
                                                      

 
 
 
  

 

����� ��	 
 قضالمحامي بالن

����� ��	 
�� 

 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   

 
 



 ٢

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 مذكرات باسباب

 الطعن بالنقض الجنائي                 

 ا�صدار الثامن عشر                  

 

 

 

 

 

 

 



 ٣

 

 المادة العلمية

 إھداء

 حمدي خليفة

 نقيب المحامين

 رئيس اتحاد المحامين العرب

.......................... 


	 ������ء���� ����� 

	������� 


	ء ��� ������
com.HamdyKhalifa.www 

com.blogspot.hamdykhalifa://http/ 
2khalifa.hamdy/com.facebook.www://https 

Hamdykhalifa/com.twitter://https 

hamdy_khalifa_2007@yahoo.com 

 ) ٠٠٢  (٠١٠٠٤٣٥٥٥٥٥  –) ٠٠٢( ٠١٢٢٢١٩٣٢٢٢ :مصر 
 )٠٠٢٠٢(٣٥٧٢٩٥٠٧:  فاكس    )٠٠٢٠٢(٣٥٧٢٤٤٤٤: تليفون 

 ٠٠٩٧١٥٠١١١٤٢٣١   /   ٠٠٩٧١٥٦١٤١٠١٠٥: دبي 

 

 



 ٤

 
                                            

 
 

 ����� 

الموظف العام هو كل شخص يعهد إليه بوظيفة دائمة في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص 

القــانون الـعــام األخـــرى بــالطريق المباشـــر ، عـــن طرـيــق شــغله منصـــبا ـيــدخل فــي التنظـــيم اإلداري ـلــذلك المرـفــق ، 

را من السلطة المختصة من الجدير بالذكر أنـه سـيعرض علـى مجلـس     بصفة مستمرة ، على أن يصدر بتعيينه قرا

أتعرض لبنود هذا القـانون فقـد تعـرض لهـا  ولن الشعب ضمن حزمة القوانين المرجو تعديلها قانون الوظيفة العامة

 قضـاة مجلـس الدولـة ٢٠٠٦ مـن ديسـمبر ١٤غيري ، فقد نشرت صحيفة المساء اليومية ، يـوم الخمـيس الموافـق 

ٕون قانون الوظيفة العامة ، اتهمـوه بتشـريد العـاملين ، واغفـال مبـدأ النقـل ، وحرمـان المرضـي مـن األجـازات يهاجم
 الجهاز اإلداري ليس للتكافل االجتماعي ، الحكومـة تضـمن كفالـة المـريض ، والتعاقـد يحقـق –احمد درويش / د(

 فقــرات مــن مشــروع قــانون الوظيفــة ١١ ص ١٥/٥/٢٠٠٦بينمــا نشــرت صــحيفة األهــرام يــوم ) العداـلـة والمســاواة 

العامة أعدتها المستشارة نجوى صادق المهدي نائب رئيس هيئة النيابة اإلدارية ، وعدت مالحظاتهـا حـول العديـد 

من مواده ، وقبل ذلك بزمن وجيز انتقد أخر القانون من حيث اعتماده التعاقد كأسلوب وحيـد للتعيـين لسـنا بصـدد 

ون إنما لالفت للنظر والذي لم ينتبه إليه الكثيرون هو ما هي طبيعة عالقـة الموظـف التعرض لنصوص هذا القان

لـقـد ـكـان الســائد ـفـي فرنســا فقـهـا وقضــاء حـتـى أواخــر الـقـرن التاســع  بالدوـلـة ـفـي ظــل هــذا الـقـانون المزمــع صــدوره ؟

تحــاق بالوظيفــة العامــة عشــر أن العالقــة بــين الدولــة والموظــف العــام ، إنمــا هــي عالقــة تعاقديــة ال تنظيميــة فاالل

مجرد إيجاب من الموظف العام يقابله قبول من الجهة اإلدارية وبذلك ينعقد بينهما العقد بتوافـق إرادتيهمـا ، تمامـا 

بذات األسلوب الذي تعقد به عقـود العمـل الخاصـة فـي القـانون المـدني وقـد سـاد هـذا الـرأي فـي زمـن كـان القـانون 

قـات ، فهـو الـذي يحكـم كـل العالقـات سـواء كانـت اإلدارة العامـة طرفـا فيهـا أم لـم المدني هـو السـيد فـي كافـة العال

هـــي صـــاحبة االختصـــاص ـفــي حســـم ســـائر المنازعـــات عـــن ) العادـيــة ( تـكــن كـــذلك كـمــا كاـنــت المحـــاكم المدنـيــة 

اإلداري مشاكل الوظيفة العامة في ظل سيطرة قواعد القانون المدني علـى سـائر العالقـات هـذا بينمـا كـان القـانون 

طفال يحبو ، ولم يبلغ درجة من النضج واالكتمال ومن أجل ذلك نستطيع القول أن العالقة بين الموظـف والدولـة 

 هــذه هــي النظــرة ٠٠، إنمــا هــي عالقــة تعاقديــة مســتمدة مــن نصــوص العقــد المبــرم بــين الدولــة والموظــف العــام 

  هذه النظرة قد تعرضت لنقد شديد ، فقد تنبه الكثير السائدة حتى أواخر القرن التاسع عشر ومن الالفت للنظر أن
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من فقهاء القانون العام إلي الفـارق الكبيـر بـين عقـود القـانون الخـاص وبـين عالقـة الدولـة بموظفيهـا فـاإلدارة تنفـرد 

وحـــدها بوضـــع شـــروط العمـــل ـلــديها بإرادتهـــا المنـفــردة ، ودون أن تناقشـــه أو تســـاومه ، بينمـــا ـيــتم ذـلــك ـفــي عـقــود 

 شريعة المتعاقدين هو أحد مباديء العالقة التعاقدية في ظل القانون القانون الخاص هذا ومن المسلم به أن العقد

الخـــاص ، بينـمــا أن عالـقــة الدوـلــة بموظفيـهــا هـــي عالـقــة محكوـمــة ـبــإرادة ـمــن جاـنــب واحـــد ، وهـــي إرادة الدوـلــة ، 

 .باإلضافة لتنافي مبدأ العقد في الوظيفة العامة مع مبدأ دوام وضمان سير المرفق العام 

ام ســير المرفــق العــام فــي ظــل عالقــات عقديــة تخضــع للقــانون الخــاص ، مــن هنــا رأي فكيــف نضــمن دو 

 الكثير من رجال الفقه في القانون اإلداري أن العقد الذي يربط الموظف بالدولة يخضع لمباديء القانون العام 

قدـيـة مــن أساســها إال أن هــذا األمــر ـلـم ـيـرق لفقهــاء الـقـانون العــام ، فـقـد رـفـض غــالبيتهم فكــرة العالـقـة التعا 

لتنافيها مع مبدأ دوام سير المرفق العـام ، ومـع مقتضـيات الصـالح العـام ، وانتهـي األمـر إلـي أن عالقـة الموظـف 

بالدولــة ، هـــي عالقــة الئحـيــة تنظمـهــا القــوانين والـلــوائح ، ويترـتــب علــى ذـلــك أن اإلدارة تمـلــك حــق تـعــديل أحـكــام 

رة الموظف ، حتى لو كان فـي هـذه التعـديالت إنقـاص لمزايـاه الماديـة الوظيفة بإرادتها المنفردة دون حاجة الستشا

أو األدبيــة ، كمــا أنــه ال يجــوز للموظــف فــي ظــل العالقــة الالئحيــة والتنظيميــة عــدم جــواز امتنــاع الموظــف عــن 

 ة الجماعية أو اإلضراب عن العمل العمل سواء باالستقال

ارات إداريــة وبالتــالي ينعقــد االختصــاص لمجلــس والقــرارات التــي تصــدر فــي حــق المــوظفين إنمــا هــي قــر 

كمـا تخضـع  الدولة ، خاصة أن مصر تأخذ بمبدأ القضاء المزدوج قضاء إداري مستقل تماما عن القضاء العادي

اإلدارة العامة لرقابـة القضـاء اإلداري المتمثلـة فـي إمكـان الطعـن فيهـا باإللغـاء أمـام مجلـس الدولـة ومجلـس الدولـة 

 وهــل يقصــد بالعالـقـة العقدـيـة كأســلوب وحـيـد للتعـيـين ـفـي ظــل ٠٠اء مســتقلة فهــل ـيـتقلص دوره هــذا هــو جهــة قضــ

 !!قانون الوظيفة العامة العودة للروح السائدة في بداية القرن التاسع عشر ، وهل يسير الزمن للوراء 
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القضيتين ى إمبابة فنف مركز أاالبتدائية دائرة جنح مستالجيزة الصادر من محكمه شمال  
 ....، ....  ى والمقيدتان تحت رقمبةإمبا جنح مركز ٢٠٠٣ لسنه .... ، ٢٠٠١لسنه .... رقمي 
 . ٩/٣/٢٠٠٤ ةسبجلوالصادر  ) إمبابةمركز (الجيزة  شمال أنف جنح مست٢٠٠٣لسنه 

���	� �� ����
�  
 ���� 	����� ����� 

 الحكـم إلغـاء بقبول االسـتئناف شـكال وفـى الموضـوع ب٢٠٠٣لسنه ....  االستئناف رقم يف:  وال أ
  المتهمين ةبراءب والقضاء مجدداأنف مستال
 ١-  ....  
 ٢-  ....  

وفى الموضوع بتعديل الحكم   بقبول االستئناف شكال٢٠٠٣ لسنه ....ى االستئناف رقم ف:  ثانيا 
له فيما عدا بالنسبة  التأييدسنه مع الشغل و.... /  واالكتفاء بحبس المتهم ٠٠ المستأنف

ه بمصروفاتها ٕالزام منه وةالمقامالدعوى المدنية  ورفض ٠٠ بالمصروفات ٕالزامهذلك و
 .محاماةتعاب أ جنيه ٧٥ومبلغ 

 ا مى منطوقهفقد قضيا إمبابة وكان الحكمان االبتدائيان والصادران من محكمه جنح مركز  
 ١٧/٥/٢٠٠٣إمبابة بجلسة  جنح مركز ٢٠٠١لسنة .... رقم الجنحة ى فالحكم الصادر  :وال أ

 اختصم بموجب ادعاءه الجيزة التي  شمال ستأنفم جنح ٢٠٠٣ لسنه .... برقم والمقيدة
 .الطاعن ألول المباشر بها المطعون ضده ا

� ��� ����
�  
���� ����� 	�����  

 التنفيذ إليقاف جنيه ٢٠٠٠ وكفالة ثالث سنوات مع الشغل - الطاعن -بحبس المتهم  
تعاب أا مقابل  جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ خمسون جنيه٢٠٠١مؤقتا ومبلغ 

 . والمصروفات المحاماة
 ٣/٩/٢٠٠٣إمبابة بجلسة  جنح مركز ٢٠٠٣لسنه .... رقم الجنحة  فيالحكم الصادر : ثانيا 

اختصم بموجب ادعاءه والتي شمال الجيزة مستأنف  جنح ٢٠٠٣لسنه .... برقم والمقيدة 
 . األول والثانيةالمباشر بها الطاعن المطعون ضدهما 
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 ٥٠٠ وكفالة سنتين مع الشغل -األول والثانية  المطعون ضدهما -بحبس كال المتهمان  
 جنيه ٥٠ على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ ٢٠٠١لزامهما بان يؤديا مبلغ ٕاجنيه لوقف التنفيذ و

 .والمصاريف محاماة تعاب أ

 � 	��� 
! "� :$%
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 ختامها فيبطريق االدعاء المباشر ضد الطاعن طالبا ألول ها المطعون ضده اأقامقد 

 من قانون ٣٤١ المادة في المنصوص عليها العقوبة أقصى بتوقيع - على الطاعن -الحكم عليه 
 . على سبيل التعويض المؤقت ٢٠٠١ بان يؤدي له مبلغ بإلزامه المدنية الدعوىالعقوبات وفى 

 الطاعن قد تسلم منه مبلغ أن من األولوذلك على وصف زعم من خالله المطعون ضده 
 لكي يقوم بتوصيله لشقيق األمانةعلى سبيل )  جنيه ألف وستة ثالثمائة(  جنيه ٣٠٦٠٠٠

 أال ٦/٧/٢٠٠٠مؤرخ باألمانة  إيصااللك وقد حرر على اثر ذباإلسكندرية  األولالمطعون ضده 
 إقامة طرق باب القضاء بألول إلي مما دفع المطعون ضده األمانة الطاعن قد خان تلك اأن

 .ادعاءه انف الذكر 
 طعن الطاعن على صلب المحرر بالتزوير عليه وقررت أن إليتداول بالجلسات والذي 

ودع تقريره منتهيا أ والذي ٠٠ الطب الشرعي مصلحهألوراق إلي حاله اإ درجه بأول محكمه عدالة
 بحقوق الطاعن مناقضه لصحيح الواقع مما حدا بالمدافع عن ةى مجملها مجحففجاءت إلي نتيجة 

صدرت أنبا واول درجه طرحت ذلك كله جأن محكمه أال إبداء اعتراضاته عليه إالطاعن من 
 ثالث سنوات مع الشغل  بحبس الطاعنوالقاضي حكمها سالف الذكر ١٧/٥/٢٠٠٣ ةجلسب
 . تعويض مدني مؤقت ٢٠٠١ بمبلغ ٕالزامهو

جاء بمنطوق ذلك الحكم فقام بالطعن عليه بطريق االستئناف  ن الطاعن لم يرتضى ماأال      إ
 .نف شمال الجيزة أ مست٢٠٠٣لسنه ....  قيد تحت رقم والذي
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 ي طالبا فالثانية وألولا الطاعن بطريق االدعاء المباشر ضد المطعون ضدهما اأقامهقد 
المنصوص العقوبة  أقصي بتوقيع - الثانيةواألول  على المطعون ضدهما -ختامها الحكم عليهما 

 ٢٠٠١لزامهما بان يؤديا له مبلغ إدنيه ب المدعوى عقوبات وفى ال٣٤١ ، ٣٤٠عليها بالمادتين 
 .على سبيل التعويض المؤقت 

 هي زوجه للطاعن بموجب العقد ةن المطعون ضدها الثانيأوذلك على سند من القول من 
 ١٣ بالكيلو ةقامت معه بمسكنه بالفيال الكائنأ وقد ٠٠ ٣٠/٣/١٩٩٢الشرعي الصحيح المؤرخ 

 سنوات وثق خاللها ةكثر من ثمانيأفيما بينهما اة الزوجية الحي واستمرت ٠٠ لمنصوريةطريق ا
األوراق منها على أستإ العمياء حيث الثقةه أن بما يوصف بةالطاعن بالمطعون ضدها الثاني

ت صرف إيصاالوراق موقعه على بياض وذلك لتحرير أكان من ضمنها والتي بشركته الخاصة 
ثناء سفره أوراق يلزم توقيعه عليها أ ةثمأو ادات  شهيرر تحوأمرتبات العاملين بشركته ومصنعه 

وقد تركت الثانية  بالمطعون ضدها ٢٠٠٠ء وفى غضون عام ئنه فوجأال إ ٠٠ خارج البالد إلي
موقعة  الاألوراق وهنا اكتشف اختفاء تلك ٠٠ اثر نشوب خالفات زوجيه فيما بينهما ةمسكن الزوجي

 إمبابةداري مركز إ ٢٠٠١ لسنه ....لمحضر رقم  فقام على الفور بتحرير ا٠٠منه على بياض 
 يعلنه ة والد المطعون ضدها الثانياألول الطاعن بالمطعون ضده ئ فوج١٧/٧/٢٠٠١وبتاريخ 

 ي الذكر والتةسالفإمبابة  جنح مركز ٢٠٠١لسنه ....  رقم ة الجنحيبصحيفة ادعاءه المباشر ف
 من الطاعن ة ورقه من احدي الورقات الموقعذ بهٕا سند دعواه وإليصال جلساتها وكيله بايتقدم ف

 فلم يجد بدا سوى ألمانة على سبيل اةن سلمها للمطعون ضدها الثانيأ سبق له يعلى بياض والت
 . ادعاءه السالف الذكر إقامةطرق باب القضاء ب

 حكمها سالف ٣/٩/٢٠٠٣ بجلسة المحكمة عدالة أصدرت أن إليتداول بجلساته الذي و
 ٢٠٠١ما بمبلغ ٕالزامه سنتين مع الشغل ووالثانية األولبحبس المطعون ضدهما  والقاضيالذكر 

 .على سبيل التعويض المدني المؤقت 
جاء بمنطوق ذلك الحكم فقاما بالطعن   لم يرتضيا ماوالثانية األول المطعون ضدهما أن إال

 .الجيزةنف شمال أ جنح مست٢٠٠٣لسنه ....  قيد تحت رقم والذيعليه بطريق االستئناف 
هيئه محكمه الموضوع عدالة ن قررت أ إليبجلساتها المستأنفتان  تداولت الجنحتان لقد

 .بضمهما لالرتباط ولكي يصدر بهما حكما واحدا 
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 استئناف الطاعن رقم فيانتهي والذي  صدر قضاء الحكم الطعين ٩/٣/٢٠٠٤بجلسة و
 كان ي والتة ورفض دعواه المدنينف بحبسه سنه مع الشغلأستالم بتعديل الحكم ٢٠٠٣لسنه ... 

 قضي فيها بحبس المطعون ضدهما بالحبس سنتين ي صحيفة ادعاءه المباشر والتييطالب بها ف
  .المطعون ضدهماببراءة  حكمها هذا الحكم وقضت ي المطعون فةلغت المحكمأمع الشغل ثم 

 	�.�� 
 ة نالت من صحة التيالجديوالمطاعن األوراق  انطوت عليها التيبذلك مجمل الحقائق  

األمر و الوقوف على مسبباته أ تبرير لهذا االطراح ةدون ثماألول والثانية مزاعم المطعون ضدهما 
 التسبيب فضال عما اعتراه من فساد مبطل فيشاب الحكم الطعين بعيب القصور المبطل الذي 

سوي الطعن عليه لم يجد معه الطاعن بدا   وهو ما٠٠خالل بحق الدفاع ٕا و٠٠ى االستدالل ف
 . ٢٠٠٤/    / تحت رقم         بتاريخ     ةودع قلم كتاب المحكمأبطريق النقض بموجب تقرير 
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  ٠٠٠ بدء ي ذئباد 
 العليا محكمه ةمحكمالتي أرستها ال ة والوحيدة الفريدئ المبادين من المقرر فانه ولئن كا 
 ٠٠وتحصيل تصويرها معقود لمحكمه الموضوع الواقعة فهم صوره ألمر في ن مالك اأالنقض 

 ألحدفال سلطان أطالقاتها  وهو من ٠٠ليه وجدانها إتحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح 
 بغض األوراقى فخذ فيما تورده مادام له اصل صحيح ومعين ثابت أمو أجناح  عليها فيه وال

 . عليها ةتعد مطروحالدعوى وراق أا تستمد عقيدتها من كل ورقه من ألنهالنظر عن موضوعه 

 ! "! CD 5� ] 
  الدعوىراق أنها قرأت أوعلى الداللة  فييقطع   مدونات حكمها ماي فةن تورد المحكمأ 
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  . ووازنت بينهاةوالنفي عن بصر وبصيرإلثبات  بادله احاطتأاءه مبصره ورق

 ]	1 ��� ^6� 
ن أبيانا كافيا كما يجب عليها الدعوى  حكمها واقعه ين تبين فأ ةيجب على المحكم 

ال كان حكمها معيبا ٕا بدفاع المتهم وإلخاللال تجزئها تجزئه من شانها إا برمتها وةتستعرض الواقع
 .متعينا نقضه 

  ) ١٤٧ ص ١٠٨ ق ٤ ج ة مجموعه القواعد القانوني٣١/١/١٩٣٨( 
 العقل ةى االستنتاج ومخالففن يكون حكمها مبرأ من التعسف أ ٠٠ويتعين عليها كذلك  

ذا إ الن الدليل ةتبني قضاءها على الفروض واالحتماالت المجردألمور وأال والمنطق وطبائع ا
 .ى االستدالل فخالطه االحتماالت سقطت صالحيته 

ن ينبذ أال انه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه إا هذ 
 إليو افتراض العلم استنادا ألي غير مؤداها إو حرفها أ ومسخها دعوىوصال الأوينتبذ تقطيع 

 . غير مضرب ييضرب ف وأو نشوئها باجتهاد غير محمود أقرينه يفترضها من عندياته 
 ة المحكمةتبني على تحصيل ملموس من هيئأن األحكام الجنائية ن المقرر وكذلك فانه م 

ن محكمه الموضوع أى ف تنم ة متناغمةى صوره منظومفى مدوناته فلواقعات التداعي وان توردها 
 على إلدانة أو البراءةابليها إ انتهت التي النتيجةقد تفهمت الوقائع على نحو صحيح يكفى لحمل 

 .ليها إانتهي النتيجة التي  تلك الوقائع مع تأدي ة النقض مراقبة لمحكمييتسنالسواء وذلك حتى 
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 للطاعن قد خانته فطنه القضاء بالنسبة الواقعة مقام تصور فيوكان الحكم الطعين  

 ٠٠ وسننه فضل الطريق وجنح جنوحا مؤسفا حيث قصرت رؤيته وضلت بصيرته واصلهوفروضه 
 في وحسبما استقرت الدعوىلواقعات  شان تحصيله في مدوناته في وسطره طهأخوتمثل ذلك فيما 

 ٢٠٠٣ لسنه ... رقم الجنحة انحصر عنها واقعات والتي ٠٠ إليها واطمئن وجدانها المحكمةيقين 
  .)إمبابةمركز ( نف شمال الجيزة أ جنح مست٢٠٠٣ه لسن...  برقم والمقيدة إمبابةجنح مركز 

_��  
 بغيه الحكم ة والثانيألولادعاءه المباشر بها الطاعن المطعون ضدهما ااختصم بموجب  
لزامهما بان يؤديا إ عقوبات فضال عن ٣٤١ ، ٣٤٠ بالمادتين العقوبة المقررة أقصينزال إعليهما ب
 . على سبيل التعويض المدني المؤقت ٢٠٠١له مبلغ 
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لموجه للطاعن دون غيره من اتهامات وجهها يراد مضمون االتهام اإالحكم الطعين على  

 ذلك التصور وهذا في معتكفا األول والثانيةادعاءه المباشر للمطعون ضدهما بصحيفة الطاعن 
 - الطاعن -يسنده المتهم   ماةداللته توجب عمال التسليم بعدم صح( ن أ في ئخاطالالتحصيل 
 ءملار البحث واإليصال مثن اختالس أ بش- ألول والثانية المطعون ضدهما ا-آلخرين للمتهمين ا

  .) لقضائها ة تطمئن معه المحكماألمر الذيمبالغ على بياض بمديونية أو لبه ص

 A� �a.� ���! ] 
 تعددت القرائن على صحتها ٠٠محكمه الموضوع بها إلمام  سقط التي ةواقعات الجنح 
 . الثانيةوول األجاء بها من اتهام وجهه الطاعن للمطعون ضدهما   ماةوصح
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 هي زوجه الطاعن بموجب العقد الصحيح ةن المطعون ضدها الثانيأن الثابت أحيث  
إمبابة  بدائرة مركز -المنصورية  طريق ١٣ ة وكانت تقطن معه بفيلته الكائن٣٠/٣/١٩٩٢المؤرخ 

 استأمن خاللها ٠٠ سنوات ة ثمانيطيلة ةالزوجيالحياة  واستمرت تلك ٠٠ الجيزةظه  محاف-
شركته ومصنعه إدارة وراق قام بتوقيعها على بياض لتيسير أ على ةالطاعن المطعون ضدها الثاني

 .ثناء سفره للخارج أ
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 ة تركت المطعون ضدها الثانية مسكن الزوجي٢٠٠٠ غضون عام يثبت من انه ف وهو ما 
 ضد ة الزوجيةها العديد من القضايا الشرعيأثرقامت على أثر نشوب خالفات زوجيه عاديه إعلى 

 الجيزة والمستأنفة شرعي كلى جنوب ٢٠٠١ لسنه ... ة التطليق الرقيمدعوىالطاعن من بينها 
 . شخصيه أحوال ينف عالأ مست٢٠٠٣ لسنه ... ، ...تحت رقم 

 ةكانت مودعه لدي المطعون ضدها الثانياألوراق والتي وهنا اكتشف الطاعن ضياع تلك  
إداري مركز  ٢٠٠١ لسنه ... مما دعاه على الفور لتحرير المحضر رقم ٠٠األمانة على سبيل 

 . ةتلك الواقعإمبابة إلثبات 
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 إليد االتهام لصحة إسناتطمئن أنها  ة الماثلة الجنحة من مطالعةوحيث تبين للمحكم 

ن المدعي أمستنداتها الدعوى ووراق أذ البين من إ -األول والثانية  المطعون ضدهما -المتهمين 
تاريخ  بإمبابةداري مركز إ ٢٠٠١ لسنه ... قد قام بتحرير المحضر رقم - الطاعن -المدني 

من قبل المتهم إمبابة  جنح مركز ٢٠٠١ لسنه ... رقم ة المباشرةعلن بالجنحأ وانه قد ٥/٥/٢٠٠١
 بعد تحريره المحضر المذكور بفقد بعض ١٧/٧/٢٠٠١ بتاريخ - األول المطعون ضده -الثاني 

 األمروهو ( ح ٠أ /٣٠٤ ة بما هو وارد بالمنطوق وعمال بالمادةوراق مما تقضى معه المحكمأ
  .) طلباته يحقيه الطاعن فأ معه الذي يتأكد

 CD A� �a.� ���� 
ستئنافيا تحت رقم ا ةوالمقيدإمبابة  جنح مركز ٢٠٠٣ لسنه ... رقم ةن واقعات الجنحأومن  

التي والمقاصد األفعال  قد تضمنت العديد من ٠٠نف شمال الجيزة أ جنح مست٢٠٠٣لسنه ... 
 .ألول والثانية  المطعون ضدهما اإليوجهها الطاعن أركان الجريمة التي تتكون منها 

3 "! ���� ] 
 ذلك بقاله ي عن تحصيل واقعاتها وداللتها مكتفيا فًجملة وتفصيالأسقطها الطعين قد  
 .قد ثبت عدم صحته األول والثانية يسنده الطاعن للمطعون ضدهما  ن ماأ في ةمبتور

 Ck1� 
 قصده الشارع من الذي الغرض ايتحقق به المجهلة ه  صورييكون الحكم الطعين قد جاء ف 

حملت التي  ة تلك الواقعة بيان الواقعيفإلبهام الغموض واأصابه من ذلك فقد ألكثر تسبيبه بل ا
 األركانخرج عن هذه  وكذا ماأركان الجريمة تتكون منها التي والمقاصد األفعال مقصود ما على 

 .نونيه مما له شان هام تترتب عليه نتائج قا
  )٦٢٢ ص ٨ ق ٤حكام النقض لسنه أ مجموعه ١٩٩٨ مايو ٣جنائي نقض ( 
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 أصول يكون قد خالف ٠٠ على هذا النحو ة تحصيل فهم الواقعيفان الحكم الطعين ف 
 والقرائن ٠٠ى الطاعن دون دراية وبحث وتمحيص لالدعاء المباشر إلسند اتهامه أ و٠٠ ةالقاعد

 مواجهته لعناصر فيجماله وغموضه إ يؤكد األمر الذيلذلك االدعاء إحقاقا ساقها ي واألدلة الت
 .أحداثها هم أ فيليها إ الموضوع قد فطنت ة محكمأنبها على نحو يوضح واإللمام  الدعوى

 l.E��E 5��! ��� m�
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 فيما ةغامضسبابه مجمله وأمتي جاءت إلبهام ن الحكم يكون مشوبا بالغموض واأالمقرر  

كانت بصدد  وأظروفها  وأ أركان الجريمةببيان توافر متعلقة نفته من وقائع سواء كانت  واثبتته أ
 على وجه اإلدانة بعناصر ةذا كانت متعلقإ من الدفوع الجوهرية ةوجه الدفاع الهامأالرد على 

ى فث تركيزها  عن اضطراب فكرته من حيئ ينبالذيسبابه يشوبها االضطراب أكانت  وأ العموم
تعلق منها   مقوماته سواء مااستخالصيمكنه من   مما الة وعناصرها الواقعيالدعوىموضوع 

عمال رقابتها على الوجه إحكمه النقض من وبالتالي مالتطبيق القانوني وتعجز الدعوى أو بواقعه 
 .الصحيح 

  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 
 ) ق ٥٩سنه  ل٢١٦١١ طعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 

� �B� .�K 
 واإلجمال في التسبيب واالضطراب ي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور الشديد فيذال 

عمال رقابتها على الوجه الصحيح إتحصيل وقائع االتهام مما تعجز معه محكمه النقض من 
 .اإلحالة فيتعين لذلك نقضه و
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  أرسته المحكمةوظروفها وسننها بل ونوافلها مااألحكام تسبيب أصول  ين من المقرر فأ - 
 ض  محكمه النق-العليا 

 هو إذ فرضها القانون على القضاء التي الضمانات أعظم من األحكام تسبيب أن في 
 يعلنونها التي الحقيقة تعرف حني النظر ٕوامعانمظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث 
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 كالعذر فيما ألنه التحكم واالستبداد ةوبه وحده يسلمون من مظناألقضية فيما يفصلون فيه من 
من الشكوك ألذهان قد يرد على ا ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما يرتآونه

تجد  ذا كانت عباراتها مجمله والاألسباب إتقنع   وال٠٠ عدلهم مطمئنين إليوالريب فيذعن الجميع 
 . الحكم من فساده ة النقض مجاال يثبت صحةفيها محكم

  )١٧٨ ص ١٧٠ق  ١ جة مجموعه القواعد القانوني٢١/٢/١٩٢٩( 
ذ حرص الجنائي إن المشرع أل هيومناهالقانون أوامر وكان هذا المبدأ هو محض التزام ب 

 من مدونه ٣١٠ المادةصبه في والذي على النص والتنصيص عليه والعض عليه بالنواجز 
 .الجنائية إلجراءات ا

ن يشتمل أيجب  باإلدانة التي بني عليها وكل حكم األسبابن يشتمل الحكم على أيجب (  
  الذي نص القانون إليوقعت فيها وان يشير التي  والظروف للعقوبة ة المستوجبةعلى بيان الواقع

  .)حكم بموجبه 
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ن يشتمل الحكم على أالجنائية  إلجراءات  من قانون ا٣١٠المادة  فيوجب أالشارع قد  
والحجج المبني عليها ألسانيد  والمراد بالتسبيب المقيد هو تحديد ا٠٠بني عليها التي  األسباب
ن أمن حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب  وا هي له سواء من حيث الواقع ةوالمنتج
 .قضى به   مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماى بيان جلفييكون 

 صوره مجمله فال يتحقق الغرض يضعه ف ووأ ة معماة عبارات عامفيفراغ الحكم إما أ 
 تطبيق ةمكن محكمه النقض من مراقبه صحاألحكام وال يقصده الشارع من استيجاب تسبيب الذي 

 .ثباتها بالحكم إ كما صار ةالقانون على الواقع
  )٣٥٨ ص ٨٣ ق ٢٦حكام النقض س أ ٢٧/٤/١٩٧٥نقض ( 
  )١١٤ ص ٢٧ ق ٢٤حكام النقض س أ ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 

 ����	��!  
يشتمل الحكم على إلجراءات الجنائية أن  من قانون ا٣١٠ المادةى فيوجب المشرع  
 . كان باطال وأال بني عليها التي األسباب
 فيما والمنتجة والحجج المبني عليها الحكم األسانيدوالمراد بالتسبيب المقيد قانونا تحديد  
 .لقانون  من حيث اأو سواء من حيث الواقع إليهانتهي 

  )٧٢ ص ١٧ ق ٢٤ النقض س أحكام ٨/١/١٩٧٣ جلسةنقض ( 
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 من ٣١٠ المادة في افترضه المشرع الذي األصل أن قضاء النقض في من المقرر أن 
 الثبوت أدله يورد مضمون كل دليل من أنإلدانة اب الجنائية لتسبيب كل حكم اإلجراءاتقانون 

 تمكينا لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق مأخذه ةل به وسالمعلى حده حتى يتبين وجه االستدال
 المواد الجنائية ألدلة في الحكم باعتبار افي إثباتها كما صار الواقعة على ًالقانون تطبيقا صحيحا

 . ةقسائم متساند
  )١٢٩٠ ص ٤٩ س ١٦/١١/١٩٩٨ ةنقض جلس( 

	7  CD ]	- 
 في عارها القصور ٠٠مل عليه من مدونات وكان البين من مطالعه الحكم الطعين فيما اشت 

 وحجج أسانيد وما تتضمنه من ٠٠ التي بني عليها األسباب لعدم اشتمالها على ٠٠كافه جزئياتها 
 .وقرائن 
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 بيان ذلك بشكل جلي مفصل مما يعجز معه الوقوف على في لة مجهمبهمةجاءت  

 ٠٠ األحكام تسبيب أستيجاب من  قصده الشارعالذيدر الغرض حقضى به وين مسوغات ما
 كما صار الواقعة تطبيق القانون على صحة غير مكنه من مراقبه فيوتكون محكمه النقض 

 ٠ بالحكم إثباتها

 �1	T	$ 
من مطالعه مدونات قضاء الحكم الطعين انه قد جاء موجزا بصوره تؤكد عدم التصدي لما  

 من االتهام ة على براءً تدليال٠٠ليه إركن ي  مابمصداقيةساقه دفاع الطاعن من دالئل تقطع 
ليهما من ادعاء إ فيما وجهه والثانية ألولدانه المطعون ضدهما اإكيدا على أ وت٠٠المسند له 

 ١٦٢٧٩ برقم ة والمقيدإمبابة جنح مركز ٢٠٠٣ لسنه ٢٠٤٨٥الرقيمه برقم الجنحة  يمباشر ف
 .نف شمال الجيزة أ جنح مست٢٠٠٣لسنه 

_��  
دان به الطاعن أول درجه فيما أمحكمه اللتها الحكم الطعين منساقا خلف قضاء طرح د 

 جنح ٢٠٠٣نه لس...  برقم ة والمقيدإمبابة جنح مركز ٢٠٠١ لسنه ... رقم الجنحة يوالصادر ف
 ٠٠ليه ونالت منه ومن حجيته إ وجهت التي على الرغم من المطاعن ٠٠ لجيزةنف شمال اأمست

 إليها فياستند التي  والحجج والقرائن ألسانيد لإيضاحى ف تتمثل التيالثبوت و ألدلةدون ثمه دالله 
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 وهو ٠٠ ة ذهن هيئه المحكمي استقرت فالتي ة الواقعة لصورإيضاح وكذلك دون ٠٠ذلك القضاء 
اشتمال كل حكم صادر ضرورة من إجراءات جنائية  ٣١٠المادة صت عليه  نيتنافى مع ما ما
اإلضافة قضاءه بإليها في استند التي الثبوت أدلة من ل وواضح لكل دليل  على بيان مفصاإلدانةب

 بناء إلدانةاب وقضت ة ذهن المحكمفي استقرت التي ة كذلك لصوره الواقعىبيان مفصل جلإلي 
 تطبيق القانون على ة حتى تستطيع محكمه النقض بسط رقابتها على الحكم لبيان مدي صحعليها

 الذي لقصوره وهو العيب ًال كان الحكم معيباأ وأخذ المة بالحكم وسالمثباتهاإكما صار الواقعة 
 .وجب نقضه أتردي فيه الحكم الطعين بما 

 ) ق ٥٩ لسنه ١٧٨٤٦ طعن ٢٠٠ رقم ١١٠٩ ص ٤١ لسنه ١٨/١٢/١٩٩٠نقض ( 
 وذات المعني 

  )٣٥ ص ٨٣ رقم ٢٦حكام النقض س أ مجموعه ٢٧/٢/١٩٧٥نقض ( 
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 وضوح وان يورد فين يبينها أبل عليه الدعوى  في الثبوت أدلةال يجمل الحكم أيجب  
ى مقام الرد على الدفوع الجوهرية فن يستفاد منها أيمكن   بيان مفصل للوقوف على مافيمؤداها 

كن  ويماألحكام قصده الشارع من تسبيب الذين يتحقق الغرض أ يدلى بها المتهم وحتى يمكن التي
 .عمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا إمحكمه النقض من 

  )١٢١١ ص ٢٧٣ رقم ٢٤حكام النقض س أ مجموعه ١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 
 إليى مدونات حكمها فشارت أن محكمه الموضوع قد أقد يقال   ذلك ماييقدح ف وال 

استقرت التي ء ئ تخالف المبادةقال تلك الة ألن الطاعن ورفض دعواه المدنياألسباب الكافية إلدانة
 .حكام محكمه النقض أعليها 

 ي بيان جلين يكون فأن المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب أمن حيث  
 عبارات عامه يفراغ الحكم فإما أقضى به  مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما

 قصده الشارع من استيجاب تسبيب لذيا فال يتحقق به الغرض ة صوره مجهلي وضعه فأو ةمعما
ثباتها إ كما صار ة تطبيق القانون على الواقعةيمكن محكمه النقض من مراقبه صحاألحكام وال

 .بالحكم 
  )١١٤ ق ص ٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 

 Ck- ���� 
 سبابه أمتى جاءت اإلبهام ن الحكم يكون مشوبا بالغموض وأن المقرر كذلك أمن حيث  
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 وأركان الجريمة أ ببيان توافر ةنفته من وقائع سواء كانت متعلق وأثبتته أ فيما ةمجمله وغامض
 بعناصر ةذا كانت متعلقإ ةو الدفوع الجوهريأ ةوجه الدفاع الهامأبصدد الرد على  كانت وأظروفها 
 عن اختالل فكرته من ئ ينبالذيسبابه يشوبها االضطراب أكانت  وأعلى وجه العموم اإلدانة 
 يمكنه من استخالص مقوماته سواء ما  بما الةوعناصرها الواقعيالدعوى  موضوع يكيزها فحيث تر

عمال رقابتها إ النقض من ةمحكمبالتالي بالتطبيق القانوني وتعجز  والدعوى أ ةتعلق منها بواقع
 .على الوجه الصحيح 

  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 
 ) ق ٥٩ه  لسن٢١٦١١ الطعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 

  Ck-� 
بهام مما يتعذر معه تبين إو أجمال إال يكون الحكم مشوبا بإ انه ينبغي أيضان المقرر أ 

سبابه أ وهو يكون كذلك كلما جاءت ةى التطبيق القانوني على الواقعف الحكم من فساده ةمدي صح
أركان الجريمة أو  ببيان توافر ةو نفته من وقائع سواء كانت متعلقأثبتته أ فيما ةمجمله وغامض

 بعناصر ةكانت متصلالهامة أو الدفوع الجوهرية أو وجه الدفاع أبصدد الرد على ظروفها أو كانت 
 على اختالل فكرته من حيث ئ ينبالذيكانت يشوبها االضطراب  وأعلى وجه العموم اإلدانة 

تعلق   سواء مايمكن معه استخالص مقوماته مما الالواقعة عناصر الدعوى و موضوع يتركيزها ف
عمال رقابتها على إ النقض عن ة محكمبالتاليبالتطبيق القانوني وتعجز الدعوى أو  ةمنها بواقع

 الوجه الصحيح 
 ) قضائية ٥٣ س ١١٠٤ طعن رقم ١٤/٦/١٩٨٣نقض ( 
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 مدوناته ين ما ابدي فأ التسبيب حيث يعلى ذلك النحو فقد ثبت وباليقين مدي قصوره ف 

يمكن معها استخالص مقوماتها فيما يتعلق منها   الة مجموعها مجمله مبهميسباب تعد فأمن 
 .بالتطبيق القانوني الدعوى أو بواقعه 

 �B� 
وجب عليهم تسبيب أوالقضاة  فرضها القانون على التيعظم الضمانات أيخالف  ما 

قتنع بها احد همجمله فال كانت عباراتها األسباب إذا تنفع   حيث ال٠٠ يحكامهم التسبيب الكافأ
حكامها أ العديد من ي النقض فة وهو ما انتقضته محكم٠٠ األذهان فيوتبعث بالشك والريب 

 . من فسادها ألحكام اة يستدل منها على صحةوجعلت منه قاعد
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ذ هو مظهر إ فرضها القانون على القضاء التيعظم الضمانات أمن ألحكام تسبيب ا 
 يعلنونها فيما التي ة تعرف الحقيقيمعان النظر فٕابما عليهم من واجب تدقيق البحث وقيامهم 

يرتأونه  كالعذر فيما ألنه التحكم واالستبداد ة وبه وحده يسلمون من مظنألقضيةيفصلون فيه من ا
من الشكوك والريب ألذهان د يرد على ا قويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما

تجد  تقنع احد وال ذا كانت عباراتها مجمله والإ ألسبابتقنع ا  عدلهم مطمئنين والإليالجميع فيذعن 
 . الحكم من فساده ةفيها محكمه النقض مجاال يثبت صح

  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ جة مجموعه القواعد القانوني٢١/٢/١٩٢٩( 

 �k 
يب بما يوجب نقضه  التسبي بعيب القصور المبطل فًيكون الحكم الطعين قد جاء موصوما 

 .اإلحالة و
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 للرد ةدفاعه المختلفمناحي ي تلتزم بمتابعه الطاعن ف  الةن المحكماألصل أولئن كان  

أنها دل على  ي حكمها ماين تورد فأال انه يتعين عليها إعلى كل شبهه يثيرها على استقالل 
ليها ووازنت بينها عن إ فطنت أنهابها على وجه يفصح عن الدعوى وأدلتها وألمت واجهت عناصر 

ورده على نحو يكشف سقطته جمله ولم تأو أذ التفتت عن دفاع الطاعن كليه إها أن وةبصر وبصير
 .قسطته حقه فان حكمها يكون قاصرا أو أاطلعت عليه أنها عن 

  )٨٤٠ - ١٤٩ - ٣٦ س - ١٠/١٠/١٩٨٥نقض ( 
  )١٠٣٣ - ٣٢ س - ١٨١ - ٣٢ ص - ٣/١٢/١٩٨١نقض ( 

  )٢٧٥ - ٣٢/٤٧ س - ٢٥/٣/١٩٨١نقض ( 
  )٧٨٩ - ١٦٧ - ٣٠ س - ٥/١١/١٩٧٩نقض ( 
  )٣٩٤ - ٨١ - ٣٠ س - ٢٦/٣/١٩٧٩نقض ( 
  )٤٤٢ - ٨٤ - ٢٩ س - ٢٤/٤/١٩٨٧نقض ( 
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 أنها إال المختلفة مناحي دفاعه فيلتزم بمتابعه الطاعن  ت الةن المحكمأ ألصلولئن كان ا 

لمت بها على وجه أ والدعوى واجهت عناصر أنهايدل على   حكمها مافي تورد أنيتعين عليها 
ن الحكم المطعون فيه أكان ذلك وكان الثابت   لما٠٠ها ليها ووازنت بينإفطنت أنها يفصح عن 

 عليه ً ورداًيراداإيعرض لدفاعه العقوبة دون أن وقف تنفيذ أوان إلدانة ألسبابه ابيد الحكم االبتدائي أ
وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها لو انه عني ببحثه الدعوى رغم جوهريته التصاله بواقعه 

يتغير به وجه أن فيه لجاز إلي غاية األمر ارتكز عليها بلوغا التي ات وتمحيصه وفحص المستند
حاطت به ة أن المحكمأذا سقط جمله ولم يورده على نحو يكشف عن إولكنه الدعوى  الرأي في

 .قسطته حقه فانه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه أو
  )٧٦٢ ص ١٣٤ق ٣٦حكام محكمه النقض س أمجموعه ( 

- 	7CD ]	 
 قد ةن المحكمأوراق الحكم الطعين انه قد خال مما يدل على أوكان الثابت من مطالعه  

 أنها حيث ٠٠ليها إقد فطنت أنها مت بها على نحو يفصح عن الدعوى وأدلتها وألواجهت عناصر 
 لم أنهايكشف عن  سقطته جمله وتفصيال وهو ماأ و٠٠يراد دفاع الطاعن كليه إقد التفتت عن 

 .لع دفاع الطاعن ولم تقسطه حقه تطا
 حيث ىى الدعوالرأي فيظهر وجه  جابته ماإن دفاع الطاعن جاء جوهريا بأعلى الرغم من  

 : يانه يتمثل ف

 ٢٠٠٣ه لسن...  تحت رقم ة والمقيدإمبابة جنح مركز ٢٠٠١سنه ل....  رقم ة الجنحي ف: �" !

 عقوبات والمدعي فيها ٣٤١المادة  والمتهم بها الطاعن طبقا لنصالجيزة نف شمال أمست
 . جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ٢٠٠١ بمبلغ ألولمدنيا من المطعون ضده ا

 ي من قانون العقوبات ف٣٤١ المادة ي المنصوص عليها فأركان الجريمة بدفعه بانتفاء - 
 .بتناء عليها إ ةالمقامالدعوى المدنية حقه وكذا برفض 

 جنح ٢٠٠٣ لسنه ....برقم إمبابة والمقيدة  جنح مركز ٢٠٠٣ لسنه ... رقم ة الجنحي ف: @	;6	

 طبقا لنص المادتين ة والثانياألولوالمتهم بها المطعون ضدهما الجيزة نف شمال أمست
ما بان يؤديا له إلزامه من قانون العقوبات والمدعي مدنيا فيها الطاعن بغيه ٣٤١ ، ٣٤٠
 .ويض المدني المؤقت  جنيه على سبيل التع٢٠٠١مبلغ 

  من قانون ٣٤١ ، ٣٤٠ المادتان ي المنصوص عليها فأركان الجريمةبدفعه بتوافر  -
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 اقتضاء تعويضا مدنيا مؤقتا منهما ي الطاعن فةحقيأ وكذا ب٠٠ حقهما يالعقوبات ف
 :ي آلت اي نجمل سندها فةوتلك الدفوع الجوهري

 :ن الثابت من مطالعه واقعات الجنحتان أ 

 ٣٠/٣/١٩٩٢ هــــي زوجــــه للطــــاعن بموجــــب العقــــد المــــؤرخ ةن المطعــــون ضــــدها الثانيــــأ : �" !

الحـيــاة  وقــد اســتمرت - ة طريــق المنصــوري١٣ بــالكيلو ةقامــت معــه بمســكنه بــالفيال الكائنــأو
الثقـــة  ة وثـــق الطـــاعن بـــالمطعون ضـــدها الثانيـــ٠٠ ســـنوات ةمـــن ثمانيـــالزوجيـــة طيلـــة أكثـــر 

عمـــال شـــركته ومصـــنعه مـــن أه مـنــه علـــى بـيــاض لتســـيير وراق موقعـــأتمنهـــا علـــى أالعمـيــاء و
 .خري تستدعي توقيعه عليها أوراق أ ةثمأو  صرف مرتبات إيصاالتو  أشهادات
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وراق موقعه منه على بياض على سبيل أ ةيتضح تسليم الطاعن للمطعون ضدها الثاني 
 .ا زوجته ووثق بها أنهه حيث ألمانا
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 ثباتها بقواعد إ ة فيتتقيد المحكم  على بياض هو واقعه ماديه الالورقة الممضاةن تسليم أ 
ستؤمن عليها هو نوع من أ من ة تلك الورقي فة وتغيير الحقيقةالمواد المدنيإلثبات في ا

 .إلثبات ته بكافه طرق اثباإ عقوبات ومن ثم يجوز ٣٤٠ ةمعاقب عليه بالمادخيانة األمانة 
  )٧٧٧ ص ١٤٦ ق ٣٠حكام النقض س أ ٢٢/١٠/١٩٧٩( 
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ال اإلمضاء إتقتضى من صاحب   الةعلى بياض هو واقعه ماديالورقة الممضاة ن تسليم أ 
 ة منقطعة الماديةشخص يختاره وهذه الواقعة إلي المكتوب على تلك الورقإمضائه عطاء إ

 ة تلك الورقييكتب فيما بعد ف على ماينه مأ المعقود بين المسلم وباالتفاق الصحيحالصلة 
إلثبات ن يخضع لقواعد اأوهذا االتفاق هو الذي يجوز إلمضاء ليه اإبحيث ينصرف 

 فهو عمل مجرم يسال مرتكبه إلمضاءكتب زورا فوق اما يما أكشفا عن حقيقته المدنية 
 . انه قارفهة متى ثبت للمحكمًجنائيا

 )٣٨ص٩ ق٣٠ س ٦/١/١٩٦٩ ، ١٤٣ ص ٣١ ق ١٠حكام النقض س أ ٣/٢/١٩٥٩( 

 اثـر ٢٠٠٠ غضـون عـام ي وذلـك فـة مسـكن الزوجيـة ومن ثم تركت المطعون ضدها الثاني: @	;6	 

 وـقـــد ـقـــدم الطــــاعن ـتـــدليال عـلـــى ذـلـــك -نشــــوب خالـفـــات زوجـيـــه فيمــــا بينهــــا وـبـــين الطــــاعن 
 شــرعي كـلـي ٢٠٠١ لســنه ...م رـقـاـلـدعوى  يمســتندات تفـيـد حصــولها عـلـى حكــم بتطليقهــا ـفـ
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 وهنـا اكتشـف الطـاعن - من قبلهمـا ٢٠٠٣ ة لسن... ، ...وقد تم استئنافه تحت رقم الجيزة 
عليهـا المطعـون اسـتأمن ن أى سـبق والتـكانـت موقعـه منـه علـى بيـاض ألوراق التـي باختفاء ا

لســـنه  .... تحـــت رقـــم ة وقـــام علـــى الفـــور بتحريـــر محضـــرا يثبـــت تلـــك الواقعـــةضـــدها الثانيـــ
وذلـــــــك بتـــــــاريخ ) وقـــــــدم صـــــــوره منـــــــه لمحكمـــــــه الموضـــــــوع ( إمبابـــــــة داري مركـــــــز إ ٢٠٠١

٥/٥/٢٠٠١.  
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 الطاعن بالمطعون ئ شهران من تاريخ تحرير المحضر انف الذكر فوجقرابةوبعد مرور  

 ة يقيم ضده الجنح١٧/٧/٢٠٠١ بتاريخ - ة والد المطعون ضدها الثاني- ألولضده ا
 على زعم من انه قام بتبديد مبلغ إمبابة جنح مركز ٢٠٠١ لسنه .... برقم ةيم والرقةالمباشر

ن أوذلك على زعم من ) غير  لف جنيه مصري الأ ة وستثالثمائة(  جنيه ٣٠٦٠٠٠
.... /  السيدألول بذلك المبلغ لتسليمه لشقيق المطعون ضده اأمانةصال إيالطاعن حرر له 

 ة محكمةئإليصال لهي وحال تقديم ذلك ا٦/٧/٢٠٠٠إليصال وقد نسبا تاريخا لذلك ا
 منه على بياض ةول درجه اكتشف الطاعن انه احد المحررات الموقعأ فيالموضوع 

  حرر بشان فقدها المحضر سالف الذكر التي وة المطعون ضدها الثانيإليوالسابق تسليمها 
 . ٥/٥/٢٠٠١بتاريخ 
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 ةباقتراف الجرم الموضح بنص المادالثانية وألول ا معه قيام المطعون ضدهما يتأكد الذي 

ألمانة التي  ابخيانة ة من قانون العقوبات وذلك بقيام المطعون ضدها الثاني٣٤١ ، ٣٤٠
 يفيد تسلمه ةنإيصال أما البياض فوق توقيع الطاعن يمنها عليها الطاعن فكتبت فأستا

قام أ الواقع وةا لحقيقخالف)  جنيه مصريثالثمائة وستة ألف( جنيه ٣٠٦٠٠٠مبلغ 
سنه ل....  رقم ة الجنحيبالطاعن فأضرارا بالتقدم به واستعماله األول المطعون ضده 

 . الجيزةنف شمال أ مست٢٠٠٣ لسنه ... برقم ةوالمقيدإمبابة  جنح مركز ٢٠٠١
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حرر بتاريخ  الذيوإمبابة داري مركز إ ٢٠٠١ لسنه .... المحضر رقم ىمن ما اثبت ف 

 والطاعن ٥/٥/٢٠٠١حيث حرر بتاريخ ( الذكر الجنحة سالفة تلك إقامة سابق على تاريخ 
  . )١٧/٧/٢٠٠١ ي فةالمزعومبالجنحة علن أ
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 مدونات حكمها بقالتها انه تبين يليه فإشارت أول درجه وأ يمحكمه الموضوع فعدالة  

 البين إذ ٠ والثانية األول المطعون ضدهما - المتهمين إلى االتهام إسناد صحة للمحكمة
 قد قام بتحرير - الطاعن - المدعي بالحق المدني أن ومستنداتها الدعوى أوراقمن 

علن أ وانه قد ٥/٥/٢٠٠١ بتاريخ إمبابةداري مركز إ ٢٠٠١ لسنه ....المحضر رقم 
 -بل المتهم الثاني من قإمبابة  جنح مركز ٢٠٠١ لسنه .... رقم ة المباشرةبالجنح

 .ى بعد تحريره المحضر المذكور أ ١٧/٧/٢٠٠١ بتاريخ - ألولالمطعون ضده ا
دعي به   ماةصحلثباتا إ ةول درجأ ي الموضوع فةاعتمدت عليها محكمة التي وتلك القال 

 يتجد صداها فاألول والثانية  المطعون ضدهما إليى اتهامه الموجه فليه إالطاعن واستند 
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ال إلمضاء إتقتضى من صاحب ا  على بياض هو واقعه ماديه الة الممضاةن تسليم الورقأ 
 زورا فوق  يكنما ماأ ٠٠ شخص يختاره ة إليالمكتوب على تلك الورقإمضائه عطاء إ
 . انه قارفه ةفهو عمل محرم يسال مرتكبه جنائيا متى ثبت للمحكمإلمضاء ا

  )٣٨ ص ٩ ق ٢٠  س٦/١/١٩٦٩( 

 	T ً به مادياًإضراراال إ حق الطاعن لم يكن ة فيوالثانيألول اقترفه المطعون ضدهما ا ن ماأ : @	

ليه محكمه إ وهو ما تنبهت ٠٠ وقد اثبت دفاع الطاعن ذلك بمستندات تؤكد صحته ًأدبياو
 ٢٠٠١مبلغ  بان يؤديا له ألول والثانيةلزمت المطعون ضدهما اأول درجه فأ يالموضوع ف

 .جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت 
ليه من اتهام جاء إ الطاعن مما اسند ة ساحة توضح وبجالء براءالتيواألمور فجماع تلك  
 جنح ٢٠٠١لسنه ...  رقم ألول في الجنحةالمباشر المقام من المطعون ضده االدعاء وراق اأعلى 

جهة أخرى  ومن - جهة شمال الجيزة هذا من نفأ مست٢٠٠٣ لسنه ...إمبابة والمقيدة مركز 
األول  ادعاءه المباشر المقام منه ضد المطعون ضدهما يالطاعن فإليه توضح صدق ما استند 
نف أ مست٢٠٠٣لسنه ... برقم إمبابة والمقيدة  جنح مركز ٢٠٠٣ لسنه ...والثانية في الجنحة رقم 

 .ن ومواكبتها لصحيح الواقع وصريح القانوالجيزة شمال 
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التقاضي  درجتي يمحكمه الموضوع فأمام دفاع الطاعن أبداها دفوع جوهرية أنها ومن  

 لسنه ... برقم مقيدة والإمبابة  جنح مركز ٢٠٠١ لسنه ... رقم إليه في الجنحةدفعا لالتهام الموجه 
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 .نف شمال الجيزة أ مست٢٠٠٣
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 ١٧/٥/٢٠٠٣ بجلسة حكمها الصادر يول درجه فأ يع ف الموضوةمحكمإيراده التفت عن  

 ذلك محكمه الموضوع صاحبه الحكم الطعين أيدتها في و
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 ةن محكمه الموضوع لم تطالع تلك الدفوع على الرغم من اتصافها بالجوهريأ ينم عن الذي 
حكمه الموضوع ذ التفتت مإ ٠٠فيها الرأي وفى تغيير وجه الدعوى  مصير فيمؤثره أنها ومن 

 .عنها ولم تعتني ببحثها وتمحيصها وتحقيقها 
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إيراده  التسبيب لعدم ين الحكم المطعون فيه قد وصم بالقصور الشديد فأفقد ثبت وبجالء  
 يقسطتها حقها فأن محكمته قد طالعتها وأسبابه على نحو يكشف عن أ ي دفاع الطاعن فألوجه

 .واإلحالة  يتعين نقضه  مما٠٠حيص تمالبحث وال
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تقدم التي  صلب مذكره دفاعه تفصيال ويثبتها المدافع عن الطاعن فأن تلك الدفوع قد أ ةقال 

يتعين اشتمالها التي  ة الرسميألوراق وذلك الن ورقه الحكم هي من ا٠٠بها لمحكمه الموضوع 
  هي من بيانات الحكم والةوجه الدفاع المبداأن أا على كافه بياناتها ومن المتعارف عليه قضائي

 .ذلك أخرى في ورقه إلي ثمة يصح اللجوء 
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األدلة يتعين اشتمالها على كافه بياناتها ومنها الرسمية التي  األوراقن ورقه الحكم من أ 

أخرى  ة ورقأية إليى منها أ بيان ييجوز الرجوع ف  قضائها واللمحكمة فيإليها ا تساندت التي
 .الرسمية خارج نطاق الحكم وورقته 
  )٧١ رقم ٣٣٧ ص ٢٧ لسنه ٢٢/٣/٧٦نقض ( 

 وفى ذات المعني 
  )١٦ رقم ٥٧ ص ٢٣ لسنه ١٠/١/٧٢نقض ( 
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 عن ٠٠صدرته أ التيوراق الحكم الطعين انه قد التفتت محكمه الموضوع أ مطالعه من 
 ة صحيفة ادعاءه المباشر المقاميوالموضح فاألول والثانية  المطعون ضدهما إلينسب االتهام 
 ٢٠٠٣لسنه ... برقم إمبابة والمقيدة  جنح مركز ٢٠٠٣لسنه ...  رقم ة الجنحيمن الطاعن ف

 .الجيزة نف شمال أجنح مست
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عليه   بحكم اللزوم اتحاد الظرف الكتابي لصلب المحرر وماةمن انه استقر بيقين المحكم 

 وحيث كان ذلك وكان االعتراف بدالله ٠٠تنهار معه شواهد التزوير المنوه عنها  من توقيع وهو ما
 المطعون - للمتهمين - الطاعن -يسنده المتهم   ماةتقدم يوجب عقال التسليم بعدم صح ما

مبالغ  وأ مثار البحث وملء صلبه بمديونية إليصال شان اختالس افي.. ألول والثانية ضدهما ا
 .على بياض 
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ى حق ف االتهام أركانعلى ذلك النحو قد جاءت مصدره لما ثبت وبالقطع من اكتمال  

 ة الجنائيالدعاوى يالمعمول بها فاإلثبات ك قواعد  وخالفت بذل٠٠األول والثانية المطعون ضدهما 
إلثبات  بقواعد اة الجنائيعوىدال ي وهي تفصل فةست مبدأ عام هو عدم تقيد المحكموالتي أر

 االدعاء المباشر المقام يثباتها فإ المراد ةن الواقعأ هذا فضال عن ٠٠القانون المدني المقررة في 
ثبات فال يتقيد ذلك بطريق معين وال إلباتها بكافه طرق اثإمن الطاعن هي واقعه عاديه يجوز 

 . وينتهي بنواهيه  أوامرهويحتكم ب
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منه على بياض على ألولي األوراق الموقعة طاعن بتسليم المطعون ضدها ان قيام الأ : �"!

إمبابة داري مركز إ ٢٠٠١ لسنه .... طيات المحضر الرقيم يثبتت فأقد ألمانة سبيل ا
 . ةبعد تركها لمسكن الزوجياألوراق  عندما اكتشف اختفاء تلك ٥/٥/٢٠٠١والمؤرخ 

 �6��� 
 على بياض ةاممضتسليم ورقه ( وهو خيانة األمانة إال أولي أركان جريمة فقد ثبت وبجالء  

  . )األمانةعلى وجه 

 يادعاءه المباشر ف ) ةوالد المطعون ضدها الثاني(  وهو ألولالمطعون ضده اإقامة :  @	;6	

انف أ مست٢٠٠٣ه لسن...  برقم إمبابة والمقيدة جنح مركز ٢٠٠١ لسنه ... رقم ةالجنح
قدم سندا لها احدي المحررات التي  و١٧/٧/٢٠٠١عن بتاريخ للطإالجيزة واعالنها شمال 
 على ةكانت موقعه على بياض من الطاعن والسابق تسليمها للمطعون ضدها الثانيالتي 
ذلك التوقيع على خالف ما اتفق  يعلوا الذيومن ثم يقوم على ملء البياض األمانة سبيل 

بغرض ألوراق  استلمت تلك التياو ة فيما بين الطاعن والمطعون ضدها الثانيعلى تحريره
 .عمال شركه ومصنع الطاعن عند سفره خارج البالد أمباشره 
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 ملء بياض يوالمتمثل ف( ألمانة  اة خيانة يتحقق به الركن المادي لجريمالذيالفعل  

  .) بما يخالف المتفق عليه ألمانةالمحرر المسلم على وجه ا

	Tعلى بياض من الطاعن قد الموقعة  تلك المحررات ةالثانين استالم المطعون ضدها أ : @	

 الخارج فيما إليثناء سفره أمصنعه  وأ شركته يماله فة أعبغيه مباشرأنها ثبت وبيقين 
 فال يملء ذلك البياض ببيانات تختلف مع ذلك الغرض ٠٠وراق يلزم توقيعه عليها أيتعلق ب

عهد  يخالف ما  بان كتبا فوق التوقيع ماةول الثانيأل وهو ما انتهكه المطعون ضدهما ا٠٠
 تضر بالطاعن صاحب ةن هذه الكتابأ به وهي تعلم ذلك ويعلما ةللمطعون ضدها الثاني

 .التوقيع 
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 .ة ول والثانيأل لدي المطعون ضدهما االجنائييتوافر به القصد  ما 
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دل على أوليس ول والثانية ألالمطعون ضدهما اإلي  االتهام الموجه ةمعه صح يتأكد ما 

  .)حقهما أركان الجريمة في اكتمال ( ذلك من 
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جاء بدفاع ودفوع الطاعن يعد مصادره على  يخالف ذلك االتجاه دون الرد علي ما ما 

 مدونات حكمها ين تورد ذلك الدفاع فأالمطلوب فكان يتعين على محكمه الموضوع 
 ي ومجمله فة غامضةن تطرحه بقاله جاءت مبهمأببحثه وتمحيصه قبل الطعين وان تعني 
 . ادعاءه المباشر يليه الطاعن فإطرحها لما استند 

حكامها أ العديد من يحكام محكمه النقض فأيخالف ما استقرت عليه الذي  ألمروهو ا 
 ين يكون فأن المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب أحيث استقرت على 

 يفراغ الحكم فإما إقضي به  بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما
قصده الشارع الذي  يتحقق به الغرض مجهلة فال صوره يو وضعه فأ معماةعبارات عامه 

 تطبيق القانون على ةيمكن محكمه النقض من مراقبه صحاألحكام والستيجاب تسبيب امن 
 . ثباتها بالحكمإ كما صار ةالواقع

  )١١٤ ق ص ٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 

 �k-� 
 ةسبابه مجمله وغامضأمتى جاءت واإلبهام ن الحكم يكون مشوبا بالغموض أن المقرر أ 

 وأو ظروفها الجريمة أ أركان ببيان توافر ةنفته من وقائع سواء كانت متعلق وأثبتته أفيما 
 بعناصر ةذا كانت متعلقإية الجوهرالدفوع من العامة وجه الدفاع أانت بصدد الرد على ك

 اضطراب الذي تنبئ عنسبابه يشوبها االضطراب أكانت  وأعلى وجه العموم اإلدانة 
يمكنه من  بما الالواقعية وعناصرها الدعوى ى موضوع ففكرته من حيث تركيزها 
بالتالي التطبيق القانوني وتعجز  والدعوى أتعلق منها بواقعه  استخالص مقوماته سواء ما

 .عمال رقابتها على الوجه الصحيح إمه النقض عن محك
  )٧٧٦ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 
  )٥٩ لسنه ٢١٦١١ طعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 
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  ماةى تؤكد صحالتقام عليه بتقديم العديد من القرائن والدالئل  قام دفاع الطاعن ضمن ما 
 . األول والثانية ادعاءه المباشر قبل المطعون ضدهما يفإليه يركن 

� C�E w	��3 A �.�� � ��r=� XEF� 

�.����  X�K:ي والمحرر فإمبابةداري مركز إ ٢٠٠١لسنه ....  المحضر رقم ي تتمثل ف 

 من الطاعن على ة والمحررات الموقعألوراق والمثبت فيه واقعه اختفاء ا٥/٥/٢٠٠١تاريخ 
  .ة عليها المطعون ضدها الثانيالتي استأمنبياض و

 �0� �"5� 
 من ة للمحررات الموقعةحضر اثبت فيه واقعه تسلم المطعون ضدها الثانين ذلك المأ -١

 .الطاعن على بياض 
 .ن ذلك المحضر اثبت فيه كذلك واقعه اختفاء تلك المحررات أ -٢
 إقامة الجنحةن يعلم الطاعن بأى قبل أ ٥/٥/٢٠٠١ن تاريخ تحرير المحضر أ -٣

 قدم بجلستها والتي ١٧/٧/٢٠٠١ ألول والمعلنة له في من المطعون ضده اةالمباشر
 للمطعون ضدها األمانة على سبيل ة منه على بياض والمسلمةحدي المحررات الموقعإ

 . إيصال أمانةنه أ بوصف إمضاءهيعلوا الذي وقد ملء الفراغ الثانية 

� C�E M	�r$���K  
حريره ن واقع تأذ البين األول والثانية إالمطعون ضدهما إسناد االتهام إلي  ةكدت صحأ 
 بذلك قصد تحريره ي فينتف٠٠قيمت ضده التي أ المباشرة ةسبق من واقع معرفته بالجنحأ

وضحته محكمه األمر الذي أوالثاني هو األول و الكيد بالمطعون ضدهما أبغرض الهروب 
 .ألول والثانية  المطعون ضدهما اإدانةول درجه وجعلته عمادا لحكمها بأ يالموضوع ف


�.���6;	T� � .../قراران صادران من السيدإهيئه محكمه الموضوع بأمام  تقدم دفاع الطاعن  :

إيصال األمانة فاد مضمونها بانتفاء واقعه التسليم للمبلغ الوارد بوالتي أ.... / وكذا السيد
 إحالة طلبا احتياطيا بالشهادة كيدا لصدق تلك أ فقد تضمنت مذكره دفاع الطاعن وت٠٠
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  . تتمكن هيئه محكمه الموضوع من سماع شهادتهمان للتحقيق لكيييالدعو

 �0� �"5� 
ألول يزعمه المطعون ضدهما ا  ماة يؤكد عدم صحإلقرارانجاء بصلب هذان ا ن ماأ 

 ةخري صحأ جهة ويؤكد من األمانةمن استالم الطاعن المبلغ المذكور علي سبيل والثانية 
 االستيالء على تلك المحررات وملء علىألول والثانية ادعاءه بقيام المطعون ضدهما ا

 . ةحدهما بما يخالف الحقيقأ

 �a.� ���� 
عماال لطلب إمحكمه الموضوع التفتت عنها وعن تحقيقها الداللة إال أن من وضوح تلك  

يخالف   وهو ماة الواقعةبشهادتهما وفقا لحقيقواإلدالء هيئتها أمام الطاعن بمثول الشاهدان 
 تقوم عليها المحاكمات األصولية التي ئوضحت المبادوالتي أقض  النةحكام محكمأجموع 
 . ةالجنائي

 ]	1 ��� ^6� 
ة في  تجريها المحكمالتيتبني على التحقيقات الجنائية أنها إنما المحاكمات ألصل في ا 

 الخصوم وعليها ة مواجهيوتسمع من خاللها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فالجلسة 
بالقوة ألداء ولو ٕاحضاره  بالبحث عن الشاهد ومأموريته وأن تأمرداء أ ي فن تعاون الدفاعأ

 . الخ٠٠ ذلك يليها فإمادام قد لجأ الشهادة 
 )ق٥٠ لسنه ١٩١٦ طعن ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/١٢/١٩٨٥نقض ( 

 �k-� 
ٕاحضاره  بالبحث عن الشاهد وتأمرن أومأموريته داء أ ين تعاون الدفاع فأ ةعلى المحكم 

 .ليها إدام الدفاع قد لجأ  ألداء الشهادة ماولو بالقوة
  )١٧٦ - ١٨٦ - ٤ مجموعه عمر ج ة مجموعه القواعد القانوني٢٨/٣/٣٨نقض ( 

 ����	��!  
المحكمة بالجلسة تجريه الذي تبني على التحقيق الشفوي أن الجنائية ألصل في األحكام ا 

 .كنا وتسمع فيه مواجهه الطاعن شهادات الشهود مادام سماعهم مم
  )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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�.��� T	T� � ضـد الطـاعن ومـن الـدعاوى الشـرعية للعديـد مـن ةالمطعـون ضـدها الثانيـمـة إقا  :

 حكــــم  حصــــلت بهــــا عـلـــىالجـيـــزة والـتـــي شــــرعي كـلـــى ٢٠٠١ لســــنه ....اـلـــدعوى رـقـــم بينـهـــا 
أنف عـالي أحـوال  مسـت٢٠٠٣ لسنه .. ، ..هما تحت رقم والمستأنفة منمن الطالب  بتطليقها

  .) هيئه الموضوع أماموراقها أوتقدم الطاعن ب( شخصيه 

"5� �0��  
 تدفعها كراهية نفسها من ي للطاعن فةتضمره المطعون ضدها الثاني تؤكد ماأمور وهي  

ى استيالءها على تلك المحررات فتمثلت صورته الذي ون كان أطريق بأي به لإلضرار 
االتهام إلقامة  األول المطعون ضده إلي منه على بياض وتغير حقيقتها وتسليمها ةالموقع

   .وصفه الطاعن بصحيفة ادعاءه المباشر  وهو ذاته ما٠٠الطاعن إلي الموجه 

ii
�.���ii�1�.� �ســنه ل... رقــم للــدعوى تئنافها اســبصــحيفة  ةثبتتــه المطعــون ضــدها الثانيــأ مــا  :

هــو دـيـن لهــا ألماـنـة صــال اإيـلـف جنيــه موضــوع أ ٣٠٦ن مبلــغ الجـيـزة أ شــرعي كلــى ٢٠٠١
  .ليها من ميراث والدتهاإل آن أقبل زوجها الطاعن وزعمت انه استولى عليه بعد 

"5� �0�� 
 نه الأ المبلغ ومن بهذاالواردة بإيصال األمانة يؤكد انتفاء واقعه التسليم ألمر الذي وهو ا 

 .ال فعله مصطنعه ومزوره على الطاعن إو  ه له وماحقيقة


�.��� x�	�� :  فهو زوج األول والثانية تربط الطاعن بالمطعون ضدهما العالقة التي وجه

 .ألول وهي ابنه المطعون ضده االثانية للمطعون ضدها 

"5� �0��  
عطاء زوج ابنته ألول من إ قيام المطعون ضده ايتنافر مع حكم العقل والمنطق من وهو ما 

إيصال  فيلزمه بتحرير باإلسكندرية شقيقه إلي مبلغ من المال ليقوم بتوصيله - الطاعن -
 معه صلف ادعاءهم ضد الطاعن وصدق مايتأكد  بذلك المبلغ وبهذا المضمون مما أمانة

  . ادعائه ضدهمايليه الطاعن فإيستند 
األول  اقتراف المطعون ضدهما والتي أكدت وأثبتتتلك القرائن وعلى الرغم من جماع  

  .فعاله  مما يوجب عقابهما على ماوالثانية للفعلة اإلجرامية

3 "! ] 
 ى تسليم المحررات ة ف والمتمثلة الماديةثباتها للواقعإالحكم الطعين التفت عنها وعن مدي  
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وقيامها والمطعون ألمانة  على وجه اةانيالمطعون ضدها الثإلي على بياض من الطاعن الممضاة 
 إلثبات  مخالفه بذلك قواعد ا٠٠حدي تلك المحررات إ ي فة بتغيير الحقيق- والدها -ألول ضده ا

 .إلثبات ثباتها بكافه طرق اإيجوز الجنائية من أن الواقعة المادية ى المواد فالمعمول بها 
 حيث نصت واإلبراملعليا محكمه النقض حكام محكمتنا اأوقد تواترت علي ذلك العديد من  

ثباتها بقواعد إى المحكمة فعلى بياض هو واقعه ماديه ال تتقيد الورقة الممضاة ن تسليم أ علي
خيانة ستؤمن عليها هو نوع من أن الورقة  لمتلك الحقيقة في وتغيير المدنية المواد إلثبات في ا

 .إلثبات ثباته بكافه طرق اإيجوز  عقوبات ومن ثم ٣٤٠ ة معاقب عليه بالماداألمانة
  )٧٧٧ ص ١٤٦ ق ٣٠حكام النقض س أ مجموعه ٢٢/١٠/١٩٧٩نقض ( 

�k-� 
ال إلمضاء إتقتضى من صاحب ا على بياض هو واقعه ماديه الالورقة الممضاة ن تسليم أ 

الواقعة المادية منقطعة الصلة شخص يختاره وهذه الورقة إلي المكتوب على تلك إمضائه عطاء إ
 بحيث ينصرف ة تلك الورقييكتب فيما بعد ف على ماأمينه االتفاق الصحيح المعقود بين المسلم وب
حقيقة أما كشفا عن إلثبات المدنية ن يخضع لقواعد اأيجوز الذي وهذا االتفاق هو إلمضاء ليه اإ

 .ه فنه قارأ ة فهو عمل مجرم يسال مرتكبه جنائيا متى ثبت للمحكماإلمضاء زورا فوق ما يكتب
  )١٤٣ ص ٣١ ق ١٠حكام النقض ص أ مجموعه ٣/٣/١٩٥٩ ةنقض جلس( 

 ��� 	�-� 
 القانون المدني اإلثبات المقررة في بقواعد الدعوى الجنائية  ي وهي تفصل فةتتقيد المحكم ال 

مدنيه هي عنصر من أله  مسييتوقف على وجوب الفصل فالدعوى  يذا كان قضاؤها فإال إ
ثبات اتفاق مدني بين إ مقام ي ليست فةذا كانت المحكمإللفصل فيها فة الجريمة المطروحعناصر 

 واتصال المتهم بها ة هي تواجه واقعه ماديه هي مجرد تسليم الورقٕإلمضاء وانماالمتهم وصاحب ا
ن يطالب أ فيها افتئات على ما اجنح استفاضتها عليه فال يقبل من المتهم ةعن طريق تغيير الحقيق

 تزويره المدعينه السند أ منه بًيخالف دونه هو زورا صوال  ماةن يثبت بالكتابباإلمضاء صاحب ا
 إلثبات اي فألمرن يترك اأذ الزمه إيكون مقبوال  يتصل به من دفاع ال  فمثل هذا الطلب وما٠٠

ع قانونا لما فيه عن المتبر األمال نفى التهمه عن نفسه إيقصد  لمثبته مرتكب التزوير وهو ال
 .عن وضعها إلثبات عد اخروج بقوا

  )١٤٣ ص ٣١ ق ١٠حكام النقض س أ مجموعه ٣/٢/١٩٥٩ ةنقض جلس( 
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 قاله الحكم الطعين من انه قد ٠٠جاء بتقرير الطب الشرعي والذي وصف نتيجته  على ما 

تنهار  ليه من توقيع وهو ما عتابي بصلب المحرر وما من اتحاد الظرف الكةاستقر بيقين المحكم
 ساقها التيطراح القرائن إيكفى بذاته   الن ذلك االعتماد ال٠٠معه شواهد التزوير المنوه عنها 

 . المواد الجنائية يفإلثبات  لقواعد اةنم عن مخالفه واضح ي وهو ما٠٠كيدا لدعواه أالطاعن ت

� 	�	��3 Ck 
جاء بنتيجة فحص تقرير الطب الشرعي قد جاء على غير   الحكم الطعين بمان استداللأ : �" !

 .رد بنتيجته  وما

 o2� ^6� 
يا من أ لم يحرر - الطاعن -.... ن أفحصه ببنده الثاني نتيجة  يمن مطالعته انه انتهي ف 

  .خر غيرهأ حررت بيد شخص ٕإيصال األمانة وانمابيانات صلب 

� �B�.�K  
إليصال يا من بيانات ذلك اأ ادعاء الطاعن عن انه لم يحرر ةعه على صح يستدل مالذي 

 .األول والثانية القائم عليها هما المطعون ضدهما ٕوانما 

�� ��� ��	
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عيب يمس ذا انطوت على إ االستدالل ي بالفساد فةسباب الحكم تعتبر مشوبأن أحيث  
ألوراق ابدله ليس لها اصل ثابت أ اقتناعها على ي فةسالمه االستنباط كان تعتمد المحكم

 . لالقتناع بها ةالموضوعيالناحية غير صالحه من  وأ قانونا ةمقبولأو غير 
  )٢٧ ق ٥٩ لسنه ٦١٣٥١طعن رقم ( 

لشرعي يعد خروجا عن تقرير الطب ابنتيجة ن استدالل محكمه الموضوع بدالله ما جاء أ: @	;6	 

 . ة الجنائياألدلة تحقيق يواجبها ف
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  هو ذات المداد المحرر به إليصالذا كان المداد المحرر به بيانات اإ ما إيضاح عدم - 
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 .التوقيع من عدمه 
ٕإليصال وابداء فحص اإلعادة  ةحد المكاتب االستشاريأ إليفيد لجوءه  ي تقديم الطاعن ما- 

لحه مخالفه تماما لما استقرت عليه نتاج فحص مصبنتيجة جاء الذي الفني فيه الرأي 
 .الطب الشرعي حيث ورد بنتيجته  

 . ة الورقشموضوع الفحص لم يلتزم بهاماألمانة صال إي محرر صلب -أ
 .إليقاع الكتابي لليد الكاتبة  اضطراب ا-ب
 . ة لليد الكاتبي تغيير البرنامج الكتابي واضطراب النسق الكتاب-ج
  .ج االستكتابعن نظائره بنماذإليصال اب اختالف موضوع التوقيع الثابت -د
 وجود توقيع على إلييشير  جاء بتقرير الطب الشرعي من عدم وجود ما تلف مع ماخ ت-هـ

 .بياض وورقه المستند 

 o�=� ]	�$ 
ن أ تقرير مصلحه الطب الشرعي إليه بدالله ما انتهي ألخذعلى محكمه الموضوع قبل ا 

 من بحث مدي ٠٠لتها ي دفاع الطاعن حيالها وانتقاصه من دالحتعمل على تحقيق منا
 تحقيق ييعد خروجا عن واجبها ف  وهو ما٠٠ الرد يعطائه حقه فٕانعي به و  ماةصح

 .ألدلة الجنائية ا
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ن تلك البيانات كتبت من أ إلي تقرير مصلحه الطب الشرعي لم تشير نتيجةن أومن  
 محكمه الموضوع اتخذت منه إن إال ٠٠ من شخص خالفهما أم والثانية األولالمطعون ضدهما 

 لغايةيق ذلك الدفع ومرماه وصوال  تعني بتحقإنعمادا لقضائها ببراءتهما مما نسب اليهما دون 
 بحث مأموريته فكان يتعين عليها ندب احد خبراء مصلحه الطب الشرعي تكون ٠٠ فيه األمر

 حتى ٠٠ تعلو ذلك التوقيع التي الكتابة مع والثانية األولمدي اتساق كتابه المطعون ضدهما 
 محكمه إليههو ما لم تلتفت  و٠٠ األدلة من تحقيق ةسس سليمأتكون عقيدتها في براءتهما على 

 . الجنائية األدلة تحقيق في مما يعد خروجا عن واجبها ٠٠الموضوع 
  محكمه النقض حيث أحكام الشقين سالفى الذكر فيوقد تواترت على ذلك النعي الموضح  



 ٣٥

 وواجب على ألول المقام اي فة هو واجب المحكمةى المواد الجنائيف ألدلةقضت بان تحقيق ا
 شان هذا الدليل الن يتحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم ف ةالمحكم
 .المدافع عنه  وأ المتهم ةبمشيئن يكون رهن أيصح  المواد الجنائية الإلدانة في  اةدلأتحقيق 

  )٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٨ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 
 )١٢٢٠-٢٨٩-٣٢ س ٣٠/١٢/١٩٨١نقض ( 

 )١٤-٨٤-٢٩س-٢٤/٤/١٩٧٨نقض ( 
 )٨٢١-١٨٥ - ٣٥ س - ٢٥/١١/١٩٨٤  نقض( 

 CD M	b A�� 
 المطعون ضدهما ة قضاءه ببراءيالحكم الطعين فالذي أصاب بين معه مدي القصور  يما 

 من الطاعن تباعا لذلك ة المقامالدعوى المدنيةليهما ورفض إنسب الذي من االتهام ألول والثانية ا
 مما ينبغي معه نقض الحكم ٠٠الجنائية الدعاوى  ىبها ف وهو ما يخالف القواعد المعمول ٠٠

 .إلحالة الطعين وا
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  "بداية"  
 تبني على الجزم إن يجب الجنائية المواد فيألحكام ن اأ قضاء النقض ين المقرر فأ 

 في الجنائية اإلجراءات من قانون ٣١٠ بالمادة الظن واالحتمال وهذا يوجب عمال يل عواليقين ال
 . الجريمة أركان تتحقق به ً بياناللعقوبة المستوجبة الواقعة بيان ٠٠ عامه قاعدةوضعها 
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ن يثبت أ من القانون المذكور ٣١٠ ة المادي فة الواردة بيان الواقعةرعباالمقصود من  

 يفراغ الحكم فإما أركان الجريمة أتتكون منها التي  والمقاصد ألفعال حكمه ايقاضى الموضوع ف
 .ألحكام  فال يتحقق الغرض من تسبيب اة صوره مجهليو وضعه فة معماة أعامعبارة 

  )٦٣٠٣ ص ٣٩ س ١٢/١٢/١٩٨٨ ةنقض جلس( 

 �k-� 
 ة يبين الحكم الواقعأنه إلجراءات الجنائي من قانون ا٣١٠ ةه من الواجب طبقا للمادان 

 .ال فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه ٕا وةركان الجريمأبما يتوافر معه لعقوبة  لةالمستوجب
  )١٠٥٥ ص ٢١٦ ق ١٨ س ٣٠/١٠/١٩٦٧نقض ( 



 ٣٦

  )٩٥٠ ص ١٩٠ ق ١٩ س ١١/١١/١٩٦٨نقض ( 
  )٩٢٨ ص ٢١٨ ق ٢١س  ٢٢/٦/١٩٧٠نقض ( 

  )٢٢٢ ص ٤١ ق ٣٤ س ٩/٢/١٩٨٣نقض ( 
  )٣٧١ ص ٧٥ ق ٣٤ س ١٦/٣/١٩٨٣نقض ( 
 ) ق ٦٠ لسنه ٢١٢٧ طعن ٢٦/١/١٩٩٢نقض ( 

 يضا أو
  )٤٥٣ ص ٧١ ق ٤٦ق س ٦٣ لسنه ٥٣١٨ الطعن رقم ي ف١٩٩٥ مارس ٧نقض ( 
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ول درجه أ الحكم الصادر بإليحال أوراق الحكم الطعين انه قد أوكان الثابت من مطالعه  

 ةطبقا لنص المادألمانة جاء وصفه انه خان اوالذي  ٠٠ الطاعن إلي بيان االتهام الموجه يف
 . من قانون العقوبات ٣٤١

 A�� 
 ذلك الحكم الطعين قد يول درجه ويشاطره فأ يالحكم الصادر من محكمه الموضوع ف 
 تتكون يفعال والمقاصد التأل على نحو يوضح اةجريمركان تلك الأ لبيان تحقق "جهالنم"جاءا 

  اإلسناد ذلك ي مجمله فةنهما جاءا بعبارات عامه معماأمنها حيث 
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لدي الجنائي ن يتوافر القصد أ فيجب ٠٠ ة من الجرائم العمدييهألمانة اجريمة خيانة  

تتكون منها واقتراف ذلك  التي أركانهابجميع الجريمة نه يرتكب أمرتكبها حيث يتطلب علم الجاني ب
 .ة  هذه الجريميلزمها القانون فة الخاصة التي يستبالني

  )٢٠١ ص ١٩٦ رقم ٤ مجموعه القواعد ج ١٩٣٨ ابريل سنه ٤نقض ( 

"� � w5�� CD  
األمانة  ة خيانةول درجه انه قد ثبت االتهام قبل الطاعن من انه قد اقترف جريمأقاله حكم  

الجريمة يوضح توافر عناصر   الن ذلك ال٠٠ من قانون العقوبات ٣٤١مادة الموضحة بنص ال
 . الجنائي من التسليم والتبديد والقصد وأركانها 
 :ٕايضاح ذلك يتجلى في اآلتي و 

ليه بيان كيفيه تسليم الطاعن للمبلغ إول درجه المحال أو حكم ألم يعني الحكم الطعين  :�" !

  من قانون ٣٤١ ة الماديالمنصوص عليها فاألمانة  عقود النقدي ومن انه بموجب عقد من



 ٣٧

 .م بغيره أ ٠٠العقوبات 
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ن يكون التسليم بمقتضى عقد من عقود االئتمان أ يشترط لقيامها ألمانة اجريمة خيانة 

 . عقوبات ٣٤١ماده المبينة بال ةالوارد
  )١٨/١٢/١٩٨٨ ة ق جلس٥٧ لسنه ٥٣٧٦نقض رقم ( 

 ���� 
 . ة الواقعةوت قيام عقد من عقود االئتمان بحقيقثب ة فيالعبر 

  )٩/٣/١٩٨٦ ة ق جلس٥٨ لسنه ٨٤٢٢طعن رقم ( 

 /��� �� 
ألمانة  اقتناعها بان التسليم كان بعقد من عقود اي الموضوع فة محكمةكذلك تكوين عقيد 

ذا اقتنع تهم بجريمة خيانة األمانة إال إإدانة متصلح  نه الأن المبدأ المستقر عليه أحيث 
 من قانون ٣٤١ة في نص المادة ن التسليم تم بعقد من عقود االئتمان الواردأ بالقاضي

 .العقوبات 
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القاضي ذا اقتنع إال ة خيانة األمانة إمبجريالمتهم إدانة تصلح  نه الأكان من المقرر  لما 

 من قانون ٣٤١ ة على سبيل الحصر بالمادةتسلم المال بعقد من عقود االئتمان الواردبأنه 
 صدد توقيع العقاب ي القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في فةالعقوبات وكانت العبر

كتابته متى  بوأيم شخص ولو بناء على اعترافه بلسانه تأثصح  ي بحيث الةنما هي بالواقعإ
  . الخ٠٠٠٠٠٠كان مؤدي   ولماةللحقيق ًكانت ذلك مخالفا
  )١٤/٢/١٩٨٥ ة ق جلس٥٤ لسنه ١٢٠٣طعن رقم ( 

 ����	��!  
جريمة  يالمتهم فإلدانة شرط األمانة ن تسليم المال كان بعقد من عقود أ القاضياقتناع  

 . الواقع ة ذلك بحقيقخيانة األمانة العبرة في
  )٢٩/٣/١٩٨٧ ة ق جلس٥٦ لسنه ٤٨٥٩طعن رقم ( 

 والمتمثل األمانة  جريمة خيانة ي الفعل المادي فةول درجأكم  حلم يوضح الحكم الطعين وال :@	;6	 

 يد أمانة إلي  يده على المال من يد ة ينطوي على معني تغيير الحائز لصفالذي الفعل يف



 ٣٨

 .مالك 
  )٥١٩حسن صادق المرصفاوي ص / د( 

 d�`� �B� 
 إيراده في فكان يتعين على الحكم الطعين ألمانةايانة جريمة خ تتحقق به وتقوم عليه الذي 

على إليه المسلم الشيء  فين الطاعن قام بفعل التبديد بالتصرف أثباتا على إ ٠٠مدوناته 
 بصلب ألول سطرها المطعون ضده االتيتصرف المالك وهي المزاعم األمانة سبيل 

 .صحيفة دعواه 
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اؤتمن عليه الذي بر المال اعتن األمين أبكل فعل يدل على مة خيانة األمانة جريتتحقق  

 . له يتصرف فيه تصرف المالك ًمملوكا
  )٢٨/٤/١٩٦٩ ة جلس٣٩ لسنه ٥٢٢طعن رقم ( 

 	Tالجنائي في  القصد إيضاح ذلك الحكم الطعين بي فه وتابعةول درجأولم يعني كذلك حكم : @	

 عمديه ومن ثم ةمجريمة خيانة األمانة جرين أ حيث ٠٠الطاعن دان بموجبه الذي أاالتهام 
 لها وعن األفعال المكونة أي( على ارتكابها عن عمد الجنائي ن يتوافر بها القصد أالبد 
 ة فيتعين على محكم٠٠يفترض تحققه  مر الأوهو )  حرمه القانون ًمراأنه يرتكب أعلم ب

األفعال  مدونات حكمها الطعين وتوضح يف ألساسي ذلك الركن اإلين تشير أالموضوع 
 . يبين منها توافره التيوالمقاصد 
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 المسلم الشيء يتحقق بمجرد تصرف المتهم فالجنائي في جريمة خيانة األمانة ال تالقصد  

ذا كانت إ منه ف وحرمان صاحبهإياه تملكه ةنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نيٕاوخلطه بماله وإليه 
 حكمها فان الحكم يكون قاصرا مقصورا يصيبه يى فألساس لم تستظهر هذا الركن اةالمحكم

 .ويستوجب نقضه 
  )١٨/١٢/١٩٥٠ ة ق جلس٢٠ لسنه ١٣٤٨طعن رقم ( 

 Ck- ���� 
 فين الجاني تصرف أا ثبت  تتحقق إال إذالجريمة خيانة األمانة  في الجنائيالقصد  
ن هذا التصرف قد حصل منه أكما لو كان مالكا له مع تعمد ذلك التصرف ه إلي المسلم الشيء
 ا كان الحكم لم يستظهر هذا الركن ولم يرد على دفاع فإذ الشيء بحقوق المالك لهذا ًاإضرار



 ٣٩

 . هذا الصدد بما يفنده فانه يكون قاصرا مما يعيبه ويوجب نقضه يالطاعن ف
  )١٦/٤/١٩٥١ ة ق جلس٢١ لسنه ٣٣٨طعن رقم ( 

 Ck-� 
 التصرف الجاني إليذا انصرف إال إيتحقق  الجريمة خيانة األمانة  الجنائي فين القصد أ 

 من قانون العقوبات كما ٣٤١ المبينة في المادة بناء على عقد من العقود إليه المسلم الشيء يف
 .ضرار بالمجني عليه إ مالكا له  كانلو

  )٢٧/١٢/١٩٥٤ ة ق جلس٢٤ لسنه ١٥٠٧طعن رقم ( 

 �6��� 
 الطاعن دون إلين الحكم الطعين يكون قد اسند اتهامه أسبق يبين وبجالء  ومن جماع ما 

 كيفما ٠٠الجريمة كان تلك أرتتكون منها التي والمقاصد األفعال ن توضح محكمه الموضوع أ
 حالة واإلسبابه بالقصور فيتعين نقضه أ مما يوصم ٠٠باإلدانة وجب القانون على كل حكم صادر أ
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للعقوبة  ة المستوجبةن يشتمل على بيان الواقعباإلدانة أوجب على كل حكم صادر أالقانون  

 ة استخلصت منها المحكماألدلة التيوقعت فيها والتي والظروف أركان الجريمة بيانا تتحقق به 
حتى يتضح ألدلة التى استخلصت منها األدلة امؤدي إيراد ن يلتزم بأثبوت وقوعها من المتهم و

 . نقضه ً متعيناًكان حكمها قاصرإاال خذ وأ المةوجه االستدالل لها وسالم
  )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧لسنه ألحكام  مجموعه ا١٩/٤/١٩٧٦نقض ( 
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 وخلو الحكم من بيان ركن ٠٠ع  الواقة ثبوت قيام عقد من عقود االئتمان بحقيقي فةالعبر 

 . قصور الجنائيالتسليم والقصد 
  )٩/٣/١٩٨٩ ة ق جلس٥٨ لسنه ٨٤٢٢طعن رقم ( 
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أنها على الداللة  ييقطع ف  مدونات حكمها مايتورد فالمحكمة أن على انه يتعين على  

 ووازنت بينها ةوالنفي عن بصر وبصيرمبصرة وأحاطت بأدلة اإلثبات قراءه قرأت أوراق الدعوى 



 ٤٠

األمور وأال تبني وان يكون حكمها مبراء من تعسف االستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع 
 يذ خالفه االحتمال سقطت صالحيته فإ الن الدليل ةءها على الفروض واالحتماالت المجردقضا

ن أ يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه حتىنه أال إاالستدالل هذا 
م و افتراض العلأغير مؤداها إلي و حرفها أومسخها الدعوى وصال أتقطيع  وأينبذ وينتبذ التدخل 

 غير ييضرب ف وأشوئها باجتهاد غير محمود  بنوأ قرينه يفترضها من عندياته إلياستنادا 
تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجرم األحكام الجنائية ن أمضرب وكذلك فانه من المقرر 

ن تكون أسباب الحكم يتعين أن إ عن ذلك فً وفضال٠٠واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين 
وحجج أسانيد سبابها أ ين توضح فأ وة ومتهادمةجزاء متناقضأ من ً وخلواة متناغمة صوريف

دان أ األسباب التين توضح أ أخرى جهة ومن - تقصيره إيضاح سبق - جهةحكمها هذا من 
 ا النتيجة التي انتهي إليه مع ألسبابدي تلك اأ تة النقض مراقبة لمحكمىبموجبها المتهم حتى يتسن
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 من ةن التهمه ثابتأاب على قولها ألسب ايدانه الطاعن واقتصرت فإ بةذا حكمت المحكمإ 

يدركه غيرهم ولو كان الغرض   ضمائرهم الي فًالتحقيقات والكشف الطبي فان هذا المعني مستورا
 ولكن ٠٠يب ضربا من العبث يجاب التسبإن يعلم من حكم لماذا حكم لكان أ ألحكاممن تسبيب ا

حكام القضاء من الخصوم وجمهور أ على ةن يعلم من له حق المراقبأالغرض من التسبيب 
 قدر إلي مسوغات الحكم وهذا العلم البد لحصوله من بيان مفصل ولو يها  النقض مةومحكم

ذهبت ذي القاع حكمه على الوجه إي فيظاهر العذر القاضي ن إلي أتطمئن معه النفس والعقل 
 .إليه 

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

 �k-� 
 حكمها بيانا كافيا فال يكفي ي وبيان مؤداها فةليها المحكمإتستند التي ه ألدليراد اإيجب  

عة أييده الواقبل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين مدي تإلشارة إليها ا
 كان ذلك فان مجرد استناد محكمه ٕباقي األدلة واذمبلغ اتساقه مع المحكمة كما اقتنعت بها 

بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر العناية  دون ٠٠ حكمها على النحو سالف بيانه يالموضوع ف
 من تسبيب الشارعالتي تغياها  ةيكفي لتحقيق العناي عليها والاألسانيد التي أقيم مؤدي هذا التقرير و

 الحكم يثباتها فإ كما صار ة تطبيق القانون على الواقعة صحة النقض من مراقبةولمحكماألحكام 
 .يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن األمر الذي 



 ٤١

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

 ��� 	�-� 
 حيث ةحكمن المإليضاح أن تكون مدونات الحكم كافيه بذاتها أمن المقرر انه يجب  
األساس تبينت أنها فيها واألدلة القائمة صحيحا بمعني ألمت إلماما قد الدعوى باإلدانة  يقضت ف

يتحقق الغرض   فانه الة وغامضةما وضع الحكم بصيغه مبهمأكل شاهد شهادة تقوم عليه الذي 
 . القانون  تطبيقةويعجز محكمه النقض عن مراقبه صحاألحكام  قصده الشارع من تسبيب الذي

  )٣٣٧ ص ٧١ ق ٢٧حكام النقض س أ ٥٢/٣/١٩٧٦( 
  )٥٧ ص ١٦ ق ٢٣ س ١٠/١/١٩٧٢( 

	7  CD ]	- 
ليه من قضاء إوكان البين من مطالعه مدونات الحكم الطعين انه قد اعتصم فيما انتهي  

 وما لصلب المحرر ي بحكم اللزوم باتحاد الظرف الكتابة قاله مفادها استقرار يقين المحكمإلي
ليه إهو منسوب  ينفى ما  المتهم المذكور لم يقدم ما كان ولما٠٠ المداد ةعليه من توقيع وكذا وحد

  . الخ٠٠ لقضائها ة تطمئن معه المحكمألمر الذي ا٠٠

 5
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  ضمائرهم الين كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر فأدان الطاعن بعبارات أقد  

سفر عنه تقرير مصلحه الطب الشرعي وتقدم أ دفاع الطاعن فيما ة فرغم منازع٠٠دركه غيرهم ي
ن الحكم أال إ ٠٠ليه إ على نفى االتهام الموجه ةعماال لدفاعه بالعديد من المستندات قاطعه القرينإ

 ذلك ين يوضح سنده فأالطعين قصر في تسبيبه بتعويله على دالله تقرير الطب الشرعي دون 
 مخالفا ٠٠ عدله مطمئنين إليمن الشكوك والريب ليدعوا الجميع ألذهان يرد على ا لكي يرفع ما

 يمثل في علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات والذيبذلك الغرض من التسبيب 
تقرير بنتيجة وجه استدالله أ مراقبته فكان يتعين بيان ييتمكنوا من ممارسه حقهم فحتى الحكم 
 إلعادة ة الطب الشرعي رغما من انتقاص الدفاع منها بمنازعته وبطلبه ندب لجنه ثالثيةمصلح

هيئة الموقرة تقدم بها المدافع للالتي  هذا فضال عن المستندات ٠٠سند االتهام اإليصال فحص 
 بني عليها طرحه لذلك الدفاع الجوهري التي وكذا يتعين عليه بيان الحجج ٠٠صدرته أ التي 

 ٠٠إليه فيما انتهي النتيجة  يتعين عليه بيان أيضا و٠٠ ة المستندات المقدمةلجازم وداللوالطلب ا
دانته قد جاء إ ين الحكم فأ ي مفصل والى قدر تطمئن معه النفس والعقل فجليوذلك في بيان 
 . إلحالة اوخالفه مما يتعين معه نقضه   وهو ما٠٠على نحو سليم 



 ٤٢
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من تسبيب إلحراءات الجنائية  من قانون ا٣١٠ ة المادين مراد الشارع من النص فأ 
ال كان باطال والمراد بالتسبيب ٕابني عليها واألسباب التي ن يشتمل الحكم على أهو وجوب األحكام 

ن ليه سواء مإفيما انتهي النتيجة  والحجج المبني عليها الحكم وألسانيدالمعتبر قانونا هو تحديد ا
 .من حيث القانون  وأحيث الواقع 

  )٧٢ ص ١٧ ق ٢٤حكام محكمه النقض س أمجموعه ( 
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 ة ومنها مجتمعه تتكون عقيدةالمواد الجنائية ضمائر متساندألدلة في ن اأ ن المقررأ 
 لسائر ة تقرير المحكميو استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فأحدهما أذا سقط إ بحيث ةالمحكم

 . ألدلة األخرىا
 ) ق ٥٥ سنه ٤٩٨٥ طعن رقم ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/١٩٨٦نقض ( 

 �k-� 
اقتنعت بها األدلة التي  من مجموع ة الصحيحةن تستنبط الواقعة أكمن للمحأمن المقرر  

ة  تلك هي القاعدة للواقعة سالمه استنباط المحكمي اثر ذلك فألدلةذا سقط عنها دليل من هذه اإف
 ة المواد الجنائية متسانداألدلة فين أمؤداها الجنائي والتي  إلثبات ااألدلة في منها تساند أ نشالتي

 كان للدليل الساقط ألثر الذيو استبعد تعذر التعرف على مبلغ اأحدهما أذا سقط إحيث  بةمتكامل
أن يشترط  نه الأ النقض عن ذلك بة وبهذا عبرت محكم٠٠محكمه إليه الانتهت الرأي الذي  يف

الدعوى  كل جزئيه من جزئيات ي كل دليل منها ويقطع فئاعتمد عليها الحكم ينبتكون األدلة التي 
القاضي  ة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدةالمواد الجنائية متسانداألدلة في ن أذ إ

 مجموعها يتكون فأن بل يكفى باقي األدلة دليل بعينه لمناقشته على حده دون إلي فال ينظر 
 ما انتهي إلي واطمئنانها ة اكتمال اقتناع المحكميقصده الحكم منها منتجه فإلي ما  مؤديه كوحدة

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

 



 ٤٣
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محكمه أمام ثناء تداول االتهام بجلساته أن المدافع قد تقدم بحوافظ مستندات أوكان الثابت  

وكذا .... /  صادره من كل من السيدةقرارات بشهادإصل أ طياتها على يالموضوع انطوت ف
   .... / السيد

 C�E� 
وذلك بعدم ارتسمت حقيقة الواقعة شهود النفي كيفما ألقوال قد جاء بهما وصف  إلقراراتا 

ليه من المطعون ضده إد االتهام الموجه إيصال األمانة سن بة والواردة مبالغ ماليةتسلم الطاعن ثم
 .ألول ا

 �a.� ���� 
ا ي خالف مأخر ة صورةن للواقعأ الطاعن ومن ةن على براءإلقرارا هذان اةمن دالل 

قطها من مدوناته أسن الحكم الطعين قد أال إ ٠٠ليه إ االدعاء المباشر الموجه يارتسمت عليه ف
 .ألحكام الجنائية بتناء اإ ي فةليها كيفما نصت القاعدإدان الطاعن دون االستناد أو

 m�
� ���N ��� ^6� 
فيها المقدمة ندات والمستالدعوى وراق أ تبني على سند مستمد من ألحكام الجنائية إنمان اأ 

 .ساس فاسد أ على إلبتناءهكان باطال ألوراق ابقيم الحكم على دليل ليس له اصل أذا إف
 ) ق ٥٤٥ س ٢٧٤٣ طعن ٢٠ رقم ٦٧٧ ص ٣٦ لسنه ١٦/٥/٨٥نقض ( 

 �B�.�K�  
 شهود بأقوال أحاطته عدم في عار الحكم الطعين الذي يبين معه مدي القصور الشديد الذي 

 .اإلحالة تعين معه نقضه والطاعن مما ي
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 البيان يسرده الحكم الطعين على النحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح ف ن ماأ 

 الذي حد القصور إلين يكون أيجوز  ال انه الإضربا من حسن التعبير إليجاز ا وان كان ألنه
بالحكم وساندتها األدلة التي قام عليه ومدي اتفاقه مع سائر األساسي الذي يغفل سرد مؤدي الدليل 

 .له 



 ٤٤

  )٦١٨ ص ٣٠ س ٤/٦/٧٩نقض ( 
  )٧٥٣ ص ٢٨ س ١٢/٦/٧٧نقض ( 
  )٤١٦ ص ١٩ س ٨/٤/٦٨نقض ( 

D ]	- ^6�� C 
دانته للطاعن على إ يوراق الحكم الطعين انه اقتنع واطمئن فأوكان الثابت من مطالعه  

هو منسوب  ينفى ما  تقرير مصلحه الطب الشرعي وان المتهم لم يقدم مايمثلت فاألدلة  من ةجمل
 .ليه إ

� o� ! ] 
ير وما  ذلك التقرة دفاعه بما يطرح وينقص من دالليالمدافع عن الطاعن قد تمسك ف 
 .ليه إانطوت على قرائن تنفى االتهام الموجه التي  وقدم العديد من المستندات ٠٠ليه إانتهي 

3 "! ���� ] 
 ورد والتي الطاعن إلى االتهام بإسناداطمئنانه  يمجتمعه فاألدلة ى تلك إلشار أالطعين  

 قام عليه ألساسي الذياو الدليل  ه يوضح ماإندفاعه ومستنداته منتقصه منها ومن داللتها دون 
 البيان فيتعين ي على قصور واضح فًيكون معه منطويا  وهو ما٠٠دانه الطاعن إ يقضاءه ف

 . واإلحالة نقضه 
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ذا إ فيها فةوالمستندات المقدمأوراق الدعوى تبني على سند مستمد من ألحكام الجنائية إنما ا 
 .ساس فاسد أتناءه على ال إلب كان باطاألوراقصل بأقيم الحكم على دليل ليس له أ

 ) ق ٤٥ س ٣٧٤٣ طعن ٢٠ رقم ٦٧٧ ص ٣٦ لسنه ١٦/٥/٨٥نقض ( 

 Ck- ���� 
يرادا إذ لم تتعرض لمستندات الطاعن وبما انطوت عليه من حقائق إ الموضوع ةبان محكم 

يصم قضاءها بعيب  وتعلقها بموضوعها ماالدعوى لها وردا عليها رغم جوهريتها التصالها بواقعه 



 ٤٥

إلي  ً ارتكز عليها دفاع الطاعن بلوغاالتيمستندات  لوعني ببحث وتمحيص وفحص الألنهالقصور 
ذا سقط جمله ولم يورده على نحو إولكنه الدعوى  أي فين يتغير وجه الرأفيه لجاز غاية األمر 
قسطته حقه فانه يكون مشوبا بالقصور مما يبطله ويوجب أحاطت به وأ ة المحكمأنيكشف عن 

 إلحالة نقضه وا
 ق ٥٦ لسنه ٦٧١ الطعن رقم ٢١/١١/١٩٩٣ ة جلس٤٢لسنه األحكام  مجموعه جنائينقض ( 

  )٧ بند ١٥٨ ق ١٠٣٢ص 
 ٧٨٩ ق ص ٤٩ لسنه ٦٣٣ الطعن ٥/١١/٧٩ ة جلس٣٠ السنة ة األحكام مجموعينقض جنائ( 
  )١٦٧ق 
 ق ص ٤٧ لسنه ١٢٣ الطعن رقم ٢٥/٤/٧٧ ة جلس٢٨السنة حكام أل اة مجموعينقض جنائ(

  )١١١ ق ٥٢٦
 ١٠٥ ق ص ٤٧ لسنه ٧٢٧ الطعن ٤/١٢/٧٧ جلسة ٢٨ لسنه األحكام  مجموعهجنائينقض ( 
  )٣٠٩ق 

 ����	��! 	�	��3 Ck  
 فيها المقدمة والمستندات الدعوى أوراق تبني على سند مستمد من إنما الجنائية األحكام إن 

 .ساس فاسد أ على هءالبتنا كان باطال باألوراق على دليل ليس له اصل أقيمإذا ف
  )٦٧٧ ص ٣٦ ة السن١٦/٥/١٩٨٥ يجنائنقض ( 
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 بما قدم المدافع عن اإللمام حيثيات الحكم الطعين انه قد سقط عنه ةالثابت من مطالع 

 . ساحته من ذلك االتهام وفقا لما انطوت عليه براءةالطاعن من مستندات تؤكد 

 ��� l��;� ^6� 
  5
=ii(7�>�K�:  والمحــرر مــن قـبــل إمبابــة مركــز إداري ٢٠٠١ لســنه ... تضــمن المحضــر رقــم 

والـتـي مـنـه عـلـى بـيـاض ألوراق الموقعــة  عـنـدما اكتشــف اختـفـاء ا٥/٥/٢٠٠١الطــاعن بـتـاريخ 
 إلـيثنـاء سـفره أعماله أ لتسيير ألمانة على وجه اة المطعون ضدها الثانيإلين سلمها أسبق 

 .الخارج 

 CD ��� dW 5�� :منه على بياض ةالطاعن الموقعألوراق  ةتوافر تسلم المطعون ضدها الثاني 

ن واقعه اختفاء تلك المحررات سابقه على علمه أثباته إ فضال عن ٠٠ه األمانعلى وجه 
تقدم سندا لها احدي تلك المحررات وقد األول التي ها المطعون ضده أقام ة التيبالجنح



 ٤٦

تحرير ذلك المحضر ى لم يقم بأ ( أمانةصال إيكان يعلوا التوقيع بوصف الذي ء الفراغ لم
 )ليهإ وجه الذيهروبا من االتهام 

 X;	T� 5
 دعوى وقد تضمنت ة شرعيه مقامه من المطعون ضدها الثانيدعاوى صور :�7)=

 . الخ٠٠خري نفقه أطالق و

 CD ��� dW 5��:إليللطاعن كراهية  نفسها من ي فةتضمره المطعون ضدها الثاني  مدي ما 

به بكافه إلضرار ها على اإصراريؤكد األمر الذي طالق منه وهو بغيه الدعوى قامتها إحد 
 من الطاعن على بياض ةخذها للمحررات الموقعأكان دافعا وراء  لها لماالمتاحة الطرق 

الطاعن  ادعاءه الواهي ضد ألول إلقامة منها عليها وتقديمها للمطعون ضده اوالتي استأ
 .ألول والثانية  ضدهما ا ادعاء الطاعن ضد المطعونة مما يؤكد صح٠٠

  ^	T� 5
 شـرعي كلـى ٢٠٠١ لسـنه ...رقـم في الدعوى  صحيفة استئناف الحكم الصادر :�7)=

لـــف جنيـــه أ ٣٠٦ن مبلـــغ الثانيـــة أوراقهـــا مـــن المطعـــون ضـــدها أثبـــت علـــى والـــذي أالجيـــزة 
 لآ أن اســتولى علـيـه بـعـد - الطــاعن -هــو دـيـن لـهـا قـبـل زوجـهـا ) إيصــال األماـنـة موضــوع (

 .ليها إمن ميراث والدتها 

 ��� CD dW 5��: لها ومصطنعه ومزوره الواردة في إيصال األمانة ال حقيقةن واقعه التسليم أ 

 .لطاعن اعلى 
 والد ( ألولن يكون الطاعن قد تسلم ذلك المبلغ من المطعون ضده األمر أفكيف يستقيم ا 

 ٠٠إلسكندرية ابى تسليمه لشقيقه ليقوم علاألمانة على سبيل  ) ةالمطعون ضدها الثاني
ن ذلك المبلغ أ وتزعم من ةخري خالف السابقأبقاله الثانية  المطعون ضدها أتيومن ثم ت

يؤكد صلف   وهو ما٠٠ليها من الميراث إن آل أقد استولى عليه الطاعن منها بعد 
 .ليه إ الطاعن من االتهام الموجه ة ساحةاءببرمزاعمها و

 �1�.� 5
بحاث أ مجال ي فالستشاريينرير استشاري صادر من نخبه من الخبراء ا تق:�7)=

 ضوء تقرير يمحل االتهام الموجه للطاعن فاإليصال  فحص إلعادةالتزييف والتزوير 
 :ة التاليألمور سجل نتاج فحصه اذي وال٠٠مصلحه الطب الشرعي 

 .الورقة موضوع الفحص لم يلتزم بهامش األمانة  إيصال محرر صلب - 
 . ة الكتابي لليد الكاتبإليقاع اضطراب ا- 
 . ة لليد الكاتبي واضطراب النسق الكتابي تغيير البرنامج الكتاب- 
 . عن نظائره بنماذج االستكتاب إليصالاب اختالف موضع التوقيع الثابت - 



 ٤٧

 وجود التوقيع على إلييشير  جاء بتقرير الطب الشرعي من عدم وجود ما  اختالفه مع ما- 
 .ض ورقه المستند بيا

 ��� dW 5��: ليه من إ تقرير مصلحه الطب الشرعي فيما انتهي أصاب الذي مدي العوار

 ييفصح عنه المحرر المقدم ف دانت الطاعن على خالف ماأ الواقع وةقيقح جافت نتيجة
 .ليه إاالتهام المنسوب 

 x�	�� 5
وذلك بشهادتهما بانتفاء ... / والسيد... / قراران صادران عن السيدإصل أ :�7)=

 . األول االدعاء المباشر للمطعون ضده صحيفة فيواقعه استالم الطاعن للمبلغ المحدد 

 ��� dW 5��: اتخذ منه ىذوال ادعاءه المباشر بصحيفة األوليدعيه المطعون ضده   ماأن 

واقع وهو  الةال مزاعم ومهاترات خالفت حقيقإهو  دانه الطاعن ماإ فيالحكم الطعين سندا 
 .ء الطاعن من ذلك االتهام  يبرما
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 أخرى صوره ةن للواقعأليه ومن إ الطاعن مما نسب ة جنب لتؤكد براءإلي ًقد جاءت جنبا 

من الطاعن ضد المطعون ضدها المقامة  االدعاء المباشر ةحيفصوراق أارتسمت حقيقتها على 
 .حكم الطعين منساقا خلف مزاعم المطعون ضدهماالتفت عنها الالتي وألول والثانية ا

التي وراق ومستندات الطاعن وأاتضحت معالمها على الداللة التي وعلى الرغم من تلك  
 . هيئه محكمه الموضوع أمامتقدم بها 
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 رغما من ٠٠ حكمها الطعين أوراق ذكر ما احتوته تلك المستندات على وأسقطت أغفلتقد  
 . المحكمة إليه انتهت الذي الرأي تغير في وتأثيرها المحكمة عقيدةتكوين  فيداللتها 
حكامها بل جعلته سببا لنقض أ العديد من ينقضته محكمه النقض فألمر الذي وهو ا 

 : حيث استقرت على ألحكاما
اقتنعت بها األدلة التي من مجموع الواقعة الصحيحة تستنبط المحكمة إنما ن أن المقرر أ 

 التي ة تلك هي القاعدة للواقعة سالمه استنباط المحكمياثر ذلك فألدلة قط دليل من هذه اذا سإف
الجنائية متساندة  المواد األدلة فين أى مؤداها إلثبات الجنائي والت ااألدلة فيتنشا منها تساند 

 لرأيا ىف كان للدليل الساقط الذي األثرذا سقط احدهما تعذر التعرف على مبلغ إ يجب متكاملة
 المحكمة إليه انتهت الذي

  )١٤٧٢ ص ٢٣ س ٢٥/١١/٧٢نقض ( 
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ليه من إ ويقينها فيما انتهت ة المحكمة يكون وحده واحده ترتكز عليها عقيداألدلة مجموع أن 
 مجموعها ي ويرتكز عليها فةا يقين المحكم يكمل بعضها بعضا يستكمل بهة متساندفاألدلةقضاء 

 هذه ي فأثرهى كل دليل معين وإل فال ينظر ٠٠ليها مجتمعه وجدانها إ قضائها ويطمئن ةعقيد
 . قضاء الحكمي معينه فةنه بني عن نتيجأو الوحدة أ

  ص٣ العــدد ١٤ ة ق مــج الســن٣٣ لســنه ٧٧٤ طعــن ٢٨/١٠/١٩٦٣ ة جلســيحكــم نقــض جـنـائ( 
 ) ١٢٧ ة قاعد٧٠٠

 ص ١ العدد ٢٠ ة ق مج السن٣٨ لسنه ٢٠٩١ طعن ٢٧/١/١٩٦٩ ة جلسيحكم نقض جنائ( 
  )٤١ ة قاعد١٨٧

 قاعدة ١٤٣١ ص ٣ العدد ٢٣ السنة مج ١٤٥ طعن ٢٤/١٢/١٩٧٢ جلسة جنائيحكم نقض ( 
٣٢٢(  

 قاعدة ٣٢٤ ص ٣٢ السنة ق مج ٥٠ لسنه ١٨٣٦ طعن ٦/٤/١٩٨١ جلسن جنائيحكم نقض ( 
٥٧(  

و استبعاده يتعذر معه تعرف مبلغ ألدلة أ سقوط احد هذه اأن القاعدةعلى تلك وقد ترتب  
 .حكمه رأي المنفس وأثره في 
كان لهذا الدليل األثر الذي استبعد فانه يتعذر تعرف مبلغ األدلة أو ذا سقط احد هذه إ 

كانت   ما كذلك يتعذر التعرف على٠٠ ةليه المحكمإانتهت الرأي الذي  فيالباطل أو المستبعد 
إلحالة إلعادة  لذلك وجبت عند النقض ا٠٠هذا الدليل غير قائم إلي فطنت أنها  لو ةتنتهي المحكم

 . بعد استبعاد احدهما ةائمألدلة القوزن ا
 ص ١ العدد ١٥ السنة مج ٣٩ لسنه ١٩٩٩ طعن ١٠/٥/١٩٦٤ة  جلسيحكم نقض جنائ( 

  )٢٦ قاعدة ١٢٦
 ص ٢ العدد ١١٧ السنة ق مج ٣٦ لسنه ٤٠٥ن  طع١٦/٥/١٩٦٦ة جلس جنائيحكم نقض ( 

  )١١ هقاعدت ٦١٣
 ١٠٧ ص ٣٤ السنة ق مج ٥٢ لسنه ٥٣١٤ طعن ١٨/١/١٩٨٣ جلسةحكم نقض جنائى ( 

  )١٨ قاعدة

 �6��� 
  تقدم بها المدافع عن الطاعن التييكون الحكم الطعين قد اسقط من مدوناته المستندات  



 ٤٩

 ممـا يصـعب معـه معرفـه إليـه الطـاعن مـن االتهـام الموجـه ةبـراءوجعلها سندا لدفاعه المنصب علـى 
 المحكمـة إليه عن ما انتهت الرأي تغير ذلك في تأثيرها ومدي المحكمة رأي فياثر تلك المستندات 

 قصــور إلــى يأدمــا   محكمــه الموضــوع بتلــك المســتندات وفحواهــا وهــوإلمــامممــا يتضــح معــه عــدم 
 . حالة واإل فيتعين نقض حكمها الطعين أسبابها
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ذا انطوت على عيب يمس سالمه إ االستدالل يفساد ف بالةسباب الحكم تعتبر مشوبأ 
 ةو غير مقبولأ ألوراقابدله ليس لها اصل ثابت أ اقتناعها على ي فةاالستنباط كان تعتمد المحكم

للعناصر المحكمة  حاله عدم فهم يو فأ لالقتناع بها ةالموضوعيالناحية  من ةغير صالح وأقانونا 
قام الحكم قضاءه على واقعه استخصلها من مصدر ال أذا إ فثبت لديها وعلى ذلكالواقعية التي 

غير متناقض ولكنه من المستحيل عقال استخالص  وأثبته أو موجود ولكنه مناقض لما أوجود له 
 . منه كان هذا الحكم باطالةتلك الواقع

  )٢٧ ق ص ٥٩ لسنه ٦١٣٥١طعن رقم ( 

 ����	��!  
ذا انطوي على عيب يمس سالمه إ االستدالل ي بالفساد فةسباب الحكم تعتبر مشوبأن أب 

الناحية دله غير صالحه من أ إلي اقتناعها ي فةذا استندت المحكمإاالستنباط ويتحقق ذلك 
و دفع يتناقض بين هذه أتثبت لديها الواقعة التي عدم فهم إلي و أ لالقتناع بها ةالموضوعي

 التيليها بناء على تلك العناصر إ انتهت يلنتيجة الت لي حاله عدم اللزوم المنطقيالعناصر كما ف
 .ثبتت لديها 

 ) ق ٦٢ لسنه ٣٣٤٣ طعن ١١٢ رقم ٦٧٧ ق ص ٤٤ لسنه ٢١/٢/١٩٩٣نقض ( 

	7  CD ]	- 
 ن نتيجته وردت بان أوكان الثابت من مطالعه تقرير مصلحه الطب الشرعي  

 .إيصال األمانة يل ذ هو محرر لتوقيعه الثابت ي- الطاعن -....  أن -١
  حررت بيد شخص ٕإيصال األمانة وانمايا من بيانات صلب أ لم يحرر - الطاعن -... ن  أ-٢



 ٥٠

 .خر أ
 قد اقر على بياض - الطاعن -.... ن توقيع الفنية ما يشير إلي أانه ليس هناك من الشواهد  -٣

 .ورقه المستند 

 zkB� 
 بها فسادا يبطل استقر عليها تقرير مصلحه الطب الشرعي يعد االستداللالنتيجة التي  

 .الحكم الطعين 

� w	��3 ��r=� CD� XEF�  
 محكمــه الموضــوع باعتراضــه أبــداه أمــام الــذي دفاعــه ين المــدافع عــن الطــاعن تمســك فــأ : �"!

 : تقرير مصلحه الطب الشرعي وذلك من انه نتيجةعلى 
ات صلب م الحق لبيانأم معاصر أذا كان هذا التوقيع سابق إ بيان ما ي قد اخفق ف- 
 إليصال ا
 هو ذاته المداد المحرر به إليصال لم يوضح التقرير هل المداد المحرر به بيانات ا- 

 .التوقيع من عدمه 
ن ذلك التوقيع كان على بياض ومن ثم ملء أ لصحيح الواقع من النتيجة مخالفه تلك - 

شاري انتهي  وقدم مستندا لذلك االعتراض تقريرا صادرا من مكتب استةالمحرر بالكتاب
 :ن أفحصه على 

 . ةموضوع الفحص لم يلتزم بهامش الورقإيصال األمانة  محرر صلب -أ 
 . ةالكتابي لليد الكاتبإليقاع  اضطراب ا-ب 
 . ة تغير البرنامج واضطراب النسق الكتابي لليد الكاتب-ج 
 . عن نظائره بنماذج االستكتاب إليصال اختالف موضع التوقيع الثابت با-د 
 وجود التوقيع إلييشير  جاء بتقرير الطب الشرعي من عدم وجود ما  نختلف مع ما-ـه 

 .على بياض ورقه المستند 

�3��	
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 نسب يذلك التقرير واالعتماد عليها فبنتيجة  األخذ الموضوع قبل ةكان يتعين على محكمف 

ة  نفس وعقيديتدخل الشك فر أمو حولها من أثارهما إلي ن تلتفت أالطاعن اإلدانة إلي 
 بنتيجته ومواكبه تأخذ الذي من سالمه الدليل والتأكد تحقيق ذلك إلى وان تحمل ٠المحكمة 

 .ذلك صحيح الواقع 



 ٥١

 �6�� .�=H� O	� !52� �kB�� O	��S� �6 	
&� �;�����  
قاضي اليقتنع منها األدلة التي  تبني على أن يجب الجنائية األحكام أن من المقرر أن 

 وسالمه ٠٠ األدلة من سالمه تلك ةن تتحقق المحكمأو براءته وشروط ذلك أالمتهم بإدانة 
ال بتحقيق إ ٠٠ليه إيصح يقينها فيما انتهت   وال٠٠ حتى ترتكز عليها عقيدتها ٠٠بناءها 
  ألدلةتلك ا
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 ةوواجب على المحكماألول قام المحكمة في المهو واجب الجنائية مواد ى الألدلة فتحقيق ا 

 شان هذا الدليل الن يتحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم ف
و المدافع أ المتهم بمشيئةن يكون رهن أيصيح  الالجنائية المواد أدلة اإلدانة في تحقيق 

 عنه 
  )٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧ س - ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 
  )١٢٢٠ - ٢٨٦ - ٣٢ س - ٣٠/١٢/١٩٨١نقض ( 

  )١٤ - ٨٤ - ٢٩ س - ٢٤/٤/١٩٧٨نقض ( 
  )٨٢١ - ١٨٥ - ٣٠ س - ٢٥/١١/١٩٨٤نقض ( 

  )٣ ص ٢ رقم ٧ ج ة مجموعه القواعد القانوني٥/١١/١٩٤٥نقض ( 

 Ck- ���� 
ليه من إ فيما انتهت  ويقينهاة المحكمةيكون وحده واحده ترتكز عليها عقيدألدلة مجموع ا 

 مجموعها ي ويرتكز عليها فةيكمل بعضها بعضا ليكتمل بها يقين المحكماألدلة قضاء ف
 هذه أثره في كل دليل معين وإليليها مجتمعه وجدانها فال ينظر إ قضائها ويطمئن ةعقيد

  . قضاء الحكمفيمعينه نتيجة و انه بني عن أ الوحدة
 ص ١ العدد ٢٠ لسنه ١ ق مج ٣٨ لسنه ٢٠٩١ طعن ٢٨/١٠/٦٩ ةنقض جنائى جلس( 

 )٤١٥ ة قاعد١٨٠٧
 ص ٣ العدد ١٤ لسنه ١ ق مج ٣٣ لسنه ٧٧٤ طعن ٢٨/١٠/٦٣ ةنقض جنائى جلس( 

  )١٠٧ ة قاعد٧٠
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يكون  عتراضات المبداه من مدافع الطاعن والإل الموضوع الرد على تلك اة محكمةعلى هيئ 

 إليصال فحص اإلعادة بحاث التزييف والتزوير أ ي فة متخصصة ثالثيةال بندب لجنإك ذل



 ٥٢

 .د من صوابه أك لتحقيق اعتراضه والت٠٠ الطاعن إليسند االتهام الموجه 
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 بل والتفتت عن االعتراضات المبداه من دفاع ئمحكمه الموضوع لم تفعل من ذلك ش 

 .هدر سالمه ذلك التقرير ومواكبته لصحيح الواقع  يالطاعن ولم تعرها اهتماما وهو ما

/L� Z$ 
 المحاكمـــات ي المتبـــع فـــاألصـــليخـــالف   ذلـــك مـــايالطـــاعن لمـــا فـــإلدانـــة  ً بـــه عمـــاداألخـــذا 

 .الجنائية 

حتى إلشارة إليه  فال يكفى ا٠٠ مدوناته ين مؤدي ذلك التقرير لم يورده الحكم الطعين فأ:  @	;6	

ن يوضح الحكم الطعين بيان ألثر أعن بل البد حتى يحقق ذلك االطاإلدانة يكون دليال 
ده كما أيين يعمل على ذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها جداره تأ وً كافياًذلك التقرير بيانا

يعد  الٕاوألدلة  اباقي يتضح مبلغ اتساقه مع وحتى ٠٠اقتنعت بها محكمه الموضوع 
 . الطعين جاء به فسادا يبطل الحكم االستدالل بما
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 حكمها بيانا في وبيان مؤداها المحكمة إليها تستند التيألدلة  اإيرادنه يجب أمن المقرر  
ليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه إلشارة إكافيا فال يكفى ا

ذ كان ٕألدلة وا اي ومبلغ اتساقه مع باقة كما اقتنعت بها المحكمةده الواقعأييا مدي تيبين منه
المتهم إلي  حكمها على النحو السالف بيانه يذلك فان مجرد استناد محكمه الموضوع ف

قيم أ ألسانيد التي بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر مؤدي هذا التقرير واةدون العناي
يمكن محكمه   والاألحكام الغايه التي تغياها الشارع من تسبيب كفى تحقيق يعليها ال

ألمر ى الحكم افثباتها إ كما صار ة تطبيق القانون على الواقعةالنقض من مراقبه صح
 .يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن الذي 

  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠حكام النقض س أ ٨/٢/١٩٧٩( 

 Ck-� 
 الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح ةدلأمون كل دليل من مضباإلدانة ن يبين كل حكم أيجب  

 النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقا صحيحا ةخذه تمكينا لمحكمأ مةوجه استدالله به وسالم
 .ال كان باطال ٕا الحكم ويثباتها فإ كما صار ةعلى الواقع
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  )٧١٥ ص ١٧٤ ق ٢٤حكام النقض س أ ٤/٦/١٩٧٣( 

 Ck- ���� 
ليها حتى يتضح به وجه استدالله إاستند ألدلة التي ن يورد مؤدي األحكم يتعين لسالمه ا 
ن يعين عما هو ذلك التحليل وما نتيجته وما وجه أتحليل فيلتزم نتيجة  إليذا استند ٕابها و

 . على التهمه النتيجةاالستدالل بهذه 
  )١٧٣ ص ٣٨ ق ٢٤حكام النقض س أ ١١/٢/١٩٧٣( 
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 مما يعيب االستدالل بذلك ً من ذكر مؤدي التقرير تفصيالًلطعين قد جاء خلواوكان الحكم ا 

 . المحاكمات الجنائيةيالمتبع فألصل  لًالتقرير وخالف ذلك يعد خالفا

 CD M	b A� 
 ي الموضوع بتقرير مصلحه الطب الشرعي فة محكمةن استدالل هيئأيبين معه وبحق  ما 

 .اإلحالة تعين نقض حكمه و الطاعن قد جاء فاسدا مما يةدانإ
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 محكمه الموضوع انطوت على ةن المدافع عن الطاعن قد تقدم بحافظه مستندات لهيئأ 

 من ة مبالغ نقديةن الطاعن لم يتسلم ثمأيدان يف... / ا السيدوكذ... / قراران صادران من السيدإ
 . يوضح صلف ادعاءاتهما وتهاتر مزاعمهما األمر الذيوهو ألول والثانية المطعون ضدهما ا

 5�� 
شهادة الدعويين للتحقيق وسماع ة حالإ وذلك بة الموقرة المدافع طلبا جازما للهيئأبدي 

صدارة  يهيئتها ونص عليه فأمام هما وقد تمسك بذلك الطلب قراران بشهادتإالشاهدين المقدم 
 .مذكره دفاعه 
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 الذي أبداه فرضه عليها المشرع وطرحت طلب التحقيق الذيداء واجبها أالتفتت عن  

ولو لم يبدي من حتى جابته إ ملزمه به ويتعين عليها أنهاالمدافع عن الطاعن على الرغم من 
 .الدعوى وراق أن يستفاد ضمنا ودالله من أ ذلك ي فيكفى فالمدافع
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 ًن يكون مصاغاأجابته إ ويتعين عليها ة تلتزم به المحكمالذي طلب التحقيق ييشترط ف ال 

منا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس ن يكون مفهوما دالله وضأمعينه بل يكفى ألفاظ  عبارات ويف
و مقرر بان  ه ماإلي منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا ي كما هو الحال ف غموضوأ

ن يكون رهن أيجوز بحال األول وال المقام المحكمة في هو واجب الجنائية  المواد األدلة فيتحقيق 
 .و المدافع عنه أالطاعن بمشيئة 
 ) ق ٥٦ لسنه ٢٨٢٥ طعن رقم ١٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧ س - ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 

 �k-� 
  .الخ٠٠ن يكون الدفاع قد طلبه أ القيام بالتحقيق الواجب عليها ة واجب المحكمييقدح ف ال 

  )١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 

 CD ���� 
ها ن هيئتأ لو ة المحكمة نفس وعقيدأثره فيهدرت دليال كان له أتكون محكمه الموضوع قد  

توجهت صوبه وصوب تحقيقه لما يسفر عن سماع شهود الطاعن ما يقنعها يغير ما اقتنعت به 
 . الطاعن ةدانإ يعولت عليها فألدلة األخرى التي من ا

��N ��� ^6�� ��� m�
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 ومراوغاته واضطرابه وغير ةةالشهادداء أ وقت ة وجه الشاهد وحالته النفسيين التفرس فأ 

 تسمعها التي الشهادة تجيءن أ حق قدرها والحتمال أقوالهعلى تقدير القاضي  ذلك مما يعين
عولت ألدلة األخرى التي يباح الدفاع مناقشتها مما يقنعها بغير ما اقتنعت به من ا وأ المحكمة
 .عليها 
 ) ق ٥٥ لسنه ١٦٠٥ طعن ٨٠١ ص ١٤١ رقم ٣٦ لسنه ١٩٨٥سنه أكتوبر  ٢نقض (

��`� C�E��
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مر بالبحث أن تأومأموريته داء أ ين تعاون الدفاع فأ ي فةتعد خروجا عن واجب المحكم 

 .ليها إ شهادته مادام الدفاع قد لجأ بالقوة ألداءو ٕاحضاره ولعن الشاهد و
  )١٧٦ - ١٨٦ - ٤ مجموعه عمر ج ة مجموعه القواعد القانوني٢٨/٣/٣٨نقض ( 
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 ي فة تجريها المحكمالتينما تبني على التحقيقات الجنائية أنها إ المحاكمات األصل في 
ن أ مواجهه الخصوم وعليها في وتسمع من خاللها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك ةالجلس

 الشهادة ألداء بالقوة ولو ٕواحضاره بالبحث عن الشاهد تأمرن  وامأموريته أداء فيتعاون الدفاع 
 مجلس في يدلى بشهادته حتىهريبه  توأ الشاهد تعمد تهربه إلى ذلك ونسب في إليهامادام قد لجأ 

 . تمسكه بوجوب مناقشته في الدفاع أحقيه قد بنت المحكمةالقضاء ومادامت 
 ) ق ٥٠لسنه  ١٦١٦ طعن رقم ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/١٢/١٩٨٥نقض ( 
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 إليدي أعماله مما إداء واجبهما المنوط بها أيبين وبجالء تقاعس محكمه الموضوع عن  
 شهوده وتحقيق أقوالالطاعن دون العناء بسماع بإدانة  استدالله يحكمها الطعين بالفساد فإصابة 

 . إلحالة مما يتعين معه رفض الحكم الطعين وا٠٠غايته من مطلبه 
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كفاية  مدي يتملك مراقبه محكمه الموضوع ف من المقرر انه ولئن كانت محكمه النقض ال 

 صالحية التثبت من مدي يالقضائ نطاق رقابتها للمنطق يتملك فأنها ال إ ًفيا نوأ ًثباتادلة إألا
 وأ أثبات عناصر المختلفة الن تكون للوقائع البحتة الموضوعية ناحية الحكم من في الواردةألدلة ا

يجوز   والفتراضيةاال داللتها في أكيده كانت إذا إال لإلثباتصلح  ت الالقضائية فالقرائن سائغةنفى 
ثباتها إ المراد ةدل على الواقع تها بحكم طبيعتها الألن اإلثبات فياالعتماد على مجرد الدالئل 

  .ويلأمنبته غير قابله للتبطبيعة 
  )٨٩٦ ص ١٩٠ رقم ٢٠حكام س أ مج ١٧/١١/١٩٥٩نقض ( 

  )٧١٨ ص ٥٨٢ رقم ٦ مج القواعد ج ٢٨/٥/١٩٤٥نقض ( 

 l.�=H��!� ء	P�` [ !�� ��ء �
ن يتوافر لديه دليل واحد أويكفى أدلة صحيحة  مبنيا على القاضين يكون اقتناع أيجب  

  ً استدالالت وحدها كان حكمه معيباإليذا هو استند إما أ ًمتى كان هذا الدليل كامال
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 )٩٠-٨٩ - ٨٤الثانية  ةالجنائية الطبعاإلجراءات  قانون ئعمرو السعيد رمضان مباد/ د( 

�	��!  
  والألقلن يتوافر لديه دليل كامل على اأدله فيجب أال على إن يبني حكمه للقاضي أيس ل 

ذا استند على االستدالالت وحدها إه باالستدالالت فيكون حكمه معيبا عززن يأانع بعد ذلك من م
 .هما إال بيكتسب حق الدليل   الأصولولكل دليل قواعد و

 )٤١٧ - ٤١٦ ص ٧٩ لسنه ١١ طبعه الجنائية اإلجراءاتمحمود مصطفى شرح قانون / د( 
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ترقى   ذلك على استدالالت الفي الطاعن مستندا إلى أدانتهوكان الحكم الطعين قد اسند  

 مدي أوضحنا سبق وان والذي تقرير الطب الشرعي نتيجة في مستوي الدليل الكامل وقد تمثلت إلى
ن أفاع الطاعن قد نال منها ومن داللتها وذلك حيث  دأن فضال عن للحقيقةتخاذلها ومجافاتها 

م الحق لبيانات أم معاصر أ كان توقيع الطاعن سابق إذا بيان ما فين التقرير قد اخفق أالثابت 
هو ذات المداد المحرر به التوقيع من إليصال  وهل المداد المحرر به بيانات اإليصالصلب ا

  .عدمه

 Ck1� 
 الحكم قد شابه التخاذل مما إليه تساند الذي الدليل أن شك مةثعتريه  ييبين وبجالء ال 

يعيب استدالله بالفساد مما يتعين نقضه  يوصف معه باالستدالل وليس بالدليل الكامل وهو ما
 . اإلحالة 
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 ٕواذ بأنه عززهو م  االقتناع يحدها مافي القاضي حرية في اإلطالقكان ذلك وكان هذا  لما 

ال انه الدعوى إ ي فةالقائماألدلة  تقدير في قاضى الموضوع حرية هو الجنائية األحكام أساسكان 
 ي عقيدته فةعلى صح) ى بالدليل وليس باالستدالل أ ( القاضين يدلل أيرد على ذلك قيود منها 

 يشوبها رتبه عليها فال  ماإليتؤدي ) و استدالالت أوليس بمحض قرائن ( سباب حكمه بادله أ
 .تخاذل  وأتناقض  وأ االستدالل فيخطأ 

  )٣٥٢ ص ٩٣ ق ٨ س ٢/٤/١٩٥٧نقض ( 
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 االستدالل أحوال في الالزم إيضاح محكمتنا العليا محكمه النقض على أحكامحيث تواترت  
 :حيث قضت بان 

رتبه   ماإلىحكم مؤديا  يعول عليه الالذي يكون الدليل أن االستدالل أصول فيمن الالزم  
 أنحكم العقل والمنطق ولمحكمه النقض مع تتنافر  الأ االستنتاج وفيعليه من نتائج ويعتبر متفقا 

 من إليها خلص التي النتيجة إلى تؤدي أن التي يوردها الحكم األسباب كان من شان إذاتراقب ما 
 .عدمه 

 ) ق ٥٦ س ٦٣٩ طعن رقم ٢٧/٥/١٩٨٦ جلسةنقض ( 
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توجد شواهد   عنه تقرير مصلحه الطب الشرعي من انه الأسفر ما ةوكان الثابت من مطالع 

 . توقيع الطاعن قد اخذ على بياض ورقه المستند أن إليفنيه تشير 
تؤدي   تقرير مصلحه الطب الشرعي النتيجة البند الثالث من يوردت فالتي  ةوتلك القال 

الحكم الطعين وهو لزوم اتحاد الظرف الكتابي إليها انتهي لتي األحوال إلي النتيجة ابحال من 
 : ذلك ٕايضاحليه من توقيع و علصلب المحرر وما

 ً بنـده الخـامس والمعنـون بـالفحص الفنـي واصـفاي قد ورد بصلب تقرير مصلحه الطب الشـرعي فـ-أ
 .ألمانة صال اإي فحص ي اتبعت من الخبراء المختصين فالتي ةالطريق

 XB� 
 وباالستعانة ةه والضوء المائل والنافذكبرفحصا فنيا بالعدسات الماألمانة صال إيبفحص انه  

ن هذا التوقيع أ إلييشير   ماالفنية ليس هناك من الشواهد أن تبين ةفألجهزة الفنية المختلبا
 .قد اخذ على بياض ورقه المستند 

 o27� s%`� Ck$ 
 .إليصال م الحق لبيانات صلب اأم معاصر أابق ذا كان التوقيع سإ على بيان ما أتيلم ي -١
 وهل هو ذات المداد المحرر به إليصال ينصب الفحص على المداد المحرر به بيانات ا لم -٢
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 .التوقيع من عدمه 
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 إلي موضوع االتهام الموجه إيصال األمانة فحص ة عاب طريقالذيتوضح مدي التقصير  

ذا كان توقيع إعدم وجود شواهد فنيه تفيد ما إلي  معه االنتهاء يكون  وهو ما٠٠الطاعن 
 .ليه القصور كذلك إ قد استطال ٠٠الطاعن قد اخذ على بياض ورقه المستند 

والذي  البند الرابع ي البند خامسا يتناقض مع نتاج الفحص فين نتاج الفحص الموضح فأ -ب
 . محل البحث إليصال صلب ايا من بياناتأالطاعن لم يحرر .... إلي أن انتهي 

� �B� .�K 
ن توقيعه حاصل على المحرر قبل تحرير بيانات أ قاله الطاعن ةيؤكد وبيقين صحالذي  

 ٠٠ التوقيع ذاته إليصال في وذلك يتجلى من اختالف الخط المحرر به صلب ا٠٠صلبه 
على التوقيع عليه ن يحرر صلبه القائم أانه األمصاالت إي كتابه فيوفقا للعرف المتبع ألنه 

ما وان قد اختلق القائم أ ٠٠األمور وان يكون تحرير صلبه سابق على التوقيع وفقا لطبائع 
ن توقيع أ عن القائم على التوقيع عليه فتعد قرينه قويه على اإليصالعلى تحرير صلب 

 . ذاته إليصالالطاعن قد كان حاصال على بياض وقبل تحرير صلب ا
بحاث التزييف والتزوير والواقع على فحص أ مجال يفاالستشاريين خبراء  يتضح من تقرير ال-ج

 . مقدم لمحكمه الموضوع إليصالذات ا

! �=H��W s%$ ]!� �%��XEF  
 . ةه موضوع الفحص لم يلتزم بهامش الورقألمانصال اإي محرر صلب - 
 . ة الكتابي لليد الكاتبإليقاع اضطراب ا- 
 . ةضطراب النسق الكتابي لليد الكاتب تغير البرنامج الكتابي وا- 
 .عن نظائره بنماذج االستكتاب إليصال اب اختالف موضوع التوقيع الثابت - 

 CD M	b A� 	6P=
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 تؤيد سبق وجود التوقيع على بياض ورقه المستند وان محرر التيوجود العديد من الشواهد  
 مساحه محدده مسبقا على بياض ورقه فيص العبارات فراغ نإنه حرص على ألماصال اإيصلب 

 .المستند 

 �B�.�K�  
 قوم له  ت وال٠٠ استقر عليها تقرير مصلحه الطب الشرعي التي للنتيجة جاء مهدرا الذي 
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 من الخبراء ثالثية لجنه إلى اإليصال محكمه الموضوع فحص أعادت ) ذإاو إال( قائمه 
 عدم أويدعيه الطاعن   ماصحة داللتها على فيهم قاطعه  فحصنتيجة حتى تكون ٠٠المختصين 

 . ةلم تفعله المحكم  وهو ما٠٠صحته 

 Ck1� 
جاء بتقرير   استدالله بماي فقد ثبت وبحق فساد الحكم الطعين فألمورومن جماع تلك ا 

ر فني ألنه أمعليه من توقيع  الطب الشرعي على لزوم اتحاد الظرف الكتابي لصلب المحرر وما
تنافر مع حكم العقل والمنطق ويعد تعسف  ي نتاج فحصه وهو مايثباته فإجز التقرير ذاته عن ع
 . واإلحالة  استدالله مما يتعين معه نقضه ي االستنتاج يبطل الحكم فيف
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 حكمها ي المطعون ضدها فةليه المحكمإ جنحت الذي االستدالل ين الفساد فأوكان من ش 
إلي سنده الطاعن الذي أ االتهام ة صحي استداللها ففينحو جعلها تفسد إلي هبط بها والذي 

 ةها عن طريق االدعاء المباشر وقضاء الحكم الطعين ببراءالتي أقام ة القضييالمطعون ضدهما ف
 هذا فيدار الحكم انحن أن الثابت أ ٠٠الدعوى  هذه يليهما فإالمطعون ضدهما مما هو منسوب 

 ضد الطاعن األول من المطعون ضده المقامة القضية بانحرافه في أدي يالذالخطأ هو ذاته 
كان ألوراق والتي  وذلك على النحو الثابت با٠٠ إلدانةاب قضى فيها قضاء الحكم الطعين والتي
 إلى أدت التي اآلثار هي ذات بالبراءة حكمه إصدار في اعتنقها الحكم الطعين التي السلبية لآلثار

الحكم الطعين بدفاع إلمام  جاءت على نحو تؤكد معه عدم والتيضد الطاعن نة إلدا حكم اإصدار
 الواقعة قضاء الحكم الطعين لم ترتسم أن وبظروفها ومالبساتها وعلى نحو يؤكد وبالواقعةالطاعن 

 حكمه على نحو إصدار إلى به الحكم الطعين أدي الذي األمر وجدانه وهو في الحقيقةبصورتها 
 .دالله افسد فيه باست
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 ة المسندةللتهم البحث مادام منكرا ين تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فأ ةعلى المحكم 
  يي فأصح تغيير وجه الر يترتب عليه لوالذي ليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو إ



 ٦٠

 إلي تؤدي ةسباب سائغأو ترد عليه بأ فيه إلي غاية األمرن تحققه بلوغا أ ة فتلتزم المحكمالدعوى
 .اطرحه 

  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤حكام النقض س أ مجموعه ٢١/١/١٩٧٣نقض  ( 

 Ck- ���� 
ن أ النقض ة لمحكمالمستقرة ئ ومن المبادةن حق الدفاع من الحقوق الدستوريأمن المقرر  

ن تفصل أليها على سبيل الجزم إو وجه الدفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع ويطلب أكل طلب 
ن تمحصه حكمة أ يجب على المالدعوى في الرأيفيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه 

 .بحق الدفاع إلخالل صبح حكمها معيبا بعيب اأال ٕا مدونات قضاءها ويب عليه فوتجي
  )١٢٢٦ ص ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 

 Ck-� 
 مناحي دفاعه فيتلتزم بمتابعه المتهم   الالمحكمة أن ألصلذا كان اإنه أمن المقرر  
لمت أ وىها واجهت عناصر الدعونأيدل على   حكمها ماين تورد فأال انه يتعين عليها إ المختلفة

ذا هي التفتت كليه عن التعرض لدفاع إليها ووازنت بينها فإنها فطنت أبها على وجه يوضح على 
طرحت هذا الدفاع وهي على أنها قد أليه بما يكشف عن إ وجهت التيالطاعن وموقفه من التهمه 

 .مره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجب نقضه أبينه منه ومن 
  )٣٣٨ ص ٧٢ ق رقم ٣٥ س ٢٥/٣/١٩٤٨نقض ( 

 وفى ذات المعني 
 ) ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن ( 

 ��� 	�- 
 إال المختلفة مناحي دفاعه فيلتزم بمتابعه المتهم  تالة المحكم أن األصلانه ولئن كان  

 بها على وألمت الدعوى واجهت عناصر أنهايدل على   حكمها مافي تورد أن يتعين عليها أنها
 له وردا عليه مادام إيرادا ووازنت بينها وعليها التعرض لدفاع الطاعن إليها فطنت أنها يفصح نحو

 بحثه وتمحيصه في قصرت فإذا ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها الدعوى ة بواقعًمستهال
ى نحو  جملته ولم تورده علفي وأسقطته فيه األمر لغاية ارتكز عليها بلوغا التيوفحص المستندات 

  .قسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطلهأحاطت به وأ أنهايكشف عن 
  )٧٦٢ - ١٣٤ - ٣٦ س ٦/٦/٨٥نقض ( 

 وفى ذات المعني 



 ٦١

 ) ق ٥٤ لسنه ٤٦٨٣طعن ( 

 Ck- ���� 
ييدا لدفاعه قد رد أ تمسك بها الخصم تالتيقرائن األدلة والن استعرض أذا كان الحكم بعد إ 

 يتطلبه الذييكون مسببا التسبيب  الدفاع فانه الألوراق المقدمة لتأييد  بعدم درس اًا منبتاعليها رد
 . نقضه ً متعيناًالقانون ويكون باطال

  )١٢ ص ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض ( 

 ��� 	�-� 
كان أر تتحقق به ً بياناالواقعة المستوجبة للعقوبةعلى بيان إلدانة ابن يشتمل كل حكم أيجب  

ارتكزت عليها األدلة التي وقعت فيها ومؤدي التي دان المتهم بها والظروف لجريمة التي ا
 مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون مراعاةواستخلصت منها ثبوت التهمه مع 

 استخالص سائغ في أيضا ويكون ذلك ٠٠و اضطراب أ جالء ووضوح بغير غموض فيذلك 
 المعالم تمكن محكمه النقض مكتملة واضحة صوره في ويكون ذلك ٠٠ وراقاأل فيينتجه الثابت 

 هذا النظر تبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن ة رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفإعمالمن 
 .إلحالة اب يقترن نقضه أنفيه 
 ص ٣٣ ة مـج الســنة قضـائي٥١ لســنه ٢٦٢٦ طعـن رقـم ١٩/١/١٩٨٢ ةحكـم نقـض جنـائى جلســ( 

  )٨ ةعد قا٥٢

 Ck-� 
 مناحي دفاعه في غير ملزمه بمتابعه المتهم المحكمة وان كانت بأنه المقرر أنمن حيث  
 ووازنت الدعوى واجهت عناصر أنهايدل على   حكمها مافين تورد أن شرط ذلك أال إ المختلفة
 .مره أطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من أبينها و

 )لم ينشر  ٢٢١٥٠ طعن رقم ١٤/٥/١٩٩٢نقض ( 

Ck-� 
رير ببتبرير قضائها ويتحقق هذا التكافي  حكمها على قدر ةقامإ تلتزم دوما بةبان المحكم 

ة سباب سائغأن تدلل بأ ة شريطً دليالًدلته ومالحقتها دليالأوجه الدفاع دون الجري وراء أبالرد على 
 .ل ساقه هذا الدفاع  العقل والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد علي دلييف

  )٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير ٥نقض ( 
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فان الدعوى ى فه أثر ين تنظر فأ دفاع كان عليها ةذا طرح على المحكمإمؤدي ذلك انه  

 فحصه لتقف على إلي قضت ةته متسما بالجديأر ذا ماإ ين تقدر مدي جديته فأكان منتجا فعليها 
 . قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا فيأثره 

 ص ١س مـج ٣١ ١٢/٤/١٩٨٠ ة ق جلسـ٤٨ سـنه ٩٨٣ ق طعن رقم ٤٦ سنه ٥١٩طعن رقم ( 
١٠٦٩(  
ن الطاعن له أتضح وبجالء الدعوى يوراق أ على الثابت من ينزاال لذلك المفهوم القضائٕاو 

 :والذي يتمثل في األتي  مذكره دفاعه يمام هيئه الموضوع وسطره فأبداه مدافعه أدفاع واقع وقائم 

 ٢٠٠٣ لسنه ... تحت رقم ة والمقيد إمبابة جنح مركز٢٠٠١لسنه ... الجنحة رقم  ي ف: �"!

 من قانون العقوبات ٣٤١ المادة والمتهم بها الطاعن طبقا لنص الجيزة شمال مستأنف
سبيل التعويض  على ٢٠٠١ بمبلغ األول من المطعون ضده ًوالمدعي عليه فيها مدنيا

 .المدني المؤقت 
 في من قانون العقوبات ٣٤١ المادة في المنصوص عليها الجريمة أركانبدفعه بانتفاء  -

 . عليها أيضا المقامة المدنية الدعوىحقه وكذا رفض 

 جنح ٢٠٠٣لسنه ...  برقم ة والمقيدإمبابة جنح مركز ٢٠٠٣ لسنه ... رقم ة الجنحيف:  @	;6	

 طبقا لنص المادتين والثانية األوليزة والمتهم بها المطعون ضدهما  شمال الجمستأنف
لزامهما بان يؤديا له إ من قانون العقوبات والمدعي مدنيا بها الطاعن بغيه ٣٤١ ، ٤٣٠
  جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ٢٠٠١مبلغ 

من قانون  ٣٤١ ، ٣٤٠المنصوص عليها في المادتين الجريمة  أركان بدفعه بتوافر - 
 مؤقتا منهما عن ً مدنياً اقتضاء تعويضايحقيه الطاعن فأ وكذا ٠٠ حقهما يالعقوبات ف

 .من جراء فعلتهما األضرار المادية واألدبية التي أصابته 
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وراق أ بتسليمها ةعون ضدها الثانيتربطه بالمطالتي  ة الزوجيةقام الطاعن وبناء على العالق :�" !

عمال شركته ومصنعه ألكي تقوم بمباشره ألمانة موقعه منه على بياض وذلك على وجه ا
ال انه وقد نشب فيما بينهما خالف زوجيا قامت المطعون ضدها إ الخارج إليثناء سفره أ

ده بغيه  ضالدعاوى الشرعيةقامت العديد من أ وةبترك منزل الزوجيأثره  على ةالثاني
 منه األوراق الموقعة الطاعن باختفاء تلك ئ وهنا فوج٠٠الحصول منه على حكم بتطليقها 
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 داري مركزإ ٢٠٠١لسنه ...  برقم ٥/٥/٢٠٠١ يعلى بياض فقام بتحرير محضرا بذلك ف
  ةموقعه على بياض للمطعون ضدها الثانيألوراق ى مضمونه واقعه تسليمه لف مثبتا إمبابة

 .الزوجية ن تركت منزل أبعد األوراق تفاء تلك وكذا واقعه اخ

 Ck1� 
ال وهي الثانية أحق المطعون ضدها جريمة خيانة األمانة في كان أولي أريتضح توافر  

 تعد واقعه أنهاحيث .. األمانة منه على بياض على وجه لألوراق الموقعة واقعه تسلمها 
 المواد إلثبات فيثباتها االلتزام بقواعد اإم لز ي وال٠٠اإلثبات ثباتها بكافه طرق إماديه يجوز 
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بقواعد المحكمة في إثباتها تتقيد  على بياض هو واقعه ماديه الالورقة الممضاة ن تسليم أ 
عليها هو نوع من من من أستأمالحقيقة في تلك الورقة وتغيير المدنية المواد اإلثبات في 

 .اإلثبات ثباته بكافه طرق إ عقوبات ومن ثم يجوز ٣٤٠ ةمعاقبا عليه بالمادخيانة األمانة 
  )٧٧٧ ص ١٤٦ ق ٣٠حكام النقض س أ ٢٢/١٠/١٩٧٩( 
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ال إ إلمضاءتقتضى من صاحب ا على بياض هو واقعه ماديه الالورقة الممضاة ن تسليم أ 
 منقطعة المادية الواقعة شخص يختاره وهذه إلى الورقة على تلك  المكتوبإمضائهعطاء إ

 الورقة تلك ييكتب فيما بعد ف  على ماأمينه باالتفاق الصحيح المعقود بين المسلم والصلة
 اإلثبات يخضع لقواعد نأ يجوز الذي وهذا االتفاق هو اإلمضاء إليهبحيث ينصرف 

 مجرم يسال مرتكبه مل فهو عاإلمضاءق كتب زورا فو ي ماأما حقيقة كشفا عن المدنية
  .نه قارفهأ للمحكمةجنائيا متي ثبت 

  )٣٨ ص ٩ ق ٣٠ س ٦/١/١٩٦٩ ، ١٤٧ ق ص ١ النقض س أحكام ٣/٢/١٩٥٩( 

 ً ادعاء مباشراأقام وقد الثانية والد المطعون ضدها األول الطاعن بالمطعون ضده ئ فوج:@	;6	 

 جنيه لكي يسلمه لشقيق ٣٠٦٠٠٠ مبلغ ن الطاعن قد تسلم منهأضده على زعم من 
 ٠٠ بذلك المبلغ أمانةصال إي وقد حرر له على اثر ذلك إلسكندريةابالمطعون ضده 

 سلمها أن قد سلف له التي اكتشف انه احدي المحررات اإليصال الطاعن لذلك ةوبمطالع
قاما بملء نهما ألمانة إال أ ابنه المطعون ضده األول على سبيل االثانيةللمطعون ضدها 

 على خالف ما اتفق عليه بينه وبين المطعون اإليصال كان يعلو التوقيع بذلك الذيالفراغ 
 . األول ذلك المطعون ضده ي وقد شاركها فة مغيره بذلك الحقيق٠٠ ةضدها الثاني
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 نهما كتبا أ حيث األول والثانيةحق المطعون ضدهما أركان جريمة خيانة األمانة في تكتمل  
 الواقع وخالفا حقيقة على غير أمانه بإيصالوصف  ي مااإلمضاء فوق الذي البياض يف

 موقعه منه الورقة تلك الثانيةجل تحقيقه سلم الطاعن المطعون ضدها أ من الذيللغرض 
ال إولم يكن ذلك ) األمانة خيانة جريمة فيالركن المادي (يتحقق به  على بياض وهو ما

 بذلك ألولتحقق فعال بتقدم المطعون ضده ا ماله وهو ماطاعن وبإلضرار بالبقصد ا
 إمبابة جنح مركز ٢٠٠١ لسنه ... رقم ةالمحرر المصطنع علي الطاعن بجلسات الجنح

وبذلك يتحقق ركني  (الجيزة شمال مستأنف ٢٠٠٣ لسنه ١٣٩٧٤ تحت رقم أنفةستالمو
  . )ألمانة اخيانة لجريمةالضرر والقصد الجنائي المكونان 
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 ةمختوم وأ ممضاة نصت على معاقبه كل من اؤتمن على ورقه إذ عقوبات ٣٤٠ المادةن أ 
أو مخالصة  سند دين إلمضاءو اأ البياض فوق الختم ي وكتب فاألمانةعلى بياض فخان 

 لنفس صاحب رر يترتب عليها حصول ضالتيلكات و غير ذلك من السندات والممتأ
 تتناول بالعقاب كل من يكتب فوق أنهاماله قد دلت بوضوح على  لوأو الختم أ إلمضاءا

نها أيكون من ش وأماله  وأالتوقيع كتابه يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب التوقيع 
حتمال فقط كما هو الحال م وأا محققا  أدبيوأكان هذا الضرر ماديا  به كائنا ماإلضرار ا

و احتماله أن الضرر أ التزوير مع فارق واحد هو جريمة ي ركن الضرر فإلي ةتماما بالنسب
 .ن يكون واقعا على صاحب التوقيع ذاته ال على غيره أهذا يجب 

  )٢١/٢/١٩٤٣ ة ق جلس١٣ لسنه ١٤٧٦الطعن رقم ( 
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 ليحرر فيها شروطا آلخرء وسلمها ذا بصم شخص بختمه وبرضائه على ورقه بيضاإ 

 أمانة خيانة بصاحب الختم كان هذا العمل ة فحرر بدلها شروط غيرها مجحفةمخصوص
 . عقوبات ٣٤٠ ةطبقا للماد

  )١٤٥ ، ٥١٠٨ مجله الشرائع ١٩/٥/١٩١٤ ةنقض جلس( 

 	Tمنها  ألدبيةمت بالطاعن األضرار التي ألوبذلك ومن السالف قوله يتضح وبجالء مدي ا :@	

 المطالبة لذلك الضرر ً فيحق له جبراوالثانية األول من جراء فعله المطعون ضدهما ةوالمادي
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 تطبيق هذا في ارتكبه بالتعويض وكان معني الخطأ كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من 
 نطاق في المشرع أن والفعل العمدي على حد سواء مما مفاده اإلهمالالنص يشمل مجرد 

 الخطأ الجسيم  بينيميز بين الخطأ العمدي وغير العمدي وال  التقصيريه الالمسئولية
 . عنه ئير فكل منهما يوجب تعويض الضرر الناشيوالخطأ اليس

 ) ق ٥٠ لسنه ١٠٧٥ طعن رقم ١٧/٢/١٩٨٦نقض ( 

 حـق ي فـوالثانية األول اقترفها كال من المطعون ضدهما أفعال من إيضاحهسبق   جماع ما:��1�	  

 الواقـع حقيقـةر يـ الطـاعن علـى غإلـىوجه منهما الذي  االتهام إلهدارالطاعن تعد سندا قويا 
 مـنــه علـــى الموقعـــة األوراقختفـــاء  واقعـــه اكتشـــاف الطـــاعن لالأن فـــي ذـلــك يتجـلــى ٕوايضـــاح
 تـاريخ اسـبق ي فـألمانـة كانـت علـى وجـه االثانيـة قام بتسـليمها للمطعـون ضـدها والتيبياض 

 باالدعاء المباشر المقام ضـده مـن المطعـون ضـده إعالنهعلى تاريخ ثبوت  ) ٥/٥/٢٠٠١(
طعون  ـبـــالمٕوالصــــاقههــــام اإلت ينـفـــى قصــــد تلفـيـــق اـلـــذي األمــــروهــــو  ) ١٧/٧/٢٠٠١ (األول

خـري يؤكـد صـلف وتهـاتر االتهـام أ ) جهـةمـن ( و  ) ةمـن جهـ(  هـذا ةوالثانيـألول ضـدهما ا
 رقـــم الجنحـــة فـــيول درجـــه أ يلـيــه الحكـــم الصـــادر فـــإنـبــه  تالموجـــه للطـــاعن منهمـــا وهـــو مـــا

 . بموجب ادعاء الطاعن المباشر  المقامة ٢٠٠٣ لسنه ٢٠٤٨٥
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 أنها ة الماثلالجنحة درجه من مطالعه أول في محكمه الموضوع - للمحكمةمن انه تبين  

ن البين أ - لثانيهاو األول المطعون ضدهما - المتهمين إلىد االتهام إسنا ةصحلتطمئن 
 قد قام بتحرير المحضر رقم - الطاعن -ن المدعي المدني أومستنداتها الدعوى وراق أمن 
المباشرة  ةبالجنحأعلن  وانه قد ٥/٥/٢٠٠١ بتاريخ إمبابة  مركز إداري ٢٠٠١ لسنه ...

 -ألول  المطعون ضده ا- من قبل المتهم الثاني إمبابة جنح مركز ٢٠٠١ لسنه ...رقم 
 . الخ ٠٠وراق أ بعد تحريره المحضر المذكور بفقد بعض ١٧/٧/٢٠٠١بتاريخ 
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 الذي االتهام لصحة الطاعن ومؤكده إلي نسب الذيتهام إلل ة جملتها منكريقد جاءت ف 
 بالدفاع الجوهري حيث يترتب ة وقد وردت موصوف٠٠ة والثانيألول المطعون ضدهما اإلي نسب 

لزمت محكمه أ فقد لذا ٠٠ الدعوىى ف الرأين يتغير بهم وجه أ الصحةصادفوا  عليهم جميعا لو
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 وأفيهم إلي غاية األمر  ً محكمه الموضوع بتحقيقهم بلوغاحكامها انفه الذكرأ العديد من يالنقض ف
  بحق الدفاع إلخالل بعيب اًال يصبح حكمها معيبإاطراحهم وإ إلي تؤدي ةسباب سائغأالرد عليهم ب
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 إلي دون النظر إطراحه إلي تؤدي ةسباب سائغأقد التفتت عن الرد على ذلك الدفاع ب 
 البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد يفلم تقسطه حقه فالدعوى  ي فالرأير  تغييفيحيويته 

 .الجنائية ألدلة بحث االعامة والمتبعة في 

 ^6�! M���7� ���N ] 
 تهدر به دفاع الطاعن وقد ًوقاله مبتور فحواها وجعلتهما سالحامتخاذل اعتصمت بدليل  

 قالتها باستقرار يقينها ي به فواألخذ الطب الشرعي  تقرير مصلحهةجبنتي استداللها يتمثل ذلك ف
تنهار معه شواهد التزوير  عليه من توقيع وهو ما باتحاد الظرف الكتابي لصلب المحرر وما

 المطعون ضدهما - للمتهمين - الطاعن -يسنده المتهم   ماةويوجب عقال التسليم بعدم صح
 .ألول والثانية ا
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ألحوال إلي  حال من اأيتؤدي ب سباب الأ مدونات حكمها الطعين من يوردته فأالن ما  
الرأي في  جاء على نحو جوهري يتغير بتحقيقه وجه والذيدفاع الطاعن سالف الذكر إطراح 

  وهو ما٠٠عي  لما استقر عليه تقرير الطب الشرً وان دفاعه جاء منازعاة خاص٠٠الدعوى 
 :لتفتت عنه وعن تحقيقه محكمه الموضوع مخالفه بذلك حكم النقض القائل ا

 يكان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم ف لما 
 حقه وعني بتحقيقه ةذا لم تقسطه المحكمٕافيها والرأي ويترتب عليه لو صح تغيير وجه الدعوى 

 حكمها الطراح ذلك الدفاع يوردته فأ على ما الشأن هذا يه واقتصرت فغاية األمر فيإلي بلوغا 
 مما يستوجب نقضه ً رتبت عليها فان الحكم يكون معيباالنتيجة التي إليتؤدي  سباب الأمن 

 .واإلحالة 
  )٩٥ ص ٢٣ ق ٢٤حكام النقض س أ ٢٢/١/١٩٧٣( 
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 .واإلحالة  بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه ًصبح معه الحكم الطعين مخالأ الذي 



 ٦٧

 X;	T� �0�� :��N O�,=� O5��� M���7�  31	0� �E	2�� A�	�� 00 �a.� ��� 
 A����	0 	P;! �
�E�� 	�6$ 3 �600 5�� 	U 3 M	$5� v� "Z[ 

  بدء يء ذئباد 
 التيا على الحقوق  حفاظ٠٠فصح عنها دستورنا الحكيم أ األمور والتين من موجبات أ 

ليه حتى إ مدافع يدافع عنه وينازع فيما نسب يخولها المشرع للمتهم ومن بينها حقه الدستوري ف
عماال ٕا و٠٠إلي اإلدانة أو البراءة  وتنتهي موجباتها األمور فتتضح ٠٠ وجه الحق إلييصل به 

 يتمتع به المتهم ذيالن حق الدفاع أوضحت محكمه النقض ألذلك المبدأ الدستوري العظيم فقد 
 .بالبراءة القضاء إلي جابتها متي لم تنتهي إ بةيعن له من طلبات وتلتزم المحكم بداء ماإيخوله 
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 والذي صوره طلب جازم ين يكون فأجابته وتحقيقه هو إ يتعين الذين الدفاع الجوهري أ 
المرافعة أو مذكرات  قفل باب حتىدفاعه عنه متمسكا به  وأينفك المتهم  الحكمة وآذان الميقرع 

 . ة محضر الجلسفيمسطور  والمرافعة أمقدمه حتى قفل باب 
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طلب مناقشه   وأتحقيق معين إجراء واحتياطيا البراءة  ختام مرافعته يذا طلب المدافع فإ 

 .البراءة  إليجابته متي كانت لم تتجه إ ة ذلك يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمالطب الشرعي فان
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ن أ لمحكمه النقض ة المستقرئ ومن المبادةن حق الدفاع من الحقوق الدستوريأمن المقرر  

 على سبيل الجزم ليهاإوجه الدفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع ويطلب أه من أو وجكل طلب 
المحكمة أن يجب على الرأي في الدعوى ن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه أ

 .بحق الدفاع إلخالل صبح حكما معيبا بعيب اأال ٕا مدونات قضاءها ويتمحصه وتجيب عليه ف
  )١٢٢٦ ص ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 

 ���� 
 وقصور ٠٠خالال بحق الدفاع إيعد  إبراءه وأوهري ن عدم تعرض قضاء الحكم للدفاع الجأ 

فوع أو دوجه دفاع أ من هن ترد على ما يثير من المتهم ومرافعأه المحكمذلك انه يتعين على 
 ومخالفه ذلك يعد ألحكام تسبيب اة ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسالمفيوطلبات وواجبها 

 . بحق الدفاع ة من المحكمًخالالإ
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  )٣٦٤ ص ٢٦ ، س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ ، ٢٤٢ ص ٢٩ سنه ينائنقض ج( 
  )٢٩٠ ص ٢٠ ، 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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 يصر الذيو الرد عليه هو الطلب الجازم أجابته إ تلتزم محكمه الموضوع بالذيالطلب  

 . ة طلباته الختامييعليه فإلصرار ينفك عن التمسك به وا عليه مقدمه وال
  )٣٧ ص ٦ ق ٣٣حكام النقض س أ ١٩/١/١٩٨٢( 

 Ck- ���� 
يعن له من طلبات التحقيق مادام باب  بداء ماإ يتمتع به المتهم يخوله الذيحق الدفاع  

المحكمة  جازم تلتزم ه يعتبر طلبألن ةالزال مفتوحا ولو ابدي هذا الطلب بصفه احتياطيالمرافعة 
 . بالبراءةالقضاء إلي  متي كانت لم تستند بإجابته

  )١٤٨ ص ٢٢ ق ٣٨حكام النقض س أ ٢٨/٢/١٩٨٧( 
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 طلباته وذلك يجابته فإن المدافع عن الطاعن قد التمس من محكمه الموضوع أوكان البين  

وفى االتهام الموجه ظلما الدعوى  يف وجه الحق إلي ً تحقيق غايتها وصواليعلى سبيل الجزم ف
 .وعدوانا للطاعن 
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بحاث التزييف أ يالطب الشرعي المتخصصين فأساتذة  من ة ثالثيةطلب بندب لجن :�" !

 لهيئة ضوء التقرير االستشاري المقدم في سند االتهام اإليصالفحص إلعادة والتزوير 
 . المحكمة

 �0���5&�  
 كانت بيانات إذا ذلك الطلب بغيه الوصول لوجه الحق فيما إلى دفاع الطاعن لجأ نأ 

 الحق على التوقيع أم تاريخ سابق في الطاعن قد حررت إلى سند االتهام الموجه اإليصال
 . إليهالمنسوب 
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  يخفقت فأ قد أنها ي تقرير مصلحه الطب الشرعي فنتيجةوان دفاع الطاعن قد نعي على  
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 وكذا المداد ٠٠ اإليصالم الحق لبيانات صلب أم معاصر أذا كان هذا التوقيع سابق إيان ما ب
 أمور وهي ٠٠ هل هو ذات المداد المحرر به التوقيع من عدمه اإليصالالمحرر به بيانات 

 . ذلك التقرير أليها انتهي التي النتيجةتنتقص من كمال 

 Z�$ �kB 
د ذلك التقرير عن الفحص المتبع من الخبراء  بنوفيعن تعارض الفحص المبين  

 : أن إلى انتهت والتي اإليصال الطاعن لبحث ذات إليهم الذين لجأ ناالستشاريي
 . ة موضوع الفحص لم يلتزم بهامش الورقألمانة اإيصال محرر صلب - 
 . ة الكتابي لليد الكاتباإليقاع اضطراب - 
 . ة الكتابي ليد الكاتب تغيير البرنامج الكتابي واضطراب النسق- 
 . عن نظائره بنماذج االستكتاب باإليصال اختالف موضع التوقيع الثابت - 
 تؤـيــد ســـبق وجـــود توقـيــع عـلــى بـيــاض ورـقــه المســـتند وان الـتــي وجـــود العدـيــد مـــن الشـــواهد - 

 مســاحه محــدده يـفـراغ ـنـص العـبـارات ـفـإحــرص عـلـى إيصــال األماـنـة حــرر عـبـارات صــلب م
 .قيع الموجود مسبقا على بياض ورقه المستند مسبقا تنتهي بالتو

 CD A�$ 
هيئه محكمه الموضوع ومن انه طلب جازم إلي  وجهه الطاعن الذيثبت مدي جديه الطلب  

 .يلتزم عليها تحقيقه 

 هيئه إليقرارين بشهادتهما ضمن حافظه مستندات إ الشاهدين المقدم شهادةطلب سماع  :@	;6	 

 .محكمه الموضوع 
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 ةن للواقعأ هذا الطلب بغيه التدليل لمحكمه الموضوع من إلين دفاع الطاعن لجأ أ 

دعاء المباشر المقام من إلى وقائع افوضحت به  خالف ماأخرى المنسوب اتهامه فيها صوره 
 . ألولالمطعون ضده ا

 ^6�! ] 
تسليم للمبلغ الوارد رهما بانتفاء واقعه الإقرا يف... / والسيد... / اجمع الشاهدان السيد 

 . الطاعن إلي سند االتهام الموجه ألمانةصال اإيب
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 قد جاء والثانية األولزعماه المطعون ضدهما  ي ماأن دفاع الطاعن من صحة يؤكد الذي 

حدي إ إالهو   ماأمانه إيصال ذلك المحرر المقدم بوصفه أن ومن األمر حقيقةعلى خالف 
 . ةللمطعون ضدها الثانيألمانة  وقعها على بياض وسلمها على سبيل انأ سبق التيالمحررات 

CD A�� 
 وجهه الطاعن صوب هيئه محكمه الموضوع ومن انه طلب الذييتضح مدي جديه الطلب  
 .هيئتها فيجب عليها تحقيقه أمام  لدفاعه القائم إحقاقاجوهري 
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ن أ ي قد جاء على سبيل الجزم فةلمحكمطالب به دفاع الطاعن من هيئه ا ين ماأمن  

 .الدعوى  الرأي في بتحقيقها يتغير وجه ي والت٠٠تفصل فيه وتعمل على تحقيق غايته منه 
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 مـدونات حكمهـا يمحكمه الموضوع قد جنحت عنه وعن تحقيقه دون ان تضع مبرر لذلك فـ 

عمالـه حتـى يسـلم حكمهـا إ وأوجبـت اشترطته عليها محكمه الـنقض الذيالطعين مخالفه بذلك الالزم 
 . بحقوق الدفاع اإلخاللمن 

 �B� .�K� 
الجسيم بحقوق المدافع عن الطاعن فيتعين نقض الحكم الطعين اإلخالل  يؤكد الذي 

 .واإلحالة 
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و حوافظ مستندات هو متممه للدفاع الشفوي أ الدفاع المكتوب مذكرات كان أنمن المقرر  
 .بحق الدفاع واإلخالل حكما معيبا بالقصور ال كان ٕايرادا وردا وإ بان تعرض له ةوتلتزم المحكم

  )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 ( 



 ٧١

  )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 إ ي يعتمد عليها الطاعن فالتين كان الثابت من المستندات إ 

 ة تقديمها فذلك مما يسوغ للمحكمي فة له من المحكمً للحكم ولم يكن مرخصاةحجز القضي
 وكان دفاعه جوهريا قد ة المحكمأمامذا كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع إااللتفات عنها ولكن 

ترد  وأ لم تعن بتحقيق هذا الدفاع ة وكانت المحكمالدعوى ي فالرأيصح تغيير وجه  رتب عليه لوت
 . مما يستوجب نقضه يبهعليه فان حكمها يكون قاصرا قصورا يع

  )٩٧٧ - ٣٦٤ - ٣ س - ٢٠/٥/٥٢نقض ( 
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 في ً نعي ركن الخطأ يعد دفاعا هامافي منه المقدمةتمسك الطاعن بدالله المستندات  
 جوهره ولم تواجهه على في هذا الدفاع إلى ً باالالمحكمة لم تلق ٕواذا مصيره في ومؤثرا الدعوى

 فيه بل سكتت األمر غاية إلى فحواه ولم تقسطه حقه وتعني بتمحيصه بلوغا إلىحقيقته ولم تفطن 
 نفى عنصر يفيكون لها من دالله   له وردا عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ماإيراداعنه 

 ً فان حكمها يكون معيباالدعوى في الرأي يتغير وجه إن عنيت ببحثها لجاز أنهاالخطأ ولو 
  .بالقصور

  )١٤٦ - ٣٠ - ٢٤ س ١١/٢/٧٣نقض ( 
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 االستئنافيه وسكوت الحكم للمحكمة المقدمة صفحات حافظه المستندات فيالدفاع المثبت  

 . المبطل له  وردا عليه يصمه بالقصورإيراداعنه 
  )١٠١ - ٣١ - ٢٤ س ١١/٢/٧٣نقض ( 
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 إلى اإلشارة اغفل الذي المستأنف الحكم أسبابن الحكم المطعون فيه قد اعتنق .. كان  لما 
 أن لهذا الدفاع بما يبين منه إثباتا منها المقدمة ولم يورد مضمون المستندات الطاعنةدفاع 

 ووازنت بينها إليها فطنت أنهاها على وجه يفصح عن ب توألم الدعوى واجهت عناصر المحكمة
 قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث أن وبعد أمره هذا الدفاع وهي على بينه من أطرحت وأنها
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 البيان ويعجز محكمه في يصم الحكم المطعون فيه بالقصور الذي األمر الحقيقةلتعرف وجه 
بحث حاجة إلي دون واإلعادة حيح ومن ثم يتعين نقضه  رقابتها على الوجه الصأعمالالنقض عن 

 .وجه الطعن باقي أ
  )٦٦ - ٣ - ٣٩ - ٤/١/٨٨نقض ( 
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ذا كان إ على حد السواء انه ة والجنائية قضاء محكمه النقض المدنييلما كان من المقرر ف 

 اجري فيها ولم الذيوالتحقيق الدعوى  ي فةالمستندات المقدماإلشارة إلي الحكم قد اقتصر على 
ى ف عليها قضاءه فهذا قصور الحقيقة التي أسسيبين وجه ما استدل به من ذلك على ثبوت 

 .التسبيب يستوجب نقضه 
 يحكــام اـلـنقض فــأمــن مجموعــه األول  ق الجــزء ١٥ لســنه ١٨ طعــن رقــم ٢٩/١١/١٩٤٥ ةجلســ( 

  )٥٥٩ عاما ص ٢٥
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 بما فيه المصلحة ذي رغم تمسك الخصم لدعوىا يذا لم يتحدث الحكم عن مستند هام فإ 

 .سبابه أدعواه فانه يكون معيبا بقصور الداللة علي صحة من 
  )١٠٥ ة قاعد٥٥٤ ق ص ١٥ سنه ١٤٠ طعن رقم ٢٢/٥/١٩٤٦ ةالمرجع السابق جلس( 

	7  CD ]	- 
 ةن المدافع عن الطاعن قد تقدم بالعديد من المستندات كقرينه على صحأوكان الثابت  

  الواقع ةدفاعه مبتغيا من وراءها تغير رأى هيئه محكمه الموضوع صوب حقيق

 l�5
=(7� zkB o1 A��X	=�  
 5
=(7�>�K�:  ٥/٥/٢٠٠١والمؤرخ إمبابة داري مركز إ ٢٠٠١ لسنه ... المحضر رقم . 

 �
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 سبق له والتي منه على بياض ة دعواه من انه اكتشف اختفاء المحررات الموقعةعلى صح 
 أي ٥/٥/٢٠٠١ وان ذلك بتاريخ ٠٠األمانة  على سبيل ةن سلمها للمطعون ضدها الثانيأ

 والد المطعون ضدها ألولادعاء مباشر ضده من المطعون ضده اإقامة ن يعلم بأقبل 
 ةاني الثألول وقد قاما المطعون ضدهما ا٠٠ له احدي تلك المحررات ً مستخدما سنداةالثاني

 . الواقع ةبما يخالف حقيقأمانة صال إي يعلو توقيعه بوصف الذيبملء الفراغ 
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 X;	T� 5
ضد الطاعن الثانية المطعون ضدها أقامتها شرعيه دعاوى  صور من صحف :�7)=

 .بغيه الحصول منه على الطالق 

 �
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 للطاعن مما قد ةهيوكراها من بغض نفسالثانية في تضمره المطعون ضدها  على مدي ما 

ن سلمها أسبق والتي  منه على بياض ةيكون دافعا وراء استيالءها على المحررات الموقع
 والعمل على ملء الفراغ األولالمطعون ضده إلي  وتسليمها ٠٠األمانة لها على سبيل 

 . ادعاءه المزعوم ضد الطاعن الحقيقة إلقامةيخالف   يعلو التوقيع بماالذي

 ^	T� 5
 والموضح ٢٠٠١ لسنه ...رقم الدعوى  في استئناف الحكم الصادر ةحيفص :�7)=

 هو دين لها قبل زوجها األمانةصال إيلف جنيه موضوع أ ٣٠٦ن مبلغ ألبها ص يف
 .ليها من ميراث والدتها إل آن أالطاعن وادعت انه استولى عليه بعد 

 �
� A�	�� M	$W >5=H� 5�� 
 لها ومصطنعه ومزوره  حقيقةبهذا المبلغ الاألمانة صال إي ي فةلتسليم الواردبان واقعه ا 

 مع ةعمتها المطعون ضدها الثانيالرواية التي ز فضال عن تضارب وتناقض تلك ٠٠عليه 
 وهو تضارب يتضح معه ٠٠ الطاعن إلي نسبة االتهام ألول فيمزاعم المطعون ضده ا

 هما أقوال يي خالف ما ارتسمت فللواقعة صورة أخرن أه ومن إليمدي تهاتر االتهام الموجه 

 �1�.� 5
واللذان تضمنا شهادتهما حيال .... / والسيد... / قراران منسوبان للسيدإصل أ: �7)=

 االدعاء المباشر المقام من ي فةكدا انتفاء واقعه التسليم المزعومأواقعه االتهام وقد 
 . ضد الطاعن ألولالمطعون ضده ا

H� 5�� 	P
� A�	�� M	$W >5= 
 . صحيفة ادعاءه يه المطعون ضده الثاني ف يزعم ماة على عدم صح- 
 ة سماع شهادتهما حيال صحي وسندا لطلبه الجازم الموجه لمحكمه الموضوع ف- 

 .ةالواقع 

 x�	�� 5
بحاث التزييف أى مجال االستشاريين فتقرير صادر من نخبه من الخبراء : �7)=

إلي نتيجة انتهي الذي  الطاعن وإليسند االتهام الموجه إليصال عاده فحص اإ يوالتزوير ف
 تقرير مصلحه الطب الشرعي وذلك من انه يوجد شواهد فنيه نتيجةتختلف وتتضارب مع 

 صال إيتؤكد سبق وجود التوقيع على بياض ورقه المستند وان محرر العبارات صلب 
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 .ساحه محدده تنتهي بالتوقيع الموجود مسبقا  ميفراغ نص العبارات فإحرص على األمانة 

 	P
� A�	�� M	$W >5=H� 5�� 
جاءت أنها  نتيجته ومن يليه تقرير مصلحه الطب الشرعي فإ ما انتهي ة على عدم صح- 

 . بحقوق الطاعن ة للمنطق ومجحفةمخالف
إلعادة  لة طلبه الجازم والجوهري الموجه لمحكمه الموضوع بندب لجنه ثالثييندا فت ومس- 

 .سند االتهام إليصال فحص ا

 �a.� ���� 
 محكمه ةن جماع تلك المستندات وغيرها الكثير مما تقدم بها دفاع الطاعن لهيئأمن  

 األول المطعون ضدهما ٕادانة و٠٠إليه الطاعن مما نسب براءة  يالموضوع متمسكا بداللتها ف
 .مستندات مؤيده له ومناقضه لمزاعمهم ليهما الطاعن من اتهام جاءت الإ فيما نسبه الثانيةو

3 "! ]  
 ودفاع ٠٠ وقرائن ٠٠بما تمثله من دالله  محكمه الموضوع لم تتعرض لتلك المستندات وال 

 الموضوع ةن محكمأ بل ٠٠كيدا لبراءته من ذلك االتهام أ استند عليهم المدافع عن الطاعن ت٠٠
ى ذلك ف ة منتهيً عنها جمله وتفصيالةلتفتسقطت جماع تلك المستندات من تحصيلها وبحثها مأ

  .)ليه من اتهام إو منسوب  هما( نفى  ين الطاعن لم يقدم ماأ قالتها من إلي

� �B�.�K  
طور على المسى تعرضها لدفاع الطاعن ف الموضوع لم تلتزم ة تكون معه محكمالذي  

ى حكمها ف عليها فلم تسردها  ورداإيرادا ٠٠ متممه لدفاعه أنهاحوافظ المستندات على الرغم من 
 تضمنته يعد دفاعا جوهريا بتحقيقه ما ن ماأى البحث والتمحيص مع فالطعين ولم تقسطها حقها 

 الحكم إليى حقوق الدفاع استطال فخالل جسيم إ بئ بما ينب٠٠الرأي في الدعوى يتغير به وجه 
 . اإلحالةالمطعون فيه فيتعين نقضه و

 !1 dr�=(7� vh� A� 	��c~	� k6`
=�  
ال انه اعتصم إ وقف تنفيذ الحكم يلما كان المشرع وان لم يورد معيارا يستهدي به ف  

باألوراق  يجد مسوغه اإليقاف فان هذا ٠٠ ة والتجارية قانون المرافعات المدنيفي ةبالقواعد الوارد
 صحيح الواقع  قد صادفتأنهابني عليها الطعن الماثل األسباب التي ن الثابت من مطالعه أحيث 

معه مدي البطالن  يتأكد  بالحكم على مقتضاها وهو ماة بالقبول جديرةوالقانون بما يجعلها حري
 جزاءه أى كافه فطوق الحكم الطعين وشابه الذي 
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 تنفيذ يواالستعجال فضال عن ركن الخطر المتمثل بما فالجدية ينعقد معه ركنا األمر الذي   
ن أ فضال عن ٠٠يتعذر تداركها أدبية  وةضرار ماديإطاعن بيصيب ال الحكم المطعون فيه ما

 يترتب عليه إلحاق  ماالعقوبة الحابسة للحرية تنفيذ فين أ والشك ً مرموقاًالطاعن يشغل مركزا
الموضوعية يتوافر معه الشروط   ضياع مستقبله وهو ماإلي جسيمه بعمله ومكانته قد تؤدي أضرارا

 .ن شاء اهللا إسباب الطعن المرجح القبول أى فتنفيذ لحين الفصل الوالقانونية المبررة إليقاف 

1
	ء ���6  
 A� A�	�� x�=�� ��5� m�
� ���N �Q6B 4.��7� ���� 

 بقبول الطعن شكال:  وال أ
 بوقف تنفيذ الحكم ة مستعجلة الطلب العاجل والقضاء بصففيللنظر جلسة بتحديد اقرب :  ثانيا

 .ى موضوع الطعن الماثل فل المطعون فيه لحين الفص
  :وفى الموضوع:  ثالثا

إمبابة  جنح مركز ٢٠٠٣ لسنه ...  ، ٢٠٠١ لسنه ....بنقض الحكم المطعون فيه رقم  
مركز ( الجيزة شمال أنف  جنح مست٢٠٠٣لسنه ...  ، ...والمقيد استئنافيا تحت رقم 

 . ٩/٣/٢٠٠٤ بجلسةوالصادر ) إمبابة

�	ء �� 
 - :  اصليا

 لسنه ...رقم إليه في الجنحة  الطاعن مما هو منسوب ةبنقض الحكم وبراء : والأ
 شمال الجيزة أنف مست٢٠٠٣ لسنه ...برقم المقيدة  وإمبابةجنح مركز ٢٠٠١

  .)إمبابةمركز (
 لسنه ... رقم الجنحة في ادعاء الطاعن فيى شقه المدني الموضح فبنقض الحكم : ثانيا 

 الجيزةنف شمال أ جنح مست٢٠٠٣ لسنه ... برقم يدةإمبابة المق جنح مركز ٢٠٠٣
 ٢٠٠١داء مبلغ أ بةالثانياألول لزام المطعون ضدهما إوالقضاء ب ) إمبابةمركز ( 

 .للطاعن على سبيل التعويض المدني المؤقت ) لفان وواحد جنيه أ( جنيه 
  -:احتياطيا

االبتدائيـــة دائـــرة جـــنح الجيـــزة  محكمـــه شـــمال إلـــي القضـــيتين بشـــقيهما ةحالـــٕابـــنقض الحكـــم و
  .ةهيئه مغايرأمام موضوعها مجددا إمبابة للفصل في نف مركز أمست

 وكيل الطاعن                
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 بناء عليه 
 يلتمس الطاعن من عداله ھيئه محكمه النقض الموقره الحكم
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 باسم الشعب

 محكمة النقض

 الدائرة الجنائية

 )أ(الخميس 

 

  نائب رئيس محكمة النقض   رضا القاضي /المؤلفة برئاسة السيد المستشار 

 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 / وأمين السر السيد 

 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 

 محكوم عليه         / السيد 

 ضــد

 ة النيابة العام

المقيدة بالجدول لكلي ( البساتين .. سنة .. في قضية الجناية رقم  الطاعن ةالعامة تهمت النيابإ

  محافظة القاهرة –بدائرة البساتين .. سنه .. من .. بوصف أنه في يوم .. ) سنة .. برقم 

 .حوال المصرح بها قانونا أل غير ايف ) احشيش( بقصد االتجار جوهرا مخدرا أحرز : أوال 

ـا  ـر األحــوال المصــرح بهــا قانونــا ) حشيشــا ( أحــرز بقصــد التعــاطي جــوهرا مخــدرا : ثانـي فــي غـي

 .وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد الوصف الواردين بأمر اإلحالة 

 ، ٣٨/١ ، ٢ ، ١ عمـال بـالمواد ٢٠٠٩سـنة .. مـن .. والمحكمة المذكورة قضـت حضـوريا فـي 

 مـن القسـم الثـاني ٥٦ المعـدل بـالقوانين والبنـد رقـم ١٩٦٠ لسـنة ١٨٢نون رقـم  من القـا٤٢/١

 مــع ١٩٩٧ لســنة ٤٦الملحــق بالـقـانون األول وـقـرار وزـيـر الصــحية رـقـم ) ١(ـمـن الجــدول رـقـم 
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بمعاقبـة المـتهم بالسـجن المشـدد .  مـن قـانون العقوبـات بشـأن التهمـة الثانيـة ١٧إعمال المادة 

 خمسين ألف جنيه عـن تهمـة إحـرازه لجـوهر الحشـيش المخـدر بغيـر لمدة ثالث سنوات وبتغريمه

قصــد بــالحبس مــع الشــغل لمــدة ســنة واحــدة وبتغريمــه عشــر أالف جنيــه عــن التهمــة الثانيــة 

 .وبمصادرة الحشيش المخدر المضبوط باعتبار أن اإلحراز في التهمة األولي مجردا من القصود 

 .. سنة .. من .. نقض في فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق ال

حمـدي خليفـة / موقعـا عليهـا مـن األسـتاذ .. سـنة .. مـن .. وأودعت مذكرة بأسباب النقض فـي 

 المحامي بالنقض 

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

 المحكمة

 المـقـرر والمرافـعـة بعـد اإلـطـالع عـلـي األوراق وـسـماع التقرـيـر اـلـذي ـتـاله الـسـيد المستـشـار

 .وبعد المداولة قانونا

 .من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 

وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه إنـه إذ دانـه بجريمتـي إحـراز جـوهر 

ٕالحشــيش المخــدر مجــردا مــن قصــوده واحــرازه بقصــد التعــاطي قــد شــابه القصــور فــي التســبيب 
ستدالل ، ذلك بأنه قرر في عبـارة عامـة معمـاة ، بمـا تتـوافر بـه أركـان الجـريمتين والفساد في اال

اللتــين دان الطــاعن بهمــا كمــا نفــت المحكمــة عنــه قصــد التعــاطي بالنســبة للوصــف األول مــن 

االتهام مع أنها أثبتته للوصف الثاني وأنزلت به عقوبته بمنطوق حكمها مما ينبىء عـن اخـتالل 

 .مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . هن المحكمة وتناقضها في حكمها صورة الواقعة في ذ

ـه   ـدعوى فــي قوـل ـين واقعــة اـل ـه ـب ـث أن الحكــم المطعــون فـي ـث أن واقعــة االتهــام " وحـي حـي

حسبما استقرت فـي يقـين المحكمـة مستخلصـة مـن سـائر أوراقهـا ومـا دار بشـأنها مـن تحقيقـات 

سرية التي أجراها العقيد خالد عبد العزيز سيد أحمد بجلسة المحاكمة تتحصل في أن التحريات ال

ٕالمـفـتش ـبـإدارة مكافـحـة المـخـدرات بالـقـاهرة أـكـدت حـيـازة واـحـراز الـمـتهم للـمـواد المـخـدرة ـفـي غـيـر 
األحوال المصرح بها قانونـا ويحـتفظ بمسـكنه بحـانوت المالبـس المملـوك لـه فحـرر محضـر بـذلك 

ـاريخ  ـة المختصــة فأ.... بـت ـي النياـب ـاريخ وعرضــه عـل ـه بـت ـت ـل  مســاءا بتفتــيش ٢الســاعة ... ذـن

شخصه ومسكنه ومحل المالبس المملوك لـه لضـبط مـا بحوزتـه مـن المـواد المخـدرة ونفـاذا لـذلك 

 ٨ر١٥وتمكـن مـن ضـبطه حـوالي السـاعة ... اإلذن انتقل وبرفقته قوة من الشـرطة السـرية يـوم 

ها علـي عـدد خمـس قطـع مختلفـة صباحا أمام مسكنه حامال حقيبة يد جلدية بفتحهـا عثـر بـداخل
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األحجام من مادة داكنة اللون ثبت أنهـا لجـوهر الحشـيش المخـدر وفـارغ علبـه سـجائر مـارلبورو 

والتي تحوي عدد عشرة سجائر ملفوفة بورق البفـرة والمخلـوط دخانهـا بجزئيـات صـغيرة مـن ذات 

 ٨٧ر٢١حـوالي الجوهر سالف الذكر وقد وزنـت كميـة جـوهر المخـدر المضـبوط بـالقطع الخمـس 

جـم ـقـائم باللفاـفـات بمـيـزان المعـمـل الكيـمـاوي بمصـلحة الـطـب الـشـرعي ـبـوزارة الـعـدل ، وبمواجهـتـه 

ثـم " للمتهم أقر له بإحرازه للجوهر المخدر المضبوط والسجائر ومـا بهـا مـن ذلـك بقصـد التعـاطي 

 بيانـه ، أقام الحكم قضاءه علي ما شهد به ضابط الواقعة والذي ال يخرج عن مضـمون مـا سـبق

ـه  وحـيـث أـنـه عــن قصــد المــتهم مــن إحــراز الجــوهر " ـثـم عــرض الحـكـم للقصــد مــن اإلحــراز بقوـل

المضبوط باالتهام األول المسند إليـه فـإن المحكمـة ال تسـاير النيابـة العامـة مـن حيـث أن قصـده 

 كمــا خلــت ممــا يفيــد تعاطيــه أو اســتعماله –كــان اإلتجــار فيهــا لخلــو األوراق مــن دليــل يؤيــده 

شخصي وبات القدر التيقن في األوراق أن قصده من إحرازه هو القصد المجرد من تلك القصـود ال

لمـا . ثم أوقعت عليه المحكمـة عقـوبتي اإلحـراز المجـرد مـن أي قصـد واإلحـراز بقصـد التعـاطي " 

وكـان هـذا االسـتدالل علـي الصـورة المبهمـة التـي ورد بهـا فـي الحكـم ال يتسـنى معـه ، كان ذلـك 

الـنقض معرفـة مـا إذا كانـت النتيجـة القانونـيـة التـي انتهـت إليهـا المحكمـة هـي التطبـيـق لمحكمـة 

لـمـا ـكـان ذـلـك ، ـفـإن الحـكـم المطـعـون فـيـه يـكـون معيـبـا . الصــحيح للـقـانون عـلـي واقـعـة اـلـدعوى 

 .بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه واإلعادة دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن 

 فلهذه األسباب 

ٕبقبول الطعن شكال ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة : ت المحكمة حكم
 .القضية إلي محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى 

 نائب رئيس المحكمة      أمين السر 
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