباح 

 مما يقنعها بغير ما اقتنعت به من االدله االخري التى عولت عليها 
 ) ق ٥٥ لسنه ١٦٠٥ طعن ٨٠١ لسنه ١٤١ رقم ٣٦ لسنه ٢/١٠/١٩٨٥نقض ( 

 وتلك الفعله على ذلك النحو 

د خروجا عن واجب المحكمه فى ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد تع 
 واحضاره ولو بالقوه الداء شهادته مادام الدفاع قد لجأ اليها 

  )١٧٦-١٨٦-٤ مجموعه القواعد القانونيه مجموعه عمر ج ٢٨/٣/٣٨نقض ( 
 ائيه وتعد كذلك خروجا عن االصل المتبع فى المحاكم الجن

 والذى اوضحته محكمه النقض فى حكمها القائل 

االصل فى المحاكمات الجنائيه انها انما تبني على التحقيقات التى تجريها المحكمه فى الجلسه وتسمع  
من خاللها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته 

عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه الداء الشهاده مادام قد لجأ اليها فى ذلك ونسب الى الشاهد وان تامر بالبحث 
تعمد تهربه اوتهريبه حتى يدلى بشهادته فى مجلس القضاء ومادامت المحكمه قد بنت احقيه الدفاع فى تمسكه 

 بوجوب مناقشته 
 ) ق ٥٠ لسنه ١٦١٦ طعن رقم ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/١٢/١٩٨٥نقض ( 

 ك وبذل

 تقاعس محكمه الموضوع عن اداء واجبها المنوط بها اعماله مما ادي الى اصابه ٠٠يبين وبجالء  
حكمها الطعين بالفساد فى استدالله على ادانه الطاعن دون العناء بسماع اقوال شهوده وتحقيق غايته من مطلبه 

  مما يتعين معه نقض الحكم الطعين واالحاله ٠٠
خر فى االستدالل اقترفته محكمه الموضوع بان استندت ادانتها للطاعن على دالئل فساد ا: الوجه الرابع 

متناقضه متضاربه فى مدي اثباتها لتبديده البضائع المثبته على اذني الصرف المؤرخين 

٦/١١/٢٠٠١ ، ٥/٩/٢٠٠١  

  ومن سنن القول وفروضه ٠٠بدايه 

 على دليلين تناقضا فيما بينهما ان تعمل على رفع انه يجب على المحاكم الجنائية عند االخذ فى ادانتها 
ذلك التناقض اوال واال كان يتعين عليها اال تجري استنباطا من تلك الوقائع المتناقضه فان اجرته رغما عن ذلك 
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اصبح الدليالن متهاويان متساقطان اليبقى فيهما شيئا يعد قواما لنتيجه سليمه يمكن االعتماد عليها فى ادانه 
 هم المت

وذلك االمر قررته محكمه النقض فى العديد والعديد من احكامها تاكيدا الهميته فى مجال اثبات االدانه  
 وفى مدي االثر الناتج عن تلك االدله 

 حيث قالت 

انه يجب على المحكمه عند استقراء وقائع متناقضه فى داللتها ان تعمل على رفع هذه الوقائع  
 ن تجري استنباطا من وقائع متناقضه اذا لم تستطيع اجراء المالءمه بينهما المتناقضه فال يجوز لها ا
 ) ق ٦٤ لسنه ١٣٣٦٢ طعن رقم ١٩٩٦ ديسمبر سنه ٩نقض ( 
  )٨١٤ ص ١٩ مجموعه االحكام س ١٩٨٥ اكتوبر ٣نقض ( 

 لما كان ذلك 

ي الصرف المؤرخين  بل اقترافه من الطاعن تمثلت فى اذن٠٠وكان الثابت ان دالئل وقوع ذلك االتهام  
 وايدتها ٠٠ والذان اقتنعت بهما محكمه اول درجه واوردتهما فى مدونات حكمها ٦/١١/٢٠٠١ ، ٥/٩/٢٠٠١

 فى ذلك محكمه الحكم الطعين 
 ولكن 

 قد وقع فيما بينهما تناقض وتضارب فى ٠٠ ونسبتها للطاعن ٠٠ كدليل على االدانه ٠٠تلك االذنان  
 داللتهما 

 ناقض يكمن فى االتيوايضاح ذلك الت

 والذى يفيد ان الطاعن وقع عليه باستالمه بضاعه قيمتها ٠٠ ٥/٩/٢٠٠١والمؤرخ : اذن الصرف االول 
 بان الطاعن لم يقم على سداد ذلك المبلغ ٠٠ واوري زعما حياله المطعون ضده االول ٠٠ جنيه ١٠٨٠٠

  ولم يرد اصل تلك البضاعه ٠٠كقيمه البضاعه المباعه 
والذى ٠٠) اى بعد تحرير االول باكثر من ستين يوما ( ٦/١١/٢٠٠١ والمؤرخ :رف الثاني اذن الص 

 واوري زعما حياله المطعون ضده ٠٠ جنيه ٣٦٠٠٠يفيد ان الطاعن وقع عليه باستالمه بضاعه بمبلغ 
 تلك  ولم يرد اصل٠٠ بان الطاعن ايضا لم يقم على سداد ذلك المبلغ كقيمه البضاعه المباعه ٠٠االول 

 البضاعه  

 وتلك الدليالن 

 قد تناقضا مع بعضهما البعض وذلك بانه اليتساير مع حكم ٠٠ الموضح سلفا ٠٠على ذلك النحو  
 جنيه واليتمكن من استردادها ١٠٨٠٠العقل والمنطق ان يقوم المطعون ضده على تسليم الطاعن بضاعه بمبلغ 

 ه اخري باضعاف ثمن البضاعه موضوع االذن السابق  ومن ثم يقوم بتسليمه بضاع٠٠من الطاعن اوثمنها 
 االمر الذى يتعين معه 

 فى ٥/٩/٢٠٠١ تمحو دالله االذن المحرر فى ٠٠ ٦/١١/٢٠٠١ان تكون دالله االذن المحرر فى  
 على ارض الواقع يؤكد يقينا ٦/١١/٢٠٠١ حيث ان وجود اذن صرف محرر فى ٠٠نسب االدانه للطاعن 
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 واال لم يحرر له االذن الالحق عليه ٠٠ ٥/٩/٢٠٠١اد ثمن البضاعه المحرر بها االذن بقيام الطاعن على سد
 باضعاف اضعاف البضاعه موضوعه 

 وقد نوه 
 وتمسك على ذلك فى مذكرات دفاعه المقدمه ٠٠دفاع الطاعن عن ذلك التناقض بين اذني الصرف  

 لهيئه الموضوع على درجتي التقاضى 
 وعلى الرغم 

 اال ان هذا لم يكن حائال بينهما وبين محكمه ٠٠ناقض البين فيما بين الدليالن سالفى الذكر من ذلك الت 
 على النحو ٠٠تهما فى نسب االدانه للطاعن مع انهما ينفيا بعضها بعضا  فاخذت بهدالال٠٠الموضوع 

 حيث انها ٠٠نه  واليعرف مما سطرته فى مدونات حكمها الطعين اى الدليل قصدته فى االدا٠٠الموضح سلفا 
 ولم تعمل على ازاله ذلك التناقض اوحتي ايضاح كيفيه تساير ٠٠لم تستجيب لما اوضحه لها دفاع الطاعن 

 وهو مايؤدي الى تهاوي ذلك الدليالن بكل ما حماله من دالئل ٠٠الدليالن بشكل متساند يكمل بعضهما بعض 
 يمكن االعتماد عليها 

  فى حكمها المبين لوقوع وهو ذاته ما اوضحته محكمه النقض

  حيث قالت ٠٠هذا العيب الذى اقترفته محكمه الموضوع 

 واليعرف اى االمرين ٠٠يقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين اسباب الحكم بحيث ينفى بعضه بعضا  
اقيا يمكن قصدته المحكمه فيما يتعلق بواقعه الدعوي فهذا التناقض يجعل الدليل متهاويا متساقطا الشىء فيه ب

 ان يعد قواما لنتيجه سليمه ويصح معه االعتماد عليها واالخذ بها 
  )٦٠٣ ص ١٢٠ رقم ١٩ مجموعه االحكام س ١٩٦٨ مايو سنه ٢٧نقض ( 

  )٣٧٩ ص ٨٧ رقم ٢٦ س ١٩٧٥ مايو سنه ٤نقض ( 
 وذلك الفعل 

 وهذا لتقاعسها ٠٠ن الذى اقترفته محكمه الموضوع فى بناء ادانتها هو فعل كاف لنقض حكمها الطعي 
 ويوضح مدي استساغتها واستنادها لهذان الدليالن على الرغم من ٠٠عن تفسير ذلك التناقض بشكل يرفعه 

 هذا فضال عن ماقد يحدثه هذا االيضاح من تغيير راي المحكمه فى ٠٠ وتمسك دفاعه فيهما٠٠تناقضهما 
 نسب االدانه للطاعن 

 حيث قضت محكمه النقض بما مؤداه 
نه اذا اعتمد على دليالن متناقضان دون ان يفسر هذا التناقض بما يرفعه ويسوغ فى العقل االستناد ا 

الى هذين الدليلين كان هذا الحكم فاسد االستدالل ان كان من المحتمل ان المحكمه قد تنتهي الى غير الراي 
 الذى انتهت اليه لو انها كانت قد تنبهت الى هذا التناقض 

  )٧٥٨ ط ٥٨ رقم ٢٤ س ١٩٧٣نيه سنه  يو١٧نقض ( 
 وكذا قضائها 

 انه اذا اوردت المحكمه فى حكمها دليلين متعارضين واخذت بهما وجعلتهما عمادا فى ثبوت ادانه  
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  دون ان تتصدي لهذا التعارض بما يرفعه تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما ٠٠المتهم 
  )٤٢٢ ص ٣٢٤ رقم ٤ القواعد ج مجموعه١٩٣٩ يناير سنه ٢نقض ( 

 وكذلك

 ان تجري استنباطا من وقائع متناقضه اذا لم تستطيع اجراء المالءمه بينهما ويقع ٠٠اليجوز للمحكمه  
هذا العيب اذا توافر التناقض بين اسباب الحكم بحيث ينفى بعضه بعضا واليعرف اى االمرين تصدق المحكمه 

تناقض يجعل الدليل متهاويا متساقطا الشىء فيه باقيا يمكن ان يعتبر قواما فيما يتعلق بواقعه الدعوي فهذا ال
 لنتيجه سليمه يصح االعتماد عليها واالخذ بها 

  )٦٠٣ ص ١٢٠ رقم ١٩ مجموعه االحكام س ٢٧/٥/٦٨نقض ( 
 ولماكان االمر كذلك 

لطاعن دون رفع ذلك وكان الثابت ان الحكم الطعين قد اورد اذني الصرف وتساند اليهما فى ادانه ا 
 التناقض الواضح بينهما يكون قد افسد فى استدالله بهما مما يتعين نقضه واالحاله 

 والمختلفتان فى بياناتها مع ما اثبت ٠٠سقوط دالله الصورتان الكربونيتان الذني الصرف : الوجه الخامس 

 وهو االمر الذى يتعذر ٠٠ من جموع االدله الجنائيه التى استوعبتها المحكمه ٠٠على اصولهما 

 مما يعيب حكمها الطعين بالفساد ٠٠معه معرفه اثارهما على تقرير المحكمه لسائر تلك االدله 

 المبطل فى االستدالل 

 حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان 

 ٠٠ان المقرر ان االدله فى المواد الجنائيه ضمائر متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده المحكمه  
 بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر االدله االخري 

  )٥٥ سنه ٤٩٨٥ طعن رقم ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/١٩٨٦نقض ( 
 كما قضى 

 ٠٠ ان تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع االدله التى اقتنعت بها ٠٠بانه من المقرر ان للمحكمه  
 سقط دليل من هذه االدله اثر ذلك فى سالمه استنباط المحكمه للواقعه تلك هي القاعده التى نشا منها تساند فاذا

االدله فى االثبات الجنائى والتي مؤداها ان االدله فى المواد الجنائية متسانده متكامله بحيث اذا سقط احدهما او 
 وبهذا ٠٠ الساقط فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه استبعد تعذر التعرف على مبلغ االثر الذى كان للدليل

عبرت محكمه النقض عن ذلك بانه اليشترط ان تكون االدله التى اعتمد عليها الحكم بين كل دليل منها ويقطع 
فى كل جزئيه من جزئيات الدعوي اذ ان االدله فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه 

ه القاضى فال ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى االدله بل يكفى ان تكون فى تتكون عقيد
 مجموعها كوحده مؤديه الى ماقصده الحكم منها منتجه فى اكتمال اقتناع المحكمه واطمئنانها الى ما انتهي اليه 

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

  ٠٠لمدافع عن الطاعن قدم من ضمن ماقدم الصورتان الكربونيتان الذني الصرف وكان الثابت ان ا 
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 حيث انهما لم يحمال ثمه تاريخ اوتوقيع ٠٠والذان اختلفتا كليا فى بينهما عن البيانات المثبته على اصليهما 
 وهو ٠٠لطاعن  االمر الذى يؤكد اضافه تلك البيانات بعد تزيل اصلى اذني الصرف بتوقيع ا٠٠امين المخزن 

مايؤكد حملهما فى طياتهما دليال مبرء لساحه الطاعن من هذا االتهام لتاكيدهما ان التاريخ الصحيح لتحريرهما 
 اى ان البضاعه المثبته بصلبهما قد قام على سدادها الطاعن وقد تحقق فيهما دفعه بانقضاء ٠٠ ٩٩هو عام 

 اى ان االدعاء ٩٩ على ان واقعه التسليم حدثت فى عام  والذي استند فيه٠٠الدعوي الجنائيه بمضى المده 
  ٢٠٠٣المباشر اقيم بعد مرور اكثر من ثالث سنوات حيث ان علم الطاعن بالحكم الغيابي فى عام 

 وعلى ذلك 

 يكونان دليال جنائيا مؤثر فى عقيده وكيان هيئه ٠٠ على هذا النحو ٠٠يتضح ان تلك الصورتان  
  فيما يحتمالن من اثار مبرءه لساحه الطاعن ٠٠نحوهما ونحو تحقيق تلك الدالله المحكمه اذ هي التفتت 

 اال ان محكمه الموضوع 
وعلى الرغم من وضوح دالله تلك الصورتان الكربونيتان كدليل جنائى فى اوراق االتهام المطروحه على  

 قد اسقطته عن ٠٠ االدله الجنائيه  وفقا لما تهدي نحوه٠٠بساط الهيئه لبحثه وتمحيصه وصوال لوجه الحق فيه 
 بكل ما احتوياه فى طياتهما من دالله لها ما تاثر به على اتجاه ذلك االتهام ٠٠ما المت به من ادله الدعوي 

  وهو االمر الذى يتعذر معه معرفه اثرهما فى تقدير المحكمه لسائر ادله الدعوي االخري ٠٠
 حيث قضت محكمتنا العليا فى ذلك 

 بحيث ٠٠ ان االدله فى المواد الجنائيه ضمائر متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده المحكمه المقرر 
 اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقرير المحكمه لسائر االدله االخري 

 ) ق ٥٥ سنه ٤٩٨ طعن ٢٥ رقم ١١٤  ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/٨٦نقض ( 
 واليجدي المحكمه نفعا 

 هذا الن ورقه الحكم هي ٠٠ بان مذكره دفاع الطاعن قد تضمنت واوضحت تلك الدليالن ٠٠ل التقو 
من االوراق الرسميه التى يتعين اشتمالها على كافه ادله الدعوي واليحق للمحكمه ان تستند فى ذلك الى اوراق 

 اخري خالفه مثيل مذكره دفاع الطاعن 
 وقد تواترت على ذلك محكمه النقض 

قه الحكم من االوراق الرسميه التى يتعين اشتمالها على كافه بياناتها ومنها االدله التى تساندت بان ور 
اليها المحكمه فى قضائها واليجوز الرجوع فى بيان أي منها الى ايه ورقه اخري خارج نطاق الحكم وورقته 

 الرسميه 
  )٧١ رقم ٣٣٧ ص ٢٧ لسنه ٢٢/٣/٧٦نقض ( 
  )١٦ رقم ٥٧  ص٢٣ لسنه ١٠/١/٧٢نقض ( 

 ومن ذلك كله 

مايتاكد معه ان محكمه الموضوع قد سقط عنها احد االدله الجنائية فى الدعوي وهو مايهدر دالله باقى  
  فسادا يتعين ٠٠ وبذلك يصبح استداللها بدون هذا الدليل الساقط عنها ٠٠االدله لتساندهم وبعضهم البعض 
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 رفعه بنقض حكمها الطعين واالحاله 
فساد فى االستدالل ادي الـى خطـأ فـى االسـناد بـان اسـند الحكـم الطعـين ادانتـه الـى الطـاعن : السادس الوجه 

 بناء على استدالالت الترقى الى مستوي الدليل الكامل

 حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان 

الدله اثباتا من المقرر انه ولئن كانت محكمه النقض التملك مراقبه محكمه الموضوع فى مدي كفايه ا 
اونفيا اال انها تملك فى نطاق رقابتها للمنطق القضائى التثبت من مدي صالحيه االدله الوارده فى الحكم من 
ناحيه الموضوعيه البحته الن تكون للوقائع المختلفه عناصر اثبات اونفي سائغه بالقرائن القضائيه التصلح 

ضيه وال يجوز االعتماد على مجرد الدالئل فى االثبات النها بحكم لالثبات اال اذا كانت اكيده فى داللتها االفترا
 طبيعتها التدل على الواقعه المراد اثباتها بطبيعه منبته غير قابله للتاويل 

  )٩٨٦ ص ١٩٠ رقم ٢٠ مج احكام س ١٧/١١/١٩٥٩نقض ( 
  )٧١٨ ص ٥٨٢ رقم ٦ مج القواعد ج ٢٨/٥/١٩٤٥نقض ( 

 واستقرت اراء الفقهاء على ان 

يجب ان يكون اقتناع القاضى مبنيا على ادله صحيحه ويكفى ان يتوافر لديه دليل واحد متي كان هذا  
 الدليل كامال اما اذا هو استند الى استدالالت وحدها كان حكمه معيبا 

 )٩٠-٨٩-٨٤عمرو السعيد رمضان مبادىء قانون االجراءات الجنائية الطبعه الثانيه / د( 
 وايضا 

 ان يبني حكمه اال على ادله فيجب ان يتوافر لديه دليل كامل على االقل والمانع بعد ذلك ليس للقاضى 
من ان يعززه باالستدالالت فيكون حكمه معيبا اذا استند على االستدالالت وحدها ولكل دليل قواعد واصول 

 اليكتسب حق الدليل اال بها 
 )٤١٧ - ٤١٦ ص ٧٩ لسنه ١١ محمود مصطفى شرح قانون االجراءات الجنائية طبعه/ د( 

 وحيث كان ذلك 

وكان الحكم الطعين قد اسند ادانته الى الطاعن مستندا فى ذلك على اذني الصرف المقدمان من  
 اال انهما اليرقيان الي مستوي الدليل الكامل بعد ان نال منهما دفاع ٠٠المطعون ضده كعكيزه له فى ادعاءه 

 وهو مالم تستجيب له محكمه الموضوع ولم تعمل على تحقيقه مما يتاكد ٠٠الطاعن بطعنه عليهما بالتزوير 
 معه انها ابنت قضاءها على محض استدالالت 

 وهو االمر الذى 
ل ذصاب استدالل الحكم الطعين والذى تساند الى دليل قد شابه التخاأيتضح معه مدي الفساد الذى  

 ضه واالحاله  مما يتعين معه نق٠٠وطوقه العوار فى كافه جوانبه 
 حيث قضت محكمه النقض بان 

 واذا كان ٠٠لماكان ذلك وكان هذا االطالق فى حريه القاضى فى االقتناع يحدها ماهو مقرر بانه  
اساس االحكام الجنائية هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير االدله القائمه فى الدعوي اال انه يرد على ذلك قيود 



 ١٨٧

وليس ( على صحه عقيدته فى اسباب حكمه بادله ) لدليل وليس باالستدالل اى با( منها ان يدلل القاضى 
 ل ذتخا تؤدي الى مارتبه عليها فال يشوبها خطأ فى االستدالل اوتناقض او) بمحض قرائن او استدالالت 

  )٣٥٢ ص ٩٣ ق ٨ س ٢/٤/١٩٥٧نقض ( 
 االخالل بحق الدفاع: السبب الثالث 

ض للدفوع المبداه من الطاعن واقساطها حقها فى البحث والرد عليها باسباب االخالل فى التعر: الوجه االول 

 هغسائ

 موع احكام محكمه النقض على ان جحيث استقرت 

على المحكمه ان تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث مادام منكرا للتهمه المسنده اليه وكان  
يه لوصح تغيير وجه الراي فى الدعوي فتلتزم المحكمه ان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عل

 تحقق بلوغا الى غايه االمر فيه او ترد عليه باسباب سائغه تؤدي اطراحه 
  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤ مجموعه احكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

 وقضى كذلك 

مه النقض ان كل طلب من المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء المستقره لمحك 
او وجه الدفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع ويطلب اليها على سبيل الجزم ان تفصل فيه مما يتغير به وجه 
الراي فى الدعوي يجب على المحكمه ان تمحصه وتجيب عليه فى مدونات قضاءها واال اصبح حكمها معيبا 

 بعيب االخالل بحق الدفاع 
  )١٢٢٦ ص ٣٢٩قم  ق ر٧ سنه ٣/١٢/١٩٥٦نقض ( 

 وكذلك 

من المقرر انه اذا كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه اال انه  
يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على نحو يفصح انها 

اعن ايرادا له وردا عليه مادام مستهال بواقعه الدعوي ومتعلقا فطنت اليها ووازنت بينها وعليها التعرض لدفاع الط
 فاذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا ٠٠بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها 

لغايه االمر فيه واسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطته حقه فان حكمها 
 شوبا بالقصور بما يبطله يكون م

  )٧٦٢ - ١٣٤ - ٣٦ س ٦/٦/٨٥نقض ( 
 وفى ذات المعني 

 ) ق ٥٤ لسنه ٤٦٨٣طعن ( 
 وقضى كذلك 

اذا كان الحكم بعد ان استعرض االدله والقرائن التى تمسك بها الخصم تاييدا لدفاعه قد رد عليها ردا  
ن مسببا التسبيب الذى يتطلبه القانون ويكون باطال منبتا بعدم درس االوراق المقدمه لتاييد الدفاع فانه اليكو

 متعينا نقضه 
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  )١٢ ص ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض ( 
 وكما قضى 

يجب ان يشتمل كل حكم باالدانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمه  
التى ارتكزت عليها واستخلصت منها ثبوت التهمه التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها ومؤدي االدله 

مع مراعاه مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون ذلك فى جالء ووضوح بغير غموض او 
 ويكون ذلك فى صوره ٠٠ ويكون ذلك ايضا فى استخالص سائغ ينتجه الثابت فى االوراق ٠٠اضطراب 

ض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر تبطل واضحه مكتمله المعالم تمكن محكمه النق
 الحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه ان يقترن نقضه باالحاله 

 )٨ قاعده ٥٢ ص ٣٣ لسنه ١ ق مج ٥١ لسنه ٢٦٢٦ طعن رقم ١٩/١/١٩٨٢حكم نقض جنائى جلسه (
 وكذلك 

عه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه اال من حيث ان المقرر بانه وان كانت المحكمه غير ملزمه بمتاب 
ان شرط ذلك ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي ووازنت بينها واطرحت دفاع الطاعن 

 وهي على بينه من امره 
 ) لم ينشر ٢٢١٥٠ طعن رقم ١٤/٥/١٩٩٢نقض ( 

 وكذلك 

ر قضاءها ويتحقق هذا التقرير بالرد على بان المحكمه تلتزم دوما باقامه حكمها على قدر كافى بتبري 
اوجه الدفاع دون الجري وراء ادلته ومالحقتها دليال دليال شريطه ان تدلل باسباب سائغه فى العقل والمنطق 

 على طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد على دليل ساقه هذا الدفاع 
  )٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير ٥نقض ( 

 ماع ماسلف وقد قضى احقاقا لج

 فان كان ٠٠ اذا طرح على المحكمه دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوي هبان مؤدي ذلك ان 
منتجا فعليها ان تقدر مدي جديته فى اذا ما راته متسما بالجديه قضت الى فحصه لتقف على اثره فى قضائها 

 فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا 
  )١٠٩٦ ص ١س مج ٣١ - ١٢/٤/١٩٨٠ ق جلسه ٤٨ سنه ٩٨٣ رقم  ق طعن٤٦ سنه ٥١٩طعن رقم ( 

 لماكان ذلك 
وكان الثابت ان الطاعن له دفاع واقع وقائم ابداه مدافعه امام هيئه الموضوع وسطره فى مذكره دفاعه  

  والذى يتمثل فى ٠٠
لتى يداينه بها  تهربا للمطعون ضده من المبالغ ا٠٠دفعه بكيديه االتهام وتلفيقه على الطاعن وذلك  

  نظير قيامه بتاديه عمله كمندوب للمبيعات فى الشركه ٠٠ جنيها ٥٦٢٩٢االول والتى تربوا الى 
 حيث ان مظاهر الكيديه 

 مندوب ( استحقها كناتج من عمله ٠٠ فيما يداين به الطاعن المطعون ضده من مبالغ ماليه ٠٠تجلت 
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 اقتضاء الحقيته فى ٠٠ نحو اقامه دعوي حساب  وهو مادفع الطاعن٠٠لدي المطعون ضده ) مبيعات
  قيمتها ٠٠لبضائع التى استلم المطعون ضده اثمن 

ان يتسلم الطاعن بضاعه من المطعون ضده ٠٠ عن مايتنافر مع حكم العقل والمنطق ٠٠هذا فضال 
ك  ويقوم رغما عن ذل٠٠ ومن ثم اليرد عليه ثمنها او اصلها ٥/٩/٢٠٠١ جنيه فى ١٠٨٠٠ بقيمه ٠٠

 اى باضعاف اضعاف ثمن البضاعه ٠٠ ٣٦٠٠٠ بمبلغ ٦/١١/٢٠٠١بتسليمه بضاعه اخري بتاريخ 
 االخري 

 وهو االمر 

 مما يؤكد عدم قيامه ٠٠الذى يبعث بالشك حتى يحوم حول صوره االتهام المنسوب للطاعن اقترافه  
  فى قولها ٠٠حكمه النقض ء الذى قررته محكمتنا العليا مأ وهو مايخالف المبد٠٠على الجزم واليقين 

شفه الدليل المعتبر يبان المقرر ان االحكام الجنائية يجب ان تبني على الجزم واليقين من الواقع الذى  
  من الفروض واالحتماالت المفترضه واالعتبارات ٠٠ والتؤسس على الظن واالحتمال ٠٠

  )١٨٠١ ص ٢٨ مجموعه احكام النقض ٦/٢/٧٧نقض جلسه ( 
  معه مما يتاكد

 وتلفيقه له حتي يزج ٠٠ والذى تهاتر سنده فى كيديته عليه ٠٠براءه الطاعن من ذلك االتهام الواهي  
 به فى دائرته 

 وتمثل الدفاع كذلك 
 وذلك لقيام الطاعن ٠٠فى انتفاء قيام جريمه خيانه االمانه فى حق الطاعن النهيار ركنها المادي  

  وصف من انه مندوب مبيعات لدي المطعون ضده بسداد قيمه البضاعه المسلمه له على
 وتاصيل ذلك الدفاع تجلي 

 فى ان ٠٠ اال باالفعال التي يستدل منها على وقوعها ٠٠ القيام لها ٠٠فى ان جريمه خيانه االمانه  
  يتصرف فيه تصرف المالك ٠٠االمين اعتبر المال الذى اؤتمن عليه مملوكا له 

 وذلك 
 لقيامه بسداد مبالغ ماليه قيمه البضاعه محل اذني ٠٠متوافر فى حق الطاعن  غير ٠٠الركن االزم  
 والموضحه فى صلب اقراراتهم ٠٠ عن طريق كمبياالت حررها التجار لصالح المطعون ضده ٠٠الصرف 

 المقدمه فى طي اوراق الطاعن
 وايضاح صحه حدوث ذلك يكون فى التسلسل االتي 

 التاجر ( الى العميل ) البضاعه ( نابر  يقوم على بيع تلك الش٠٠الطاعن( 
 على ) البضاعه( بذات قيمه الشنابر  ٠٠بسحب كمبياالت باسم المطعون ضده ) التاجر ( يقوم العميل

 )طبقا لما هو موضح فى االقرارات المقدمه ( اقساط 
 ن الطاعن  والتى يدعي ا٠٠) البضاعه( يتسلم المطعون ضده هذه الكمبياالت وفاء لقيمه ٠٠ومن ثم

 استولى عليها 



 ١٩٠

 وهو مايؤكد 

 ويثبت براءه ساحه ٠٠ مما تنهار معه ركائزها ٠٠عدم قيام الركن المادي الالزم لقيام تلك الجريمه  
 الطاعن من ذلك االتهام الواهي محلها 

 وجماع تلك الدفوع 
لدفاع الجوهري  وقد وردت موصوفه با٠٠قد وردت فى جملتها منكره لالتهام الذى نسب الى الطاعن  

 لذى فقد الزمت محكمه ٠٠حيث يترتب عليهم جميعا لو صادفهم الصحه ان يتغير بهم وجه الراي فى الدعوي 
النقض فى العديد من احكامها انفه الذكر محكمه الموضوع بتحقيقهم بلوغا الى غايه االمر فيهم اوالرد عليهم 

 يبا بعيب االخالل بحق الدفاع باسباب سائغه تؤدي الى اطراحهم واال يصبح حكمها مع
 اال ان محكمه الموضوع 

قد التفتت عن الرد على ذلك الدفاع باسباب سائغه تؤدي الى اطراحه دون النظر الى جديته فى تغيير  
الراي فى الدعوي فلم تقسطه حقه فى البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العامه والمتبعه فى بحث االدله 

 الجنائية 
 ث انها حي

 وذلك فى ٠٠ وجعلتها سالحا تهدر به دفاع الطاعن ٠٠ل وقاله مبتور فحواها ذاعتصمت بدليل متخا 
 قد بني - اول درجه - وقولها بان الحكم المستانف ٠٠استداللها باذني الصرف المقدمان من المطعون ضده 

 على اسباب صحيحه مما يتعين قبوله 
 واتجاه محكمه الموضوع 

لنحو يعد مصادره على المطلوب الن ما اوردته فى مدونات حكمها الطعين من اسباب على ذلك ا 
التؤدي باى حال من االحوال الى اطراح دفاع الطاعن سالف الذكر والذى جاء على نحو جوهري يتغير بتحققه 

ما التفتت  وهو ٠٠ خاصه وان دفاعه جاء منازعا لما ساقه المطعون ضده من دالئل ٠٠وجه الراي فى الدعوي 
لما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد : " عنه وعن تحقيقه محكمه الموضوع مخالفا بذلك حكم النقض القائل 

دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوي ويترتب عليه لوصح تغيير وجه الراى فيها واذا لم تقسطه 
 فيه واقتصرت فى هذا الشان على ما اوردته فى حكمها المحكمه حقه وعني بتحقيقه بلوغا الى غايه االمر

الطراح ذلك الدفاع من اسباب التؤدي الى النتيجه التى رتبت عليها فان الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه 
 واالحاله 

  )٩٥ ص ٢٣ ق ٢٤ احكام النقض س ٢٢/١/١٩٧٣( 
 وهو االمر 

 مما يتعين معه نقضه واالحاله الذى اصبح معه الحكم الطعين مخال بدفاع الطاعن  
 على الرغم من انها جازمه فيما ٠٠عدم التزام محكمه الموضوع فى اجابه الطاعن لطلباته : الوجه الثاني 

  مما يعد اخالال بحق الدفاع ٠٠ارتكنت اليه 

  بادىء ذي بدء 
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تي خولها المشرع  حفاظا على الحقوق ال٠٠ان من موجبات االمور والتى افصح عنها دستورنا الحكيم  
 ٠٠للمتهم ومن بينها حقه الدستوري فى مدافع يدافع عنه وينازع فيما نسب اليه حتى يصل به الى وجه الحق 

 فتتضح االمور وتنتهي موجباتها الى االدانه اوالبراءه 
م  الدستوري العظيم فقد اوضحت محكمه النقض ان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهأواعماال لذلك المبد 

 يخوله ابداء مايعن له من طلبات وتلتزم المحكمه باجابتها متي لم تنتهي الى القضاء بالبراءه 
 والثابت فى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض 

ان الدفاع الجوهري الذى يتعين اجابته وتحقيقه هو ان يكون فى صوره طلب جازم والذى يقرع اذان  
 اودفاعه عنه متمسكا به حتي قفل باب المرافعه اومذكرات مقدمه حتي قفل باب المرافعه المحكمه والينفك المتهم

 اومسطور فى محضر الجلسه 
 واستقر فقه قضاء النقض على ان 

اذا طلب المدافع فى ختام مرافعته البراءه واحتياطيا اجراء تحقيق معين اوطلب مناقشه الصلب مناقشه  
 ا جازما تلتزم المحكمه اجابته متى كانت لم تتجه الى البراءه الطب الشرعي فان ذلك يعني طلب

 واستقرت احكام محكمه النقض على ان 

من المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء المستقره لمحكمه النقض ان كل طلب  
 ان تفصل فيه ويكون او وجه من اوجه الدفاع يدلي به لدي محكمه الموضوع ويطلب اليها على سبيل الجزم

 ان تمحصه وتجيب عليه فى مدونات ٠٠الفصل فيه مما يتغير به وجه الراي فى الدعوي يجب على المحكمه 
 قضاءه واال اصبح حكما معيبا بعيب االخالل بحق الدفاع 

  )١٢٢٦ ص ٣٢١٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 
 وقضى 

 يعد اخالال بحق الدفاع وقصور ذلك انه يتعين ان عدم تعرض قضاء الحكم الدفاع الجوهري اوابراءه 
ا فى ذلك مستمد من بهعلى المحكمه ان ترد على مايثير من المتهم ومرافعه من اوجه دفاع اودفوع وطلبات وواج

  ومخالفه ذلك يعد اخالال من المحكمه بحق الدفاع ٠٠احترام حقوق الدفاع وسالمه تسبيب االحكام 
  )٣٦٤ ص ٢٦ ، س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩،  ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائى سنه ( 

  )٢٩٠ ص ٢٠ ، س ٩٨٥ ص ٢٨ ، س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائى س ( 
 )٥٢٨ ص ٢٥ س ١٠٣٧ ص ٢٨ ، س ١٠٦٦ ، ص ٦٩٩ ص ٣٦نقض جنائى س (

 وكذلك 

الطلب الذى تلتزم محكمه الموضوع باجابته اوالرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه  
 واالصرار عليه فى طلباته الختاميه والينفك عن التمسك به 

  )٣٧ ص ٦ ق ٣٣ احكام النقض س ١٩/١/١٩٨٢( 
 وقضى كذلك 

 بان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخوله ابداء مايعني له من طلبات التحقيق مادام باب المرافعه  
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كمه باحابته متى كانت لم الزال مفتوحا ولو ابدي هذا الطلب بصفه احتياطيه النه يعتبر طلب جازم تلتزم المح
 تستند الى القضاء بالبراءه 

  )١٤٨ ص ٢٢ ق ٣٨ احكام النقض س ٢٨/٢/١٩٨٧( 
 لما كان ذلك 

 وذلك على ٠٠وكان البين ان المدافع عن الطاعن قد التمس من محكمه الموضوع اجابته فى طلباته  
 تهام الموجه ظلما وعدوانا للطاعن سبيل الجزم فى تحقيق غايتها وصوال الى وجه الحق فى الدعوي وفى اال
 وقد تمثلت تلك الطلبات في 

اذني الصرف (طلب بقبول الطعن بالتزوير على السندين المبينين فى صحيفه االدعاء المباشر وهما  :اوال 

  )٦/١١/٢٠٠١ ، ٥/٩/٢٠٠١المؤرخين 

 وجه الجديه
) اذني الصرف (  فى ان ٠٠ الحق  الى ذلك الطلب بغيه الوصول لوجهأيكمن فى ان دفاع الطاعن لج 

 التمت لحقيقه ٠٠ وماسطر عليهما من تواريخ ١٩٩٩ محرران فى عام ٠٠المنسوب للطاعن توقيعه عليهما 
 الواقع بثمه صله 

 وسبيل المدافع اليضاح ذلك 
 مؤكدا بان الطاعن احدث باذني ٠٠اشار فى مذكره دفاعه صوب االوجه المحدث التزوير فيها  

 وكذا اضافه توقيع ٠٠ ٣٤٤ على اذن الصرف رقم ٥/٩/٢٠٠١يرا فى حقيقتها باضافه التاريخ الصرف تغي
 باضافه تاريخ ٨٣١ كذا احدث تغييرا فى تاريخ االذن رقم ٠٠) ...(ء أتحت عباره امين المخزن يقر

  وذلك كله بعد ان زيلها الطاعن بتوقيعه ٠٠ واضاف توقيع امين المخزن ٠٠ ٦/١١/٢٠٠١
 ب الذى بتحققه وهو الطل

 مما يتحقق معه دفاع الطاعن ٠٠ ٩٩ ان اذني الصرف محرران فى عام ٠٠يبين معه للهيئه الموقره  
 لتقديمه دليال قاطعا على سداد قيمه البضاعه محل اذني ٠٠فى انتفاء الركن المادي لالتهام الموجه اله 

اعه فى انقضاء الدعوي الجنائية بمضى  فضال عن تحقيق دف٠٠ وهو ماينهار معه الركن المادي ٠٠الصرف 
 المده لمرور اكثر من ثالث سنوات 

 وفى ذلك 
 ومن انه طلب جازم ٠٠مايثبت مدي جديه الطلب الذى وجهه الطاعن الى هيئه محكمه الموضوع  

 يلتزم عليها تحقيقه 
ضمن حافظه مستندات طلب سماع شهاده الشهود المقدم حيالهم االقرارات الموثقه بالشهر العقاري : ثانيا 

 الى هيئه محكمه الموضوع 

 وجه الجديه

ان دفاع الطاعن لجأ الى هذا الطلب بغيه التدليل لمحكمه الموضوع من ان للواقعه المنسوب اتهامه  
  صوره اخري خالف ما وضحت عليه فى وقائع االدعاء المباشر المقام من المطعون ضده ٠٠فيها 
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 حيث انه 

 على ٠٠)الذين ابتاعوا البضاعه محل اذني الصرف من الطاعن ( ٠٠ التجار  وهم٠٠اجمع الشهود  
 وان المطعون ضده قد استلم قيمه البضاعه بالكامل ٠٠ان الطاعن مندوب مبيعات لدي المطعون ضده 

   ٠٠بموجب كمبياالت صادره عنهم باسمه 
 وهو الطلب الذى بتحقيقه 

 فهو ٠٠عون ضده قد ورد على خالف حقيقه االمر يؤكد صحه دفاع الطاعن من ان مايزعمه المط 
 هذا فضال ٠٠ بل انه مندوب للمبيعات لدي الشركه التى يمثلها المطعون ضده ٠٠ليس وكيال بالعموله لديه 

 اى ان الركن المادي في جريمه خيانه االمانه غير ٠٠عن ان المطعون ضده استلم قيمه البضاعه بالكامل 
  االدعاء المباشر فاقدا لسنده القانوني الالزم لقيامه متوافر مما يكون معه ذلك

 ومن ذلك 

يتضح مدي جديه الطلب الذى وجهه الطاعن صوب هيئه محكمه الموضوع ومن انه طلب جوهري  
 احقاقا لدفاعه القائم امام هيئتها فيجب عليها تحقيقه 

 ان العالقه مع الطاعن عالقه طلب ندب خبير لالطالع على دفاتر المطعون ضده التجارية حيث: ثالثا 

  ٠٠تجارية وثابته بدفاتر المطعون ضده 

  وجه الجديه

 ومن المتعارف ٠٠ والتي هي تجارية بحته ٠٠يتمثل فى مدي العالقه بين الطاعن والمطعون ضده  
 ٠٠عتها  والتى يبين من مطال٠٠عليه بان تلك المعامالت يتعين على المطعون ضده اثباتها فى دفاتره التجاريه 

 ٠٠ ٩٩ حيث ان تلك البضاعه مثبته على نحو يوضح ان استيرادها تم خالل عام ٠٠مدي تهاتر ادعاءه 
 هذا فضال عن ٠٠ بموجب كمبياالت على الوصف الموضح سلفا ٠٠ومثبت كذلك فيها استالمه لكامل قيمتها 

تحقه على عاتق المطعون ضده  من ان له مبالغ مس٠٠مايبين من مطالعتها من صحه ما ابداه دفاع الطاعن 
 تهربا من سدادها وكانت دافعا له الحداث ذلك االتهام الواهي 

 وهو الطلب الذى بتحققه
 فى كيديته ٠٠ ويفضح مزاعم المطعون ضده ٠٠يؤكد صحه مايركن اليه مدافع الطاعن فى دفاعه  

  تهربا من حقوق الطاعن حياله ٠٠وتلفيقه لذلك االتهام 
 ومن ذلك 

 مدي جديه الطلب الذى وجهه الطاعن صوب هيئه محكمه الموضوع ومن انه طلب جوهري يتضح 
 احقاقا لدفاعه القائم امام هيئتها فيجب عليها تحقيقه 

 وعلى الرغم 
من ان مايطالب به دفاع الطاعن من هيئه المحكمه قد ورد على سبيل الجزم فى ان تفصل فيه وتعمل  

 بتحقيقها يتغير وجه الراي فى الدعوي  والتى ٠٠على تحقيق غايته منه 
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 اال ان 
محكمه الموضوع قد جنحت عنه وعن تحقيقه دون ان تضع مبرر لذلك في مدونات حكمها الطعين  

 اشترطته عليها محكمه النقض واوجبت اعماله حتى يسلم حكمها من االخالل بحقوق المدافع ما مخالفه بذلك 
 وهو االمر 

 سيم بحقوق دفاع عن الطاعن فيتعين نقض الحكم الطعين واالحاله الذى يؤكد االخالل الج 
االخالل بحق الدفاع فى عدم ايراد اوجه دفاعه المسطور بحوافظ المستندات والرد عليها : الوجه الثالث 

 واقساطها حقها فى البحث والتمحيص 

 حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان 

رات كان اوحوافظ مستندات هو متممه للدفاع الشفوي وتلتزم المحكمه من المقرر ان الدفاع المكتوب مذك 
 بان تعرض له ايرادا وردا واال كان حكمها معيبا بالقصور واالخالل بحق الدفاع 

  )٥٦ لسنه ٣١٣ طعن - ١٩١ - ٢٤ - ٤٢ س ١٩/١/٩١نقض ( 
  )٣٧٨ - ٨٢ - ٣٥ س ٣/٤/٨٤نقض ( 
  )٥٧٩ - ١١٠ - ٢٩ س ١١/١/٧٨نقض ( 

  )٦٣ - ١٣ - ٢٨ س ١٦/١/٧٧نقض ( 
  )١١٣ - ٢٤ - ٢٧ س ٢٦/١/٧٦نقض ( 
  )١٣٧٨ - ٢٨١ - ٢٠ س ٨/١٢/٦٩نقض ( 

 وقضى ايضا 

ان كان الثابت من المستندات التى يعتمد عليها الطاعن فى اثبات دفاعه قد قدمت منه بعد حجز  
لمحكمه االلتفات عنها ولكن اذا القضيه للحكم ولم يكن مرخصا له من المحكمه فى تقديمها فذلك مما يسوغ ل

كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع امام المحكمه وكان دفاعه جوهريا قد ترتب عليه لوصح تغيير وجه الراي فى 
الدعوي وكانت المحكمه لم تعني بتحقيق هذا الدفاع او ترد عليه فان حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه مما 

 يستوجب نقضه 
  )٩٧٧ - ٣٦٤ - ٣ س - ٢٠/٥/٥٢نقض ( 

 وكذا 

تمسك الطاعن بدالله المستندات المقدمه منه فى نعي ركن الخطأ يعد دفاعا هاما فى الدعوي ومؤثرا فى  
 فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم ٠٠مصيره واذا لم تلق المحكمه باال الى هذا الدفاع 

 االمر فيه بل سكتت عنه ايرادا له وردا عليه ولم تتحدث عن تلك تقسطه حقه وقضى بتمحيصه بلوغا الى غايه
المستندات مع مايكون لها من دالله فى نفي عنصر الخطأ ولو انها عنيت ببحثها لجاز ان يتغير وجه الراي فى 

 الدعوي فان حكمها يكون معيبا بالقصور 
  )١٤٦ - ٣٠ - ٢٤ س ١١/٢/٧٣نقض ( 
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 وايضا 

حات حافظه المستندات المقدمه للمحكمه االستئنافيه وسكوت الحكم عنه ايرادا الدفاع المثبت فى صف 
 وردا عليه يصمه بالقصور المبطل له 

  )١٠١ - ٣١ - ٢٤ س ١١/٢/٧٣نقض ( 
 كما قضى 

لما كان وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق اسباب الحكم المستانف الذى اغفل االشاره الى دفاع  
ن المستندات المقدمه منها اثباتا لهذا الدفاع مما يبين منه ان المحكمه واجهت عناصر الطاعنه ولم يورد مضمو

 وهي على ٠٠الدعوي والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها وانها اطرحت هذا الدفاع 
 الذى يصم الحكم بينه من امره وبعد ان قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه االمر

 ويعجز محكمه النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومن ثم ٠٠المطعون فيه بالقصور فى البيان 
 يتعين نقضه واالعاده دون حاجه الى بحث باقى اوجه الطعن 

  )٦٦ - ٣ - ٣٩ - ٤/١/٨٨نقض ( 
 كما قضى 

 على حد السواء انه اذا كان الحكم قد لما كان من المقرر فى قضاء محكمه النقض المدنيه والجنائيه 
اقتصر على االشاره الى المستندات المقدمه فى الدعوي والتحقيق الذى اجري فيها ولم يبين وجه ما استدل به 

 من ذلك على ثبوت الحقيقه التى اسس عليها قضاءه فهذا قصور فى التسبيب يستوجب نقضه 
 )٥٥٩ عاما ص ٢٥ء االول من مجموعه احكام النقض  ق الجز١٥ لسنه ١٨ طعن رقم ٢٩/١١/١٩٤٥جلسه (

 كذلك 

اذا لم يتحدث الحكم عن مستند هام فى الدعوي رغم تمسك الخصم ذى المصلحه بما فيه من الدالله  
 على صحه دعواه فانه يكون معيبا بقصور اسبابه 

  )١٠٥ قاعده ٦٦٤ ق ص ١٥٠ س ١٤٠ طعن رقم ٢٢/٥/١٩٤٦المرجع السابق جلسه ( 
 ان ذلك لماك

وكان الثابت ان المدافع عن الطاعن قد تقدم بالعديد من المستندات كقرينه على صحه دفاعه مبتغيا من  
 وراءها تغيير راي هيئه محكمه الموضوع صوب حقيقه الواقع 

 ومن بين هذه المستندات التالى

 المستند االول 
... ، ... ، ... ، ... ، ... /ل من السيدوقد تضمن اقرارات بشهاده موثقه بالشهر العقاري صادره عن ك 

 وهم التجار الذين ابتاعوا البضاعه موضوع اذني الصرف ...  ،
 وقد استدل دفاع الطاعن منه 

والتى ) ...(على صحه دفاعه من انه تعامل على تلك البضاعه بوصفه مندوب مبيعات فى شركه  
الكامل بموجب كمبياالت داله على ذلك صادره من  قد تم سداد قيمه تلك البضاعه ب٠٠يمثلها المطعون ضده
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 وهو االمر الذى يتحقق معه الدفع بعدم قيام اركان جريمه خيانه االمانه فى ٠٠هؤالء التجار للمطعون ضده 
  النهيار ركنها المادي ٠٠حق الطاعن 

 المستند الثاني 

 هي   سندا االتهام الوا٨٣٠ ، ٣٤٤الصوره الكربونيه الذني الصرف رقمي  
 وقد استدل الدفاع منه 

 فى طعنه بالتزوير على اصلى اذني الصرف وذلك باضافه التواريخ ٠٠على صحه طلبه الجازم  
 من جهه ومن جهه اخري حتى ٠٠ حتي يتمكن من تلفيق االتهام نحو الطاعن ٠٠وتوقيع امين المخزن عليها 

  الكمبياالت الداله على ذلك يتمكن من عرقله اثبات الطاعن فى سداده قيمه البضاعه بموجب
 المستند الثالث

 كشف الحساب الموضح فيه كيفيه سداد قيمه البضاعه موضوع اذني الصرف 
 وقد استدل الدفاع منه 

على فقدان االدعاء المباشر للسند القانوني الالزم لقيامه اال وهو تحقق عنصر االختالس في خيانه  
سداد كامل قيمه البضاعه ليد المطعون ضده قبل اقامه ادعاءه  حيث ان ذلك المستند يوضح ٠٠االمانه 

 المباشر ذاته
 المستند الرابع 

 ) كنتري(بيان يوضح جميع ارقام الموديالت الخاصه بماركه الشنابر موضوع البضاعه   
 وقد استدل الدفاع منه 

االرقام لم  حيث ان تلك ٠٠على تهاتر دفاع المطعون ضده وحججه صوب ذلك االتهام الراهن  
 بتقديمه لمستندات خاصه ببضاعه اخري لم يتسلمها ٠٠تتضمنها اوراقه مما يؤكد محاولته فى تضليل العداله 

 االمر الذى يؤكد ان مايدعيه المطعون ضده بصحيفه ادعاءه المباشر ماهو اال مزاعم منبته الصله ٠٠الطاعن 
 بحقيقه الواقع 

 وعلى الرغم 

 الموضوع ٠٠ات وغيرها الكثير مما تقدم بها دفاع الطاعن لهيئه المحكمه من ان جماع تلك المستند 
  متمسكا بداللتها فى براءه الطاعن مما نسب اليه ٠٠

 اال ان 
 استند عليهم ٠٠ ودفاع ٠٠محكمه الموضوع لم تتعرض لتلك المستندات وال بما تمثله من دالله وقرائن  

 بل ان محكمه الموضوع اسقطت جماع تلك المستندات ٠٠ االتهام المدافع عن الطاعن تاكيدا لبراءته من ذلك
 من تحصيلها وبحثها ملتفته عنها جمله وتفصيال 

 وهو االمر 
الذي تكون معه محكمه الموضوع لم تلتزم فى تعرضها لدفاع الطاعن المسطور على حوافظ المستندات  

 فلم تردها فى حكمها الطعين ولم تقسطها حقها ٠٠  ايرادا لها وردا عليها٠٠على الرغم من انها متممه لدفاعه 
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 بما ٠٠فى البحث والتمحيص مع ان ماتضمنه يعد دفاعا جوهريا بتحقيقه مايتغير به وجه الراي فى الدعوي 
 ينبىء باخالل جسيم فى حقوق الدفاع استطال الى الحكم المطعون فيه فيتعين نقضه واالحاله 

 نفيذ اما عن الشق المستعجل بايقاف الت
لما كان المشرع وان لم يورد معيارا يستهدي به فى وقف تنفيذ الحكم اال انه اعتصم بالقواعد الوارده فى  

 فان هذا االيقاف يجد مسوغه باالوراق حيث ان الثابت من مطالعه ٠٠قانون المرافعات المدنيه والتجاريه 
لواقع والقانون بما يجعلها حريه بالقبول جديره االسباب التى بني عليها الطعن الماثل انها قد صادفت صحيح ا

ه اجزاءه االمر فبالحكم على مقتضاها وهو مايتاكد معه مدي البطالن الذى طوق الحكم الطعين وشابه فى كا
الذى ينعقد معه ركن الجديه واالستعجال فضال عن ركن الخطر المتمثل بما فى تنفيذ الحكم المطعون فيه 

 فضال عن ان الطاعن يشغل مركزا فى الوسط التجاري ٠٠اديه وادبيه يتعذر تداركها مايصب الطاعن باضرار م
 والشك ان فى تنفيذ العقوبه الحابسه للحريه مايترتب عليه الحاق اضرار جسيمه بعمله ومكانته قد تؤدي الى ٠٠

ذ لحين الفصل فى اسباب ضياع مستقبله وهو ما يتوافر معه الشروط الموضوعيه والقانونيه المبرره اليقاف التنفي
 الطعن المرجح القبول ان شاء اهللا 

 بناء عليه 

 يلتمس الطاعن من عداله هيئه محكمه النقض الموقره الحكم  

 بقبول الطعن شكال :  اوال
بتحدـيـد اـقـرب جلســه للنظــر ـفـى الطـلـب العاجــل والقضــاء بصــفه مســتعجله بوـقـف تنفـيـذ الحكــم المطعــون :  ثانيا

  موضوع الطعن الماثل فيه لحين الفصل فى
 -:وفى الموضوع :  ثالثا

...  جــنح بــوالق الــدكرور والمقيــد اســتئنافيا تحــت رقــم ٢٠٠٢لســنه ... بــنقض الحكــم المطعــون فيــه رقــم 
  ٢٨/٦/٢٠٠٤ بوالق الدكرور والصادر بجلسه -جنوب الجيزه مستأنف  جنح ٢٠٠٤سنه ل

 والقضاء 
 -: اصليا 

 هو منسوب اليه بنقض الحكم وبراءه الطاعن مما  
 -:احتياطيا 
نقض الحكم واحاله القضيه الى محكمه جنوب الجيزه الكليه دائرة جنح مستانف بوالق الدكرور للفصل ب

 فى موضوعها مجددا امام هيئه مغايره 
 وكيل الطاعن             

 
        المحامي بالنقض           
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 باسم الشعب
 محكمة استئناف القاهرة 

 جنايات محكمة ال
 الدائرة الثانية أ طعون نفض الجنح 

  .٢٠/٦/٢٠١٠بالجلسة العلنية المنعقدة بسراي المحكمة يوم األحد الموافق 
 رئيس المحكمة     أيمن كامل عباس / برئاسة السيد المستشار 

 رئيس المحكمة     ياسر عبد اهللا الشرقاوي /  وعضوية السيدين 
 رئيس المحكمة      اد أحمد محمد ميع/   والمستشارين 

 وكيل النيابة     أحمد عبد الرحيم /  وحضور السيد األستاذ 
 أمين السر     يوسف زهدي /   وحضور السيد 

 اصدرت الحكم اآلتي 
 فــــي قضــــية الجنحــــة ٢٨/٦/٢٠٠٤ ق عــــن الحكــــم الصــــادر بجلســــة ٧٤لســــنة ...... فــــي الطعــــن رقــــم  

 )  جنح بوالق الدكرور٢٠٠٢لسنة (.... جيزة  س جنوب ال٢٠٠٤لسنة ..... المستأنفة رقم 
 المرفوع من 

 .............. الطاعن 
 ضـد

 النيابة العامة 
 الوقائع 

 .بعد اإلطالع علي األوراق وسماع التقرير الذي تاله السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة  
 .وحيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 

 مـــن قـــانون ٣٤١ن الحكـــم المطعـــون فيـــه دان الطـــاعن بجريمـــة التبديـــد المعاقـــب عليهـــا بالمـــادة وحيـــث أ 
 بتـعـديل بعــض أحـكـام ـقـانون اإلجــراءات الجنائـيـة ـقـد صــدر بعــد ٢٠٠٦ لســنة ١٤٥وـكـان الـقـانون رـقـم . العقوـبـات 

ي عليــه ولوكيـلــه ـمــن قــانون اإلجــراءات الجنائيــة وأجـــاز للمجنــ) أ (  مكــرر ١٨وعــدل ـنــص المــادة . ذلــك الحكــم 
الخاص في الجنحة التي دين الطاعن بها أن يطلب إلي النيابة العامة أو للمحكمة بحسب األحوال إثبـات صـلحة 

: كما أجاز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه ، ونصت المادة في فقرتهـا األخيـرة علـي أنـه .. مع المتهم 
وال أثر للصلح علي .. ة ولو كانت مرفوعه بطريق االدعاء المباشر يترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائي" 

 ".حقوق المضرور من الجريمة 
فإن القانون الجديد يكون هو األصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بـات وهـو  

ٕت واجــراءات الطعــن  فــي شــأن حــاال١٩٥٩ لســنة ٧٥ مــن الـقـانون رقــم ٣٥الواجــب التطبيــق ، ولمــا كانــت المــادة 
أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقيذ الحكم مـن تلقـاء نفسـها لمصـلحة المـتهم إذا صـدر بعـد الحكـم 

 مما يوفر وجها لنقض الحكم واإلعادة حتى تتاح للطاعن فرصة . المطعون فيه قانون يسري علي واقعة الدعوى 
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ســالف اـلـذكر ، دون حاجــة لبحــث ســائر أوجــه ) أ ( رر  مـكـ١٨محاكمـتـه ـمـن جدـيـد عـلـي ضــوء حـكـم ـنـص المــادة 
 الطعن

 فلهذه األسباب 
 بقبول الطعن شكال وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واإلعادة : حكمت المحكمة  

 رئيس المحكمة               امين السر 
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 باسم الشعب

 محكمة النقض

 الدائرة الجنائية

 )أ(الخميس 

 

  نائب رئيس محكمة النقض  رضا القاضي / رئاسة السيد المستشار المؤلفة ب

 أبو بكر البسيوني  و  محمد محجوب / وعضوية السادة المستشارين 

 نبيل الكشكي  و         أحمد حافظ 

            نواب رئيس المحكمة 

 محمد السنباطي / وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد 

 وليد رسالن / سر السيد وأمين ال

 في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 

  ٢٠١٠ من سبتمبر سنة ١٦ هـ الموافق ١٤٣١ من شوال سنة ٧في يوم الخميس 

 أصدرت الحكم اآلتي 

 قضائية .. لسنه .. نظر الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 

 المرفوع من 

 يه محكوم عل        / السيد 

 ضــد

 النيابة العامة 

.. المقيـدة بالجـدول الكلـي بـرقم ( البسـاتين .. سـنة .. فـي قضـية الجنايـة رقـم  الطـاعن ةالعامـة تهمت النيابإ

  محافظة القاهرة –بدائرة البساتين .. سنه .. من .. بوصف أنه في يوم .. ) سنة 

 .حوال المصرح بها قانونا أل غير ايف ) احشيش( بقصد االتجار جوهرا مخدرا أحرز : أوال 

 في غير األحوال المصرح بها قانونا ) حشيشا ( أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا : ثانيا 

 .وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد الوصف الواردين بأمر اإلحالة 

 ـمـن ٤٢/١ ، ٣٨/١ ، ٢  ،١ عـمـال ـبـالمواد ٢٠٠٩ـسـنة .. ـمـن .. والمحكـمـة الـمـذكورة قضــت حضــوريا ـفـي 

ـانون رقــم  ـد رقــم ١٩٦٠ لســنة ١٨٢الـق ـالقوانين والبـن ـاني مــن الجــدول رقــم ٥٦ المعــدل ـب ) ١( مــن القســم الـث

 مـن قـانون العقوبـات ١٧ مع إعمال المادة ١٩٩٧ لسنة ٤٦الملحق بالقانون األول وقرار وزير الصحية رقم 

لمـدة ثـالث سـنوات وبتغريمـه خمسـين ألـف جنيـه عـن بمعاقبة المتهم بالسـجن المشـدد . بشأن التهمة الثانية 

تهمة إحرازه لجوهر الحشـيش المخـدر بغيـر قصـد بـالحبس مـع الشـغل لمـدة سـنة واحـدة وبتغريمـه عشـر أالف 

جنيه عن التهمة الثانية وبمصادرة الحشـيش المخـدر المضـبوط باعتبـار أن اإلحـراز فـي التهمـة األولـي مجـردا 

 .من القصود 



 ٢٦٧

 .. سنة .. من .. يه في هذا الحكم بطريق النقض في فطعن المحكوم عل

حمــدي خليـفـة المحــامي / موقـعـا عليهــا مــن األســتاذ .. ســنة .. مــن .. وأودعــت مــذكرة بأســباب اـلـنقض ـفـي 

 بالنقض 

 .وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة 

 المحكمة

الذي تاله السـيد المستشـار المقـرر والمرافعـة وبعـد المداولـة بعد اإلطالع علي األوراق وسماع التقرير 

 .قانونا

 .من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 

وحيث أن مما ينعـاه الطـاعن علـي الحكـم المطعـون فيـه إنـه إذ دانـه بجريمتـي إحـراز جـوهر الحشـيش 

في التسـبيب والفسـاد فـي االسـتدالل ، ذلـك ٕالمخدر مجردا من قصوده واحرازه بقصد التعاطي قد شابه القصور 

بأنه قرر في عبارة عامة معماة ، بما تتوافر به أركان الجريمتين اللتين دان الطـاعن بهمـا كمـا نفـت المحكمـة 

عـنـه قصــد التـعـاطي بالنســبة للوصــف األول ـمـن االتـهـام مــع أنـهـا أثبتـتـه للوصــف الـثـاني وأنزـلـت ـبـه عقوبـتـه 

ممـا يعيـب . اخـتالل صـورة الواقعـة فـي ذهـن المحكمـة وتناقضـها فـي حكمهـا بمنطوق حكمها مما ينبىء عن 

 .الحكم بما يستوجب نقضه 

حيـث أن واقعـة االتهـام حسـبما اسـتقرت " وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعـة الـدعوى فـي قولـه  

 تتحصل فـي أن في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما دار بشأنها من تحقيقات بجلسة المحاكمة

التحريـات الـسـرية الـتـي أجراهـا العقـيـد خاـلـد عبـد العزـيـز ـسـيد أحمـد المـفـتش ـبـإدارة مكافحـة المـخـدرات بالـقـاهرة 

ـا ويحــتفظ بمســكنه بحــانوت  ٕأـكـدت حـيـازة واحــراز المــتهم للمــواد المخــدرة ـفـي غـيـر األحــوال المصــرح بهــا قانوـن

... ه عـلـي النياـبـة المختصــة فأذـنـت ـلـه بـتـاريخ وعرضــ.... المالـبـس الممـلـوك ـلـه فـحـرر محضــر ـبـذلك بـتـاريخ 

 مساءا بتفتيش شخصه ومسكنه ومحل المالبس المملوك له لضـبط مـا بحوزتـه مـن المـواد المخـدرة ٢الساعة 

 ٨ر١٥وتمكـن مـن ضـبطه حـوالي السـاعة ... ونفاذا لذلك اإلذن انتقـل وبرفقتـه قـوة مـن الشـرطة السـرية يـوم 

د جلديـة بفتحهـا عثـر بـداخلها علـي عـدد خمـس قطـع مختلفـة األحجـام مـن صباحا أمام مسكنه حامال حقيبة ي

مادة داكنة اللون ثبـت أنهـا لجـوهر الحشـيش المخـدر وفـارغ علبـه سـجائر مـارلبورو والتـي تحـوي عـدد عشـرة 

سجائر ملفوفة بورق البفرة والمخلوط دخانها بجزئيات صغيرة مـن ذات الجـوهر سـالف الـذكر وقـد وزنـت كميـة 

 جم قائم باللفافات بميـزان المعمـل الكيمـاوي بمصـلحة ٨٧ر٢١در المضبوط بالقطع الخمس حوالي جوهر المخ

الطب الشرعي بوزارة العدل ، وبمواجهته للمـتهم أقـر لـه بـإحرازه للجـوهر المخـدر المضـبوط والسـجائر ومـا بهـا 

 ال يخـرج عـن مضـمون ثم أقام الحكم قضاءه علي ما شـهد بـه ضـابط الواقعـة والـذي" من ذلك بقصد التعاطي 

وحيـث أنـه عـن قصـد المـتهم مـن إحـراز الجـوهر " ما سبق بيانه ، ثم عرض الحكـم للقصـد مـن اإلحـراز بقولـه 

المضبوط باالتهام األول المسند إليه فـإن المحكمـة ال تسـاير النيابـة العامـة مـن حيـث أن قصـده كـان اإلتجـار 

يد تعاطيه أو استعماله الشخصي وبات القـدر التـيقن فـي  كما خلت مما يف–فيها لخلو األوراق من دليل يؤيده 

ثـم أوقعـت عليـه المحكمـة عقـوبتي اإلحـراز " األوراق أن قصده من إحرازه هو القصد المجـرد مـن تلـك القصـود 
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وكان هذا االستدالل علي الصـورة المبهمـة التـي ، لما كان ذلك . المجرد من أي قصد واإلحراز بقصد التعاطي 

حـكـم ال يتســنى مـعـه لمحكـمـة اـلـنقض معرـفـة ـمـا إذا كاـنـت النتيـجـة القانونـيـة الـتـي انتـهـت إليـهـا ورد بـهـا ـفـي ال

لمـا كـان ذلـك ، فـإن الحكـم المطعـون فيـه يكـون . المحكمة هي التطبيق الصحيح للقانون علي واقعة الدعوى 

 .طعن معيبا بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه واإلعادة دون حاجة إلي بحث باقي أوجه ال

 فلهذه األسباب

 ٕبقبول الطعن شكال ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية إلي : حكمت المحكمة 

 .محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى 

 نائب رئيس المحكمة      أمين السر 
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