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مهـنــة المحامـــاة تمـثــل جناحـــا مـــن أجنحـــة العداـلــة ومكانتهـــا ســـتظل مـنــارة مـــن مـنــارات مصـــر 
المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل األسبق في "ة وحصنا حصينا من حصون العدالة والحري

 ٠" االحتفالية األولي بيوم المحاماة 
 وان ٠٠ وبــدون المحامــاة ال تســتقيم المحاكمــة العادلــة ٠٠المحامــاة والقضــاء جناحــا العدالــة  

 –المستشـار محمـود أبـو الليـل ( ًاستقاللية المحامي في عملـه تكـون خيـر عونـا لحسـن سـير العدالـة 
 ).العدل األسبق وزير 

 مجيـــدة كالفضـــيلة وضـــرورية كالعدالـــة وان المحـــامي يكـــرس ٠٠المحامـــاة عريقـــة كالقضـــاء 
 وان المحامـاة تجعـل المـرء نبـيال عـن غيـر طريـق ٠٠حياته لخدمة الناس دون أن يكـون عبـدا ألحـد 

الفقيــه " وة  ســعيدا بغيــر ثــر٠٠ رفيعــا دون حاجــه إلــي لقــب ٠٠ غنيــا بــال مــال ٠٠الــوالدة والميــراث 
 ٠"  رئيس مجلس القضاء األعلى الفرنسي –روجير 

إن عناء المحامي اشد في أحوال كثيرة من القاضي ألنه ولئن كان القضاء مشقة في البحث 
للمقارنة والمفاضلة والترجيح فان علي المحامين مشـقة كبـري فـي البحـث لإلبـداع واإلبـداء والتأسـيس 

 ٠" محكمة النقض سابقا  رئيس –عبد العزيز باشا فهمي " 
كـــل هـــذه الســـطور ســـطرها فقهـــاء القـــانون بسالســـل مـــن ذهـــب فأصـــبحت المـنــار اـلــذي ينـيــر 
الطريق لجميع رجال القانون بل وللمهتمين به ، فقد اجمعوا وبحق علي أن المحاماة والقضاء جنحـا 

لتــي قــد يجــدها  وان المحامــاة هــي رســالة ســامية قبــل أن تكــون مهنــة وان مشــقة العنــاء ا٠٠العدالــة 
 ٠٠ وال تسـتقيم العدالـة إال بجناحيهـا ٠٠المحـامي قـد تكـون أعظـم مـن المشـقة التـي يجـدها القاضـي 

ولعل ما اجمع عليه فقهـاء القـانون مـن عظمـة المحامـاة باعتبارهـا احـد جنـاحي العدالـة هـو مـا جعـل 
 ٠ا المفهوم الراسخ معه حاملين تلك الرسالة االهتمام بالجوانب التي قد تؤدي إلي ما يناقض هذ

وهو األمر الذي تؤكده نقابة المحامين بالجيزة وتحث فيه علـي ضـرورة تأكيـد مـا اجمـع عليـه 
 ٠فقهاء القانون من أن المحاماة والقضاء جناحا العدالة 

فالدستور قد نظـم حـق الـدفاع محـددا بعـض جوانبـه مقـررا كفالتـه كضـمانة مبدئيـة أوليـة لعـدم  
صـــية وصـــون الحـقــوق والحرـيــات وجميعـهــا ســـواء ـفــي تـلــك الـتــي ـنــص عليهـــا اإلخـــالل بالحرـيــة الشخ

الدســتور أو الـتـي قررتهــا التشــريعات المعمــول بهــا أورد ـفـي شــأن هــذا الحــق حكمــا قاطعــا حــين ـنـص 
 ـثـم ٠٠ مـن الدســتور علـي أن حـق الـدفاع أصــالة أو وكالـة مكفولـه ٦٩فـي الفقـرة األولـي ـمـن المـادة 
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ره بالفقرة الثانية منها على أن تكفل الدولـة لغيـر القـادرين ماليـا وسـائل خطا الدستور خطوة أبعد بإقرا
االلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم فخول المشرع بموجبها تقرير الوسائل المالئمـة التـي يعـين 

 وهــي تعــد ٠٠بهــا المعــوذين علــى صــون حقــوقهم وحريــاتهم مــن خــالل تــأمين ضــمانه الــدفاع عنهــا 
ما كان حضور المحامي فـي ذاتـه ضـروريا كـرادع لرجـال السـلطة العامـة إذا مـا  ك٠٠ضمانه الزمة 

 بمــا مــؤداه أن ٠٠عـمـدوا إـلـى مخالـفـة الـقـانون مطمئـنـين إـلـى انتـفـاء الرقاـبـة عـلـى أعمــالهم أو غفوتهــا 
 ـبـل تمـتـد كــذلك مظلتهــا ٠٠ضــمانة اـلـدفاع ال تقتصــر قيمتهــا العملـيـة عـلـى مرحـلـة المحاكمــة وحــدها 

مـن أوجـه الحمايـة إلـى المرحلـة السـابقة عليهـا التـي يمكـن أن تحـدد نتيجتهـا المصـير وما يتصل بها 
 ٠ ونجعل بعدئذ من محاكمته إطارا شكليا ال يرد عنه ضررا ٠٠النهائي لمن يقبض عليه أو يعتقل 

 أو تعــرض لوســائل لحملــه علــي ٠٠وبوجــه خــاص كلمــا اقــر بالخــداع أو اإلغــواء بمــا يدينــه 
 بعـــد انتزاعـــه مـــن محيطـــه وتقييـــد حريتـــه علـــي وجـــه أو أخـــر ٠٠قض مصـــلحته اإلدالء بـــأقوال تنـــا

 منه كل من قبض عليـه أو اعتقـل ٧١ وفي إطاره خول الدستور في المادة ٠٠وتوكيدا لهذا االتجاه 
 ٠حق االتصال بغيره إلبالغه بما وقع أو االستعانة به علي الوجه الذي   ينظمه القانون 

تبرهـا الدسـتور ركنـا جوهريـا فـي المحاكمـة المنصـفة التـي تطلبهـا فضمانة الدفاع هي التي اع 
 منـه كإطـار للفصـل فـي كـل اتهـام جنـائي تقـديرا بـأن صـون النظـام االجتمـاعي ينافيـه ٦٧في المـادة 

أن تكـون القواعــد التـي تقررهــا الدوـلـة فـي مجــال الفصــل فـي هــذا االتـهـام مصـادمة للمفـهـوم الصــحيح 
ارة فعاله وانطالقا من أن إنكار ضمانه الدفاع أو فرض قيود تحد منها إنما إلدارة العدالة الجنائية إد

تخــل بالقواعــد المبدئيــة التــي تقــوم عليهــا المحاكمــة المنصــفة والتــي تعكــس نظامــا متكامــل المالمــح 
يتــوخى صــون كرامــة وحمايــة حقوقــه األساســية ويحــول بضــماناته دون أســاءه اســتخدام العقوبــة بمــا 

ا كمــا ينــال اإلخــالل بضــمانه الــدفاع مــن أصــل البــراءة ذلــك أن افتــراض بــراءة يخرجهــا عــن أهــدافه
 بوسـائل ٠٠ ولضـمان فعاليتـه ٠٠المتهم من التهمة الموجهة إليه تقترن دائما من الناحية الدسـتورية 

 ٠إجرائية إلزامية تعتبر كذلك ومن ناحية أخري وثيقة الصلة بالحق في الدفاع 
اجهة األدلة التي قدمتها النيابة العامة إثباتا للجريمة والحق في وتتمثل في حق المتهم في مو

 ٠دحضها بأدلة النفي 
فحــق الــدفاع ضــمانة أساســية يــوفر الدســتور مــن خاللهــا الفعاليــة ألحكامــه التــي تحــول دون 
اإلخالل بحقوق الفرد وحرياته بغير الوسائل القانونية التي يقرها الدستور سواء في جوانبها الوضعية 

و اإلجرائية وهي بعد تؤمن لكل مواطن حماية متكافئـة أمـام القـانون وتعززهـا األبعـاد القانونيـة لحـق أ
 انصـرافه إلـي النـاس كافـة مسـقطا عوائقـه وحـواجزه علـي ٦٨التقاضي الذي قرره الدستور في المـادة 
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ســـرا إلـــي اختالفهـــا وملقيـــا علـــي الدولـــة بمقتضـــاه التزامـــا أصـــيال بـــان تكفـــل لكـــل متقاضـــي نفـــاذا مي
محاكمها للحصول علي الترضية القضـائية التـي يقتضـيها رد العـدوان علـي الحقـوق التـي يـدعيها أو 
اإلخالل بالحرية التي يمارسها وكان حق الدفاع بالنظر إلي أبعاده وعلي ضوء األهمية التـي يمثلهـا 

ال بمـبـدأ الخضــوع  بـلـورة اـلـدور االجتمــاعي للقضــاء كحــارس للحرـيـة والحـقـوق عـلـي اختالفهــا انتـقـايـفـ
للقانون من مجاالته النظرية إلي تطبيقاته العملية قد أضحي مستقرا كحقيقة مبدئية ال يمكـن التفـريط 
فيهــا منــدرجا فــي إطــار المبــادئ المنظـمــة واقعــا فــي نطــاق القــيم الـتــي غــدا اإليمــان بهــا راســخا ـفــي 

عنـه فـان التعلـق بأهـدابها الشـكلية وجدان البشرية ولم تكن ضمانه الدفاع بالتالي ترفا يمكن التجـاوز 
دون تعمــــق لحقائقهــــا الموضــــوعية يعتـبـــر إنكــــارا لمضــــمونها الحــــق مصــــادما لمعـنـــي العداـلـــة منافـيـــا 
لمتطلباتها ومن ثم لم يجر الدستور للسلطة التشريعية إهدار هذا الحق أو االنتقـاص منـه بمـا يعطـل 

ع أو تقييــدها بمــا يخرجهــا مــن األغــراض فعاليـتـه أو يحــد منهــا كاشــفا بــذلك عــن إنكــار ضــمانة الــدفا
المقصودة منها إنما يئول في اغلب صوره إلي إسقاط الضمانة التي كفلها الدسـتور وضـمانة الـدفاع 

 ال يمكـــن فصـــلها أو عزلهـــا عـــن حـــق التقاضـــي ذلـــك انهمـــا ٦٩التـــي كفلهـــا الدســـتور بـــنص المـــادة 
عتبــر اجتناؤهــا غايــة نهائيــة للخصــومة يتكــامالن ويعمــالن معــا فــي دائــرة الترضــية القضــائية التــي ي

دهــا عــامال مــن القضــائية فــال حجــة لحــق التقاضــي مــا ـلـم يكــن متســاندا لضــمانه اـلـدفاع مؤكــدا ألبعا
 اجل إنقاذ مقتضاها 

وان إنكار ضمانة الدفاع أو انتقاصها ال يعدو كذلك أن يكون إخالال بالحق المقرر دسـتوريا 
 ٠ الطبيعيلكل مواطن في مجال اللجوء إلي قاضيه

والمحاماة باعتبارها رسالة الدفاع عن الحق وتعبيرا عن سيادة القانون وتأكيـدا لـه فهـي جنـاح 
العدالة الذي ال غني عنه وعلي ذلك فقد اشـترط المشـرع لضـمان محاكمـة عادلـة وجـوب تمثيلهـا فـي 

 الـتـي ال يمكــن  فاـلـدور اـلـذي تشــغله المحامــاة يتمـيـز بااليجابـيـة٠٠المحاكـمـات كالجناـيـات واألحــداث 
 .إغفالها 

من هنـا فقـد حـق القـول بضـرورة التأكيـد أن المحامـاة والقضـاء همـا جناحـا العدالـة وال تسـتقيم 
العدالـة دون المشـاركة االيجابيـة التـي يجـب أن تسـود األسـرة القانونيـة والمكونـة مـن محـامين وقضـاه 

 وان تأديتـه لرسـالته ٠٠عدالـة  وان استقاللية المحـامي فـي عملـه تكـون خيـر عونـا لحسـن سـير ال٠٠
 ويكون لهـا األثـر ٠٠دون ضغوط عصبية تساعد علي تحقيق سير العدالة التي نصبوا إليها جميعا 

 والمحامون دائمـا يـدركون كمـا يـدرك بـاقي ٠٠االيجابي المباشر في تأدية القضاة لرسالتهم العظيمة 
 والقضـــاة ـيــدركون أنهـــم الـيــوم ٠٠أـفــراد الشـــعب أن القضـــاء هـــو الحصـــن الحصـــين اـلــذي نـلــوذ إلـيــه 
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 منـه قـد أوجـب تعيـين ٤٧ وقـانون السـلطة القضـائية فـي المـادة ٠٠قضاء جالس وغـدا قضـاء واقـف 
للتعيـــين % ١٠للتعيـــين بالمحـــاكم االبتدائيـــة و % ٢٥المحـــاميين بالقضـــاء مشـــترطا فـــي ذلـــك نســـبة 

 مــن هـنـا فـقـد حــق ٠٠واـقـف بمحــاكم االســتئناف األمــر اـلـذي يؤكــد التجــانس ـبـين القضــاء الجــالس وال
القـــول بضـــرورة الحـــث علـــي الحفـــاظ علـــي المنـــاخ الـــذي يجـــب أن يســـود فيمـــا بـــين أعضـــاء األســـرة 

 ضـمانا لحسـن ســير ٠٠ والتـزام بأحكـام الـقـانون ٠٠ وتقـدير متـبـادل ٠٠القانونيـة مـن تـعـاون مشـترك 
 ٠العدالة 
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 :طعن بالنقض في الجنائي لكل من مذكرات بأسباب الالكتاب علي يحتوى هذا 

 المحامي بالنقض   إبراهيم علي صالح / السيد األستاذ الدكتور  -١

 المحامي بالنقض     بهاء أبو شقة / السيد األستاذ  -٢

 المحامي بالنقض            فريد الديب / السيد األستاذ   -٣

 المحامي بالنقض   سالمة مأمون محمد / السيد األستاذ الدكتور  -٤

 الجيزة نقيب محامين            حمدي خليفة / السيد األستاذ  -٥

 و
 ولي التوفيق 
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 اهيم على صالح رالدكتور اب                     

 المحامي لدي محكمه النقض                                        

 )السابق(نائب رئيس محكمة النقض                                   

 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 

 محكمة النقض 

 القسم الجنائي

 

 مذكرة باسباب الطعن بالنقض 

 

 طاعن          ........: مقدمة من 

 

 ضد 

 

 مطعون ضدها         النيابة العامه 

 

 لسنه .... من محكمة جنايات القاهره في القضية رقم ١٥/٤/٢٠٠٤وذلك فى الحكم الصادر بتاريخ  

 : جنايات كلي شرق القاهره والقاضى حضوريا ٢٠٠٤ لسنه ٩٨ جنايات النزهه والمقيده برقم ٢٠٠٤

 يه مما اسند ال......... ببراءة  :اوال 

بالسجن المشدد لمدة ثـالث سـنوات عمـا اسـند اليـه وبتغريمـه مبلـغ يعـادل ثالثمائـة ............. بمعاقبة  :ثانيا 

وتســعه وســبعون اـلـف دوالر امريكــي بالعمـلـة المصــرية وـقـت ارتكــاب الجريـمـه والزاـمـه ـبـرد مـثـل ـهـذا المبـلـغ 

 .للمجني عليها وبعزله من وظيفته والزمته المصاريف الجنائية 

 

 



 ١١

 الوقائع 

 :اتهمت النيابه العامه كال من  

  .../ ..........السيد  -١

  .........../ السيد  -٢

  بدائرة قسم النزهه محافظه القاهره ١٢/١٠/٢٠٠١ حتى ١٠/٧/٢٠٠٠النهما خالل الفترة من 

 المتهم االول : اوال 

صـل المـتهم الثـاني بـدون حـق علـى منفعـه ح) ...... رئـيس القطـاع القـانوني بالشـركة ( بصفته موظفـا عامـا  -١

وربح من عمل من اعمال وظيفته بلغت قيمته ثالثمائـه وتسـعه وسـبعون الـف دوالر امريكـي بـان تعمـد عـدم 

الموظفــه بمكتــب نيويــورك ......... اجــراء تحقيــق مــع المــتهم المــذكور عــن واقعــه تعرضــه بالفعــل والقولــه 

الته من الجزاء االداري المتعـين توقيعـه عليـه وتمكينـه مـن عـدم التابع للشركه جهه عمله قاصدا من ذلك اق

سداد المبلغ انف البيان والذى قامت الشركه بادائه لسالفة الذكر لتسوية المنازعه الناشئه عن مسلكه مما 

 ظفره بتلك المنفعه وذلك الربح على النحو المبين بالتحقيقات 

 المتهم الثاني : ثانيا 

فاق مع المتهم االول فى ارتكاب الجنايتين المبينتين بالبند اوال من ذلـك المـر بـان اتفـق اشترك بطريق االت -١

 معه على ارتكابهما فوقعتا بناء على ذلك االتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات

ى الحــاق تســبب بخطـئـه ـفـ...... بصــفته موظـفـا عاـمـا مســئول الحســابات بالقطــاع الـمـالى بالشــركة القابضــة  -٢

ضرر جسيم باموال ومصالح جهـه عملـه االنفـه البيـان بـان اخـل بواجبـات وظيفتـه المنصـوص عليهـا بلـوائح 

الموظفه بمكتب نيويورك التابع لجهـه عملـه ممـا ترتـب عليـه ........ جهه عمله بان تعرض بالفعل والقول 

نون الف دوالر قيمه المبلغ الذى الحاق اضرار جسيمه باموال جهه عمله بلغت قيمتها ثالثمائه وسته وثما

تحملته الشركة جهه عمله من جراء مسلكه انف البيان والمصروفات التى قامـت بانفاقهـا فـى ذلـك الشـان 

 على النحو المبين بالتحقيقات 

 رفعت النيابة العامه الدعوي الجنائية باحالتها الى محكمه جنايات القاهره وطلبت ٢٥/٢/٢٠٠٤بتاريخ  

 عاقبتهما طبقا للوصف والقيد والكيف الوارد بامر االحالة ادانتهما وم

  اصدرت محكمه الجنايات الحكم السالف البيان وهو المطعون فيه ١٥/٤/٢٠٠٤بتاريخ  

 مسلسل ٢٥ قرر الطاعن من محبسة الطعن بالنقض فى هذا الحكم بالتقرير رقم ٨/٥/٢٠٠٤بتاريخ  

 تتابع ليمان ابو زعبل 

ودع الطاعن مذكره باسباب الطعن اعدها ووقع عليها الدكتور ابراهيم على صالح  ا٥/٢٠٠٤ /بتاريخ  

  محكمه النقض -المحامي المقبول لدي المحكمه العليا 

 لما كان الطاعن قدم للمحاكمه محبوسا فانه امتثل للتنفيذ فور صدور الحكم وقرر الطعن بالنقض وقدم  
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 محام مقبول لدي محكمه النقض مذكره باسبابه فى الميعاد موقعا عليها من 

 لما كان ذلك فان الطعن يكون مستوفيا للشروط المقرره قانونا ومن ثم يتعين الحكم بقبوله شكال  

 اسباب الطعن 

 السبب االول 

 مخالفه القانون والخطأ فى تطبيقه 

جوز معاقبة ال ت((  من مدونه االجراءات الجنائية على انه ٣٠٧لما كان المشرع اذ نص فى المادة  

 كما اليجوز الحكم على غير المتهم ٠المتهم عن واقعه غير التي وردت بامر االحالة او طلب التكليف بالحضور 

االصل فى المحاكمات ((  وعلى ما اطردت عليه احكام محكمه النقض - فقد دل ٠)) المقامه عليه الدعوي 

عه التى وردت بامر االحاله او طلب التكليف بالحضور الجنائية انه اليجوز محاكمة المتهم عن واقعه غير الواق

  .)) اجراءات جنائية٣٠٧عمال بالمادة 

  )٣٧١ ص ٨٠ ق ٢٥ احكام النقض س ٧/٤/١٩٧٤( 

ليس للمحكمه ان تحدث تغييرا في اساس الدعوي نفسه باضافة وقائع جديدة لم ترفع بها (( وكذلك  

  .))الدعوي ولم يتناولها التحقيق او المرافعه 

  )٥٢٤ ص ١٢٧ ق ٢٢ احكام النقض س ٤/١٠/١٩٧١( 

اذا جاز للمحكمه االستئنافيه ان تغير وصف التهمه مع ابقاء الوقائع على حالها فليس (( وكذلك ايضا  

لها ان تعدل التهمه باضافة وقائع جديده لم يسبق اسنادها الى المتهم ، حتى ولو لفتت الدفاع الى هذا التعديل ، 

  .))على كل حال حرمانا للمتهم من درجة من درجات التقاضىالن فى ذلك 

 )٥١١ ص ٤٠٧ ق ٣مجموعه القواعد القانونيه ج/ ٢/١٢( 

 -:لما كان ذلك وكانت النيابه العامه قد اتهمت كال من  

  .........../ السيد ) ١(

  .........../ السيد ) ٢(

  محافظه القاهرة -ئرة قسم النزهه  دا١٢/١٠/٢٠٠١ حتى ١٠/٧/٢٠٠٠النهما خالل الفترة من  

 المتهم االول : اوال 

حصل المتهم الثاني بدون حق على منفعه ) .... رئيس القطاع القانوني بالشركة ( بصفته موظفا عاما  -١

وربح من عمل من اعمال وظيفته بلغت قيمته ثالثمائه وتسعه وسبعون الف دوالر امريكي بان تعمد عدم 

الموظفة بمكتب نيويورك التابع ........ متهم المذكور عن واقعه تعرضه بالفعل والقول اجراء تحقيق مع ال

للشركة جهه عمله قاصدا من ذلك اقالته من الجزء االداري المتعين توقيعه عليه وتمكينه من عدم سداد 

مسلكه مما ظفره المبلغ انف البيان والذى قامت الشركه بادائه لسالفة الذكر لتسويه المنازعه الناشئة عن 

 .بتلك المنفعه وذلك الربح على النحو المبين بالتحقيقات 
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رتكب الجناية المبينه بالوصف السابق أ الذكر بان ة عمله سالفةبصفته انفه البيان اضر عمدا باموال جه -٢

  عمله مبلغ ثالثمائه وتسعه وسبعون الف دوالر امريكي والذى يمثل قيمه ما قامتةضاع على جهأمما 

 . البيان على النحو المبين بالتحقيقات ةنفأبادائه الشركه جهه عمله لتسوية المنازعه 

 المتهم الثاني : ثانيا 

اشترك بطريق االتفاق مع المتهم االول في ارتكاب الجنايتين المبينتين بالبند اوال من ذلك االمر بان اتفق   -١

 .تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات معه علي ارتكابهما فوقعتا بناء على ذلك االتفاق و

تسبب بخطئه فى الحاق ...... بصفته موظفا عاما مسئول الحسابات بالقطاع المالي بالشركة القابضة   -٢

ضرر جسيم باموال ومصالح جهه عمله االنفة البيان بان اخل بواجبات وظيفته المنصوص عليها بلوائح 

ول لهاله حامد فرج الموظفه بمكتب نيويورك التابع لجهه عمله مما جهه عمله بان تعرض بالفعل والق

ترتب عليه الحاق اضرار جسيمه باموال جهه عمله بلغت قيمتها ثالثمائة وسته وثمانون الف دوالر قيمه 

المبلغ الذى تحملته الشركه جهه عمله من جراء مسلكه انف البيان والمصروفات التى قامت بانفاقها في 

  .)) على النحو المبين بالتحقيقات ذلك الشأن

وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اجري تعديال فى بنيان وكيان التهمه الوارده بامر االحاله  

 دون ان ٠٠ مختلفا ٠٠بان قضي ببراءه المتهم االول واسند فى اسباب الحكم الى الطاعن اتهاما اخر مغايرا 

 وكان هذا التغيير الذى اورده ٠٠ ان مرافعته دارت على التهمه التى اعلن المتهم بها يلفت نظر الدفاع حتي يتاكد

واذ كان ماتقدم وكان رئيس قطاع الشئون القانونيه بمؤسسه (( الحكم ماثال فيما ساقه فى اسبابه بقوله 

ى فعل يمكن اعتباره  اليه النعدام اتيانه با١١٦ ، ١١٥اليمكن اسناد ارتكاب جريمتي المادتين ....... .....

بانه استغل وظيفته في الحصول او محاوله الحصول بحق او بغير حق لنفسه او للمتهم الثاني على ربح او منفعه 

باى وجه وذلك على نحو ما سلف البيان كما انه لم يتوافر فى حقه ال الفعل المادي وال القصد الجنائى وال أي 

محكمه واذ تتساءل عن الفاعل لهاتين الجريمتين اللتان كان المتهم الثاني شىء لالضرار عمدا بالمال العام فان ال

شريكا له فيهما فانها تجد االجابه على هذا التساؤل قد وردت بتقرير اللجنه المشكله من النيابه العامه .... 

قانونيه حيال المتهم ير مالى بنيويورك النه لم يتخذ االجراءات المد..... فقد ادان التقرير كل من .... برئاسة 

 عن افعال ومضايقات ٢٠٠١بالشكوي له فى فبراير ومارس وابريل .... / دير الحسابات منذ قيام السيدةم.... 

اخر لها كما قام بالصرف بالتجاوز على بند المصروفات القضائية لمكتب مصر للطيران عن عام و.... المتهم 

 مستند صرف تخص هذه المنازعه ١٨يه وانه مسئول عن عدد  وتجاوز االعتماد الفعلي بالميزان٢٠٠٠/٢٠٠١

المدير االقليمي ..... /القضائية وعدم ختمها بخاتم المراجعه حتي يتجنب تكرار صرفها كما اتهم التقرير الدكتور

مه سواء باجراء تحقيق معه فى الشكوي المقد...... بامريكا الشماليه بعدم اتخاذه االجراء القانوني الالزم نحو 

او حتى قيامه باعمال سلطاته المنوطه به بعد ان تكشفت وقائع الشكوي او التوصيه باحاله ...... ضده من 

المذكور الى التحقيق بشانها وعدم اتخاذ أي اجراء قانوني رادع ضد المذكور من بداية الشكوي منه وحتى بعد 
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 دوالر ٣٧٩ر٧٦٤مؤسسه بمبالغ ماليه جملتها التسويه لهذه المنازعه القضائية االمر الذى نجم عنه تحميل ال

امريكي دون وجه حق وسند ذلك باالضافة الى الئحه الجزاءات بطاقه الوصف الوظيفي له كما انه مسئول عن 

 وعن عدم ٢٠٠٠/٢٠٠١الصرف بالتجاوز على بند المصروفات القضائية لمكتب نيويورك عن العام المالي 

 خاص بالمنازعه القضائية محل الدعوي رغم توقيعه على شيكات الصرف تاشيره على ثمانيه عشر مستند صرف

المتعلقه بهذه المستندات كتوقيع اول كما اتهم تقرير اللجنه رئيس القطاع المالي للمؤسسه بالقاهره بالتجاوز عن 

ى القطاع  بحكم تدفق كافه العمليات الماليه ال٢٠٠٠/٢٠٠١واقعه الصرف على هذه المنازعه عن العام المالي 

المالي وعلم المذكور بها عن طريق صور مبلغه اليه من جهه المدير االقليمي ورئيس القطاع القانوني كما لم يقم 

بمتابعه ذلك الصرف مع المدير االقليمي بامريكا الشماليه والمدير المالي بمكتب بنيويورك بصفته تابعا لرئاسة 

 المالى هو المنوط به اجراء الضبط الداخلي والمراجعه على القطاع المالي بالقاهره وسند ذلك ان القطاع

العمليات الماليه للمؤسسه السالف ذكرها واذ كان ذلك وقد وزع التقرير المقدم للنيابه العامه االتهام بتربيح 

بدون وجه حق لعدم استنداء المبالغ المنصرفه على تسويه فعلته المشينه على المذكورين وبان .... المتهم 

فعالهم تشكل ايضا وفقا للقانون جريمه االضرار العمدي بصفتهم موظفين عموميين او من فى حكمهم باموال ا

المؤسسه فقد جاءت المسئوليه فى ارتكاب هاتين الجريمتين شائعه بين من ذكروا بافعالهم على نحو ماسلف 

ل مجهول من بين هؤالء الموظفين او كان شريكا باالتفاق مع فاع..... االمر الذى يفصح بجالء عن ان المتهم 

 وجريمة االضرار العمدي بالمال ١١٥من فى حكمهم فى ارتكاب جريمتي التربح المنصوص عليها فى المادة 

 عقوبات واية ذلك ان هذا المجهول من الموظفين العموميين او من فى ١١٦العام المنصوص عليها فى المادة 

على اال يتخذ اى اجراء قانوني مع المذكور مستغال .....  نيه المتهم حكمهم سالفى الذكر قد اتحدت نيته مع

فى ذلك وظيفته التى تؤهله القيام بذلك عن عند وداللته تجاوز الصرف المالي للمصروفات القضائية عن عام 

 بسبب هذه الواقعه والتوقيع على شيكات صرفها وعدم اعتماد مستنداتها وعدم ابالغ رئيس ٢٠٠٠/٢٠٠١

بحقيقه المبالغ التى صرفت من مال المؤسسه وعدم العرض ....  االدارة او رئيس قطاع الشئون القانونيه مجلس

على رئيس مجلس االدارة او اتخاذ ذلك المسئول بموجب صالحيات وظيفته اجراءات استئداء حق المؤسسه 

بالشكوي .... لتقدم من فيما صرف على تلك الدعوي الناشئة عن عمل المذكور منه عن اصرار وعمد منذ ا

 الف دوالر امريكي ٣٧٩٠٠٠وحتي انتهاء صرف جميع المبالغ لها وللمحامين والتى بلغت فى مجموعها 

دون وجه حق بربح يتمثل فى المبلغ المشار اليه والذى ..... مستغال هذا المجهول وظيفته عن عمد فى تظفير 

ه اتفاق من هذا المجهول والمتهم المذكور فقد شارك المتهم تحملته المؤسسه من مالها العام واذا كان ذلك نتيج

ايضا هذا المجهول فى ارتكاب جنايه االضرار العمدي باموال المؤسسه وذلك الن هذا المجهول من هؤالء .... 

الموظفين المعهود لهم باموال المؤسسة ومصالحها ولو لم يترتب على جريمته نفع شخصي له اظهرته االوراق قد 

 الف ٣٧٩باتجاه ارادته لالضرار بمال ومصلحه شركه مصر للطيران بان قام بصرف مبالغ بلغت فى جملتها عمد 

ولم يقم باتخاذ اى اجراء رغم صالحيته فى ذلك قانونا السترداد هذا ... دوالر امريكي على ما ارتكبة المتهم 
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را حقيقيا وحاال وثابتا على وجه اليقين من المبلغ من المذكور محمال بذلك به خزينه المؤسسه مما ترتب عليه ضر

..... مستندات الصرف المبينه باالوراق وتقرير اللجنه الحسابية المشكله من النيابه العامه وقد شاركه المتهم 

باالتفاق على ذلك اذ اتحدت نيته مع هذا الفاعل المجهول الى القيام بالصرف لهذه المبالغ من خزينه المؤسسه 

وحتي تمام الصرف وعدم مطالبته به بعد ..... اى اجراء قانوني معه منذ بدء شكوي المجني عليها وعدم اتخاذ 

 قد تمتا من مجهول ولم ١١٦ ، ١١٥ذلك ايضا وحتي االن وهو امر يفضح بجالء عن ان جريمتي المادتين 

ه على نحو ما سلف فى حق االتفاق معب... تكن اى منهما تتم على نحو ماسلف بيانهما لوال اشتراكه مع المتهم 

 . ))المؤسسه التى يعمالن بها 

للمحكمه ((  من مدونه االجراءات الجنائية على انه ٣٠٨لما كان ذلك وكان المشرع اذ نص فى المادة  

ان تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ولها تعديل التهمه باضافة الظروف المشدده التى ثبت 

 ولها ايضا ٠او من المرافعه فى الجلسة ، ولو كانت لم تذكر بامر االحاله او بالتكليف بالحضور من التحقيق 

اصالح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو فى عبارة االتهام مما يكون فى امر االحاله او فى طلب التكليف 

فاعه بناء على الوصف او  وعلى المحكمه ان تنبه المتهم الى هذا التغيير وان تمنحه اجال لتحضير د٠بالحضور

انه وان كان من حق ((  فقد دل وعلى ما تواترت عليه احكام محكمه النقض ٠)) التعديل اذا طلب ذلك

المحكمه ان تغير وصف التهمه دون ان تلفت الدفاع فتعتبر المتهم شريكا مع انه مقدم اليها على انه فاعل اصلى 

 وقائع اخري غير التى بني عليها الوصف االول والتى دافع المتهم ، اى انه مشروط باال يكون السند في التغيير

على اساسها ، فاذا كان تعديل المحكمة للوصف قد حصل بناء على وقائع جديدة غير التي اعلن بها المتهم فان 

   ))المحكمة تكون قد خالفت القانون

  )٥٧٤ ص ٤٠٥ ق ٤ مجموعه القواعد القانونيه ج٥/٦/١٩٣٩( 

 اذا تعدي االمر مجرد تعديل الوصف الى تغيير التهمه ذاتها بتغيير كيان الواقعه المادية التى ((وكذلك  

اقيمت عليها الدعوي وبنيانها القانوني نتيجه ادخال عناصر جديدة تضاف الى تلك التى اقيمت بها الدعوي ، 

يك فيه ، فان هذا التغيير يقتضي وتكون قد شملها التحقيقات كتعديل التهمه من فاعل اصلى فى التزوير الى شر

  .)) دفاعه يرمن المحكمه تنبيه المتهم ومنحه اجال لتحض

  )١٠٨٠ ص ٢٢١ ق ١٩ احكام النقض س ١٦/١٢/١٩٦٨( 

لماكان ذلك وكان البين مما سلف البيان ان الحكم المطعون فيه قد اخذ الطاعن غيله وخفيه ولم يواجه  

 وكان هذا ٠٠ى االسباب بل يتعين عليه ان يجريه فى مواجهه المتهم ودفاعه دفاعه بهذا التعديل الذى اليملكه ف

 فى اركان االتهام محظورا على المحكمه ال تملكه فى غرفة المداوله وهي تدون ٠٠ كيان ٠٠التعديل فى بنيان 

ن مرافعته قد اسباب حكمها بل البد من المكاشفة والمواجهه فى الجلسة العلنية حتى يستطيع الدفاع ان يتاكد ا

 .دارت على االتهام الوارد بامر االحالة 
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  ان إالهذا 

محكمه الموضوع اذ قضت ببراءه المتهم االول واوردت فى حكمها ان الجناه هم اخرون اوردت  

اسماءهم وصفاتهم فى اسباب حكمها وافترضت ان الطاعن شريك معهم فى ارتكاب الجنايتين الواردتين بامر 

 وكان هذا المنطق القضائى يعتوره ايضا انه ضرب من ضروب التصدي ذلك الن ٠٠ا تعسيفا  فرض٠٠االحاله 

اذا رات محكمه الجنايات فى دعوي مرفوعه ((  من مدونه االجراءات الجنائية انه ١١المشرع اوجب فى المادة 

اليهم او ان هناك جناية امامها ان هناك متهمين غير من اقيمت الدعوي عليهم او وقائع اخري غير المسنده فيها 

او جنحه مرتبطه بالتهمه المعروضه عليها ، فلها ان تقيم الدعوي على هؤالء االشخاص او بالنسبة لهذه الوقائع ، 

 .وتحيلها الى النيابه العامة لتحقيقها والتصرف لها طبقا للباب الرابع من الكتاب االول من هذا القانون 

 وفى هذه الحالة تسري على العضو ٠للقيام باجراءات التحقيق وللمحكمة ان تندب احد اعضائها  

 .المندوب جميع االحكام الخاصة بقاضى التحقيق 

 ٠واذ صدر قرار فى نهاية التحقيق باحالة الدعوي على المحكمه وجب احالتها الى محكمه اخري  

 . واليجوز ان يشترك فى الحكم فيها احد المستشارين الذين قرروا اقامه الدعوي

واذا كانت المحكمه لم تفصل فى الدعوي االصليه وكانت مرتبطه مع الدعوي الجديدة ارتباطا اليقبل  

 .)) التجزئه ، وجب احالة القضية كلها الى محكمه اخري 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ال ارضا قطع وال ظهرا ابقى ذلك بانه اوقع نفسه فى خيارين  

دت به الرغبه الجامحه في تبرئة ساحه المتهم االول وعز عليه ان يقضى ببراءه الثاني والزم كالهما مر النه استب

نفسه بادانته فراح يبحث عن فاعلين اصليين حتي تصح نسبه المساهمه الجنائية له معهم باعتباره شريكا فتصدي 

التصدي الصريحه وليست اللقاء االتهام على االشخاص الذين اورد اسماءهم وفى حين ان ذلك يمثل حاله 

الضمنية مما كان يلزم المحكمه احتراما والتزاما لحكم القانون القيام بما اوجبته المادة الحادية عشر اجراءات 

 .سالفه البيان 

لما كان ذلك وكان هذا االفتئات قد بلغ ذروته فى شان ادانه الطاعن بان افترض انـه شـريك معهمـا بطريـق  

ــه كـــان  ــة اـن ــات المتحـــده االمريكيـــة فـــى االتفـــاق حاـل  ٢٠٠٠ مـــن يونيـــه ســـنه ٣٠قـــد غـــادر مدينـــه نيوـيــورك بالوالـي

بها مما اليتصور معه االتفـاق اال اذا اتسـع خيـال المحكمـه الـى انـه يمكـن ان يـتم .... وانقطعت صلته بفرع شركة 

 .بالمراسلة او االستشعار عن بعد 

 فى مهالك العدوان على محارم القانون وخالف لماكان ذلك كذلك فان الحكم المطعون فيه يكون تردي 

 .اوامره ونواهيه مما يصمه بالبطالن بطالنا ينحدر به الى درجه االنعدام مما يستوجب نقضه 

 السبب الثاني 

 اضطراب صوره الدعوي وعدم استقرارها فى عقيده المحكمه اسلس الى فساده فى االستدالل 

 مه النقض ان فهم صوره الدعوي وتحصيل تصويرها مالك االمر انه ولئن كان من المقرر فى قضاء محك 



 ١٧

فيه موكول الى محكمه الموضوع تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح اليه وجدانها وال سلطان الحد عليها فيه 

 .النه من اطالقاتها والجناح عليها فيما تورده مادام ان له اصله الصحيح من االوراق ومعين ثابت فيها 

 ن حد ذلك اال ا

ان تكون المحكمه قد احاطت بالدعوي عن بصر وبصيره وناقشت االدله القائمه فيها اثباتا ونفيا ووازنت  

بينها وان يكون حكمها مبرءا من التعسف فى االستنتاج ومخالفة العقل والمنطق وطبائع االمور وان اليقيم حكمها 

  .تمال سقطت صالحيته فى االستداللعلى الفروض واالحتماالت الن الدليل اذا خالطه االح

لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه في مقام رصده لوقائع الدعوي واحداثها  

 ولم يهتد الى الصراط المستقيم مما قادة وترتب عليه ان غم عليه الوقوف على ٠٠فانه ضل الطريق الى الهدي 

بلة التى يتوجه اليها هي ماكشفت عنه التحقيقات من معطيات ولذلك فانه وجه الحق فى الدعوي وحتى تكون الق

مما يستلفت النظر ويشد البصر ويثير العجب ويفجر الغضب ان الحكم استخلص فى صدر اسبابه وقائع 

حيث ان واقعات (( الدعوي استخالصا غير سائغ يكشف عن اضطرابها وعدم ثبوتها فى عقيدته وذلك فى قوله 

اعي ومالبساته وحقيقه االمر فيه قد استقرت فى يقين المحكمه واطمأن اليه وجدانها متوحدا مع ضميرها هذا التد

رئيس حسابات مكتب بنيويورك بالواليات المتحدة االمريكية قد سلك .... فى انها تتحصل فى ان المتهم الثاني 

معه جهه عمله فى الخارج بان قام فى مسلكا مشينا يغضب اهللا عز وجل وليسىء الى كيانه وكرامته وشرفه وس

المصرية االمريكية الجنسية والمتزوجه ...  بمالحقة موظفه لديه فى ذات المكتب تدعي ٢٠٠٠غضون عام 

واالم ويراودها عن نفسها ترغيبا وتهديدا كي تنزلق معه فى الخطيئة وارتكاب الفحشاء فما كان منها دفاعا عن 

 يلجأ اليه من يتعرض لذلك فى واليه نيويورك االمريكية بان اعدت له تسجيال شرفها واسرتها اال ان تلجأ لما

لتثبت عليه فعلته فى بث الغرام والحب والرغبه فيها وهو امر مباح ومتعارف عليه فى القانون االمريكي حسبما هو 

ا االوراق حدثت فى ثابت باالوراق وتاخذ المحاكم هناك بمثل هذا الدليل كما حدث فى واقعه اخري اشارت اليه

شركه امريكية وقضى فيها للمجني عليها بتعويض قدره مليونين ونصف مليون دالور امريكي وتقدمت المذكوره 

  .))للقضاء االمريكي بدعوي تطالب بتعويض عما يوصف هناك بالتحرش الجنسي لها 

عن نفسها ترغيبا وتهديدا كي لما كان ذلك وكان ما اورده الحكم من ان الطاعن كان يراود المجني عليها  

 وكانت اوراق الدعوي قد خلت البته من أي مراوده او التهديد او ٠٠تنزلق معه فى الخطيئة وارتكاب الفحشاء 

الترغيب ولم تشمل ايه عباره او حتي اشاره الى تهديد او وعيد بل ان حاصل ما ثبت انها لم تكن تعدو اتصاالت 

 هذا الى ان الطاعن تمسك تمسكا حازما جازما فى ٠٠ا خاص بصالت العمل هاتفيه عادية الغالب االعم منه

اكثر من موضع ان بعض الكلمات او العبارات لم تصدر منه وانه يمكن بطريقة سهلة وميسورة العبث بهذا 

 .التسجيل بالحذف او االضافة وهو من المعلومات العامة التى يعرفها الكافة 

 -طعون فيه تطرق فى تحصيل صوره الدعوي الى ان ما صدر من الطاعن لما كان ذلك وكان الحكم الم 

 من العبارات التى حواها التسجيل الصوتي تعد من قبيل -حتي بفرض حدوثه وهو مجرد فرض جدلي النسلم به 
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 هذا الى ان واليه نيويورك التعدو ان تكون واحده من خمسين ٠٠التحرش الجنسي وفقا لقانون واليه نيويورك 

 وهذا النظام االتحادي ولئن اجاز قيام نوعا من الحكم المحلي ٠٠يه تشكل دولة الواليات المتحده االمريكية وال

 اال ان القانون االتحادي هو القانون العام الذى يسري ٠٠والتى تختلف فى بعض التفصيالت من واليه الخري 

هو يسري على جميع الواليات فالقول اذن بانه على جميع الواليات والتي تشكل قواعد النظام العام واالداب و

فى والية نيويورك يجوز التسجيل فى مثل هذه الحاالت فانه بعيد عن محجه الصواب وتدحضه المبادىء العامه 

 وكان ما اورده ٠٠التى تعد هي القاسم المشترك للنظام االجتماعي واالقتصادي والقانوني فى جميع الواليات 

ق مجرد قول مرسل عاطل عن البحث والتنقيب والتثبت مما اعتنقه ذلك بانه لم يورد النص الحكم فى هذا المسا

العقابي او حتي قواعد التعويض عن الفعل الضار في القانون االمريكي فى هذا الخصوص وشروط انطباقه واركان 

الجنائى ونزوال على  فضال عن انه من االصول والفروض والسنن انه فى تطبيق احكام القانون ٠٠هذا الفعل 

قواعد حق الدول فى السيادة على اراضيها وحدود تطبيق تلك القواعد من الناحيه االقليمية مانصت عليه المادة 

تسري احكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصري جريمه (( االولي من المدونه العقابية المصرية 

 الشارع الجنائى في المادة التاليه من هذا القانون الشروط والشرائط واتبع)) من الجرائم المنصوص عليها فيه 

كل مصري ارتكب وهو فى (( بالنسبة للجرائم التى يرتكبها المصري في الخارج وضوابط مساءلته عنها بقوله 

قبا خارج القطر فعال او جنحه فى هذا القانون يعاقب بمقتضى احكامه اذا عاد الى القطر وكان هذا الفعل معا

  .))عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه 

وكان مفاد النص االخير انه يورد شرطا تبادليا بان يكون الفعل معاقبا عليه فى القانون المصري واالجنبي  

 .على السواء فاذا تخلف احدهما تسقط الرخصه فى العقاب 

 عليه فى القانون االمريكي على لما كان ذلك وكانت مدونات الحكم قد خلت من صحيح ماهو منصوص 

 .تاثيم او حتى المساءله المدنيه عن مثل هذا الفعل واطلق الحكم القول دون معرفة او تقص او درس وتمحيص 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه دابا على ما اختطه وسيرا على طريق التعميم والتعتيم والقصور  

 .االسانيد التى استقي منها هذه التقريرات الواقعيه الخاطئه في البحث لم يورد المظان والمراجع و

  انه هذا اال

 فما كان ٠٠٠((لما كان الحكم المطعون فيه اورد فى صدر اسبابه وفى مقام رصد وقائع الدعوي اورد  

 بان اعدت منها دفاعا عن شرفها واسرتها اال ان تلجا لما يلجا اليه من يتعرض لذلك فى والية نيويورك االمريكية

له تسجيال لتثبت عليه فعلته فى بث الغرام والحب والرغبه فيها وهو امر مباح ومتعارف عليه فى القانون 

  .))االمريكي

وكان ماتساند اليه الحكم فى هذا المقام يعد وبحق ضغثا على اباله ذلك بان ما اورده اليعدو اما ان  

 صحيحه ومشروعه تحمله وتبرره وفضال عن ذلك فان ماتطرق يكون من قبيل االستنتاج الذى يفتقر الى دعامة

 اليه الحكم من ان اعداد جهاز تسجيل واجراء تسجيل االحاديث على شريط هو من االمور المباحه في القانون 
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  . ))٠٠االمريكي 

ا  ولو انه ادرك م٠وكان الحكم المطعون فيه لم يجهد قلمه فى البحث والتقصى عن الحقائق العلمية  

يحفل به التشريع االمريكي من حفاوه بالغة بحماية الحرية الشخصيه للمواطنين لتدارك ماهوي اليه ذلك الن 

صدرت فى الواليات المتحده االمريكية مجموعه قوانين متعاقبه تعالج بعض اوجه (( موقف التشريع االمريكي انه 

 -: وقد مر االمر بعدة تطورات -المشكلة التى نحن بصددها 

باستثناء مانصت (  االمريكي يشمل الوسائل العلمية الحديثه -فبداية لم يكن التعديل الرابع فى الدستور  

 لما فيه من اعتداء على الحق فى الحياة ٠عليه الوصيه الرابعه بشان بطالن التفتيش والقبض ، غير القانونيين 

 غير ان الكونجرس ٠د وضع هذا الدستور ومرجع ذلك يكمن فى ان هذه الوسائل لم تكن معروفة عن) الخاصه

 منه على حظر ٦٠٥ مايسمي بقانون االتصاالت االتحادي ، الذى نصت المادة ١٩٣٤االمريكي اصدر سنه 

 غير ان حكم هذه المادة ٠التقاط المحادثات الهاتفيه او افشائها ، على المستوي االتحادي ومستوي الواليات 

 .وانما انصرف الى االتصاالت الهاتفيه والتلغرافيه فقط لم يكن يشمل كل وسائل التسمع ، 

 اصدر الكونجرس االمريكي قانون رقابة السيارات العمومية وامن الشوارع ، وقد اجاز ١٩٦٨وفى سنة  

فيه للسلطات الفيدراليه والسلطات المحلية التصنت على مجموعه واسعه من الجرائم ، اال انه احاط ذلك 

 . فاقتضى ضروره صدور اذن قضائى بالرقابة على المحادثات الشخصيه والهاتفية -:ت بمجموعه من الضمانا

 من القانون المذكور ان يكون االمر الخاص بتسجيل المحادثات مكتوبا ٢١١٥ويلزم وفقا لنص المادة  

من  ويجوز للقاضى ان يمارس االجراء بنفسة او يندب لذلك غيره م٠، وان يصدر بناء على تحريات جدية 

 . والصدار هذا االذن ينبغي توافر الشرائط التاليه ٠حددهم القانون 

 .ان تتوافر احتماالت جدية تفيد ان شخصا معينا قد ارتكب جريمه او انه فى طريقه الرتكابها  .١

ان تتوافر احتماالت قويه تومىء الى ان هذه االتصاالت الخاصه او االحاديث متعلقه بهذه الجريمه وان من  .٢

 .االفاده فى اثبات الحقيقه فيها شانها 

ان يكون اللجوء الى هذه االجراءات الزما وضروريا ، وان اللجوء الى غيرها ، مما هو اقل منها خطوره من  .٣

 .حيث المساس بالحياة الخاصة ، اليفضى الي ذات النتيجه المرغوب فيها 

 -:ويجب ان يشتمل االمر الصادر من القاضى على  

 .ه المراد تسجيل احاديثه متي كان ذلك ممكنا تحديد دقيق لشخصي .١

 .تحديد نوع الحديث المراد التقاطه والجريمه المتعلقه بها  .٢

 .الجهه المصرح لها بذلك  .٣

  .والمدة الجائز خاللها التقاط الحديث  .٤

 من عدة اوجه فقيل انه ينطوي على اعتداء على الحق فى الحياه الخاصة ١٩٦٨وقد انتقد قانون سنه  

اد النه يسري بشان عدد كبير من الجرائم ، وانه يمكن صدوره عن عدد كبير من القضاه ، وانه يجوز تنفيذه لالفر



 ٢٠

من قبل عدد كبير من رجال السلطه العامه ، باالضافة الى طول المده التي يجوز خاللها اجراء الرقابة بمقتضي 

 .التمديدات االضافية التى يجيزها القانون 

 قانون االتصاالت االتحادي االمريكي فحدد الفترة التى تجوز الرقابه خاللها  صدر١٩٧٠وفي سنة  

بثالثين يوما واقتضى تقديم التقارير التى تسفر عنها الرقابه الي القاضي الذى امر باتخاذ هذا االجراء وذلك بقصد 

ابه مقصوره على الوقوف على مدي التقدم الذى ترتب بناء على هذه المراقبه ، كما اوجب ان تكون الرق

 .االحاديث التى لها صله بموضوع الجريمه 

 )٥٥٨-٥٥٦ ص ٣٠٧ممدوح خليل العاني بند / حماية الحياة الخاصة ف القانون الجنائى للدكتور( 

لماكان ذلك وكان ما اورده الحكم فى هذا الخصوص هو من قبيل االخطاء الفاحشة ذلك ان االعالنات  

يع الدساتير المعاصره وفى صدارتها اقدمها وهو الدستور االمريكي يحرص الحرص العالمية لحقوق االنسان وجم

كله على كفاله الحرية الشخصيه والحفاظ على الحياه الخاصة للمواطنين وانه يمتنع منعا باتا ومطلقا التنصت او 

ية تجرمها وتؤثمها وتنزل االطالع على المراسالت والمحادثات الهاتفيه وغيرها من الوسائل بل ان القوانين الجنائ

 وهذا المبدأ هو الذى تواتر فى الدساتير المصرية ٠٠العقاب وتصب العذاب على من يقترف هذا الفعل 

لحياة المواطنين الخاصه حرمه (  من الدستور ٤٥المتعاقبه واخرها دستور جمهورية مصر العربية اذ تنص المادة 

برقيه والمحادثات التليفونيه وغيرها من وسائل االتصال حرمة ،  وللمراسالت البريدية وال٠يحميها القانون 

وسريتها مكفولة ، وال تجوز مصادرتها او االطالع عليها او رقابتها اال بامر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا 

  .))الحكام القانون 

نه على كل من يعاقب بالحبس مدة التزيد على س((  مكررا من المدونه العقابية ٣٠٩وكذلك المادة  

اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن بان استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز ايا كان نوعه 

محادثات جرت فى مكان خاص او عن طريق التليفون او التقط او نقل بجهاز من االجهزه ايا كان نوعه صوره 

  .))شخص فى مكان  خاص 

 وفضال عما تقدم 

كم المطعون فيه تساند فى هذا المنحي الخاطىء والمنهج القضائى المعتل والمختل قد فانه لما كان الح 

 وتاخذ المحاكم هناك بمثل هذا الدليل كما حدث فى واقعه اخري اشارت اليها االوراق حدثت فى ٠٠((اضاف 

 .))٠٠٠شركه االمريكية وقضي فيها للمجني عليها بتعويض قدره مليونين ونصف مليون دوالر امريكيا 

لما كان ذلك وكان ماتطرق اليه الحكم من ان القضاء االمريكي يعتد بمثل هذا الدليل وهو شريط  

التسجيل فان هذا التقرير الواقعي الذى ابتدعه الحكم من عندياته ودون سناد او ركاز على صحه هذا االستشعار 

 :عن بعد يتعارض ويتناقض ويتهادم ويتساقط من ناحيتين 

 االولي 

  والالتينيه ٠٠ - امريكية -نه من المقرر فى الفقه والقضاء المقارن ان جميع االنظمه القانونيه االنجلو ا 



 ٢١

ترفض وتلفظ هذه الوسيله فى االثبات فى المواد الجنائية وتعتبره عمال غير اخالقي النه يؤخذ بغته ودون رضاء او 

 فضال ٠٠قا للتقنيات الحديثه باالضافة او الحذف ارتضاء الطرف المتحدث  كما انه دليل قابل للعبث فيه طب

عن ان الطاعن تمسك فى التحقيقات وفى دفاعه بانه لم تجر عملية مطابقة االصوات للتثبت مما اذا كان 

  .الصوت المسجل له من عدمه

مشروعا وباالضافة الى ما تقدم فانه لما كان من المقرر انه ولئن كان اليشترط فى دليل البراءه ان يكون  

اال انه بالنسبه الدله االدانه فانه اليجوز الحكم استنادا الى دليل ثمره الجراء غير مشروع بل يتعين ان يكون 

 .نتاجا وثمرة الجراء مشروع 

 ثانيا 

 حسبما ٠٠٠(( فانه لما كان الحكم المطعون فيه قد عول في فاتحة كتابه على ماهو ثابت فى مدوناته  

اخذ المحاكم هناك بمثل هذا الدليل كما حدث فى واقعه اخري اشارت اليها االوراق حدثت هو ثابت باالوراق وت

 .))فى شركة االمريكية وقضى فيها للمجني عليها بتعويض قدره مليونين ونصف مليون دوالر امريكي 

فادحا وكان ما ساقه الحكم فى هذا السياق انه استند الى دليل غير مطروح على المحكمه وهو يعد خطأ  

يبطل قضاء الحكم الن المحكمه لم تثبت اطالعها على هذه القضيه ودون ان تتثبت من ظروف هذا التسجيل 

 وكذلك وقائع تلك الدعوي ومالبساتها وقرائن ٠٠الذى زعم الحكم ان محكمه نيويورك اعتمدته وعولت عليه 

 وحده ام ان هناك ادله اخري قائمه في االحوال التى احاطت بذلك التسجيل وعما اذا كان الحكم قد عول عليه

 وكان من المقرر ان القاضى اليقيم رايه على راي غيره واليصح له االستناد الى حكم لسواه بل ٠٠الدعوي 

 .واليجوز االستناد الى حكم فى قضيه غير مضمومة الي الدعوي المطروحه حتي لو كان صادرا من ذات القاضى

المطعون فيه يكون قد اصابه العوار من جميع نواحيه ومناحيه وخالف لما كان ذلك كذلك فان الحكم  

االصول والفروض والسنن وشروط صحه االحكام ومايلزمها لكي يستقيم الحكم وتستتم له اركانه ويكتمل به كيانه 

 .ه  وكان هذا العوار يصم الحكم بالبطالن بطالنا ينحدر به الى درجه االنعدام مما يستوجب نقض٠٠وبنيانه 

 لسبب الثالث ا

 الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى االستدالل ومخالفه الثابت فى االوراق 

 والتى يجب ان - محكمه النقض -لما كان من المبادىء المجيده والفريده التى ارستها المحكمه العليا  

ره الجريمه ال يؤخذ بها اال جناتها وال ينال ان الشخص اليزر غير سوء عمله وان جري(( تكتب بماء الذهب 

عقوبتها اال من قارفها وان شخصية العقوبه وتناسبها مع الجريمه محلها مرتبطان بمن يعد قانونا مسئوال عن 

 شخصيه المسئوليه الجنائية وبما ٦٦ارتكابها ومن ثم تفترض شخصيه العقوبه التي كفلها الدستور بنص المادة 

ك ان الشخص ال يكون مسئوال عن الجريمه والتفرض عليه عقوبتها اال باعتباره فاعال لها وشريكا يؤكد تالزمها ذل

  .))فيها 

 وكان من المقرر فى المبادىء العامه ان االسهام فى ارتكاب جريمه اما ان يكون الشخص فاعال اصليا  



 ٢٢

ون المساهمه الجنائية باالشتراك باحدي  من المدونه العقابية او ان تك٣٩فيها على النحو الذى اوردته المادة 

 :يعد شريكا فى الجريمه (  من ذات القانون والتى تنص على انه ٤٠الطرق الوارده على سبيل الحصر فى المادة 

 .كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمه اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض :اوال 

 . على ارتكاب الجريمه فوقعت بناء على هذا االتفاق من اتفق مع غيره :ثانيا 

من اعطي الفاعل او الفاعلين سالحا او االت او أي شىء اخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمه مع  :ثالثا 

  .))علمه بها او ساعدهم باى طريقه اخري فى االعمال المجهزه او المسهله او المتممه الرتكابها 

ان الشخص اليسال جنائيا بصفته فاعال او ((  كليات القانون واصوله ومبادئه ولما كان من المقرر فى 

شريكا اال عما يكون لنشاطه المؤثم دخل فى وقوعه سواء كان ارتكابا او تركا ايجابا او سلبا وذلك طبقا الوامر 

ثناء نبص القانون وفى الشارع ومناهيه والمجال للمسئوليه المفترضه او المسئوليه التضامنيه فى العقاب اال است

  .))حدود ما استنه واوجبه 

  )١٤٦١ ص ٣٠٢ ق ٢٠ احكام النقض س ٢٩/١٢/١٩٦٩( 

الجرائم شخصيه فال تتعدي مسئوليه فاعليها الى الغير مالم يثبت اشتراكهم (( كذلك فانه من المقرر  

 الن العامل الذى عنده ٠٠٠٠٠ وعلى ذلك اليصح قانونا ان يعاقب ٠فيها بطريق من طرق االشتراك القانونيه 

  .) ما لم يثبت اشتراك هذا التاجر معه فعال ٠٠٠٠٠٠٠باع 

  )٣٠٧ ص ٢٦١ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج ١٦/٥/١٩٢٩( 

اشترك بطريق االتفاق مع المتهم االول فى ارتكاب (( ولما كان امر االحالة قد اسند الى الطاعن انه  

اوال من ذلك االمر بان اتفق معه على ارتكابها فوقعتا بناء على ذلك االتفاق وتلك الجنايتين المبينتين بالبند 

  .))المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات 

وكان الحكم المطعون فيه قد ابرأ ساحه المتهم االول ونحا الحكم منحي شاذا ونشازا بان اعتبر فى  

 وان الطاعن قد اشترك بطريق االتفاق مع مجهول من  ....و.... اسبابه بان الفاعلين االصليين هما الدكتور 

بينهما فى ارتكاب الجريمتين الواردتين فى البند اوال وهما جريمه التظفير او التربيح واالضرار العمدي بالمال 

 .العام 

ان االشتراك فى الجريمه اليكون اال بفعل (( لما كان ذلك وكان من المقرر فى قضاء محكمه النقض  

يجابي يصدر من الشريك ومجرد االمتناع اليكفي لوجود االشتراك حتي لوكان الشخص عالما بالعمل المنوي ا

 فمجرد حضور اشخاص وقت ارتكاب جريمه قتل ال يكفى العتبارهم شركاء ولو ٠اجراؤه ولم يسع الى منعه 

  .))وقوع الجنايه كانوا مسلحين مادام انه لم يثبت عليهم انهم وجدوا فى محل الواقعه لتسهيل 

  )٢٨ ص ١ الشرائع س ٢٦/١٠/١٩١٢( 

بمدينه نيويورك قد انتهت فى .... وكان الثابت من التحقيقات ان مده عمل الطاعن بفرع شركة  

 اال انه غادرها فى هذا التاريخ االخير وتسلم عمله ٣٠/٦/٢٠٠٠ وانها ولئن امتدت الى ١٨/٥/٢٠٠٠



 ٢٣

 وان صلته انقطعت البته بالمحادثات واالتصاالت ٢٥/٧/٢٠٠٠ر بتاريخ  الصاد١٦٥كمراجع اول القرار رقم 

والمشاورات واالتفاقات التى جرت بين القائمين على امر فرع الشركة بنيويورك وبين المحامين او بينهم وبين 

لقطاع المسئولين فى االدارة العليا للشركة سواء كان رئيس مجلس االدارة او رئيس القطاع المالي او رئيس ا

القانوني والرسائل المتبادله بين اولئك وهؤالء وهو منبت الصله بهذه االطراف جميعا وال شان له بتحديد المبالغ 

التى تم االتفاق عليها اوال ووافق عليها رئيس مجلس االدارة او التى صرفت بالفعل بالتجاوز من اختصاص 

 .المصروفات القضائية بفرع الشركة سالف الذكر 

ان االشتراك باالتفاق انما يتحقق من (( كان ذلك وكان من المقرر فى شروح الفقهاء واحكام القضاء لما  

اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النيه امر داخلي اليقع تحت الحواس واليظهر بعالمات 

 اذا لم يقم على -شاء فان له خارجيه واذا كان القاضى الجنائى حرا فى ان يستمد عقيدته من أي مصدر 

 ان يستدل عليه بطريق االستنتاج من القرائن التى -االشتراك دليل مباشر من اعتراف او شهاده شهود او غيره 

تقوم لديه مادام هذا االستدالل سائغا وله من ظروف الدعوي مايبرره كما له ان يستنتج حصوله من فعل الحق 

  .))للجريمه يشهد به 

 ، ٣٤٨ ص ٧٦ ق ٢٥ س ٣١/٣/١٩٧٤ ، ٨٢٦ ص ١٥٩ ق ٣١ احكام النقض س ٢/١٠/١٩٨٠( 

 ٢٣ س ١٣/٣/١٩٧٢ ، ٦٧٨ ص ١٤١ ص ٢٤ س ٢٨/٥/١٩٧٣ ، ١٦٩ ص ٣٨ س ق ٢٣/١/١٩٧٤

  . )٧٣٢ ص ١٤٨ ق ٢٠ س ١٩/٥/١٩٦٩ ، ٣٨٨ ص ٨٦ق 

 ويتم غالبا دون االشتراك بطريق االتفاق هو اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه(( وكذلك  

مظاهر خارجية او اعمال محسوسه يمكن االستدالل بها عليه ويتحقق االشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع 

الفاعل تدخال مقصودا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معني تسهيل ارتكاب الجريمه الذى جعله الشارع 

 .مناطا لعقاب الشريك 

  )٦٩٢ ص ١٢٣ ق ٣٢ احكام النقض س - ١٣/١٠/١٩٨١( 

االتفاق هو اتحاد نيه اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النيه امر داخلي (( وكذلك ايضا  

اليقع تحت الحواس وال يظهر بعالمات خارجية  ، فمن حق القاضى ان يستدل عليه بطريق االستنتاج والقرائن 

  .))التى تتوافر لديه 

  )٤٦١ ص ٩٨ ق ٣٠ احكام النقض س ٩/٤/١٩٧٩(

لما كان ذلك وكان من المقرر فى اصول المحاكمات الجنائية انه اليصح بحال فى مقام المسئوليه  

الجنائية ان تبني على مجرد الفرض او االفتراض بالعلم واال كان ذلك انشاء لقرينه قانونيه تؤذي العداله ويتاذي 

 على ٠٠لجنائية يتعين ان تبني على حجج قطعية الثبوت منها ضمير المجتمع ذلك النه من المقرر ان االحكام ا

 . وليس على الظن والحدس والتخمين ٠٠الجزم واليقين 

 لما كان ذلك وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت البته من التدليل على قيام االتفاق بين  
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 .جهولين الذى اشار اليهم الحكم الطاعن وبين المتهم االول الذى قضى ببراءته او بينه وبين الفاعلين الم

لما كان ذلك كذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون فضال عن القصور فى  

 .التسبيب الذى يصم قضاءه بالبطالن بطالنا ينحدر به الى درجه االنعدام مما يستوجب نقضه 

 السبب الرابع 

 : االسباب التي عول عليها وال تؤدي الى النتيجه التى خلص اليها بطالن الحكم المطعون فيه للتناقض فى

ان المقرر (( انه - محكمه النقض -لما كان من المبادىء المجيدة والفريدة التى ارستها المحكمه العليا  

 أي ان التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين اسبابه ينفي بعضها ما اثبته البعض االخر وال يعرف

  .))امرين قصدته المحكمة 

 ، ٦١ ص ١٥ ق ٢٤ س ٨/١/١٩٧٣ ، ٤٩٢ ص ٩١ ق ٢٩ احكام النقض س ٨/٥/١٩٧٨( 

  )٥٩٦ ص ١٤١ ق ٢٤ س ٦/٥/١٩٧٣

التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يكون من شانه ان يجعل الدليل متهادما متساقطا (( وكذلك  

  .))خذ بها اال االعتماد عليها والشىء باقيا منه يمكن ان يعتبر قواما لنتيجه يصح

 ، ٦٤٩ ص ١٣٣ ق ٢٤ س ٢٧/٥/١٩٧٣ ، ٣٢ ص ٥ ق ٣٠ احكام النقض س ٨/١/١٩٧٩(

  )٥٦٢ ص ١١١ ق ١٩ س ٢٠/٥/١٩٦٨

التناقض الذى يعيب الحكم هو مايقع بين اسبابه بحيث ينفي بعضها ما اثبته البعض (( وكذلك ايضا  

ه والذى من شانه ان يجعل الدليل متهادما متساقطا الشىء فيه باقيا االخر وال يعرف اى االمرين قصدته المحكم

  .))يمكن ان يعتبر قواما لنتيجه سليمه يصح االعتماد عليها 

 )٤٧ ص ١٥ ق ١٩ س ١٥/١/١٩٦٨ ، ٣٢١ ص ٨٠ ق ٢٢ احكام النقض س ٤/٤/١٩٧١( 

المنطوق ، اما ما يكون بين التناقض الذى يعيب الحكم هو مايكون بين اسبابه ونصه (( وفى هذا المقام  

االسباب بعضها والبعض فال يكون من شانه االبطال اال اذا تماحت االسباب وتعذر معرفة ايها هو المقصود 

 .)) للمحكمه والمنتج لما قضت به 

  )٣٥٤ ص ٣٠٤ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج٢٤/١٠/١٩٢٩( 

 االضرار العمدي بالمال العام واورد ذلك في قوله ولماكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجناية 

 عقوبات تتطلب العمالها حوافز ١١٦بالنسبه لجريمة االضرار العمدي بالمال العام المنصوص عليها بالمادة ((

 مكرر من قانون العقوبات ١١٩صفه الجاني وهو ان يكون موظفا عاما بالمعني الوارد بالمادة ) اولها(ثالثه اركان 

االضرار باالموال المعهوده الى الموظف سواء كانت تلك االموال والمصالح للجهه التى يعمل بها او ) هاوثاني(

القصد الجنائى وهو اتجاه اراده الجاني الى االضرار ) وثالثها ( للغير ولو لم يترتب على الجريمه نفع شخصي له 

اال ومؤكدا الن الجريمه التقوم على احتمال بالمال او بالمصلحه وبشرط ان يكون االضرار العمد محققا اى ح

 تحقق احد اركانها والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضرا ام مستقبال والضرر المؤكد هو الثابت على 
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  .))وجه  اليقين 

وكان الحكم المطعون فيه قد عاد واسند الى الطاعن جريمة ارتكاب الخطأ غير العمدي الذى ترتب عليه  

ايضا فى التهمه الثالثه فقد توافرت ... وحيث انه وعما اسند الى المتهم ((  جسيم لالموال وذلك فى قوله ضرر

عن نفسها ... اركان ارتكابها فى حقه فقد تسبب بخطئه الجسيم الذى يتمثل فى سلوكه المشين الذى راود به 

ز قانونا هناك اثباته باي دليل حتى لو كان بما يوصف فى والية نيويورك وفقا لقانونها بالتحرش الجنسي والجائ

تسجيال شخصيا فكان سلوكه ينبىء عن انحرافه عن السلوك المالوف والمعقول للموظف العادي فقوام ما قام به 

هو تصرف ارادي خاطىء ادي الى نتيجه ضاره كان عليه ان يتوقعها وهو سلوك الياتيه الرجل العادي ايضا 

ه من منطلق الحفاظ على سمعته وسمعه الشركة التى يعمل بها ومالها الذى هو مال والمتبصر لمقتضيات وظيفت

عام مما ادي الى الحاق ضرر جسيم باموال جهه عمله التى دفعت وصرفت من اجل عملته الشائنه والتى بلغت 

تى تحملتها الشركه فى مجموعها ثالثمائه وسته وثمانون الفا من الدوالرات االمريكية وفق ماهو ثابت باالوراق وال

من تعويض واتعاب محاماه وبدالت سفر وتفريغ للشرائط وغيرها اال انه نظرا الن هذه الجريمه بافعالها المادية 

الواحده ترتبط مع جريمتي التربح واالضرار العمدي اللتان اشتراكا فيهما مع مجهول من موظفي الشركه متظفرا 

فعل من االفعال المعاقبه لتلك الجريمتين متحدة معهما فى واقعه اليقبل بالربح منهما بدون وجه حق فانها تكون 

التجزئه مؤديه معهما الى خطه اجراميه واحده بل هي اولى االفعال التى ادت الى الجريمتين سالفتي الذكر 

 واتحدت معهما فى الحق المعتدي عليه وهو المال العام المملوك للمؤسسه والذى صرف على جريمة متعدده

االوصاف ولم يتم استئداءه منه بفعل شريكه المجهول ومن ثم فانه يتعين تطبيق الوصف والعقاب االشد للجريمه 

 عقوبات واذ تم تلك فانه اليتعين الزامه بالغرامه والرد اال فى حدود تطبيق عقوبه الوصف االشد ٣٢عمال بالمادة 

يعادل هذا المبلغ بالعمله المصرية محتسبا من  الف دوالر امريكي فقط اى ما٣٧٩ر٠٠٠أي فى حدود مبلغ 

وقت بدء الصرف على الموضوع وحتي تمامه فى غضون فتره اول مبلغ يدفع الى اخر مبلغ قد دفع من خزينه 

  ."المؤسسه 

لما كان ذلك وكان البين مما سلف البيان انه اضفي على ذات الواقعه وصفين متناقضين اولهما انها  

 ر العمدي بالمال العام والثانيه انها اضرار غير عمدي ترتب عليها ضرر جسيم باموال الشركة تشكل جنايه االضرا

ولما كان الحكم المطعون فيه فى مقام االسناد والحساب والعقاب قد ابرا ساحه المتهم االول من تهمه  

س قطاع الشئون القانونيه بمؤسسه واذا كان ماتقدم وكان رئي(( االضرار العمدي بالمال العام استنادا الى ما اورده 

 اليه النعدام اتيانه باى فعل يمكن ١١٦ ، ١١٥اليمكن اسناد ارتكاب جريمتي المادتين ... مصر للطيران 

اعتباره بانه استغل وظيفته فى الحصول او محاوله الحصول بحق او بغير حق لنفسه او للمتهم الثاني على ربح 

سلف البيان كما انه لم يتوافر فى حقه ال الفعل المادي وال القصد الجنائي اومنفعه باي وجه وذلك على نحو ما

وال أي شىء لالضرار عمدا بالمال العام فان المحكمه واذ تتساءل عن الفاعل لهاتين الجريمتين اللتان كان 

المشكلة من النيابه شريكا له فيهما انها تجد االجابة على هذا التساؤل قد وردت بتقرير اللجنه ... المتهم الثاني 
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مدير مالى مصر للطيران بنيويورك النه لم يتخذ االجراءات القانونيه ... فقد ادان التقرير كل من ... العامه برئاسة 

 عن افعال ٢٠٠١بالشكوي له فى فبراير ومارس وابريل ... / مدير الحسابات منذ قيام السيده... حيال المتهم 

كما قام بالصرف بالتجاوز على بند المصروفات القضائية لمكتب مصر للطيران واخر لها ... ومضايقات المتهم 

 مستند صرف تخص هذه ١٨ وتجاوز االعتماد الفعلي بالميزانيه وانه مسئول عن عدد ٢٠٠٠/٢٠٠١عن عام 

لمدير ا... / المنازعه القضائية وعدم ختمها بخاتم المراجعه حتى يتجنب تكرار صرفها كما اتهم التقرير الدكتور

سواء باجراء تحقيق معه ... االقليمي لمصر للطيران بامريكا الشماليه بعدم اتخاذه االجراء القانوني الالزم نحو 

او حتي قيامه باعمال سلطاته المنوطه به بعد ان تكشفت وقائع الشكوي او ... فى الشكوي المقدمه ضده من 

  .))التوصيه باحاله المذكور الى التحقيق بشانها 

  ان الحكم المطعون فيه اال

اذ عرض للمركز القانوني للطاعن فانه ركب متن الشطط وطفف فى الكيل والميزان فاذا اكتال للمتهم  

 واذ كال للطاعن فكان ممن يخسرون وذلك فيما تساند اليه وعول عليه فى ٠٠االول فقد كان ممن يستوفون 

ايضا هذا ... مجهول والمتهم المذكور فقد شارك المتهم ذ كان ذلك نتيجة اتفاق من هذا الإ((ادانته بقوله 

المجهول في ارتكاب جناية االضرار العمدي باموال المؤسسه وذلك الن هذا المجهول من هؤالء الموظفين 

المعهود لهم باموال المؤسسه ومصالحها ولو لم يترتب علي جريمته نفع شخصي له اظهرته االوراق قد عمد 

 الف دوالر ٣٧٩بان قام بصرف مبالغ بلغت فى جملتها ..... رار بمال ومصلحه شركة باتجاه ارادته لالض

ولم يقم باتخاذ اى اجراء رغم صالحيته فى ذلك قانونا السترداد هذا المبلغ ... امريكي على ما ارتكبه المتهم 

لى وجه اليقين من من المذكور محمال بذلك به خزينه المؤسسه مما ترتب عليه ضررا حقيقيا وحاال وثابتا ع

... مستندات الصرف المبينه باالوراق وتقرير اللجنه الحسابيه المشكله من النيابه العامه وقد شاركه المتهم 

باالتفاق على ذلك اذ اتحدت نيته مع هذا الفاعل المجهول الى القيام بالصرف لهذه المبالغ من خزينه المؤسسه 

وحتى تمام الصرف وعدم مطالبته به بعد ... ء شكوي المجني عليها وعدم اتخاذ اى اجراء قانوني معه منذ بد

 قد تمتا من مجهول ولم ١١٦ ، ١١٥ذلك ايضا وحتي االن وهو امر يفصح بجالء عن ان جريمتي المادتين 

باالتفاق معه على نحو ماسلف فى حق ... تكن اى منهما تتم على نحو ما سلف بيانهما لوال اشتراكه مع المتهم 

  .))سه التى يعمالن بها المؤس

لما كان ذلك كذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد عابه التناقض فتارة يسند للطاعن ارتكابه جناية  

االضرار العمدي بالمال العام ثم يعود فيضفي على ذات الفعل االضرار غير العمدي وفى شان االسناد فانه اذ 

ن الى ان صله الطاعن منبته تماما بما سبق مرحله دفع المبالغ سواء ينفي االتهام عن المتهم االول فانه لم يفط

للمسئولين ... / او الرسائل التى بعث بها الدكتور..... فيما جري من عرض لالمر على رئيس مجلس ادارة شركة 

 .باالدارة العليا للشركه ورؤساء القطاعين القانوني والمالي 

 لنقض انه اذا تماثلت المراكز القانونيه فان المغايره بادانه بعض ولما كان من المقرر فى قضاء محكمه ا 
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 .المتهمين وتبرئه ساحة اخرين فانها تنطوي على مغايره تؤذي العداله ويتأذي منها ضمير المجتمع 

لما كان ذلك كذلك فان الحكم المطعون فيه يكون عابه التناقض في اسبابه بين بعضها والبعض االخر  

 .مع ماخلص اليه في منطوقه وهو مايعيب الحكم ويستوجب نقضه مما اليتأدي 

 السبب الخامس 

 القصور فى التسبيب واالخالل بحق الدفاع والفساد فى االستدالل 

 انه اذا كان الحكم قد - على حد سواء -لما كان من المقرر فى قضاء محكمه النقض المدنيه والجنائية  

المقدمه فى الدعوي والتحقيق الذى اجري فيها ولم يبين وجه ما استدل به اقتصر على االشارة الى المستندات 

 .من ذلك على ثبوت الحقيقه التى اسس عليها قضاءه فهذا قصور فى التسبيب يستوجب نقضه 

 عاما ٢٥ الجزء االول من مجموعه احكام النقض فى - ق ١٥ سنه ١٨ طعن رقم ٢٩/١١/١٩٤٥جلسة ( 

  )١٤٣ ق ٥٥٩ص 

اذا لم يتحدث الحكم عن مستند هام فى (( ه من المقرر فى قضاء محكمه النقض المدنيه وكذلك فان 

  ))الدعوي رغم تمسك الخصم ذي المصلحه بما فيه من الدالله على صحه دعواه فانه يكون معيبا بقصور اسبابه 

 )١٠٥ قاعدة ٥٥٤ ق ص ١٥ سنه ١٤٠ طعن رقم ٢٢/٥/١٩٤٦المرجع السابق جلسة ( 

اذا كان الحكم بعد ان استعرض االدله والقرائن التى تمسك بها الخصم تاييدا (( ه من المقرر وكذلك فان 

لدفاعه قد رد عليها ردا منبئا بعدم درس االوراق المقدمه لتاييد الدفاع فانه اليكون مسببا التسبيب الذى يتطلبه 

  .))القانون ويكون باطال متعينا نقضه 

  )٥٥٢ ص ٩٤ قاعده ١٢ س ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣المرجع السابق جلسة ( 

حيث انه ولئن كان االصل ان المحكمة ال (( وكذلك فانه من المقرر فى قضاء محكمه النقض الجنائية  

تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه اال انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت 

 لما كان ذلك وكان الثابت ان ٠لى وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها عناصر الدعوي والمت بها ع

 دون ان يعرض لدفاعه - وان اوقف تنفيذ العقوبه -الحكم المطعون فيه ايد الحكم االبتدائي باالدانه السبابه 

ليل فيها لو انه عني ايرادا له وردا عليه رغم جوهريته التصاله بواقعه الدعوي وتعلقه بموضوعها وبتحقيق  الد

ببحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا الى غايه االمر فيه لجاز ان يتغير وجه الراي فى 

الدعوي ولكنه اذ اسقطه جمله ولم يورده على نحو يكشف عن ان المحكمه احاطت به واقسطته حقه فانه يكون 

  ))مشوبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه

  )٧٦٢ ص ١٣٤ ق ٣٦وعه احكام محكمة النقض س مجم( 

لما كان ذلك وكان الثابت ان دفاع الطاعن قدم اربع حوافظ بالمستندات المؤيده لدعواه كما ان غالف  

 :احداها مدون عليه دفاع جوهري وحاصلها 
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 )١(حافظه 

 بيان المستندات  التاريخ العدد م

رتكابها مخالفات ال... / للسيده...  /انذار كتابي موجه من السيد  ١٨/٤/٢٠٠٠  ١

تتمثل في عدم الرد على الرؤساء بشكل مهذب وتضيعها للوقت 

ورفضها القيام ببعض المهام التى توكل اليها ووجود شكاوي مع العمالء 

 ضدها لعدم التحدث معهم باالسلوب الالئق

يويورك لعرض يس الحسابات بمكتب نرئ... / مذكره محرره من االستاذ ١٩/٤/٢٠٠٠ ١ ٢

يد انها تتعمد تضيع الوقت تف... / المخالفات التى ارتكبتها السيده

وعدم انجاز االعمال المكلفه بها وردها غير الالئق على رؤسائها في 

/ ان السيدهب... /  ومؤشر علي المذكره من السيد١٩/٤/٢٠٠٠

تم توجيه اللوم شفويا لها اكثر من مرة ومؤشر عليها ايضا فى ...

مدير منطقه ... / برفعها الى االستاذ... /  من السيد١٩/٤/٢٠٠٠

التخاذ االجراء المناسب الذى .... شمال الواليات المتحده لشركة 

 بضروره توجيه ٢٠/٤/٢٠٠٠اشر هو ايضا على هذه المذكرة فى 

 انذار كتابي لها حفاظا على انضباط العمل 

 مفاد هذا المستند 

وباقى العاملين بمكتب ... ضد  .../ ان ذلك اوغر صدر المدعوه

 نيويورك الذين اختصمتهم فى الدعوي التى اقامتها 

 ..../ المقدمه للسيد... / شكوي السيده   ٣

 الذى ١٧/٥/٢٠٠٠فى ... /الموجه الى المدعو... / كتاب االستاذ ١٧/٥/٢٠٠٠  ٤

بشان الشكوي ... / والسيد... / يفيد انه قد اجري تحقيقا من السيد

ضدهما وانهما نفيا ما جاء بهذه الشكوي ثم ... / دمه من السيدهالمق

المدير المالي ... / اورد فى هذا الكتاب ايضا انه تحدث مع السيد

الذى افاد بانه لم يقع على االطالق أي من االفعال التى وصفتها 

كانت تضع بشكل متكرر ورده على ... /  وقرر ان السيده.../ السيده

قبلها ورفض بشكل متكرر قبول هذه الورده وانه لم مكتبه وتود ان ي

ياخذ ذلك على محمل سييء وانه كان يدهشه قيامها بمثل هذه 

االيماءات ثم تشكو بعد ذلك وان من اسباب دهشته ايضا انه بالرغم 

كان يحاول ان يجعلها تغادر العمل اال انه ... / من ادعائها ان السيد
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يادة مرتب بز...  مقدمه من كان لديه على مكتبه مذكره توصيه

 ... /السيده

٥ 

 

 

 

 

متضمنا نتائج التحقيق الخاص ... / الى االستاذ... / كتاب االستاذ  

الذى يفيد اجراءه تحقيق دقيق حول تلك ...  و...ضد ... بادعاءات 

 ال .../ والذى انتهي الى ان الشكوي التى قدمتها السيدهاالدعاءات 

 واجد الجراء التحقيق معها اساس لها وانها رفضت الت

 ان التحقيقات المكثفه الذى يفيد... / الى االستاذ... / كتاب االستاذ ١٥/١١/٢٠٠٠  ٦

بتعرضها للتحرش الجنسي ثبت منها ... / حول موضوع شكوي السيده

  غير صحيحه .../ ان االتهامات التى زعمتها السيده

 )٢(حافظه 

 بيان المستندات  التاريخ العدد م

الى .../ بسفر السيد٢٠٠١ لسنه ٣٢٩قرار رئيس مجلس االدارة رقم  ١١/٤/٢٠٠١  ١

 وذلك ٢٦/٤/٢٠٠١ حتى ٢٢/٤/٢٠٠١نيويورك اعتبارا من 

لالجتماع مع محامي المؤسسه للتحضير لالدالء بشهادته مع صرف بدل 

 السفر المقرر وفقا للوائح 

 بمد مدة ماموريه ٢٠٠١ه  لسن٤٢٣قرار رئيس مجلس االدارة رقم  ١٣/٥/٢٠٠١  ٢

لمدة اربعه ايام ... / للسيد١١/٤/٢٠٠١ الصادر في ٣٢٩القرار 

 اخري لنفس الغرض والجهه مع صرف بدل السفر المقرر وفقا للوائح 

 الصادر فى ٢٠٠٠ لسنه ٤٦١قرار رئيس مجلس االدارة رقم  ١٥/٥/٢٠٠٠  ٣

نيويورك اعتبارا من إلي ..... /  بسفر السيد١٥/٥/٢٠٠٠

 مع صرف بدل السفر المقرر وفقا ٣٠/٦/٢٠٠٠ حتى ٢٠/٥/٢٠٠٠

 للوائح 

 الذى تقرر به تحديد وظيفه ٢٠٠٠ لسنه ١٦٥االمر االداري رقم  ٢٥/٧/٢٠٠٠  ٤

من العاملين بالخارج والمنقول بقرار رئيس مجلس االدارة ... / السيد

اجع  للعمل بقطاع الشئون الماليه بالقاهره ليكون مر٩٩ لسنه ٧٤١رقم 

 ١٨/٥/٢٠٠٠اول باالدارة العامة للمراجعه وذلك اعتبارا من 
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 )٣(حافظه 

 بيان المستندات  التاريخ العدد م

فى القضيه المرفوعه من .... شركة محامي ... / تقرير من السيد ٣١/٣/٢٠٠٤  ١

 ... / والسيد... / والسيد... / ضد مصر للطيران والسيد... /السيده

تم أي من االطراف سالفي الذكر او فى الشكوي باى وثابت به انه لم ي

كان متعاونا فى هذه ... / عمل جنائي كما اثبت بالتقرير ان السيد

القضيه ومساعدته فى هذه القضيه جعلت امكانيه الوصول لحل هذه 

 القضيه ممكنا 

 )٤(حافظه 

 بيان المستندات  التاريخ العدد م

بنيويورك الى .... حامي مؤسسه م... / ذفاكس مرسل من االستا ٢٧/٦/٢٠٠١ ٩ ١

 متضمنا ..... وشركه ... /االستاذ

 الف ١٥٠بمبلغ ... /  انه تم التوصل الى تسويه مع محامي السيده-أ

 دوالر امريكي ويجب ان تحظي بموافقة المؤسسه 

من حقها الحصول على ... /  واردف بالقول بانه يدرك ان السيده-ب

 هذا المبلغ 

بنيويورك الى ... حامي مؤسسه م... / فاكس مرسل من االستاذ ١٨/٧/٢٠٠١  ٢

 /متضمنا تلخيصا لشروط التسويه من السيده..... وشركة ... /االستاذ

 واورد فيه االتي ... 

 الف دوالر يتم تخصيصها فى دفاتر ١٥٠مبلغ ....  ستدفع شركه -١

 :لالغراض المحاسبية كما يلى .... شركة 

بما يغطي المده ... / والر تعويض المرتب للسيده د٦٠ر٠٠٠ مبلغ -أ

من تاريخ ايقاف مرتبها وحتى تاريخ انهاء عملها بالشركة مع اضافة سته 

 شهور كتعويض عن الفصل عن العمل 

 دوالر امريكي حساب التعويض عن الرسوم ٥٠ر٠٠٠ مبلغ -ب

 .../ عاب القانونيه للسيدهواالت

يض واسترداد للتكاليف  دوالر امريكي كتعو٤٠ر٠٠٠ مبلغ -ج

 والرسوم القانونيه 

 ... / زوج السيده... /  دوالر للسيد١٠ التصريح بدفع مبلغ -٢
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يشترط عقد التسويه بصورة واضحه ان أي تعويضات مدفوعه بخصوص 

هذا االمر لن تعتبر انها تمثل اعترافا بايه مسئوليه او تصرفات سيئه من 

 ليهم او االفراد المدعي ع.... شركة قبل 

وثابت به ان مصر ... / والمدعوه.... عقد التسوية المبرم بين مؤسسه    ٣

ينكرون هذه الدعاوي وجميع الدعاوي  ...  و...و.... و... للطيران و

الخاصه باالساءه التى نسبت ضدهم فى الشكوي ويؤكدون ان الدعاوي 

ادقه  وبدون المص٠٠فى الشكوي تفتقر للمصداقيه القانونيه والعقليه 

 على سريان مفعول وصحه أي من الدعاوي او الدفوع فى القضيه 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح هذه المستندات والتفت عنها ايرادا لها بما ينبىء عن  

انه توالها بالدرس والدراسة وتمحيص ما انطوت عليه من اوجه دفاع وكذلك الى ماورد على اغلفتها من دفاع 

ور وفى حين ان محكمه الموضوع لو انها اقسطتها حقها وانزلتها المنزله التى تستحقها وعنيت بتقييم اوجه مسط

هالة حامد فرج في شان المزاعم التى اثارتها / الدفاع الوارد فيها سواء التحقيقات التى اجريت مع السيده

... / محامي الشركة االستاذوكذلك ماسطره وتاريخها وما وقع عليها من جزاءات سابقه ولكنها معاصره لشكواها 

المدير  ... /والدكتور... وما اسفر عنه التحقيق من عدم صحه الواقعه والمراسالت المتبادله بين المحامي 

االقليمي لفرع الشركة فى نيويورك وخطابات كليهما الى رئيس القطاع القانوني ورسالة الثاني الى رئيس القطاع 

بتاريخ .... بالغ التى ستدفعها الشركة واالمر االداري الصادر من رئيس مجلس ادارة شركه المالي فى شان الم

  بتحديد الوظيفه التى يشغلها الطاعن بعد انتهاء مدة عمله بفرع الشركه بنيويورك٢٥/٧/٢٠٠٤

 قاطعه بانه لم يتصل بعلم ٠٠ ساطعه ٠٠ مانعه ٠٠لما كان ذلك وكانت هذه المستندات جامعه  

عن شيئا عما كان يجري فى شان المبالغ التي اسفرت عنها االتصاالت والمراسالت مما ينتفي معه الركن الطا

 المادي والركن المعنوي للتهمتين االولي والثانيه من البند اوال 

لما كان ذلك كذلك فان الحكم المطعون فيه اذ تغافل عن دراسة هذه المستندات واغفل تمحيصها  

 التى تستحقها والحاسمة فى انتفاء علمه بجميع تلك الوقائع التى جرت على مسافه مئات االالف لمنزلهاوانزلها 

 .من الكيلو مترات ولم يكن له شان فيها 

 لما كان ذلك كذلك فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه  

 السبب السادس 

 القصور فى التسبيب والفساد فى االستدالل 

يجب ان يشتمل ((  من مدونه االجراءات الجنائية على انه ٣١٠ فى المادة لما كان المشرع اذ نص 

الحكم على االسباب التى بني عليها ، وكل حكم باالدانه يجب ان يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه ، 

اطردت  وعلى ما - فقد دل ٠)) والظروف التى وقعت فيها ، وان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه 
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من المقرر انه يجب ايراد االدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها في  (( -عليه احكام محكمة النقض 

حكمها بيانا كافيا ، فال يكفي االشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها 

غ اتساقه مع باقى االدلة ، واذ كان ذلك فان مجرد استناد مدي تاييده الواقعه كما اقتنعت بها المحكمه ومبل

 ، دون العنايه بسرد مضمون ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الى - على النحو السالف بيانه -محكمه الموضوع فى حكمها 

تلك التحقيقات وبذكر مؤدي هذا التقرير واالسانيد التى اقيم عليها ، اليكفي لتحقيق الغايه التى تغياها الشارع 

 كما صار اثباتها فى -ب االحكام واليمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه من تسبي

 )) االمر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه  الطعن -الحكم 

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

ا في الحكم بيانا كافيا ، فال انه يجب ايراد االدلة التى تستند اليها المحكمة وبيان مؤداه(( وكذلك  

يكفي مجرد االشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منها مدي تاييده للواقعه 

التى اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي االدله التى اقرها الحكم حتي يتضح وجه استدالله بها وال مكان 

 بل اكتفي بالقول ٠٠٠٠٠٠ير الخبير دون ان يعني بذكر حاصل الوقائع التى تضمنها من استناد الحكم الى تقر

بانها موضحه تفصيال بهذا التقرير دون ان يعرض لالسانيد التى اقيم عليها او يناقش اوجه االعتراض التى اثارها 

خلوه مما يكشف عن الطاعن فى خصوص مضمونه فان ذلك اليكفي فى بيان اسباب الحكم الصادر بالعقوبه ل

وجه استشهاد المحكمه بهذا الدليل الذى استنبط منه معتقده فى الدعوي مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور 

ويعجز محكمه النقض عن مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه والتقرير برايها فيما خاض فيه الطاعن فى طعنه 

 ))من خطأ فى تطبيق القانون 

  )١٢٨٥ ص ٢٦١ ق ٢٠ احكام النقض س ١٧/١١/١٩٦٩( 

 بان قام ٠٠٠(( لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه تساند فيما تساند اليه وعول فيما عول عليه  

المصرية االمريكية الجنسية والمتزوجه ...  بمالحقه موظفه لدية في ذات المكتب تدعي ٢٠٠٠فى غضون عام 

يدا كي تنزلق معه فى الخطيئه وارتكاب الفحشاء فما كان منها دفاعا عن واالم ويراودها عن نفسها ترغيبا وتهد

شرفها واسرتها اال ان تلجأ لما يلجأ اليه من يتعرض لذلك فى واليه نيويورك االمريكية بان اعدت له تسجيال 

ريكي حسبما هو لتثبت عليه فعلته فى بث الغرام والحب والرغبه فيها وهو امر مباح ومتعارف عليه فى القانون االم

  ))٠٠٠ثابت باالوراق وتاخذ المحاكم هناك بمثل هذا الدليل 

لما كان ذلك وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت البته مما ينبىء ان المحكمه اطلعت على  

ث تفريغ هذا الشريط المرفق باوراق الدعوي باللغتين العربية واالنجليزيه للتثبت مما اذا كانت هذه االحادي

الهاتفيه قد ورد فيها ماتساند اليه فى صدر قضائه بان الطاعن راودها عن نفسها لتنزلق معه فى الخطيئة وارتكاب 

الفحشاء فما كان منها دفاعا عن شرفها واسرتها اال ان تلجأ لما يلجأ اليه من يتعرض لذلك فى والية نيويورك 

 ٠٠بث الغرام والحب والرغبة فيها االمريكية بان اعدت له تسجيال لتثبت عليه فعلته فى 
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لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يورد مؤدي هذا الدليل ومضمونه وفحواه وعما اذا كانت  

 العبارات التى اسندتها اليه تتصف باالوصاف والكيوف التى اعتبرها خادشة لطهارتها وانها تشكل تحرشا جنسيا

 هذا اال ٠ معه الوقوف على مدي صحة ما اسندته الي الطاعنوكان هذا االغضاء من الحكم اليستطاع 

ان الحكم المطعون فيه وبرغم قصوره فى هذا البيان قفز على الواقع وانزل العقاب وصب عليه العذاب ورتب 

... وحيث انه وعما اسند الي المتهم (( مسئوليته الجنائية والمدنيه على السواء وذلك فيما اورده فى مدوناته 

 فى التهمه الثالثه فقد توافرت اركان ارتكابها فى حقه فقد تسبب بخطئه الجسيم الذى يتمثل فى سلوكه ايضا

عن نفسها بما يوصف في والية نيويورك وفقا لقانونها بالتحرش الجنسي والجائز قانونا ... المشين الذى راود به 

ىء عن انحرافه عن السلوك المألوف هناك اثباته باى دليل حتي لو كان تسجيال شخصيا فكان سلوكه ينب

والمعقول للموظف العادي فقوام ما قام به هو تصرف ارادي خاطىء ادي الى نتيجه ضاره كان عليه ان يتوقعها 

وهو سلوك اليأتيه الرجل العادي ايضا والمتبصر لمقتضيات وظيفته من منطلق الحفاظ على سمعته وسمعه الشركة 

و مال عام مما ادي الى الحاق ضرر جسيم باموال جهة عمله التى دفعت وصرفت التى يعمل بها ومالها الذى ه

من اجل عملته الشائنه والتي بلغت فى مجموعها ثالثمائة وستة وثمانون الفا من الدوالرات االمريكية وفق ما هو 

 )) وغيرها ثابت باالوراق والتى تحملها الشركة من تعويضها واتعاب محاماه وبدالت سفر وتفريغ للشرائط

لما كان ذلك وكانت المحكمه لم تعن بايراد وسرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها  

مدي تاييده للواقعه التى اقتنعت بها المحكمه ومبلغ اتفاقه مع باقى االدلة التى اقرها الحكم حتي يتضح وجه 

اض عليه مما قرع به دفاع المتهم سمع المحكمة بان هذا استدالله بها واكتفي بما اورده ولم يناقش اوجه االعتر

بالحذف واالضافة فان " المونتاج " التسجيل قد اشتمل على ما لم يقله او يصدر عنه وانه تعرض لما يطلق عليه 

ذلك اليكفي فى بيان اسباب الحكم الصادر بالعقوبه لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمه بهذا الدليل 

تنبط منه معتقده فى الدعوي مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويعجز محكمه النقض عن مراقبه الذى اس

 صحه تطبيق القانون على الواقعه والتقرير برايها فيما خاض فيه الطاعن فى طعنه من خطأ فى تطبيق القانون 

ه احكام المحكمه العليا وكان ما اورده الحكم على هذا النحو السالف البيان يصدق عليه ما حذرت من 

اذا حكمت المحكمه بادانه متهم واقتصر فى االسباب على قولها ان التهمه ثابته من  (( - محكمة النقض -

التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه ، الن هذه العباره ان كان لها معني عند 

 ولو كان الغرض من تسبيب االحكام ان ٠ائرهم ال يدركه غيرهم واضعي الحكم فان هذا الحكم مستور فى ضم

يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث ، ولكنما الغرض من التسبيب ان يعلم من له 

 وهذا العلم البد ٠حق المراقبه على احكام القضاة من خصوم وجمهور ومحكمه نقض ما هي مسوغات الحكم 

ان مفصل ولو الى قدر تطمئن معه النفس والعقل الى ان القاضى ظاهر العذر في ايقاع حكمه على لحصوله من بي

 ))الوجه الذى ذهب اليه 

  )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج ٢٨/٢/١٩٢٩( 
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ان تسبيب االحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء اذ هو مظهر قيامهم (( وكذلك  

بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من االقضية ، وبه 

وحده يسلمون من مظنه التحكم واالستبداد ، النه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه 

 وال تقنع االسباب ٠عون الجميع الى عدلهم مطمئنين يرفعون ما قد يرين على االذهان من الشكوك والريب فيد

 ))اذا كانت عبارتها مجمله ال تقنع احدا وال تجد فيها محكمه النقض مجاال لتبين صحه الحكم من فساده

  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج ٢١/٢/١٩٢٩( 

ليل وفحواه ومغزاه ومدي تناغمه لما كان ذلك كذلك فان الحكم المطعون فيه اذ لم يورد مؤدي الد 

وتاييده لالدله االخري التى تساند اليها الحكم فانه يكون معيبا بالفساد فى االستدالل واالخالل بحق الدفاع 

فضال عن القصور فى التسبيب الذى يصم قضاء الحكم بالبطالن بطالنا ينحدر به الى درجة االنعدام مما 

 يستوجب نقضه 

 السبب السابع 

 أ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب الخط

ان عالقة السببيه (( لما كان من المقرر في قضاء محكمه النقض بقسميها المدني والجنائي على السواء  

فى المواد الجنائية عالقه مادية تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحيه المعنويه بما كان يجب عليه ان يتوقعه من 

لفعله اذا اتاه عمدا او خروجه بما يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه النتائج المالوفه 

 ))والتصون من ان يلحق عمله ضررا بالغير 

وكذلك قضت محكمة   )٨١٠ ص١٩٦ ق ١٣ ، س ٩١ ص ٢٣فقره ١٠مجموعه احكام محكمه النقض س(

 ))لعدم توافر احد العناصر القانونيه المكونه لها اذا انعدمت رابطه السببية انعدمت الجريمه (( النقض انه 

  )٨٧١ ص ٢٦٣ ق ٦مجموعه احكام محكمه النقض س ( 

بصفته موظفا عاما مسئول الحسابات (( لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اسند الى الطاعن  

 ومصالح جهه عمله االنفه تسبب بخطئه فى الحاق ضرر جسيم باموال...... بالقطاع المالي بالشركة القابضة 

الموظفه  ... البيان بان اخل بواجبات وظيفته المنصوص عليها بلوائح جهه عمله بان تعرض بالفعل والقول ل

بمكتب نيويورك التابع لجهه عمله مما ترتب عليه الحاق اضرارا جسيمه باموال جهه عمله بلغت قيمتها ثالثمائة 

 الذى تحملته الشركه جهه عمله من جراء مسلكه انف البيان والمصروفات وسته وثمانون الف دوالر قيمة المبلغ

 ))التى قامت بانفاقها فى ذلك الشان على النحو المبين باالوراق 

.... لما كان ذلك وكان الثابت مما اورده الحكم المطعون فيه بمدوناته ان القائمين على امر فرع شركه  

 المحامون عن الشركة بنيويورك هم الذين تسببوا فى انفاق المبالغ التى بمدينه نيويورك ونزوال على ما ابداه

تحملتها الشركة وان الشق االكبر منها قد تقاضاه المحامون الذين لجأت اليها وان اداء هذه المبالغ انما ابتغي 

اوز راتب ستة بها المسئولون بفرع الشركه درء ايه شائعات تمس سمعتها وفي حين ان ماتقاضته الشاكيه لم يج
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اشهر وهي المدة التى كانت موقوفه خاللها ومقابل راتب ستة اشهر باعتبارها مكافاه عن نهاية مدة العمل وهو 

 حق مستحق لها مما ال يصح معه بحال ان يندرج فى عداد االضرار العمدي او غير العمدي بالمال العام 

 على السواء هو توافر ركن الخطأ فى جانبه لما كان ذلك وكان اساس المسئوليه المدنيه والجنائية 

 وكان الجزء االخر من المبلغ الذى الزمت الشركه نفسها به انما ٠٠وارتباطه بالنتيجه رابطه السبب بالمسبب 

يتحمل مسئوليته الذين جاوزوا اختصاصاتهم وخالفوا اللوائح والقواعد الماليه وحدود سقف اختصاصهم فى البذل 

 والعطاء 

ن ذلك كذلك فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بادانه الطاعن باالشتراك مع مجهول بجريمتي لما كا 

االضرار العمدي بالمال العام والتربح فضال عن االضرار غير العمدي فانه يكون قد اخطأ في فهم الواقع والقانون 

 واقام قضاءه على فروض مجرده وهو مايعيب الحكم ويستوجب نقضه 

 السبب الثامن 

 الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد فى االستدالل 

كل موظف عام اضر عمدا باموال "  مكررا من قانون العقوبات ١١٦لما كان المشرع قد نص فى المادة  

او مصالح الجهه التى يعمل بها او يتصل بها بحكم عمله او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها الى تلك 

" هه يعاقب باالشغال الشاقة المؤقته فاذا كان الضرر الذى ترتب عليه فعله غير جسيم جاز الحكم بالسجن الج

 فانه يتعين بادىء ذى بدء القول بان جريمه االضرار بالمال العام هي جريمه احتياطيه ال تنطبق اال اذا كان القانون 

 خاليا من أي نص اخر قابل لالنطباق علي الموظف 

احمد فتحي سرور القسم الخاص /  ، الدكتور ٢٤٢ المرجع السابع ص -محمد زكي ابو عامر /  الدكتورمؤلف( 

 )١٣٣محمود نجيب حسني القسم الخاص ص /  ، العميد الدكتور٢٨٣ص 

 مكررا من قانون ١١٦من المقرر ان جناية االضرار العمدي المنصوص عليها فى المادة (( وكذلك  

د الجنائي فيها اال باتجاه ارادة الجاني الى االضرار بالمال او المصلحه المعهوده الى العقوبات اليتحقق القص

 ))الموظف 

  )١٣١٨ ص ٢٠١ ق ٤٨مجموعه احكام محكمه النقض س ( 

 مكررا من قانون ١١٦لما كان ذلك وكانت المادة (( وكذلك من المقرر فى قضاء محكمة النقض  

 اضر عمدا باموال او مصالح الجهه التي يعمل بها او يتصل بها بحكم كل موظف عام" العقوبات تنص على ان 

 فاذا كان ٠عمله او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهه يعاقب باالشغال الشاقة المؤقته 

 وكان اعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر ٠" الضرر الذى ترتب عليه فعله غير جسيم جاز الحكم بالسجن 

 من قانون ١١٩صفة الجاني وهو ان يكون موظفا عموميا بالمعني الوارد فى المادة ) االول ( اركانا ثالثه 

االضرار باالموال والمصالح المعهوده الي الموظف ولو لم يترتب علي الجريمة اى نفع ) الثاني (  و ٠العقوبات 

لجاني الى االضرار بالمال او بالمصلحه فال تقع  وهو اتجاه ارادة ا-:القصد الجنائى ) الثالث (  و ٠شخصي له 
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 ويشترط فى الضرر كركن الزم لقيام جريمة االضرار العمدي ٠الجريمه اذا حصل الضرر بسبب االهمال 

 مكرر من قانون العقوبات ان يكون محققا اى حاال ومؤكدا الن الجريمه ال ١١٦المنصوص عليها فى المادة 

ركانها والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضرا او مستقبال والضرر تقوم على احتمال تحقق احد ا

 المؤكد هو الثابت على وجه اليقين 

لما كان ذلك وكان ما اورده الحكم المطعون فيه بشان جريمه االضرار العمدي باموال الجهه العامه التى  

 قد وضع في عبارات عامه مجمله ال يبين منها - علي النحو السالف بيانه -يعمل بها الطاعن والتى دانه بها 

االفعال المادية التى ارتكبها الطاعن والتى تتوافر بها مسئوليته عن هذه الجريمه اذا لم يكشف الحكم في مدوناته 

بوضوح عن اوجه مخالفه الطاعن للتعليمات وما صدر عنه من اقوال وافعال تكشف عن اتجاه ارادته الى االضرار 

عام لدي الطاعن فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا فى التدليل على ثبوت جريمه اضرار الطاعن بالمال ال

 )) عمدا بالمال العام المملوك للجهه التى يعمل بها 

  )٥ بند ٧٢٧ ص ١١١ ق ٤٨مجموعه احكام محكمه النقض س ( 

يام هذه الجريمه واكتمال بنيانها لما كان ذلك وكانت المبادىء المجيده والفريده سالفه البيان تستلزم لق 

صفة الجاني وهو ان يكون موظفا عموميا بالمعني الوارد فى ) االول  ( -:وتوافر كيانها يقتضى توافر اركان ثالثه 

االضرار باالموال والمصالح المعهوده الى الموظف ولو لم ) الثاني (  و ٠ من قانون العقوبات ١١٩المادة 

 وهو اتجاه اراده الجاني الى االضرار -:القصد الجنائى ) الثالث (فع شخصي له و يترتب على الجريمه اى ن

 بالمال او بالمصلحه فال تقع الجريمه اذا حصل الضرر بسبب االهمال 

وفى شان الركن المادي فانه مما يجدر االشارة اليه والعض عليه بالنواجذ انه يشترط اوال ان يكون هذا  

ضرر وهذا ما يتطلب ان يكون الفعل الصادر من الموظف او التغاضي الواقع فيه صالحا الفعل من شانه احداث ال

فى ذاته ومنذ اتخاذه وفق ماتجري عليه تجربه الحياة الحداث الضرر والعبره فى تقدير صالحيه الفعل الحداث 

وظف العادي وما الضرر هي بوقت حدوث هذا الفعل والمعيار فى ذلك معيار موضوعي ينظر فيه الى تقدير الم

 تنبىء به تجربة الحياة بصرف النظر عن تقدير الموظف ذاته 

لما كان ذلك وكان من المقرر ضرورة توافر الركن المعنوي وهو القصد الجنائى الخاص اى اتجاه ارادة  

الضرار ال تقوم لجريمة ا" الجاني الى احداث الضرر وتحقيقه ولذلك تواضعت شروح الفقهاء واحكام القضاء انه 

وال يقوم هذا القصد اال اذا توافر لدي العمدي قائمه دون ان يتوفر الركن المعنوي لها وهو القصد الجنائى 

الموظف الفاعل ارادة اتخاذ الفعل الضار مع علمه بصفته وبان من شان هذا الفعل احداث االضرار بمال او 

 فاذا ٠جهه التي يعمل بها او يتصل بها بحكم عمله مصلحه مملوكه كليا او جزئيا او خاضعه الشراف او رقابة ال

انتفي علم الموظف باحد تلك العناصر انتفي القصد الالزم لقيام الجريمة كما لو جهل صفته او صلته بالجهه التى 

اضر فعله بمالها او بمصالحها او جهل بصالحية فعله الحداث الضرر ثم يردفون بالقول على نحو حازم وجازم 

 االضرار من جرائم القصد الخاص التى اليكفي لتوافر الركن المعنوي الالزم لقيامها توافر القصد العام بان جريمه
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نيه االضرار باموال او مصالح احدي الهيئات المعنية "وانما يلزم ان يتوافر الى جواره قصد خاص هو وحده 

 وكذلك فانه ٠فى سائر الجرائم العمدية وهذه نية خاصة تختلف عن القصد العام الذى يتطلبه القانون " بالنص 

انها هي مناط االضرار العمدي وهي الخصوصيه التى تميز االضرار العمدي " نيه االضرار " فى مقام الحديث عن 

عن االضرار غير العمدي الن االفعال التى تقع من الجاني فى جرائم االضرار العمدي واالضرار غير العمدي 

 وانما الذى يميز احداها عن االخري هو النية التى عقدها مقترف الفعل عند ارتكاب تتحد فى مظهرها الخارجي

بان من شان  يعزز ذلك ان االكتفاء بالقصد العام وحده لقيام الجريمه ال يوفر سوي العلم ٠الفعل المكون لها 

وظف من اتيان الفعل الفعل االضرار بالمال او المصلحة دون ان يوفر عنصرا هاما هو ثبوت ان يكون غرض الم

الذى يكون من شانه االضرار بالمال العام احداث هذا االضرار فعال وهو ما يعتبر تطبيقا لنص القانون الذى فى 

 " عمدا" صياغته لهذه الجريمه على خالف سواها من الجرائم العمدية ان يعبر عنه هذه النيه بلفظ 

حدث ثمرة الهمال الموظف او نقص خبرته او اساءه وال تكون نية االضرار قائمه اذا كان الضرر قد  

فهمه للتعليمات او سوء تقديره وتطبيقا لذلك قضت محكمه النقض بانه لما كان القصد الجنائى في جريمه 

 مكررا ١١٦ مكررا من قانون العقوبات والتى اصبحت برقم ١١٦االضرار العمدي المنصوص عليها فى المادة 

 هو اتجاه ارادة الموظف الجاني الى االضرار باالموال او المصالح ١٩٧٥ لسنه ٦٣م بعد تعديلها بالقانون رق

المنصوص عليها  -المعهوده اليه فال تقع الجريمه اذا حصل الضرر بسبب االهمال والخطأ فى جريمة االهمال 

بالقانون رقم  مكررا بعد تعديلها ١١٦ والتى اصبح رقهما -من قانون العقوبات ) ب( مكررا ١١٦فى المادة 

 قوامه تصرف ارادي خاطىء يؤدي الى نتيجة ضاره توقعها الفاعل او كان عليه ان يتوقعها - ١٩٧٥ لسنه ٦٣

ولكنه لم يقصد احداثها ولم يقبل وقوعها والخطأ الجسيم والغش كال منهما يمثل وجها لالجرام عن االخر 

غش هو محور العمد وان جاز اعتبارهما صنوين فى  تاما ويناقضه فالخطأ هو جوهر االهمال واليختلف اختالفا

مجال المسئوليه المدنية او المهنية اال ان التفرقه بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية يؤكد ذلك ان الشارع ادخل 

 مكررا عقوبات جريمة االضرار العمد فى ذات التعديل الذى استحدث به جريمه االهمال الجسيم ١١٦بالمادة 

 " الغش ركنا معنويا فى الجريمة االولي واكتفي بالخطأ الجسيم ركنا فى الجريمة الثانية فاستلزم 

  )٦٧٤ ص ١٣٧ ق ٣٤ احكام النقض س ٢٥/٥/١٩٨٣نقض ( 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ابرأ ساحة المتهم االول ونفي عنه نية االضرار العمدي بالمال  

واعتبر المسئوليه مشتاعه او مشاركة بينهما ثم اسند الى ... و... ن معلومين وهما العام واستبدل به مجهوال من بي

الطاعن االشتراك بطريق االتفاق تارة او طريقي االتفاق والمساعدة تاره اخري فى حين انهما يختلفان كطريقين من 

مد والتعمد وسوء القصد طرق المساهمة الجناية مما اليصح معه افتراض توافر القصد الجنائى الخاص وهو الع

 وفساد الطويه والنية مادام ان الفاعل مجهول والقصد مجهل التعرف ماهيته وكنهه ونوعيته 

اذ كان (( وال مقنع فيما اورده الحكم فى مدوناته برهانا وبيانا على توافر قصد االضرار العمدي بقوله  

ايضا هذا المجهول فى ارتكاب جناية ... ك المتهم ذلك نتيجة اتفاق مع هذا المجهول والمتهم المذكور فقد شار
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االضرار العمدي باموال المؤسسه وذلك الن هذا المجهول من هؤالء الموظفين المعهود لهم باموال المؤسسه 

ومصالحها ولو لم يترتب علي جريمته نفع شخصي له اظهرته االوراق قد عمد باتجاه ارادته لالضرار بمال 

 الف دوالر امريكي على ما ارتكبه ٣٧٩قام بصرف مبالغ بلغت فى جملتها ران بان ومصلحة شركة مصر للطي

باتخاذ أي اجراء رغم صالحيته فى ذلك قانونا السترداد هذا المبلغ من المذكور محمال م يقم ول... المتهم 

ت الصرف المبينه بذلك به خزينه المؤسسه مما ترتب عليه ضررا حقيقيا وحاال وثابتا على وجه اليقين من مستندا

باالتفاق على ذلك اذ اتحدت ... وقد شاركة المتهم باالوراق وتقرير اللجنة الحسابيه المشكلة من النيابه العامه 

نيته مع هذا الفاعل المجهول الى القيام بالصرف لهذه المبالغ من خزينة المؤسسه وعدم اتخاذ أي اجراء قانوني 

وحتي تمام الصرف وعدم مطالبته به بعد ذلك ايضا وحتي االن وهو امر  ...معه منذ بدء شكوي المجني عليها 

 قد تمتا من مجهول ولم تكن اى منهما تتم على نحو ١١٦ ، ١١٥يفضح بجالء عن ان جريمتي المادتين 

 ))االتفاق معه على نحو ماسلف فى حق المؤسسه التى يعمالن بها ب... ماسلف بيانهما لوال اشتراكة مع المتهم 

 د ان الحكم المطعون فيه بي

عاد ونكص علي عقبيه فاسند اليه االضرار غير العمدي الذى نجم عنه ضرر بالمال العام وهما متضادان  

اليلتقيان الن لكل من االضرار العمدي وغير العمدي اركانه وبنيانه وكيانه فال يجتمعان معا فى صعيد واحد 

 واليصدقان على فعل واحد

واذ تتساءل عن الفاعل ((  البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اورد فى مدوناته لما كان ذلك وكان 

شريكا له فيهما فانها تجد االجابة على هذا التساؤل قد وردت ... لهاتين الجريمتين اللتان كان المتهم الثاني 

بنيويورك النه لم .... لمدير مالي ... فقد ادان التقرير كل من ... بتقرير اللجنه المشكله من النيابة العامه برئاسة 

بالشكوي له فى فبراير ومارس ... / مدير الحسابات منذ قيام السيده... يتخذ االجراءات القانونيه حيال المتهم 

واخر لها كما قام بالصرف بالتجاوز على بند المصروفات ...  عن افعال ومضايقات المتهم ٢٠٠١وابريل 

 ١٨ وتجاوز االعتماد الفعلي بالميزانية وانه مسئول عن عدد ٢٠٠٠/٢٠٠١عام عن ..... القضائية لمكتب 

مستند صرف تخص هذه المنازعه القضائية وعدم ختمها بخاتم المراجعه حتي يتجنب تكرار صرفها كما اتهم 

قضائية االمر بامريكا الشماليه وحتي بعد التسويه لهذه المنازعه ال..... المدير االقليمي ل... / التقرير الدكتور

 دوالر امريكي دون وجه حق وسند ذلك ٣٧٩ر٧٦٤الذى نجم عنه تحميل المؤسسة بمبالغ ماليه جملتها 

باالضافة الى الئحه الجزاءات بطاقة الوصف الوظيفي له كما انه مسئول عن الصرف بالتجاوز على بند 

 وعن عدم تاشيره على ثمانيه عشر ٢٠٠٠/٢٠٠١بنيويورك عن العام المالي ..... المصروفات القضائية لمكتب 

مستند صرف خاص بالمنازعه القضائية محل الدعوي رغم توقيعه على شيكات الصرف المتعلقه بهذه المستندات 

كتوقيع اول كما اتهم تقرير اللجنه رئيس القطاع المالي للمؤسسه بالقاهره بالتجاوز عن واقعه الصرف على هذه 

بحكم تدفق كافة العمليات المالية الي القطاع المالي وعلم المذكور بها عن  ٢٠٠٠/٢٠٠١المنازعه عن العام 

طريق صور مبلغه اليه من جهه المدير االقليمي ورئيس القطاع القانوني كما لم يقم بمتابعه ذلك الصرف مع المدير 
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لقطاع المالي بالقاهره وسند بنيويورك بصفته تابعا لرئاسة ا..... االقليمي بامريكا الشماليه والمدير المالي بمكتب 

ذلك ان القطاع المالي هو المنوط به اجراء الضبط الداخلي والمراجعه على العمليات الماليه للمؤسسه السالف 

 ))ذكرها 

وكان ما اورده الحكم فى هذا السياق قاطعا فى الدالله على ان الطاعن منبت الصله باتهام االضرار  

لعمدي وان مرد هذا الصرف هو مخالفة النظام المحاسبي وحدود االختصاص العمدي بالمال العام او غير ا

بالصرف لما هو ماذون به او ممتنع عليه ومن ثم فال يصح فى اصول المحاكمات الجنائية ان يسال عما لم يفعل 

  ولم يكن له شان فيه 

 لما كان ذلك كذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه 

 ب التاسع السب

 الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى االستدالل 

 فى شان جريمه - محكمه النقض -لما كان من المبادىء الفريده والمجيده التى ارستها المحكمه العليا  

والمعايير تربح الموظف العام او تظفير الغير بمنفعه بدون حق والتى حددت وجلت المناط والشروط والضوابط 

من ((  من المدونه العقابية ٤٠للمساهمه الجنائية باحدي طرق االشتراك الوارده على سبيل الحصر فى المادة 

 ٦٣ من قانون العقوبات المستبدله بموجب القانون رقم ١١٥المقرر ان جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 

 مكررا من ١١٩ بالمعني الوارد فى المادة - حكمه  تتحقق متي استغل الموظف العام او من فى١٩٧٥لسنة 

 وظيفته بان حصل او حاول ان يحصل لنفسه على ربح او منفعه بحق او بغير حق او لغيره بدون -القانون ذاته 

حق وذلك من عمل من اعمال وظيفته ففي هذه الجريمه يتمثل استغالل الوظيفة العامه من خالل العمل على 

ن ورائها فهناك تعارض ال شك فيه بين المصلحه الخاصة التى يستهدفها الموظف العام تحقيق مصلحه خاصه م

لنفسه او لغيره وبين المصلحة العامه المكلف بالسهر عليها وتحقيقها فى نزاهه وتجرد غير مبتغ لنفسه او لغيره 

 تؤدي الى تعرض المصلحة ربحا او منفعه فهذه جريمه من جرائم الخطر الذى يهدد نزاهه الوظيفة العامه النها

العامه للخطر من تربح الموظف العام من ورائها واليحول دون توافر هذا الخطر اال يترتب عليه ضرر حقيقي او 

اال يتمثل فى خطر حقيقي فعلي فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين المصلحتين العامه والخاصة كما اليشترط 

بح او المنفعه وانما يكفي لقيامها مجرد محاوله ذلك حتى ولو لم لقيام جريمه التربح الحصول فعال على الر

 يتحقق الربح او المنفعه 

وكان مفاد هذا النص فى الفاظه ومبانيه وفى مغزاه ومعانية ان جريمه التربح المنصوص عليها فى المادة  

و منفعه من عمل من  عقوبات تستلزم ان يكون الجاني موظفا عاما حصل او حاول ان يحصل لنفسه لربح ا١١٥

اعمال وظيفته او حصل او حاول ان يحصل على ربح او منفعة لغيره دون حق وان يكون هذا الموظف مختصا 

بالعمل الذى يحصل او يحاول ان يحصل على الربح او المنفعه منه وال يشترط ان يكون مختصا بكل العمل 

 من االختصاص ولو يسير يكفي وتستوي الصورة الذى تربح منه وانما يكفي ان يكون مختصا بجزء او أي قدر
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التى يتخذها اختصاصه بالنسبة للعمل فقد يختص باتخاذ القرار فى شانه او ابداء الراي فيه او يختص بتنفيذه 

مباشرة او مجرد االشراف على التنفيذ وتربيح الموظف العام للغير يتعين ان يكون دون حق أي ان يمكنه من 

 والفعل الذى تقوم به الجريمه هو كل فعل من شانه تحقيق ربح او منفعه فهو ٠يستحقها الحصول على مزيه ال

يجعل ان الجاني لنفسه او لغيره مصلحه دون حق فى العمل ) امتناع ( يتسع لكل نشاط ايجابي او سلبي 

ه قد يكون استعماال الوظيفي وسواء ان يكون العمل الوظيفي تحضيريا او تنفيذيا نهائيا او قابال للمراجعه بل ان

لسلطه تقديريه على نحو كان استهدف المصلحه الخاصه هو الدافع اليه وتقوم الجريمه بالحصول فعال على 

الربح او المنفعه او مجرد محاوله ذلك ويتحقق النشاط االجرامي فى حالة المحاوله حسبما ورد بالمذكرة 

 الى مرتبه البدء فى التنفيذ وتستلزم الجريمه قصدا جنائيا  ولو لم تصل افعال الجاني١١٥االيضاحيه لنص المادة 

خاصا باشتراط اتجاه ارادة الجاني الى الحصول على الربح او المنفعه لنفسه او لغيره ولو لم يتحقق هذا الربح 

ك فضال عن علمه بانه من شانه فعله تحقيق ربح او منفعه وعلمه فى حاله تحقيق الربح او المنفعه لغيره ان ذل

 بدون حق واتجاه ارادته الى اتيان هذا الفعل 

وكان البين من هذه المبادىء انه لكي تستتم جناية التربيح اركانها ويستقيم كيانها وبنيانها فان القصد  

الجنائي العام اليكفي لقيامها بل يتعين توافر القصد الجنائى الخاص والفرق بينهما ان القصد العام هو اتجاه اراده 

ف الي فعل الحصول او فعل محاوله الحصول على الربح او المنفعه وهو عالم بكافة عناصر الركن المادي الموظ

أي عالم بانه موظف وبانه مختص بالعمل الوظيفي الذى كان جزءا من فعل الحصول او فعل محاوله الحصول 

منفعه ان كان لنفسه وهو ربح او على الربح الذى وقع منه وبان ماحصل عليه او يحاول الحصول عليه هو ربح او 

منفعه بدون حق اذا كانت المحاوله لتظفير غيره وينتفي القصد الالزم لقيام المسئوليه اذا انتفي العلم باي عنصر 

من هذه العناصر يستوي ان يكون انتفاء العلم راجعا الى الواقع او القانون مادام غير متعلق بنص من نصوص 

ما كانت جريمة التربح من جرائم القصد الخبيث التى يعتبر قصد الغش جوهريا فى بنيانها  هذا اال انه ل٠التجريم 

فان القصد العام وحده اليكفي لقيام الجريمه ذلك ان الفعل الصادر من الجاني وهو فعل الحصول او محاوله 

ان الموظف يحصل على الحصول على الربح او المنفعه اليتبدي وجه االجرام فى ظاهره وانما فى باطنه بمعني 

الربح او يحاول الحصول عليه من خالل التداخل في عمل وظيفي من اختصاصه وهو عمل اليلزم ان يكون غير 

مشروع او مخالفا لواجبات الوظيفه بل ان الجريمه تقوم فى مادياتها سواء اكان العمل مشروعا ومتفقا مع واجبات 

ن المشرع قصد ان يكون تربح الموظف من العمل الوظيفي مؤثم على الوظيفه او غير مشروع ومخالفا لواجباتها ال

" و " طبيعه الجريمه " اطالقه وان يكون تظفيره غيره بالربح محل عقاب ان كان قد حدث وبدون حق وبالتالي 

رقه تستلزمان االعتداد بنية التربح باعتبارها الغرض الخبيث الذى يسعي اليه الموظف للتف" حكمه العقاب فيها 

بين الموظف الذى يقوم باداء العمل الوظيفي ويتداخل فيه باعتباره واجبا من واجباته وانجازا لوظيفته وهو بال 

شك بعيد عن دائرة التجريم مهما اخطأ والموظف الذى يتوسل بالعمل الوظيفي لتظفير نفسه او غيره بالربح او 

 رض او الغايه من اداء العمل الوظيفي المنفعه ذلك ان الملحوظ فى تجريم التربح انما هو الغ
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وهي الحلقة االولي من حلقات محاولة ( فاذا كانت نيه الموظف حين تداخل فى العمل الوظيفي  

متجهه الى هذا التداخل بنية اداء الواجب الوظيفي فال جريمه مهما اصاب الموظف من ) الحصول على الربح 

ه حق بربح او منفعه الن التداخل بالعمل الوظيفي اليشكل اولي ربح او منفعه عرضا او اصاب الغير بدون وج

  درجات محاوله الحصول على الربح خال من الغرض الخبيث الذى يجرمه الشارع 

اما اذا كانت نية الموظف حين تداخل بالعمل الوظيفي متجهه الي تظفير نفسه بالربح او المنفعه من وراء  

من ذلك بدون وجه حق قامت الجريمه فى حقه واستحق عقوبتها لتحقق هذا التداخل او تظفير غيره بشىء 

الغرض الخبيث الذى سعي الشارع الى تجريمة وهو نيه التربح مهما كان هذا العمل مشروعا ومتفقا مع واجبات 

 الوظيفة 

بح بدون وجه تظفير غيره بالر" او " نيه التربح لنفسه " التقوم جريمه التربح اذن اال اذا ثبت لدي الجاني  

 ولما كانت نيه التربح بطبيعتها امرا باطنيا يبطنه ٠كغرض يسعي اليه من خالل تداخله فى العمل الوظيفي " وحق 

الموظف ويضمره فى نفسه فيتعين علي القاضي ان يعني بالتحدث عنه استقالال واستظهاره بايراد االدله التى تدل 

 ))عليه وتكشف عنه 

 ص ١٩٨٩ طبعه - القسم الخاص - قانون العقوبات -محمد زكي ابو عامر / الدكتوريراجع مؤلف االستاذ ( 

٢٦٨ - ٢٥٣(  

 انه يشترط لتحقق هذه الجريمة واكتمال - محكمه النقض -وكان من المقرر في قضاء المحكمه العليا  

انون العقوبات تتحقق  من ق١١٥ان جناية التربح المنصوص عليها فى المادة (( بنيانها وتوافر صحه كيانها انه 

 وظيفته - مكررا من القانون ذاته ١١٩ بالمعني الوارد فى المادة -متي استغل الموظف العام او من فى حكمه 

بان حصل او حاول ان يحصل لنفسه على ربح او منفعه بحق او بغير حق او لغيره بدون حق وذلك من عمل من 

الوظيفه العامة من خالل العمل على تحقيق مصلحه خاصه من اعمال وظيفته ففي هذه الجريمه يتمثل استغالل 

ورائها فهناك تعارض الشك فيه بين المصلحة الخاصه التى يستهدفها الموظف العام لنفسه او لغيره وبين 

المصلحه العامه المكلف بالسهر عليها وتحقيقها فى نزاهه وتجرد غير مبتغ لنفسه او لغيره ربحا او منفعه فهذه 

 من جرائم الخطر الذى يهدد نزاهه الوظيفه العامه النها تؤدي الى تعرض المصلحة العامه للخطر من تربح الجريمه

الموظف العام من ورائها واليحول دون توافر هذا الخطر اال يترتب عليه ضرر حقيقي او اال يتمثل فى خطر 

 ))ة حقيقي فعلي فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين المصلحتين العامه والخاص

  )٦١٦ ص ٩٢ ق ٤٨مجموعه احكام محكمة النقض س ( 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون في مسعاه الدؤوب لتبرئه المتهم االول وادانه الطاعن راح على حد  

... و... ماسطره يتساءل عمن تصح مساءلته عن جناية التربيح او التظفير ثم هداه مسعاه الى القائها على كل من 

 افتراضا توافر المساهمه الجنائية بطريق االتفاق بينه وبين مجهول منهما ٠٠ عسفا ٠٠اعن فرضا والصق بالط

بدون وجه حق لعدم ... واذ كان ذلك وقد وزع التقرير المقدم للنيابه العامه االتهام بتربيح المتهم (( وذلك بقوله 
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ن وبان افعالهم تشكل ايضا وفقا للقانون جريمه استئداء المبالغ المنصرفه على تسوية فعلته المشينه على المذكوري

فقد جاءت المسئولية فى االضرار العمدي بصفتهم موظفين عموميين او من فى حكمهم باموال المؤسسة 

ارتكاب هاتين الجريمتين شائعه بين من ذكروا بافعالهم على نحو ماسلف االمر الذى يفصح بجالء عن ان المتهم 

من بين هؤالء الموظفين او من فى حكمهم فى ارتكاب جريمتي التربح مع فاعل مجهول كان شريكا باالتفاق ... 

 ١١٦ وجريمه االضرار العمدي بالمال العام المنصوص عليها فى المادة ١١٥المنصوص عليها فى المادة 

نيته عقوبات وايه ذلك ان هذا المجهول من الموظفين العموميين او من فى حكمهم سالفى الذكر قد اتحددت 

على اال يتخذ اى اجراء قانوني مع المذكور مستغال فى ذلك وظيفته التى تؤهله القيام بذلك ... مع نيه المتهم 

 بسبب هذه الواقعه ٢٠٠٠/٢٠٠١عن عمد وداللته تجاوز الصرف المالي للمصروفات القضائية عن عام 

 مجلس االدارة او رئيس قطاع الشئون والتوقيع على شيكات صرفها وعدم اعتماد مستنداتها وعدم ابالغ رئيس

بحقيقه المبالغ التى صرفت من مال المؤسسه وعدم العرض على رئيس مجلس االدارة او اتخاذ ... القانونيه 

ذلك المسئول بموجب صالحيات وظيفته اجراءات استئداء حق المؤسسه فيما صرف على تلك الدعوي الناشئة 

بالشكوي وحتي انتهاء صرف جميع المبالغ لها ... نذ التقدم من عن عمل المذكور منه عن اصرار وعمد م

 الف دوالر امريكي مستغال هذا المجهول وظيفته عن عمد فى ٣٧٩ر٠٠٠وللمحامين والتي بلغت في مجموعها 

 ))دون وجه حق بربح يتمثل فى المبلغ المشار اليه والذى تحملته المؤسسه من مالها العام .. تظفير 

ن مدونات الحكم المطعون فيه في سياق اثبات القصد الخاص لدي المجهول والمساهمه وكان البين م 

الجنائية من الطاعن باالتفاق معه قد اقامها استندا الى منطقه ومنهجه بان القصد هو عدم استئداء المبالغ التى 

عمله فى مدينه نيويورك  ومنذ انتهاء - وعلى ما سلف البيان -انفقت او الرجوع بها على الطاعن فى حين انه 

خلت االوراق من ثمه دليل او داله او حتي قرينه على وجود اى صلة او اتصال باحد من المسئولين الماليين 

  او بالمركز الرئيسي لشركة مصر للطيران - نيويورك -سواء فى مقر عمله السابق 

 وفي حين 

كن المادي وهو االتفاق وثبوت القصد الجنائي ان جناية التربح ال تصح فى صحيح القانون اال بتوافر الر 

 حتي بفرض توافر - وحاله ان تراخي المسئولين عن مطالبته ٠٠الخاص وهو التظفير او التربيح دون وجه حق 

 ليس من شانه ان يفقد شركة مصر للطيران حقها فى المطالبه واستدامه هذا الحق الذي لم يسقط -شروطها 

الت قائمه ومتسعه ومنفسحه وهو مايصح معه وصف االتهام بانه غير ذي موضوع وانه بالتقادم طالما مدتها ماز

 ولد ميتا

لما كان ذلك كذلك فان الحكم المطعون فيه يكون اخطا فى فهم الواقع وتردي فى مهالك مخالفه  

 به الى درجه القانون والخطأ فى تطبيقه فضال عن القصور فى التسبيب الذى يصم قضاءه بالبطالن بطالنا ينحدر

 االنعدام مما يستوجب نقضه 
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 السبب العاشر 

 الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى االستدالل 

بالسجن المشدد لمدة ... بمعاقبة ) ثانيا ( لما كان الحكم المطعون فيه قد قضي في منطوقه تحت البند  

بعون الف دوالر امريكي بالعملة المصرية ثالث سنوات عما اسند اليه وبتغريمة مبلغ يعادل ثالثمائة وتسعة وس

 وقت ارتكاب الجريمه والزامه برد مثل هذا المبلغ للمجني عليها وبعزله من وظيفته والزمته المصاريف الجنائية 

وكان قضاء الحكم فى الشق المالي منه قد بني على اساس فاسد وهو الصاق االتهام الجنائي للطاعن  

منبته بين الخطأ والضرر الذى لحق بشركة مصر للطيران وكان تخلف ركن الخطأ بل وفى حين ان عالقه السببيه 

 من المقرر فى شروح ٠٠وانعدامه فى جانب الطاعن يفقد الدعوي اثنين من اركان المسئوليه المدنيه ذلك النه 

 مع علتها وجودا وعدما ان العقوبات التبعيه والتكميليه تدور(( الفقهاء واحكام القضاء وفى قمته المحكمه العليا 

ومن ثم فاذا انتفي الخطأ الحال المباشر وانقطعت عالقه السببية بينه وبين الضرر فانه يضحي السناد او ركاز 

 ولو انصف الحكم الدرك انتفاء المسئوليه الجنائية البته وهو منها براء براءه الذئب ٠٠اوعماد للمسئوليه المدنيه 

 )) من دم ابن يعقوب

 ن ذلك كذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لما كا 

 طلب وقف التنفيذ

 ٣٦ بتعديل المادة ١٩٩٢ لسنه ٢٣لما كان المشرع قد استحدث فى المادة التاسعه من القانون رقم  

 مكررا من اجراءات الطعن امام محكمه النقض بانه 

ادر مـن محكمـه الجنايـات بعقوبـه مقيـده او سـالبه للحريـة ان يطلـب فـى مـذكرة يجوز للطاعن فى حكـم صـ

لفصـل فـي الطعـن ويحـدد رئـيس المحكمـة علـى وجـه ااسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصـادر ضـده مؤقتـا لحـين 

  ))٠٠٠السرعه جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابه 

 وقف تنفيذ الحكم اال انه استمدادا من القواعد الوارده وكان المشرع ولئن لم يورد معيارا يستهدي به في 

فى قانون المرافعات المدنيه والتجارية فان هذا االيقاف يجد مسوغه اذا كان الحكم يرجح نقضه او لدرء خطر 

 ومن ثم يتعين وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين ٠او ضرر اليمكن تداركة وهو مايتحقق فى الطلب الماثل 

 ى موضوع الطعن الفصل ف

 فلهذه االسباب 

 يلتمس الطاعن القضاء 

 بقبول الطعن شكال  : اوال 

 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتي تقول محكمه النقض كلمتها فى الطعن  :ثانيا 
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وـفــى موضـــوع الطـعــن ـبــنقض الحكـــم المطـعــون فـيــه واصـــليا الحكـــم ـبــالبراءه واحتياطـيــا اـعــادة القضـــية اـلــى  :ثالثا 

 محكمه جنايات القاهره للحكم فيها مجددا مشكله من هيئه اخري

      الوكيل عن الطاعن             

 ابراهيم على صالح/ الدكتور                   

 المحامي لدي محكمه النقض                         
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 باسم الشعب 

 محكمه النقض 

 الدائرة الجنائية 

 )ب(ثالثاء ال

 نائب رئيس المحكمة   صالح عطيه / المؤلفة برئاسة السيد المستشار

 فؤاد حسن    طه سيد قاسم/ وعضوية الساده المستشارين 

 يحيي عبد العزيز ماضى   محمد سامي ابراهيم     /    

 نواب رئيس المحكمه 

 هشام والي / وحضور رئيس النيابه العامه لدي محكمه النقض السيد

 يسري ربيع محمد / مين السر السيد وا

 فى الجلسة العلنية المعقوده بمقر المحكمه بمدينه القاهره 

 م ٢٠٠٥هـ الموافق االول من مارس سنة ١٤٢٦من محرم سنه٢٠فى يوم الثالثاء

 اصدرت الحكم االتي 

  القضائية ٧٤لسنة ...  وبجدول المحكمه برقم ٢٠٠٤لسنة ... فى الطعن المقيد فى جدول النيابه برقم 

 المرفوع من 

 محكوم عليه           .... 

 ضــــــــد 

 النيابة العامه 

 ومنها ضد 

 ...  

 مطعون ضدهما         ...

 الوقائع 

والمقيده (  النزهه ٢٠٠٤نة لس... في قضية الجناية رقم ...  -٢...  -١اتهمت النيابه العامه كال من  

 من ١٢ حتى ٢٠٠٠ من يوليو سنة ١٠بانهما فى خالل الفتره من  ) ٢٠٠٤لسنه ... بالجدول الكلي برقم 

 بصفته موظفا عاما بالشركة  -١المتهم االول :  محافظة القاهره اوال - بدائرة قسم النزهه ٢٠٠١اكتوبر سنة 

للمتهم الثاني بدون حق على منفعه وربح من عمل من اعمال وظيفته بلغت قيمته ثالثمائة وتسعه حصل ... 

عين الف دوالر امريكي بان تعمد عدم اجراء تحقيق مع المتهم المذكور عن واقعه تعرضه بالفعل والقول وسب

تابع للشركة جهه عمله قاصدا من ذلك اقالته من الجزاء االداري المتعين توقيعه عليه ال.... الموظفه بمكتب 

لسالفه الذكر لتسوية المنازعه الناشئه عن وتمكينه من عدم سداد المبلغ انف البيان والذي قامت الشركة بادائه 

 بصفته انفه البيان اضر عمدا -٢مسلكة مما ظفره بتلك المنفعه وذلك الربح على النحو المبين بالتحقيقات 

باموال جهه عمله سالف الذكر بان ارتكب الجناية المبينه بالوصف السابق مما اضاع على جهه عمله مبلغ 
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 دوالر امريكي والذى يمثل قيمه ما قامت بادائه الشركة جهه عمله لتسوية المنازعه ثالثمائة وتسعه وسبعين الف

 اشترك بطريق االتفاق مع المتهم االول فى -١ ثانيا المتهم الثاني ٠انفه البيان على النحو المبين بالتحقيقات 

هما فوقعتا بناء على ذلك االتفاق ارتكاب الجنايتين المبينتين بالبند اوال من ذلك االمر بان اتفق معه على ارتكاب

 بصفته موظفا عاما مسئول الحسابات بالقطاع المالي بالشركة -٢وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات 

تسبب بخطئه فى الحاق ضرر جسيم باموال ومصالح جهه عمله انفه البيان بان اخل بواجبات وظيفته ..... 

التابع لجهه عمله مما ... الموظفة بمكتب  ... ان تعرض بالفعل والقول لالمنصوص عليها بلوائح جهه عمله ب

ترتب عليه الحاق اضرار جسيمه باموال جهه عمله بلغت قيمتها ثالثمائه وستة وثمانين الف دوالر قيمه المبلغ 

 الشان الذى تحملته الشركه جهه عمله من جراء مسلكه انف البيان والمصروفات التى قامت بانفاقها فى ذلك

 .على النحو المبين بالتحقيقات 

 واحالتهما الى محكمه جنايات القاهره لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بامر االحالة  

 ، ١١٥ ، ٤٣ ، ٤١ ، ٤٠ عمال بالمواد ٢٠٠٤ ابريل سنه ١٥والمحكمه المذكوره قضت حضوريا فى  

 مكرر هـ من قانون العقوبات مع ١١٩ز ، /١١٩  مكرر ،١١٨ ، ١١٨ ، ١/ ، مكررا أ١١٦ ١/ مكررا١١٦

  من ذات القانون ٣٢اعمال المادة 

بالسجن المشدد لمدة ثالث سنوات عما اسند اليه ... بمعاقبة :  ثانيا ٠مما اسند اليه ... ببراءة : اوال  

اب الجريمة والزامه وبتغريمه مبلغ يعادل ثالثمائة وتسعه وسبعين الف دوالر امريكي بالعملة المصرية وقت ارتك

 برد مثل هذا المبلغ للجهة المجني عليها وبعزله من وظيفته 

 وقدمت ٢٠٠٤ من مايو سنة ٨ ، ٣فطعن المحكوم عليه الثاني فى هذا الحكم بطريق النقض فى  

ابراهيم على صالح المحامي كما طعنت /  موقعا عليها من االستاذ ٢٠٠٤ من مايو سنة ٢٢اسباب الطعن فى 

 وقدمت اسباب الطعن فى التاريخ ذاته ٢٠٠٤ من مايو سنة ٣١ابة العامه فى هذا الحكم بطريق النقض في الني

 موقعا عليها من رئيسا بها 

 وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة  

 المحكمه 

والمرافعه وبعد المداوله بعد االطالع على االوراق وسماع التقرير الذى تاله السيد المستشار المقرر  

 قانونا 

 الطعن المقدم من المحكوم عليه : اوال 

 من حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر فى القانون  

ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجرائم االشتراك فى جنايتي  

سيم باموال الجهه التى يعمل بها قد شابه التناقض التربح واالضرار العمدي والتسبب خطأ فى الحاق ضرر ج

فى التسبيب ذلك بانه بعد ان اورد فى موضع منه ان الفعل المسند اليه يشكل جريمه االضرار العمدي باموال 

الجهه التى يعمل بها عاد فى موضع اخر ودانه بجريمة االضرار غير العمدي باموال تلك الجهه مما يعيب 

 ة الحكم ويستوجب نقض
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ومن حيث ان مما اورده الحكم المطعون فيه فى مقام تحصيله لوقائع الدعوي وما قام به الطاعن من  

ايضا هذا ...  فقد شارك المتهم ٠٠٠٠٠" : دور فى ارتكاب جريمه االشتراك فى االضرار العمدي قوله 

ول من هؤالء الموظفين المجهول فى ارتكاب جناية االضرار العمدي باموال المؤسسه وذلك الن هذا المجه

المعهود لهم باموال المؤسسه ومصالحها ولو لم يترتب علي جريمته نفع شخصي له اظهرته االوراق قد عمد 

 الف ٣٧٩باتجاه ارادته لالضرار بمال ومصلحة شركة مصر للطيران بان قام بصرف مبالغ بلغت فى جملتها 

خاذ أي اجراء رغم صالحيته فى ذلك قانونا السترداد هذا ولم يقم بات... المتهم دوالر امريكي على ماارتكبه 

المبلغ من المذكور محمال بذلك به خزينه المؤسسة مما ترتب عليه ضررا حقيقيا وحاال وثابتا على وجه اليقين 

... من مستندات الصرف المبينه باالوراق وتقرير اللجنه الحسابية المشكلة من النيابة العامه وقد شاركة المتهم 

باالتفاق علي ذلك اذ اتحدت نيته مع هذا الفاعل المجهول الى القيام بالصرف لهذه المبالغ من خزينه المؤسسة 

وحتي تمام الصرف وعدم مطالبته به بعد ... وعدم اتخاذ اى اجراء قانوني معه منذ بدء شكوي المجني عليها 

 قد تمتا من مجهول ولم ١١٦ ، ١١٥ن ذلك ايضا وحتى االن وهو امر يفصح بجالء عن ان جريمتي المادتي

باالتفاق معه على نحو ما سلف فى حق ... تكن اى منهما تتم على نحو ماسلف بيانها لوال اشتراكه مع المتهم 

عاد فى معرض بيان دور الطاعن فى ارتكاب جريمة التسبب خطأ فى الحاق ضرر " المؤسسة التى يعمالن بها 

ايضا فى التهمه الثالثه فقد ... وحيث انه وعما اسند الى المتهم " ا واورد قوله جسيم باموال الجهه التى يعمل به

ن نفسها بما ع... توافرت اركانها فى حقه فقد تسبب بخطئه الجسيم الذى تمثل فى سلوكة المشين الذى واود به 

ى دليل حتى لو كان يوصف فى والية نيويورك وفقا لقانونها بالتحرش الجنسي والجائز قانونا هناك اثباته با

تسجيال شخصيا فكان سلوكه ينبىء عن انحرافه عن السلوك المالوف والمعقول للموظف العادي فقوام ما قام به 

هو تصرف ارادي خاطىء ادي الى نتيجة ضاره كان عليه ان يتوقعها وهو سلوك الياتيه الرجل العادي ايضا 

معة الشركة التى يعمل بها ومالها الذى هو مال عام والمتبصر لمقتضيات وظيفته من منطلق الحفاظ على س

مما ادي الى الحاق ضرر جسيم باموال جهه عمله التى دفعت وصرفت من اجل عملته الشائنه والتى بلغت فى 

مجموعها ثالثمائة وسته وثمانون الفا من الدوالرات االمريكية وفق ما هو ثابت باالوراق والتى تحملتها الشركة 

واتعاب محاماه وبدالت سفر وتفريغ للشرائط وغيرها اال انه نظرا الن هذه الجريمة بافعالها المادية من تعويضات 

ترتبط مع جريمتي التربح واالضرار العمدي اللتين اشتركا فيهما مع مجهول من موظفي الشركة متظفرا بالربح 

ن متحده معهما فى واقعه التقبل التجزئة منها بدون وجه حق فانها تكون فعل من االفعال المعاقبه لتلك الجريمتي

مؤدية معهما الى خطة اجرامية واحده بل هي اولى االفعال التى ادت الى الجريمتين سالفتي الذكر واتحدت 

معهما فى الحق المعتدي عليه وهو المال العام المملوك للمؤسسه والذى صرف على جريمة متعددة االوصاف 

 لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان جناية االضرار العمدي ٠٠يكة المجهول ولم يتم استيداءه منه بفعل شر

صفه ) االول (  مكررا من قانون العقوبات التتحق اال بتوافر اركان ثالثه ١١٦المنصوص عليها فى المادة 

ذاته  مكررا من القانون ١١٩الجاني وهي ان يكون موظفا عموميا او من فى حكمه بالمعني الوارد فى المادة 

االضرار باالموال والمصالح المعهوده الى الموظف ولو لم يترتب على الجريمة اى نفع شخصي له ) الثاني (

القصد الجنائي وهو اتجاه اراده الجاني الى االضرار بالمال او المصلحة ويشترط فى الضرر كركن ) والثالث (



 ٤٨

ان من المقرر ايضا ان جريمة االضرار غير الزم لقيام هذه الجريمة ان يكون محققا أي حاال ومؤكدا ، وك

من قانون العقوبات تتطلب العمالها توافر اركان ثالثة هي ) أ( مكرر ١١٦العمدي المنصوص عليها فى المادة 

الخطأ وضرر جسيم ورابطه سببيه بين ركني الخطأ والضرر الجسيم ، وبذلك يتعين عدم الخلط بين القصد 

 استلزم اتجاه ارادة الجاني الى االضرار بالمال او المصلحة ركنا معنويا فى الجنائى والخطأ اذ ان المشرع

 لما كان ماتقدم ، فان اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضين ٠الجريمة االولى واكتفي بالخطأ فى الثانية 

قرار الذى يجعلها للفعل الذى اسنده للطاعن يدل على اختالل فكرته عن عناصر الواقعه وعدم استقرارها االست

فى حكم الوقائع الثابته االمر الذى يستحيل معه علي محكمه النقض ان تتعرف على أي اساس كونت محكمه 

الموضوع عقيدتها فى الدعوي ، فضال عما تبنىء عنه من ان الواقعه لم تكن واضحه لديها بالقدر الذى يؤمن 

ها متخاذال فى اسبابه متناقضا فى بيان الواقعه معه خطؤها فى تقدير مسئوليه الطاعن ومن ثم يكون حكم

تناقضا يعيبه بما يستوجب نقضه واالعادة بغير حاجه الى بحث اوجه الطعن المقدمة من الطاعن او ما تثيره 

النيابه العامة من خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون بشان عدم قيام االرتباط بين الجريمتين االولى 

ريمه الثالثه المسنده الى المحكوم عليه اذ اليجوز الخوض في هذه االمور بعد ان انتهت المحكمه والثانيه والج

 الى نقض الحكم المطعون فيه 

 الطعن المقدم من النيابه العامه : ثانيا 

 من حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون  

يه انه اذ قضي ببراءة المتهم االول عن تهمتي ومن حيث ان النيابه العامه تنعي على الحكم المطعون ف 

التربح واالضرار العمدي قد شابه القصور فى التسبيب والفساد في االستدالل والخطا في تطبيق القانون ، ذلك 

بان ما استند اليه الحكم المطعون فيه في براءة المطعون ضده االول اليصلح لدرء مسئوليته عن عدم اجراء 

الثاني بقصد عدم توقيع جزاء اداري عليه وتمكينه من عدم سداد المبالغ التى سددتها الشركة تحقيق مع المتهم 

للمجني عليها ، ولم يعرض الدله االتهام التى ساقتها النيابه العامه قبله فى هذا الشأن ، فضال عن ان الحكم 

 لعدم الجنايه -من بين من تقرر نسب افعال المساهمه االصليه فى جريمتي التربح واالضرار العمد الى مجهول 

 االمر باالوجه القامه الدعوي الجنائية قبله توصال للقضاء ببراءة المطعون ضده االول مما ينال من هذا -

  ٠االمر 

 وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 

ائه وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد ان اورد ادله االتهام اجمل االسباب التى عول عليها فى قض 

وحيث انه لما كان ماتقدم ، وكان الثابت من اوراق الدعوي ومستنداتها ان الجريمتين " بالبراءة فى قوله 

 من قانون العقوبات لم يتحقق منهما ركنيهما المادي والقصد ١١٦ ، ١١٥المنصوص عليهما فى المادتين 

ر المتلقي لظروف الواقعه من المختص فقد كان دوره فى الواقعه هو دو... الجنائي والنتيجة فى حق المتهم 

بالواليات المتحدة وعرضه على رئيس مجلس ادارة المؤسسه بمصر فى حدود ما تلقاه فقط من مكاتبات 

ومكالمات حتى فوض باجراء التسويه فى حدود مائة وخمسين الف دوالر من رئيس مجلس االدارة وسافر بهذه 

نه كل ما تلقاه على السيد رئيس مجلس االدارة وذلك على النحو الصفه للتوقيع على هذه التسوية وعرض باما
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 ٢/١١/٢٠٠٠ والمشار اليه في خطاب الوارد للمؤسسه فى ٥/٨/٢٠٠٠ اخطر بالخطاب المؤرخ -١: التالي 

احدي العامالت بمكتب نيويورك ... / بوجود دعوي مقامة ضد المؤسسه من السيده...... من السيد مدير عام 

 مبلغ ١٠/١٠/٢٠٠٠بها جنسيا وانه صرفت فى المرحله االولى حتى  ... و... رش كل من بادعائها بتح

 دوالر وان المحامي الخاص بالشركة قد نجح فى تسوية االمر خارج القضاء بعرض مالي على ١٠٧٨٥ر٦

مبلغ  دوالر امريكي فضال عن االتعاب القضائية التى تقدر ب٣٠٠٠٠ شهرا يقدر بنحو ١٢المذكوره قيمة اجر 

 تضمنت جوانب الموضوع من ١١/١١/٢٠٠٠بعرض هذا الخطاب بمذكره فى ...  دوالر فقام المذكور ١٩٠٠٠

ان المذكوره اقامت دعوي ضد المؤسسه مطالبة بتعويض قدره مليونين من الدوالرات االمريكية واقترح سفره 

ان رئيس مجلس ادارة المؤسسة سالف الذكر مما مفاده ... لتسوية االمر وارفق به صورة خطاب مدير عام 

 اردف ذلك بمذكرة اخري على خطاب اخر ورد -٢..... السابق قد علم منه هو بالواقعه وليس من مدير عام 

بخصوص ذات الموضوع الجراء التسوية فقام بعرضه على السيد ....  من مدير عام ٢٥/١/٢٠٠١اليه فى 

 خمسين الف دوالر فقط تجنبا للمصاريف القضائية حتى رئيس مجلس االدارة مقترحا اجراء التسوية فى حدود

خطابا ..  ارسل له مدير عام -٣التتحملها المؤسسه وارسل صورته لرئيس قطاع الشئون الماليه بالمؤسسه 

 يطلب منه بقبول التسوية بمبلغ مائه وخمسين الف جنيه موضحا فيه اسباب تفضيله ٢٨/٦/٢٠٠١مؤرخا فى 

رة الى رئيس مجلس ادارة الشركة موضحا فيه ابعاد مذك...  بناء على ذلك حرر -٤قاضى ذلك توفيرا لنفقات الت

الدعوي ومصروفاتها وطلب فيها التصريح له بالسفر للتفاوض فى عمل التسوية فى حدود مائة وخمسين الف 

 ٥ - ٤/٧/٢٠٠١ فاشر رئيس مجلس االدارة بتفويضه فى ذلك فى ٢/٧/٢٠٠١دوالر وذلك بمذكرته المؤرخه 

 ومن عرض االوراق على نحو ٠ سافر المذكور الى الواليات المتحده ووقع ضمن من وقعوا على عقد التسويه -

لم يكن له دور فى الموضوع اال نقل كل ما يرد ... ما سلف يبين ان موقف رئيس القطاع القانوني بالمؤسسه 

ه على رئيس مجلس االدارة كما هو مدون وما طويت عليه ويعرضها بامان.. اليه من مكاتبات من مدير عام 

بها تماما دون حذف او تضليل بل يرفق بما يعرض على رئيس مجلس االدارة هذه المكاتبات ومع ذلك لم يؤشر 

باية مبالغ وقد ... وال رئيس مجلس االدارة باجراء اى تحقيق او بالرجوع على المتهم ... او يقترح ال مدير عام 

عند هذا الحد المكلف به فقط ولم تنطوي االوراق التى جاءت خلوا ... الشئون القانونيه انتهي دور رئيس قطاع 

من ثمه دليل على علمه بوجود مبالغ اخري صرفت من خزانه المؤسسه ازيد من المائة والخمسون الف دوالر 

ن تفويض أي من امريكي التى فوض من رئيس مجلس االدارة بالموافقة عليها فى التسوية كما خلت االوراق م

بما ... المسئولين له باتخاذ اية اجراءات بالرجوع على المتسبب فى صرف هذه المبالغ من خزانه المؤسسة وهو 

اتي به من افعال شائنه واذ لم يخف شيئا عن القطاع المالي ورئيس مجلس االدارة ولم يصدر له امرا وفقا للوائح 

فانه اليمكن ان يسند اليه انه ظفر المذكور بربح بعمل من ... المتهم والقوانين بالرجوع بالطريق القانوني على 

عمال الوظيفه دون وجه حق او تواطؤه معه فى هذا الصدد او انه اضر عمدا باموال المؤسسه فكل ذلك نتائح 

ما افتراضية تقوم على الظن والتخمين وليس على القطع واليقين والتصلح اساسا لبناء االتهام او دليال جاز

 ٠"  من قانون االجراءات الجنائية ٣٠٤/١لالدانه باي وجه مما تري معه المحكمه وبحق براءته عمال بالمادة 

لما كان ذلك ، وكان يكفي فى المحاكمات الجنائية ان يتشكك القاضى فى اسناد التهمه الى المتهم لكي يقضي 
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 الدليل ما دام الظاهر من الحكم انه احاط بالدعوي بالبراءه اذ مرجع االمر فى ذلك الى ما يطمئن اليه فى تقدير

عن بصر وبصيره ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه ان المحكمه محصت الدعوي واحاطت بظروفها وادله 

الثبوت التى قام عليها االتهام ، ثم افصحت عن عدم اطمئنانها الى ادله الثبوت لالسباب السائغه التى اوردتها 

ل النتيجة التى خلصت اليها ، فان ما تثيره النيابه العامة فى هذا الخصوص اليكون له محل والتى تكفي لحم

وينحل الى جدل موضوعي التجوز اثارته امام محكمه النقض ، وكان اليعيب الحكم ان تكون قد اغفلت الرد 

يل من ادلة الثبوت ما دام على بعض ادلة االتهام اذ انها غير ملزمه فى حاله القضاء بالبراءة بالرد على كل دل

انها قد رجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبه والشك في صحة عناصر االثبات والن فى اغفال التحدث عنها 

 لما كان ذلك ، وكان المقرر ٠مايفيد ضمنا انها اطرحتها ولم تر فيها ماتطمئن معه الى ادانه المطعون ضده 

حاله التى كانت عليها امام محكمه الموضوع وكان الثابت من االسباب ان محكمه النقض التنظر القضية اال بال

التى استند اليها الحكم المطعون فيه فى القضاء ببراءة المطعون ضده ان المحكمة لم تستند في قضائها الى 

تي اشتراك اخرين ممن شملهم امر باالوجه القامه الدعوي الجنائية قبلهم مع المتهم الثاني في ارتكاب جريم

التربح واالضرار العمد حتى يسوغ القول بانها مست بحجية االمر باالوجه الصادر من النيابه ومفاد ذلك ان تلك 

 ومن ثم يضحي ماتثيره الطاعنه فى - بالنسبة السباب البراءة -الواقعه كانت خارجه عن مجال استدالل الحكم 

 ن على غير اساس متعينا رفضة موضوعا  لما كان ما تقدم ، فان الطعن يكو٠هذا الشان المحل له 

 فلهذه االسباب 

  ...بقبول طعن النيابة العامة شكال وفى الموضوع برفضة بالنسبة للمطعون ضده : حكمت المحكمه اوال 

شكال وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة ... بقبول طعن المحكوم عليه :ثانيا

 تحكم فيها من جديد دائرة اخري جنايات القاهره ل

 نائب رئيس المحكمة      امين السر   
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 بهاء الدين أبو شقة 

 لمحامي بالنقض ا 

 محكمة النقض 

 الدائرة الجنائية 

 ذكرة م

 ق ... لسنة ..... المقيدة في جدول المحكمة برقم بأسباب الطعن بالنقض 
 طاعن       / ............... المرفوع من السيد 

 ضــد 

 سلطة اتهام           النيابة العامة 
 فـي القضـية ٢٢/٨/٢٠٠٢في الحكم الحضوري الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسـة 

 كلــــي شــــرق القــــاهرة ٢٠٠١لســــنة ...  مدينــــة نصــــر المقيــــدة بــــرقم ٢٠٠١نة لســــ.... الجنايــــة رقــــم 
والقاضـــــي حضـــــوريا بإجمـــــاع اآلراء بمعاقـبــــة الطـــــاعن باإلعـــــدام شـــــنقا ومصـــــادرة الســـــالح األـبــــيض 

 .المضبوط 
ولمـا ـكـان هــذا الحـكـم ـقـد صـدر معيـبـا ـبـاطال فـقـد طـعـن عليـه المحـكـوم ضــده الـمـذكور بطرـيـق 

تتــابع ســجن ....  وقيــد طعنــه تحــت رقــم ٢٧/٨/٢٠٠٢اريخ الــنقض بشخصــه مــن الســجن وذلــك بتــ
 :االستئناف وذلك لألوجه اآلتية 

 ���� ����� 

 ��� �� 

ذـلــك أن الـبــين مـــن محضـــر جلســـة المحاكمـــة أن األســـتاذ أحمـــد الزيـنــي المحـــامي ـقــد حضـــر  
 .مدافعا عن الطاعن 

راءات الجنائـيـة ـقـد  مـن ـقـانون اإلجــ٢١٤ ـمـن الدســتور و ٦٧لمـا ـكـان ـمـا تـقـدم وكانـت الـمـادة 
أوجبـتـا تعـيـين محــام لكــل مــتهم ـفـي جناـيـة تحــال إـلـي محكمــة الجناـيـات ممــا ـلـم يكــن ـقـد وكــل محامـيـا 

 .للدفاع عنه 
 مـن قـانون اإلجـراءات الحنائيـة تقضـي بـأن المحـامين المقبـولين للمرافعـة ٣٧٧وكانـت المـادة 

ون غيــرهم بالمرافعــة أمــام محــاكم أمــام محــاكم االســتئناف أو المحــاكم االبتدائيــة يكونــون مختصــين د
 .الجنايات 

 لما كان ذلك وكان وجوب حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات علي 
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درجة من القيد ال تقل عن القيد ابتدائيا بجـدول نقابـة المحـامين إنمـا يتعلـق لضـمانه أوردهـا الدسـتور 
 .انون اإلجراءات الجنائية  من ق٣٧٧ و ١١٤وعينها المشرع تحديدا في المادتين 

لما كان ذلك كذلك وكان حضور المحامي أحمـد الزينـي مـدافعا عـن الطـاعن رغـم أنـه مـازال 
مقيدا تحت التمـرين ولـم يقيـد بعـد ابتـدائيا مبطـل إلجـراءات المحاكمـة إذ ال يجـوز قانونـا حضـوره أي 

 .إجراء من إجراءات المحاكمة 
 )٢٦٨ ص ٢٢٨ ق ١نية ج  مجموعة القواعد القانو١١/٤/٢٩نقض (

وال ينال من ذلك القول بـأن األصـل فـي األحكـام أن تكـون اإلجـراءات قـد روعيـت أثنـاء نظـر  
ٕ بشـــأن حـــاالت واجـــراءات الطعـــن ١٩٥٩ لســـنة ٥٧ مـــن القـــانون ٣٠الـــدعوى إعمـــاال بـــنص المـــادة 

 .بالنقض إذ أن مناط ذلك أن تكون اإلجراءات مذكورة في محضر الجلسة أو الحكم 
د خـــال كـــل منهمـــا مـــن بـيــان قـيــد المحـــامي اـلــذي حضـــر مـــدافعا عـــن الطـــاعن ممـــا يصـــم وـقــ 

 .إجراءات المحاكمة بالبطالن 
 )٣/٦/١٩٩٨ ق جلسة ٦٨ لسنة ٢٣٥٠طعن رقم (

 !��"�� ����� 
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ذـلـــك أـنـــه وعـلـــي مــــا تـبـــين مــــن مطالعــــة مــــدونات أســــباب الحكــــم المطعــــون فـيـــه أن محكمــــة  
 قـام ٧/٦/٢٠٠١اقعة التي قصت بإدانة الطاعن بناء عليها بقولها أنه في يـوم الموضوع صورت الو

المــتهم بقتــل المجنــي عليــه عمــدا مــع ســبق اإلصــرار بــأن عقــد العــزم وصــمم علــي قتلــه وأعــد لــذلك 
وتوجــه إليــه فــي مســكنه ثــم قــام بطعنــه بالســالح األبــيض عــدة طعنــات بنيــة ) ســكين(ســالحا أبــيض 

ا تـلـك اإلصـابات الموصــوفة بتقرـيـر الصـفة التشــريحية والكشــف الطـبـي إزهـاق روحــه فأحــدث بـه عـمـد
المرفق وقد أحدث به اإلصابات الطعنية بيسار الصدر وتمزقا بالرئة اليسرى وما صاحبه من نزيف 

 .دموي عزيز وتعزي وفاته إلي هذه اإلصابات والنزيف المتولد عنها 
روفهــا والمالبســات التــي حــدثت فيهــا وهــو قصــور فــي بيــان الواقعــة ألن المحكمــة لــم تبــين ظ 

 إجـــراءات جنائـيــة والـتــي توجـــب اشـــتمال كـــل حكـــم صـــادر ٢١٠عـلــي نحـــو مـــا نصـــت عليـــه المـــادة 
باإلدانة علي بيان مفصل وواضح لواقعة الدعوى التي قضت المحكمة بإدانة المـتهم عنهـا ال يشـوبه 

 أخــر وواضــح لكــل دليــل مــن اإلجمــال أو التعمــيم أو الغمــوض واإلبهــام باإلضــافة إلــي بيــان مفصــل
أدـلـة الثبــوت الـتـي تســاندت المحكمــة إليهــا فــي قضــائها وذـلـك حتــى تســتطيع محكمــة الــنقض مباشــر  

 ٕسلطتها علي الحكم لبيان مدي صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم واال 



 ٥٤

 .كان معيبا لقصوره 
كمــة أوردت صــورتها عـلـي نحــو مجمــل ولهــذا كــان الحكــم وقــد شــابه عـيـب القصــور ألن المح 

يحــــيط ـبـــه الغمــــوض إذ ـلـــم تـبـــين المحكمــــة ظــــروف الواقعــــة وال عالـقـــة للمجـنـــي علـيـــه بالطــــاعن وال 
األســباب التــي دفعتــه إلــي ارتكــاب جريمتــه وال العناصــر التــي استخلصــت منهــا نيــة القتــل وال ظــرف 

 .سبق اإلصرار المشدد 
اقعــة الــدعوى التــي اســتقرت فــي ذهــن المحكمــة وهــذه جميعهــا أركــان هامــة وجوهريــة لبيــان و 

والـتـي قضــت باإلداـنـة بـنـاء عليهــا وألن تـلـك الواقعــة هــي الحصــيلة الـتـي خلصــت منهــا المحكمــة إـلـي 
 .ثبوت وقوع الجريمة من الطاعن بأركانها القانونية المختلفة وعناصرها المتعددة 

عـة بحيـث يمكـن للمطلـع عليـه ومن ثم كان أمـرا ضـروريا اشـتمال الحكـم علـي بيـان لتلـك الواق 
 . وعلي محكمة النقض التعرف علي األساس الموضوعي الذي قضت المحكمة بناء عليه باإلدانة

وهــو مــا ال يتفــق مــع البيــان المجمــل والمجهــل الــذي أوردتــه المحكمــة عــن الواقعــة والــذي قــد  
 .ه واإلحالة رصدته في حكمها الطعين ولهذا كان مشوبا بالقصور في البيان بما أوجب نقض

وال يـقـدح فــي ذـلـك أن تكــون محكمــة الموضــوع ـقـد أوردت فيمــا بعــد بياـنـا ألدـلـة االتهــام ولكــل  
 .ج سالفة الذكر . أ٣١٠دليل منها وفق ما أوجبته المادة 

أن بيــان واقعــة الــدعوى التــي اســتقرت فــي ذهــن المحكمــة وقضــت باإلدانــة بنــاء عليهــا أمــر 
لـة التـي أسـتندت إليهـا المحكمـة فـي قضـائها وال يغنـي أيهـا عـن جوهري ومستقل تماما عـن بيـان األد

 .ضرورة بيان األخر إذ بهما معا تتحقق الغاية التي من أجلها أوجب الشارع تسبيب األحكام 
وهــذه الغاـيـة مــن أعظــم الضــمانات الـتـي فرضــها الـقـانون عـلـي القاضــي إذ هــي مظهــر قيامــه 

ر للتعـرف علـي الحقيقـة التـي يعلنهـا الحكـم وبـه وحـده ٕبما عليه من واجب تدقيق البحث وامعان النظ
يسلم من مظنة التحكم واالستبداد فيدعوا الجميع إلي عدله مطمئنين إلـي قضـائه وال تحقـق األسـباب 
هذه الغاية إذا كانت واقعة الدعوى التي قضي الحكم بإدانـة المـتهم عنهـا قـد جـاءت عباراتهـا مجملـة 

  وال تجد محكمة النقض فيها مجاال لتتبين صحة الحكم من فساده ومجهلة يشوبها الغموض واإلبهام
 ) ق٥٩ لسنة ١٧٨٤٦ طعن ٢٠٠ رقم ١١٠٩ ص ٤١ السنة ١٧/١٢/١٩٩٠نقض (
هذا ومن الواضح أن محكمة الموضوع التزمـت فـي بيانهـا لصـورة الواقعـة التـي قضـت بإدانـة  

 .مسندة إليه الواردة بأمر اإلحالة الطاعن عنها بذات الوصف الذي أوردته سلطة االتهام للتهم ال
مع أن هذا الوصف ال يعبـر إال عـن رأي تلـك السـلطة والمحكمـة تكـون عقيـدتها فـي الـدعوى 

 بناء علي رأيها الشخصي وعقيدتها الخاصة وليس لها أن تعتمد في اطمئنانها علي رأي أخر 



 ٥٥

 .اجب النقض واإلحالة ٕلسواها واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا و
 )٦٢ رقم ٣٣٤ ص ١٩ لسنة ١٨/٣/١٩٦٨نقض (
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ذـلــك أن محكمـــة الموضـــوع حصـــلت فـــي مـــدونات أســـباب حكمهـــا اســـتنادا إلـــي أقـــوال زوجـــة  
مـا شـهد بـه الرائـد الطاعن بأنه قتل المجني عليه ألنه اغتصبها كرها عنها أكثر من مرة وتأيـد ذلـك ب

حـازم ـمـاهر اـلـدربي رئـيس مباحــث قســم مديـنـة نصـر وان تحرياـتـه دـلـت عـلـي ذلـك وـكـذلك ـمـا حصــله 
الحكم من أقوال شقيق المتهم الذي قرر بأن األخير قتل المجنـي عليـه العتدائـه جنسـيا علـي زوجتـه 

 .وهو ما أيد أقوال الطاعن بأنه أقدم علي ما فعله ضده لهذا السبب 
يتـوافر بـه حـق الـدفاع الشـرعي فـي جانبـه دفاعـا عـن عرضـه وشـرفه وعـرض زوجتـه وهو مـا  

التي أراد المجني عليه أن يستمر في هتكه بالقوة كما فعل من قبـل وقـد قـررت األخيـرة أنهـا أمسـكت 
عـــن اإلبـــالغ ضـــده خوفـــا مـــن الفضـــيحة ولكنـــه اســـتمر فـــي عدوانـــه علـــي عرضـــها مســـتغال فرصـــة 

وقــف عــن ارتكــاب هــذا الفعــل اإلجرامــي اـلـذي يعــد جناـيـة بحـيـث أصــبح إمســاكها عــن اإلـبـالغ وـلـم يت
خطــرا يهــددها ويهــدد زوجـهــا الطــاعن ال ســبيل لوقفــه أو الحيلوـلــة دون اســتمراره إال باســتعمال الـقــوة 

 .ضده 
مـــع مالحظـــة خطـــر الفضـــيحة الكبـــرى التـــي أحاطـــت بالطـــاعن وزوجتـــه والـــذي أخـــذ يتزايـــد  

قفه إال باستعمال تلك القوة ألن اللجوء إلي السـلطات العامـة لـم ويتصاعد ولم يكن هناك سبيل من و
 .يكن ممكنا مع ما في هذه الوسيلة من خطر جسيم علي سمعته وسمعه زوجته 

ولهــذا ـكــان مــن حـقــه أن يتوجـــه إليــه ويعاتـبــه علــي هـــذا الـعــدوان طالبــا مـنــه وقفــه ـفــي الحـــال  
ح بتلك السكين التي ضبطت معـه خشـية أن واالمتناع عن استمراره كما كان من حقه كذلك أن يتسل

 .يتطور الحديث بينهما ويصدر منه أي فعل يشكل خطورة علي حياته 
وهــو مــا حــدث بالفعــل إذ نشــب بينهمــا تشــاجر وتماســك عـلـي أـثـر مواجهـتـه بإتهــام زوجـتـه ـلـه  

زواج كمـا باالعتداء جنسيا عليها باإلكراه والضغط عليهـا واإلرهـاب سـواء قبـل زواجهـا منـه أو بعـد الـ
بلغ النـزاع غايـة شـدته عنـدما واجهـه بأنـه أنجـب منهـا طفـل ثمـرة تلـك المعاشـرة اآلثمـة غيـر الشـرعية 
وـبـاإلكراه وـلـم يـقـف األمــر عـنـد حــد التماســك والتشــاجر ـبـل اســتعان المجـنـي علـيـه بشــومه وهــي جســم 

نيابـة المحقـق حاد واعتدي بهـا علـي الطـاعن محـدثا بـه إصـابات جسـيمة بيـده وذراعـه أثبتهـا وكيـل ال
في محضره عند مناظرته وهو ما تتوافر به حالة الدفاع الشرعي لدي الطـاعن بعـد أن أصـبح خطـر 



 ٥٦

المــوت أو بالقليــل اإلصــابة باإلصــابات البالغــة مــاثال أمامــه ووشــيك الوقــوع بــل مؤكــدا بمــا يحــق لــه 
عانة ـفــي ظـــل هـــذه اســـتعمال الـقــوة الـتــي اســـتعملها بالـقــدر المناســـب دون ثمـــة تجـــاوزا إذ كاـنــت االســـت

الظــروف الدقيقــة التــي أحاطــت بالطــاعن بالســلطات العامــة متعــذرا بــل مســتحيال وبالتــالي فــال يكــون 
 . عقوبات ٢٤٥هناك محل لمعاقبته لتوافر حق الدفاع الشرعي في جانبه عمال بالمادة 

ـمــام وهــذا اـلــدفع بـتــوافر حاـلــة اـلــدفاع الشـــرعي يتمســـك ـبــه الطـــاعن ـفــي أقواـلــه وأثـنــاء دفاعـــه أ 
محكمة الموضوع ألنه وأن لم يكن قد دفع به صراحة إال أنه مستفاد ضمنا ولزوما وعقال من خـالل 
دفاعه المسطور بالتحقيقات والشفهي بالجلسة إذ ال يفهم منه إال هذا المعني وال يستدل منـه إال تلـك 

 معيـنــة أو عـبــارات الداللــة وألـنــه ال يشـــترط عـنــد اـلــدفع بـتــوافر حالــة اـلــدفاع الشـــرعي اســـتعمال ألـفــاظ
خاصة الصياغة بل يكفي أن يكون مفهوما داللة وحكما من سياق مرافعة الدفاع كما هو الحال في 

 .دفاع الطاعن السالف الذكر في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة 
وبالرجوع إلي مدونات أسباب الحكـم المطعـون فيـه تبـين أنهـا خلـت كليـة مـن تحصـيل الـدفاع  

 اـلـذكر واـلـرد علـيـه بمــا يســوغ إطراحــه رغــم أن واقعــة اـلـدعوى ترشــح ـلـه ـبـل وتؤكــده الجــوهري الســالف
وهـــو مـــا ـيــدل عـلــي أن المحكـمــة ـلــم تمحـــص واقعـــة اـلــدعوى والتمحـــيص اـلــدقيق للتعـــرف عـلــي وجـــه 
الحقيـقـة وللفصــل ـفـي اـلـدعوى عــن بصــر شــامل وبصــيرة كامـلـة األمــر اـلـذي يعـيـب الحـكـم بمــا يوجــب 

 .نقضه 
أن تعـنـي بـهـذا اـلـدفاع الجــوهري وتقســطه حـقـه ـبـالتحقيق وـلـو دون طـلـب وـكـان عـلـي المحكـمـة  

مــن الــدفاع ألن تحقيــق األدلــة ـفــي المــواد الجنائيــة هــو واجـــب المحكمــة فــي المقــام األول وال يصـــح 
بحال أن يكون رهن مشيئة المتهم أو المدافع عنه وذلـك باسـتظهار حالـة الطـاعن وقـت الحـادث مـع 

قيقــة التــي أحاطــت بــه واالضــطراب الــذي ســيطر عليــه مــع خوفــه مــن مراعــاة الظــروف الصــعبة والد
التشهير والفضيحة إذا ما شاع أمـر عـدوان المجنـي عليـه علـي زوجتـه واغتصـابها المتكـرر بمعرفتـه 
بـالقوة ـكـل ذـلـك أخطأـتـه المحكـمـة ولـم تدخـلـه ـفـي اعتبارهــا عـنـد وزنهـا ألدـلـة الثـبـوت ـفـي اـلـدعوى عـنـد 

لـــت عـــن أداء مهمتهـــا وواجبهـــا فـــي تقصـــي الحقيقـــة والبحـــث عـــن الفصـــل فيهـــا وبـــذلك تكـــون قـــد نك
الحقائق التي يسعي القاضي الجنائي بلوغها إذ ال يقف من األدلة المطروحة عليه موقفـا سـلبيا مثـل 
القاضــي المــدني بــل لــه وعليــه واجــب تقصــي وجــه الحــق فــي الــدعوى ولــو لــم يطــرح أمامــه إال أدلــة 

 .لي غاية األمر فيها ومن المقرر في هذا الصدد ناقصة ال يمكن من خاللها التعرف ع
أن تحقيق األدلة في المواد الجنائية هو واجب المحكمة فـي المقـام األول وال يصـح أن يكـون 

 .رهن مشيئة المتهم أو المدافع عنه 
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 ) ق٥٦ لسنة ٢٨٢٢ طعن ١٣٨ رقم ٧٢٨ ص ٢٧ لسنة ٩/١٠/١٩٨٦نقض (
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لتمسـك بحالـة الـدفاع الشـرعي إبـداء بصـريح لفظـة فـإن كـان المـدافع عـن بأنه ال يشترط فـي ا 
المتهم قد تمسك بأن هذا األخير لم يكن معتديا وأنه علـي فـرض صـحة مـا اسـند إليـه فهـو إنمـا كـان 

 .يرد اعتداء وقع عليه فإن مفاد ذلك تمسكه بقيام تلك الحالة 
 )٩٠٢ ص ٢٨ السنة ٢١٧ ص ١٤ لسنة ١٢/٢/١٩٦٣نقض (

 يتعين عند تقدير حالة الـدفاع الشـرعي مراعـاة الظـروف التـي أحاطـت بالمـدافع وتقـديرها وأنه
من وجهته الشخصية وال يصح محاسبته علي مقتضي التفكير الهادئ البعيد عن المالبسات الدقيقة 
التي كان عليها والظروف الحرجة التي كان هو وحده دون غيره المحوط بها والمطلوب منه تقـديرها 

تفكير علي الفور في كيفيه الخروج مـن مأزقهـا بمـا ال يصـح معـه محاسـبته علـي مقتضـي التفكيـر وال
 .الهادئ المطمئن الذي كان يستحيل عليه وقتئذ وهو في حالته التي كان عليها 

 )٣٩٨ ص ٩ والسنة ١٧٧ مجموعة الربع قرن ص ١٥ السنة ١٣٤٨ طعن ٨/١٠/١٩٥٠نقض (

 .هذا النظر فإنه يكون معيبا واجبا نقضه واإلحالة ٕواذا خالف الحكم المطعون فيه  

فقد طالب المدافع عن الطـاعن بالتحقيقـات بـإجراء المضـاهاة بـين فصـيلة  ��8 ���� 6�7  

دم نجل الطاعن علي فصـيلة دم المجنـي عليـه إلثبـات أنـه ثمـرة العالقـة اآلثمـة بـين األخيـر وزوجتـه 
ت تلك العالقة غير المشروعة ورغبـة المجنـي عليـه والتي أدت إلي حملها في هذا الطفل وذلك إلثبا

 .في استمرارها بالقوة وبغير رضاها 
 وهو دفاع جوهري كان يتعين علي المحكمة تحقيقه بلوغا لغاية األمر فيه خاصة وأنه ممكن 
وليس مستحيال ويمكن أن يتغيـر بـه وجـه الـرأي فـي الـدعوى ولـو كـان صـحيحا ألنـه فـي حالـة ثبـوت 

نجــل المجنــي عليــه فــإن الطــاعن يكــون ال شــك فــي حالــة دفــاع شــرعي عــن عرضــه أن الطفــل هــو 
وشـــرفة وكـــذلك عـــرض زوجتـــه إذا مـــا أصـــر المجنـــي عليـــه عـلــي اســـتمرار عالقتـــه غيـــر المشـــروعة 
بالزوجــة الـتـي كاـنـت تخشــاه وتخــاف عـلـي نفســها مــن قوـتـه وال تســتطيع مقاومـتـه إذ قصــرت المحكمــة 

م تورد بمدونات حكمها ما يسوغ إطراحه واإللتفات عنه مع أنـه عن إجراء ذلك التحقيق مع لزومه ول
أصبح واقعا  مسطورا في أوراق الدعوى ومطروحـا دائمـا علـي المحكمـة وعليهـا أن تقـول كلمتهـا فيـه 

 .ٕقبل الفصل فيها واذ لم تفعل حكمها يكون معيبا إلخالله بحق دفاع الطاعن بما يستوجب نقضه 
ن اـلـدفاع المســطور ـفـي أوراق اـلـدعوى يعتـبـر دائمــا مطروحــا ومــن المـقـرر ـفـي هــذا الصــدد ـفـإ

 ٕعلي المحكمة وعليها أن تحققه أو تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ومقبولة واال كان حكمها معيبا 
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 .ٕلقصوره واخالله بحق الدفاع 
 ) ق٤٣ لسنة ٢٢٨ طعن ١١٧ رقم ٥٧١ ص ٢٤ السنة ٢٦/٤/١٩٧٣نقض (

دد بــأن قضــاء المحكمــة بإدانــة الطــاعن يتضــمن مــا يفيــد هــذا وال محــل للقــول فــي هــذا الصــ 
إطراحها لذلك الدفاع والطلب المشار إليـه ألنـه دفـاع جـوهري كـان يقتضـي مـن المحكمـة إمـا تحقيقـه 

 .أو الرد عليه برد سائغ ومقبول علي نحو صريح واستقالال 
مـا يـدل علـي ٕهذا إال أن المحكمة لم تعمل علـي تحصـيله وايـراده ضـمن أسـباب حكمهـا وهـو  

أنه غاب عنها تماما ولم تفطن إليه كلية وهو ما ينبئ عن أنها لم تمحص الواقعة المطروحة أمامها 
وأوراقها التمحيص الدقيق والكافي كمـا يـدل علـي أنهـا وقفـت عنـد األدلـة التـي أوردتهـا سـلطة االتهـام 

ى بغـض النظـر عـن رأي بقائمة أدلة الثبوت ولم تعمل من جانبها علي تقصي وجه الحـق فـي الـدعو
تـلــك الســـلطة وهـــي خصـــم ـفــي اـلــدعوى والمحكمـــة ال تتقـيــد برأيهـــا وال تأخـــذ بأدلتهـــا دون بحـــث دـفــاع 
المتهم وتحقيقه بلوغا لغاية األمر فيه خاصة إذا كان هامـا وجوهريـا كالـدفاع السـالف الـذكر وهـو مـا 

 .عاب الحكم بالقصور المبطل الموجب للنقض 
ع كــذلك أن تفطــن إلصــابات الطــاعن ومــا بمالبســة مــن تمزـقـات وكــان عـلـي محكمــة الموضــو 

وعالقـة ـكـل ذـلـك بحاـلـة الـدفاع الشــرعي الـتـي تمســك بهـا والـتـي ـتـدل عليـهـا واقعـات اـلـدعوى لـمـا لتـلـك 
اإلصـابات واآلثـار مـن أدلـة علـي حـدوث اعتـداء علـي الطـاعن فـي وقـت الحـادث ويؤكـد دفاعـه بـأن 

أن االعتـداء بـه إحـداث اإلصـابات البالغـة أو التـي قـد المجني عليه هاجمه بجسم صـلب حـاد مـن شـ
 .تؤدي إلي الوفاة 

ٕواذ فـات المحكمـة ذلـك واذ لـم تفطـن إلـي إصـابات الطـاعن وال مـا بمالبسـه مـن تمزقـات فـإن   ٕ
حكمهــا يكــون معيـبـا إذ كــان يتعــين عليهــا تحقـيـق ذـلـك اـلـدفاع بلوغــا لغاـيـة األمــر فـيـه بمعرـفـة الخبـيـر 

شرعي إذ ال يجوز ألحـد سـواه الخـوض فـي هـذه األمـور الفنيـة الخالصـة ثـم المختص وهو الطبيب ال
ٕتقول بعد ذلك كلمتها فـي نتيجـة ذلـك التحقيـق واذ فاتهـا ذلـك فـإن حكمهـا يكـون معيبـا كـذلك لقصـوره 

 .بما يستوجب نقضه 
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ن تـنــاقش إصـــابات يتـعــين عـنــد البحـــث لحاـلــة اـلــدفاع الشـــرعي وقـبــل رـفــض اـلــدفاع بتوافرهـــا أ 
 .ٕالطاعن وسببها وصلتها باالعتداء الذي وقع منه واال كان الحكم قاصرا 

 )٢٧٣ ص ٣٨ ق السنة ٢٢ لسنة ٢١٣٤ طعن ٢٦ ص ١٤ السنة ١٤/١/١٩٦٣نقض (
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مدي فقد قعدت المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه عن بحث حالة الطاعن العقلية و
ســـالمتها وخلوهـــا ـمــن المـــرض العقـلــي اـلــذي يـعــدم حرـيــة االختـيــار واإلرادة رغـــم أن ظـــروف اـلــدعوى 
والمالبسات المحيطة بها ترشـح لتـوافر تلـك الحالـة إذ ردد الطـاعن فـي دفاعـه عـن نفسـه بالتحقيقـات 

امــل أـنـه كــان ـفـي حاـلـة ذهــول وـقـت ارتكــاب الواقعــة وـلـم يكــن ـيـدري شــيئا وـلـم يكــن ـفـي حاـلـة إدراك ك
ووعــي تــام عنــد مقارفـتــه تلــك االفعــال الماديــة الـتــي ارتكبهــا ضــد المجنــي علـيــه بالســكين التــي ـكــان 

 . يحملها وأوقع بها إصابات متعددة 
وهو ما يفيد تمسكه بالـدفع بانعـدام مسـئوليته لتـوافر حالـة الجنـون فـي جانبـه والمـرض العقلـي 

 عقوبـات والتـي تـنص علـي أنـه ال ٦٢بالمـادة أو العصبي الذي يعفيـه مـن المسـئولية الجنائيـة عمـال 
محــل لمســئولية المــتهم وعقاـبــه إذا ارتكــب الفعــل اإلجراـمــي المنســوب إليــه وهـــو فــي حالــة جـنــون أو 

 .مرض عقلي 
والشك أن تلك الحالة تستشف من خالل دفاع الطاعن وأقواله وأن لم يتمسك بهـا صـراحة إذ 

منهــا إال تلــك الحالــة وألنــه ال يشــترط فــي هــذا الــدفع أن ال تفيــد تلــك األقــوال هــذا المعنــي وال يســتدل 
يكـــون قـــد أبـــدي بألفـــاظ معينـــة أو عبـــارات خاصـــة إذ أن أيـــة عبـــارة تكفـــي العتبـــار الـــدفع بـــالجنون 
مطروحــا علــي المحكمــة مادامــت داـلـه بــذاتها علــي هــذه الحالــة فــي معنــي واضــح ال يشــوبه لــبس أو 

 .غموض 
لي بأقوال تفيد حتما أنـه لـيس فـي كامـل قـواه العقليـة وأنـه وهو الحال بالنسبة للطاعن الذي أد

يعــاني المــرض العقلــي المتقطــع والــذي يبــدو المــريض فــي خاللــه لــبعض الوقــت عــاقال ومعــافى ثــم 
 .تنتابه حالة المرض ويرتكب أفعاال غير إرادية ثم يعود بعد ذلك إلي حالته األولي 

 ببحــث حالــة الطــاعن العقليــة ولــو لــم وهــو مــا كــان يتعــين علــي محكمــة الموضــوع أن تعتنــي
ـيـدفع هــو أو الـمـدافع عـنـه بقـيـام الـعـذر المعـفـي للعـقـاب بســبب مرضــه العقـلـي اـلـذي افـقـده الـقـدرة عـلـي 
االختيار واإلرادة وذلك بإيداعه إحدى مستشفيات العالج العقلي والنفسي لتقـدير مـدي تمتـع الطـاعن 

 .ه في حالة ثبوت هذا المرض بقواه العقلية وقت الحادث من عدمه ومدي مسئوليت
وال محـــل للـقــول ـفــي هـــذا الصـــدد ـبــأن الطـــاعن أجـــاب عـلــي كاـفــة األســـئلة الـتــي وجهـــت إلـيــه 
بإجابات ظاهرة التماسك ولم تظهر عليه عالمات الجنـون أو المـرض العقلـي أثنـاء اسـتجوابه أو فـي 

الســتدالل علــي ســالمة فتــرة حبســه االحتيــاطي أو لحظــة مثولــه أمــام المحاكمــة أثنــاء محاكمتــه ألن ا



 ٦٠

أـقــوال المـــتهم وعـــدم تقصـــي ـقــواه العقلـيــة مـــن خـــالل إجابـتــه بالتحقيقـــات أو الجلســـة غـيــر ســـديد ألن 
األمراض العقلية مخادعة كما هو معلوم للكافة فقد يبدو المريض بـالمرض العقلـي سـليما مـن خـالل 

واآلفة العقلية والتي تجعلـه إجاباته علي ما يوجه إليه من أسئلة وهو في الحقيقة يعاني ذلك المرض 
 .غير مسئول عن أفعاله اإلجرامية عند ارتكابها 

هذا إال أن األسباب التـي سـاقها الطـاعن عـن بواعـث القتـل وأسـبابه ومـا أوردتـه زوجتـه بأنهـا 
كانت علي عالقة أثمة مع المجني عليه بالقوة وأنه أنجب منها الطفل الذي كتبته في شهادة الميالد 

 الطاعن كل ذلك كان مـن األسـباب القويـة التـي أصـابت الطـاعن بمـرض عقلـي مفـاجئ باسم زوجها
افقده القدرة علي التمييز واإلدراك خاصـة وأن المجنـي عليـه كـان وال يـزال مصـرا علـي اعتدائـه علـي 
زوجته واغتصـابها بـالقوة رغـم أنـه زوج شـقيقتها وقـد تمكـن مـن إزالـة بكارتهـا قبـل الـزواج والزال علـي 

 .ه بمواصلة تلك العالقة اآلثمة بعد زواجها من الطاعن ولعدة مراتإصرار
هــذا إال أنــه مــن المقــرر أن المــرض النفســي أو العصــبي قــد يكــون مــن الشــدة علــي الجــاني 
بحيــث أن لــم يفقــده قــواه العقليــة فإنــه يــؤثر فــي تصــرفاته وبالتــالي فــي مســئوليته ويصــح اعتبــاره مــن 

 كـان يقتضـي مـن المحكمـة تحقيـق حالـة الطـاعن العقليـة ومـا إذا الظروف القضائية المخففة وهو مـا
كان مريضا بمرض عقلي أو عصبي أو نفسي ومدي أثر ذلك علـي مسـئوليته وذلـك بإيداعـه إحـدى 
المستشفيات لألمراض العقلية لتقدير حالته بمعرفة المختصين وأهل الخبرة فـي هـذه األمـراض وذلـك 

 مسـئولية كاملـة عـن تلـك األفعـال ومعاقبتـه بالحـد األقصـى لعقوبـة قبل الحكم بإدانته باعتبـاره مسـئوال
 .القتل مع سبق اإلصرار التي قضت بها المحكمة 

ومـمــا يجـــدر اإلشـــارة إلـيــه أن اـلــدفاع عـــن الطـــاعن تمســـك ـبــذلك أثـنــاء المحاكـمــة عـنــدما أورد 
أـنــه ـكــان بمحضــر الجلســـة مــا نصـــه أن الطـــاعن كــان ـفــي حالــة نفســـية وعقلـيــة ســيئة للغاـيــة لدرجــة 

يجـلـس ويستســلم للبـكـاء ـفـي غرفـتـه منـفـردا خاصــة بعــد أن عـلـم أن زوجـتـه حمـلـت ســفاحا ـمـن المجـنـي 
علـيــه وأنجـبــت وـلــدها وهـــي عـبــارات صـــريحة داـلــة عـلــي تمســـك اـلــدفاع بعـــدم مســـئولية الطـــاعن عـــن 
جريمته للمـرض العقلـي الـذي يعانيـه وهـو مـا كـان يقتضـي مـن المحكمـة تحقيـق هـذا الـدفع الجـوهري 

 .غا لغاية األمر فيه أو الرد عليه بما يسوغ إطراحه إن شاءت اإللتفات عنه بلو
ولكنهــا أمســكت عــن ذلــك وخــال حكمهــا مــن ثمــة أســباب ســائغة تـبـرر إطراحــه رغــم ـتـوافر مــا 
 ٕيرشح لجديته ومن ثم كان الحكم معيبا واجب النقض واإلحالة لقصور تسبيبه واخالله بحق الدفاع 

 .�/�� �012 345� 

 ٕه ال يجوز للمحكمة الرد علي الدفع بجنون المتهم واعفائه من المسئولية للمرض العقلي بأن 
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باالستناد إلي أقوالـه بالتحقيقـات عنـد اسـتجوابه بـل ينبغـي إيداعـه بالمستشـفي المخـتص لبحـث حالتـه 
 .العقلية بمعرفة المختصين من األطباء وأهل الخبرة وأال كان الحكم معيبا واجب النقض 

 )ق٥٠ لسنة ٢٢٨٥ طعن ٣٥ رقم ٢١٨ ص ٣٢ السنة ٤/٣/١٩٨١نقض (

 ;�<= 345� 

أن المـرض النفســي اـلـذي يصــيب الـمـتهم وأن ـلـم يكـن يصــلح إلعفاـئـه ـمـن المســئولية الجنائـيـة  
 .عن الجريمة المتهم بارتكابها إال أنه يصلح أن يكون من األعذار القضائية المخففة للعقاب 

 ) ق٤٨ لسنة ١٥٣٢١ طعن ٤١رقم  ٢٤٦ ص ٣٢ السنة ٧/٢/١٩٨١نقض (
 ���	 ����	 

 ������	 � ��� ���� 

فقد استدلت محكمة الموضوع علي توافر نيـة القتـل لـدي الطـاعن مـن خـالل األفعـال الماديـة  
ٕالتــي ارتكبهــا ضــد المجنــي عليــه واحداثــه بــه إصــابات قطعيــة متعــددة وفــي أجــزاء قاتلــة مــن جســمه 

غت أحـد عشـر إصـابة إحـداها بالرئـة اليسـري ومزقهـا ممـا اسـتدلت بسكين حاد وأن تلك اإلصابات بل
مـعـه المحكـمـة عـلـي وحشــية الـعـدوان وأن الطــاعن ـلـم يقصــد التهدـيـد كـمـا أدعــي وهــو اســتدالل قاصــر 
ألن األفعال المادية التي ارتكبها الطاعن ضد المجني عليها مهما تعددت ول كانت قـد إصـابته فـي 

لقطــع بـتـوافر نـيـة القـتـل ـلـدي الطــاعن ألن تـلـك النـيـة أمــر داخـلـي مواضــع قاتـلـة مــن جســمه ال يكـفـي ل
يضـــمره الجـــاني ـفــي نفســـه وال ســـبيل لكشـــفه إال ـمــن خـــالل الظـــروف والمالبســـات المحيطـــة بالواقعـــة 
والتــي تقطــع بثبــوت تلــك النيــة واســتقرارها فــي نفــس الجــاني ولهــذا فــإن علــي المحكمــة أن تــورد فــي 

ذكورة من األسباب ما يكفي للقول بأن الطاعن ارتكب تلك األفعال حكمها عند التدليل علي النية الم
ٕقاصــدا قتــل المجنــي عليــه وازهــاق روحــه وذلــك مــن خــالل الظــروف والمالبســات التــي أحاطــت بــه 

 .وبالواقعة ذاتها وهو ما قصر الحكم في بيانه ولهذا كان معيبا لقصوره واجب النقض 
 ) ق٦٥ لسنة ١٤٧٥٣ طعن ١٤/١٠/١٩٩٧نقض (

 ) ق٥٢ لسنة ٢٢٧١ طعن ١٨٢ رقم ٨٨٧ ص ٢٣ السنة ١٦/١١/٨٢قض ن(
كما قصر الحكم المطعون فيه كذلك في بيـان ظـرف سـبق اإلصـرار المشـدد والـذي أدي إلـي  

إيقاع عقوبة اإلعدام ضد الطاعن إذ استدل عليه من إعـداده السـكين التـي اسـتعملها فـي القتـل ومـن 
شاهده حتى انهـال عليـه بتلـك اآللـة طعنـا عـدة مـرات حتـى مفاجئته المجني عليه في مسكنه وما أن 

فاضــت روحــه وهــو اســتدالل قاصــر ألن الســكين المســتعمل ـفـي الحــادث عــادي وموجــود ـلـدي الكاـفـة 
 .وال يحتاج إلي إعداد سابق الستعماله في الجريمة 
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دث فضال عن أن المحكمة لم تضع في اعتبارها المناقشة التي دارت بين الطـرفين قبـل الحـا 
بأنهــا ســمعت مشــادة بــين الطــاعن والمجنــي عليــه بمســكن (...) مباشــرة وال مــا شــهدت بــه الشــاهدة 

األخير وهو ما يدل علي أن تماسكا حدث بينهما وأن هناك اعتـداء متبـادال بـين الطـرفين فـي خاللـه 
ينفـي أصيب الطاعن بإصابات خطيرة بيده وذراعه أحدثها به المجنـي عليـه أثنـاء المشـاجرة وهـو مـا 

ظرف سبق اإلصرار المشدد إذ ال يمكن القـول مـع وجـود هـذه المشـاجرة أن الطـاعن ارتكـب جريمتـه 
عــن إصــرار ســابق وفكــر هــادئ ومســتمر كمــا يســتحيل عقــال القــول بتــوافر ظــرف اإلصــرار المشــدد 
خاصة في ظل ظروف الواقعة والمالبسات المحيطـة إذ مـن غيـر المتصـور أن الطـاعن كـان هـادئ 

ت ارتكاب جريمته بعيدا عن ثورة الغضب بعد أن علم من زوجته أن المجني عليه يعاشـرها البال وق
جنسيا رغما عنها استمرارا ألفعاله الوحشية التـي مارسـها معهـا قبـل الـزواج إذ انتهـز فرصـة أنـه زوج 
شــقيقتها وـنـال منهــا شــرفها وأهــدر عــذريتها وـلـم يتوـقـف عــن ذـلـك بعــد زواجهــا مــن الطــاعن ـبـل أصــر 

 موقفه اإلجرامي الشائن وواصل االعتداء جنسيا عليها وأنجب منها طفال أقرت زوجته بأنه من علي
المجنــي عليــه إذ واقعهــا جنســيا ثــم أعقــب ذلــك شــعورها بالحمــل وأنجبــت منــه طفــال وهــذه الظــروف 
جميعها كانت كافية وال شك لتعطيل فكر الطاعن نهائيا وتجعله يعيش فـي ثـورة عارمـة ودائمـة وفـي 

طراب ذهنـــي مســـتمر وفـــي غضـــب اتجـــاه المجنـــي عليـــه تملـــك نفســـه بمـــا يكفـــي لطمـــس بصـــره اضـــ
 وبصيرته وال يجعله في حاله تمكنه من تدبر أمره والتفكير بهدوء وروية في جريمته 

هذا وال يمكن بحال إنكـار الحالـة الذهنيـة المضـطربة التـي عاشـها الطـاعن خـالل الفتـرة التـي  
ي عليـه اعتـدي علـي شـرفه وشـرف زوجتـه التـي اغتصـبها بـالقوة وبـين انقضت بـين علمـه بـأن المجنـ

الوـقـت اـلـذي وقعــت فـيـه الجريمــة إذ جاشــت ـفـي نفســه وال شــك االضــطرابات وحــاالت الغضــب الـتـي 
ـتـذهب العـقـل ويســتحيل معهــا إدراك عواـقـب تـلـك الجريمــة تقلـيـب األمــر ـفـي شــأن ارتكابهــا إذ ـلـم يكــن 

 .لهادئ عن روية واتزان هناك من الوقت ما يسمح بالتفكير ا
والـقـول بغـيـر ذـلـك ينطــوي عـلـي مجاـفـاة ظــاهرة للواـقـع الثاـبـت ـفـي اـلـدعوى مــن أـقـوال الطــاعن  

وزوجـتـه والظــروف المحيطــة بهــا والتــي تنطـبـق بجــالء ـبـأن ســبل التفكيــر الهــادئ المطمــئن كاـنـت قــد 
ك المجنــي ســدت تمامــا أمــام الطــاعن وأصــبحت مســتحيلة بعــد أن ســيطر عليــه الغضــب كليــة لســلو

 عليه الشائن الذي ينطوي علي أحط األفعال التي ال تصدر إال من وحش عديم الضمير واإلحساس 
ولهــذا فــإن اســتدالل المحكمــة علــي تــوافر ظــرف ســبق اإلصــرار المشــدد فــي جانــب الطــاعن  

 .يكون مشوبا بالتعسف في االستنتاج فضال عن الفساد في االستدالل بما يوجب نقضه واإلحالة 
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بأـنـه يشــترط لـتـوافر ســبق اإلصــرار ـفـي حــق الجــاني أن يـكـون ـقـد تســني ـلـه التفكـيـر ـفـي عمـلـه  
والتصــميم علـيـه ـفـي هــدوء وروـيـة ـفـإذا كــان مــا أورده الحكــم ـفـي هــذا الشــأن ال يعــدو إال مجــرد تردـيـد 

توفر به مقومات لوقائع الدعوى كما أوردها وبسطا لمعني سبق اإلصرار وشروطه فإن ذلك مما ال ي
 )١٩٣ ص ١٧نقض السنة .(هذا الظرف بما يصم الحكم بالقصور المبطل 

وال محــل للقــول ـفـي هــذا الصــدد بأـنـه مضــت مــدة طويـلـة ـبـين وقــائع اغتصــاب المجـنـي علـيـه  
لزوجة الطاعن كرها عنها لنفي سبق اإلصرار لديه ألن العبرة في تقدير هـذا الظـرف ليسـت بمضـي 

صــميم علــي الجريمــة ووقوعهــا بــل العبــرة هــي بمــا يقطــع ذلــك الــزمن مــن تفكيــر الــزمن لذاتــه بــين الت
وتصـــميم طـــال هـــذا اـلــزمن أم قصـــر فمـــادام الجـــاني قـــد انتابـــه الغضـــب وقـــد ارتكـــب فعـلــه فـــي ثـــورة 
االنفعــال الــذي اخــذ يتزايــد مــع مضــي الوقــت ولــم يرتكــب جريمتــه بهــدوء ورويــة ومــن ثــم يكــون هــذا 

رجـه ذلـك الغضـب عــن طـوره وجمـح بـه ودفعـه إلـي ارتكـاب الجريـمـة الظـرف غيـر متـوافر بعـد أن أخ
 .وهو الحال بالنسبة للطاعن كما سلف البيان 

 )٣ بند ٧٤٤ مجموعة الربع قرن ص ٢٨/١٠/١٩٤٠ ق جلسة ١٠ لسنة ١٥٩٦ الطعن رقم ٥١٠ ص ٢٨نقض السنة (

ر الـبطالن بمـا وحيث أنه لما تقدم جميعه فإن الحكم المطعون عليه يكون وقـد ران عليـه عـوا
 .يستوجب نقضه واإلحالة 

ولما كان هذا الحكم قد قضي باإلعدام ومـن ثـم فـال محـل لطلـب وقـف تنفيـذه إذ أنـه موقـوف 
 .بقوة القانون لحين الفصل فيه بمعرفة محكمة النقض 

 ���� 
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 . قبول الطعن شكال -
 . فيه مجددا من دائرة أخرى  وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واإلحالة للفصل-

 وكيل الطاعن 
     بهاء الدين أبو شقه 
      المحامي بالنقض 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
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 من محكمة امن الدوله ٢١/٥/٢٠٠٣ عن الحكم الصادر بجلسة االربعاء -طاعن  -... المثار من  

 كلى ٢٠٠٢ لسنه ... جنايات قسم ثان مدينه نصر المقيدة برقم ٢٠٠٢لسنه ... القضية رقم العليا بالقـاهرة فى 

شرق القـاهره والقـاضى بمعاقبة الطاعن باالشغال الشاقة المؤبده وبتغريمة مبلغ الف جنيه وبمصادرة 

 السيارتين المضبوطتين واالجهزة الكهربائية المضبوطه 

الحكم المطعون فيه بطريق النقض بمحبسة بسجن عنبر وقد قرر الطاعن شخصيا بالطعن على  

  تتابع... تحت رقم ٢٧/٥/٢٠٠٣الزراعه بطرة بتاريخ 

واذ تم اعداد وتوقيع مذكرة اسباب الطعن الماثلة من محامي مقبول للمرافعه امام محكمه  

ن ذلك فريد عباس حسن الديب المعروف باسم فريد الديب المحامي بالنقض فـا/ النقض هو االستاذ

 يفصح عن قبول الطعن شكال 

�א�وא�����

 اتهمت النيابه العامه كل من  
 )اعن الط(     ...  -١
٢-  ...  
٣-  ...  
٤-  ...  
٥-  ... 
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٦-  ...  
٧-  ...  
٨- ... 
٩- ...  

 بدائرة قسم ثان مدينه نصر ٢٦/٣/٢٠٠٢ وحتي ١٩٩٩بانهم خالل الفتره من عام  
 محافظه القاهره 

מ�א	ول�א�:�אو	����

بصفته موظفا عموميا طلب لنفسه ولغيره واخذ عطايا الداء عمل من اعمال وظيفته بان طلب  .١
من المتهم الخامس مبالغ مالية قدرها مليون ومائتان واثني عشر الف جنيه اخذ منها مبلغ 

ات والبالغ ثمانمائه وسته واربعين الف وخمسمائة جنيه واالجهزة الكهربائية المبينه وصفا بالتحقيق
قيمتها سبعه وستون الف ومائتان جنيه ومبلغ مائه وخمس وخمسين الف جنيه من قيمه 
السيارتين الموضحتين باالوراق على سبيل الرشوه مقابل اسناد تنفيذ عدد من المشروعات 

مصلحة لشركته وصرف مستحقاته لدي تلك الجهه عن المشروعات التى الاالنشائية الخاصة ب
 .نفذها 

ته سالفه البيان طلب واخذ عطايا الداء عمل من اعمال وظيفته بان طلب من المتهم بصف .٢
السادس مبلغ خمسمائة وخمسه االف جنيه اخذ منه مبلغ اربعمائة وخمسه وخمسين الف جنيه 

مصلحة لشركته العلى سبيل الرشوه مقابل اسناد تنفيذ عدد من المشروعات االنشائية الخاصة ب
 ها عن المشروعات التى نفذها وصرف مستحقاته لدي

�א���מ�א������:�������

مصلحة طلب واخذ عطايا الداء عمل من اعمال وظيفته ال رئيس -بصفته موظفا عموميا  
بان طلب واخذ من المتهم الخامس مبلغ عشرين الف جنيه واالجهزه الكهربائية والمنقوالت 

لغ قيمتها سته وتسعون الف جنيه على سبيل والمشغوالت الذهبية المبينه وصفا بالتحقيقات والبا
مصلحه لشركته وصرف الالرشوه مقابل اسناد تنفيذ عدد من المشروعات االنشائية الخاصة ب

 مستحقاته لدي تلك الجهه عن االعمال التى نفذها 
�א���מ�א������:�������

ب واخذ عطايا طمصلحه البصفته موظفا عموميا مدير االدارة العامه للدراسات والتصميمات ب .١
الداء عمل من اعمال وظيفته بان طلب واخذ من المتهم الخامس االجهزه الكهربائية المبينه 
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وصفا بالتحقيقات والبالغ قيمتها اربعه االف ومائة جنيه وتنفيذ اعمال انشائية بفيال مملوكه له 
 الهندسية بمدينه الشروق قيمتها خمسه وعشرون الف جنيه وذلك مقابل اعتماده الرسومات

لمصلحه وتسهيل صرف مستحقاته لدي تلك الجهه عن االخاصه بالمشروعات التى ينفذها 
 .االعمال التى نفذها لها 

بصفته سالفه البيان قبل من المتهم الخامس مبالغ ماليه قدرها تسعه وثالثون الف جنيه مقابل  .٢
حقة عن المشروعات التى ما اداه له من عمل من اعمال وظيفته وهو اعتماد مستخلصاته المست

 .نفذها لجهه عمله وتمكينه من صرف قيمتها وكان ذلك بقصد مكافاته وبغير اتفاق سابق
�א���מ�א��א���:��א����

مصلحه طلب واخذ البصفته موظفا عموميا مهندس باالدارة العامه للدراسات والتصميمات ب 
م الخامس مبالغ ماليه وعطايا قدرها عطايا الداء عمل من اعمال وظيفته بان طلب واخذ من المته

ثالثون الف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اعتماد مستخلصاته عن المشروعات التى نفذها لجهه 
 عمله وتسهيل صرف مستحقاته لديها

�א���מ�א����س�:�������

قدم عطايا لموظفين عموميين الداء اعمال من اعمال وظائفهم بان قدم للمتهمين من االول  
تي الرابع المبالغ الماليه والعطايا المبينه باالتهامات السابقه على سبيل الرشوه مقابل اسناد تنفيذ وح

مصلحه لشركته وتمكينه من صرف قيمته تنفيذ تلك العدد من المشروعات االنشائية الخاصة ب
 االعمال 
��א���מ�א���دس�:���د���

ته بان قدم للمتهم االول مبالغ ماليه قدم عطايا لموظف عمومي الداء عمل من اعمال وظيف 
قدرها اربعمائة وخمسة وخمسون الف جنيه على سبيل الرشوه مقابل اسناد تنفيذ عدد من 
المشروعات الخاصه بجهه عمله لشركته وصرف قيمه مستخلصاته المستحقه عن االعمال التى 

 نفذها منها 
�������:����א��������א���

لمساعدة مع المتهم الخامس فى ارتكاب جريمه تقديم الرشوة اشتركت بطريقي االتفاق وا 
للمتهم االول بان اتفقت معه على تقديم مبالغ ماليه وعطايا عينيه للمتهم المذكور على سبيل 
الرشوه وساعدته فى ذلك بمده بمعلومات تتعلق بالمشروعات المزمع طرحها للتنفيذ من قبل جهه 

 ا الى شركته واجراء صرف مستحقاته عن االعمال التى نفذها عملها والتى قدمت الرشوه السناده
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 فتمت الجريمه بناء على هذا االتفاق وتلك المساعدة 
�א���מ�א����ن�:�������

اشترك بطريقي االتفاق والمساعدة مع المتهم االول فى ارتكاب جريمة الرشوه المبينه بالتهمه اوال  .١
اليه وعطايا على سبيل الرشوه من المتهم الخامس بان اتفق معه على ارتكابها بطلب مبالغ م
سياره التى قدم المتهم الخامس من قيمتها مبلغ مائه الوساعده فى ذلك بان باشر اجراءات شراء 

 الف جنيه على سبيل الرشوه فتمت الجريمة بناء على هذا االتفاق وتلك المساعدة
علمه بذلك بان قبل واخذ من عين الخذ عطايا قدمت لموظف عمومي على سبيل الرشوه مع  .٢

المتهم الخامس مبلغ قدره خمسه وستين الف جنيه طلبها المتهم االول على سبيل الرشوه وعينه 
 الخذها 
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اخفيا شيئا متحصال من جناية مع علمهما بذلك بان تسلما السيارة وقاما بترخيصها باسم  
اسعه واخفاها المتهم الثامن فى احد الجراجات مع علمهما بكونها متحصلة من جناية المتهمة الت

 رشوة المتهم االول 
 ٤٤ثانيا ، ثالثا ، /٤٠واحالتهم الى محكمه امن الدوله العليا بالقاهره طالبة معاقبتهم بالمواد  

  من قانون العقوبات ١١٠ مكررا ، ١٠٨ مكررا ، ١٠٧ ، ١٠٥ ، ١٠٣مكرر ، 
 قضت محكمه امن الدولة العليا بالقاهره حضوريا بالنسبة ٢١/٥/٢٠٠٣جلسة االربعاء وب 

 :للمتهمين جميعا بما يلى 
 باالشغال الشاقة المؤبدة عما اسند اليه من اتهام ) الطاعن ( ... بمعاقبة المتهم االول  :اوال 
  اتهام مدة سبع سنوات عما اسند اليه من... بمعاقبه المتهم الثاني  :ثانيا 
 االشغال الشاقة مدة خمس سنوات عما اسند اليه من اتهامب... بمعاقبة المتهم الثالث  :ثالثا 
 باالشغال الشاقة مدة ثالث سنوات عما اسند اليه من اتهام ...  بمعاقبة المتهم الرابع  :رابعا 

 من العقاب ... السادس و... باعفاء كل من المتهمين الخامس : خامسا 
 باالشغال الشاقة مدة خمس سنوات عما اسند اليه من اتهام...  بمعاقبة المتهم الثامن :سادسا 
 سنتين مع الشغل والنفاذ عما اسند اليها من اتهام... بحبس المتهمة التاسعه : سابعا 
 مما اسند اليها من اتهام ... ببراءة المتهمه السابعه  :ثامنا 
 ه االول والمتهم الثامن مبلغ الف جنيه لكل منهم بتغريم كل من المتهمين االربع: تاسعا 
 بمصادرة السيارتين المضبوطتين واالجهزه الكهربائية المضبوطه وكذا مبلغ مائة وخمسين : عاشرا 
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 الف جنيه المضبوط مع المتهم االول والزمتهم المصاريف الجنائية  
لنسبة للمتهم االول وهذا هو الحكم محل الطعن بطريق النقض الماثل فيما قضى به با 

 )الطاعن (
�א��� �א�ط�ن�
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ذلك ان الحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعه الدعوي التى دان الطاعن عنها على  
وراقها وماتم فيها من حيث ان وقائع الدعوي حسبما استخلصتها المحكمه من ا" القول بان 

 قد طلب واخذ - الطاعن -... تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة تخلص فى ان المتهم االول 
كل على حدة ... والسادس صاحب شركة .... صاحب شركة ... من كل من المتهمين الخامس 

ن المتهم مبالغ ماليه وعطايا على سبيل الرشوه الداء عمل من اعمال وظيفته وذلك بان طلب م
الخامس مبالغ ماليه مجموع قيمتها مليون ومائتين واثنتي عشر الف جنيه واخذ منه مبالغ مجموع 
قيمتها ثمانمائة وسته واربعين الف وخمسمائة جنيه كما طلب منه واخذ االجهزة الكهربائية المبينه 

 منه ايضا مبلغ مائة وصفا وقيمة بالتحقيقات والبالغ قيمتها سبعه وستين ومائتي جنيه وكذلك اخذ
وخمسه وخمسين الف جنيه كجزء من ثمن السيارتين الموصوفتين باالوراق كما ان المتهم االول 
بصفته السابقه طلب من المتهم السادس مبالغ ماليه مجموع قيمتها اربعمائة وخمسه وخمسين الف 

صلحه لكل شركة يملكها مالجنيه وذلك مقابل اسناد تنفيذ عدد من المشروعات االنشائية الخاصه ب
 "احد هذين المتهمين وصرف مستحقاتها عن المشروعات التى نفذتها الى مالكها 

وهذا من الحكم الطعين قصور يبطله النه مشوب بالتعميم واالجمال واالبهام اذ احال الحكم  
 الحكم الى الى ما ورد بالتحقيقات دون تبيان لما ورد بالتحقيقات للتحقق من سالمه ماخذه كما جنح

دون ان يوضح تلك " مصلحة العدد من المشروعات االنشائية الخاصة ب" التعميم والتجهيل بقوله 
 المشروعات او يحدد ولو مشروعا واحدا منها مما يبطل الحكم ويستوجب نقضة 

اذ من المقرر فى قضاء محكمه النقض انه يجب ان تبني االحكام الجنائية على الجزم  
 من قانون االجراءات ٣١٠ي الظن واالحتمال كما ان الشارع يوجب فى المادة واليقين ال عل

 الجنائية ان يشتمل الحكم على االسباب التى بني عليها واال كان باطال
والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد االسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجه هي له سواء  

ي يتحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيان جلي  ولك-من حيث الواقع او من حيث القانون 
مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه 
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 تسبيب االحكام باو وضعه فى صوره مجمله فال يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجا
واقعه كما صار اثباتها بالحكم واليمكن محكمه النقض من مراقبة صحه تطبيق القانون على ال

وعليه فمتي كان الحكم لم يبين بوضوح وتفصيل االدوات والمهمات المقول باختالسها وكانت احاله 
الحكم على االسانيد التى تضمنها تقريري الجرد دون ان يعني بذكرها وتفصيالتها فان ذلك اليكفي 

 فى بيان اسباب الحكم باالدانه 
 ١٤٢٩ طعن رقم - ٣و٢٧/٢ قاعدة رقم - ١١٤ ص - ٢٤ س - ٢٩/١/١٩٧٣نقض جنائى ( 

 ) القضائية ٤٢لسنه 
 ٩٢٤٠ طعن رقم - ١١١/٤ قاعدة رقم - ٧٢٧ ص - ٤٨ س - ٢/٧/١٩٩٧نقض جنائي ( 

 ) القضائية ٦٥لسنه 
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دافع المدافع عن الطاعن بانتفاء اختصاص الطاعن باى عمل من االعمال التى قيل انها  
مقابل الرشوة المزعومه باعتباره شرطا جوهريا فى جريمه الرشوه ودلل على ذلك بقرار توصيف 

اختصاصات للطاعن بتلك االعمال وبقرار واختصاص وظيفه رئيس المصلحه التى التشمل اى 
 الى ٦راجع الصفحات من ( توصيف واختصاصات الشاهد السابع الذى يختص بتلك االعمال 

 من ٢ دوسية وحافظه رقم ٢١ من مذكرة نقاط مرافعه المدافع عن الطاعن المعاله تحت رقم ١٥
 )حوافظ مستندات الطاعن 

وعما اثاره ) "  من الحكم ٤٣ ، ٤٢ص ( وله وقد رد الحكم الطعين على هذا الدفع بق 
فى االعمال التى قيلت ) الطاعن(الدفاع ودفع به الدعوي من عدم وجود اختصاص للمتهم االول 

انه تقاضى الرشوه مقابل ادائها من اعمال وظيفته وهي اعمال ادراج اسماء المقاولين فى 
ردود بان المتهم بحكم انه الرئيس المناقصات المحدودة وكذلك صرف مستحقاتهم فهذا الدفع م

االعلى لهذه المصلحه فان ذلك مؤداه ان له اتصال واختصاص فى جميع اعمالها بحيث ان هذه 
االعمال جميعا تتصل باعمال وظيفته بحكم هذا الموقع الوظيفي وهو ماثبت للمحكمه من اوراق 

ين ويزاولهما وقد ثبت ذلك من الدعوي ووقائعها من انه كان يتدخل تدخال كامال فى هذين العمل
اقوال شهود االثبات من موظفي المصلحه سيما ماقررته الشاهدة التاسعه انه بعد قدومه اصدر 
قرارات وتعليمات جعلت السلطة العليا والكاملة والمطلقة له شخصيا فى هذين العملين وتبين 

 وفي وسعه عقد اختصاص للمحكمه انه بحكم رئاسته للمصلحه وبقرارات منه فى وسعه عمل ذلك
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له فى هذين العملين بالقرارات وباالتصال الفعلي بها وجعلها من اعمال وظيفته وهو مافعله وقد 
تساندت اقوال شهود االثبات من موظفي المصلحة فى هذا الشان بما قرره المتهمين الخامس 

له للمتهم االول ولهؤالء والسادس والسابعه وبما ثبت فى تقارير تفريغ المكالمات الهاتفيه المسج
المتهمين الثالثه وبما ورد سابقا لذلك من معلومات وصلت لهيئة الرقابة االدارية ومما ثبت من 
تحرياتها ان ذلك المتهم جعل هذين العملين من اعمال وظيفته فضال انه يتصل بهما بحكم موقعة 

 قبضته عليهما وجعلهما من على رئاسته المصلحة الذى يكفل له ان شاء االتصال بهما واحكام
 اعمال وظيفته وهو ماحدث فعال 

وترديد الحكم الطعين ثالث مرات ان الطاعن بحكم رئاسته للمصلحة وبقرارات منه فى  
وهما مقابل ( وسعه ادراج اسماء المقاولين فى المناقصات المحدوده وكذا صرف مستحقاتهم 

وجعلهما من اعمال وظيفته وهو محض ) ... س والساد... الرشوه التى زعمها المتهمان الخامس 
افتراض وان يكن الحكم قد قال انه حدث فعال اال انه يظل مجرد افتراض وليس واقعا حدث فعال 
كما يقول الحكم الن الحكم لم يدلل على حصوله فى الواقع باي دليل وانما اطلق القول بشانه على 

بيل اصدره الطاعن او تدخل او حتى تداخل عواهنه حيث لم يشر الى قرار واحد من هذا الق
الطاعن فى أي عمل من العملين المشار اليهما مما يصم الحكم بالقصور والفساد فى االستدالل 

 واالستناد الى ما ال اصل له فى االوراق بما يعيبه ويستوجب نقضة 
فى التدليل واستناد الحكم الطعين الى ما وصفه باقوال شهود االثبات من موظفي المصلحة  

على ان الطاعن كان يتدخل تدخال كامال فى هذين العملين ويزاولهما وهو استناد الى دليل وهمي 
مجهل حيث لم يحدد الحكم اسماء هؤالء الشهود ووظائفهم فضال عن ان الشهود الثالثه الذين ربما 

 يقل واحد منهم مثال لم) الشاهد السابع والشاهد الثامن والشاهدة التاسعه: وهم ( يقصدهم الحكم 
هذا القول ال فى تحقيقات النيابه العامة وال فى جلسة المحاكمة بل وقالوا عكس ذلك تماما مما 
يعيب الحكم بالخطأ فى االسناد واالستناد الى ما ال اصل له فى االوراق ومخالفه الثابت باالوراق 

 بما يعيبه ويستوجب نقضه 
اسعه قررت انه بعد قدوم الطاعن اصدر قرارات وقول الحكم الطعين ان الشاهدة الت 

وتعليمات جعلت السلطه العليا والكاملة والمطلقة له شخصيا فى هذين العملين هو زعم معدوم 
االساس النه بالرجوع الى اقوال الشاهده المذكورة يتضح انها لم تقل ذلك قط ال فى تحقيقات النيابه 

 لحكم بالخطأ فى االسناد واالستناد الى ما ال اصل له فى العامه وال فى جلسة المحاكمة مما يصم ا
 االوراق بما يعيبه ويستوجب نقضه 
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وقول الحكم الطعين ان اختصاص الطاعن بالعملين المشار اليهما ثبت من تقارير تفريغ  
المكالمات الهاتفيه المسجلة للطاعن وللمتهمين الخامس والسادس والسابعه دون ان يورد الحكم 

 تلك المكالمات التى استدل منها على اختصاص الطاعن بالعملين المشار اليهما يصم مضمون
الحكم بالقصور المبطل له بما يعيبه ويستوجب نقضة فضال عن انه ال يوجد فى تقارير تفريغ 
المكالمات التليفونيه ثمة مايفيد صحه ماذكره الحكم مما يعيب الحكم ايضا بالخطأ فى االسناد 

 ا ال اصل له فى االوراق بما يعيبه ويستوجب نقضه والقضاء بم
وقول الحكم الطعين ان تحريات هيئة الرقابة االدارية دلت على ان الطاعن جعل هذين  

العملين من اعمال وظيفته وانه يتصل بهما بحكم موقعه على رئاسة المصلحه الذى يكفل له ان 
 اعمال وظيفته هو قول ال وجود له ال فى شاء االتصال بهما واحكام قبضته عليهما وجعلهما من

عضو الرقابة االدارية وال فى اقوال ...  المحرر بمعرفة ١٧/٢/٢٠٠٢محضر التحريات المؤرخ 
العضو المذكور سواء فى تحقيقات النيابه العامه او فى جلسة المحاكمة مما يصم الحكم بالخطأ 

عيبه ويستوجب نقضه فضال عن انه من فى االسناد والقضاء بما ال اصل له فى االوراق بما ي
 المقرر فى القضاء المستقر لمحكمه النقض ان التحريات ال تصلح وحدها دليال او قرينه 

اما مخالفة الحكم الطعين للثابت فى االوراق فتتجلي فى ان الثابت فى اقوال الشاهده  
ين عنها واثبته على لسانها فى تحقيقات النيابه العامة هو عكس ما نقله الحكم الطع... التاسعه 

 فى اعتماد المستخلصات للمقاولين - الطاعن -حيث قررت انه ال اختصاص لرئيس المصلحة 
وانه لم تصدر أي تعليمات شفوية او كتابية من الطاعن ... وانما الذى يعتمدها هو الشاهد السابع 

او ... السادس و... بصرف او بوقف صرف مستخلصات مستحقه الي من المتهمين الخامس 
غيرهما مما يودي بما ذهب اليه الحكم من القول باختصاص الطاعن بالعملين محل مقابل الرشوه 
المزعومه واليغني عن ذلك استناد الحكم الى ادلة اخري فى هذا الصدد وذلك طبقا لمبدأ تساند 

ى ف... الخامس االدله كما وتتجلي مخالفه الثابت فى االوراق ايضا فى ان ما قرره المتهمان 
التحقيقات يستدل منع على عكس ماقاله الحكم من ان اقواله دلت على اختصاص الطاعن 

  بالعملين محل مقابل الرشوة المقول بها 
واما اخالل الحكم المطعون فيه بحق الطاعن فى الدفاع فيتجلي هنا فى ان دفاع الطاعن  

بالعملين محل مقابل الرشوة المزعومه استدل من بين ما استدل به على عدم اختصاص الطاعن 
 الذى قدمة دفاع الطاعن طي حافظته - الطاعن -بقرار توصيف واختصاصات رئيس المصلحة 

الثانيه والذى يثبت عدم اختصاص الطاعن بالعملين المذكورين وبقرار توصيف واختصاصات 
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هما قرار رسمي قاطع فى الذى يثبت انه هو المختص بالعملين المذكورين وكال... الشاهد السابع 
الدالله على انحسار اختصاصات الطاعن عن العملين محل مقابل الرشوه المزعومه ومع ذلك 
ورغم اهمية هذين القرارين وجوهريتهما فى تاكيد دفاع الطاعن فان الحكم الطعين لم يعرض لهما 

 ا يعيبه ويستوجب نقضة ايرادا وردا مما يصم الحكم بالقصور واالخالل بحق الطاعن فى الدفاع بم
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عمدت جهه الضبط الى تقديم اوراق النيابة العامه منتزعه انتزاعا من سياقها فى ملفات  
وة المزعومه طلبت او دفعت عمليات المقاوالت التى زعم المتهمان الخامس والسادس ان الرش

بمناسبتها وهذا االنتزاع واالجتزاء المخل كان هو السبب الذى حدي بالمدافع عن الطاعن الى ان 
 ضم جميع تلك الملفات ووقتئذ سالت المحكمه المدافع عن الطاعن ٢٠/٧/٢٠٠٢يطلب بجلسة 

 بالحصول على صور عما اذا كانت مقتضيات دفاعه تستلزم ضم الملفات ام يكفيه التصريح له
رسمية منها فاجاب بان مقتضيات دفاعه تستلزم الضم ثم اذا بقرار المحكمه يرفض الضم ويصرح 
للمدافع عن الطاعن بالحصول على صور رسمية من تلك الملفات مما يشى بان المحكمه حين 

حترام وجهت استفسارها ذاك للمدافع عن الطاعن كانت تهزل فى موضع الجد وتهزا فى مقام اال
مصلحة على الوقد تكبد المدافع عن الطاعن مشقة كبيره ونفقات باهظه فى سبيل الحصول من 

 الصور الرسمية المطلوبه والتى يزيد عدد اوراقها عن ثمانيه االف ورقه
وقدم المدافع عن الطاعن تلك الصور الرسمية طي حوافظ ضمتها وذلك على مدار جلسات  

وحرص ... والسادس ...  على كذب كل ماتخرص به المتهمان الخامس المرافعه وكلها تشهد كتابه
وهي الحوافظ ( المدافع عن الطاعن على ان يسجل على صدر كل حافظة من تلك الحوافظ 

ما هو مسطور في اوراق تلك ) العشر التى تبدا من الحافظة الثالثه حتي الحافظة الثالثه عشرة 
 و رايا له فيها الملفات ولم يكتب شئيا من عندياته ا

وعلى الرغم من االهمية القصوي والجوهرية لتلك الملفات فى اثبات عكس وكذب كل  
ز الحكم الطعين عن تناول اى عجفقد ) الراشيان المزعومان ( ادس ماقرره المتهمان الخامس والس

ة بقوله شيىء منها ولو مجرد اطالله مراعاة لحق الطاعن فى الدفاع ثم طرحها الحكم جميعها جمل
  ٤٦ص 

من حوافظ المستندات الثالثه عشر ) اى دفاع الطاعن ( ان المالحظات التى ابداها دفاعه  
 هى مالحظات استنتاجية تحمل تفسيرات للدفاع لوقائع الدعوي ال ترقي لمرتبه دليل نفي لالتهام 
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 المسنده لذلك المتهم 
 ومضمونه فى تعميم جائر وهذا من الحكم مسخ لدفاع الطاعن وتحريف له عن حقيقته 

سقيم وذلك الن المدافع عن الطاعن لم يكتب على صدور الحوافظ المشار اليها ايه استنتاجات او 
تفسيرات وانما رصد وابرز فحسب الحقائق الدامغة الثابته فى الملفات التي تحويها الحوافظ ولو 

طاعن لربما كان له معتقدا اخر كان الحكم الطعين قد عني بفحص تلك المستندات تحقيقا لدفاع ال
 ولقال كالما رصينا وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 
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ية تمسك المدافع عن الطاعن امام المحكمة على مدار جلساتها وفى مستهل مرافعته الشفو 
وفى )  دوسيه بالملف االصلي ٢١المعاله تحت رقم ( والكتابيه المسطوره في مذكرة نقاط المرافعه 

 خالل حجز الدعوي للحكم بطلبات تحقيق - بتصريح من المحكمه -مذكرته الختامية المقدمه 
 جوهرية حددها بما هو ات 

... والسادس ... مس اصيل اعترافات المتهمين المعترفين على الطاعن وهم الخافسماع ت .١
 النهم شهود فى الواقع على الطاعن وتمكين الطاعن والمدافع عنه من مناقشتهم ... والسابعه 

  ... / والدكتور مهندس... / سماع شاهدي الواقعه وهما المهندس  .٢
 )... شقيق المتهم الخامس ( ... سماع شاهد النفي  .٣
 والتى ٢٥/٣/٢٠٠٢ الى ٢٣/٣/٢٠٠٢ بين سماع المحادثات التليفونيه المسجله فى المدة ما .٤

 تتضمن محادثات منسوبه للطاعن 
 ندب خبير لتفريغ شريط الفيديو المسجله عليه واقعه ضبط الواقعة .٥
 مشاهدة شريط الفيديو المسجله عليه واقعه ضبط الطاعن  .٦
 ... شريك المتهم السادس ... سماع شاهد واقعه هو  .٧

ى طلب من هذه الطلبات فى أي طور من اطوار ولم يتنازل المدافع عن الطاعن عن ا 
الدعوي ومع ذلك لم تجبه المحكمه الى أي طلب منها بل واعلنت خالل جلسات المحاكمة رفضها 

 المدافع عن الطاعن الى معاودة التمسك بتلك الطلبات فى ختام مرافعته فى شكل زلها مما حف
ته الى القضاء ببراءه الطاعن ومع ذلك طلب احتياطي جازم قرع به سمع المحكمة فيما لو لم تن

قضي الحكم الطعين بادانه الطاعن دون ان يجيب المدافع عنه الى أي طلب من طلباته المذكوره 
مما يخل بحق الطاعن فى الدفاع بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه تاسيسا على ماقضت به 
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حكمه باجابته اذ لم تنته الى محكمتنا العليا من ان الطلب االحتياطي هو طلب جازم تلتزم الم
 البراءة 

 ٥٥ لسنه ٨٩٠ طعن رقم ١٢٣/٨ قاعدة رقم ٦٩٩ ص ٣٦ س ١٦/٥/١٩٨٥نقض جنائى ( 
 )قضائية 

 لسنه ١٩١٦ طعن رقم ٢٠٤/٣ قاعدة رقم ١١٠٦ ص ٣٦ س ١٢/١٢/١٩٨٥نقض جنائى ( 
 ) قضائية ٥٥

ان ) " منه ٤١ص ( وقد عرض الحكم للطلب االول من طلبات المدافع عن الطاعن بقوله  
هؤالء المتهمين الثالثه قد عرضوا على المحكمه كمتهمين ولم تحلفهم النيابه العامه اليمين 

 مكرر عقوبات اليغير ١٠٧بتحقيقاتها وما يقال انهم معفون من العقاب بنص تشريعي فى المادة 
يال قبل ما من صفة احدهم وال يجعلهم فى مركز الشهود وان كانت اقوال كل منهم تشكل دل

 فهو دليل ال يصلح - الطاعن -انصبت عليه اقوالهم عن باقى المتهمين ومن بينهم المتهم االول 
وحده لالدانه وانما يعد من قبيل الدليل الناقص الذى البد ان يتساند مع االدله الكاملة وتقتصر 

 القانونيه متهمين فان قوته التدليليه على انه يكمل هذه االدلة وطالما ان هؤالء الثالثه صفتهم
المحكمه انتهت ازاء تعارض وجهات نظر الدفاع فى ترتيب المرافعات ان تتم المرافعات بالترتيب 
الوارد فى امر االحاله اساس الدعوي وافسحت فى قرارها لكل من المتهمين ودفاعهم التعقيب فى 

 "مذكرات مكتوبه على كافة ما ابدي من دفاع ودفوع لباقى المتهمين 
وبصرف النظر عما تورط فيه الحكم من تقرير قانوني خاطىء بقوله ان اعتراف متهم على  

متهم يعد دليال ناقصا اليصلح وحده لالدانه وهو ما لم يقل به احد فى مجال القضاء الجنائى 
 -ويشف عن االبتداع الذى ال اساس له فانه يبدو غريبا وغير مفهوم على االطالق قول الحكم 

 ان المحكمه افسحت للمتهمين التعقيب في -معرض الرد على طلب الطاعن المشار اليه وهو فى 
مذكرات مكتوبه على كافة ما ابدي من دفاع ودفوع لباقى المتهمين اذ هذا الذى قاله الحكم 
اليصلح ردا على طلب الطاعن اما قول الحكم ان المتهم المعترف اليعد فى حكم شاهد االثبات 

عليه من المتهمين معه في نفس القضية فهو قول مخالف لما استقر عليه قضاء على من يعترف 
محكمه النقض حيث يجري قضاء محكمتنا العليا على ان استناد المحكمه فى ادانه متهم الى 
اعتراف متهم اخر عليه فى نفس القضية يجعل المتهم المعترف شاهد اثبات ضد االول الذى 

 ادانته المحكمه 
 ) ق ٤٢ لسنه ٣٤٦ طعن رقم ١٧٠ قاعدة رقم ٧٦٥ ص ٢٣ س ٢١/٥/١٩٧٢ى نقض جنائ( 
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 )ق٤٦ لسنه ١٠٢١ طعن رقم ٥٦/٣ قاعدة رقم ٢٥٧ ص ٢٨ س ١٤/٢/١٩٧٧نقض جنائى ( 
 ) ق ٥٠ لسنه ٢٦ طعن رقم ١١٠ قاعدة رقم ٥٧٦ ص ٣١ س ٤/٥/١٩٨٠نقض جنائى ( 

جابه طلب المدافع عن ومن ثم فمتي كان المعترف فى حكم شاهد االثبات فقد وجبت ا 
المتهم االخر الذى يعترف عليه في سماع اقوال المتهم المعترف امام المحكمه وافساح المجال 
للمتهم المعترف عليه والمدافع عنه لمناقشته فيها واال بطلت اجراءات المحاكمة واخلت المحكمه 

 بحق المتهم المعترف عليه فى الدفاع 
فقد كانت المحكمه تقديرا لجدوي ... و...  الواقعه وعن الطلب الخاص بسماع شاهدي 

واهمية سماعهما قد صرحت للمدافع عن الطاعن باعالنهما للحضور لسماع شهادتهما وتم 
اعالنهما فعال مع شخص كال منهما واذ لم يحضرا فقد طلب المدافع عن الطاعن تطبيق نص 

ة تخلف الشاهد عن الحضور غير ان  من قانون االجراءات الجنائية الذى ينظم حال٢٧٩المادة 
ان " المحكمه رفضت وقالت فى حكمها الطعين ردا على طلب سماع الشاهدين المذكورين ما يلى 

المحكمه رفضت ضبط هذين الشاهدين واحضارهما امام المحكمة اذ لم يقم فى يقينها ما يدل على 
 سماع شهادتهما بشانها وماهيه ان هناك حالة ضرورة لذلك ولم يبين الدفاع الوقائع التى يطلب

ضروره سماع هذه الشهادة كما ان الثابت من قائمة ادله الثبوت ان النيابة العامه لم تركن القوال 
اى منهما ولو فى ملحوظاتها التى اوردتها بهذه القائمة لالستدالل على ثبوت االتهام قبل المتهم 

 وحتى قبل غيره من المتهمين ) الطاعن ( االول 
هذا من الحكم الطعين ال يصلح ردا على رفض االستمرار فى مسيرة االجراءات التى و 

تنتهي بسماع الشاهدين المذكورين كطلب الدفاع ذلك انه من المقرر فى قضاء محكمه النقض انه 
لما كانت المحاكمات الجنائية تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى 

لمتهم وتسمع فيه الشهود سواء الثبات التهمه او لنفيها مادام سماعهم ممكنا ثم تجمع بين مواجهه ا
ما تستخلصه من شهاداتهم وبين عناصر االستدالل االخري فى الدعوي المطروحه على بساط 
البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوي وكان يتعين اجابة الدفاع الى طلبه سماع 

ه ولو لم يرد لهم ذكر فى قائمه شهود االثبات او يقم المتهم باعالنهم النهم ال يعتبرون شهود الواقع
شهود نفي بمعني الكلمة حتي يقوم باعالنهم والن المحكمه هي المالذ االخير الذى يتعين ان 
ينفسح لتحقيق الواقعه وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيده فى ذلك بتصرف النيابه العامه 

تثبته فى قائمه شهود االثبات او تسقطه من اسماء الشهود الذين عاينوا الواقعه او يمكن ان فيما 
يكونوا قد عاينوها واال انتفت الجدية فى المحاكمة وانغلق باب الدفاع فى وجه طارقة بغير حق وهو 
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ع شهادة  لما كان ذلك وكانت واقعه الضبط التى طلب الطاعن سما٠٠ما تاباه العداله اشد االباء 
الشهود عنها متصله بواقعه الدعوي ظاهره التعلق بموضوعها فقد كان يتعين على المحكمه ان 
تسمع شهادتهم اوال ثم تبدي ما تراه فى خصوص هذه االقوال وذلك الحتمال ان تجىء شهادتهم 

نه  كما ا٠٠التى تسمعها ويتاح للدفاع مناقشتها بحقيقه قد يتغير بها وجه الراي فى الدعوي 
 ولما كان حق الدفاع فى ٠٠اليصح فى اصول االستدالل القضاء المسبق على دليل لم يطرح 

سماع الشهود الذين حددهم يتعلق بما يبدونه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته اظهارا 
لوجه الحق فال يصح مصادرته فى ذلك بدعوي خلو االوراق مما يفيد ان لشهادتهم تاثيرا في 

  ومن ثم يكون الحكم معيبا ويتعين نقضة الدعوي
 ٥٥ لسنه ٢٥٧٥ طعن رقم ١٩١ قاعدة رقم ١٠٤٥ ص ٣٦ س ٢٦/١١/١٩٨٥نقض جنائى ( 

 )قضائية 
 ٥٢ لسنه ٢٤٦٦ طعن رقم ١٧٩ قاعدة رقم ٨٧٠ ص ٣٣ س ١١/١١/١٩٨٢نفض جنائي ( 

 )قضائية 
تحصل امام ذات القاضى كما وان االصل فى االحكام الجنائية ان تبني على المرافعه التى  

الذى اصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوي الذى اجراه بنفسه اذ ان اساس المحاكمة الجنائيه هي 
حرية القاضى فى تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذى يجريه ويسمع فيه الشهود مادام سماعهم 

ال توحي ومن التاثير الذى ممكنا محصال هذه العقيدة من الثقه التى توحي بها اقوال الشاهد او 
تحدثه هذه االقوال فى نفسه وهو ينصت اليها مما ينبني عليه ان على المحكمة التي فصلت في 
الدعوي ان تسمع الشاهد مادام سماعه ممكنا ولم يتنازل المتهم او المدافع عنه عن سماعه صراحه 

استقامته وصراحته او مراوغته اوضمنا الن التفرس فى حالة الشاهد النفسية وقت اداء الشهادة و
 واضطرابه هي من االمور التي تعين القاضى على تقدير اقواله حق قدرها 

 ٥٣ لسنه ٧٣٥ طعن رقم ١٣١/١ قاعدة رقم ٦٥٠ ص ٣٤ س ١٨/٥/١٩٨٣نقض جنائى ( 
 )قضائية 
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ة انما تبني على التحقيقات التى تجريها االصل ان االحكام الجنائية فى المواد الجنائي 
المحكمة فى الجلسة وتسمع فيها الشهود الثبات التهمه او نفيها ولما كان من المقرر ان حق 
الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له ابداء مايعن له من طلبات التحقيق طالما ان باب المرافعه 

المر عن سماع شهود االثبات واسترساله فى مازال مفتوحا فان نزول المدافع عنه فى بادىء ا
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المرافعه اليسلبه حقه فى العدول عن ذلك والعوده الى التمسك بسماعهم مادامت المرافعه مازالت 
دائرة سواء تم هذا التمسك فى دفاعه الشفوي او المكتوب ويتعين على المحكمه ان تجيبه الى هذا 

 لى القضاء بغير البراءه الطلب الذى يعتبر طلبا جازما عند االتجاه ا
 ٥٢ لسنه ٤٢٤٣ طعن رقم ١٧٥/٢ قاعدة رقم ٨٥١ ص ٣٣ س ٤/١١/١٩٨٢نقض جنائى ( 

 )قضائية 
 و... ومن جهه اخري فان الثابت باالوراق ان المحكمه رات جدية وجدوي سماع الشاهدين  

لطاعن فصرحت للمدافع عن ا) ياخذان حكم شهود االثبات ( باعتبارهما شاهدي واقعه ... 
باعالنهما فاعلنتهما مع شخصيهما ولما لم يحضرا لم تمض المحكمه فى طريق حملهما على 
الحضور وفقا للقانون وقعدت عن اتمام ما بداته وفى هذا اخالل بحق الطاعن فى الدفاع اذ تقول 
محكمه النقض انه من المسلم به ان المحكمه متي رات ان الفصل في الدعوي يتطلب تحقيق دليل 
بعينه فان عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم فى شان هذا الدليل 
الن تحقيق ادله االدانه فى المواد الجنائية وكذا الدفوع الجوهرية اليصح ان يكون رهنا بمشيئه 
المتهم فى الدعوي فان هي استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها ان تبين علة ذلك بشرط 

 الستدالل السائغ ا
 ) القضائية٣٥ لسنة ١٩٨٤ طعن رقم ٤٧ قاعدة رقم ٢٤١ ص ١٧ س ٧/٣/١٩٦٦نقض جنائى (

�و�%د�א#�%د�א�/4מ�א��ط�ون�#�����ل�1ذא�א	��د	ل�א����56

 ١٢٩٥٤ طعن رقم ١٠٢ قاعدة رقم ٧١٣ ص ٤٧ س ٢/٦/١٩٩٦وراجع ايضا نقض جنائى ( 
 ) القضائية ٦٠لسنه 

شقيق ( ... ب المدافع عن الطاعن التصريح له باعالن المدعو وعن رفض المحكمه طل 
قال الحكم الطعين كالما مضطربا ومشوبا باالخالل بحق الطاعن فى الدفاع ) ... المتهم الخامس 

ان المحكمة رفضت طلب التصريح للدفاع باعالن ) "  منه ٣٩ص ( حيث قال فى هذا الصدد  
ع التصريح له باعالنهم لم يتسم بالجدية اذ ابدي طلب للحضور الن طلب الدفا !! ٠٠أي متهم 

 ٠٠سماع اولهم فى الجلسة التاليه لسؤال الدفاع عن طلباته للتصريح له باعالن شهود نفي 
وتوقيت طلب التصريح باعالنهم يؤكد عدم جديته فضال عن ان طلب الدفاع اعالنهم لسماع 

ن المحكمة الن أي متهم ليس شاهد اثبات قبل شهادتهم ليس طلبا جازما الزما يمكن ان يقرع اذا
المتهمين ولم يشر السمه فى قائمه ادله الثبوت او حتي فى مرافعه النيابة العامه ولم تجد احداث 

  لمرافعته ليمكن ان - الطاعن -او وقائع جديدة اثناء سير الدعوي او ابداء مدافع المتهم االول 
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 فان المحكمه رفضت هذا الطلب لعدم جديته يطلب سماع شهادتهم واذ كان ذلك كذلك 
واول ما يؤخذ على ماقاله الحكم الطعين هنا هو ان المدافع عن الطاعن قرع بطلبه  

المذكور سمع المحكمة واصر عليه بوضوح سواء في مرافعته الشفوية او فى مستهل وختام مذكرة 
 دوسيه بالملف االصلي ٢١ه تحت رقم نقاط المرافعه التى قدمها فى نهاية مرافعته الشفوية والمعال

 خالل حجز الدعوي للحكم - بتصريح من المحكمة -او فى مذكرة التعقيب االخيره التى قدمها 
فاذا لم يكن الطلب الذى يتم ابداؤه على هذا النحو طلبا جازما يقرع سمع المحكمة فماذا عساه 

 يكون اذن الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمه 
ية اخري ركب الحكم الطعين شططا بقوله ان طلب سماع الشهود غير جدي النه ومن ناح 

ابدي بعد الجلسة التى سالت فيها المحكمه الدفاع عما اذا كان لديه شهود نفي ووجه الشطط فى 
هذا القول ان قضاء محكمه النقض جري بان استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه 

ح البته ان ينعت بعدم الجدية مادام منتجا من شانه ان تندفع به التهمة او فى مجلس القضاء اليص
يتغير به وجه الراى فى الدعوي الن المحاكمة هي وقته المناسب الذى كفل فيه القانون لكل متهم 
حقه فى ان يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق واوجه الدفاع والزام المحكمه النظر فيه مادام فيه 

لحقيقه وهدايه الي الصواب واال شاب الحكم قصور واخالل بحق الدفاع حتى ولو كان تجليه ل
 الطلب على سبيل االحتياط 

 ٥٣ لسنة ٢٦٠٢ طعن رقم ٢١١ قاعدة رقم ١٠٥٦ ص ٣٤ س ١٥/١٢/١٩٨٣نقض جنائى ( 
 )القضائية 

 ٥٢ لسنة ٤٢٤٣ طعن رقم ١٧٥/٢ قاعدة رقم ٨٥١ ص ٣٣ س ٤/١١/١٩٨٢نقض جنائى ( 
 )ئية القضا

وفضال عن ذلك فان ما اورده الحكم الطعين حول ان طلب سماع الشاهد المذكور جاء بعد  
الجلسة التى سالت فيها المحكمة المدافع عن الطاعن عما اذا كان لديه شهود نفي غير صحيح 

)  من محاضر الجلسات١٥ص  ( ٣١/٨/٢٠٠٢بالمرة حيث يبين من الرجوع الى محضر جلسة 
لت المدافع عن الطاعن عما اذا كان يطلب سماع شهود االثبات ومناقشتهم فاجاب ان المحكمة سا

 بانه ال يطلب سماع شهود االثبات ولم تساله المحكمه عن شهود الواقعه او شهود النفي مما يعيب 
 الحكم بالخطأ فى االسناد والفساد فى االستدالل فوق االخالل بحق الطاعن فى الدفاع 

 والذى رفضت ) المقول بانه راش ...  شريك المتهم السادس ... (شاهد وعن طلب سماع ال 
 وعما طلبه الدفاع عن طلب سماع شهادة ) "  منه ٤٠ص ( المحكمه استدعاءه قال الحكم الطعين 
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شريك المتهم السادس ورفض المحكمه لذلك فان المحكمة تثبت ان هذا الطلب ابداه الدفاع ... 
لدعوي غير جدي رغم ان المحكمة سالت دفاع المتهمين اثناء جلسات ايضا اثناء مرافعته فى ا

نظرها عما اذا كان ايهم يرغب فى سماع شهود نفي فلم يبد دفاع المتهم االول طلبا بالتصريح له 
 باعالن ذلك الشاهد 

شريك للمتهم ... واضاف الحكم قوله انه لم يثبت لدي المحكمه على وجه جازم ومستقر ان  
 السادس 
وهذا الذى تساند اليه الحكم الطعين فضال عن عدم صحته فهو مردود بما سبق ان  

اوضحناه من انه اليجوز ان ينعت الدفاع بعدم الجدية بمقوله انه جاء متاخرا النه طالما كانت 
المرافعه دائرة فان المحاكمه تنفسح الي طلب للدفاع فيه تجليه للحقيقة وهداية للصواب كما تقول 

ا العليا واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى غير ذلك فانه يكون حليف القصور واالخالل محكمتن
 بحق الطاعن فى الدفاع 

بتحقيقات النيابه ان له شريك ... وفضال عن ذلك فان الثابت فى اقوال المتهم السادس  
نه قدم الرشوه التى زعم المتهم السادس ا( شركة الكما ان الغالبيه العظمي من تعامالت ... اسمه 

حسبما هو ثابت فى الصور الرسمية لملفات تلك ... مصلحة كانت تتم بواسطه المع ) لحسابها 
العمليات والتى ضمتها حوافظ مستندات الطاعن السادسة والسابعه والثامنه والتاسعه والعاشرة 

 بانه لم يثبت ان والحادية عشرة والثانيه عشرة والثالثه عشرة فكيف يسوغ من الحكم الطعين القول
 ؟ اال ان يكون مثل هذا القول تعسفا وافتئاتا على الحقيقة ٠٠... شريك للمتهم السادس .... 

 وذريعه غير صادقه للعصف بدفاع الطاعن وهو العصف الذى يتجلي فى مختلف جوانب الحكم 
تهم شريك الم... ويسري ماتقدم على ما قاله الحكم الطعين تبريرا لرفض سماع شهادة  

... من انه لم يثبت ان االول شريك للثاني ذلك ان الثابت فى اقوال المتهم الخامس ... الخامس 
بالتحقيقات انه كان يفبرك الحسابات فى اجندته المضبوطه التى تساند الى المسطور فيها لتاييد 

 بواسطه  سواء بنفسه او-مزاعمه الخاصة بالرشاوي التى كان يدفعها للطاعن وغيره وانه كان 
 يرصد مبالغ غير حقيقيه بحسبانها رشاوي للطاعن وغيره وذلك الجل استنزالها من -سكرتيراته 

االيرادات عند محاسبة شريكة وهو وان لم يذكر فى اقواله اسم شريكه اال ان الثابت على غالف 
حل قول ومن ثم ين... و) المتهم الخامس... (شركة هما المعظم االجندات المضبوطه ان صاحبي 

الحكم الطعين انه لم يثبت للمحكمه ان االخير شريك لالول الى نوع من التعسف والفساد فى 
 االستدالل مبعثهما الرغبه التى تبدت من المحكمه فى العصف بدفاع الطاعن واهداره بعدم تحقيقه 
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يه وعن طلب ندب خبير من اتحاد االذاعه والتليفزيون لتفريغ شريط الفيديو المسجله عل 
وعن طلب الدفاع عن المتهم ) "  منه ٣٩ص ( واقعه ضبط المتهم االول قال الحكم الطعين 

تفريغ شريط الفيديو الثابت به واقعه ضبط المتهم االول وتحديد ) االعادة ( االول استدعاء خبير 
المشاهد المتطابقة بين االصوات المسجله بهذا الشريط فان المحكمة قضت برفضه الن المتهم 

 " االول لدي مواجهته به لم يقدم اى مثالب على ماثبت به 
وهذا من الحكم ال يصلح ردا فضال عن انه مخالف للقانون ومشوب بالقصور واالخالل  

 بحق الدفاع 
ذلك ان الشريط المذكور دليل من ادله الدعوي يتعين طرحه بالجلسة لدي المحاكمة وتحقيقا  

 من التمسك او عدم التمسك بهذا التحقيق وذلك الحتمال كامال بصرف النظر عن موقف الطاعن
ان يجىء بمايبرىء الطاعن والعبره بما اذا كان الطاعن قد تمت مواجهته به فى التحقيق من 

 عدمه الن العبره بالتحقيق الذى يتم امام المحكمة خاصة اذا ماتمسك الدفاع بذلك 
ثات المسجلة في المدة ما بين وعن طلب سماع شريط الكاسيت المسجله عليه المحاد 

 والتى تتضمن محادثات منسوبه للطاعن قال الحكم الطعين ٢٥/٣/٢٠٠٢ الى ٢٣/٣/٢٠٠٢
وعن طلب الدفاع ان تستمع المحكمه الي شريط الكاسيت المسجل عليه  ) " ٤٠، ٣٩ص (

ء  فقد رفضته المحكمه على ضو٢٥/٣/٢٠٠٢ الى ٢٣/٣احاديث المتهم االول خالل الفتره من 
ما هو ثابت بالتحقيقات ان المتهم االول اقر بان االحاديث المنسوبه اليه والمسجلة على هذا 
الشريط تمت بصوته والن المحكمة تطمئن ازاء ذلك الذى قرره المتهم وازاء ما ثبت من تفريغ هذا 

 الدفاع لم الشريط الى سالمه هذا التفريغ ومن ثم التجد اساسا لطلب الدفاع فى هذا الشان سيما ان
يطلب هو سماع هذا الشريط وانه اليستقيم ان يطلب من المحكمه ان تستمع اليه خاصة انه لم 
يقدم مبررا من مقتضيات الدفاع لذلك ومتى كان ذلك كذلك وانه لم يثبت لدي المحكمه ان 
االستماع لهذا الشريط هو امر يقتضيه الفصل فى الدعوي ولم يشكك احد فى تفريغه المرفق 

االوراق او في عمل الخبير الذى اتم تفريغه ومن ثم فان رفض المحكمة لهذا الطلب تم فى حدود ب
 سلطتها فى الدعوي والوجه للنعي عليه 

والمراء فى ان قول الحكم الطعين ان المدافع عن الطاعن لم يطلب ان يسمع هو الشريط  
فهم المحكمه التى اصدرت وانما طلب ان تسمعه المحكمه لهو قول غث سقيم ويدل على ان 

الحكم الطعين الصول المحاكمات الجنائية هو فهم عليل معوج وذلك النه فضال عن ان طلب 
الدفاع عن الطاعن فى هذا الصدد وكما هو مسطور فى مذكره نقاط المرافعه المعاله بالملف 
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 -الطعين  دوسية لم يقصر سماع الشريط على المحكمه كما يقول الحكم ٢١االصلى تحت رقم 
من غير المتصور ان يكون قصد الدفاع من الطلب هو ان تنكفىء المحكمه على نفسها فى غرفه 

 -سرية وفى موعد غير معلوم لتسمع وحدها الشريط بعيدا عن المتهم ومحاميه وانما مرمي الطلب 
و طرح  ه-حتي لو كان قد صيغ فى الصياغة السقيمة التى قالها الحكم الطعين وهو ما لم يحدث 

دليل من ادلة االثبات فى الجلسة كما هو المفروض فى اصول المحاكمات الجنائية والدليل عندما 
يتم طرحه فى الجلسة يصبح فى متناول المحكمة والنيابه والمتهم والدفاع لكل ان يعلق عليه بما 

ان الجلسة شاء والينفرد طبعا احد هذه االطراف باالطالع على الدليل دون الباقين والمفروض 
علنية والمتهم حاضر ومعه محامية وكل ما تطلع عليه المحكمه يطلع عليه بالضرورة اطراف 

 المحاكمة التي تجري ومن هنا فبئس ما قال الحكم 
ويمعن الحكم فى اهدار حق الطاعن فى الدفاع بقوله ان الدفاع لم يقدم مبررا من  

على حقيقه دليل من ادله الدعوي واتخذت منه مقتضيات الدفاع لسماع الشريط وهل وقوف الدفاع 
المحكمه دليال من االدله التى شيدت عليها حكمها باالدانه كما سيجيىء فى السبب الخامس من 

 يحتاج الى شرح مقتضيات هذا الوقوف على الدليل ؟ اليس طرح الدليل فى -اسباب هذا الطعن 
 ن واجبات القاضى ال يجهله قاضى قط  هو واجب م- خاصة اذا ما طلب الدفاع ذلك -الجلسه 
 بما جري اثناء التحقيق االبتدائي الن العبره فى المحاكمات - كما سلف القول -والعبره  

الجنائية بالتحقيق النهائى الذي تجريه المحكمة ومن ثم فال وجه لتمحك الحكم الطعين فى سبق 
ن عن التعليق عليه انذاك الن مرحله اسماع الطاعن الشريط اثناء التحقيق معه وال لسكوت الطاع

 المحاكمه هي التي تنفسح للدفاع باعتبار ان المحكمة هى المالذ االخير كما تقول محكمتنا العليا 
��א�%��ون�وא�%$و��وא	�&ل��/ق�א�د#�ع�:�א��� �א����س�'�����

لتسجيالت ذلك ان من بين ادلة الثبوت التى ركن اليها الحكم الطعين في ادانه الطاعن ا 
 ١٠ص ( المشتمله على المحادثات الهاتفيه بناء على اذني النيابه العامه واكتفي فى هذا الصدد 

-بالقول بانه بان من استماع النيابه لتلك التسجيالت ان المتهم االول )  من الحكم ٢٧ و ٢٦و 
 مصالحه وان مبالغ ماليه وهدايا لقاء انجاز) ... (  كان يطلب من المتهم الخامس -الطاعن 

ثم عاود الحكم الطعين االستناد الى هذه ) ... ( المتهم االول طلب رشوه من المتهم السادس 
ان من بين ادلة الثبوت التى استدلت بها )  منه ٤٦ص ( التسجيالت كدليل من ادله االدانه بقوله 

والتى ) الطاعن ( متهم المحكمه فى ادانه الطاعن تقارير تفريغ تسجيالت االحاديث الهاتفيه لذلك ال
تفصح صراحه عن ارتكابه تلك الجرائم وذلك كله دون ان يورد الحكم مؤدي كل تسجيل من تلك 
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التسجيالت المقول بها للتحقق من سالمة ماخذه مما يصم الحكم بمخالفه القانون والقصور المبطل 
 له واالخالل بحق الطاعن فى الدفاع 

مة النقض انه يجب لسالمه الحكم ان يبين واقعه ذلك انه من المقرر فى قضاء محك 
الدعوي واالدله التى استند اليها وبيان مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدي تاييده للواقعه كما اقتنعت 
بها المحكمة فاذا لم يورد الحكم مؤدي كل دليل من ادله الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه فى بيان 

 ة الدعوي فانه يكون مشوبا بالقصور الذى يوجب نقضه كاف يكشف عن مدي تاييده واقع
 )ق٦٢ لسنة ١٥٠٩٦ طعن رقم ٧٠/٢ قاعدة رقم ٤٤٩ ص ٤٦ س ٧/٣/١٩٩٥نقض جنائى (

والينال من بطالن الحكم الطعين لهذا السبب ان يكون الحكم قد استند فى االدانه الى ادله  
لنقض من ان االدله فى المواد اخري خالف التسجيالت وذلك لما هو مقرر في قضاء محكمه ا

الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاضى بحيث اذا سقط احدها او 
استبعد تعذر التعرف على مبلغ االثر الذى كان لهذا الدليل الباطل او المستبعد فى الراي الذى 

 انتهت اليه المحكمة 
 ٤٢ لسنه ١٤٢٩ طعن رقم ٢٧/٤اعدة رقم  ق١١٤ ص ٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض جنائى ( 

 )القضائية 
 ٥٤ لسنه ١٢٠٧ طعن رقم ١٣٩ قاعدة رقم ٦٣٢ ص ٣٥ س ٨/١٠/١٩٨٤نقض جنائى ( 

 )القضائية 
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 و ١١٠ ص ١٨/٢/٢٠٠٣ على ما يبين من محضر جلسة -دفع المدافع عن الطاعن  
 ببطالن االذن الصادر من النيابه العامه بالمراقبة ١٠٠ و ٩٩ه نقاط المرافعه ص  ومذكر١١١

الشاهد ( وتسجيل المحادثات التليفونيه لعدم جدية التحريات التى اجراها عضو الرقابه االدارية 
 واسهب الدفاع في شرح جدية تلك التحريات ) االول 

 هذا -ض تحصيل دفوع الطاعن ودفاعه  وهو فى معر-وقد اورد الحكم الطعين فى اسبابه  
فقد جاء رده )  من الحكم ٤٥ص ( اال انه حين رد عليه ورفضه )  من الحكم ٣٢ص ( الدفع 

مجمال مبهما قاصرا اليستطاع معه الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشان حيث 
 بعدم جدية تحريات هيئة الرقابة من الدفع) الطاعن ( وعما اثاره الدفاع عن المتهم االول : " قال 

االدارية وعدم صحتها فان المحكمه تطمئن الى جدية هذه التحريات لما تضمنته من معلومات 
تميز جميع المتهمين ومن بينهم المتهم االول عن غيرهم من االشخاص وتبين انهم المقصودين 
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 تشكل جريمه ومن ثم يكون الضبط بالتحريات وانهم ومن بينهم المتهم االول تحديدا يرتكبون افعاال
 ومعلوم ان االذن بتسجيل المحادثات التليفونيه هو نوع ٠٠والتفتيش والمراقبه والتسجيل صحيحه 

 من التفتيش النه ينصب على بحث فى مستودع للسر 
���4��א��%ض�א�/��+���و�ن�א��%���#"��

 اصدار االذن بالتفتيش لئن كان من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ 
موكوال الى سلطه التحقيق التى اصدرته تحت رقابة محكمه الموضوع اال انه اذا كان المتهم قد دفع 
ببطالن هذا االجراء فانه يتعين على المحكمة ان تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه 

افع عن الطاعن دفع ببطالن باسباب سائغة ولما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة ان المد
 وقد ٠٠اذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بني عليها بدليل انها خلت من بيان محل اقامته 

ومن حيث ان ( اورد الحكم هذا الدفع ضمن دفاع الطاعن الموضوعي ورد عليه كله فى قوله 
ة التقرير الفني فانها تطرح المحكمه وقد اطمانت الى اقوال شاهدي الواقعه واخذت بها مدعمه بنتيج

وهي ) ما تمسك به من دفع ودفاع وتراه من قبيل محاوله درء االتهام عن نفسه خشيه العقاب 
عبارة قاصرة تماما ال يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشان اذ لم 

يش او تقل كلمتها فى كفايتها تبد المحكمه رايها فى عناصر التحريات السابقة على االذن بالتفت
لتسويغ اصدار االذن من سلطة التحقيق مع انها اقامت قضاءها باالدانه على الدليل المستمد مما 
اسفر عنه تنفيذ هذا االذن فان الحكم يكون معيبا بالقصور والفساد فى االستدالل بما يستوجب 

 نقضه 
 لسنه ١٦٦٠ طعن رقم ٦٦ رقم  قاعدة٣٥٠ ص ٢٩ س ١٩٧٨ من ابريل سنة ٣نقض جنائى ( 

 ) القضائية ٤٧
 ٢١٠ طعن رقم ٥٩/٤ قاعدة رقم ٤٠٩ ص ٤٨ س ١٩٩٧ من مارس سنة ٣١نقض جنائى ( 

 ) ق ٦٠لسنة 
 قضائية مشار اليه فى المستحدث من ٧٢ لسنه ٨٧٩٢ طعن رقم ٢٥/٩/٢٠٠٢نقض جنائى ( 

 حتى ٢٠٠١ من اول ديسمبر المبادىء التى قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض عن المدة
 ) ٢٧ و ٢٦ ص ٢٠٠٢اخر سبتمبر 

خاصة وان من المقرر في قضاء محكمه النقض انه انفاذا للضمانات الدستورية فان قانون  
  ٣٧ منه المستبدله بالقانون رقم ٢٠٦االجراءات الجنائية فى الفقرتين الثانيه والثالثه من المادة 

 تعلقة بضمان حريات المواطنين فى القوانين القائمه لم  بتعديل بعض النصوص الم١٩٧٢لسنه 
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اال اذا كانت هناك فائده فى ) وهو اجراء مرذول ( يجز تسجيل المحادثات السلكية والالسلكية 
ظهور الحقيقة فى جناية او جنحه معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثالثه اشهر وان يكون بناء 

 ولمدة محدده ومفاد ذلك اال يسمح بهذا االجراء لمجرد البالغ على امر مسبب من القاضى الجزئي
او الظنون والشكوك او البحث عن االدلة وانما عند توافر ادلة جادة تقتضي تدعيمها بنتائج هذا 
االجراء وليحول المشرع بهذه الضمانات المتكاملة دون اتخاذ هذا االجراء لدوافع وهمية او اساءه 

 لضرورة تفرضها فاعليه العداله الجنائية وماتقتضيه من تاكيد االدله المتوافره استعماله فال يكون اال
بضبط مايفيد فى كشف الحقيقه فى الجرائم وعلى تقدير ان القضاء اذ يقدر توافر هذه االدله وتلك 
الضرورة هو الحارس الطبيعي للحريات والحرمات فى مواجهه كل صور التحكم والتسلط والتحامل 

 س ١٤/١/١٩٩٦نقض جنائي (  لها دون اى تعد عليها اوعبث بها او جموح ينال منها والعاصم
 ) ق ٥٩ لسنه ٦٨٥٢ طعن رقم ٧٢ ص ٤٧

والثابت فى االوراق انه لم تكن هناك على االطالق ايه ادلة قائمه فعال تقتضي تدعيمها  
 يعدو مجرد دوافع حين صدر االذن بتسجيل المحادثات التليفونيه فى قضيتنا اذ لم يكن االمر

 عن بالغ اعرج مبتور من - لحمته وسداه -وهمية وتحكم وتسلط وتحامل وجموح النه لم يزد فى 
احد اعضاء الرقابه االدارية ضد الطاعن بانه مرتش دون اى دليل يدعم هذا التخرص اى كالم 

ض نفسها بانه في كالم اليصلح البته الن يكون اساسا الستصدار اذن باجراء وصفته محكمه النق
 اجراء مرذول الينبغي اتخاذه اال لتدعيم ادله قائمه فعال وليس للبحث عن ادله 
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وحدد الحكم ذلك ان الحكم المطعون فيه ادان الطاعن عن جريمه الرشوة باعتباره مرتشيا  
مقابل الرشوه بانه اداء عمل من اعمال وظيفة الطاعن هو اسناد تنفيذ عدد من المشروعات 

مصلحه الى شركتي المتهمين الخامس والسادس ودلل على هذا المقابل بما الاالنشائية الخاصة ب
ن صفحة  من الحكم ثم م١٠ص ( اعترف به كال من المتهمين المذكورين بتحقيقات النيابه العامه 

 ) منه ٢٢ حتي صفحه ١٩
وهذا من الحكم الطعين قصور وخطا فى االسناد ذلك ان ايا من المتهمين الخامس  

والسادس لم يقل فى اعترافه بالتحقيقات ان مقابل الرشوة المزعومه هو ان يسند الطاعن لشركة كال 
 ان المقابل المزعوم في مصلحة وانما قاالالمنهما تنفيذ عدد من المشروعات االنشائية الخاصه ب

 هذا الصدد هو ادراج اسمي شركتيهما فى المناقصات المحدوده التى تطرحها المصلحة مما يفصح 
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 عن عدم فهم المحكمة للواقع فى الدعوي وعن اقامها حكمها على دعامة غير صحيحه مما يبطله 
اد الحكم الى ادله اخري البتنائه على اساس فاسد ال اصل له فى االوراق وال يغير من ذلك استن

 وذلك طبقا لمبدا تساند االدله فى المواد الجنائية 
 ) القضائية٤٣ لسنه ١١٧٣ طعن رقم ٢ قاعدة رقم ١٦ ص ٢٥ س ١٣/١/١٩٧٤نقض جنائى ( 
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لى ثبوت تهمة االرتشاء فى حق ذلك ان من بين ما ركن اليه الحكم الطعين في التدليل ع 
من ان المتهم السادس  ) ٢٤ و ٢٣ منه ثم ص ١٠ص ( الطاعن ماقرره الطاعن فى التحقيقات 

قدم له فى السيارة حقيبه بالستيكية كانت بحوزته مع انه بالرجوع الى اقوال الطاعن فى ... 
 غير صحيحه وابتنائه على التحقيق ال نجد اثرا لهذا القول مما يبطل الحكم القامته على دعامه

اساس فاسد واليغير من ذلك استناده الى ادلة اخري وذلك طبقا لمبدا تساند االدله فى المواد 
 الجنائية 
فضال عن ان الثابت فى محضر الضبط ان الحقيبه البالستيكية التى كانت تحوي مبلغ ال  

 ى حوزه الطاعن  الف جنيه ضبطت فى حوزة المتهم السادس وبين قدميه وليس ف١٥٠
��א�%��ون�وא��ط��#"��ط��%��وא�%$و��:�א��� �א������'�����

قضى الحكم الطعين بمصادرة السيارة المرسيدس المضبوطه وذلك استنادا الى نص المادة  
 من قانون العقوبات مع ان السيارة ذاتها لم تكن محال لجريمة الرشوة التى دان الحكم الطاعن ١١٠

سدد من ثمنها مبلغا من النقود وليس الثمن ...  الحكم هو ان المتهم الخامس بها وكل ما اثبته
 عقوبات تشترط ان تنصب المصادرة على ما يدفعه الراشى او ١١٠بالكامل حاله كون المادة 

الوسيط على سبيل الرشوة مما يعيب الحكم بمخالفه القانون والخطا فى تطبيقه فضال عن القصور 
 وهو ما يستوجب نقضه
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دير عام م... وهو بصدد ايراد مؤدي شهادة الشاهده التاسعه ( ذلك ان الحكم الطعين  
نقل عنها ) الحسابات بمصلحة الميكانيكا والكهرباء والتى تساند الى شهادتها في ادانه الطاعن 

 سبيله لصرف احد المستخلصات ان المتهم الخامس كان فى " - من الحكم ١٧ ص -قولها 
ولكنها اكتشفت وجود تواريخ متباينه عليه وكانت فى سبيلها لتعليه هذا المستخلص النها لم تستطع 
 ان تتبين فى أي سنه ماليه تمت االعمال الثابته بذلك المستخلص اال ان المتهم الخامس اعترض 

 " فتم صرف المستخلص فورا - الطاعن هنا -على ذلك فعرضت االمر على المتهم االول 
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.. وهذا من الحكم الطعين مشوب بخطأ جسيم فى االسناد يبطل الحكم ويستوجب نقضه  
مثل ... ذلك انه وان كان الحكم لم يبين فى اية مرحله من مراحل الدعوي قالت الشاهدة التاسعه 

كمة نجد ان الشاهدة هذا الكالم الذى نقله الحكم عنها اال انه بالرجوع الى محاضر جلسات المحا
ولم يثبت )  من محاضر الجلسات ٤٠ص  ( ٢/١١/٢٠٠٢المذكوره مثلت امام المحكمة بجلسة 

على لسانها انها قالت مثل هذا القول كما وانه بالرجوع الى اقوال الشاهدة المذكوره في تحقيقات 
س وهو قولها انها اعادت النيابه العامة ال نجد ايضا أي اساس لما نقله الحكم عنها وانما نجد العك

 بغيه تحديد -...  التى يراسها الشاهد السابع -المستخلص المشار اليه الى ادارة المشروعات 
التاريخ الصحيح للمستخلص وان الجهه التى قامت بتعديل تاريخ المستخلص هي ادارة المشروعات 

 ولم يكن الطاعن اى دخل فى ذلك كله 
�%��ون�وא��ط,�#"��ط��%��وא�'��د�#"�א	��د	ل�����'��א�:�א��� �א�/�د�8(��9

فلقد كان من بين اسانيد الحكم المطعون فيه فى ادانه الطاعن بجريمة الرشوه بوصفه  
ان االوراق جاءت مشبعه بوجود توافق وتفاهم كبير بين ) "  منه ٤٢ و ٤١ص ( مرتشيا قوله 

س اللذين قدما له الرشاوي موضوع  والمتهمين الخامس والساد- الطاعن هنا -المتهم االول 
 االتهامات المسنده اليه

وفى هذا مخالفه للقانون وخطأ فى تطبيقه وفساد فى االستدالل وذلك لما هو مقرر فى  
 وليس -قضاء محكمه النقض من ان جريمه الرشوه ال تتم اال بانعقاد االتفاق غير المشروع 

 نهما فى ذلك  بين الراشي والمرتشي او الوسيط بي-التوافق 
 ٦٥ لسنة ٩٢٤٠ طعن رقم ١١١/٢ قاعدة رقم ٧٢٧ ص ٤٨ س ٢/٧/١٩٩٧نقض جنائى ( 

 )القضائية 
وال يقيل الحكم الطعين من عثرته تسانده الى ادله اخري وذلك عمال بمبدا تساند االدلة فى  

 المواد الجنائية 
�#"�א��د	ل�א��ط&ن���%$و��#"�א����ن�وא����� �وא�'��د�:�א��� �א������(��9

وعما اثارة الدفاع انه لم يتم ) "  منه ٤٦ و ٤٥ص ( فلقد قال الحكم الطعين فى مدوناته  
مردود بان ) الطاعن ( ضبط مبلغ النقود الذى ضبطته النيابه العامه فى حوزة المتهم االول 

ل من المحكمة تطمئن الى صحه هذه الواقعه تماما على ضوء ان النيابه العامة وهي جزء اصي
السلطه القضائية هي التى باشرت اجراءات الضبط وان البين من سير تلك االجراءات ان المبلغ 

 )الطاعن ( المضبوط كان رشوه طلبها المتهم االول 
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ومن المقرر فى قضاء محكمه النقض ان المحكمة ال تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي  
ال انها اذا تعرضت بالرد على الدفاع وجب ان يكون ردها يثيره المتهم اكتفاء باخذها بادله االدانه ا

 صحيحا مستندا الى ما له اصل فى االوراق 
 ) القضائية ٤٣ لسنه ٨٠٤ طعن رقم ٤ قاعدة رقم ٢٣ ص ٢٥ س ١٤/١/١٩٧٤نقض جنائى (

لما كان ذلك وكان رد الحكم الطعين على دفاع الطاعن على نحو ماسلف ايراده غير سائغ  
ا ومشوب بالفساد فى االستدالل ذلك ان القول بان النيابه العامه هي التي ضبطت وال يصلح رد

مبلغ النقود اليتادي منه القول الذى ذهب اليه الحكم ان المبلغ كان رشوه طلبها الطاعن فضال 
عما شاب قول الحكم فى ان هذا الصدد من قصور حين قال ان البين من سير االجراءات ان 

ان رشوه طلبها الطاعن حيث لم يوضح الحكم تلك االجراءات ومسارها الذى المبلغ المضبوط ك
جعل المحكمة تستخلص منها ان المبلغ المضبوط كان رشوه طلبها الطاعن وكل ذلك مما يعيب 

 الحكم ويستوجب نقضه 
فضال عن ان ما اورده الحكم الطعين فى مدوناته على نحو ماسلف ينبىء عن اختالل  

عناصر واقعه الرشوة وعدم استقرارها فى عقيده المحكمه االستقرار الذى يجعلها فى فكره الحكم عن 
حكم الوقائع الثابته مما يعيبه ويمتد به اثر العيب ليشمل الواقعه باكملها وهو مايستوجب نقض 

 الحكم 
 ٦٤ لسنه ١٢٦٥١ طعن رقم ٨٠/٣ قاعدة رقم ٥٧٥ ص ٤٧ س ٥/٥/١٩٩٦نقض جنائى ( 

 )القضائية 
�א�%$و��وא	�&ل��/ق�א�د#�ع�و����'��א�%��ون�:��א������(��9א��� 

فقد دفع المدافع عن الطاعن الدعوي بانه بفرض صحه الوقائع التي رواها المتهمان  
فهي التعتبر رشوه وربما ترشح الن تكون مكافاة الحقه ) خاصة واقعه الضبط ( الخامس والسادس 

 او نصب 
 منه اال انه لم يتناوله ٣٢ين حصل هذا الدفع فى صفحه وعلى الرغم من ان الحكم الطع 

 باى رد مما يصمة باالخالل بحق الدفاع 
فضال عن ان الدفع المذكور صحيح وله اسناده من اوراق الدعوي ذاتها بالنسبة لعديد من  

 الواقعات المقول بها من لدن المتهمين الخامس والسادس حيث ذكر كال منهما انه كان يقدم مبالغ
او عطايا للطاعن بعد ادائه العمل الذى فى مصلحه المتهم المذكور وذلك دون طلب من الطاعن 

ومن بين هذه الوقائع تلك التى رواها المتهم الخامس حول ( او اتفاق مسبق معه على ثمه رشوه 
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ط مسجد المؤقته وما رواه المتهم السادس حول واقعه الضبالكماليات السياره وحول واقعه عملية 
حيث قال ان المقابل هو تسليمه موقع عمليه الغربانيات وتبين ان الطاعن كان قد امر فعال قبل 

 ) الواقعه بايام بتسليم الموقع له 
لما كان : " وهذا هو المعني الذى جلته محكمه النقض فى واحد من اهم احكامها بقولها  

 من قانون ١٠٤ و ١٠٣تين الفرق االساسي بين جريمه الرشوة المنصوص عليها فى الماد
 من ذات القانون ان فكرة االتجار باعمال ١٠٥العقوبات وجريمه المكافاة الالحقه المؤثمه بالمادة 

الوظيفة منتفيه فى المكافاة الالحقه فى حين انها هي جوهر الرشوة ذلك ان هذا االتجار يفترض 
 به على المقابل وهذا التعليق او الربط بالضروره تعليق القيام بالعمل او االمتناع عنه او االخالل

هو الذى يجعل من المقابل ثمنا للعمل الوظيفي ويسمح تبعا لذلك بالقول بان الموظف قد اتجر فى 
هذا العمل اما اذا قام الموظف بالعمل مستلهما واجبات وظيفته وتحققت بالطريق المشروع مصلحة 

اليه مكافاه او وعدا بها فقبلها فان الفعل اليعد صاحب الحاجه الذي راي اعترافا بفضله ان يقدم 
 من قانون العقوبات لما وقع من اجله عقاب ١٠٥رشوه لتخلف معني االتجار ولوال نص المادة 

وفى ضوء هذا الفرق فان ضابط التمييز بين الرشوة والمكافاة الالحقه ان الرشوه بما تنطوي عليه 
بين الموظف وصاحب الحاجه سابقا او معاصرا للعمل من نيه االتجار بالوظيفه تفترض اتفاقا 

الوظيفي ولو ارجىء تنفيذه الى ما بعد االنتهاء من ذلك العمل اوعلق تنفيذه على اداء هذا العمل 
فى الصورة التى ترضي صاحب الحاجه اما المكافاة الالحقه فتفترض انه لم يكن ثمه اتفاق من 

 انعقد االتفاق ابتداء عقب االنتهاء من العمل هذا القبيل سابق اومعاصر للعمل وانما 
 لسنة ١٢٦٥١ طعن رقم ٨٠/١ قاعدة رقم ٥٧٥ ص ٤٧ س ١٩٩٦ مايو سنة ٥نقض جنائى ( 

 ) القضائية ٦٤
�(ن�ط� �و�-�א���'�ذ�

يبين من اسباب الطعن ان الحكم المطعون فيه مرجح نقضه باذن اهللا تعالي حسبما يتضح  
 من تحسس ظاهر تلك االسباب 

والمراء في ان استمرار تنفيذ هذا الحكم يلحق بالطاعن ابلغ االضرار التى اليمكن تداركها  
سواء فى حريته المسلوبه او فى سمعته بين اقرانه وبين اهله وذويه بل وبين الناس اجمعين وكل 

 ٥٧  مكررا من القانون رقم٣٦ذلك يحفز لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا عمال بالمادة 
  ١٧٣ بشان حاالت واجراءات الطعن امام محكمه النقض المضافة بالقرار بقانون رقم ١٩٥٩لسنه 
  ١٩٩٢ لسنه ٢٣ والمعدله بالقانون رقم ١٩٨١لسنه 
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�و�ن�א!ل�4ل����%دמ�

يطلب الطاعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل فى طعنه ثم الحكم بقبول  
ع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءه الطاعن مما اسند اليه او الطعن شكال وفى الموضو

 بنقض الحكم المطعون فيه واالحالة مع االمر باالفراج على الطاعن 
 واهللا غالب علي امره 
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 باسم الشعب 

 محكمه النقض 

 الدائرة الجنائية 

 )ب(االثنين 

 

 نائب رئيس المحكمة     حسن حمزة / المؤلفه برئاسة السيد المستشار

 وهاني حنا   فتحي حجاب / لسادة المستشارين وعضوية ا

 ويحيي محمود    وعاصم الغايش    

 نواب رئيس المحكمه 

 اسامه عباس / وحضور رئيس النيابه العامة لدي محكمة النقض السيد

 اشرف محمود / وامين السر السيد

 فى الجلسة العلنيه المنعقده بمقر المحكمة بمدينه القاهره 

  م ٢٠٠٤ من مارس سنة ٢٢ هـ الموافق ١٤٢٥ره صفر سنه فى يوم االثنين غ

 اصدرت الحكم االتي 

  القضائية ٧٣لسنه ...  وبجدول المحكمة برقم ٢٠٠٣لسنه ... فى الطعن المقيد فى جدول النيابه برقم 

 المرفوع من 

 ...  

 ...  

 محكوم عليهم           ... 

 ...  

 ...  

 ...  

 ضــــــــد 

  ه النيابه العام

 الوقائع 

) طاعن (...  -٤) طاعن ( ...  - ٣) طاعن ( ...  -٢) طاعن(...  -١اتهمت النيابه العامة كال من  

 مدينه ٢٠٠٢لسنه ... فى القضية الجنائية رقم ) طاعنه(...  -٩) طاعن ( ...  -٨...  -٧... -٦...  -٥

 من ٢٦ وحتى ١٩٩٩خالل الفتره من عام بانهم فى  ) ٢٠٠٢لسنه ... المقيده بالجدول الكلي برقم ( نصر 

 بصفته موظفا -١: المتهم االول : اوال :  محافظه القاهره - بدائرة قسم ثاني مدينه نصر ٢٠٠٢مارس سنه 
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مصلحة طلب لنفسه ولغيره واخذ عطايا الداء عمل من اعمال وظيفته بان طلب من المتهم العموميا رئيس 

ئتان واثنا عشر الف جنيه اخذ منها مبلغ ثمانمائة وسته واربعين الف جنيه الخامس مبالغ ماليه قدرها مليون ما

واالجهزة الكهربائية المبينه وصفا بالتحقيقات والبالغ قيمتها سبعه وستون الف ومائتان جنيه ومبلغ مائه وخمسة 

فيذ عدد من وخمسين الف جنيه من قيمه السيارتين الموضحتين باالوراق على سبيل الرشوه مقابل اسناد تن

شركته وصرف مستحقاته لدي تلك الجهه عن المشروعات التى نفذها لمصلحة الالمشروعات االنشائية الخاصة ب

مصلحة طلب واخذ عطايا الداء عمل من اعمال وظيفته بان البصفته موظفا عموميا  رئيس : المتهم الثاني : ثانيا 

الجهزه الكهربائية والمنقوالت والمشغوالت الذهبية طلب واخذ من المتهم الخامس مبلغ عشرين الف جنيه وا

المبينه وصفا بالتحقيقات والبالغ قيمتها سته وتسعون الف جنيه على سبيل الرشوه مقابل تنفيذ عدد من 

لمصلحه لشركته وصرف مستحقاته لدي تلك الجهه عن االعمال التى نفذها ثالثا باالمشروعات االنشائية الخاصة 

مصلحه طلب من المتهم الخامس االجهزه الكهربائية المبينه بال بصفته موظفا عموميا مدير -١ المتهم الثالث: 

وصفا بالتحقيقات والبالغ قيمتها اربعه االف ومائة جنيه وتنفيذ اعمال انشائية بفيال مملوكه له بمدينه الشروق 

خاصه بالمشروعات التى ينفذها قيمتها خمسه وعشرون الف جنيه وذلك مقابل اعتماده الرسومات الهندسية ال

 بصفته سالفه البيان قبل من -٢لمصلحه وتسهيل صرف مستحقاته لدي تلك الجهه عن االعمال التى نفذها لها ل

المتهم الخامس مبالغ ماليه قدرها تسعه وثالثون الف جنيه مقابل ما اداه له من عمل من اعمال وظيفته وهو 

روعات التى نفذها لجهه عمله وتمكينه من صرف قيمتها وكان ذلك اعتماد مستخلصاته المستحقة عن المش

مصلحه طلب واخذ بالبصفته موظفا عموميا مهندسا : المتهم الرابع : بقصد مكافاته وبغير اتفاق مسبق رابعا 

عطايا الداء عمل من اعمال وظيفته بان طلب واخذ من المتهم الخامس مبالغ ماليه وعطايا قدرها ثالثون الف 

يه على سبيل الرشوة مقابل اعتماد مستخلصاته عن المشروعات التى نفذها لجهه عمله وتسهيل صرف جن

قدم عطايا لموظفين عموميين الداء اعمال من اعمال وظائفهم بان : المتهم الخامس : مستحقاته لديها خامسا 

تهامات السابقه على سبيل الرشوه مقابل قدم للمتهمين من االول وحتي الرابع المبالغ الماليه والعطايا المبينه باال

مصلحه لشركته وتمكينه من صرف قيمه تنفيذ تلك الاسناد تنفيذ عدد من المشروعات االنشائية الخاصة ب

قدم عطايا لموظف عمومي الداء عمل من اعمال وظيفته بان قدم للمتهم : االعمال سادسا  المتهم السادس 

وخمسة وخمسون الف جنيه على سبيل الرشوه مقابل اسناد تنفيذ عدد من االول مبالغ ماليه قدرها اربعمائة 

المشروعات الخاصه بجهه عمله لشركته وصرف قيمه مستخلصاته المستحقه عن االعمال التى نفذها منها سابعا 

 اشتركت بطريقي االتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس فى ارتكاب جريمه تقديم الرشوة: المتهمه السابعه : 

للمتهم االول بان اتفقت معه على تقديم مبالغ ماليه وعطايا عينيه للمتهم المذكور على سبيل الرشوه وساعدته فى 

ذلك بمده بمعلومات تتعلق بالمشروعات المزمع طرحها للتنفيذ من قبل جهه عملها والتى قدمت الرشوه 

ها فتمت الجريمه بناء على هذا االتفاق السنادها الى شركته واجراءات صرف مستحقاته عن االعمال التى نفذ

الول فى ارتكاب  اشترك بطريقي االتفاق والمساعدة مع المتهم ا-١: المتهم الثامن : وتلك المساعدة ثامنا 
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بان اتفق معه على ارتكابها بطلب مبالغ ماليه وعطايا على سبيل الرشوه من : جريمة الرشوه المبينه بالتهمه اوال 

المتهم الخامس وساعده فى ذلك بان باشر اجراءات شراء سياره التى قدم المتهم الخامس من قيمتها مبلغ مائه 

 عين الخذ عطايا طلبت -٢ بناء على هذا االتفاق وتلك المساعدة الف جنيه على سبيل الرشوه فتمت الجريمة

وقدمت لموظف عمومي على سبيل الرشوه مع علمه بذلك بان قبل واخذ المتهم الخامس مبلغا وقدره خمسه 

المتهم الثامن ايضا والمتهمه : وستين الف جنيه طلبها المتهم االول على سبيل الرشوه وعينه الخذها تاسعا 

اخفيا شيئا متحصال من جناية مع علمهما بذلك بان تسلما السيارة وقاما بترخيصها باسم التاسعه  : التاسعه

واخفاها المتهم الثامن فى احد الجراجات مع علمهما بكونها متحصلة من جناية رشوة المتهم االول واحالتهم الى 

 واردين بامر االحاله محكمه امن الدوله العليا بالقاهره لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف ال

 ٤٤ثانيـا ، ثالثـا ، /٤٠ عمـال بـالمواد ٢٠٠٣ مـن مـايو سـنه ٢١والمحكمه المذكورة قضـت حضـوريا فـى  

 ـمـــن ذات ١٧ ـمـــن ـقـــانون العقوـبـــات ـمـــع اعـمـــال الـمـــادة ١١٠ ، ١٠٨ مكــــرر ، ١٠٧ ، ١٠٥ ، ١٠٣مكـــرر ، 

باالشـغال الشـاقة ... بمعاقبـة المـتهم االول : اوال القانون بالنسبة للمتهمين من الثـاني الـى الرابـع والثـامن والتاسـعه 

باالشـغال الشـاقة مـدة سـبع سـنوات عمـا اسـند اليـه  ... المؤبدة عما اسند اليه من اتهام ثانيا بمعاقبـه المـتهم الثـاني

 : باالشـغال الشـاقة مـدة خمـس سـنوات عمـا اسـند اليـه مـن اتهـام رابـعـا... بمعاقبـة المـتهم الثالـث : مـن اتهـام ثالثـا 

باعـفـاء كــل ـمـن : باالشــغال الشــاقة ـمـدة ـثـالث ســنوات عـمـا اســند الـيـه ـمـن اتهــام خامســا ... بمعاقـبـة المــتهم الراـبـع 

باالشـغال الشـاقة مـدة خمـس ... بمعاقبة المتهم الثـامن : من العقاب سادسا ... والسادس ... المتهمين الخامس 

سـنتين مـع الشـغل والنفـاذ عمـا اسـند اليهـا مـن ... تاسـعه بحبس المتهمـة ال :سنوات عما اسند اليه من اتهام سابعا 

بتغـريم كـل مـن المتهمـين االربعـه االوئـل : عمـا اسـند اليهـا مـن اتهـام تاسـعا ... ببراءة المتهمـه السـابعه : اتهام ثامنا 

المضبوطه بمصادرة السيارتين المضبوطتين واالجهزه الكهربائية : عاشرا واحد والمتهم الثامن مبلغ الف جنيه لكل 

 وكذا مبلغ مائة وخمسين الف جنيه المضبوط مع المتهم االول 

فطعن المحكوم عليه االول والثاني والثالث والرابع والثامن والتاسعه فى هذا الحكم بطريق النقض في  

 وقدمت عشر مذكرات باسباب الطعن االولى  ٢٠٠٣ من يوليو سنه ١٢ والتاسعه فى ٢٠٠٣ مايو سنة ٢٧

لبيب /  موقعا علي االولى من االستاذ٢٠٠٣ من يوليه سنة ١٦ ، ١٣عن المحكوم عليه الثالث فى والثانيه 

حسين عبد الجواد جمعه المحامي والثالثه والرابعه عن المحكوم عليها / معوض المحامي وعلى الثانيه من االستاذ

 الحميد معوض وسعيد احمد حسني عبد/  موقعا عليهما من االستاذين ٢٠٠٣ من يوليه سنه ١٧السادسه فى 

 موقعا علي ٢٠٠٣ من يوليه سنه ٢٠ ، ١٩سعيد المحاميين والخامسة والسادسة عن المحكوم عليه االول فى 

حسني عبد الحميد معوض / فريد عباس حسن الديب المحامي وعلى الثانية من االستاذ/ االولى من االستاذ

رجائي عطيه المحامي / موقعا عليها من االستاذ٢٠٠٣ه سنه  من يولي١٩والسابعه من المحكوم عليه الثاني فى 

 موقعا على االولى من ٢٠٠٣ من يوليه سنه ٢٠ ، ١٩والثامنه والتاسعه عن المحكوم عليه الخامس فى 

محمد لطيف مصطفى فهمي المحامي / حسني عبد الحميد معوض المحامي وعلى الثانيه من االستاذ/االستاذ



 ٩٤

كامل عبد الحليم /  موقعا عليها من االستاذ٢٠٠٣ من يوليه سنه ٢٠يه الرابع فى والعاشرة عن المحكوم عل

 مندور المحامي 

 وبجلسة اليوم سمعت المحكمه المرافعه على ماهو مبين بمحضر الجلسة  

 المحكمة 

  بعد االطالع على االوراق وسماع التقرير الذى تاله السيد المستشار المقرر والمرافعه وبعد المداوله 

 من حيث ان الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون  

على الحكم المطعون فيه انه اذ دانهما بجريمه الرشوة ... والثاني ... حيث انه مما ينعاه الطاعنان االول  

قد شابه االخالل بحق الدفاع ذلك ان الدفاع عنهما طلب مناقشة المتهمين الخامس والسادس والسابعه 

ليهم وسماعهم كشهود اثبات اال ان المحكمة التفتت عن هذا الطلب واطرحته بما اليسوغه والتفتت المعترفين ع

المكان سماعهما وردت " ... " عن طلب الطاعن االول ضبط شاهدي النفي المعلنين لشخصهما من قبل الدفاع 

 على هذا الطلب بما اليصلح ردا مما يعيب الحكم المطعون يه ويستوجب نقضه 

 ان المدافع عن الطاعن االول طلب سماع ٤/٢/٢٠٠٣ث ان البين من مطالعه محضر جلسة وحي 

المتهمين المعترفين باعتبارهم شهود اثبات وصمم الطالب في ختام مرافعته كما ان الدفاع عن الطاعن الثاني 

نتهت المحكمة  بمناقشة المتهم الخامس المعترف عليه باعتباره شاهدا لالثبات وا١٩/٢/٢٠٠٣تمسك بجلسة 

بعد المداوله الى رفض الطلب صراحة واثبت ذلك بمحضر الجلسة وهو مايغلق عليه باب معاودة التمسك به 

ان ايا من هؤالء المتهمين الثالثه اذا ابدي فى التحقيقات " وقد اطرح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع بقوله 

 قد عرضوا علي المحكمه كمتهمين ولم تحلفهم النيابه العامه اقواال ضد المتهم االول فان هؤالء المتهمين الثالثه

 مكررا عقوبات اليغير من ١٠٧اليمين بتحقيقاتها ومايقال انهم معفون من العقاب بالنص التشريعي فى المادة 

صفه احدهم واليجعلهم فى مركز الشهود وان كانت اقوال كل منهم تشكل دليال قبل ما انصبت عليه اقوالهم من 

ى المتهمين ومن بينهم المتهم االول فهو دليل اليصلح وحده لالدانه وانما يعد من قبيل الدليل الناقص الذى باق

البد ان يتساند مع االدلة الكامله وتقتصر قوته التدليليه على انه يكمل هذه االدله لما كان ذلك وكان من المقرر 

 للمحكمه ان تعول عليها فى االدانه متي وثقت فيها ان اقوال متهم على اخر هي فى حقيقه االمر شهادة يسوغ

 من قانون االجراءات الجنائية الواجبه االعمال امام محاكم ٢٨٩وارتاحت اليها وكان االصل المقرر في المادة 

 من ذات القانون ان المحاكمة الجنائية يجب ان تبني على التحقيق الشفوي الذى ٣٨١الجنايات عمال بالمادة 

حكمه بالجلسة وتسمع فيه الشهود مادام ذلك ممكنا محصال هذه العقيده من الثقه التى توحي به اقوال تجرية الم

الشاهد او ال توحي ومن ثم التاثير الذى تحدثه هذه االقوال فى نفسه وهو ينصت اليها متفرسا فى حالة الشاهد 

وهي من االمور التى تعين القاضى فى تقدير النفسية وقت اداء الشهاده واستقامته وصراحته او مراوغته واضطرابه 

اقواله حق قدرها واليجوز االفتئات على هذا االصل الذى افترضه الشارع اليه علة مهما كانت اال بتنازل الخصوم 

صراحه او ضمنا ذلك الن المحكمه هي المالذ االخير الذى يتعين ان ينفسح لتحقيق الواقعه وتقصيها على الوجه 
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نتفت الجدية فى المحاكمة وانغلق باب الدفاع فى وجه طارقه بغير حق وهو ما تاباه العداله اشد الصحيح واال ا

االباء وقد قام على هدي هذه المبادىء حق المتهم فى الدفاع عن نفسه واصبح حقا مقدسا يعلو على حقوق 

 ادانه برىء لما كان ذلك وكانت الهيئة االجتماعيه التى اليفيدها تبرئه مذنب بقدر مايؤذيها ويؤذي العداله معا

المحكمه قد انتهت الى ادانه الطاعنين االول والثاني استنادا الى اطمئنانها القوال المتهمين الخامس والسادس 

والسابعه دون ان تجيبهما الى طلب سماع اقوال المتهمين سالفى الذكر كشهود اثبات ومناقشتهم وكان هذا 

 بواقعات الدعوي مما كان يتعين على المحكمه اجابته الظهار وجه الحق فيها الطلب بعد طلبا جوهريا لتعلقه

واليقبل منها ما اوردته من تعليل لرفض اجابته ذلك بان القانون يوجب سؤال الشاهد اوال ثم بعد ذلك يحق 

فاع للمحكمه ان تبدي ماتراه فى شهادته الحتمال ان تجىء هذه الشهادة التى تسمعها المحكمه ويحق للد

مناقشتها بما يقنعها بحقيقه قد يتغير بها وجه الراي فى الدعوي كما اليصح مصادره حق الدفوع فى ذلك بدعوي 

ان المطلوب سماع شهادتهم من المتهمين الذين سمعتهم النيابه بغير حلف يمين وان اعفاءهم من العقاب ال 

تطاعه الدفاع ان يتنبأ سلفا بما قد يدور في يجعل منهم شهودا وان اقوالهم التصلح وحدها لالدانه لعدم اس

وجدان قاضيه عندما يخلو الى مداولته لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا باالخالل بحق الدفاع 

 ان المحكمه ٢٤/١٢/٢٠٠٢وبطالن االجراءات لما كان ذلك وكان البين من االطالع على محضر جلسة 

 وبتلك الجلسة قدم الدفاع ١٨/١/٢٠٠٣لجلسة  ... و... هدي النفي صرحت للطاعن االول باعالن شا

 من قانون االجراءات الجنائية بان تامر ٢٧٩اعالنهما لشخصهما اال انهما لم يحضرا وطلب تطبيق نص المادة 

المحكمه بالقبض عليهما واحضارهما واصر في ختام مرافعته على هذا الطلب اال ان المحكمه رفضت هذا 

فصلت فى الدعوي دون سماعهما وعللت هذا الرفض بقولها انه لم يقم فى يقينها ما يدل علي ان هناك الطلب و

حالة ضرورة لذلك ولم يبين الدفاع الوقائع التي يطلب سماع شهادتهما بشانها وماهيه ضرورة سماع هذه الشهادة 

اقوال اى منهما ولو فى مالحظتها التي اوردتها كما ان الثابت من قائمة ادله الثبوت ان النيابه العامه لم تركن الى 

بهذه القائمه لالستدالل علي ثبوت االتهام قبل المتهم االول وحتى قبل غيره من المتهمين وهذا الذى ذهب اليه 

الحكم فضال عن اخالله بحق الدفاع قد شابه فساد فى االستدالل لما هو مقرر من ان االصل فى االحكام 

على التحقيق الشفوي الذى تجرية المحكمه فى الجلسة وتستمع فيه للشهود مادام سماعهم الجنائية ان تبني 

ممكنا واليجوز االفتئات على هذا االصل الذى افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة اليه عله مهما كانت اال 

قا متساوية من حيث بتنازل الخصوم صراحه او ضمنا لما تقضيه العداله الجنائية من تخويل الخصوم جميعا حقو

تقديم االدله ومواجهتها مما غدا معه احد االسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية حق للطاعن فى مواجهه االدله 

التى تقدمها النيابه العامة اثباتا للجريمه والحق فى دحضها بادله النفى التي يقدمها كما ان عدم حضور الشاهدين 

 كان على المحكمه ان تنتظر حضورهما وتسمعهما فى جلسة اخري وان اليجعل من سماعهما امر غير ممكن اذ

تتخذ من جانبها كافه الوسائل الممكنه الحضارهما وسماع شهادتهما مادام لم يثبت تعذر ذلك اما وانها لم 

 تستجيب لطلب الطاعن سماع شاهديه اللذين صرحت له باعالنهما وقام بذلك وتمسك بسماعهما فى ختام 
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لم يثبت انه امتنع عليها سماعهما فان حكمها يكون معيبا ايضا باالخالل بحق الدفاع لما كان ماتقدم مرافعته و

فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه واالعاده بالنسبة للطاعنين االول والثاني وكذلك بالنسبة لباقى الطاعنين 

 االخري لوحده الواقعه وحسن سير العداله دون حاجه لبحث سائر اوجه الطعن 

 فلهذه االسباب 

حكمت المحكمه بقبول الطعن شكال وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى  

 محكمه امن الدوله العليا بالقاهره لتحكم فيها من جديد دائرة اخري بالنسبه لجميع الطاعنين 

 نائب رئيس المحكمة      امين السر   
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 الدكتور                                                          

   مأمون محمد سالمة                        

 المحامي بالنقض                                                        

 

 محكمة النقض 

 الدائرة الجنائية 

 اسباب الطعن بالنقض 

 وطلب وقف تنفيذ الحكم 

 

  المتهم الثاني ----------: المقدمة من المحكوم عليه  

 

  ١٩/٩/٢٠٠٤فى الحكم الصادر بجلسة 

 ٢٠٠٢ لسنه ٠٠٠٠٠من محكمة جنايات جنوب سيناء فى القضية رقم 

  كلى جنوب سيناء ٢٠٠٢ لسنة ٠٠٠٠٠بع ورقم جنايات نوي

 

 الوقائع 

 -:اتهمت النيابة العامة كال من  
١- 
 الطاعن      -٢
٣-  

 -: محافظة جنوب سيناء - بدائرة قسم نويبع ٥/٦/٢٠٠٢النهم فى 
الى داخل اراضى جمهورية مصر العربية قبل الحصول “ حشيش “ جلبوا جوهرا مخدرا  :اوال 

 من الجهه االدارية المختصه على اذن كتابي 
اشـــتركوا بتـــاليف تشـــكيل عصـــابي الغـــرض منـــه جلـــب الجـــواهر المخـــدرة الراضـــى جمهوريـــة  :ثانيا 

 مصر العربية لترويجها واالتجار فيها 
هربـــوا البضـــائع موضـــوع التهمـــه االولـــي الـــى داخـــل اراضـــى جمهوريـــة مصـــر العربيـــة علـــى  :ثالثا 

 ا بشان البضائع الممنوعة على النحو المبين باالوراق خالف القيود واالوضاع المعمول به 
  ، ٢ أ ، د ، ٣٣/١ ، ٣ ، ٢ ، ١وطلبت النيابة العامه معاقبة المتهمين بمقتضي المواد  
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 ، ١٩٧٧ لسنه ٦١ المعدل بالقانونين رقمي ١٩٦٠ لسنة ١٨٢ من القانون رقم ٤٢/١
 الملحق بالقانون االول ١ل رقم  من القسم الثاني من الجدو٥٦ والبند رقم ١٩٨٩لسنة ١٢٢

 ، ١٣ ، ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١ والمواد ١٩٩٧ لسنه ٤٦المعدل بقرار وزير الصحة رقم 
 ٧٥ المعدل بالقانونين رقمي ١٩٦٣ لسنة ٦٦ من القانون رقم ١٢٤ ، ١٢٢ ، ١٢١/١
  ٢٠٠٠ لسنة ١٦٠ ، ١٩٨٠لسنة 

خدام الجامع ... الول محكمة حضوريا بالنسبة للمتهم اال قضت ١٩/٩/٢٠٠٤وبجلسة  
للمتهم بة باجماع االراء بمعاقبتهما باالعدام شنقا وحضوريا بالنس... غيابيا بالنسبة للمتهم الثالث 

بالسجن المؤبد وبتغريم كل من المتهمين مبلغ خمسمائة الف جنيه وبمصادرة المخدر ... الثاني 
يوردوا لمصلحة الجمارك مبلغ عشرة والسيارة المضبوطين وبالزام جميع المتهمين بالتضامن بان 

ماليين واربعمائة وثمانية واربعين الف وستمائة واربعين جنيها والزمتهم بمصروفات الدعوي المدنيه 
 والزمت المتهم الثاني بالمصاريف الجنائية 

بتاريخ     بالطعن بالنقض فى هذا الحكم من محبسة تحت رقم ... وقد قرر المحكوم عليه  
 لالسباب االتيه  ٢٣/٩/٢٠٠٤

�א�����א�ط�ن������ض�

 وبطالن -تتضمن هذه االسباب بطالن الحكم للقصور فى بيان الواقعه المستوجبه للعقوبة  
الحكم الستناده فى ادانه الطاعن الى دليل مستمد من اجراء باطل يتمثل فيما اتخذه مامورو 

ير وانتدابهم لضبط المتهم االول جمرك وضابط مكتب مكافحة المخدرات استنادا الى بالغ االخال
وتفتيشة وتفتيش الشاحنه قيادته على نحو اليخول لهم القانون ذلك واصطناعهم حالة تلبس غير 

 وخطأ الحكم فى تحصيل واقعه االتهام والذى ادي الى ادانه الطاعن -قائمة فى نظر القانون 
 باالوراق للخطا فى االسناد القوال  وبطالن الحكم للفساد فى االستدالل ومخالفة الثابت-وعقابه 

المتهم االول واقوال الطاعن واقوال الشهود واقتطاع اجزاء هامة منها والذى ادي الى عدم التعرف 
على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوي واالستظهار الخاطىء لمساهمة الطاعن فى الجرائم التى 

ناده الى دليل غير يقيني مخالف للثابت  وبطالن الحكم للفساد فى االستدالل الست-ادين عنها 
 وبطالن الحكم لالخالل بحق الدفاع والقصور فى الرد على -باالوراق والمتعلق بتحريات المباحث 

  وفيما يلى بيان ذلك ٠٠اوجه الدفاع الجوهرية 
����ط%ن�א���מ����$و���#��	�ن�א�وא"���א���!و �������و���:�אو

 االجراءات الجنائية ان يشمل كل حكم باالدانة على بيان  من قانون ٣١٠توجب المادة  
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الواقعه المستوجبة للعقوبه والظروف التي استخلص منها االدانه بيانا تحقق به اركان الجريمة ويما 
  يبين صحه االجراءات فيها 

 وحسبما استقرت عليه احكام محكمه النقض ان -وتطبيقا لهذا النص يوجب القانون  
 والتى تشمل جلب المواد المخدرة الى -الدانه فى الجرائم التى ادين عنها الطاعن يتضمن حكم ا

البالد وتاليف تشكيل عصابي الغرض منه جلب المواد المخدرة الى البالد لترويجها واالتجار فيها 
 والتى نسب اليه ارتكابها مع المتهمين االول والثالث ان تستظهر اسباب -والتهريب الجمركي 

ان الضبط والتفتيش قد تم بناء على اذن من النيابة العامه او حالة تلبس مما نص عليه فى الحكم 
 وان يبين الحكم الفعل المادي لواقعه تاليف العصابة - من قانون االجراءات الجنائية ٣٠المادة 

ق والذى يتضمن جميع االفراد الذين يتكون منهم التشكيل العصابي ابتداء تجميعا منظما عن طري
 وهذا ما يميز -التخطيط له والدعوة اليه وحيث اليتصور ان يقل عدد افراد العصابة فيه عن ثالثه 

عن جرائم االتفاق الجنائى وان يبين اعمال ) فى مجاالته المختلفة ( جرائم التشكيل العصابي 
مكانيات االدارة من تسيير او توجيه او اشراف على نشاط التشكيل والتعليمات المنفذه له واال

 وان يبين الحكم الدليل على اتفاق -المادية التى يستعملها التشكيل فى مباشرة نشاطة االجرامي 
اعضاء التشكيل فيما بينهم على ارتكاب الجرائم التى يهدف التشكيل الرتكابها وان يستخلص ذلك 

 يوجب القانون  كما-من وقائع الدعوي ويردها الى اصل صحيح وباسباب مؤدية الى مارتبه عليها 
ان يتضمن حكم االدانه فى جريمة جلب المخدرات اذا ما تعدد الفاعلون بيان دور كل منهم وفعلة 
فى تجاوز الخط الجمركي او الحدود الجمركيه او منطقة الرقابة الجمركية وفى ادخال المخدر 

 وان -ائم المخدرات للبالد الذى يشكل الركن المادي لهذه الجريمة عن سائر الجرائم االخري من جر
يبين ان المتهمين اتفقوا على جلب المخدر الى داخل البالد واتحدت ارادتهم على ذلك وعلم كل من 
الفاعلين بنشاط غيره من الفاعلين وان ماتم ضبطه هو من المواد المخدرة وان القصد من استيراده 

او دالالت او امارات سائغة هو االتجار وحيث يلزم التوصل الى ذلك من خالل وقائع او مظاهر 
 مستخلصة من التحقيقات التى تمت فى الدعوي 

كما يوجب القانون ان يتضمن حكم االدانة فى جريمة التهريب ان يبين الحكم انه تم تحريك  
الدعوي الجنائية فى تلك الجريمة بناء على طلب مدير عام الجمارك وان هذا الطلب قد تضمن 

ى تقوم بها الجريمة وتحديد شخص المتهم فيها وان يبين فعل التهريب بيانا واضحا للواقعه الت
والقائم به وصلة المتهم بالبضاعة المهربة وان يبين ان المتهم قصد مخالفة النظم المعمول بها فى 

 شان البضائع الممنوعه 
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ن ولما كانت اسباب الحكم المطعون فيه قد بينت ان الضبط والتفتيش قد تم بمعرفة لجنه م 
الضابط بفرع مكافحة المخدرات مفادها ان الطاعن / جمارك بناء على اخبارية من الرائد الادارة 

شكل تشكيال عصابيا مع المتهم االول لجلب وتهريب المخدرات من الخارج وان المتهم االول قد 
 كان  وان الطاعن-تمكن من جلب كمية من المواد المخدرة وذلك باخفائها بجسم الشاحنه قيادته 

 وان لجنه الجمارك قد قامت - وبحوزته طربه حشيش ٩/٥/٢٠٠٢قد تم ضبطه من قبل يوم 
 وذلك دون ان تتحقق - طربه حشيش مخباه بسقف الشاحنه ٨٤٦بتفتيش الشاحنه وضبط 

المحكمة من صحة اجراء هذا التفتيش وحيث تؤكد وقائع الدعوي بطالن اجراؤه وانه لم تكن هناك 
 واقعه الضبط والتفتيش تتعلق بالتشكيل العصابي الذى ادعاه هذا الضابط الول تحريات سابقة على

  وهو ما افردنا له اوجها مستقله من اوجه الطعن بالنقض -مره فى محضر الضبط 
ولما كانت اسباب الحكم المطعون فيه قد استظهرت قيام جريمة االشتراك فى تاليف 

تجار فيها داخل البالد المصرية استنادا الى ما ارتاته عصابة الغرض منها جلب المواد المخدره لال
 من قول المتهم االول امره بالتوجه بالسيارة فارغه الحموله الى القاهره والي ان الطاعن سبق ٥ص 

ان ضبط فى االسكندرية حامال طربه تحمل ذات ماركة ديب ابو خالد وهو اسم شهرته وهى 
 المضبوط فى الدعوي الماثلة وان الطاعن اقر بان الماركة المدونه على بعض طرب الحشيش

 المتهم الثالث وقت ضبطه 
المحكوم ( ولما كان هذا االستظهار غير سديد الن قول المتهم االول ان المتهم الثالث 

 امره بالتوجه للسيارة فارغه اليفيد االتفاق على التشكيل العصابي وال اغراضه ) عليه غيابيا 
  ومعه طربه حشيش فى االسكندرية منذ - الطاعن -المتهم الثاني وكذلك فان سبق ضبط 

 السيما وان - اليعني قيام هذا التشكيل العصابي -اربعة اسابيع سابقة على ضبط المتهم االول 
طربه الحشيش التى ضبطت مع الطاعن فى االسكندرية عليها ماركة حلوة الحلوين وليس من 

ب الحكم بالفساد فى االستدالل ومخالفة الثابت باالوراق والذى ماركة ديب ابو خالد وهو الذى يعي
 بيناه فى موضعه من هذه المذكرة 

وكذلك فان ماجاء باسباب الحكم بان الطاعن اقر بان المتهم الثالث الغائب كان بصحبته 
 فان ذلك قول غير صحيح الن الطاعن لم يسال مطلقا ولم يدل باقوال فى -حال ضبطه 

 فضال عن ان هذا القول وعلى فرض صحته -مام النيابة العامه والبجلسات المحاكمة التحقيقات ا
 وسيكون ذلك موضوع المزيد من التفصيل فى سائر اوجه -اليدل على قيام التشكيل العصابي 

 الطعن بالنقض بالمذكرة الماثلة 
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تجميع تنظيم وبذلك تكون اسباب الحكم المطعون فيه قد خلت مما يفيد ان الطاعن قد قام ب
مخطط له او دعا اليه بغرض االتجار فى المخدرات او وجهه الي فرد من االفراد او اشترك او 
انضم الى تشكيل عصابي لهذا الغرض كما انها لم تقم الدليل على ان الطاعن قد التقت ارادته مع 

ط االتجار في ارادات المتهم االول وال المتهم الثالث المحكوم عليه غيابيا على ممارسة نشا
 مما يعيب الحكم بالقصور فى بيان اركان جريمة التشكيل العصابي او التداخل -المخدرات سويا 

 فيه
ولما كانت اسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان اى دور للطاعن فى فعل الجلب 

من  ٥ واليغني عن ذلك ماذكرته ص -للمخدرات والذى يشكل الركن المادي فى هذه الجريمة 
تحريات الرائد من محاولة المتهم االول ادخال شحنه المخدرات الى داخل الجمهورية وضبط المواد 

 - وهذا يؤكد ان الفاعل لتلك الجريمة هو المتهم االول وحده -المخدرة مخباه بسقف الشاحنه 
ية على السيما وان الطاعن وقت اجراء التحريات والضبط كان محبوسا منذ اربع اسابيع باالسكندر

ذمة قضية اخري ال صلة لها بالقضية الماثلة ومن المتعذر علمه بما يجري بمعرفة المتهم االول 
 مما يعيب الحكم بالقصور فى استظهار - وحيث التوجد اى عالقة بينهما اصال -فى نويبع 

 اركان جريمة جلب المخدرات وتوافرها لدي الطاعن 
 ادانت الطاعن عن تهمة التهريب الجمركي ولما كانت اسباب الحكم المطعون فيه قد

الموجهه اليه باعتبارها تهمه مستقله واوردت ان مصلحة الجمارك طلبت تحريك الدعوي الجنائية 
 مع ان هذا الخطاب ال يتضمن طلب وتحريك الدعوي - ٢٠/٦/٢٠٠٢بموجب كتابها المؤرخ فى 

ولم يتضمن بيانا للواقعه التى تقوم بها  - دون اشارة للمتهم الثاني -العمومية ضد المتهم االول 
 لسنه ٦٦ من قانون الجمارك رقم ١٢٤الجريمة وهو مايتطلب القانون توافره وفقا لنص المادة 

١٩٦٣  
وكذلك فان اسباب الحكم قد خلت من بيان صلة الطاعن بالمخدرات المضبوطة وال دورة 

راق تؤكد عدم وجود اى صلة له بتلك  مع ان االو-في فعل التهريب وال بيان قصده من التهريب 
المخدرات موضوع االتهام بالتهريب الجمركي كما تؤكد ان ال دور له فى فعل التهريب وهو ما 

 وذلك الن الطاعن كان فى وقت القيام باعمال -ينفي بالضرورة علمه بالقصد من التهريب 
 محبوسا بسجن االسكندرية -  ومنذ اربع اسابيع سابقة على افعال التهريب- لو صحت -التهريب 

  مما يعيب الحكم بالقصور فى استظهار جريمة التهريب الجمركي لدي الطاعن -
 من جملة ماتقدم يتبين ان الحكم المطعون فيه قد قصر عن بيان مايفيد صحه ضبط 
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 –المخدرات لدي المتهم االول والذى نسب الى الطاعن المساهمة فى جلبها واالتفاق الجنائي 
 على جلبها لترويجها داخل البالد كما قصر عن بيان اركان هاتين - تشكل عصابي ضمن

 كما قصر عن استظهار اركان جريمة التهريب الجمركي وصحة تحريكها من النيابة -الجريمتين 
 وبما يتعين معه - مما يعيب الحكم بالقصور فى بيان الواقعه المستوجبه لعقوبة الطاعن -العامة 
 نقضة 

 فى الطعن رقم ١/١٢/١٩٩٥ الهيئة العامه للمواد الجنائية بمحكمة النقض بجلسة حكم( 
 ١٣٠ رقم ٢١ س ٦/٤/١٩٧٠ ، ٦٠٠ ص ١٢ س ٢١/٦/١٩٦٥ ق ، نقض ٦٢ لسنه ٢١٦٠٩

 ١٧٣ رقم ٣٦ س ٣٠/١٠/١٩٨٥ ، ١٠٥٢ ص ٢٣٥ رقم ٢٣ س ١٥/١٠/١٩٧٢ ، ٥٤٧ص 
 ، ٥٧٥ ص ٧ س ٢٦/٤/١٩٥٦ ، ١١٧ ص ١٦ رقم ٣٦ س ٢٤/١/١٩٨٥ ، ٩٥٧ص 
 ، ١١٤٣ ص ٢٢٥ رقم ٢٠ س ٢٧/١٠/١٩٦٩ ، ٣٣٩ ص ٦٧ رقم ١٧ س ٢١/٣/١٩٦٦
 رقم ١٢ س ١/٥/١٩٦١ ، ٩٨٧ ص ٧ س ٢٦/٦/١٩٥٦ ، ١٨٧ ص ١٣ س ٢٦/٢/١٩٦٢
 رقم ٢٦ المحاماه س ١٤/٦/١٩٤٣ ، ٦٧٦ ص ١٧١ رقم ٩ س ١٦/٦/١٩٥٨ ، ٥٢١ ص ٩٦
مجموعة الرسمية س  ال٦/٦/١٩١٤ ، ٤٩٩ ص ١٠٢ رقم ١ س ٢٨/٢/١٩٢٠ ، ٢٠٧ ص ٧٣
 اما فيما يتعلق بجريمة التهريب الجمركي نقض - وذلك فيما يتعلق بجرائم المخدرات - ٥ ص ١٦
 ، ٥٥٨ ص ٩٢ رقم ٤٠ س ٣/٥/١٩٨٩ ، ٧٤٣ ص ١٤١ رقم ١٦ س ٢٥/١٠/١٩٥٦
 ، ٢٩٠ ص ٦٢ رقم ٢٠ س ٢٤/٢/١٩٦٩ ، ٤١٣ ص ٩٠ رقم ٢٣ س ١٣/١٢/١٩٧٢
  )٣٤٠ ص ٢١ رقم ٢١ س ٢١/٤/١٩٧٥ ، ١٩٨ ص ٣٤ رقم ١٩ س ١٢/٢/١٩٦٨
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 من قانون ٢٤ ، ٢٣ ، ٢٢ ، ٢١وذلك النه لما كان من المقرر قانونا وفقا للمواد  
االجراءات الجنائية ان مأموري الضبط القضائى مكلفون بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع 

حقيق وتلقي التبليغات والشكاوي التى ترد اليهم بشان الجرائم وان يبعثوا االستدالالت التى تلزم للت
 بها فورا الى النيابة العامة 

  من قانون ٧٠ ، ٤٦ ، ٣٤ من الدستور والمواد ٤١ولما كان من المقرر قانونا وفقا للمادة  
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التى يستعملها اال االجراءات الجنائة انه اليجوز القبض على المتهم وال تفتيشه والتفتيش المركبة 
في احوال التلبس بالجريمة او انتدابه من النيابة العامه باعتبار ان تلك االجراءات تعد من 
اجراءات التحقيق التى تختص بها النيابة العامه واليباشرها مامور الضبط القضائي اال على سبيل 

 االستثناء وفى الحدود التى يقررها القانون 
 ٦٦ من قانون الجمارك ٣٠ حتي ٢٥انونا وفقا للمواد السابقة والمواد ولما كان من المقرر ق 
 وما استقرت عليه احكام النقض واجمع عليه راي الشراح ان ماتجرية سلطات ١٩٦٣لسنة 

الجمارك من معاينة البضائع وامتعه المسافرين هو نوع من التفتيش االداري الذى يخرج عن نطاق 
المقصود به التحري عما اذا ما كانت هناك ثمة مخالفة لقانون التفتيش بمعناه الصحيح وانما 

 وفى هذه الحدود يتم التفتيش واليتجاوز هذه الحدود اال فى -الجمارك مما يعد تهريبا قد وقعت 
احوال التلبس التى يشاهد فيها مامور الجمرك الجريمة بنفسه او لمشاهدته اثرا من اثارها بما بينىء 

 وذلك بصفة عارضة اثناء ممارسته لعمله حال - بادراكها بحاسة من حواسة بنفسه عن وقوعها او
 واليصح له اجراء هذا التفتيش بحثا - وحينئذا يجوز له التفتيش -معاينته لهذه البضائع واالمتعه 

 -عن دليل فى جريمة جمركية تلقي بالغا او اخبارية عنها قبل عرض المسافر وامتعته عليه 
فى هذه الحالة الجراء التفتيش ان يستصدر االذن بذلك من النيابة العامه حيث يتطلب االمر 

 والن من المستقر عليه قضاء وفقها -المختصة بعد التحقق من كفاية الدالئل التى تضمنها البالغ 
 انه اليعتبر من الدالئل الكافية للبالغات المستندة الى اعمال االستدالل 

ه السالف ذكرها على ماتم اتخاذه من اجراءات ضبط المتهم وباعمال هذه القواعد القانوني 
 نجد ان تلك - والتى ادين الطاعن استنادا اليها -االول وتفتيشه وتفتيش الشاحنه قيادته 

االجراءات باطلة بطالنا مطلقا لمخالفتها الحكام الدستور والقانون بما ال يجوز معه استمداد دليل 
 االدانه منها 

الضباط بفرع مكافحة المخدرات / لتلك القواعد فانه ليس من اختصاص الرائدذلك انه وفقا  
ان يعرض ما تلقاه من معلومات وتحريات بشان الجريمة موضوع الدعوي الماثلة من جلب المتهم 

 طالبا تشكيل لجنه -جمارك الاالول لكمية من المخدرات اخفاها فى الشاحنه قيادته على مدير عام 
خص وامتعه المتهم االول والشاحنه قيادته لضبط مايحوزه او يحرزه من مواد جمركية لتفتيش ش

 وذلك الن موظفي الجمارك ليسوا مختصين بضبط جرائم المخدرات وال يخولهم القانون -مخدرة 
اتخاذ اجراءات بشانها حيث يوجب القانون على هذا الضابط ان يعرض محضر تحرياته على 

 رر ما تراه فى شان اصدار االذن بالضبط والتفتيش وتقدير مدي كفاية النيابة العامه المختصه لتق



 ١٠٥

 التحريات وجديتها 
جمارك بتشكيل لجنة من ثالثه من موظفي الجمارك الوكذلك فان صدور قرار مدير عام  

 وحيث استعانت اللجنه فى ٠بتفتيش المتهم االول والشاحنه تفتيشا دقيقا بحضور هذا الضابط 
 وفك سقف الشاحنه -بموظفين اخرين فى صالة التفتيش بواسطة االشعة السينيه اجراء التفتيش 

 مما يصم قرار مدير عام الجمارك بالبطالن لتجاوزه اختصاصه وافتئاته -بحثا عن المخدرات 
 كما يصم اجراءات هؤالء الموظفين بالبطالن لبطالن -على حق النيابة العامه فى اتخاذ القرار 

 كما صدر التكليف -رار الندب من موظف غير مختص قانونا باصداره انتدابهم لصدور ق
 ذلك انه ليس من اختصاص وال سلطات موظفي الجمرك البحث عن -لموظفين غير مختصين 

 االدله فى جرائم غير جمركية 
االمر الذى يبين معه ان مدونات الحكم قد حملت مقومات بطالن اجراءات ضبط وتفتيش  

 والتى ادين الطاعن على اساس اشتراكة بطريقة مساعدته المتهم -شاحنه قيادته المتهم االول وال
 وهو ما ورد فى صدر الصفحة السادسه من الحكم وفى -االول فى افعال جلب المواد المخدرة 

 وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بعدم جدية التحريات وبطالن قرار مدير عام -سائر اجزائة 
 اجراءات التفتيش جمارك نويبع باتخاذ 

 ذلك ان اجراءات الضبط والتفتيش لشخص -ولما كان هذا البطالن متعلقا بالنظام العام  
المتهم االول والشاحنه التى يقودها قد اتخذت بمعرفة موظفين غير مختصين باتخاذ تلك 

 وهو بطالن -االجراءات فضال عن عدم الحصول على اذن النيابة العامه بالضبط والتفتيش 
متعلق بالنظام العام للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها كما يجوز للمتهم ان يدفع به فى أي 

  ولو الول مرة امام محكمه النقض -مرحلة من مراحل الدعوي 
ولما كان موظفوا الجمارك وضابط الشرطة الذين اجروا هذا التفتيش الصطناع حالة  

 وحيث استمد الحكم دليله بادانه الطاعن من -رها القانون التنلبس لتبرير مخالفتهم للقواعد التى قر
 هذه االجراءات الباطلة 

فان الحكم يكون معيبا بالقصور فى التسبيب ومخالفه القانون الستناده الى ادله مستمدة من  
  وبما يتعين معه نقضه -اجراءات باطلة 

 ج ١١/١١/١٩٤٠ ، ٤٠٧ ص ٣١٣ رقم ٤ مجموعة القواعد القانونية ج ١٩/١٢/١٩٣٨نقض ( 
 ، ١٣٥ ص ٣٧ رقم ١٣ مجموعة احكام النقض س ١٢/٢/١٩٦٢ ، ٣٦٤ ص ١٩٣ رقم ٥

 ، ٥٠٠ ص ١١٧ رقم ٢٦ س ٨/٦/١٩٧٥ ، ٥٨١ ص ٢٢٠ رقم ٢ س ٢٦/١٢/١٩٥١



 ١٠٦

 ، ٩٣٤ ص ١٨٦ رقم ٣٤ س ٩/١١/١٩٨٤ ، ٨٦٧ ص ١٩٠ رقم ٢٦ س ٢٨/١٢/١٩٧٥
 ، ٢٥٣ ص ٤٣رقم  ٣٢ س ١٩/٣/١٩٨١ ، ٧٨٥ ص ١٦١ رقم ٢٩ س ١٦/١١/١٩٧٨
 ، ٥٢٤ ص ٨٨ رقم ٣٦ س ٣/٤/١٩٨٥ ، ٧٠١ ص ١٢٤ رقم ٣٢ س ١٥/١٠/١٩٨١
 ، ٦٨٨ ص ١٣٠ رقم ٣٧ س ١٢/١٠/١٩٨٦ ، ٥٣٤ ص ١٠٥ رقم ٣٧ س ٣٠/٤/١٩٨٦

 الفقرة ١٩٩٥ سنه ١ شرح قانون االجراءات الجنائية ج -االستاذ الدكتور محمود نجيب حسني 
 ، ٤٨٨ ص ٥٢١ ، الفقرة ٤٢٤ ص ٤٦٥قرة  ، الف٣٩٦ ص ٤٢٦ ، الفقرة ٣٨٥ ص ٤١٤
  )٤٩٨ ص ٥٢٢الفقرة 
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 حسبما استخلصتها ٢-١فقد جاء باسباب الحكم وفى مجال تحصيلها لوقائع الدعوي ص  
ممدوح ابو زيد محمد المفتش بفرع  / فيما سطره الرائد( المحكمه واستقرت فى عقيدتها مانصه 

تاجر سوري ... وشهرته ... مكافحه المخدرات بجنوب سيناء من تحريات اكدت ان كل من 
 كويت يؤلفان فيما بينهما ٢٠٢٠٩خدام الجامع سوري الجنسية ويعمل قائدا للشاحنه ... الجنسية و

بتاريخ ... وشهرته ... لمتهم تشكيال عصابيا لجلب وتهريب المخدرات من الخارج وقد تم ضبط ا
 طريق الجيش كليوباترا دائرة قسم سيدي جابر ١٦٣ بشقة مفروشة بالعقار رقم ٩/٥/٢٠٠٢

االسكندرية وبحوزته طربه من الحشيش تحمل ماركة ديب خالد وحرر عن تلك الواقعه الجناية رقم 
خدام الجامع ... لمتهم  ج سيدي جابر كما ورد الى االدارة معلومات تفيد ان ا٢٠٠٢ لسنه ٩٨٦٦

فى طريقة للبالد عن طريق ميناء نويبع يخفيها بجسم الشاحنه قيادته وانه وصل الى ميناء نويبع 
 وتم صف الشاحنه بساحه االنتظار للشاحنات القادمة وعليه فقد حرر ٩١على العبارة السالم 

كيل لجنه جمركية منه محضرا عرض على مدير عام الجمارك بنويبع وجنوب سيناء والذى امر بتش
 ... ... وعضوية كل من 

ممدوح ابو زيد محمد / والذى يفهم من هذه العبارات ان محضر التحريات الذى حرره الرائد  
 جنايات ٢٠٠٢ لسنه ٩٨٦٦الذى سبق ضبطه فى القضية ) الطاعن ( ... تضمن اسم المتهم 

ر تضمن ايضا ان هذا المتهم سيدي جابر ومعه طربه من الحشيش ماركة ديب خالد وان المحض
 لجلب وتهريب المخدرات ) المتهم االول (... هو احد افراد العصابة التى تضم ) الطاعن (

وهذا الذى اوردته اسباب الحكم فى مجال تحصيلها لوقائع الدعوي غير صحيح ذلك انه لم  
 لوجود اتفاق على ممدوح ابو زيد محمد اية اشارة/ يرد فى محضر التحريات الذى حرره الرائد 

 الساعه ٥/٦/٢٠٠٢ كما ان هذا المحضر المحرر يوم -تشكيل عصابه لجلب المخدرات 
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 وقد عرض هذا -وال انه سبق ضبطه ) الطاعن ( ...  مساء لم يرد فيه اسم المتهم ١١ر٤٥
المحضر على السيد مدير عام جمارك نويبع الصدار امر بتشكيل لجنه جمركية لتفتيش شخص 

لمتهم االول تفتيشا دقيقا والذى وردت معلومات بقدومه بالشاحنه المخبأ بها مخدرات فى وشاحنه ا
 وقد صدر االمر المطلوب وتم التفتيش وضبط المتهم االول والمخدرات بناء على –مخابئ سرية 

 هذا االمر 
ممدوح ابو زيد / االمر الذى يعيب الحكم ببيان خاطىء لما ورد بمحضر تحريات الرائد 

 مد وذلك بسرد واقعه متعلقه بما تضمنه المحضر لم ترد فيه مح
ثبــت مــن مطالعــه ( وكــذلك فقــد جــاء فــى نهايــة الصــفحه الثالثــه مــن اســباب الحكــم مانصــه  
 دـيـب اـبـو - ســيدي جــابر ان طرـبـه الحشــيش المضــبوطه تحـمـل مارـكـة ٢٠٠٢ لســنه ٩٨٦٦الجناـيـة 

وهــذه ) لمضــبوطه موضــوع هــذه القضــية خاـلـد وهــي ذات الماركــة الـتـى وجــدت عـلـى بعــض الكمـيـة ا
العباره االخيرة التى اوردتها فى مجال اشتراك الطاعن في عملية الجلب والتهريب غيـر صـحيحه وال 

 - جنايـات سـيدي جـابر ٢٠٠٢ لسـنه ٩٨٦٦ وذلـك النـه ورد بملـف القضـية -سند لها مـن االوراق 
" حلـــوه الحلـــوين " حمـــل ماركـــة والمرفقـــه بـــاالوراق ان طربـــه الحشـــيش التـــى ضـــبطت مـــع الطـــاعن ت

التـى وردت خطـأ بالعبـاره التـى نقلناهـا مـن " ديب ابـو خالـد "  وليس ماركه -المكتوبه بمداد اخضر 
ممدوح ابو زيد امام المحكمه انـه اليعـرف شـيئا عـن الصـلة /  كما جاء باقوال الرائد -اسباب الحكم 

 بين هذه الواقعه وبين الواقعه موضوع الدعوي الماثلة 
ولما كان هذا السرد الخاطىء لوقائع الدعوي هو ما اتخذته اسباب الحكم دليال على  

 مما يعيب الحكم بالفساد - بل انه الدليل الوحيد فيها -مشاركة الطاعن للمتهم االول فى الجريمة 
 فى االستدالل ومخالفه الثابت باالوراق 

بعد (  الطاعن فى محضر الضبط ممدوح ابو زيد زج باسم/ واليغير من ذلك ان الرائد  
 مساء والول مرة باعتباره عضو فى ١١ر٥٠ الساعه ٦/٦/٢٠٠٢والمحرر يوم ) اجراء التفتيش 

التشكيل العصابي لجلب وتهريب المخدرات دون ان يكون للطاعن اى صله او دور فيما ضبط 
  ها بالشاحنه وال صله له بالمتهم االول وال الشاحنه التى تم ضبط المخدرات ب

االمر الذى يتبين معه ان اسباب الحكم قد اوردت وقائع الدعوي على خالف الثابت  
 كما ان هذا الخطأ مما -باالوراق ولو انها تبينت الوقائع الصحيحه لتغير وجه السير فى الدعوي 

يحول دون تحقق محكمه النقض من صحه تطبيق القانون على الوقائع المطروحه ومن صحه 
 كما ينبىء عن عدم احاطة المحكمه بعناصر الدعوي عن -لتى اتخذت فى الدعوي االجراءات ا
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 مما يعيب الحكم بالخطأ في تحصيل وقائع الدعوي التى -بصر وبصيره وعدم المامها بوقائعها 
  وبما يتعين معه نقضه -ادان عنها الطاعن وعاقبه عليها 

  مجموعه ٢٣/١٢/١٩٤٦ ، ١٤١ ص ٥٦ رقم ٣٦ المجموعه الرسمية س ٣/١٢/١٩٣٤نقض ( 
 رقم ١ مجموعه احكام النقض س ٢٩/١١/١٩٤٩ ، ٢٦١ ص ٢٦٣ رقم ٧القواعد القانونيه ج 

  )٥٠٠ ص ٨ رقم ١ مجموعه القواعد ج ٢١/١٢/١٩٥٤ ، ١٢٢ ص ٤٢
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 ويتبين ذلك مما ياتي  
رائم وفى نهاية جاء باسباب الحكم وفى مجال التدليل على مساهمة الطاعن فى هذه الج .١

 بالتوجه بالسيارة - المتهم الثالث - قرر المتهم االول انه قد امره ٠٠٠( الصفحه الخامسة 
فارغة من الحموله الى القاهره وان المتهم الثاني قد سبق الى القاهره حامال طربه من الحشيش 

عض طرب الماركة المدونه على ب" وهو اسم شهرته وهي " ديب خالد " تحمل ذات ماركة 
  )٠٠٠٠كان بصبحته وقتها... الحشيش المضبوط وضبطت بحوزته واقراره ان المتهم الثالث 

غير صحيح وذلك ) الطاعن ( وهذا الذى ذكرته اسباب الحكم من اقوال المتهمين االول والثاني  
بق الى س) الطاعن ( النه لم يرد باقوال المتهم االول ان المتهم الثالث عرفه بان المتهم الثاني 
وهي نفس " ديب خالد" القاهرة حامال طربه حشيش وال انه عرفه بان هذه الطربه تحمل ماركة 

 فضال عن ان المتهم الثالث لم يعلم بوقائع -الماركة على بعض طرب الحشيش المضبوطه 
الضبط الخاصة بكل من المتهمين االخرين واليتصور انه ذكر للمتهم االول تشابه الطربه التى 

 وهو مايثبت عدم صحته –ت مع الطاعن مع ماضبط فى الشاحنه قيادة المتهم االول ضبط
 وعدم تشابههما 

اقر بان المتهم ) الطاعن ( وكذلك فانه ليس صحيحا ماذكرته اسباب الحكم ان المتهم الثاني  
 وذلك الن المتهم الثاني لم يسال فى تحقيقات النيابه -كان بصحبته وقت ضبطه ... الثالث 

 بما ال يجوز -ال في جلسات المحاكمة ولم يدل باية اقوال امام اية جهه فى الدعوي الماثله و
 لسنه ٩٨٦٦ كما ان الثابت باوراق الدعوي -معه اسناد القول له بانه التقي بالمتهم الثالث 

  جنايات سيدي جابر تؤكد ان الطاعن حينما تم ضبطه ومعه طربة الحشيش كان يسير ٢٠٠٢



 ١٠٩

 الطريق العام متجها الى سكنه المفروش دون ان يكون معه اى شخص اخر وحده فى  
وبذلك تكون اسباب الحكم قد ادانت الطاعن عن مساهمته فى الجرائم التى ادين عنها استنادا  

الى اقوال نسبتها اليه واخري نسبتها للمتهم االول رغم عدم صدورها عنهما مما يعيب الحكم 
 الفه الثابت باالوراق بالفساد فى االستدالل ومخ

ممدوح ابو زيد محمد الضابط بادارة / استندت اسباب الحكم فى ادانه الطاعن الى اقوال الرائد  .٢
وقد تم ضبط المتهم (  ما نصه ٢ حيث نقلت عنه ص - واوردت مضمونا لها -مخدرات نويبع 

يوباترا قسم  طريق الجيش كل١٦٣ بشقة مفروشة بالعقار ٩/٥/٢٠٠٢بتاريخ ... وشهرته ... 
سيدي جابر وبحوزته طربه من الحشيش تحمل ماركة ديب خالد وحرر عن تلك الواقعه الجناية 

 )٠٠ ج سيدي جابر ٢٠٠٢ لسنه ٩٨٦٦رقم 
 وذلك النه لم يرد فى اقوال وال -وهذا الذى نقلته االسباب من اقوال هذا الشاهد غير صحيح  

) طاعن ( ...  ضبطت بحوزة المتهم فى محضري تحرياته ومحضر الضبط ان الطربة التى
 وانما جاء باقواله بتحقيقات النيابة العامه انه تم ضبط -باالسكندرية تحمل ماركة ديب خالد 

 طربه واحده معه على سبيل العينه دون ذكر لماركة هذه الطربه 
وبذلك تكون اسباب الحكم قد نسبت الى هذا الشاهد وصفا غير صحيح للطربه التى ضبطت  

 ج سيدي جابر ان ٢٠٠٢ لسنه ٩٨٦٦ وحيث جاء بالمحضر - الطاعن فى االسكندرية مع
 )حلوه الحلوين ( الطاعن ضبطت معه طربه عليها عبارة 

وقد ادي هذا الخطأ فى االسناد القوال هذا الشاهد الى استنتاج خاطىء وتعسفي عن وجود  
ا يقرب من شهر ضبط المتهم صله بين واقعتي الضبط للطاعن في االسكندرية ثم بعد ذلك بم

 السيما وان هذا الشاهد عندما سئل امام المحكمه عن هذه الصلة فقرر انه -االول فى نويبع 
 ولو ان اسباب الحكم فطنت الى هذا الخطأ في االسناد لتغير وجه -اليعرف شيئا عن ذلك 

 السير فى الدعوي 
 ابو زيد فى تحقيقات النيابه وامام ممدوح/ كما اغفلت اسباب الحكم ما جاء باقوال الرائد  .٣

لم يكن يعلم بسبق ضبط المتهم  ) ٦/٦/٢٠٠٢الذى تم ضبطه يوم ( المحكمه ان المتهم االول 
اليعرف موعد دخول الشاحنه ) الشاهد (  وانه ٩/٥/٢٠٠٢باالسكندرية يوم ) الطاعن ( الثاني 

م ذكرها والتي جاءت باقوال الى ميناء نويبع مع ان هذه البيانات التى اغفلت اسباب الحك
الشاهد تنفي صلة الطاعن بالدعوي الماثلة وال بوقائعها كما ان من شانها التدليل على بطالن 

 اجراءات الضبط 
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 رئيس قسم مكافحة -سامح الكيالني / استندت اسباب الحكم فى ادانه الطاعن الى اقوال العميد .٤
 ذلك انها - واوردت مضمونا معيبا لها -رات النشاط الخارجي باالدارة العامه لمكافحه المخد

اغفلت ما جاء باقواله بتحقيقات النيابه وامام المحكمه ان التحريات لم تتوصل الى مصدر 
 سيدي جابر المتهم فيها ٢٠٠٢ لسنه ٩٨٦٦المخدرات المضبوطه وانه ال علم له بالقضية رقم 

ود مخدرات بالشاحنه قيادته من عدمه الطاعن وانه اليعرف ما اذا كان المتهم االول يعلم بوج
 وهذه -صاحب الشحنه يعلم بمحتوياتها ) الغائب ( وذلك بالرغم من قوله ان المتهم الثالث 

البيانات التى اغفلتها اسباب الحكم من شانها نفي اشتراك الطاعن فى جرائم الجلب والتشكيل 
 العصابي والتهرب الضريبي 

ب الحكم المطعون فيه قد اسندت الى المتهمين االول والثاني من جملة ماتقدم يتبين ان اسبا 
 كما انها -اقوال لم تصدر عنهما ثم ادانتهما بموجب تلك االقوال غير الصحيحه ) الطاعن ( 

 -اوردت اقوال شهود االثبات على نحو معيب وذلك باسناد اقوال للشاهد االول لم تصدر عنه 
شانها نفي االتهامات المسنده للطاعن االمر الذى ينبىء عن واقتطاع اجزاء هامة من اقوالهم من 

عدم احاطة اسباب الحكم بوقائع الدعوي وركائز االتهام عن بصر وبصيره وعدم االلمام بها االلمام 
 وبما يعجز محكمه النقض عن التحقق من صحه الوقائع التى ادين عنها الطاعن ومن -الكافي 

حه االجراءات التي اتخذت للضبط والتفتيش وبما يعيب الحكم صحه تطبيق القانون عليها وال ص
  وبما يتعين معه نقضه -بالفساد فى االستدالل ومخالفه الثابت باالوراق 

 ق ٢٨ لسنه ١١٠٦ ، الطعن ٦٦٦ ص ١٠ س ٢٣/٦/١٩٥٩ ق جلسة ٢٩ لسنه ٤٦٨الطعن ( 
 ٦/١/١٩٦٤ ، ٨٩٦ ص ١٠ س ١٧/١١/١٩٥٩ ، نقض ٨٨٦ ص ٩ س ٤/١١/١٩٥٨جلسة 

 ، ٨٣٣ ص ١٦ س ١/٣/١٩٦٥ ، ١٣١ ص ١٥ س ١٠/٢/١٩٦٤ ، ١٠ ص ١٥س 
 ٤٧٤ ص ٣١ س ٢/٤/١٩٨٠ ، ٣٣ رقم ١٩ س ٣/٦/١٩٦٨ ، ٤٩٧ ص ٢٦ س ٨/٢/١٩٧٥
  )٤٦٢ ص ٨٥ رقم ٣١ س ٢٧/٣/١٩٨٠، 

�ط%ن�א���מ���2��د��#�א��!د�ل���!��د(�א�#�د�	ل�6	��	�	����+������&��'*�������:�+������

�و�אق�وא��!��ق�����A�א�����*�	��!�

وذلك النه لما كان من المقرر قانونا وما استقرت عليه احكام النقض واجمع عليه راي الفقه  
 -انه يتعين ان يكون الدليل الذى تستند اليه المحكمه فى ادانه المتهم ان يكون هذا الدليل يقينيا 

 تحريات المباحث - ادانه المتهم وان من االدله غير اليقينيه التى اليجوز االستناد اليها وحدها فى
  فضال عن انها تعد - ذلك النها التعبر اال عن راي مجريها -واقوال مجري هذه التحريات بشانها 



 ١١١

 من قبيل الشهاده السمعيه التى اليؤخذ بها اال بعد التحقق من صحتها 
ته عن اقوال ولما كانت اسباب الحكم المطعون فيه قد استندت فى ادانه الطاعن الى ما نقل 

ممدوح ابو زيد محمد والتى تفيد ان تحرياته اكدت ان كال من الطاعن والمتهم االول يؤلفان / الرائد
فيما بينهما تشكيال لجلب وتهريب المخدرات وانه كان قد ضبط الطاعن من قبل بتاريخ 

 ديب  بدائرة قسم سيدي جابر باالسكندرية وبحوزته طربه من الحشيش تحمل ماركه٩/٥/٢٠٠٢
  وذلك دون ان تقيم اسباب الحكم اى دليل اخر على ادانه الطاعن سوي هذه االقوال -ابوخالد 
ولما كانت اسباب الحكم لم تتحقق من صحه هذه االقوال والتى ثبت من االوراق مخالفتها  
  للواقع 
 لم ٥/٦/٢٠٠٢وذلك الن الثابت من االوراق ان محضر تحريات هذا الضابط والمؤرخ  

 وانما اقحم اسم الطاعن فى -ضمن اية اشارة الى اسم الطاعن وال اشتراكه فى أي جريمه تت
محضر الضبط الذى حرره فى اليوم التالي بعد اجراء التفتيش للشاحنه التى كان يقودها المتهم 

 وهي طربه - طربه ٨٤٦االول وادعي فى محضر الضبط ان احدي الطرب المضبوطه من 
 واستنتجت اسباب - وهو اسم الشهرة الخاص بالطاعن -عباره ديب ابو خالد واحدة مكتوب عليها 

الحكم من هذه االقوال ان هذه الطربه تحمل ذات الماركة التى تحملها الطربه السابق ضبطها مع 
  ٩/٥/٢٠٠٢الطاعن باالسكندرية يوم 

ذا الضابط ومن ذلك يتبين ان اسباب الحكم لم تتحقق من صحة االقوال التى ادلي بها ه 
 وكان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم -فى التحقيقات والتى تخالف ما اثبته فى محضر التحريات 

 صحتها 
كما ان استنتاج المحكمة ان الطربة التى ضبطت فى الدعوي الماثلة بالشاحنه وتحمل  

ندرية ماركة ديب ابو خالد هي ذات الماركة للطربه التى كانت قد تم ضبطها مع الطاعن باالسك
من مدة تقترب من شهر سابقة على وقائع الدعوي الماثله انما هو استنتاج غير منطقي ومخالف 

 - وذلك فضال عما لحقه من التعسف وافتراض امور يتعذر التسليم بصحتها -للثابت باالوراق 
 ذلك النه لم يثبت من معاينة ومناظرة اعضاء لجنه موظفي الجمارك التى قامت بالتفتيش وضبط

 طربة مكتوب عليها عباره ديب ابو خالد فضال ٨٤٦المخدرات انها وجدت احدي الطرب من بين 
عن ان هذه العبارة لو صح انها مكتوبة على احدي الطرب فان ذلك اليعني ان هناك صلة بين 
كل من واقعتي ضبط كل من المتهمين والتى تمت كال منها فى مكان يختلف عن االخر اذ ان 

ى االسكندرية واالخر فى نويبع وزمان يختلف عن االخر اذ تم االول بتاريخ احدهما تم ف
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 كما اليعني ان هذه العبارة تشير الى اسم شهرة الطاعن الن ٦/٦/٢٠٠٢ والثاني فى ٩/٥/٢٠٠٢
 شهرة يشترك فيه الطاعن والمتهم االول واشخاص اخرون وقد يكون االسم تجاريا وقد اسم... 

 هذا الضابط قد افتعل االدعاء بان الطربة المضبوطة في الدعوي الماثلة تمسك دفاع الطاعن بان
 تحمل هذا االسم ليتوصل الى اثبات صله الطاعن بواقعه الضبط 

ولما كان اسباب الحكم قد استظهرت صحه هذا االدعاء من قولها فى نهاية الصفحة  
ربه التى وجدت مع الطاعن  سيدي جابر ان الط٢٠٠٢ لسنه ٩٨٦٦السابقة انه ورد فى الجناية 

 وهو قول تبين عدم صحته الن ماورد فى تلك الجناية يفيد ان -تحمل ماركة ديب ابو خالد 
 وهو ماينفي ادعاء الضابط بالصلة - حلوة الحلوين -الطربه التى وردت مع الطاعن تحمل ماركة 

ذه الصلة والتي بين واقعتي الضبط كما ان من شانه نفي استظهار المحكمه غير الصحيح له
 ادانت الطاعن على اساس توافرها 

فانه يتبين من جملة ماتقدم ان اسباب الحكم المطعون فيه قد ادانت الطاعن استنادا الى  
 المتعلقه بتحرياته بشان الطاعن دون ان تتحقق المحكمة من -ممدوح ابو زيد محمد / اقوال الرائد

وراق وتتنافي مع حكم العقل والمنطق كما انها لم تتايد صحتها والتى تبين انها مخالفه للثابت باال
 - مما اليجوز االستناد اليه مما يعيب الحكم بالفساد فى االستدالل -باى دليل او قرينه صحيحه 

 وبما يتعين معه نقضه 
 ق ، ٤٦ لسنه ١٠٥٦ الطعن ٣٠/١/١٩٧٧ ق ، ٥٢ لسنه ٥٥٩٠ الطعن ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 
 رقم ٢٩ المحاماة السنة ١٩/٤/١٩٤٨ ، ٤٠٣ ص ١٥٦سمية رقم  المجموعه الر٧/٢/١٩٣٨

 ٢٠/٦/١٩٦٦ ، ٤٢٤ ص ٢٦٨ رقم ١ مجموعه القواعد ج ١٠/٦/١٩٥٢ ، ٣١٥ ص ١٦٤
 س ٢٣/٢/١٩٥٤ ، ٤٩٣ ص ١١ س ٢٤/٥/١٩٦٠ ، ٨٤٢ ص ١٧مجموعة احكام النقض س 

 رقم ٢٨ س ١٢/٦/١٩٧٧ ، ٢٠٨ ص ٤٦ رقم ٢٤ س ٣/٣/١٩٧٣ ، ٣٧٥ ص ١٢٤ رقم ٥
 ص ٥٦ رقم ١٢ س ١٦/١٠/١٩٦١ ، ٣٣٥ ص ١٩ س ١٨/٣/١٩٦٨ ، ٧٧١ ص ١٦٠
٨٠٧( 
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وذلك النه لما كان دفاع الطاعن دفع بعدم وجود اية صله له بواقعه ضبط المتهم االول  
  اليعرف المتهم االول والمخدرات بداخل الشاحنه قيادته وانه

 ووفقا لما جاء بالمحضر -واقام الدفاع عن الطاعن الدليل على دفاعه بقوله ان الطاعن  
 قد ضبط وفى حوزته طربة حشيش وذلك فى الساعه - جنايات سيدي جابر ٢٠٠٢ لسنه ٩٨٦٦
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يات  بدائرة قسم سيدي جابر وقضت محكمة جنا٩/٥/٢٠٠٢الثانيه عشرة والنصف صباحا من يوم 
 - حضوريا بمعاقبته بالسجن لمدة ثالث سنوات ٦/١/٢٠٠٣االسكندرية فى هذه القضية بجلسة 

 اما ضبط - وذلك على اعتبار ان هذه الحيازه كانت بقصد التعاطي -وصار هذا الحكم باتا 
 وذلك في ميناء ٦/٦/٢٠٠٢ فقد تم يوم -المتهم االول وما وجد فى هذه الشاحنه من مخدرات 

 اى بعد واقعه ضبط الطاعن واحتجازه فى السجن باربعه اسابيع وفى مكان يختلف -بحري نويبع ال
 االمر الذى يقطع بعدم وجود صله للطاعن بما اتهم به المتهم -عن مكان ضبط المتهم االول 

ممدوح ابو زيد الذى عرض على مدير /  واضاف دفاع الطاعن ان محضر تحريات الرائد–االول 
 وانما ذكر اسمه بعد واقعه - لم يتضمن ايه اشارة الى الطاعن ٥/٦/٢٠٠٢ؤرخ عام الجمرك الم

 ) ٦/٦/٢٠٠٢(الضبط وفى محضر الضبط الذى صدر فى اليوم التالي لتحرير محضر التحريات 
وان هذا الضابط لم يشر الى اشتراك الطاعن مع المتهم االول فيما نسب اليه من اتهام اال امام 

  ودون ان يقيم اى دليل على هذا االشتراك- ١٧/٣/٢٠٠٤ بجلسة - الول مره -المحكمة 
وكان الثابت ان (  ما نصه ٤ولما كانت اسباب الحكم قد ردت على هذا الدفاع بقولها ص  

المتهم الثاني قد ضبط باالسكندرية وبحوزته طربه حشيش تحمل ذات الماركة المدونه على بعض 
ذه القضية وان المتهم لم يتم ادانته عن جريمة الجلب الموجود فى الكمية المضبوطه موضوع ه

ممدوح ابو زيد دلت على ان المتهم الثاني شريكا فى هذه الكمية وهو / وكانت تحريات الرائد
 )ماتطمئن اليه المحكمة ويكون معه هذا النعي فى غير محله 

 ذلك -اق والمنطق ولما كان هذا الرد غير سديد وغير سائغ لمخالفته الواقع الثابت باالور 
حلوه (الثابت من اوراق قضية االسكندرية ان الطربه التى ضبطت فى حيازه الطاعن تحمل ماركة 

 وكذلك فانه رد غير منطقي النه -وبذلك يكون رد المحكمة مخالف للثابت باالوراق ) الحلوين 
ب  المضبوطه وعلي فرض ان هذه الطربه تحمل ماركه ابو خالد التى وجدت مع واحده من الطر

 وكذلك - طربه فان ذلك يعتبر من قبيل االستنتاج التعسفي ٨٤٦فى الدعوي الماثله من ضمن 
ممدوح ابو زيد مما اليجوز االستناد اليه النه فضال / فان استناد الحكم الى ماجاء باقوال الرائد 

 فى موضعه من هذه  وهو ماسلف بيانه تفصيال-عن مخالفتها الثابت باالوراق فانها مجرد راي له 
 فانه يتعين عدم التعويل على هذه االقوال وطرحها وذلك لما اتفق عليه قضاء وفقها بعدم -المذكرة 

التعويل على شهادة مامور الضبط القضائى الذى يجري اجراءات الضبط والتفتيش واصطناع حاله 
 التلبس بالمخالفه الحكام الدستور والقانون 

  فضال عن قصور الحكم فى الرد -ي خاليه من اى دليل صحيح االمر الذى يجعل الدعو 
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  وبما يتعين معه نقضه -على اوجه الدفاع الجوهرية 
 ، ٧٧١ ص ١٦٠ رقم ٢٨ س ١٢/٦/١٩٧٧ ، ٨٢٨ ص ٣١٠ رقم ٣ س ١٤/٤/١٩٥٢نقض ( 

  )٥٥٧ ص ١١٩ رقم ٣٠ س ١٤/٥/١٩٧٩
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 ويعمل - ولما كان الطاعن سوري الجنسية -مرجح القبول لما كان الطعن بالنقض الماثل  
 وينفق من ارباحه من -فى مجال تجارة قطع غيار السيارات ونقل الركاب بسوريا والدول العربية 

 وقد انقطعت صلته - وال عائل لهم او راع سواه -هذه التجارة على افراد اسرته المقيمون بسوريا 
  رعايته ومعونته بهم مع انهم فى اشد الحاجه الى

االمر الذى يلحق بالطاعن وبافراد اسرته اضرار مادية وادبية جسيمه يتعذر تداركها فيما لو  
 قضى بنقض الحكم المطعون فيه واستمر فى تنفيذ العقوبه المحكوم بها 

 بناء عليه 
 يلتمس الطاعن من عداله المحكمه الموقره 

 تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنسبه له ولحين النظر تحديد اقرب جلسة للنظر فى طلب وقف :اوال 
 فى موضوع الطعن 

 وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واالحاله بالنسبة له  :ثانيا 
 واهللا ولى التوفيق 
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 باسم الشعب 

 محكمه النقض 

 الدائرة الجنائية 

 )ج(الخميس 

 

 نائب رئيس المحكمة  حسام عبد الرحيم / المولفه برئاسة السيد المستشار 

 على فرجاني  و  فريد عوض     / وعضوية الساده المستشارين 

 نواب رئيس المحكمه  و     وحمدي ياسين      

       ومحمد احمد عبد الوهاب      

 ياسر حماد / وحضور رئيس النيابه العامه لدي محكمه النقض السيد

 ماجد جمال/ وامين السر السيد

 فى الجلسة العلنية المنعقده بمقر المحكمة بمدينه القاهره 

 م ٢٠٠٥من اكتوبر سنه ١٣قهـ المواف١٤٢٦من رمضان سنه١٠فى يوم الخميس

 اصدرت الحكم االتي 

 ٧٥ وبجدول الجنايات برقم       لسنه ٢٠٠٥لسنه  فى الطعن المقيد فى جدول النيابه برقم

 قضائية 

 المرفوع من 

١-  

 محكوم عليهما       -٢

٣-  

 ضد

  النيابة العامه -١

 مطعون ضدهما    بصفته "  وزير الماليه -٢

 الوقائع 
 قسم نويبع ٢٠٠٢لسنه  يابه العامة الطاعنين واخر فى الجنايه رقماتهمت الن 

 ٢٠٠٢ من يونيه سنه ٥بوصف انهم فى يوم  ) ٢٠٠٢ لسنه ٣٠٠والمقيده بالجدول الكلي برقم (
الى داخل " حشيش "  جلبوا جوهرا مخدرا -اوال :  محافظه جنوب سيناء -بدائرة قسم نويبع 
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 –لحصول على ترخيص كتابي من الجهه االدارية المختصه اراضى جمهورية مصر العربية قبل ا
اشتركوا بتاليف تشكيل عصابي الغرض منه جلب الجواهر المخدرة الراضى جمهورية مصر : ثانيا 

هربوا البضائع موضوع التهمه االولى الى داخل اراضى :  ثالثا -العربية لترويجها واالتجار فيها 
يود واالوضاع المعمول بها بشان البضائع الممنوعه على جمهورية مصر العربية على خالف الق

 النحو المبين باالوراق 
واحالتهم الى محكمه جنايات جنوب سيناء لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بامر  
 االحاله 
والمحكمة المذكوره قررت احاله االوراق الى فضيلة مفتي الجمهورية البداء الراي بالنسبة  

 من سبتمبر سنه ١٩خدام الجامع والثالث اسعد توفيق خرسا وحددت جلسة ... االول للمتهمين 
  للنطق بالحكم بالنسبة لجميع المتهمين ٢٠٠٤
وبالجلسة المحدده قضت حضوريا بالنسبة للمتهمين االول والثاني وغيابيا بالنسبة للمتهم  

 المعدل ١٩٦٠ لسنه ١٨٢ن أ ، د من القانو/ ٢ ، ٣٣/١ ، ٣ ، ٢ ، ١الثالث عمال بالمواد 
 من القسم الثاني من الجدول رقم ٥٦ والبند رقم ١٩٨٩ لسنه ١٢٢ ، ١٩٧٧ لسنه ٦١بالقانونين 

 ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١ والمواد ١٩٩٧ لسنه ٤٦ الملحق بالقانون االول المعدل بقرار وزير الصحه رقم ١
المعدل بالقانونين  ١٩٦٣ لسنه ٦٦ من القانون رقم ١٢٤ ، ١٢٢ ، ١٢١/١ ، ١٥ ، ١٣ ، ٥، 

 من قانون العقوبات وكما اعملت ٣٢ مع اعمال المادة ٢٠٠٠ لسنه ١٦٠ ، ١٩٨٠ لسنه ٧٥
خدام الجامع ... قفوره بالنسبة للمتهم االول ...  من ذات القانون فى حق المتهم الثاني ١٧المادة 

بالسجن المؤبد ... ثاني باجماع االراء بمعاقبتهما باالعدام شنقا وبالنسبة للمتهم ال... والثالث 
وبتغريم كل من المتهمين مبلغ خمسمائة الف جنيه وبمصادرة المخدر والسياره المضبوطين وبالزام 
جميع المتهمين بالتضامم بان يؤدوا لمصلحه الجمارك مبلغ عشرة ماليين واربعمائة وثمانيه 

  واربعون الف وستمائه واربعين جنيها 
 من سبتمبر سنة ١٩ والثاني فى هذا الحكم بطريق النقض فى فطعن المحكوم عليهما االول 
 واودعت مذكرتين باسباب الطعن االولى من المحكوم عليه ٢٠٠٤ من سبتمبر سنه ٢٣ و ٢٠٠٤

على السيد محمد العزوني /  موقعا عليها من االستاذ٢٠٠٤ من نوفمبر سنه ١٧االول فى 
 موقعا عليها من  ٢٠٠٤ من نوفمبر سنه ٩المحامي والثانيه من المحكوم عليه الثاني فى 

 مامون محمد سالمه المحامي / الدكتور
 عرضت النيابة العامه القضية على محكمة النقض بمذكرة مشفوعه بالراي موقعا عليها  
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 من رئيس بها 
 وبجلسة اليوم سمعت المرافعه على ماهو مبين بمحاضرها  

 المحكمه 
تقرير الذي تاله السيد المستشار المقرر والمرافعه وبعد بعد االطالع على االوراق وسماع ال 

  المداوله قانونا 
مــن حيــث ان النيابــه العامــه واذ كانــت قــد عرضــت القضــية الماثلــة المحكــوم فيهــا حضــوريا  

عـلـى الطــاعن االول بعقوـبـه االعــدام ، مشــفوعه بمــذكرة برايهــا دون اثـبـات ـتـاريخ تـقـديمها للتثـبـت مــن 
 وعلـى مـاجري ـبـه -ـفـي الميعـاد المقـرر قانوـنـا ، اال ان تجـاوز هـذا الميـعـاد  مراعـاة حصـول العـرض
 اليترتــب عليــه عــدم قبــول عــرض النيابــه العامــه ، ومــن ثــم يتعــين الحكــم -قضــاء محكمــه الــنقض 

 بقبوله شكال 
ومن حيث ان الطعن المقدم من المحكوم عليهما االول والثاني استوفى الشكل المقرر فى  
 القانون 
حيث ان مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجرائم ومن  

االشتراك فى تشكيل عصابي لجلب المواد المخدره لترويجها واالتجار فيها والتهريب الجمركي ، قد 
شابه القصور فى التسبيب والفساد فى االستدالل والخطا فى االسناد ذلك بانه عول فى ادانته على 

 الشرطة فحسب رغم ان الضابط لم يبين مصدر تحرياته ودون ان تكون معززه بدليل اخر تحريات
، واسند للشاهد االول خالفا للثابت باالوراق قوله ان الطربه التي ضبطت مع الطاعن باالسكندريه 

 تحمل ماركه ديب ابو خالد ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضة 
المطعون فيه انه استدل على ثبوت واقعات االتهام ومن حيث ان البين من مدونات الحكم  

 اخذا بتحريات الشرطة وباقوال الضابط الذى اجراها فيما اوردته - الطاعن - في حق المتهم -
 لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان االحكام يجب ان تبني على االدله التى يقتنع ٠تحرياته تلك 

، صادرا في ذلك عن عقيده يحصلها هو مما يجرية من منها القاضى بادانه المتهم او ببراءته 
 فيها غيره ، واليصح فى القانون ان هتحقيق ، مستقال فى تحصيل هذه العقيده بنفسه ال يشارك

يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى اقام عليها قضائه او بعدم صحتها حكما لسواه ، وكان 
كمه ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها من المقرر كذلك انه وان كان يجوز للمح

قرينه تعزز ما ساقته من ادله ، اال انه التصلح بمجردها ان تكون دليال كافيا بذاته او قرينه 
مستقله على ثبوت االتهام ، وهي من بعد التعدو ان تكون مجرد راي لصاحبها يخضع الحتماالت 
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ى ان يعرف مصدرها ويتحدد حتى يتحقق القاضى بنفسة الصحه والبطالن والصدق والكذب ، ال
 لما ٠من هذا المصدر ويستطيع ان يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونيه فى االثبات 

كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ، ان المحكمه قد اتخذت من التحريات 
 الثاني ، دون ان تورد من االدله والقرائن مايساندها ، دليال اساسيا فى ثبوت االتهام قبل الطاعن

كما انها لم تشر فى حكمها الى مصدر التحريات تلك على نحو تمكنت معه من تحديده والتحقق 
من ثم من صدق ما نقل عنه ، فان حكمها يكون قد تعيب بالفساد فى االستدالل والقصور فى 

دات المضمومه ان ما اورده الحكم على لسان الضابط التسبيب ، هذا فضال عن ان البين من المفر
الشاهد االول من انه تم ضبط المتهم بشقة مفروشه بسيدي جابر باالسكندرية وبحوزته طربه من 

 جنايات ٢٠٠٢الحشيش تحمل ماركه ديب ابو خالد وحرر عن تلك الواقعه القضية رقم لسنه 
ذا الشاهد بتحقيقات النيابة ان االدارة العامه سيدي جابر ، وهو ما لم يقل به وان كل ما قاله ه

لمكافحه المخدرات باالسكندرية تمكنت من ضبط الطاعن محرز لعدد واحد طربه حشيش على 
 جنايات سيدي جابر ، واذ كان ال يعرف مبلغ ٢٠٠٢لسنه  سبيل العينه وذلك فى الجناية رقم 

ت اليه ، وكانت االدله فى المواد الجنائية االثر الذى كان لهذا الخطأ فى عقيده المحكمه لو تفطن
ضمائم متسانده ، فان الحكم المطعون فيه اذ عول فيما عول عليه فى ادانه الطاعن الثاني على 

 لما كان ماتقدم فانه يتعين ٠ما اورده على خالف الثابت باالوراق يكون معيبا بالخطأ فى االسناد 
 الى الطاعن الثاني والى الطاعن االول المحكوم نقض الحكم المطعون فيه واالعادة بالنسبة

باعدامه وذلك لوحده الواقعه وحسن سير العداله ، دون المحكوم عليه الثالث الذى صدر الحكم 
غيابيا بالنسبة له ، دون حاجه الي بحث باقى اوجه الطعن او التعرض لطعن الطاعن االول 

 ولمذكرة النيابه العامه العارضة 
  فلهذه االسباب
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 -ائرة قسم العجوزة  بد١٩٩٩اتهمت النيابه العامه الطاعن واخرين النهم فى غضون عام  
 .محافظة الجيزة 

 H��: 

 7- ��H� ST-J�  

وهــو لــيس مــن اربــاب الوظــائف العموميــة ارتكــب تزويــرا فــى محــرر رســمي هــو التوكيــل رقــم   
ــــه واقعـــــة مـــــزورة فـــــى صـــــورة واقعـــــة صـــــحيحة بطريـــــق ١٩٩٧لســـــنه   ب عـــــام االهـــــرام بجعـل

ات الصـحيحة ـبـان نســبه زورا االصـطناع ـبـان انشــأ المحـرر ســالف اـلـذكر علـى غــرار المحــرر
عنهـــا علـــى النحـــو المبـــين ) وكـــيال ( واـلــى نفســـه بصـــفته ) موكـــل ( مؤسســـة بصـــفتها الاـلــى 

 .بالتحقيقات 
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اشــترك بطرـيـق المســاعدة مــع مــوظفين عمــوميين حســني النـيـه ـفـى ارتكــاب تزوـيـر ـفـى محــرر  -ب 
زورة ـفـى وظيفـتـه وذـلـك بجعلهــا واقعــة مــبالمخــتص  رســمي هــو محاضــر جلســات حــال تحرـيـر
بان مثل فى تلك القضايا واثبت بمحاضر جلساتها صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها 

 ٠٠مؤسســة واـقـر بالتصــالح والتـنـازل عنهــا عـلـى غـيـر الحقيـقـة الحضــوره بصــفته وـكـيال ـعـن 
 .فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعده 

ى محكـمـــة مصــــر الجدـيـــدة اســــتعمل المحــــرر الـمـــزور موضــــوع التهـمـــة االوـلـــى ـبـــان قدـمـــه اـلـــ -ج 
 .الجزئية مع علمه بتزويره على النحو الوارد بالتحقيقات  

 ����U : &��"�� ST-J�� 8D���� 

اشــتركا بطريـقـى االتـفـاق والمســاعده مــع المــتهم االول عـلـى ارتكــاب تزوـيـر ـفـى محــرر رســمي  
ـبـان اتفقــا معــه ) موضــوع التهمــه االوـلـي(  ب عــام االهــرام النمــوذجي ١٩٩٧هــو التوكـيـل رقــم لســنه 

محكمــــه واقــــراره ال فســــاعداه وامــــداه بالمعلومــــات الالزمــــه لتزويــــره والمثــــول بــــه امــــام ٠٠علــــى ذلــــك 
بالتخـــالص والتـنــازل عـــن القضـــايا المقامـــه ضـــدهما فوقعـــت الجريمـــة بـنــاء عـلــى ذـلــك االتفـــاق وتلـــك 

  .المساعده
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 اـلــدفع والمنســـوب صـــدورها ةر الشـــيكات والمســـتحقارتكـبــا تزوـيــرا ـفــى محـــرر عرـفــى هـــو صـــو 
مؤسسة بان اصطنعوها على غرار الشيكات االصليه الثالثه والمتداول قضيتها امام الللثاني لصالح 

 .محكمه وذلك على النحو الثابت بتقرير مصلحه الطب الشرعي قسم ابحاث التزييف والتزوير ال

 �?��$ : ��H� ST-J� 

 .لفه البيان وهو عالم بتزويرها بان قدمها فى القضيه استعمل المحررات سا 
 ٢١٢ ، ٢١١ ، ٤١، ) ٣-٢(٤٠طالبــت النيابــه العامــه معاقبــه الطــاعن واخــرين وفــق المــواد ، 

  من قانون العقوبات ٢١٥ ، ٢١٤ ، ٢١٣
 ٥/٥/٢٠٠٤ قدم الطاعن للمحاكمه وبجلسه ٠٠وحيث  

 S1V� $�W 

 والزامه بان يؤدي بالتضامن مع المتهمين االخرين ٠٠بمعاقبته بالسجن لمدة ثالث سنوات  
 فضال عن الزامه ٠٠ على سبيل التعويض المؤقت ٢٠٠١للمدعية بالحق المدني مبلغ 

 .بالمصاريف الجنائيه والمدنيه 
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هذا الحكم قد خالف القانون وقصر فى اسبابه وافسد فى استدالله فضال عن اخالله بحق  
 وقيد الطعن ٣/٧/٢٠٠٤در الطاعن بالطعن عليه بالنقض من محبسه بتاريخ  فقد با٠٠الدفاع 

 :وهو يستند فى اسباب الطعن بالنقض لمايلى 
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  ٠٠٠بادىء ذي بدء  
انه ولما كان من المقرر فى المبادىء الفريده التى ارستها المحكمه العليا محكمه النقض ان  

 تحصلها مما ٠٠ الموضوعرها معقود لمحكمة مالك االمر فى فهم صورة الواقعه وتحصيل تصوي
 وهو من اطالقاتها فال سلطان الحد عليها فيه والجناح ٠٠يطمئن له ضميرها ويرتاح اليه وجدانها 

او ماخذ فيما تورده مادام له اصل صحيح ومعين ثابت فى االوراق بغض النظر عن موضوعه 
 د مطروحه عليها النها تستمد عقيدتها من كل ورقة من اوراق الدعوي تع
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ان تورد المحكمه فى مدونات حكمها مايقطع فى الدالله على انها قرات اوراق الدعوي قراءه  
  بل واحاطت بادله االثبات والنفي عن بصر وبصيره ووزانت بينها ٠٠مبصره 
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كافيا كما يجب عليها ان واقعه الدعوي بيانا يجب على المحكمه ان تبين فى حكمها  

تستعرض الواقعه برمتها واال تجزئها تجزئه من شانها االخالل بدفاع المتهم واال كان حكمها 

 معيبا ويتعين نقضه 

  )١٤٧ ص ١٠٨ ق ٤٠ مجموعه قواعد القانونيه ج ٣١/١/١٩٣٨( 
قل  ان يكون حكمها مبرأ من التعسف فى االستنتاج ومخالفه الع٠٠ويتعين عليها كذلك  

الن الدليل اذا والمنطق وطبائع االمور واال تبني قضاءها على الفروض واالحتماالت المجرده 

 خالطته االحتماالت سقطت صالحيته فى االستدالل 
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ان ينبذ وينتبذ تقطيع اوصال الدعوي ومسخها  ٠٠وتكتمل له شروط صحته وكيانه  

او افتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من عندياته او بنشوئها  رفها الى غير مؤداهااويح
 .باجتهاد غير محمود اويضرب فى غير مضرب 
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نها تبني على تحصيل ملموس من هيئة المحكمة لواقعات التداعي وان توردها فى أ 

ة متناغمه تنم عن ان محكمه الموضوع قد تفهمت الوقائع على نحو مدوناته فى صورة منظوم

 باالدانه اوالبراءه على السواء وذلك حتى يتسني صحيح تكفى لحمل النتيجه التى انتهت اليها
 .لمحكمة النقض مراقبة تطابق تلك الوقائع مع النتيجه التى انتهي اليها 
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 قد خانته فطنة القضاء وفروضه واصوله ٠٠ الواقعه وكان الحكم الطعين فى مقام تصور 
 وتمثل ٠٠ حيث قصرت رؤيته وضلت بصيرته ٠٠ فضل الطريق وجنح جنوحا مؤسفا ٠٠وسننه 

ذلك فيما سطره بمدوناته فى شان تحصيله لواقعات االتهام وحسبما استقرت فى يقين المحكمه 
لتى تضمنتها مذكرة نيابة مصر الجديده والتى انحصر عنها الواقعات ا ٠٠واطمأن وجدانها اليه 

 ٠٠والتى تضمنت ذات وقائع االتهام الماثل بحثا فى احداثه وتمحيصا فى ادلته  ٠٠فى المحضر 
نيابه بعد اجراء تحقيقاتها حيال واقعه االتهام الى اصدار قرارها فى االوراق الوالذى انتهت فيه 

 ٠٠ دلة اى ان االوراق قد خلت من دليل ادانهالقامة الدعوي الجنائيه لعدم كفاية االباالوجه 
 ٠٠ وعلى الرغم من حجيه ذلك ٠٠ الى الطاعن ٠٠على نسب االتهام موضوع الحكم الطعين 

 .وماله من اثار فى سرد مضمونه بوقائع االتهام على اوراق الحكم الطعين 
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ره من الوقائع التى تهدر ذلك  بايراد مضمون االتهام الموجه للطاعن دون غي٠٠فى ذلك  
 معتكفا فى ذلك التصور وهذا التحصيل ٠٠االتهام وتدفع بالشك نحو اثباته للطاعن فى اقترافه 

 . فى ان الدليل قام على صحه اسنادها وثبوتها فى حقه  ٠٠الخاطىء 
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  قد حصله ٠٠ذات التصور الذى حصلته محكمه الموضوع فى فهمها الحداث االتهام  



 ١٢٥

  .نيابه فى القضيه الاوراق المحضر والتى تصدت له 
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عدم كفايه الدليل على ادانه الطاعن منتهية فى ذلك كله على اصدار قرارها باالوجه القامه  
 .الدعوي ضده 
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الذى غاب عن المام محكمه الموضوع باحداث ذلك االتهام واال ما قررت فى مدونات  
  . بان الصوره التى وصفتها عن وقائع االتهام قد قام الدليل على صحه اسنادها للطاعن٠٠حكمها 
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 مما اسلس الي سقوط اصاب مدوناته جمله وتفصيال فى تحصيل تلك ٠٠حكمها الطعين  
 .الوقائع وداللتها 
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ارع من تسبيبه بل االكثر من قد ورد فى صورة مجهله اليتحقق به الغرض الذى قصده الش 
ذلك فقد اصابه الغموض واالبهام فى بيان تلك الواقعه التى حمل مقصود ما على االفعال 
والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه وكذا ماخرج عن هذه االركان مما له شان هام تترتب 

 .عليه نتائج قانونيه 
  )٦٢٢ ص ٨ ق ٤ لسنه  مجموعه احكام النقض١٩٩٨ مايو ٣نقض جنائى ( 
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فان الحكم الطعين فى تحصيل فهم الواقعة على هذا النحو يكون قد خالف اصول القاعده  
 وما ٠٠نيابه الواسند اتهامه الى الطاعن دون دراية وبحث وتمحيص االحداث التى تناولتها مذكرة 

وضوع اال ان النيابه لم تعتد بها تضمنته من قرائن وادله تماثلت مع االدله التى ساقتها محكمة الم
 . وقررت عدم كفايتها لتحقيق اثار ذلك االتهام ٠٠فى نسب االدانه الى الطاعن 
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 وااللمام بها على نحو ٠٠ابهام الحكم الطعين وغموضه فى مواجهته لعناصر االتهام  
 .يوضح عن ان محكمه الموضوع قد فطنت اليها فى اهم احداثها 
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 المقرر أن الحكم يكون مشوبا بالغموض واالبهام متى جاءت اسبابه مجملة وغامضة  
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فيما اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه او ظروفها اوكانت 

ا كانت متعلقه بعناصر االدانه على بصدد الرد على اوجه الدفاع الهامه من الدفوع الجوهريه اذ

وجه العموم اوكانت اسبابه يشوبها االضطراب التى تنبيء عن اضطراب فكرته من حيث تركيزها 

فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه مما اليمكنه من استخالص مقوماته سواء ماتعلق منها 

ض من اعمال رقابتها على الوجه بواقعه الدعوي او التطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النق

 الصحيح 

  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 
 ) ق ٥٩ لسنه ٢١٦١١ طعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 
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الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور الشديد فى التسبيب واالضطراب واالبهام فى  
نقض من اعمال رقابتها على الوجه تحصيل وقائع االتهام مما تعجز معه المحكمه العليا محكمه ال

 الصحيح فيتعين لذلك نقضه واالحاله 
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 ان تطالع الورقه محل جريمه ٠٠ على محكمه الموضوع ٠٠ ان من المقرر ٠٠بدايه  
 يفرضه عليها واجبها ٠٠ وهذا اجراء جوهري من اجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير ٠٠التزوير 

دين او يبرء  ماي٠٠ بما يحمله فى شواهد التزوير ٠٠نحو تمحيص الدليل الذى يدان عليه المتهم 
 واال اصاب حكمها البطالن واوجب تصحيحه ٠٠ وهو امر كان مقضيا عليها اتباعه ٠٠ساحته 
 .بنقضه 
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جريمه  ( ٠٠ ان اغفال المحكمه االطالع على الورقه محل الجريمه لئن كان من المقرر 
نظر الدعوي يعيب اجراءات المحاكمة الن اطالع المحكمة بنفسها على عند  ٠٠) التزوير 

الورقة المزوره اجراء جوهري من اجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى 



 ١٢٧

تمحيص الدليل االساسي بالدعوي على اعتبار ان تلك الورقه هي الدليل الذى يحمل شواهد 

 البحث والمناقشه بالجلسه فى حضور الخصوم ليبدي التزوير ومن ثم يجب عرضها على بساط

 . فيها ويطمئن الى ان الورقه موضوع الدعوي هي التى جرت مرافعته عليها كل منهم رايه
  )٢٥/١٢/١٩٧٢ ق جلسه ٤٢ لسنه ١١٥٠طعن رقم ( 
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عوي من المقرر ان اغفال المحكمه االطالع على الورقه محل جريمه التزوير عند نظر الد 
يعيب اجراءات المحاكمه االمر الذى فات على محكمه اول درجه اجراءه وغاب على محكمه ثاني 
درجه تداركه مما يعيب حكمها بما يبطله ويوجب نقضه واليغير من ذلك ان يكون الحكم قد اشار 
الى اطالع المحكمة على الصورة الشمسية للسند المدعي تزويره الن اطالع المحكمه على تلك 

 .لصوره اليكفي اال فى حاله فقد اصل السند المزور ا
  )٦/٣/١٩٨٠ ق جلسه ٤٩ لسنه ١٢٦٥طعن رقم ( 
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 أن هيئه محكمة الموضوع التى اصدرته ٠٠وكان البين من مطالعة اسباب الحكم الطعين  
ل على فى اصطناع التوكي) المتهم االول  ( ٠٠ نسبت الى الطاعن جريمه االشتراك مع اخر ٠٠

 تمثلت فى تمكن المتهم االول من ٠٠ على مقولة واهيه ٠٠غرار التوكيل الصحيح الصادر 
  .حضور جلسات القضايا 
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من عدم وجود دليل فني واحد فى االوراق يؤكد اصطناع ذلك التوكيل او ان بياناته مغايرة  
ضوع فى ماتبين لها من مطالعتها  اال غير ما استشهدت به محكمه المو٠٠للتوكيل الصحيح 
  وقد اثبت على اوراقها حضور المتهم االول عن نفسه بموجب ذلك التوكيل ٠٠لمحاضر جلسات 

 .وليس باالنابه القانونيه عن الشاهد الثاني 
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الذى دللت به محكمه الموضوع على وقوع التزوير فى التوكيل المثبت على محاضر  
 الن تلك الشواهد دليلها اليكون اال ٠٠يحمل باى حال من االحوال شواهد التزوير  ال٠٠الجلسات 

 .على الورقه المدعي تزويرها 
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مايتاكد معه عدم مطالعة هيئة المحكمة على الورقه المزورة والمتضمنة الشواهد على  
 . او حتي الورقه الصحيحه المزوره عليها ٠٠ا تزويره
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 ٠٠ فى اقتناعها بتزوير ذلك المحرر الرسمي ٠٠ واعتكزت عليه ٠٠ما استشهدت به  
ابه وذلك لبعد المحرر عن نظرها ولسابقة طرح تلك القرينة المستشهد بها على اوراق تحقيقات الني

 .والتى انتهت الى عدم كفايتها الثبات التزوير ونسب االدانه للطاعن 
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ان العبرة فى االثبات فى المواد الجنائية هي باقتناع القاضى واطمئنانه الى االدله  

ه اال اذا الزمها القانون بدليل معين ينص عليه  وله ان ياخذ باي دليل يرتاح اليالمطروحة عليه
واثبات التزوير واستعماله ليس له تاريخ خاص والعبره فيه بما تطمئن اليه المحكمه من االدله 

 .السائغه 
  )٢٤/١٢/١٩٧٢ ق جلسه ٤٢ لسنه ١٤٥الطعن رقم ( 
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ا التى تحمل ادله الجريمه  فهي ذاته٠٠مجال اثبات التزوير اليكون اال من الورقه المزوره  
 ٠٠ وهي كذلك االدله السائغه التى ينبغي عرضها على بساط البحث لمناقشتها ٠٠بين ضلوعها 

 .وصوال لداللتها فى مدي صحه تزويرها 
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بتزويرها اثناء وجود انه من المقرر ان اغفال المحكمه االطالع على االوراق المدعي  
القضيه تحت نظرها مما يعيب اجراءات المحاكمه ويستوجب نقض الحكم الن تلك االوراق هي 

 .ادله الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشه الشفهيه بالجلسه 



 ١٢٩

  )١/٣/١٩٦٥ ق جلسه ٣٤ لسنه ١٨٩٤طعن رقم ( 
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 دون ان تطالع الهيئه التى ٠٠نسب ادانته الى الطاعن الذى يكون معه الحكم الطعين قد  
 فاصاب اسبابه القصور مما اسلس ذلك الي بطالن اصاب ٠٠اصدرته دليل تلك االدانه 

 . فتعين لذلك نقضه واالحاله ٠٠االجراءات فى محاكمة الطاعن 
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ذلك ان محكمه الموضوع قضت بادانه الطاعن عن جنايه التزوير واالشتراك فيها دون ان  
والتى تمثلت فى محضر جلسة يطلع الطاعن ودفاعه على احدي تلك المحررات المدعي تزويرها 

 االهرام ٩٧ لسنه ٥٥١ على اوراقه قرائن تزوير المتهم االول للتوكيل رقم  والمثبت٠٠القضية 
واشتراك الطاعن معه فى ذلك حتى يتمكن دفاع الطاعن من ابداء مالحظاته حيال تلك الورقه 

 وهو مايخالف ماتوجبه اصول المحاكمات الجنائية عند نظر جرائم التزوير فى ٠٠المدعي تزويرها 
لزم اطالع المتهم بها ودفاعه عليها قبل الفصل فى الدعوي حتى تتاح لكل المحررات والتى تست

من ان االوراق المضبوطه هي نفسها محل جريمه التزوير خاصه وانه اوال منهما الفرصه للتاكد 
 ٠٠ او حتي عرضه محرزا على هيئه المحكمه ٠٠اليوجد مايدل على تحريز ذلك المحضر 

 المحكمة بفض حرز األوراق المزورة فى تواجد الطاعن وليس ادل على ذلك من قيام هيئة

 اال ان ذلك الحرز ووفقا لوصفه المثبت فى محضر جلسة المحاكمة المؤرخ ٠٠ومدافعه 

 جنح ٩٩ لسنه ٨٥٥٣ قد انحصر عن ذلك المحضر والخاص بالقضيه رقم ٤ ص ٦/٤/٢٠٠٤

 له من دفاع ودفوع بشانها  لكي تتاح له الفرصه كذلك البداء مايعن  وثانيا٠٠مصر الجديده 
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ما اثبتته محكمة الموضوع فى حكمها الطعين دون محاضر جلساتها من اطالع هيئتها  
 وهو اجراء هام من ٠٠ الن ذلك اليدل على اطالع الطاعن ودفاعه عليه ٠٠على ذلك المحضر 

 اجراءات المحاكمات الجنائيه اليغني عنه سوى اتمامه 
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 محكمة الموضوع لم تقم من جانبها على تحقيق ذلك االجراء والمتمثل فى عرض ذلك  



 ١٣٠

 والتى خلت من ٠٠المحضر وبيان محتواه تفصيال فى حضور الطاعن ودفاعه بالجلسات العلنيه 
  وحتى صدور الحكم الطعين ٢٢/١٢/٢٠٠٣تحقيق ذلك ابتداء من جلسه 
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ة عليه الن ذلك االجراء اليكفي لسالمه االجراءات المتبعه فى جرائم اطالع هيئة المحكم 
 التزوير ذات االجراءات الجوهريه التى استلزمها القانون 
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بان اطالع المحكمة وحدها على المحرر المزور او المطعون عليه بالتزوير اليكفي بل  

 التزوير االطالع على المحرر المنسوب للمتهم تزويره بالجلسه يجب لسالمة االجراءات فى جرائم

 وعرضه عليه وعلى المدافع عنه 

  )١١٧٤ ص ٢٣١ رقم ٢٠ س ١٩٦٩ اكتوبر سنه ٢٧نقض ( 
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ان المحكمه اطلعت على المحرر المزور لماكان الحكم المطعون فيه وان اثبت فى مدوناته  

محاكمة او الحكم ان ذلك االطالع قد تم اثناء نظر الدعوي اال انه اليبين من محضر جلسة ال

 فى حضور الطاعن 

ولما كان ذلك اليكفي اطالع المحكمه وحدها على الورقه المزوره بل يجب كاجراء من  
عرضها باعتبارها من ادله الجريمه على بساط اجراءات المحاكمه فى الدعوي عن جرائم التزوير 

فى حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن  الى ان تلك البحث والمناقشه بالجلسه 

 وهو مافات المحكمه اجراؤه وهو االمر ٠٠ الورقة موضوع الدعوي هي التى دارت عليها مرافعته
 الذى يعيب الحكم الطعين مستوجبا نقضه

 ) ق ٥٨ لسنه ٩٩ طعن ٢٦ رقم ١٥٠ ص ٤٠ لسنه ١/٢/٨٩نقض ( 
 ) ق ٤٧ لسنه ٢٣٩ طعن ١٥٦ رقم ٧٤٦ ص ٢٨ لسنه ٢٢/٦/٧٧نقض ( 
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امساك دفاع الطاعن عن طلب االطالع على ذلك المحرر الن هذا االجراء الجوهري كان  
 يتعين على المحكمه ان تقوم به من تلقاء نفسها دون حاجه الى طلب الدفاع 
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 تلزم اطالع المحكمه بنفسها على المحررات محل الطعن فى جرائم التزوير واالستعمال تس 
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بالتزوير ويتعين ان يتم هذا االجراء فى حضور المتهم والمدافع عنه كما يتعين كذلك تمكينه 
ودفاعه من االطالع ليبدي مالحظاته على ذلك المحرر والذى يتكون منه وباقى المحررات المزورة 

 هذا فضال عما فى ذلك االجراء ٠٠عها وجودا وعدما جسم الجريمة فى التزوير التى تدور م
الجوهري مايمكن الطاعن ودفاعه من ابداء الدفوع على اساس واقعي مستمد من االطالع على 

والذى حمل على اوراقه القرائن التى استشهدت بها محكمة الموضوع فى  ٠٠ذلك المحضر 

  .ك التزوير ونسب للطاعن المشاركه فى ارتكابه ذل٠٠تزوير التوكيل 
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اطالع المحكمة على االوراق محل التزوير وتمكينها الخصوم من االطالع عليها عند نظر  
الدعوي هو اجراء جوهري من اجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجب المحكمه فى 

ى يحمل ادله تمحيص الدليل االساسى فى الدعوي على اعتبار ان تلك الورقه هي الدليل الذ
 التزوير واغفال المحكمه اتخاذ هذا االجراء يبطل الحكم ويستوجب نقضه 

 ) ق ٦٢ لسنه ٤٠٧١ الطعن رقم ١٩٩٣ سبتمبر سنه ٨نقض ( 
 ) ق ٥٩ لسنه ٤٧٦٣٢ الطعن رقم ١٩٩٣ نوفمبر سنه ١٠نقض ( 

 ;�<= ���?�� �/-012 345� 

المحاكمة فى الجنايات يجب ان تكون بانه من القواعد االساسيه فى القانون ان اجراءات  
فى مواجهه المتهم ومحاميه مادام قد مثل امام المحكمه فاذا كان الثابت ان دفتر االحوال المقول 

قد حصل االطالع عليه بمعرفة المحكمة وحدها فهذا بطالن يعيب المحاكمه بارتكاب التزوير فيه 

 .ويستوجب نقض الحكم 
اكتفاء الدفاع بما ورد بهذا الدفتر بمحضر تحقيق النيابه مادامت والعبرة بما قاله الحكم من  

المحكمه لم تقرر االكتفاء بذلك التحقيق وقررت لزوم االطالع عليه بمعرفتها استجالء لوجه الحق 
 .فى الدعوي 

  )٧١٥ ص ٢٣١ رقم ١ السنه ٣/٥/١٩٩٠نقض ( 
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 وهذا لما ٠٠سبابه واجب النقض واالعاده فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا فى ا 
اصابه من عوار ولما شاب اجراءاته من بطالن لعدم تمكن الطاعن ومدافعه االطالع على ذلك 

ان تثبت االدانة الى الطاعن  ٠٠ فى ٠٠ وهو مايتنافي مع حكم العقل والمنطق ٠٠المحرر 

 بموجب قرينة لم يطالعها هو او دفاعه 



 ١٣٢

Y��Z�� `� w�4d� 

S1\  .�/�� �012  

 !N���� 

 ومن المقرر ٠٠ان الطاعن ينازع فى صورة وقائع الدعوي باكملها وماتضمنته من جرائم  
مصلحة  وهو مايحقق ٠٠انه المحل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة متى قامت تلك المنازعة 

 عين الطاعن فى التمسك بهذا الوجه من وجوه الطعن واتخاذه سببا لطلب نقض الحكم الط

 ) ق ٥٥ لسنه ٣٦٠٣ طعن ١٨٨ رقم ٩٨٥ ص ٣٧ السنه ٣٠/١١/٨٦نقض ( 
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 الذى يتعين معه نقض الحكم الطعين واالحاله  
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ولئن كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعة الطاعن فى مناحي دفاعه المختلفه للرد على  
كل شبهه يثيرها على استقالل اال انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت 

ا ووازنت بينها عن بصر عناصر الدعوي وادلتها والمت بها علي وجه يفصح عن انها فطنت اليه
 وبصيرة وانها ان التفتت عن دفاع الطاعن كلية او اسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن 

 انها اطلعت عليه او اقسطته حقه فان حكمها يكون قاصرا 
  )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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ولئن كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه الطاعن فى مناحي دفاعه المختلفه اال انها  
يدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما
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 لما كان ذلك وكان الثابت ان الحكم المطعون فيه ٠٠يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها 
ايد الحكم االبتدائى باالدانه السبابه وان اوقف تنفيذ العقوبه دون ان يعرض لدفاعه ايرادا وردا عليه 

ه الدعوي وتعلقه بموضوعها وبتحقق الدليل فيها لو انه عني ببحثه رغم جوهريته التصاله بواقع
وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا الى غايه االمر فيه لجاز ان يتغير به وجه 
الراي فى الدعوي ولكنه اذا سقط جمله ولم يورده على نحو يكشف عن ان المحكمه حاطت به 

 القصور بما يبطله ويستوجب نقضه واقسطته حقه فانه يكون مشوبا ب
  )٧٦٢ ص ١٣٤ ق ٣٦مجموعة احكام محكمة النقض س ( 
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 انه قد خال مما يدل على ان المحكمة قد ٠٠وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين  
 حيث انها ٠٠واجهت عناصر الدعوي وادلتها والمت بها على نحو يفصح من انها قد فطنت اليها 

 واسقطته جمله وتفصيال وهو مايكشف عن انها لم ٠٠د التفتت عن ايراد دفاع الطاعن كليه ق
 تطالع دفاع الطاعن ولم تقسطه حقه 
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على الرغم من ان دفاع الطاعن اتسم بالجوهرية فى تغيير وجه الراي فى االتهام الموجه  
 حكمها الطعين الى الطاعن لو ان المحكمة عنت ببحثها له وايراد مضمونه فى 
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والتى  ٠٠ بالعديد من الدفوع ٠٠حيث دفع المدافع عن الطاعن االتهام المنسوب اقترافه له  

 يتجلي جوهريتها فى االتي 

 H�� : ��H� '�(��� �Q� 
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 من قانون العقوبات وحصرها لوسائل االشتراك ٤٠على ما اورده المشرع فى نص المادة  
 والتى حصرتها النيابه العامه فى وصفها لالتهام على وسيلتين هما االتفاق ٠٠فى الجريمة 

 .والمساعده 

 �n6�� ;�Z :(a �5� 

  والذى يعد شرطا أساسيا لوجود - القصد الجنائى -عن بانتفاء قصد االشتراك لدي الطا 
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االشتراك فال يكفى فى تلك االفعال المادية وحدها العتبار من يقارفها شريكا بل يجب ان يكون من 
 قصد المشاركة فى الجريمة التى وقعت ارتكبها 
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 ولو قام بعمل استعان به شريكا فيهاتهم غير عالم بالجريمة فال يكون من انه اذا كان الم 
  وحده لتوافر االشتراك كما ان العلم بالجريمة اليكفي ٠٠الجاني فى تنفيذها 

  )٢٢٩ ص ٨٨ رقم ٢ مجموعه المكتب الفني السنه ٢٧/١١/١٩٥٠نقض جنائي ( 
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 حتي ان ٠٠ اشتراك الطاعن فى ذلك االتهام وحيث ان اوراق االتهام قد خلت مما يفيد 
 ولم تدلل فى اوراق ٠٠النيابة العامة لم تستظهر عناصر االشتراك فى الجريمة فى جانب الطاعن 

تحقيقاتها على توافرها فى حقه بل انساقت وراء اقوال الشاكين على الرغم من مخالفتها للواقع 
لطاعن فى اشتراكه واخر وهو المتهم الثالث بطريق مة من وراء ذلك على اد مق٠٠الثابت باالوراق 

 ٥٥١على ارتكاب تزوير فى محرر رسمي وهو التوكيل رقم االتفاق والمساعدة مع المتهم االول 

  عام االهرام النموذجي ٩٧لسنه 
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رار  وكذا اق٠٠ بعدم معرفته بالطاعن ٠٠ فى تحقيقات النيابة العامة ٠٠المتهم االول  
وهو  ٠٠ بعدم معرفته بذلك المتهم بل وعدم تقابله معه اال خالل الجلسات ذاتها فقط ٠٠الطاعن 

 بل ان مجرد االهمال فى تحريها اليدينه ٠٠ االمر الذى يهدر قرينة علم الطاعن بتغيير الحقيقه
 باالشتراك 
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ائى فى جريمة التزوير ان يكون المتهم عالما بحقيقه الواقعة انه يجب لتوافر القصد الجن 
 ٠٠المزورة قد قصد تغيير الحقيقه فى الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من اجله 

واالحتجاج بها على اعتبار انها صحيحة فاذا كان علم المتهم بتغير الحقيقه غير ثابت بالفعل فان 
  كانت درجته اليتحقق بها هذا الحكم مجرد اهماله فى تحريها مهما

  اشار اليه ٠٠ ٢٨٠ ص ٥١ رقم ١٩ س ٢٦/٢/١٩٦٨ ق جلسه ٣٨ لسنه ٦٦الطعن رقم ( 



 ١٣٥

الصاوي يوسف القباري مجموعه القواعد القانونيه التى قررتها محكمه النقض فى خمسي عاما 
  )١٥٨٦ ص ٢ ج ١٩٩٥طبعه نادي القضاه 
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 باالشتراك مع المتهم االول فى تزوير ذلك المحرر ٠٠اتهامه الذى يدفع عن الطاعن  
 الرسمي 

 ����U : !��"�� '�(��� 
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 وضعت صوب أعينها مصلحه ٠٠وذلك فى ان النيابه العامه في تحريك ذلك االتهام  
 ما افصح عنه الحكم الطعين فى ٠٠المحررات وهو كذلك الطاعن فى اعمال التزوير بتلك 
  متخذا من مصلحته فى التزوير عكيزة له فى ذلك ٠٠مدوناته مسندا االتهام الى الطاعن 

 )�/J�� X�?�� @�$a :� {$�?-d h<�� 6�H� �Q� 
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 صاحب المصلحة فى التزوير اليكفي فى ثبوت اشتراكه فيه ان مجرد كون الطاعن هو 

 والعلم به 

 ) ق ٥٦ لسنه ٧٠٦٣ ط ١٦/٣/١٩٨٧نقض ( 
وهو االمر الذى افترضته النيابة العامة مخطئة السبيل نحو ادانة الطاعن على الرغم من  

 عدم اقترافه ذلك االثم 
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 ٠٠ اى عدم مطالبته بتقديم اى دليل على براءته ٠٠تتطلب افتراض البراءة فى المتهم  
اليجوز تحميل المتهم  حيث ٠٠وعلى النيابة العامة تقديم الدليل على ثبوت التهمة المنسوبه اليه 

  الن البراءة امر مفترض ٠٠بعبء اثبات البراءه 
 فتحي سرور فى مؤلفه الوسيط فى قانون االجراءات / وهو ما اشار اليه السيد الدكتور 
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  من ان ٢٨٩ ص ١٧٠ بند ١٩٨٥الجنائيه طبعه 

ى براءته فله  يتطلب افتراض البراءة فى المتهم وعدم مطالبته بتقديم اى دليل عل٠٠المبدأ  
 وعلى النيابه تقديم الدليل على ثبوت التهمه ٠٠ان يتخذ موقفا سلبيا تجاه الدعوي المقامه ضده 

 المنسوبه اليه 
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 بل ووقوفها موقفا سلبيا تجاه اثبات نسبه ذلك ٠٠ االساسية ٠٠مايؤكد خرقها لتلك القاعدة  
 .االتهام الى الطاعن 
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 عن كونها فضال وقد وردت شهادتهما ٠٠فى تحقيقات النيابه العامة  ... و... شهاده كال من 
 فان لهما ٠٠جرد قرينه معتبره تعززها مرسله ولم تتايد بثمه دليل مادي واحد باالوراق او حتى م

 ولم يكن ٠٠ وهو هدف يبتغيان الوصول اليه ٠٠مصلحة جارفة فى نسب االدانه نحو الطاعن 
 وعلى الرغم من ذلك اعتصمت النيابة العامة ٠٠تحقيق ذلك اال باالدعاءات العارية من السند 

 باقوالهما واتخذت منها سندا لها فى نسب االدانه للطاعن 
والتى وردت على نحو ٠٠ الموظفه بمكتب توثيق االهرام النموذجي ٠٠... / هاده السيدهش 

 بل انها دليال قاطعا فى داللته ٠٠يتناقض مع كونها دليال فى قائمه اثبات االتهام نحو الطاعن 
 والصادر من ٠٠ حيث انها اكدت قيامها على تحرير التوكيل ٠٠على براءته من ذلك االتهام 

وان تلك الوكالة ... / مؤسسة الى السيد االستاذالعن نفسها وبصفتها صاحبة ... /السيدة

تبيح الصلح والتنازل فى جميع القضايا وهو االمر الذى جزم بوجود ذلك التوكيل بالفعل 

 وهو التوكيل الذى ارفق صورته المتهم االول فى محاضر الشرطة المحررة بقسم ٠٠ وصحته
لى الرغم من ذلك جعلت النيابه العامه منه سندا لها فى نسب  وع٠٠شرطه مصر الجديده 

 االدانه الى الطاعن 
 ما اسفر عنه نتاج فحص مصلحة الطب الشرعي للشيكات والمستحقه الدفع من انها محرره

 ٠٠بياناتها بذات خط االصول اال ان التوقيع المنسوب للطاعن مختلف عن نظيره فى االصل 
 قطعيا ببراءه الطاعن مما اسند اليه حيث ان اتحاد الخط المحرر به وذلك النتاج هو ما يؤكد
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مؤسسه النها الالبيانات المزيله فى صلب الشيك يؤكد تحرير اصول تلك الشيكات المزوره من 
اما اختالف التوقيع يؤكد انقطاع صلة  ٠٠هي المحرره لبيانات اصول الشيكات الصحيحه 

رغم من ذلك جعلت النيابة العامة منه سندا لها فى نسب  وعلى ال٠٠الطاعن عن تلك الشيكات 
 .االدانه له 

 ماثبت للنيابة العامة من مطالعتها لمحاضر جلسات القضايا من حضور المتهم االول بالتوكيل
وما  ٠٠ وقد خلت عما يفيد حضوره باالنابه القانونيه عن الشاهد االول ٠٠مؤسسه العن 

 اليدين الطاعن فى شىء بل واليدين المتهم االول ٠٠ الشأنتبينته النيابة العامة فى هذا 
 فان ٠٠ وكذا ٠٠ النه ليس هو القائم على تحرير ما اثبت علي اوراق تلك المحاضر ٠٠ايضا 

عدم تحرير بيانات التوكيل الصادر له من الشاهد الثاني اليدل على حضوره مباشره بالتوكيل 
والتى تكون باالنابة لجلسات من المحامين  وفقا لما جري عليه العرف فى حضور ا٠٠

 فضال عن ذلك فان عادة مايثبت هو التوكيل الذى يبيح التنازل ٠٠القانونية المفترضة 

) مايؤكد عدم حضور المتهم االول بتوكيل مزور  ( ٠٠ ويضاف الى ذلك كله ٠٠والتصالح 

در له من الشاهد الثاني  من التوكيل الصا٠٠ قيام المتهم االول بارفاق صور التوكيالت ٠٠

  . فى محاضر الشرطه ٠٠ وكذا التوكيل المدعي تزويره ٠٠
 حيث ان الحقائق فى المواد ٠٠ تدفع باالتهام عن الطاعن وال تنسبه اليه ٠٠وهي دالئل  

 اللذان خرجت بهما النيابه العامه عن حدود القاعده ٠٠الجنائيه اليصح اخذها بالظنون والفروض 
 .ى رسمها المشرع االساسيه الت

 تؤكد براءه ٠٠ وغيرها مما اثبت على محاضر جلسات المحاكمه ٠٠وجماع تلك الدفوع  
 فى تغيير مجري ٠٠ وهو مايترتب عليه اتصافها بالجوهريه ٠٠الطاعن من االتهام المنسوب اليه 

 .راي هيئه المحكمة 
الموضوع فى مدونات  وعلى الرغم من وضوح ذلك التفتت عن ايراده محكمه ٠٠اال انه  

 .حكمها الطعين 
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الذى ينم عن انها لم تطالع تلك الدفوع على الرغم من اتصافها بالجوهريه فى  انها مؤثره  
بمصير االتهام وفى تغيير وجه الراي فيه اذا التفتت محكمه الموضوع اليها وعنت ببحثها 

 ا عن الطاعن وتمحيصها احقاقا لها وتحقيقا لغايه ابداءها كدفاع
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فقد ثبت وبجالء ان الحكم المطعون فيه قد وصم بالقصور الشديد فى التسبيب لعدم ايراده  
الوجه دفاع الطاعن فى اسبابه على نحو يكشف من ان محكمته قد طالعتها واقسطتها حقها فى 

 .البحث والتمحيص مما يتعين نقضه واالحاله 
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 ذلك الن ورقة الحكم ٠٠قاله ان تلك الدفوع اثبتت على اوراق محاضر جلسات المحاكمه  

هي من االوراق الرسمية التى يتعين اشتمالها على كافة بياناتها ومن المتعارف عليه قضائيا ان 

 اوجه الدفاع المبداة هي من بيانات الحكم واليصح اللجوء الى ثمة ورقة اخري فى ذلك 
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ورقة الحكم من االوراق الرسمية التى يتعين اشتمالها على كافه بياناتها ومنها االدله التى  
تساندت اليها المحكمه فى قضائها واليجوز الرجوع فى بيان اى منها الى ايه ورقه اخري خارج 

 نطاق الحكم وورقته الرسميه 
  )٧١ رقم ٣٣٧ ق ص ٢٧ لسنه ٢٢/٣/٧٦نقض ( 
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ها قرأت انه يتعين على المحكمه ان تورد فى مدونات حكمها مايقطع فى الدالله على ان 
 وان ٠٠اوراق الدعوي قراءة مبصرة واحاطت بادله االثبات والنفي عن بصر وبصيره ووازنت بينها 

 والتبني ٠٠يكون حكمها مبرأ من التعسف فى االستنتاج ومخالفة العقل والمنطق وطبائع االمور 
حيته فى قضاءها على الفروض واالحتماالت المجرده الن الدليل اذ خالطه االحتمال سقطت صال

االستدالل وحتي يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شروئط صحته وكيانه ان ينبذ 
التدخل فى اوصال الدعوي او مسخها او تحريفها الى غير مؤداها او افتراض العلم استنادا الى 

 ومن ٠٠قرينة يفترضها من عندياته اويضعها باجتهاد غير محمود اويضرب فى غير مضرب 
لمقرر كذلك ان االحكام الجنائيه تبني على حجج قطعية الثبوت على الجزم واليقين وليس على ا

الظن والحدس والتخمين وفضال عن ذلك فان اسباب الحكم يتعين ان تكون فى صورة منظومة 



 ١٣٩

متناغمه تخلو من اجزاء متناقضة ومتهادمة ومتخاصمة وان توضح االسباب التى ادان بموجبها 
 يتسني لمحكمه النقض إعمال مراقبتها لتلك االسباب وتسايرها مع النتيجه التى انتهي المتهم حتى

 .اليها 
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ان تسبيب االحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاة اذ هو مظهر  
وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث 

فيه من االقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم واالستبداد النه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه 
بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ماقد يرد على االذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع 

االسباب اذا كانت عباراتها مجملة والتقنع احد والتجد فيها محكمة الى عدلهم مطمئنين والتقنع 
 النقض مجاال يثبت صحه الحكم من فساده 

  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج ٢١/٢/١٩٢٩( 
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انه يجب ايراد االدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فال يكفي  
الشاره اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تاييده ا

الواقعه كما اقتنعت بها المحكمة مبلغ اتساقه مع باقى االدله واذا كان ذلك فان مجرد استناد 
 دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات ٠٠محكمه الموضوع فى حكمها على النحو سالف بيانه 
 واليكفى لتحقيق الغايه التى تغياها الشارع ٠٠ويذكر مؤدي هذا التقرير واالسانيد التى اقيم عليها 

كما صار الواقعه من تسبيب االحكام ولمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على 
 اثباتها فى الحكم االمر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن 

  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠ض س  احكام النق٨/٩/١٩٧٩( 
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وكان البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين انه قد اعتصم فيما انتهي اليه من قضاء  
االطمئنان واالرتياح الى أدله الثبوت فى الدعوي ومدلولها فى نسب األدانه الى الى قاله مفادها 

 الطاعن 
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 ) هو المتهم الثالث ( المحكمه يطمئن وجدانها ويرتاح بالها الى ان الطاعن واخر فى ان 
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عقب صدور االحكام فى قضايا الشيكات المنظورة امام محكمة جنح الدقى ومستانف شمال الجيزه 
 مما دفعهما الى ارتكاب الجريمة ٠٠بحبسهما تحايال على تلك االحكام هروبا من مغبه التنفيذ 

 ٠٠من اقوال شهود االثبات  ومن ثم دلل على ثبوت االتهام على الطاعن ٠٠م محل االتها

 .الثابتة فى التحقيقات وكذا ما انتهي اليه تقرير الطب الشرعي 
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والتى اخذت منها محكمة الموضوع ستارا لنسب االدانه الى الطاعن غير كافيه لغرض  
رات لها معني ستر فى ضمائر من اصدر ذلك الحكم الطعين مما االقتناع بادانته لما فيها من عبا

 اذ كان يتعين على محكمة الموضوع ايضاح ٠٠يعد حائال امام محكمة النقض العمال مراقبتها 
قالتها على نحو مفصل البيان حتي تطمئن النفس والعقل الى صحة ماوقع على الطاعن من 

 قضاء 
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اذا حكمت المحكمة بادانة الطاعن واقتصرت فى االسباب على قولها ان التهمه ثابته من  
التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه الن هذه العبارات ان كان 
لها معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور فى ضمائرهم اليدركه غيرهم ولو كان 

ض من تسبيب االحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث الغر
 ولكن الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من الخصوم ٠٠

والجمهور ومحكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم البد لحصوله من بيان مفصل ولو 
فس والعقل الى ان القاضى ظاهر العذر من ايقاع حكمه على الوجه الذى الى قدر تطمئن معه الن

 ذهبت اليه 
  )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج ٢٨/٣/١٩٢٩نقض جلسه ( 
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حيث انه  ٠٠ والتى تعد الدعامة المبررة للمنطوق ٠٠قد خالف موجبات تسبيب االحكام  

 وهذا كله ٠٠مسببات االدانه يتعذر مراقبة مدي سالمة الحكم فى انزال قضائه اذا خال الحكم من 
 اال ان الحكم فى ٠٠على الرغم من منازعة دفاع الطاعن فى الدالئل التى اسند االتهام بموجبها 

 حتى يرفع ٠٠قضائه قد قصر فى تسبيبه تعويال على تلك الدالئل دون ان يوضح سنده فى ذلك 
الذهان من الشكوك والريب ليدعو الجميع الى عدله مطمئنين مخالفا بذلك الغرض ما قد يرد على ا

من التسبيب الذى يمثل فى علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتى يتمكنوا 
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من ممارسة حقهم فى مراقبته فكان يتعين عليه بيان االسانيد والحجج التى بني عليها والنتيجه فيما 
 يه وذلك فى بيان جلى مفصل والى قدر تطمئن معه النفس والعقل بان الحكم فى ادانته قد انتهي ال

 .وهو ماخالفه مما يتعين معه نقضه واالحالة  ٠٠ورد على نحو سليم 
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 من قانون االجراءات الجنائية من تسبيب ٣١٠على ان مراد الشارع من نص الماده  
حكام هو وجوب ان يشتمل الحكم على االسباب التى بني عليها واال كان باطال والمراد بالتسبيب اال

المقيد قانونا هو تحديد االسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجه فيما انتهي اليه سواء من 
 .حيث الواقع او من حيث القانون 

  )٧٢ ص١٧ ق ٢٤مجموعة احكام محكمة النقض س ( 
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 ان المقرر فى قضاء النقض ان االحكام فى المواد الجنائيه يجب ان تبني على ٠٠بداية  
من قانون االجراءات الجنائية  ٣١٠الجزم واليقين العلى الظن واالحتمال وهذا يوجب عمال بالماده 

 . فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمه ٠٠
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 من القانون المذكور ان يثبت ٣١٠المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة فى الماده  
تتكون منها اركان الجريمه اما افراغ الحكم فى قاضى الموضوع فى حكمه االفعال والمقاصد التى 

 .عباره عامه معماه او وضعه فى صوره مجمله فال يتحقق الغرض من تسبيب االحكام 
  )٦٣٠٣ ص ٣٩ س ١٢/١٢/١٩٨٨نقض جلسه ( 
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 من قانون االجراءات الجنائيه ان يبين الحكم الواقعة ٣١٠انه من الواجب طبقا للماده  
 . بما يتوافر معه اركان الجريمه واال فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه الموجبة للعقوبة

  )١٠٥٥ ص ٢١٦ ق ١٨ س ٣٠/١٠/١٩٦٧نقض ( 
  )٩٥٠ ص ١٩٠ ق ١٩ س ١١/١١/١٩٦٨نقض ( 
  )٩٢٨ ص ٢١٨ ق ٢١ س ٢٢/٦/١٩٧٠نقض ( 

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

 )٤٥٣ ص ٧١ ق ٤٦ ق س ٦٣ لسنه ٥٣١٨ فى الطعن رقم ١٩٩٥ مارس ٧نقض ( 
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من قانون االجراءات الجنائية قد اوجبت ان يشتمل كل  ٣١٠انه لما كان ذلك وكانت الماده  
حكم باالدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيان تتحقق به اركان الجريمه والظروف التى 
وقعت فيها ومؤدي االدله التى استخصلت منها المحكمه االدانة حتى يتضح وجه استدالله بها 

ن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعه كما صار وسالمه ماخذها تمكينا لمحكمة النقض م
 . الخ ٠٠اثباتها بالحكم واال كان قاصرا 
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وكان الثابت من مطالعة اوراق الحكم الطعين والتى سطرت عليها بيانا عن االتهام المسند  
 :للطاعن

  محرر رسمي  من انه اشترك مع المتهم االول بطريق االتفاق والمساعده فى تزوير-
  ومن انه ارتكب والمتهم الثالث تزويرا فى محرر عرفى -

 81�� 

قد ورد الحكم الطعين مجهال لبيان تحقق اركان تلك الجريمه على نحو يوضح االفعال  
 والمقاصد التى تتكون منها حيث انه سطر بعبارات عامه معماه مجهله فى ذلك االسناد
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تراك فيه هما من الجرائم العمدية فى فعلي التزوير واالشتراك فيجب جريمتي التزوير واالش 
 حيث يتطلب علم الجاني بانه يرتكب الجريمه بجميع ٠٠ان يتوافر القصد الجنائى لدي مرتكبه 

 الجريمة اركانها التى تتكون منها واقتراف ذلك بالنية الخاصة التى يستلزمها القانون فى هذه 

  )٢٠١ ص ١٩٦٠ رقم ٤ مجموعه القواعد ج ١٩٣٨ ابريل سنه ٤نقض ( 
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 قاله الحكم الطعين باطمئنان وجدانها وارتياح بالها الى اقتراف الطاعن هاتين الجريمتين  
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 الن ذلك اليتوافر معه اثبات علم الطاعن بالجريمة ذاتها او بوقوعها من المتهم االول 
هم غير عالم بالجريمة فال يكون شريكا فيها ولو قام بعمل استعان به النه اذا كان المت 

  على ان العلم بالجريمة اليكفى وحده لتوافر االشتراك ٠٠ هذا فضال ٠٠الجاني فى تنفيذها 
  )٢٢٦ ص ٨٨ رقم ٢ مجموعه المكتب الفني السنه ٢٧/١١/١٩٥٠نقض جنائى ( 
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انه ان تثبت فى حكمها الطعين توافر االشتراك فى حق الطاعن كشريك فى تلك االد 
 موضحا اتجاه مقاصده نحو اقتراف ذلك

 �b�5 # .�/�� �012 �-tN�7 �� �Q� 

 وانه كان وقت ٠٠اذا خال الحكم من بيان قصد االشتراك فى الجريمة التى ادين المتهم بها  
فان ذلك يكون فى الحكم قصورا يعيبه بما يستوجب  ٠٠وقوعها عالما بها قاصدا االشتراك فيها 

 نقضه 
  )٢٦٤ ص ٧٩ رقم ٧ احكام النقض س ٢٧/٢/١٩٥٦نقض ( 
  )٤٣٩ ص ١٤٤ رقم ٦ احكام النقض س ١١/١/١٩٥٥نقض ( 
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فى حق الطاعن من انه لم يقم بجحد الصور الضوئية للشيكات المزوره والمحرزه اصولها  
اليكفي فى حد ذاته لقضيه متخذا من ذلك قرينه على اشتراكه فى التزوير الحاصل بها فى ا

الثبات توافر شرط علم المتهم فى تغيير الحقيقة المثبتة على تلك الصور عن أصولها وماقررته 

 فى ذلك يعد بيانا لواقعة شابها القصور والتدل باى حال من األحوال على توافر ذلك العلم 

�7 �� �Q� �T01\ M( .�/�� �012 �-tN 

من انه اذا كان الحكم قد دان المتهم باالشتراك فى جريمه التزوير بطريق المساعده على  
ولم يبين علم المتهم بتغيير الحقيقه فى المحرر فانه يكون قاصر البيان مما يستوجب ارتكابها 

 نقضه 

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

 ;�G 8D �4(� ��= 

فان الحكم الطعين فى تلك القالة المبتورة فحواها لم يبين ويوضح عناصر ذلك االشتراك  
المزعوم على الطاعن اقترافه واليقدح في ذلك قوله المتهاتر بثبوت قيام الطاعن باالشتراك واخر 

لعامة فى مع المتهم االول بطريقي االتفاق والمساعده الن ذلك القول اعتصام بما قررته النيابه ا



 ١٤٤

وصفها الدانة الطاعن واليعد باى حال سبيال الستظهار عناصر االشتراك وطرقه واليوضح الدالئل 
 ويكشف عن قيامها الدالة على توافرها 

 ;�G M( .�/�� �012 345 &�\ 

من المقرر انه متى ادان الحكم المتهمين فى جريمة االشتراك بطريقى االتفاق والمساعده  
تظهر عناصر هذا االشتراك وطريقته وان يبين االدله الدالة على ذلك بيانا فان عليه ان يس

 يوضحها ويكشف قيامها وذلك من واقع الدعوي وظروفها 

  )٢٦/١٠/١٩٦٤ جلسه ٣٤ لسنه ٤٨٠طعن رقم ( 

�d�,�� !?/�� ;�G 8� ��/dH� 

لجلسات القرائن التى استندت عليها محكمه الموضوع فى حضور الطاعن بوكيل عنه فى ا 
وعدم جحد الصور الضوئيه للشيكات واقترانها فى انه اليعقل ان يقوم الطاعن بسداد ماليين 
الجنيهات للمؤسسة بناء على صور شيكات مزوره وغير موقعة منه واستنتاجها من تلك القرائن 

 ثبوت توافر جريمه االشتراك 

 �H 

 المنطق والقانون الن حضور  مجافيةعندهاتلك القرائن افترضتها محكمة الموضوع من  
الجلسات وعدم جحد الصور الضوئيه للشيكات بل ودفع ماليين الجنيهات قيمتها على الرغم من 

 اليثبت العلم بالتزوير او االشتراك فى احداثه وما اورده الحكم الطعين فى هذا الصدد ٠٠تزويرها 
 بطريق االتفاق والمساعده اليؤدي الى ما انتهي اليه بثبوت اشتراك الطاعن فى التزوير 

 l�miH� [� U� ���� ��/� �tN�� ���?�� �/-012 ;�G M( 3��5� 

ان مناط جواز اثبات االشتراك بطريق االستنتاج استنادا الى القرائن ان تكون القرائن  
وان يكون استخالص الحكم للدليل المستمد منصبة على واقعة التحريض او االتفاق فى ذاته 

ا اليتجافى مع المنطق او القانون فاذا كانت االسباب التى اعتمد عليها الحكم فى منها سائغ

ادانه المتهم والعناصر التى استخلص منها وجود االشتراك التؤدي الى ما انتهي اليه فعندئذ 

يكون لمحكمة النقض بمالها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون ان تتدخل وتصحح هذا 

 تفق مع المنطق والقانون االستخالص بما ي
 ) سنه ١٧/٥/١٩٦٠ ق جلسه ٢٩ لسنه ١٧٤٢طعن رقم ( 

 



 ١٤٥
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فان قاله محكمه الموضوع سالفه البيان التوضح ايضا على حد ما اوردته من عبارات توافر  
 بل - الشيكات -القصد الجنائى لدي الطاعن على ارتكاب جريمة التزوير فى المحررات العرفيه 

انها محرد ظنون وافتراضات تضمنها الحكم الطعين لنسب االدانة الى الطاعن دون ان يقوم الدليل 
 .على ذلك والتصلح فى حد ذاتها ان تكون سندا لتاكيد علمه بتغيير الحقيقة فى تلك المحررات 
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يقة ولما كانت الحقائق القانونيه في المواد انه يلزم فى التزوير توافر علم المتهم بتغيير الحق 
الجنائيه التصلح اخذها بالظنون والفروض بل يجب ان تكون قائمه علي يقين فعلي فان الحكم 
الذى يقام على ان المتهم كان من واجبه ان يعرف الحقيقه او انه كان فى وسعه ان يعرفها 

 ون معيبا واجبا نقضه فيعتبر بذلك عالما بها وان كان لم يعلمها بالفعل يك

 ) ق ١٩ لسنه ٣٤٥ الطعن رقم ٢٨/٢/١٩٤٩طعن جلسه ( 
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من انه يشترط فى التزوير ان يثبت علم المـتهم بانـه يغيـر الحقيقـه فـاذا ماقالتـه المحكمـه فـى  
 لعلم على وجه اليقين كان الحكم معيبا بما يستوجب نقضه هذا الصدد اليفيد ثبوت هذا ا

 ) ق ١٩ لسنه ١٩٠ طعن رقم ٢١/٩/١٩٤٩جلسه ( 
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ما اوردته محكمه الموضوع كقرينه على ارتكاب الطاعن لجريمه التزوير وذلك بقولها انه  
 شرعي القائم بتحرير بيانات الصور الضوئيه للشيكات حسبما انتهي اليه تقرير الطب ال

 ����� �?d 

حيث ان تقرير الطب  ٠٠من محكمه الموضوع فى اقتناعها بثبوت الجريمه قبل الطاعن  

الشرعي لم يثبت فى نتاج فحصه بقيام الطاعن على تحرير بيانات تلك الشيكات بل ان نتاج 

فحصه قرر باتحاد الخط فى تحرير تلك البيانات وهو االمر الذى يقطع بقيام المؤسسة على 

تحرير تلك البيانات المزيل بها صور الشيكات التحاد الخط مع بيانات الشيكات الصحيحه 

والمحررة بمعرفتها وهو مايؤكد ان محكمة الموضوع لم تستدل فى نسب االدانه للطاعن على 

 الماخذ الصحيح من تقرير الطب الشرعي 
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ت الجريمه من اى دليل تطمئن اليه طالما حق محكمة الموضوع فى ان تستمد اقتناعها بثبو 
  ماخذه الصحيح من االوراق كان له

  )٥/٣/١٩٧٨ ق جلسه ٥٦ لسنه ٥٨٣١طعن رقم ( 
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ان االصل ان المحكمة التبني حكمها اال على الوقائع الثابتة فى الدعوي وليس لها ان تقيم  
 ا  السند لها من االوراق المطروحة عليهقضاءها على امور

  )١٥/١/١٩٨٤ ق جلسه ٥٣ لسنه ٢٣٨٥طعن رقم ( 
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يكون الحكم الطعين قد اسند اتهامه الى الطاعن دون ان توضح محكمة الموضوع االفعال 
 كيفما اوجب القانون على كل حكم صادر ٠٠والمقاصد التى تتكون منها اركان تلك الجريمه 

  فيتعين نقضه واالحاله ٠٠ مما يوصم اسبابه بالقصور الشديد ٠٠باالدانه 

  [6�-A� &�\ 
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القانون اوجب على كل حكم صادر باالدانه ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبه  
بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها واالدلة التى استخلصت منها المحكمه 

وان يلتزم باجراء مؤدي االدله التى استخلص منها االدانه حتى يتضح ثبوت وقوعها من المتهم 
 وجه االستدالل بها وسالمه الماخذ واال كان حكمها قاصر متعينا نقضه 

  )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧ مجموعه االحكام لسنه ١٩/٤/١٩٧٦نقض ( 
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ور امر باالوجه المدافع عن الطاعن قد ابدي دفاعا بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة صد 
 بعد ان قامت باعمال تحقيقاتها فى ٠٠ من نيابه مصر الجديده ٠٠القامه الدعوي الجنائيه 



 ١٤٧

وقد استقرت حياله بالتقرير  ٠٠ والمتضمن ذات وقائع االتهام المدان به الطاعن ٠٠المحضر 

 للطاعن فى االوراق باالوجه القامه الدعوي الجنائية لعدم كفايه الدليل على نسب االتهام 

  �� H� 

 تمثلت ٠٠ وقد اوردت فى ذلك قالة ٠٠محكمه الموضوع التفتت عن ذلك الدفع الجوهري  
بتظلم للسيد المستشار النائب العام وقد ضمنه بان مدافع المؤسسه المدعيه بالحق المدني تقدم 

رة بان االحكام التى صدرت من محكمة جنح مصر الجديده كانت بناء على صور لشيكات مزو

ومغايرة الصول الشيكات الصحيحه المحررة بقضاياها االصليه المتداولة امام محكمة استئناف 

 واخذت محكمة الموضوع من ذلك الحدث دليال جديدا لم يعرض على النيابة ٠٠شمال الجيزه 

 مما يجيز العوده الى التحقيق ويطلق حقها فى رفع ٠٠العامة عند اصدارها امرها السابق 

 الدعوي 
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 واهدار ٠٠ التكفي باى حال الطراح دفاع الطاعن ٠٠وردت على نحو مبتور فحواها  
 الغايه التى هدف لها المدافع عنه 

 ;�G� 

الن الوقائع التى اوردتها محكمه الموضوع كدليل جديد يبيح اعمال التحقيق فى ذلك االتهام  
 تختلف كليا عن معني ٠٠ه الدعوي الجنائيه بعد صدور قرار نيابه مصر الجديده باالوجه القام

 والتى وصفها المشرع بانها الدالئل على االتهام اى الدالئل على وقوع ٠٠الدالئل الجديده 

 الجريمة ونسبتها الى المتهم 
  ) ٩٨مستشار مصطفى هرجه التعليق على قانون العقوبات ص ( 
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من انه وفى مجال بحث النيابه العامه لواقعه اصطناع الطاعن للتوكيل عملت على بحث  
 بالتقرير باالوجه القامه ٠٠ وانتهت حيال ذلك كله ٠٠القضايا بكل ماتضمنته من اوراق وشيكات 

 الدعوي الجنائية 

 ;�G 8� Sf6�� M�D� 

 سالف الذكر على مقوله ان صور الشيكات تقدم وكيل المدعيه بالحق المدني بالتظلم  



 ١٤٨

 مبتغيا من ٠٠األخري المودعه فى القضيه مزوره الختالفها عن االصول المودعه فى القضيه 
  فيما اثاره من اباطيل ٠٠وراء ذلك اعاده التحقيق 
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 النه ثبت سبق ٠٠ ما تقدم به وكيل المدعية بالحق المدني ال يعد دليال جديدا فى ذلك 
 وقيامها ببحث تلك االوراق وماتضمنته من ٠٠م نيابه مصر الجديده بعرض اوراق القضيه قيا

 شيكات مدعي تزويرها  

 ;�G M( ���dH� 

 او ٠٠عدم اعاره النيابه العامه لتلك الشيكات اهتماما او حتي التنبه الى وجود تزوير فيها  
عاء الذى تقدم به وكيل المدعي الن كل ذلك اليؤدي الى ان االد ٠٠انها لم تتعرض لبحثها 

 بالحق المدني يتضمن دليال جديدا 

 ��d��� X>H��� $�T� u?� �tN�� M>�4��� ����� 6�H� ;�G �=� �5� 

فلم يعرها اهتماما او لم يتنبه بانه اذا كانت الدالئل قد عرضت على المحقق اثناء التحقيق  

 تعتبر دالئل جديدة تجيز اعادة التحقيق  فانها ال٠٠ أي لم يتعرض لبحثها ٠٠الى وجودها 

  )١٠٠-٩٩ التعليق على قانون االجراءات الجنائيه -مصطفى مجدي هرجه / م( 

 ��6�� [�G M(� 

  )٣٨٧ التعليق على قانون االجراءات الجنائيه ص -فوزيه عبد الستار / د( 
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يدا يبيح اعادة التحقيقات يكون ما انطوي عليه تظلم المدعي بالحق المدني اليعد دليال جد 
 لسابقة عرض تلك الشيكات ٠٠بعد صدور قرار النيابه العامه باالوجه القامه الدعوي الجنائية 

 القرار اال انها لم تعرها اهتماما او لم تنتبه لوجود التزوير فيها  مصدرة ٠٠على النيابة العامة 

 ����U : ����"�� �/d6���:- 

لجديد حتى يبيح اعادة التحقيق ان يدل على وقوع الجريمة اشترط المشرع فى الدليل ا 
 وصحة نسبتها للمتهم 
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 المقدم ٠٠ومن مطالعة الدليل الذى ارتكن اليه وكيل المدعي بالحق المدني فى تظلمه  
 والذى تمثل فى ان صورة الشيكات المودعة فى القضيه التتماثل مع نظيرتها ٠٠للنائب العام 



 ١٤٩

 اليدلل باى حال من االحوال بقيام الطاعن على ارتكاب تلك ٠٠االخري فى القضيه  ٠٠المودعة 

 الجريمة 
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 ٠٠ان تقرير مصلحة الطب الشرعي والباحث لصور تلك الشيكات ومدي مطابقتها لالصل  
 بل وعلى العكس ٠٠ ورةبانعدام صلة الطاعن بتلك الشيكات المز ٠٠ورد فى نتاج بحثه مايقطع 

  ثبت من نتاجه مايؤكد اصطناع صور تلك الشيكات من قبل المؤسسه ٠٠من ذلك تماما 
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 بان محرر بيانات صلب تلك الشيكات من صور واصول هو شخص تقرير الطب الشرعي أفاد .١
 وهو االمر الذى يؤكد وبحق اصطناع الصور من قبل ٠٠واحد التحاد الخط فيما بينهما 

نح ج وذلك لقيامها على تحرير بيانات اصول الشيكات المودعه فى القضيه ٠٠المؤسسه 
 وحيث انه قد تماثل الخط المحرر به تلك البيانات مع الخط المحرر ٠٠مستانف شمال الجيزه 

 به صور الشيكات مما يثبت معه اصطناع المؤسسه لتلك الصور 
ب الشرعي من ان توقيع الطاعن على صور  هو ما اثبته تقرير الط٠٠وممايؤكد ذلك وبحق  .٢

الشيكات مقلدة عليه بطريق االصطناع عن مثيله المزيل به اصول تلك الشيكات اى ان 
  اال ان توقيعه المزيل به مزور عليه ٠٠الطاعن فضال عن انقطاع صلته بتلك الصور 
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 النه ٠٠ا فى حق الطاعن مايبين معه ان ثبوت تزوير تلك الشيكات اليعد دليال جديد 

 من ٠٠ حسبما اوضح المشرع كشرطا واجب العتبار الدليل ٠٠اليدل على نسبة االتهام اليه 

 الدالئل الجديده 

 !��"�� �����:- 

 والمزمع من محكمه الموضوع -وهو ماثبت من وقائع االتهام من ان صور تلك الشيكات  
 مقدمه من قبل المدعيه بالحق المدني بواسطه -عوي ان االدعاء بتزويرها يعد دليال جديدا فى الد

 وهو مايعد حائال عن وصف تزويرها - وقبل ثبوت علمه بالغاء وكالته - المتهم االول -وكيلها 
 بل هو احد اوراق المدعية بالحق المدني لالطاحه بالطاعن فى ذلك االتهام الواهي بالدليل الجديد 
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 مصر الجديدة فى مذكرتها حيال اطالعها على المحضر والمرفق به صور ما اثبتته نيابة.١

 الشيكات المزورة 
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 وذلك قبل علمه -مؤسسة بموجب الوكاله المحرر من قبل المتهم االول على وصف بانه وكيل  
 المدعيه -... /  وكذا الوكاله والصادر من السيده٠٠... /  والصادر له من االستاذ-بالغائه 

 اى ان ارفاق صور تلك الشيكات تم من وكيل المدعيه بالحق المدني وفى ظل -الحق المدنيب
فال  وهو مايؤكد بان تلك الشيكات هى من اوراق المدعيه بالحق المدني ٠٠الوكاله الصحيحه 

 .يصح االعتداد بها كدليل جديدا لتحريك االتهام صوب الطاعن 
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ة بالحق المدني فى تظلمه من ان الوكاله قام على تزويرها المتهم االول ما قرره وكيل المدعي.٢

حتى يتخالص على صور تلك الشيكات معتكزا فى ذلك على البيانات المثبته فى محضر 

 والتى تمثلت فى أن المتهم االول حضر بتلك القضية على وصف من ٠٠جلسة تلك القضية 

 .ل وتصالح على تلك الشيكات انه الوكيل المباشر بموجب الوكاله وتناز

 ��H �<Q� 

موظفه الشهر العقاري بصحة وجود الوكالة ومن أنها تبيح ... / قد ثبت من اقوال السيدة
 .التنازل والتصالح واالنابه فى حضور الجلسات 

مؤسسة حيث انه احد موظفيها فى الشئون القانونيه الان المتهم االول تربطه عالقه قانونية ب
 ١٩٨٣ لسنه ١٧ من قانون المحاماه رقم ٥٦لك الوكاله صحيح طبقا لنص الماده وحضوره بت

من انه يجوز للمحامي سواء كان خصما أصليا او وكيال فى الدعوي أن ينيب عنه فى  ٠٠

الحضور او فى غير ذلك من اجراءات التقاضى محاميا اخر تحت مسئوليته دون توكيل 

وهو االمر الذى تبيحه الوكاله والصادر  ٠٠يمنع ذلك خاص بذلك مادام التوكيل الصادر له ال
 ... /لالستاذ... / من السيده

  �� h� 

 التنازل والتصالح بموجب تلك الوكاله وقع صحيحا وفى ظل الوكاله القانونيه  

 وليس ادل على ذلك ٠٠ان عدم اثبات صفه االنابه ترجع لخطأ مادي وقع فيه سكرتير الجلسه 
 ٠٠ للتنازل والتصالح ٠٠باسمه كامال على محضر الجلسه بالحضور  من توقيع المتهم ٠٠
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 وكذا ارفاقه صورة التوكيل ٠٠../ االستاذ فضال عن ارفاقه لصورة التوكيل والصادر له من
مؤسسه ومطالعة هاتان الصورتان من رئيس الاحبة ص... / من السيدة... / والصادر لالستاذ

 مما يؤكد صحة حضور ٠٠ن يعترض على ذلك فى شىء الدائرة الحاصل امامه التنازل دون ا
 ان صور ٠٠ ويؤكد كذلك ٠٠ بصفته وكيال عن المؤسسة ٠٠المتهم االول فى تلك القضية 

 الذى يبيح التنازل والتصالح ٠٠تلك الشيكات مقدمة من المدعية بالحق المدني مصدرة التوكيل 
 عنها 
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 وفقا لما اثبت على اوراق مذكرتها منتهيه فى ٠٠صر الجديده  نيابه م٠٠تنبهت لصحتها  
 الصدار قرارها باالوجه القامة الدعوي الجنائية ذلك 
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 اال ٠٠عدم توافر ما اشترطه المشرع فى الدليل المقدم من وكيل المدعية بالحق المدني  
 ا ينعقد معه وصف الدليل الجديد وهو تدليله على وقوع الجريمه وصحة نسبتها للطاعن مم

 ��= ;�G 8��  

تكون محكمة الموضوع قد اعتكزت فى ردها على الدفع المبدي من المدافع عن الطاعن  
 ٠٠ فالدليل الذى اوردته فى مدونات حكمها الطعين ٠٠على اسس واهية التملك من الصحه شيئا 

  من قانون العقوبات ١٩٧ الماده  كيفما حددها المشرع فى نص٠٠يفتقد صفه الدليل الجديد 
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 اليوجد ٠٠بان االمر الصادر من نيابه مصر الجديده باالوجه القامه الدعوي الجنائية  
 خدشا لحجيته دون ٠٠ ويكون بذلك اعادة التحقيقات على ذات الوقائع التى تناولها ٠٠مايعارضه 

تعرضه لدفاع الطاعن المبدي بالرد عليه فى اسباب  وهو مايوصم الحكم الطعين بعدم ٠٠مقتضى 
 بل ان كل ما اوردته محكمه الموضوع فى ذلك ماهو اال تأويل خاطىء على حكم ٠٠سائغة 
 .القانون 
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من انه اذا كان االمر الصادر من سلطه التحقيق بعدم وجود وجه القامة الدعوي الجنائيه  
ى تمنع من العودة الى الدعوي الجنائية مادام قائما لم يلغي فال يجوز مع بقائه قائما له حجيته الت

اقامه الدعوي عن تلك الواقعه التى صدر االمر فيها الن له فى نطاق حجيته المؤقته ما لالحكام 
 لما كان ذلك وكان الدفع المبدي من الطاعن جوهريا ومن شانه لوصح ٠٠من قوة االمر المقضى 
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يتغير به وجه الراي فى الدعوي وكان الحكم المطعون فيه على مايببين من مدوناته قد قضى ان 
بادانه الطاعن دون ان يعرض للدفع المبدي بالرد عليه يكون قد تعيب بالقصور الذى يبطله مما 

 .يتعين معه نقضه 
  )٢٩/٣/١٩٩٠ ق جلسه ٥٨ لسنه ٦٤٩٥طعن رقم ( 
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كم الطعين قد اصابه قصور شديد فى أسبابه وهو ما استطال الى خطأ الذى يكون معه الح 
 .محكمته فى تاويل حكم القانون مما يتعين معه نقضه واالحاله 
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 من المقرر قانونا انه يجب ان يشتمل الحكم على االسباب التى بني عليها وفقا لنص الماده
 . من قانون االجراءات الجنائيه ٣١٠

 وتسبيب االحكام هي ضمانة من الضمانات التى كفلها المشرع للخصوم وهى الشك تحمل
خي الدقة والعدالة فى قضائه حتى اليصدر حكم تحت تاثير القاضى علي العناية بحكمه وتو

ميل اوعاطفه اوعن فكرة غامضة مبهمة لم تتضح معالمها عنده بل يجب ان يكون الحكم 
واضحا فى اسبابه محددا نتائجه بعد تمحيص الراي فى الدعوي والموازنه الفعليه المحسوبه بين 

 . وجه الجزم واليقين على االخر أدله النفى وادله االتهام وتغليب احدهما على
 ومن حيث ان الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبة على احكام القضاء من خصوم

 .وجمهور ومحكمة النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا الياتي بالمبهمات 
وقد تواترت احكام محكمة النقض على تاجيل تلك المعاني وجعلها قاعده اليجوز باى حال من  

حوال الخروج عليها واال اعتبر الحكم مشوبا بالبطالن يتعين نقضه واوضحت كذلك غرض اال
  .القانون من تسبيب االحكام هادفا الى غاية سامية هي اطمئنان الناس الى عداله تلك االحكام
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اذ هو مظهر قيامهم ان تسبيب االحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه  
بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه 
من االقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم واالستبداد وبه يرفعون ماقد يرد على االذهان 
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 كانت عبارتها مجملة من الشكوك والريب فيذعن الجميع الى عدلهم مطمئنين والتقع االسباب اذا
 .التقنع احدا والتجد محكمة النقض مجاال لتثبت صحة الحكم من فساده 

  )١٧٨ ص ١٧٠ رقم ١ مجموعه القواعد القانونيه ج ٢١/٢/١٩٢٦نقض (  

  �4d� .�/�� �012 y�4Z� 

 اجراءات جنائية ان يشتمل الحكم على االسباب التى بني عليها ٣١٠يوجب الشارع فى الماده  
 كان باطال والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد االسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له سواء واال

من حيث الوقائع او من حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيان جلى 
مفصل بحيث يمكن الوقوف على مسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم في عبارات عامه معماه 

صوره مجمله مجهله فال يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب االحكام او وضعه فى 
  .واليمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم

  )٣٥ ص ٨٣ رقم ٢٦ مجموعه احكام النقض س ٢٧/٢/١٩٧٥نقض (  
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 ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد مؤداها فى يجب االيحمل الحكم  
بيان مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهريه التى يدلى  

بها المتهم حتي يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب االحكام ويمكن محكمه 
 .ا عل تطبيق القانون تطبيقا صحيحا النقض من اعمال رقابته

  ) ١٢١١ ص ٢٧٣ رقم ٢٣ مجموعه احكام النقض س ١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 
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ان الحكم الطعين قد ذهب الى اعتناق تقرير الطب الشرعي قسم مصلحه ابحاث التزييف  
 االدانه نحو الطاعن على الرغم من عدم افصاح ذلك التقرير والتزوير واتخذ منه مبررا فى تسبيب

 ونتاج فحصه للشيكات محل التزوير ٠٠عن هذه االدانه بل انه اليؤيد ادانه الطاعن فى شىء 
اكد عدم قيام الطاعن بملء بيانات اي منهم او حتى تزييلها بتوقيعه اى انه التوجد ثمه عالقه 

 وقد اعتمدت محكمه الموضوع على ذلك التقرير دون ان مابين الطاعن وتزوير تلك الشيكات
توضح مدي تاييده لواقعه االتهام وماهو مبلغ اتساقه مع اقوال الشهود مما اليكفي معه سرد 
مضمون ذلك التقرير حتى تتحقق الغايه التى ابتغاها المشرع من تسبيب االحكام وهو مايصيب 

 اسباب الحكم الطعين بالقصور الشديد 
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يجب ايراد االدله التي تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فال يكفى  
االشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين مدي تاييده الواقعه 

له واذا كان ذلك فان مجرد استناد محكمه ه ومبلغ اتساقه مع باقى االدمكما اقتنعت بها المحك
سالف بيانه دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات ويذكر الالموضوع فى حكمها على النحو 

 واليكفى لتحقيق العنايه التى تغياها الشارع من تسبيب مؤدي هذا التقرير واالسانيد التى اقيم عليها
 القانون على الواقعه كما صار اثباتها فى الحكم االحكام ولمحكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق

 االمر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن 
  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠ احكام النقض س ٨/٩/١٩٧٩( 
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نسبت كذلك محكمه الموضوع ادانتها للطاعن فى اشتراكه مع المتهم االول فى تزوير  
 ولكن من مطالعه ٠٠كيل اطمأنت من اقوال الشهود على تزويره التوكيل على مقوله بان ذلك التو

 قد ثبت بها مايؤكد صحه وجود ذلك - موظفه الشهر العقاري -... / اقوال الشاهده الثالثه السيده
 وعلى الرغم من وضوح ٠٠التوكيل ومن انه يبيح التنازل والتصالح وانابه الغير فى التقرير بذلك 

 ٠٠ جعلت من تلك الشهاده سندا فى نسب االدانه ٠٠محكمه الموضوع هذا االمر جليا اال ان 
 واثرها على هذا االتهام بل ان ٠٠وهو االمر الذى ينم عن عدم المامها بمضمون تلك الشهاده 

الحكم الطعين فى اعتكازه عليها بهذا النحو ورد بصيغه مبهمه اليتحقق بها الغرض الذى قصده 
 . وهو مايعيب اسباب الحكم بالقصور الشديد ٠٠الشارع من تسبيب االحكام 
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من المقرر انه يجب ان تكون مدونات الحكم كافيه بذاتها اليضاح ان المحكمه حيث  
وانها تبينت االساس قضت فى الدعوي باالدانه قد المت الماما صحيحا بمعني االدله القائمه فيها 

 شاهد اما وضع الحكم بصيغه مبهمه وغامضه فانه اليتحقق به الغرض الذى تقوم عليه شهاده كل
  .الذى قصده الشارع من تسبيب االحكام ويعجز محكمه النقض عن مراقبه صحه تطبيق القانون

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

 &��"�� ��� ��:- 

  بل وباقى المتهمين ٠٠ فى نسب ادانتها الى الطاعن - ايضا -ان محكمه الموضوع  
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 من انها اطمأنت فى ذلك القضاء بما ثبت لها من اقوال ٠٠اوردت قاله قاصره فى مسبباتها 
 دون ان توضح فى قالتها مدلول تلك القرائن على وقوع ذلك ٠٠الشهود وتقرير الطب الشرعي 

لطعين فى قضائه غير مقنع الستناده على  وبذلك يكون الحكم ا٠٠االتهام فى حق الطاعن 
 ولكنه معني مستور فى ضمائرهم اليعلمه احد غيرهم ٠٠عبارات قد يكون لها معني عند واضعيه 

 ممايتعين معه نقض ٠٠ وينتفي معه الغرض من التسبيب ٠٠ وهو مايهدر مسببات االدانه ٠٠
 .الحكم واالحاله 

 �� M�D .�/�� �012 ;�G M( 345� 

واقتصرت فى االسباب على قولها ان التهمه ثابته من كمت المحكمه بادانه الطاعن اذا ح 

التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه الن هذه العبارات اذ 

كان لها معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور فى ضمائرهم اليدركه غيرهم ولو كان 

الحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث الغرض من تسبيب ا
 ولكن الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من الخصوم ٠٠

وجمهور محكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم البد لحصوله من بيان مفصل ولو الى 
ن القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه على الوجه الذى قدر تطمئن معه النفس والعقل الى ا

 .ذهبت اليه 
  ) ٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج٢٨/٣/٢٩نقض جلسه ( 
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وهو ماتمسك به المدافع عن الطاعن ضمن دفوع عديده التفت الحكم الطعين عن ايرادها  
 مكتفيه محكمه ٠٠ها فى تغيير وجه الراي فى الدعوي والرد عليها على الرغم من جوهريتها واثر

الموضوع فى ذلك بقاله اوردتها فى مسبباته باطمئنانها نحو اقتراف الطاعن لذلك االتهام وهو 
مايؤكد فى ان محكمه الموضوع عندما قضت في وقائع االتهام لم تكن ملمه بتلك الدفوع االلمام 

 مما يعيب حكمها بالقصور فى ٠٠لالزم عليها اعماله  ولم تقم بتمحيصها التمحيص ا٠٠الشامل 
 .التسبيب مستوجبا نقضه 
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اذا ماكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمه والحكم الطعين ان لدفاع الطاعن دفوعا  
ال من قريب او من بعيد اثارها واوردها الحكم من بين مدونات اسبابه اال انه لم يعن بالرد عليها 

وهو مايعد قصورا فى التسبيب يعجز محكمه النقض عن رقابه صحه تطبيق القانون حيث انها من 
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االمور الموضوعيه التى يستقل بها قاضى الموضوع ولو عني بها الحكم لكان قد تغير وجه الراي 
م بالقصور فى وقصور الحكم عن الرد عليها يعيب الحكفى الدعوي لتعلقها بدفاع جوهري 

التسبيب خاصه ولم تدل المحكمه بدلوها فيها بما يكشف عن انها عندما فصلت فى الدعوي لم 

تكن ملمه بها الماما شامال ولم تقم بما ينبغي عليها من واجب تمحيص االدله المعروضه عليها 

 .فان الحكم يكون معيبا بالقصور 
 ) قضائيه ٥٨ لسنه ٤٧٠٩طعن رقم ( 

���� ��� �� j:- 

وهو ما اسقطته محكمه الموضوع من عقيدتها عند سرد وقائع االتهام وفقا لما اطمأنت له  
والمت به ملتفته فى ذلك عن ما استقرت عليه نيابه مصر الجديده فى قرارها باالوجه القامه 

 وعلى الرغم من اثر ذلك ٠٠الدعوي الجنائية بعد ان تعرضت فى تحقيقاتها لذات وقائع االتهام 
 بعد ان ٠٠ بل فى تقديرها بنسبه االتهام الى الطاعن ٠٠االمر فى تقدير المحكمه لباقى االدله 

 مما يؤكد مخالفه محكمه الموضوع لقاعده ٠٠قررت النيابه العامه بعدم كفايه االدله المؤيده لذلك 
ضحه فى  مما ينهار معه باقى االدله المو٠٠ بسقوط ذلك الدليل فى المامها ٠٠تساند االدله 

 فيتعذر بذلك التعرف على مبلغ االثر لذلك الدليل المتساقط على نفس ٠٠مسببات الحكم الطعين 
 وهو مايعيب اسباب حكمها بالقصور المبطل لها ٠٠المحكمه واقتناعها فى نسب االدانه للطاعن 

 . فيتعين نقضه واالحاله ٠٠
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محكمه ان تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع االدله التى اقتنعت بها من المقرر ان لل 
فاذا سقط دليل من هذه االدله اثر ذلك فى سالمه استنباط المحكمه للواقعه تلك هي القاعده 

 ان االدله فى المواد ٠٠التى نشأ منها تساند االدله فى االثبات الجنائى والتى يكون مؤداها 
مله بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف علي مبلغ االثر الذى الجنائيه متسانده متكا

 وبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك ٠٠كان للدليل الساقط فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه 
بانه اليشترط ان تكون االدله التى اعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه 

ذ ان االدله فى المواد الجنائيه متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه من جزئيات الدعوي ا
تتكون عقيده القاضى فال ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى االدله بل يكفى ان 
تكون فى مجموعها كوحده مؤديه الى ماقصده الحكم منها ومنتجه فى اكتمال اقتناع المحكمه  

 .انتهت اليه واطمئنانها الى ما 
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  ) ١٤٧٢ ص ٢٣٠ رقم ٢٣ س ٢٥/١١/١٩٧٢نقض ( 
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ان الحكم الطعين لم يتول بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بركنيها المادي والمعنوي حيث  
اغفل بيان توافر اركان جريمتى التزوير واالشتراك فيها والقصد الخاص بارتكابهما ولم يعن ببيان 

 بل ان الحكم ٠٠الجنائى العام المتمثل فى توافر علم الطاعن بارتكابه لتلك الجرائم توافر القصد 
الطعين اورد واقعه الدعوي فى صوره معماه مجهله دون بيان مفصل وفقا لما استوجبه القانون مما 

 .يعيبه بالقصور فى التسبيب 
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ان يثبت  من القانون المذكور ٣١٠واقعه الوارده فى الماده المقصود من عباره بيان ال 

فى قاضى الموضوع فى حكمه االفعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه اما افراغ الحكم 
 .عباره عامه معماه اووضعه فى صوره مجمله فال يتحقق الغرض من تسبيب االحكام 

  ) ٦٣٠٣ ص ٣٩ س ١٢/١٢/١٩٨٨نقض جلسه ( 
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واذا كنا قد سبق وان اوضحناه تفصيال فقد اتضح منه مدي البطالن الذى اصاب الحكم  
المطعون فيه لعدم ايضاح اسبابه لكافه البيانات سالفه الذكر بشكل جلى مفصل كيفما اوجبت 

ر الذى يتعين  مما يعيب تلك االسباب بالقصور االم٠٠ من قانون االجراءات الجنائية ٣١٠الماده 
 .معه نقضه واالحاله 
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 فال ٠٠من المقرر انه يجب على المحكمه ان تبين مضمون االدله التى استند اليها الحكم  
ه مجمله الدليل او االدله التى اعتمد عليها كاعتراف المتهم اوشهاده الشهود يكفى ان يذكر فى عبار

او تقرير الخبير انما عليه ان يذكر فحوي كل دليل فى تفصيل ووضوح كافيين ووجه االستدالل به 
 .وما له من دور منطقي فى استخالص الحكم لمنطوقه الذى خلص اليه 

  )٢٩٤  ص٩٦ رقم ١ س ١٩٥٠ فبراير سنه ٦نقض ( 
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وجوب بيان االدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا والتكفي  
مجرد االشاره اليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تاييده 

 ومبلغ اتساقه مع باقى االدله التى اقرها الحكم حتي يتضح وجه للواقعه كما اقتنعت بها المحكمه
 .استدالله بها 

  )٨٨٠ ص ١٧٥ رقم ١٢ س ١٩٦١ نوفمبر سنه ٦نقض ( 
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 وكان الثابت من مطالعه مدونات الحكم الطعين ان محكمه الموضوع قد اوردت فى مدوناته  
  وتقرير الطب الشرعي ٠٠ن شهادة الشهود  م٠٠ادله الثبوت كيفما وصفتها النيابه العامه 
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وعلى الرغم من ايراد تلك االدله مجمله فى صداره الحكم الطعين اال ان محكمه الموضوع  
طرحت كل ذلك من حسبانها واخذت من العقل والمنطق الخاطىء سبيال لنسب االدانه الى 

 الطاعن 

 �b��� ;�G�  

 بسداد ماليين الجنيهات للمؤسسه - الطاعن - الثاني  يقوم المتهممن انه اليعقل ان 
المدعيه بالحق المدني بناء على صور لشيكات مزوره ولم يوقع عليها وهو االمر القاطع فى 

 .الدالله على توافر اركان جريمه االشتراك 
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هو امر  و-ان يوضح مدي القرائن الداله على توافر علم الطاعن بان تلك الشيكات مزوره  
 اما عقالنيه التصالح على صور الشيكات مردها يكون -اليثبت للشخص العادي اال بالدليل الفني 

 فعاده يكون التصالح على ارقام الشيكات والمبالغ المثبته ٠٠بما يثبت على اوراق التصالح ذاته 
 . سواء كانت تلك الشيكات اصوال اوصورا ٠٠عليه 
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الطعين فى اثبات اقتراف الطاعن لجريمه التزوير التفت ايضا عن االدله يل ان الحكم  
 بناء على ما اسفر عنه تقرير الطب الشرعي على ٠٠سالفه الذكر موضحا استدالله على ذلك 

 ٠٠الرغم من عدم اثبات نتاج ذلك التقرير باقتراف الطاعن ثمه تزوير على الشيكات محل بحثه 
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جالء ان تلك الشيكات مزوره على الطاعن فى تقليد توقيعه المزيله بل على العكس فقد اوضح وب
 .به 
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ان الحكم الطعين لم يوضح فى مدوناته بيان الدليل االساسى الذى ادان بموجبه الطاعن  
ن منطق فهل هو اتبع النيابه العامه فى ادله الثبوت التى اوردتها ام انه طرحها من عقيدته متخذا م

االمور وعقالنيتها سبيال الدانه الطاعن ام اكتفي باعتكازه على دليل اليؤدي الى ما استقر عليه 
ومع كل ذلك لم يوضح ماخذه من تلك االدله فى بيان يدل على مدي  ٠٠٠نتاج حكمه الطعين 

 .اتساق تلك االدله مع شهاده الشهود حتى يصح نسبتها لالدانه نحو الطاعن 
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من ان ما سرده الحكم الطعين على النحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح فى  
البيان وان كان االيجاز ضربا من حسن التعبير اال انه اليجوز ان يكون الى حد القصور الذى 

 اتساقه مع سائر االدله التى بالحكم يغفل سرد مؤدي الدليل االساسى الذى قام عليه ومدي

 .ومساندتها له 

  )٦١٨ ص ٣٠ س ٤/٦/٧٩نقض ( 
  )٧٥٣ ص ٢٨ س ١٢/٦/٧٧نقض ( 
  )٤١٦ ص ١٩ س ٨/٤/٦٨نقض ( 
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الذى يوضح فى مجمله مدي القصور الذى شاب اسباب الحكم الطعين مما يتعين نقضه  
 .واالحاله 
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 انه ولئن كان من المقرر ان فهم صوره الدعوي وتحصيل تصويرها مالك االمر ٠٠بداية  
 وهو من ٠٠صلها بما يطمئن له ضميرها ويرتاح اليه وجدانها فيه موكول الى محكمه الموضوع تح
 تورده مادام له اصل ٠٠ والجناح او ماخذ فيما ٠٠ فيه ٠٠اطالقاتها فال  سلطان الحد عليها 
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صحيح ومعين ثابت على االوراق بغض النظر على موضوعه النها تستمد عقيدتها من كل ورقه 
 .من اوراق الدعوي تعد مطروحه عليها 
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 من المقرر ان االحكام يجب ان تبني على اسس صحيحه من اوراق الدعوي ٠٠حيث انه  
وعناصرها فاذا استند الحكم الى روايه او واقعه ال اصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا 

ت الروايه او الواقعه هي عماد الحكم فان االمر ينبىء عن ان الستناده على اساس فاسد متى كان
 بما ال اصل له فى االوراق مما يتعين معه ٠٠المحكمه لم تمحص الدعوي ولم تحط بظروفها 

 .نقض الحكم المطعون فيه 
  )٣٩٧ ص ٣٣ مج س ٢٣/٣/١٩٨٣( 
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التهام الى الطاعن باستدالله وكان الثابت من مطالعه مدونات الحكم الطعين انه اسند ا 
على واقعه ارتسمت صورتها فى وجدانه واستقر عليها فى قضائه وجعلت منها محكمه الموضوع 

 .عمادا فى تدوينه 
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 بقسم شرطه مصر من ان الطاعن قد اتفق مع المتهم االول على تحرير محاضر القضايا 
الجديده ومده ببيانات وارقام الشيكات وبصور ضوئيه منها واضاف الحكم الطعين بان الطاعن 
اتفق مع المتهم االول على حضور الجلسات المحدده لتلك القضايا واالقرار بالتخالص عن تلك 

 .االول الشيكات مؤكدا من خالل ذلك على اشتراكه فى جريمه التزوير المقترفه من المتهم 

L$�%�� ;�Z� 

التى ارتسمت فى وجدان محكمه الموضوع واقتنعت بصحتها فى اسناد ادانتها للطاعن على  
 قد خالفت وناقضت الصوره التى ارتسمت عليها اقوال الشاهدين ٠٠جريمه االشتراك فى التزوير 

اقتراف المتهم االول والثاني والتى اقتصرت فى وصفها لوقائع االتهام فى تزوير التوكيل على 
االول بمفرده ذلك الفعل دون الطاعن وهو ماسقط تحصيله من مدركات محكمه الموضوع منساقه 
 فى ذلك خلف ما اوردته النيابه العامه فى وصفها وادانه الطاعن دون ان يصاحب ذلك اساس من 
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 .الدليل المؤكد الرتكابه ذلك الفعل 
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ادراكه لثبوت تحصيل فهمها القوال كال من الشاهد كان امرا مقضيا على محكمه الموضوع  
 ... /  وكذا اقوال الشاهد الثاني السيد٠٠... / االول السيد

 ;�<= �Q� 

االمر الذى قام عليه دفاع الطاعن فى نفى جريمه االشتراك عنه ومن ان واقعه االتهام فى  
  محكمه الموضوع التفتت عنه  اال ان٠٠صحيحها انحصر عنها الدليل المؤكد القترافه ذلك الفعل 

 . بقالتها انفه البيان والتى تنم عن عدم المامها بالحقيقه المرتسمه عليها صوره الواقعه ٠٠

  ;�G 8� Sf6�� M�D� 

فقد سقط عن محكمه الموضوع االلمام بان الطاعن ليس له دور فى االحداث المزمع  
 .لدعوي وفى نسب االدانه الى الطاعن اقترافها من المتهم االول وذلك فى تصورها لواقعه ا
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الذى ينبىء بان محكمه الموضوع لم تمحص اوراق الدعوي او محاضر جلساتها التمحيص  
الكافى مسنده ادانتها نحو الطاعن بناء على استدالل وتصور خاطىء للجريمه المدعي ارتكابها 

زوره بل انه اتفق على تحريرها فى قسم شرطه منه مقتنعه بانه امد المتهم االول بصور الشيكات الم
 فادانت ٠٠مصر الجديده حتى ترفق بها تلك الصور ويتم التخالص عليها بموجب التوكيل المزور 

  . بل واقوال شهود الواقعه ذاتها٠٠الطاعن باسباب مخالفه للثابت باالوراق 

 �?d�� �Q� 

 .ين واالحاله فسادا فى االستدالل بما يتعين معه نقض الحكم الطع 
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ب شاهد االثبات ومن شانه لوصح ان يتغير به وجه الراي اذا كان الدفاع قد قصد به تكذي 
فى الدعوي فقد كان لزاما على المحكمه ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه 
االمر فيه اوترد عليه بما يدحضه اذ هي رات طرحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته 
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لشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادره الدفاع قبل ان ردا عليه بقاله االطمئنان الى اقوال ا
 .ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا 

  )٧١٤ - ١٢٤ - ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض ( 
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بانه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمه والى استحاله  
يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي حصول الواقعه لما رواها شهود االثبات فانه 

الظهار وجه الحق فيها مما كان يقتضى من المحكمه وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه 
 .وتمحيصه بلوغا لغايه االمر فيه 

 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 
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ه المحكمه ويتعين عليها اجابته ان يكون مصاغا اليشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم ب 
فى عبارات والفاظ معينه بل يكفى ان يكون مفهوما دالله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس 
اوغموض كما هو الحال فى منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا الى ماهو مقرر بان تحقيق 

مه فى المقام االول واليجوز بحال ان يكون رهن بمشيئه االدله فى المواد الجنائيه هو واجب المحك
 .الطاعن او المدافع عنه 

 ) ق ٥٦ لسنه ٢٨٢٥ طعن رقم ١٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٨ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 
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       اليقدح فى واجب المحكمه فى القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه وقالة 
ذيب اقوال الشاهد اليجوز االعراض عنه بقاله االطمئنان الى ماشهد ان الدفاع الذى قصد منه تك

به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امر تحقيق تجريه 
المحكمه واليقدح فى هذا ان يكون الدفاع امسك عن طلب اجراء هذا التحقيق مادام ان دفاعه 

 .ينطوي على المطالبه باجراءه 
  )١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 
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 قد تمسك فى دفاعه بما يؤكد عدم جواز التعويل ٠٠وكان الثابت ان المدافع عن الطاعن  
على اقوال الشاهدين االول والثاني وذلك الن للواقعه صوره اخري خالف ما ارتسمت عليه فى 

وبين الطاعن مما قد يكون سببا قويا نحو ميلهما  فضال عن احتدام المنازعات بينهما ٠٠اقوالهما 
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 هذا باالضافة الى كونهما الشاكيان فى المحضر واللذان ارادا ان ٠٠الجارف لنسب االدانه اليه 
يعاد التحقيق فيه بعد ان صدر قرار نيابه مصر الجديده باالوجه القامه الدعوي الجنائيه مما تكون 

ق مصالحهما الخاصه على حساب الطاعن ونسب ذلك االتهام معه اقوالهما مشوبه بالتعسف لتحقي
 .له وهو االمر الذى يكذب ماجاء باقوالهما 
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قد ركن فى اسبابه الى مايدلل على اطمئنانه بما ورد باالوراق من اقوال الشهود بالصوره  
 جانحا فى ذلك بالرد على ما ٠٠ متخذا منها سندا فى ادانه الطاعن ٠٠التى ارتسمت للواقعه فيها 

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

 فيطرح ذلك كله على بساط البحث امام المحكمه ٠٠تلك المناقشه من مراوغه الشاهد واضطرابه 
م طرحها تفتعمل على مواءمه االمور وتقدر على أي امر تكون عقيدتها اما باخذها بتلك االقوال 

 .وااللتفات عنها 
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ان التفرس فى وجه الشاهد وحالته النفسيه وقت اداء الشهاده ومراوغته واضطرابه وغير  
ذلك مما يعين القاضى على تقدير اقواله حق قدرها والحتمال ان تجني الشهاده التى تسمعها 

الدله االخري التى عولت مما يقنعها بغير ما اقتنعت به من االمحكمه اويباح للدفاع مناقشتها 

 عليها 
 ) ق ٥٥ لسنه ١٦٠٥ طعن ٨٠١ ص ١٤١ رقم ٣٦ لسنه ١٩٨٥ اكتوبر سنه ١٢نقض ( 
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ان المدافع لم يطالب بسماع اقوال الشهود اومناقشتهم امام المحكمه بل من انه اكتفي على  
  .جلسه الحد تالوتها كيفما هو ثابت بمحضر 
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ان تحقيق االدله الجنائيه والتى تمثلت وتماثلـت هنـا فـى سـماع اقـوال الشـهود هـو واجـب يقـع  
على عاتق محكمه الموضوع اوال واخيرا البتنـاء اقتناعهـا وتكـوين فكرهـا وعقيـدتها علـى اسـس سـليمه 

 .بعيده كل البعد عن مظنه التحكم 
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 الخ ٠٠اليقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه  
 ) سالف الذكر ١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 
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لشهود فى وهي مايفرضه المنطق القضائى من ان منازعه الدفاع فى التعويل على اقوال ا 
وصف صوره الواقعه بما يخالف ما ادلوا به فى شهادتهم فان ذلك يعد اعراضا فى امتناعه عن 
سماع شهادتهم ويتضمن فى الوقت ذاته طلبا دفينا ظهرت معالمه فى تحقيق ذلك الدفاع وهو 

 اليكون اال بمناقشه الشهود بحضور الطاعن ومدافعه 
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بادىء التى ارستها محكمتنا الموقرة محكمه النقض فى ان التحقيقات الشفويه فتمثل فى الم 
هي من االدله الجنائيه التى يتعين على هيئه المحكمه اجراءها تحقيقا لمعاونتها للدفاع على اداء 

 .ماموريته 
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انما تبني على التحقيقات التى تجريها المحكمه فى االصل فى المحاكمات الجنائيه انها  
الجلسه وتسمع من خاللها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها ان 
تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه الداء الشهاده 

هد تعمد تهربه اوتهريبه حتى يدلى بشهادته فى مجلس مادام قد لجأ اليها فى ذلك ونسب الي الشا
 .القضاء مادامت المحكمه قد بنت احقيه الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشته 

 ) ق ٥٠ لسنه ١٩١٦ طعن ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/١٢/١٩٨٥نقض ( 
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 وان تامر بالبحث عن الشاهد ان على المحكمه ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته 
 .واحضاره ولو بالقوه الداء الشهاده مادام الدفاع قد لجأ اليها 

  )١٧٦ -١٨٦ - ٢ مجموعه القواعد القانونيه مجموعه عمر ج٢٨/٣/٣٨نقض ( 
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 ي الذى البد قد خالف االصل المتبع فى االحكام الجنائية ومن انها تبنى على التحقيق الشفو 
ان تجريه محكمه الموضوع بجلساتها العلنيه فضال عما يمثله احضار الشهود لسماع اقوالهم من 
سماح الفرصه للمحكمه بالتفرس فى وجه الشاهد ومراوغته اثناء االدالء بشهادته وبما قد يسفر عنه 

ادانت الطاعن ذلك من اضطراب وايهام فيما يظهر مدي صدقه اوكذبه فى اقواله وتكون بذلك 
اعتكازا على اقوال الشهود دون ان يتبع ذلك االصل الواجب اتباعه وهو مايفسد استداللها على 

 .نحو يتعين نقض حكها الطعين واالحاله 
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لجلسه االصل فى االحكام الجنائية انها تبني على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمه با 
 .وتسمع فيه شهاده الشهود مادام سماعهم ممكنا 

  )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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االصل فى المحاكمات الجنائيه انها انما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمه فى  
 من خاللها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها الجلسه العلنيه وتسمع

ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه الداء الشهاده 
مادام قد لجأ اليها فى ذلك ونسب الى الشاهد تعمد تهربه اوتهريبه حتى اليدلى بشهادته فى مجلس 

 . ومادامت المحكمه قد بنت احقيه الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشته ٠٠القضاء 
 )  ق ٥٠ لسنه ١٩١٦ طعن رقم ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/٥/١٩٨٥نقض ( 



 ١٦٦

   &��"�� ����� :            8D�E��� ���a� M( !D6r�� ���� 6d6�-� ء�� �� �H�-AH� M( a�,���

 �� /-AH� ���A ��?d�� �Q� �-��-/� a$��� ]f M�D 

12 345 &�\ �� M�D .�/�� �0 

اسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى االستدالل اذا انطوت على عيب يمس سالمه  
 االستنباط كأن تعتمد المحكمه فى اقتناعها على ادله ليس لها اصل ثابت باالوراق اوغير مقبوله 

كمه للعناصر قانونا اوغير صالحه من الناحيه الموضوعيه لالقتناع بها او فى حاله عدم فهم المح
الواقعيه التى ثبتت لديها وعلى ذلك فاذا اقام الحكم قضاءه على واقعه تحصلها من مصدر الوجود 

ي متناقض ولكنه من المستحيل عقال استخالص تلك  جرله او موجود ولكنه مناقض لما اثبته او
 .الواقعه منه كان هذا الحكم باطال 

  )٢٧ ق ص ٥٩ لسنه ٦١٣٥١طعن رقم ( 
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بان اسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى االستدالل اذا انطوت على عيب يمس سالمه  
االستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمه فى اقتناعها الى ادله غير صالحه من الناحيه 
الموضوعيه لالقتناع بها او الى عدم فهم الواقعه التى ثبتت لديها او دفع يتناقض بين هذه 

 كما فى حاله عدم اللزوم المنطقي للنتيجه التى انتهت اليها بناء على تلك العناصر التى العناصر
 .ثبتت لديها 

 )  ق ٦٢ لسنه ٣٣٤٣ طعن ١١٢ رقم ٧٦٦ ق ص ٤٤ لسنه ٢١/٢/١٩٩٣نقض ( 
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وكان الثابت ان تقرير الطب الشرعي وقع فحصه على صور الشيكات المودعه فى القضيه   
  ومدي مطابقتها الصولها المحرزه فى القضيه جنح مستانف شمال الجيزه ٠٠الجديده جنح مصر 
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 بان صور الشيكات تختلف عن اصولها 
 اى ان الخط ( الخط المحرر به بيانات االصول هو ذاته الخط المحرر به بيانات الصور

 )لشخص واحد 

على اصول تلك - الطاعن -يكات يختلف عن توقيع المتهم التوقيع المزيل به صور الش 

 .الشيكات بل انه مقلد عليه 
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 النيابه العامه تلك النتيجه فى قائمه ادله الثبوت تاكيدا على ان صور تلك الشيكات مزوره  
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 يوضحه تقرير الطب استنبطت من تلك النتيجه مايخالف مدلولها ناسبه الى الطاعن مالم  
 .الشرعي 
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من ان المتهم اليجديه نفعا ان توقيعه اليتطابق مع التوقيع على الصوره الضوئيه لهذه  

الشيكات طالما انه هو المحرر لبيانات الصور الضوئيه حسبما انتهي اليه تقرير الطب الشرعي 

 حرر عرفى االمر الذى يتوافر معه فى حقه جريمه التزوير فى م
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على عيب اصاب حكم المحكمه استنباطها لدالئل اقتراف ان دلت على شىء فانما تدل  

تكوين لالطاعن لجريمه التزوير الواقعه على صور تلك الشيكات وهو ما يسلس فى استنادها 
بان تقرير اقتناعها بتلك االدانه على ماتحصل فهمها من نتاج تقرير الطب الشرعي والتى ايقنت 

 .بان الطاعن هو محرر بيانات صلب صور الشيكات الطب الشرعي فى نتاج بحثه قرر 
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من ان نتاج تقرير الطب الشرعي قد قرر بعبارات اللبس بها والغموض فى ان محرر  
البيانات فى اصول الشيكات والصور محل البحث هو شخص واحد ولم يتطرق ما اذا كان الطاعن 

 فى ان موضوع البحث ينصب على مدي  مع االخذ بالعلم٠٠البيانات من عدمه ر تلك هو محر
 وقد قرر حيال ذلك ٠٠نسبه اختالف او تطابق الخطوط فيما بين صور واصول تلك الشيكات 

 مما يؤكد تعرض ٠٠كله الطبيب الشرعي باختالف توقيع الطاعن من االصل الى الصوره 
فاذا كان  ٠٠ فى البيانات وكذا التوقيع المزيل به الشيكات الطبيب الشرعي لفحص خط الطاعن

الثابت له ان خط الطاعن متماثل فى التوقيع مع خط بيانات الشيكات لكان اوضح ذلك فى نتاج 

 .فحصه وهو االمر الذى يؤكد فى صحيحه ان الطاعن ليس هو محرر تلك البيانات 
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داه المدافع فى مرافعته من واقعا قرع به اذان هيئه المحكمه مؤكدا براءه الطاعن من ما اب 
بان اتحاد الخط المحرر به بيانات الشيكات من اصول وصور جريمه التزوير فى الشيكات وذلك 
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يؤكد وبيقين دامغ على ان تلك الصور صادره من المؤسسه رئاسه المدعيه بالحق المدني لقيام 

 بيانات تلك مختصين بتحرير بيانات اصول تلك الشيكات اى انها القائمه على تحريرموظفيها ال
 الصور وهو مايؤكد وضوح معالم القرينه الداله على تقديمها تلك الصور للمتهم االول حتى تم 

 .ارفاقها فى المحاضر المحرره بقسم شرطه مصر الجديده 
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 ضاربا بهذا الواقع الذى ابداه المدافع عن الطاعن وداللته عرض ٠٠لم يورد فى ذلك شيئا  
ادله ليس لها اصل ثابت فى تقرير الطب الحائط مكتفيا فى ادانته بقالته والتى اعتكزت على 

 بل ان استداللها على ذلك التقرير اليساير اللزوم المنطقي للنتيجه التى انتهي ٠٠الشرعي 

ر بيانات اصول وصور الشيكات شخص واحد اليعد لزوما  حيث االفاده بان محر٠٠اليها 

 .منطقيا من كون ان الطاعن هو محرر تلك البيانات 
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 ٠٠على محكمه الموضوع ان تتحري الدليل الذى اعتكزت عليه لنسب االدانه للطاعن  
 خاصه ٠٠رمته ضربا من ضروب الهوي تفتك بدالئل االدانه فينهار حكمها بحتي التكون قالتها 

وان ذلك االستدالل اهدر به ماقد يكون سببا قويا فى اتجاه رايها وعقيدتها نحو ابراء الطاعن 

 ويتضح ذلك فى جليله بقالتها بانه اليجدي الطاعن نفعا ان توقيعه ٠٠من اثام تلك الجريمه 

رير الطب اليتطابق مع توقيع الصور الضوئيه للشيكات معلله ذلك بما حصلته فى فهمها لتق

 اى انه اذا استوعبت محكمه الموضوع الحقيقه ٠٠الشرعي من ان الطاعن هو محرر البيانات 

الواقعه على اوراق ذلك التقرير لكان الطاعن استفاد من اختالف توقيعه وثبت لها براءته من 

 .ذلك االتهام الواهي 
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ا الذى القاه على عاتقها المشرع لم تحقق ذلك الدليل الجنائى على الرغم من انه واجبه 
 . ابتغاء وجه الحق والعداله ٠٠والزمها بتحقيق كل دليل يتوافر لها 
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ان تحقيق االدله فى المواد الجنائية هو واجب المحكمه فى المقام االول ويجب على  
 .المحكمه تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا 

  )٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 
  )١٢٢٠ - ٢٨٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/١٩٨١نقض ( 
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  )١٤ - ٨٤ - ٢٩ س - ٢٤/٤/١٩٧٨نقض ( 
  )٨٢١ - ١٨٥ - ٣٥ س ٢٥/١١/١٩٨٤نقض ( 
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افسدت فى استداللها وادانت الطاعن على غير ماورد بنتيجة تقرير الطب الشرعي ولم  
 .يتعين معه نقض حكمها الطعين واالحاله تفصح عنه االوراق مما 
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 ولما ٠٠ يه قانونيه ذات اهم ومن ضروب القول الصحيح ان الشهاده واقعه٠٠بداية  
كانت الشهاده فى نطاق الدعوي الجنائية فان الواقعه موضوع الشهاده تستمد اهميتها من حيث 
داللتها على وقوع الجريمه ونسبتها الى المتهم وهو مايتضح معه ان موضوع الشهاده يكمن فيما 

 ناصر االثبات االخري تؤدي له الحقيقه باستنتاج سائغ يتالئم مع القدر الذى رواه الشاهد مع ع
  )٤٤٢محمود نجيب حسني فى مؤلفه االثبات الجنائى ص / قالها الفقيه الدكتور ( 
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الطعين اقوال شهود االثبات وهو وكان الثابت ان محكمه الموضوع قد اوردت فى حكمها  

انه الطاعن مما مايبين معه انها قد اطمأنت الى تلك الشهاده بقدر ماحملته من دالئل على اد

يفيد انها اطرحت بها جميع االعتبارات التى ساقها دفاع الطاعن مبتغيا اهدار تلك الشهاده وما 

 .حملته من صوره فى واقعه زائفه لم يقترفها الطاعن 

 '�N�J� �012 [�5�F� 8� 6�H� ;�G� 
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انه من المقرر ان وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدي فيها شهادته وتعويل  
القضاء على اقواله مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى 

تنزله المنزله التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهي متى اخذت محكمه الموضوع 

ذلك يفيد انها اطرحت جميع االعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم االخذ بشهادته فان 

 .بها 
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  )٥/٣٠/١٩٨٥ ق جلسه ٥٤ لسنه ٢٣٢٧طعن رقم ( 
 لم يتركه المشرع دون قيد اوحد يحكم به تلك الحريه الكامله ٠٠ ذلك االطالق ٠٠ولكن  

 .التى يتمتع بها القاضى الجنائى فى االخذ باقوال الشهود 
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شرطا الزما اوجب على محكمه الموضوع االخذ به فى استنتاجها وهو ان توضح فى  
 دون النتائج - اقوال الشهود -حكمها بيان مراحل ذلك االستنتاج وان التكتفي بسرد المقدمات 

 مدي التالزم - محكمه النقض -حتي يتضح للمحكمه العليا  ٠٠المبتنيه عليها ادانه الطاعن 

والمنطقي بين تلك المقدمات ونتائجها ويتاكد لها تحقق شرطها فى صحه االستنباط بان العقلى 

 .يكون سائغا فى العقل ومقبوال فى المنطق 
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الشرط الالزم اوضحته محكمه النقض فى احكامها كمبدأ عام تلتزم به محكمه الموضوع  
 .وان هي خالفته كان حكمها معيبا فى استدالله يستوجب نقضه 
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اذا كان المشرع قد ترك للقاضى الجنائى الحريه الكامله فى االستنتاج ولم يقيده باى قيد  

اال انه الزمه ببيان كيفيه استدالله على النتائج التى خلص اليها من مقدماته المنطقيه بمعني 

نتائجها فى ادانه  و- اقوال الشهود -ان يكون هناك تالزم عقلى ومنطقي بين المقدمات 

الطاعن وهو ما يستوجب بيان كل مرحله على حده وعدم االكتفاء بسرد المقدمات دون نتائجها 

حتى يمكن التاكد من انها متصله اتصاال وثيقا ومنطقيا بتلك النتائج الن شرط االستنباط 

مع طبائع الصحيح ان يكون سائغا فى العقل ومقبوال فى المنطق اليجافى المالوف واليتنافي 

 .االمور وهو ماقصرت المحكمه فى بيانه ولهذا كان حكمها معيبا مستوجبا النقض 

  )١٠٥٣ ص ٢١٩ رقم ٢٤ س ١٩٧٣ نوفمبر سنه ٢٥نقض ( 
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الشرط الالزم الذى اوضح مفاده الحكم سالف الذكر قد اهدره الحكم الطعين بكل ماحمل  
 .النقض من اعتبارات رعاها المشرع واستحسنتها محكمه 
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محكمه الموضوع قد اوردت فى مدونات حكمها المقدمات التى اعتكزت عليها فى نسب  
والسيد  ... /االدانه صوب الطاعن وقد تمثل ذلك فيما اوردته بمضمون اقوال الشهود كال من السيد
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 التى استخلصتها اال انها لم تبين باسباب حكمها الطعين النتائج... / المحامي والسيده... / االستاذ
 من تلك االقوال ولم تفصح عن النتيجه التى خلصت اليها منها 
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كان يتعين عليها بيانه حتى يمكن لمحكمه النقض مراقبه صحه استداللها فى النتائج التى  
 وهو مايستحيل عليها مباشرته والقيام به اذا ما ٠٠انتهت اليها من واقع المقدمات التى اوردتها 

دون النتائج التى تصرت المحكمه على ايراد وبيان المقدمات المستمده من اقوال الشهود اق

 وفقا لما يستفاد منها كقرائن يمكن اتخاذها دليال على ٠٠ استخلصتها منها ورتبت عليها قضاءها
ولما كانت تلك القرائن التى عولت عليها المحكمه فى قضائها بترت من حيث  ٠٠ادانه الطاعن 

 وهو مايشوب حكمها الطعين ٠٠   وانهار استنتاج الواقعه المطلوب اثباتها منها٠٠جهانتائ
 مجهوله وهي ادانه الطاعن  منها كوقائع معلومه لمعرفه واقعه بالفساد فى االستدالل

 ;�<= 6�H� Y�a��� 

ى فانه من المتعين علي المحكمه اال تكتفي فى حكمها ببيان الوقائع المعلومه لديها والت 
اقوال الشهود بل عليها ان تبين فى الحكم النتيجه او النتائج التى اسفرت عنها استحدثتها من 

تلك المقدمات وماهيه ما استخلصته منها حتى يمكن مراقبه المنطق القضائي للحكم بحيث 

تكون النتائج المستخلصه من المقدمات التى اوردتها المحكمه مؤديه اليها فى منطق سائغ 

 غير مشوب بالتعسف فى االستنتاج او الفساد فى االستدالل وهو مايتحقق عند ل مقبولواستدال
عدم التالزم الفعلى والمنطقي للنتائج التى انتهت اليها من خالل العناصر التى ثبتت لديها وابتنيت 

 .عليها 
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التى استخلصتها من كل حتى يسلم قضاؤها من هذا العوار ان يتضمن حكمها النتيجه  
واليكون ذلك اال فى بيان واضح  فى قضائها باالدانه مجتمعه وكيف اتخذتها سندامقدمه او منها 

 .اليشوبه الغموض الذى شاب استدالل الحكم الطعين 
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الذى لم تراعيه محكمه الموضوع بل لم تلتفت نحو تحقيقه ولو بالقدر اليسير الذى يمكن  
لعليا من اداء حقها فى مراقبه ذلك الحكم الطعين مما اصبح معه الفساد يطوق االستدالل محكمتنا ا

 من كل جانب فاوجب ذلك نفض الحكم واالحاله 
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فى جرائم التزوير بجميع انواعها وجميع الطرق المحدده القترافها واالشتراك فيها اليجوز  
فليس فى ارتكابها مايكون  ٠٠واليصح فى أي حال من االحوال ان تؤخذ بالظنون والفروض 

كل ذلك واوجب ان يكون اقتراف تلك الجرائم اطالقا من اطالقات الهوي بل ان المشرع عارض 

 .ثبوته قائما على يقين فعلى له واقع ملموس يتداركه القاضى الجنائى فى احكامه 
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وكانت الحقائق القانونيه فى التزوير يلزم توافر علم المتهم بانه يغير الحقيقه قيام كان  لما 

المواد الجنائيه اليصح اخذها بالظنون والفروض بل يجب ان تكون قائمه على يقين فعلى فان 

الحكم الذى يقام على قول بان المتهم من واجبه ان يعرف الحقيقه اوكان فى وسعه ان يعرفها 

 .يكون معيبا واجبا نقضه 
 ) ق ١٩ سنه ٣٤٥ طعن رقم ٢٨/٢/١٩٤٩نقض جلسه ( 
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فى ادانتها للطاعن على فعلى التزوير واالشتراك فيه اخذت من الظنون والفروض دربا لها  
  وتوجيهها لكيانها ٠٠فى ذلك ومن حكم العقل والمنطق الجدلي مسلكا فى تكوين عقيدتها 
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 بسداد ماليين الجنيهات للمؤسسه بناء - الطاعن -من انه اليعقل ان يقوم المتهم الثاني  
 وهو افتراض جدلي من الهيئه على علم الطاعن -على صور لشيكات مزوره وغير موقعه منه 

ريمة التزوير واالشتراك فيها  واضافت بان كل ذلك قاطع فى الدالله على توافر اركان ج-بالتزوير 
 اى انها جعلت من فروض العقل والمنطق دليال على ادانه الطاعن 
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 تؤكد وبالقطع ان محكمه الموضوع لم تبن قضاءها اال على ما افترضته فى مدونات  



 ١٧٣

ء عن حكمها الطعين من االمور التى ساقتها من عندها على الرغم من ان اوراق االتهام ال تنبى
 تلك الفروض 

 ��>�/�� Y�1\�� ����� .�/�� �012 �-tN�� �� �Q� 
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فى ان االحكام الجنائيه انما تبنى على سند مستمد من اوراق الدعوي فاذا اقيم الحكم على  
 دليل ليس له اصل باالوراق كان باطال البتناءه على اساس فاسد 

 ) ق ٥٢ سنه ٢٧٤٣ طعن ٢٠ رقم ٦٧٧ ص ٣٦ لسنه ١٦/٥/٨٥نقض ( 
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محكمه الموضوع فى تلك القاله الطرق التى حددها المشرع التباعها فى اثبات االدانه  
 للمتهم وقيامها على التاكيد فى داللتها على تلك االدانه المجرد قرائن افتراضيه بحته 
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فى حين ان المقرر انه وان كانت محكمه النقض التملك مراقبه محكمه الموضوع فى مدي  
ا اال انها تملك فى نطاق رقابتها للمنطق القضائى التثبت من مدي اونفيكفايه االدله اثباتا 

صالحيه االدله الوارده فى الحكم من الناحيه الموضوعيه البحته الن تكون للوقائع المختلفه 

عناصر اثبات اونفي سائغه فالقرائن التصلح لالثبات اال اذا كانت اكيده فى داللتها ال افتراضيه 

 تها التدل على الواقعه المراد اثباتها بطبيعه مثبته غير قابله للتاويل بحته النها بحكم طبيع
  )٧١٨ ص ٥٨٢ رقم ٦ مج القواعد ج ٢٨/٥/١٩٤٥نقض ( 
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تكون محكمه الموضوع قد افسدت فى استداللها بقرائن فرضيه بحته ال تنبىء عن الجزم  
 االحاله واليقين فى ادانه الطاعن مما يتعين نقض حكمها الطعين و
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تلقت واقعه تماثلت فى ان ان محكمه الموضوع فى مجال نسب االدانه الى الطاعن قد اخ 
الطاعن وبعد صدور االحكام فى قضايا الشيكات المنظوره امام محكمه جنح الدقى اراد التحايل 

 فقد وجد ضالته المنشوده فى - توافر مصلحه -على تلك االحكام والهروب من عقبه تنفيذها 
وير واالشتراك فيها بناء وعليه فقد اكدت المحكمه على ارتكاب الطاعن لجريمه التزالمتهم االول 

على تلك الواقعه والتى يدور محور الفكر فيها حول مايعود عليه من مصلحه فى ارتكاب ذلك 

 التزوير واالشتراك مع المتهم االول فى احداثه 
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 بان توافر مصلحه ٠٠اخذت منها محكمه الموضوع عمادا فى قضائها مؤكده من خاللها  
 تزويرا فى الشيكات وكذا التوكيل المبيح للتنازل والتصالح عليها هو سببا الطاعن فى احداث

 رئيسيا اعتكزت المحكمه عليه فى تكوين عقيدتها نحو وقائع االتهام 
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تلك العقيده اليكفي بنيانها لنسب االدانه للطاعن الن المشرع القضائى لزم فى ذلك ان يورد  
له الفنيه الرتكاب المتهم تزويرا فى المحرر حتى تتكاتف الحكم فى مدوناته مايؤكد من االد

المصلحه مع ذلك الدليل ويصح نسبه االدانه للمتهم مادام المتهم لم يعترف بتلك الواقعه االثيمه 
 .وصمم على انكار ارتكابه لها 
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الجزم واليقين يرجع الى موجبات االحكام الجنائية فى مبناها السليم والذى اليكون اال على  
 . اما توافر مصلحه المتهم وحدها التكفي لنسب االدانه له ٠٠من واقع الدليل المعتبر 

  ���?�� �/-012 345 &�\ 
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 من المقرر ان مصلحه المتهم فى التزوير التكفي بمجردها الدانته بتهمه االشتراك فيها  
  )١٢٧ ص ٢٧ ق ٣٧ النقض س  احكام٢٢/١/١٩٨٦نقض جلسه ( 
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اذا كان الحكم المطعون فيه قد ادان الطاعن بتهمه التزوير لشيك واستعماله فى انه  
صاحب المصلحه الوحيد فى تزوير التوقيع دون ان يستظهر اركان جريمه التزوير ويورد الدليل 

 ينكر ارتكابه له وقد خال تقرير على ان الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه اوبواسطه غيره مادام انه
المضاهاه من انه محرر بخطه كما لم يقم الحكم باستظهار علم الطاعن بالتزوير او اشترك فيه 

 فان الحكم يكون مشوبا بالقصور 
 ) ق ٢٦ لسنه ٥١٤طعن رقم ( 
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تقرير الطب الشرعي الفاحص لصور الشيكات المزوره قد خلت نتائج فحصه ممايؤكد  
راف الطاعن تزويرا فى تلك الصور بل على العكس من ذلك تماما فقد اثبت ان توقيع الطاعن اقت

 المزيل به تلك الشيكات مزور عليه بطريق التقليد

 �=gd h<�� 6�H� �Q� 

عدم وجود دليل فني فى اوراق ذلك االتهام يساند ما قرره الحكم الطعين فى ادانه الطاعن  
 وهو االمر الذى يهدر تلك ٠٠ احداث ذلك التزوير واالشتراك فيه بناء على توافر مصلحته فى

 الواقعه وهذا الدليل الذي استدلت منه محكمه الموضوع فى ادانه الطاعن 
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ان وجود مصلحه المتهم فى التزوير اوالتقليد اليكفي بمجرده فى ثبوت اسهامه فى  

عل اوشريك اوعلمه بالتزوير اوالتقليد ما لم تقم ادله على انه هو الذى التزوير او التقليد كفا

اجري التزوير او التقليد بنفسه اوبواسطه غيره مادام انه ينكر ارتكاب ذلك وقد خال تقرير قسم 

ابحاث التزييف والتزوير من نسبه االمر اليه وكان التقرير الفني المقدم فى الدعوي على 

ناته لم يرد به ان المتهم هو الذى ارتكب التزوير وحيث انه من المقرر ماحصله الحكم فى مدو

ان االحكام الجنائية يجب ان تبني على الجزم واليقين من الواقع الذى اثبته الدليل المعتبر وكان 

 الثابت ان الحكم قد خالف ذلك ممايصبه بالقصور فى التسبيب فيوجب نقضه واالحاله 

  ) ٤ ، ٢ ، ١٠٠١/١ ص ١٥٢ ق ٣/١١/١٩٨٨ جلسه ٣٩نقض جنائى س ( 
 )٤٦٠/٢ ص ٩٤ ق ٣٠/٣/١٩٨٣ جلسه ٣٤نقض جنائى س ( 
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 الذى يتاكد معه ان الحكم الطعين فى ادانته للطاعن استنادا لتوافر المصلحه فى التزوير  
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 حاله  قد افسد فى هذا االستدالل مما يتعين معه نقضه واال٠٠دون ايراد الدليل المساند لذلك 
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خذ فى ادانتها على دليلين تناقضا فيما بينهما ان انه يجب على المحاكم الجنائيه عند اال 
تعمل على رفع ذلك التناقض اوال واال كان يتعين عليها اال تجري استنباطا من تلك الوقائع 
المتناقضه فان اجرته رغما عن ذلك اصبح الدليالن متهاويين متساقطين اليبقى منهما شىء يعد 

 ى ادانه المتهم قواما لنتيجه سليمه يمكن االعتماد عليها ف

 �T��1\� 8� �d�?�� M( .�/�� �012 �Z$65 6�H� ;�G� 
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انه يجب على المحكمه عند استقراء وقائع متناقضه فى داللتها ان تعمل على رفع هذه  

ها ان تجري استنباطا من وقائع متناقضه اذا لم تستطيع اجراء الوقائع المتناقضه فال يجوز ل

 المالءمه بينهما 

 ) ق ٦٤ لسنه ١٣٣٦٢ طعن رقم ١٩٩٦ ديسمبر سنه ٩نقض ( 
  )٨١٤ ص ١٩ مجموعه االحكام س ١٩٨٥ اكتوبر ٣نقض ( 
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محكمه الموضوع وكان الثابت ان اوراق االتهام حملت فى طياتها العديد من الدالئل اال ان  
اوردت فى حكمها الدالئل التى اطمئن لها وجدانها وارتاح عليها بالها فى اثبات االدانه الى 

 .الطاعن 

 81�� 

من بين تلك الدالئل دليالن اخذت بهما محكمه الموضوع وفقا لما سطرته النيابه العامه  
 .على اوراقها من قوائم ادله الثبوت 
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والتى اوضحت فى قولها بصحه وجود توكيل اصدرته ومن انه يبيح ... /  اقوال الشاهده السيده
التنازل والتصالح فى القضايا ويبيح كذلك للمصدر له ان ينيب غيره فى حضور القضايا وفى 

 .التنازل والتصالح 
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نح مصر جضر جلسات القضايا  وهو ما استنبطته محكمه الموضوع من مطالعتها لمحا
الجديده مؤكده انه اتضح لها تزوير المتهم االول للتوكيل بطريق االصطناع لحضور تلك 

 .الجلسات به والتنازل والتصالح عن الشيكات 
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على ذلك النحو الموضح سلفا اثبت احدهما واكد بصحه وجود التوكيل على ارض الواقع  
 اى خلقه من العدم طبقا ٠٠ذلك واكد اصطناع المتهم االول لذلك التوكيل اما االخر فقد نفي 
 .لمفهوم االصطناع 
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 اال ان هذا لم يكن حائال بينهما ٠٠من ذلك التناقض البين فيما بين الدليلين سالفا الذكر  
ا بعضهما  فاخذت بداللتهما فى نسب االدانه للطاعن مع انهما ينفي٠٠وبين محكمه الموضوع 

بعضا واليعرف مما سطرته فى مدونات حكمها الطعين اى الدليلين قصدته فى االدانه حيث انها 
لم تعمل على ازاله ذلك التناقض اوحتى ايضاح لكيفيه تساير الدليالن بشكل متساند يكمل بعضهما 

  .عليهابعضا وهو مايؤدي الى تهاوي هذان الدليالن بكل ماحماله من دالئل يمكن االعتماد 
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يقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين اسباب الحكم بحيث ينفي بعضه بعضا واليعرف اى  

لدليل متهاويا متساقطا االمرين قصدته المحكمه فيما يتعلق بواقعه الدعوي فهذا التناقض يجعل ا

 .الشىء فيه باقيا يمكن ان يعد قواما لنتيجه سليمه يصح معه االعتماد عليها واالخذ بها 

  )٦٠٣ ص ١٢٠ رقم ١٩ مجموعه االحكام س ١٩٦٨ مايو سنه ٢٧نقض ( 
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  )٣٧٩ ص ٨٧ رقم ٢٦ س ١٩٧٥ مايو سنه ٤نقض ( 
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 ٠٠انتها هو فعل كافى لنقض حكمها الطعين الذى افترفته محكمه الموضوع فى بناء اد 
وهذا لتقاعسها عن تفسير ذلك التناقض بشكل يرفعه ويوضح مدي استساغتها واستنادها لهذان 

فضال عن ماقد يحدثه هذا االيضاح من تغير راي المحكمه  ٠٠الدليالن على الرغم من تناقضهما 

 .فى نسب االدانه للطاعن 
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انه اذا اعتمد على دليلين متناقضين دون ان يفسر هذا التناقض بما يرفعه ويسوغ فى العقل  
كان هذا الحكم فاسد االستدالل اذ كان من المحتمل ان المحكمه قد االستناد الى هذين الدليلين 

 .تنتهي الي غير الراي الذى انتهت اليه لو انها كانت قد تنبهت الى هذا التناقض 
  )٧٥٨ ص ١٥٨ رقم ٢٤ س ١٩٧٣ يونيه سنه ١٧قض ن( 
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ان تعويل المحكمه على الدليل القولى والفني دون رفع التناقض بينهما يجعل الحكم معيبا  
بل يكفى ان يكون مستوجبا نقضه وليس بالزم تطابق اقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني 

 ل الفني تناقضا يستعصي على المالءمه والتوفيق جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدلي

 ) ق ٦٤ لسنه ٢٩٧٧ طعن رقم ١٩٩٦نقض اول اغسطس سنه ( 
 ) ق ٦٤ لسنه ١٣٥٩٠ الطعن رقم ١٩٩٦ يوليو سنه ٢٣( 

  )١٠١٣ ص ٢٠٦ رقم ١٩ مجموعه احكام س ١٩٦٨ فبراير ٢٥نقض ( 
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ن واخذت بهما وجعلتهما عمادا فى انه اذا اوردت المحكمه فى حكمها دليلين متعارضي 
دون ان تتصدي لهذا التعارض بما يرفعه تكون قد اعتمدت على دليلين ثبوت ادانه المتهم 

  متساقطين لتعارضهما
 )٤٢٢ ص ٣٢٤ رقم ٤ مجموعه القواعد ج ١٩٣٩ يناير سنه ٢نقض ( 
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ع اجراء المالءمه اليجوز للمحكمه ان تجري استنباطا من وقائع متناقضه اذا لم تستط 
بينهما ويقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين اسباب الحكم بحيث ينفى بعضه بعضا واليعرف اى 

  فهذا التناقض يجعل الدليل متهاويا متساقطا االمرين تصدق المحكمه فيما يتعلق بواقعه الدعوي
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 يها واالخذ بها الشىء فيه باقيا يمكن ان يعتبر قواما لنتيجه سليمه يصح االعتماد عل
  )٦٠٣ ص ١٢٠ رقم ١٩ مجموعه االحكام س ٢٧/٥/٦٨نقض ( 

 ;�<= 6�H� ��=�J� 

وكان الثابت ان الحكم الطعين قد اورد الدليلين وتساند اليهما فى ادانه الطاعن دون رفع  
 يكون قد افسد فى استدالله بهما مما يتعين نقضه واالحاله ذلك التناقض الواضح بينهما 
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ه فى المواد الجنائية ضمائر متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده ان المقرر ان االدل 
بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر المحكمه 

 االدله االخري 

  ) ٥٥ سنه ٤٩٨٥ طعن رقم ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/١٩٨٦نقض ( 
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ستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع االدله التى اقتنعت بها من المقرر ان للمحكمه ان ت 
فاذا سقط دليل من هذه االدله اثر ذلك فى سالمه استنباط المحكمه للواقعه تلك هي القاعده 

 والتى مؤداها ان االدله فى المواد الجنائية التى نشأ منها تساند االدله فى االثبات الجنائى
حدهما او استبعد تعذر التعرف على مبلغ االثر الذى كان للدليل متسانده متكامله بحيث اذا سقط ا

الساقط فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه وبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك بانه اليشترط ان 
تكون االدله التى اعتمد عليها الحكم يبين كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه من جزئيات الدعوي 

الجنائيه متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاضى اذ ان االدله في المواد 
فال ينظر الى الدليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى االدله بل يكفي ان تكون فى مجموعها 
كوحده مؤديه الى ماقصده الحكم منها منتجه فى اكتمال اقتناع المحكمه واطمئنانها الى ما انتهي 

 اليه 
  )١٤٧٢ ص ٢٣٠ رقم ٢٣ س ٢٥/١١/١٩٧٢نقض ( 
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وكان الثابت ان من بين اوراق ذلك االتهام مذكره نيابه مصر الجديده فى المحضر والتى  
حملت فى طياتها دليال مبرءا لساحه الطاعن من هذا االتهام لسابقه عرضه على النيابه والتى 

يه وهي على ذلك النحو دليل جنائي مؤثر فى اصدرت حياله قرارها باالوجه القامه الدعوي الجنائ
اذ هي التفتت نحوه ونحو تحقيق تلك الدالله فيما تحمله من اثار عقيده وكيان هيئه المحكمه 

 .مبرأه لساحه الطاعن 
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وعلى الرغم من وضوح دالله تلك المذكره كدليل جنائى فى اوراق االتهام المطروحه على  
 قد ٠٠ االدله الجنائيةيئه لبحثه وتمحيصه وصوال لوجه الحق فيه وفقا لما تهدي نحوه بساط اله

 بكل ماحوته فى طياتها من دالله لها ماتؤثر به على ٠٠اسقطته عن ما المت به من ادله الدعوي 
 لسائر ادله وهو االمر الذي يتعذر معه معرفه اثرها فى تقدير المحكمه ٠٠اتجاه ذلك االتهام 

 .وي االخري الدع
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المقرر ان االدله فى المواد الجنائية ضمائم متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده المحكمه  
بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر االدله 

 .االخري 
 ) ق ٥٥ سنه ٤٩٨٥طعن  ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/٨٦نقض ( 
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ماقد يتقول به حيال ذلك من ان الحكم الطعين قد تعرض لتلك المذكره اثناء رده على الدفع  
 .فى عدم قبول الدعوي لسابقه صدور قرار باالوجه فيها المبدي من المدافع عن الطاعن 

  ����� ;�G �H 

 حيث ان محكمه النقض استقرت فى احكامها اليمت لمقصد احكام محكمه النقض بصله 
ان واجب المحكمه ان تعمل على تحقيق جميع االدله فى المواد الجنائية اما تصدي هيئتها على 

 .الى دفع من الدفوع اليعد تحقيقا لذلك الدليل 
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 محكمه التحقيق فى المواد الجنائية هو واجب المحكمه فى المقام االول وواجب على ال 
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 .تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلكه فى شان هذا الدليل 
  )٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 
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القول فى ان اوراق االتهام قد تضمنت ذلك الدليل هذا الن ورقه الحكم هي من االوراق  
 الدعوي وال يحق للمحكمه ان تستند فى ذلك الى اوراق الرسميه التى يتعين اشتمالها على كافه ادله

 .اخرى مثيل اوراق االتهام 
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بان ورقه الحكم من االوراق الرسميه التى يتعين اشتمالها على كافه بياناتها ومنها االدله  
بيان اى منها الى ايه ورقه اخري التى تساندت اليها المحكمه فى قضائها واليجوز الرجوع فى 

 .خارج نطاق الحكم وورقته الرسميه 
  )٧١ رقم ٣٣٧ ص ٢٧ لسنه ٢٢/٣/٧٦نقض ( 
  )١٦ رقم ٥٧ ص ٢٣ لسنه ١٠/١/٧٢نقض ( 
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مايتاكد معه ان محكمه الموضوع قد سقط عنها احد االدله الجنائيه فى الدعوي وهو مايهدر  
هذا الدليل  وبذلك يصبح استداللها بدون ٠٠لك االدله بعضها البعض دالله باقى االدله لتساند ت

 . فسادا يتعين رفعه بنقض حكمها الطعين واالحاله ٠٠الساقط عنها 
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من المقرر انه وان كانت محكمه النقض التملك مراقبه محكمه الموضوع فى مدي كفاية  
اال انها تملك في نطاق رقابتها للمنطق القضائى التثبت من مدي صالحيه االدله اثباتا اونفيا 

ه الن تكون للوقائع المختلفه عناصر اثبات ت بحاالدله الوارده فى الحكم من ناحيه موضوعيه

اونفي سائغه فالقرائن القضائيه التصلح لالثبات اال اذا كانت اكيده فى داللتها االفتراضيه 

واليجوز االعتماد على مجرد الدالئل فى االثبات النها بحكم طبيعتها التدل على الواقعه المراد 

 .ل اثباتها بطبيعه مثبته غير قابله للتأوي
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  )٨٩٦ ص ١٩٠ رقم ٢٠ مج احكام س ١٧/١١/١٩٥٩نقض ( 
  )٧١٨ ص ٥٨٢ رقم ٦ مج القواعد ج ٢٨/٥/١٩٤٥نقض ( 
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يجب ان يكون اقتناع القاضى مبنيا على ادله صحيحه ويكفى ان يتوافر لديه دليل واحد  
 .تدالالت وحدها كان الحكم معيبا هو استند الى اسمتي كان هذا الدليل كامال اما اذا 

 )٩٠-٨٩-٨٤الطبعه الثانيه  الدكتور عمرو السعيد رمضان مبادىء قانون االجراءات الجنائيه( 
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 فيجب ان يتوافر لديه دليل كامل على االقل والمانع ليس للقاضى ان يبني حكمه على ادله 

اذا استند على االستدالالت وحدها ولكل بعد ذلك من ان يعززه باالستدالالت فيكون حكمه معيبا 

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

 مكن التعويل عليه فى اسناد االدانه الى الطاعن الدالئل الترقي الى مستوي الدليل الكامل الذى ي

 !ZH� M( X0�� }�N�-�� M�D ;�G� 

تتبع اصول ان اقوال شهود االثبات التي قامت محكمه الموضوع على االستعانه بها دون ان  

 مما تصبح معه تلك الشهاده سماعيه للمحكمه لم تناقشها ٠٠ المحاكمات الجنائية فى ذلك
االتهام ولم تتيح للمدافع مناقشتها الهدار تلك االدله وتاثيرها على عقيده كدليل اثبات فى 

 .المحكمه وهو ما اسلفنا تفصيله سابقا 
 اما تقرير الطب الشرعي فلم يات فى نتاجه بقرينه على اقتراف الطاعن لتزوير تلك الصور من

 .ساس وهو مايعد حائال بينه وبين وصوله كدليل على االدانه من االالشيكات 
 اما الفروض الجدليه والتى ابتدعتها محكمه الموضوع بحكم العقل والمنطق التصلح كقرينه

 القتراف الطاعن لذلك الفعل النها فروض ظنيه تفتقر لمعني اليقين والجزم فى نسب مثل ذلك 
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 .االتهام 
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ثرها على نسب ذلك فان دفاع الطاعن قد نال من جماع تلك الدالئل فى اهداره لها وال 
االتهام للطاعن اال ان محكمه الموضوع التفتت عن جوهريه ذلك الدفاع وعولت فى قضائها 

 .الطعين على تلك الدالئل 
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ان جماع االدله التى تساند اليها الحكم الطعين قد شابها يبين وبجالء اليعتريه ثمه شك  

 وهو مايعيب استدالله بالفساد مما  كاملهالتخاذل مما توصف معه باالستدالالت وليست ادله
 .يتعين نقضه واالحاله 
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ماهو مقرر بانه وان لما كان ذلك وكان هذا االطالق في حريه القاضي فى االقتناع يحدها  

كان اساس االحكام الجنائية هو حريه قاضى الموضوع فى تقدير االدله القائمه فى الدعوي اال 

 على صحه - اى بالدليل وليس باالستدالل - على ذلك قيود منها ان يدلل القاضى انه يرد

عقيدته فى اسباب حكمه بادله وليس بمحض قرائن اواستدالالت تؤدي الى مارتبه عليها فال 

 .يشوبها خطأ فى االستدالل اوتناقض اوتخاذل 
  ) ٣٥٢ ص ٩٣ ق ٨ س ٢/٤/١٩٥٧نقض ( 
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من الالزم فى اصول االستدالل ان يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا الى مارتبه  
 واال يتنافر مع حكم العقل والمنطق ولمحكمه النقض ان عليه من نتائج ويعتبر متفقا فى االستنتاج

تراقب ما اذا كان من شان االسباب التى يوردها الحكم ان تؤدي الى النتيجه التى خلص اليها من 
 .عدمه 

 ) ق ٥٦ س ٦٣٩ طعن رقم ٢٧/٥/١٩٨٦نقض جلسه ( 
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 ن سندا فى ادانه الطاعن على الرغم ان جماع االدله سالفه الذكر قد اتخذ منها الحكم الطعي 



 ١٨٤

من انها وردت متخاذله على نحو التؤدي بحال من االحوال الى النتيجه التى استقر عليها الحكم 
 .الطعين مما يعيبه بعيب التعسف فى االستنتاج فيتعين نقضه واالحاله 
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لكافى لبناءه ويلزم ان تتضمن تلك فى انه يجب بيان االسباب القانونيه للحكم بالشكل ا 
االسباب مناحي متعدده فال بد ان تتضمن بيانا فى اركان الواقعه وظروفها القانونيه والنص 

والبد المطبق عليها والبد ايضا ان يتضمن االدله التى بني عليها الحكم اثباتا ونفيا فى بيانا كافى 

راح ثمه دفاع جوهري ابداه مدافعا عن ان تكون تلك االسباب فيما تضمنته سلفا كافيه الط

وفى طريق مراقبه تلك االسباب الموضوعيه للحكم انتهت محكمه النقض الى ان تراقب المتهم 
توافرت شطرا هاما فى موضوع الدعوي مما يتطلب ان يكون الحكم مؤسسا تاسيسا سليما على ادله 

نسب االدانه له والبد ان يكون لها شروط معينه كافيه لطرح دفاع المتهم اذ قررت المحكمه 

نفس طريق سردها محققا لتلك الغايه من هذا الرد ومؤديه فى الفصل الى ما انتهي اليه الحكم 

 .من نتائج 
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عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم او ايراده يعد اخالال بحق الدفاع وقصور ذلك  

مه ان ترد على ما اثير من الطاعن ومدافعه من اوجه دفاع او دفوع انه يتعين على المحك

وطلبات وواجبها فى ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسالمه تسبيب االحكام ومخالفه ذلك 

 .يعد اخالال من المحكمه بحق الدفاع 
  )٣٦٤ ص ٢٦ ، س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ ، ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائى س ( 

  )٩٠ ص ٣٢٠ ، س ٩٨٥ ص ٢٨ ، س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائى س ( 
 )٢٥٨ ص ٢٥ ، س ١٠٣٧ ص ٢٨ ، س ١٠٦٦ ص ٦٩٩ ص ٣٦نقض جنائى س ( 
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 وكان الثابت ان دفاع الطاعن قد قام من ضمن ماقام عليه على التمسك بان وقائع االتهام  
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 فيها منتهيه الماثل قد شملتها مذكره نيابه مصر الجديده فى المحضر وقامت باجراء التحقيقات
على ذلك كله بتقريرها باالوجه القامه الدعوي الجنائية وذلك االمر مازال قائما لم يلغي وهو مايعد 

 .حائال فى قبول تلك الدعوي لسابقه صدور هذا االمر 
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قد ورد مخال فى تعرضه لذلك الدفاع الجوهري مؤكدا اطراحه متخذا من ما ابداه وكيل  
مدعيه بالحق المدني فى تظلمه باختالف صور الشيكات المودعه فى محاضر قسم شرطه مصر ال

 مستانف وشمال الجيزه دليال جديدا فى اوراق ٠٠الجديده عن اصولها المحرزه فى جنح الدقى 
 .االتهام مما يصح معه العوده من جديد فى اجراءات التحقيقات 
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 :اجاء بذلك الدفاع وايضاح ذلك يتجلى فى االتي ليس بالرد الكافى الطراح م 
ان ماحواه ذلك التظلم يفتقد لمعني الدليل الجديد فى الدعوي والذى يتعين ان يلتقى به :  اوال 

المحقق الول مره او ان اليكون قد سبق عرضه عليه فى الوقائع التى قام على تحقيقها  
 .والمصدر فيها امره باالوجه  
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ان قوام الدليل الجديد هو ان يلتقي به المحقق الول مره بعد التقرير فى الدعوي بان  
 الوجه القامتها  

  )١٠/٥/١٩٦٠ ق جلسه ٢٩ لسنه ١٥٦٣طعن رقم ( 
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الن تلك الشيكات تم عرضها بالفعل على نيابه مصر الجديده الرفاقها فى محاضرها ولم  
ا االمر الذى يؤكد ان اختالفها عن االصول اليكسبها وصف تعني تلك النيابه بتحقيقه

 .لجديد فى الدعوي االدليل 
ان تلك الشيكات لم يثبت الدليل الفنـي بقيـام الطـاعن علـى تزويرهـا بـل علـى عكـس ذلـك فقـد  : ثانيا 

اثبت ان تلك الصور مزوره عليه فى تقليد توقيعه المزيله به مما ينبـت صـلته بتلـك الشـيكات 
 بذلك داللتها فـى نسـب االدانـه للطـاعن علـى نحـو جديـد لـم يسـبق طرحـه علـى النيابـه ويهدر

 .المحققه لالتهام 
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ان الحـكـم الطعــين وعـلـى اـلـرغم ممــا تـقـدم مــن اســانيد تواكــب الـقـانون فـقـد تمســك ـبـاطراح ذـلـك  
ائق لبحـث وتمحـيص  مـا اثيـر بـه الدفع الجوهري دون ان يتعرض لمغزاه وماتتضمنه من حق

 مايتغير به وجه الراي فـى الـدعوي فكـان يتعـين عليهـا العمـل علـى تحقيقـه باجابتهامن نقاط 
ـبـدال ـمـن ـطـرح ذـلـك اـلـدفع بمقوـلـه واهـيـه تفتـقـد االعتـكـاز عـلـى الـسـند كيفمـا اوجــب المشــرع 

 .ن واالحالهالقانوني وهو مايعد اخالال بحقوق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم الطعي
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طه حقه فى البحث مادام منكرا للتهمه المسنده على المحكمه ان تعرض لدفاع الطاعن وتقس 
اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغيير وجه الراي فى 
الدعوي فتلتزم المحكمه ان تحققه بلوغا الى غايه االمر فيه او ترد عليه باسباب سائغه تؤدي الى 

 .طرحه 
  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤نقض س  مجموعه احكام ال٢١/١/١٩٧٣نقض ( 
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 من المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء المستقره لمحكمه النقض ان  
كل طلب او وجه دفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع ويطلب اليها على سبيل الجزم ان تفصل 

ي المحكمه ان تمحصه وتجيب فيه ويكون للفصل فيه مايتغير به وجه الراي فى الدعوي فيجب عل
 .عليه فى مدونات قضائها واال اصبح حكمها معيبا بعيب االخالل بحق الدفاع 

  ) ١٢٢٦ ص ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 
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من المقرر انه اذا كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه  
 فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت المختلفه اال انه يتعين عليها ان تورد

بها على وجه يوضح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها فاذا هي التفتت كليه عن التعرض لدفاع 
 الطاعن وموقفه من التهمه التى وجهت اليه بما يكشف عن انها قد اطرحت هذا الدفاع وهي على 
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 .ر البيان مستوجبا نقضه بينه منه ومن امره فان حكمها يكون قاص
  ) ٣٣٨ ص ٧٢ رقم ٣٥ س ٢٥/٣/١٩٤٨نقض ( 

 وفى ذات المعني 
 )  ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن ( 
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انه ولئن كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه اال انها  
 والمت بها على نحو يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي

يفصح انها فطنت اليها ووازنت بينها وعليها ان تعرض لدفاع الطاعن ايرادا له وردا عليه مادام 
متصال بواقعه الدعوي متعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فاذا قصرت فى بحثه وتمحيصه 

لته ولم تورده على نحو وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا لغايه االمر فيه واسقطته فى جم
 .يكشف عن انها احاطت به واقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور 

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

 ) ق ٥٤ لسنه ٤٦٨٣طعن ( 
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 اذا كان الحكم بعد ان استعرض االدله والقرائن التى تمسك بها الخصم تاييدا لدفاعه قد رد  
 ردا مثبتا بعدم دراسته االوراق المقدمه لتاييد الدفاع فانه اليكون مسببا التسبيب الذى يتطلبه ليهاع

 .القانون ويكون باطال متعينا نقضه 
  ) ١٢ ص ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض ( 
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انه يجب ان يشتمل كل حكم باالدانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به  
كان الجريمه التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها ومؤدي االدله التى ارتكزت عليها ار

واستخلصت منها ثبوت التهمه مع مراعاه مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون 
ذلك فى جالء ووضوح بغير غموض او اضطراب ويكون ذلك ايضا فى استخالص سائغ ينتجه 

االوراق ويكون ذلك فى صوره واضحه مكتمله المعالم تمكن محكمه النقض من اعمال الثابت فى 
رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر يبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه ان يقترن 

 .نقضه باالدله 
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   )٨ قاعده ٥٢ ص ٣٣ ق مج السنه ٥١ لسنه ٢٦٢٦ طعن رقم ١٩/١/١٩٨٢حكم نقض جنائى جلسه ( 
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من حيث ان المقرر بانه وان كانت المحكمه غير ملزمه بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه  
المختلفه اال ان شرط ذلك ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي ووازنت 

 .بينها واطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من امره 
 ) ينشر  لم ٢٢١٥٠ طعن رقم ١٤/٥/١٩٩٢نقض ( 
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بان المحكمه تلتزم دوما باقامه حكمها على قدر كاف بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير  
بالرد على اوجه الدفاع دون الجري وراء ادلته ومالحقته دليال دليال شريطه ان تدلل باسباب سائغه 

 . هذا الدفاع فى العقل والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولم ترد على دليل ساقه
  ) ٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير ٥نقض ( 
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مؤدي ذلك انه اذا طرح على المحكمه دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوي فان  
كان منتجا فعليها ان تقدر مدي جديته فى اذا مادانه متسما بالجديه قضت الى فحصه لتحقق على 

 . تفعل كان حكمها قاصرا اثره فى قضائها فان هي لم
  )١٠٦٩ ص ١س مج ٣١ ١٢/٤/٨٠ ق جلسه ٤٨ سنه ٩٨٣ ق طعن رقم ٤٦ سنه ٥١٩طعن رقم ( 
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لتبين لنا وبجالء ان اوراق الحكم الطعين جمعت بعض الدفوع التى ابداها المدافع عن  
 .الطاعن فى مجلس القضاء 
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ان التوكيل المدعي تزويره لم يتم ضبطه او االطالع عليه اوعلى صورته الضوئيه وهو امر  
 وقد اسس ذلك على ان ٠٠مانع لثبوت تزويره من المتهم االول واشتراك الطاعن فى احداث ذلك 

زوير فى التزوير هو تغيير الحقيقه عن صحيحها فكيف يصح للنيابه العامه التبنؤ بوجود هذا الت
محرر لم تطالعه ولم يثبت تزويره بدليل فني يعتكز عليه فى ذلك وهو ما  انتهت الجله نيابه 
مصر الجديده الى اصدار قرارها باالوجه القامه الدعوي الجنائية لعدم كفايه االدله مما يبين معه 

ين الطاعن باالشتراك تاكيدا ان فعل التزوير لم يتحقق على وجه اليقين والجزم امام النيابه حتي تد
 فى احداثه 
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 ان المقرر ان يكون حكم االدانه مبنيا وهو ما اوضحته احكام محكمه النقض فى قولها 

 .على الجزم واليقين على الواقع الذى يثبت بالدليل الفني 
  ) ١٣٢ ص ٢٨ رقم ٢٨ مجموعه احكام النقض س ٧٧ يناير سنه ٢٢نقض ( 
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تهام الذي نسب الى الطاعن وورد موصوفا بالدفاع الجوهري حيث يترتب قد جاء منكرا لال 
وجه الراي فى الدعوي لذا الزمت محكمه النقض فى عليه لو صادف صحيح القانون ان يتغير به 

 بتحقيق دفاع المتهم بلوغا الى غايه االمر فيه  انفه الذكر محكمه الموضوعالعديد من احكامها

ه تؤدي الى اطراح دفاعه واال يصبح حكمها معيبا بعيب االخالل بحق اوالرد عليه باسباب سائغ

 .الدفاع 
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قد التفت كليا عن الرد على ذلك الدفاع باسباب سائغه تؤدي الى اطراحه دون النظر الى  
حيويته فى تغيير وجه الراي بالدعوي فلم تقسطه حقه فى البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا 

 .لقواعد العامه المتبعه فى بحث االدله الجنائية ل
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لم تطالع ذلك التوكيل اوحتي اصله المدعي تغيير الحقيقه عليه على الرغم من عرض  
المدافع الى ذلك وعلى الرغم مما يمثله هذا الفعل من اجراء جوهري في االجراءات التى كان يتعين 

لها وفقا للواجب الملقي عليها فى تمحيص الدليل االساسي فى االدانه على محكمه الموضوع اعما
وعرضه على بساط البحث والمناقشه بجلساتها حتي يتمكن المدافع من تحقيق اهداف دفاعه سالف 

 .الذكر 
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ت من المقرر ان اطالع المحكمه بنفسها على الورقه المزوره اجراء جوهري من اجراءا 

المحاكمه فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل االساسي فى الدعوي على 

اعتبار ان تلك الورقه هي الدليل الذى يحمل شواهد التزوير ومن ثم تعرضها على بساط البحث 

والمناقشه بالجلسه فى حضور المدافع عن الطاعن البداء رايه فيها وليطمئن الى ان الورقه 

 .عوي هي التي دارت مرافعته عليها موضوع الد

  ) ١٧/٤/١٩٨٤ ق جلسه ٥٤ لسنه ٢٧٠طعن رقم ( 
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وكان الثابت ان الحكم الطعين قد قضى بادانه الطاعن دون تحقيق ذلك الدفاع وبما يحمله  
 ٠٠من اجراء جوهري كان يتعين على محكمه الموضوع اعماله حتى يسلم حكمها من النقض 

 اهدرت دفاعا كان متعلقا بتحقيق دليل يترتب عليه لوصح فى عدم ثبوت تزويره تغير وهي بذلك
 .اال انها لم تعطه ذلك الحق رغم ان محكمه النقض اوجبت عليها ذلك وجه الراي فيها 
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لماكان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى  

 ي ويترتب عليه لوصح تغيير وجه الراي فيها واذا لم تقسطه المحكمه حقه وتعنى بتحقيقه الدعو

 .بلوغا الى غايه االمر فيه فان الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه واالحاله 

  ) ٩٥ ص ٢٣ ق ٢٤ احكام النقض س ٢٢/١/١٩٧٣( 
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 .عين بذلك نقضه واالحاله الذى اصبح معه الحكم الطعين مخال بدفاع الطاعن فيت 
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ب احترام حق الدفاع ولضمان هذا االحترام تلتزم ان المحاكمات القانونيه المنصفه تتطل 
المحكمه بالرد على كل اوجه الدفاع الجوهري ومن ثم فان الحكم الذى يخل بهذا االلتزام يكون 

 مشوبا بعيب اجرائي هو االخالل بحق الدفاع 

  ووفقا لقرينه الدليل الذى تؤسس عليه المحكمه اقتناعها فان اغفال الرد ٠٠ومن جهه اخري  
على اوجه الدفاع الجوهري يخل بمقدمات االدله التى اسست عليها المحكمه اقتناعها مما يشوب 

هو ماشاب سالمه االستقراء ويعيب الحكم فى ذات الوقت بالقصور فى التسبيب ووجه القصور 

 .االستقرار من عيب بسبب عدم االحاطه باالسباب التى ادت الى اطراح الدفاع الجوهري 
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الدفاع المسطور فى اوراق الدعوي يكون واقعا قائما مطروحا دائما على المحكمه فى اى  
 ذلك بان ٠٠مرحله تاليه وهو مايوجب عليها ابداء الراي بشانه فى ان لم يعاود الطاعن اثارته 
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المواد الجنائية اليصح ان المسلم به ان مسلك الطاعن في شان هذا الدليل الن تحقيق االدله فى 
يكون رهنا بمشيئه الطاعن فى الدعوي فاذا هي التفتت عن تحقيق هذا الدليل فعليها ان تبين عله 
ذلك بشرط االستدالل السائغ للمحكمه متي رات ان الفصل فى الدعوي يتطلب دليل بعينه فاذا 

  .عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا
  ) ٤٤٢ - ٨٤ - ٢٩ س ٢٤/٤/١٩٧٨نقض ( 
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انه ولئن كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه اال انه  
 يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه 

 .يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها 
  ) ٧٦٢ص  ١٣٤ ق ٣٦مجموعه احكام النقض س ( 
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اذا كان الدفاع الذى تمسك به الطاعن يعد فى خصوص الدعوي المطروحه دفاعا جوهريا  
مما كان يتعين معه على المحكمه ان تمحصه وان تتناوله فى حكمها بيانا لوجه ما انتهي اليه 

 على قضاؤها بشانه اما وهي قد التفتت كليه عن التعرض له بما يكشف عن انها قد اطرحته وهي
 .بينه من امره فان حكمها يكون قاصر البيان 

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

الموضوع اتجهت صوبه وصوب تحقيقه وقد جمع ذلك الدفاع جماع الشروط التي وضعها المشرع 
حتي تكون وجهه من وجهات الدفاع التى تستاهل الرد الصريح عليها فمنها من تضمن طلبا 

 حقيقيا فى مضمون دفعه ومنها مايوصف بالدفاع الجوهري المؤثر فى راي وعقيده المحكمه 
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 فدفاع الطاعن تضمن اوال طلبا حقيقيا فى مضمونه وجوهره حيث ابتني اساسه معتكزا

 على 

ان التوكيل هو ذاته التوكيل االصلى المرفق صورته فى محاضر قسم شرطه مصر : اوال 
جديده والذى يبيح جنح مصر .......... الجديده والتى تحرك فى شانها الجنح 
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 فى تلك الجنح جماعها وقد اوضح صحه ذلك التوكيل هو التصالح والتنازل واالنابه
والتى قامت بتحرير التوكيل وقررت ... / ماشهدت به موظفه الشهر العقاري السيده
 .حياله بانه يبيح االنابه والتصالح والتنازل 

 بمطالبته لهيئه محكمه الموضوع من ٠٠وذلك الدفاع تضمن طلبا حقيقيا دفينا فى وجهه 

التوكيل حتى يتضح لها صحه ذلك الدفاع من ان التوكيل يبيح التنازل والتصالح اصل مطالعه 
 وطلبا اخر استند فيه الى قواعد المحاكمات الجنائية اال وهو سماع اقوال تلك ٠٠واالنابه 

 .الشاهده لفحصها وفقا لما ابتني عليه ذلك الدفاع 
هم االول وـقــع باســمه الثالـثــي عـلــى اـبــدي المــدافع عـــن الطــاعن ـكــذلك دفاعــا ـفــى ان المــت: ثانيــا  

محاضر الجلسات فى الجنح الثالث سالفه الذكر مما يؤكد صحه حضوره انابـه عـن الشـاهد 
 ... /  االستاذالثاني السيد

محاضر الجلسات فى حضور وقد تضمن ذلك الدفاع طلبا اخر لهيئه المحكمه وهو ان تطالع 
اح اوجه دفاعه حيالها وحيال مايسقى من المدافع حتي يتسني له مناقشه ذلك الدليل وايض

 .مطالعته وفحصه لها 
ــك  فـــى ٠٠اســـتند فـــى مرافعتـــه دفعـــا لالتهـــام عـــن الطـــاعن وتاكيـــدا لكيديتـــه عليـــه : ثالثـــا   ان تـل

الشــيكات الـمـزوره ـتـم ارفاقـهـا ـمـن قـبـل المدعـيـه ـبـالحق الـمـدني بصــفتها حـيـث ان تـلـك 

لبنك اى تم عرضها على موظـف البنـك الشيكات حملت االرقام االنجليزيه الصادره من ا

المخــتص واليــتم هــذا العــرض اال مــن قبــل المســتفيد ومــدون علــى تلــك الـشــيكات ان 

 .مؤسسه ممثله فى المدعيه بالحق المدني الالمستفيد هو 

 وهو ما يطالب به محكمه الموضوع لفحص تلك الشيكات وفقا لما اثاره فى دفاعه واالتكتفي
 .ت وصفا في محضر الجلسه بمطالعتها مثلما هي حدد
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وهو بذاته ما مايبين معه انها جميعا تستند الى امور محدده يترتب عليها اثر قانوني  

 .اشترطه المشرع فى الدفاع حتى يتضمن طلبا حقيقيا 
 وقد تضمن الدفاع فضال عن ذلك دالئل جوهرية حيث ان جماعه لو صح لتغير به وجه

 .اي فى الدعوي الر
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 الدفع بعدم توافر صفه الشريك فى جانب الطاعن. 
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 الدفع بان ذلك االتهام بني على مجرد افتراضات من النيابه العامه. 
 الدفع بمخالفه النيابه العامه لقواعد االثبات الجنائى. 
 الدفع بخلو اوراق االتهام من ثمه دليل ادانه ضد الطاعن. 
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 حقق شرط الدفاع الجوهري النتاجها فى اوراق االتهام المطروح خاللها يبين ان جماعها 
 .النها تشكك فى جماع االدله التي تمسكت بها المحكمه لنسب االدانه للطاعن 
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محكمه الموضوع اطرحت ذلك كله من شمول حكمها له ايرادا وردا فلم تتعرض له فى  
 حيث من المتعين عليها اما ٠٠بذلك ضوابط الرد على مثيل ذلك الدفاع حكمها الطعين مخالفه 

 .ان تجيب المدافع لذلك الدفاع واما ان ترد عليه ردا سائغا يكفى الطراحه 
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اما ان تجيب الدفاع الى طلباته فى تحقيق على المحكمه فى سبيل اوجه الدفاع الجوهري  

الدعوي او ان ترد عليه فى حاله رفضها حيث يكفى قيام الحكم على اسباب تكفى لحمل قضائه 

 .بطرح الدفاع الجوهري 

  )٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير سنه ١٥نقض ( 
  )٣٣٢ ص ٢٥٥ رقم ٦ مجموعه القواعد ج١٩٤٣ نوفمبر سنه ٨نقض ( 
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الذى يهدر هذا الدفاع ويخل بحقوق المدافع عن الطاعن مما يتعين معه نقض ذلك الحكم  
 .الطعين واالحاله 
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فى ان االدله الجنائيه وحده واحده متسانده وان مجموع تلك االدله هو مايؤثر على عقيده  
 المحكمه ويقينها فيما انتهت اليه من قضاء وهو مايعني ان ادله االتهام تعد وحده واحده سواء 
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 .ها قد توافر فى تحقيقات النيابه او فى جلسه المحاكمه ماكان من
ونحن فى هذا المقام نشير الى ماسطرناه من دفاع مسطور على حافظه المستندات المقدمه  

 .طي تحقيقات النيابه العامه بشمال الجيزه 
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ات كان او حوافظ مستندات هو متمم للدفاع الشفوي من المقرر ان الدفاع المكتوب مذكر 
  .وتلتزم المحكمه بان تعرض له ايرادا وردا واال كان حكمها معيبا بالقصور واالخالل بحق الدفاع

  )٥٦ لسنه ٣١٣ طعن ١٩١ - ٢٤ - ٤٢ س ١٩/١/٩١نقض ( 
  )٣٧٨ - ٨٢ - ٣٥ س ٣/٤/٨٤نقض ( 
  )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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ان كان الثابت من المستندات التى يعتمد عليها الطاعن فى اثبات دفاعه قد قدمت منه بعد  
حجز القضيه للحكم ولم يكن مرخصا له من المحكمه فى تقديمها لذلك مما يسوغ للمحكمه 

الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع امام المحكمه وكان دفاعه جوهريا قد االلتفات عنها ولكن اذا كان 
ترتب عليه لو صح تغير وجه الراي فى الدعوي وكانت المحكمه لم تعني بتحقيق هذا الدفاع اوترد 

 .عليه فان حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه مما يستوجب نقضه 
  )٩٧٧ - ٣٦٤ - ٣ س - ٢٠/٥/٥٢نقض ( 
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 بدالله المستندات المقدمه منه فى نعي ركن الخطأ يعد دفاعا هاما فى تمسك الطاعن 
الدعوي ومؤثرا فى مصيره واذا لم تلق المحكمه باال الي هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على 
حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطه حقه وتعي بتمحيصه بلوغا الي غايه االمر فيه بل سكتت 

 عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع مايكون لها من دالله فى نفى عنصر عنه ايرادا له وردا
الخطأ ولو انها عنيت ببحثها لجاز ان يتغير وجه الراى فى الدعوي فان حكمها يكون معيبا 

 .بالقصور 
  ) ١٤٦ - ٣٠ - ٢٤ س ١١/٢/٧٣نقض ( 
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االستئنافيه وسكوت الحكم الدفاع المثبت فى صفحات حافظه المستندات المقدمه للمحكمه  
 .عنه ايرادا وردا عليه يصمه بالقصور المبطل له 

  ) ١٠١ - ٣٢ - ٢٤ س ١١/٢/٧٣نقض ( 
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لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق اسباب الحكم المستانف الذى اغفل  
ا لهذا الدفاع بما يبين االشاره الى دفاع الطاعنه ولم يورد مضمون المستندات المقدمه منها اثبات

منه ان المحكمه واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت 
بينها وانها اطرحت هذا الدفاع وهي على بينه من امره وبعد ان قامت بما ينفي عليها من تدقيق 

ر فى البيان ويعجز البحث لتعرف وجه الحقيقه االمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصو
محكمه النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومن ثم يتعين نقضه واالعاده دون حاجه 

 .الى بحث باقى اوجه الطعن 
  )٦٦-٣-٣٩ - ٤/١/٨٨نقض ( 
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لما كان من المقرر فى قضاء محكمه النقض المدنيه والجنائيه على حدا سواء انه اذا كان  
ر على االشاره الى المستندات المقدمه فى الدعوي والتحقيق الذى اجري منها ولم الحكم قد اقتص

يبين وجه ما استدل به من ذلك على ثبوت الحقيقه التى اسس عليها قضاءه فهذا قصور فى 
 .التسبيب يستوجب نقضه 

  )٥٥٩ا ص  عام٢٥ ق الجزء االول من مجموعه احكام النقض فى ١٥ سنه ١٨ طعن رقم ٢٩/١١/١٩٤٥جلسه ( 
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اذا لم يتحدث الحكم عن مستند هام فى الدعوي رغم تمسك الخصم ذى المصلحه بما فيه  
 .من الدالله على صحه دعواه فانه يكون معيبا بقصور اسبابه 

  )١٠٥ قاعده ٥٥٤ ق ص ١٥ سنه ١٤٠ طعن رقم ٢٢/٥/١٩٤٦المرجع السابق جلسه ( 
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وراق االتهام ان المدافع عن الطاعن قد قدم لنيابه شمال الجيزه وكان الثابت من مطالعه ا 
بعدم  والصادر حيالها امر ٠٠حافظه مستندات انطوت بداخلها على مذكره نيابه مصر الجديده 

 الدعوي الجنائيه عندما اعيدت التحقيق للمره الثانيه فى ذات وقائع االتهام وجود وجه القامه



 ١٩٦

 وقد حملت على وجهها دفاعا للطاعن بعدم ٠٠٠ بنيابه شمال الجيزه والمعاد للمره الثالثه ولكن

جواز اعاده التحقيقات لسابقه الفصل فيها بقرار النيابه سالف الذكر فضال عن تاكيد كذب 

 .ادعاءات المدعيه بالحق المدني 
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عدم قبول الدعوي لسابقه ا ابداه من دفع امام هيئه محكمه الموضوع معتكزا عليها فيم 

 .صدور قرار فيها باالوجه القامه الدعوي الجنائية 
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اال ان محكمه الموضوع التفتت عن ذلك المستند وما يحمله فى طياته من دفاع جوهري  
لها من مطالعته  لما قد يتضح ٠٠مؤثر على رايها بتغيره فى وجه االدانه ونسبتها الى الطاعن 

 امام نيابه مصر الجديده وتنتهي ٠٠ من اعاده التحقيقات فى موضوع االتهام اكثر من مره ٠٠
 مما يؤكد اصرار النيابه العامه على عدم كفايه االدله لنسبه ٠٠تلك التحقيقات الى التقرير باالوجه 

  .االدانه للطاعن
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زم فى تعرضها لدفاع الطاعن المسطور على الذى تكون معه محكمه الموضوع لم تلت 
حوافظ المستندات على الرغم من انه متمم لدفاعه الشفوي ايرادا له وردا عليه فلم تسردها فى 

يغير وجه حكمها الطعين ولم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص مع ان ماتضمنته يعد دفاعا 

ع استطال الى الحكم المطعون فيه الراى فى الدعوي مما ينبىء باخالل جسيم فى حقوق الدفا

 .فيتعين نقضه واالحاله 
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فلما كان يجوز للمتهم الصادرة ضده عقوبه مقيده للحرية ان يطلب وقف التنفيذ مؤقتا لحين  
 بشأن حاالت ٩٢ لسنه ٢٣ عمال باحكام القانون رقم ٠٠الفصل فى موضوع الطعن بالنقض 

 .ام محكمه النقض واجراءات الطعن ام
ولما كان الثابت ان العقوبه المقيدة للحرية موضوع الحكم الطعين تمثل خطرا على المتهم  

يتعذر تداركه اذا ما تم تنفيذ هذا الحكم السيما وان الثابت من اسباب الطعن بالنقض ان الطعن 
 ح حكم القانون مرجح نقضه لالسباب انفه الذكر والتى يبين من مطالعتها انها مواكبه لصحي

هذا فضال عما هو ثابت باالوراق من حاله المتهم الصحيه والتى قد تتدهور بسبب تنفيذ  
 اضافة الى انه طاعن بالسن بما اليتسني معه مواجهه هذه العقوبه التى ٠٠العقوبه المقيدة للحرية 
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عدد من  وفى الوقت الذي يدير فيه الطاعن ٠٠صدرت ضده دون سند من الواقع والقانون 
 وان في تنفيذ الحكم على الطاعن مايؤثر سلبا على ٠٠الشركات بها مئات من العاملين واسرهم 

 االمر الذى يتوافر معه ركني الجدية ٠٠ادارة هذه الشركات بما ينعكس اثره على العاملين بها 
 العقوبه  واالستعجال مناط طلب وقف التنفيذ وهو االمر الذى يلتمس من اجله الطاعن وقف تنفيذ

 .لحين الفصل فى موضوع الطعن 
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 بقبول الطعن شكال :  اوال 

مســـتعجله بوقـــف تنفيـــذ  بتحديد اقرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفه :  ثانيا

 ماثل الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن ال

 جنايــات العجــوزه ٢٠٠٣لســنه .... وفــى الموضــوع بــنقض الحكــم المطعــون فيــه رقــم :  ثالثا

  ٥/٥/٢٠٠٤ كلي جنايات الجيزة والصادر بجلسه ٢٠٠٣لسنه ... والمقيد برقم 

 والقضاء 

 بنقض الحكم وبراءه الطاعن مما هو منسوب اليه :  اصليا

ه استئناف القاهره للفصل فى موضوعها مجـددا بنقض الحكم واحاله القضيه الى محكم: احتياطيا

  امام دائرة جنايات الجيزه بهيئه مغايره 

 الطاعن     وكيل           

     حمدي خليفة      

 المحامى بالنقض                                
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 اسم الشعب ب

 ض ة النقمحكم

 الدائرة الجنائية 

 )ب ( رة األربعاء دائ

 
 نائب رئيس المحكمة      عمار ابراهيم/  برئاسة السيد المستشار المؤلفة

 ومنصور القاضى      محمد عيد سالم/ وعضوية السادة المستشارين 
 نواب رئيس المحكمة     مصطفى حسان       و   
  محمود قزامل       و   

 ناجي عز الدين/ وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد 

 محمد احمد عيسى / ين السر السيد وأم
 ٠فى الجلسة العلنية المنعقده بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 

 ٠ م ٢٠٠٥ من مايو سنة ٢٥ هـ الموافق ١٤٢٦ من ربيع اآلخر سنة ١٧فى يوم األربعاء 
 اصدرت الحكم االتي 

 ٧٤لسنة ... برقم  وبجدول المحكمه ٢٠٠٤لسنة ...  برقم فى الطعن المقيد فى جدول النيابة
 ٠القضائية 

 المرفوع من 

 ...     

 المحكوم عليهما          ... 
 ضــــد

        المدعية بالحقوق المدنية      "بصفتها " ... النيابة العامة 
 الوقائع 

فى " محكوم عليه " ...  -٣، " طاعنين " ...  -٢، ...  -١اتهمت النيابه العامة كال من  
)  الجيزة ٢٠٠٣لسنة   والمقيدة بالجدول الكلي برقم (  العجوزة ٢٠٠٣لسنة    قضيه الجناية رقم 

وهو ) أ (-: المتهم األول - محافظة الجيزة - بدائرة قسم العجوزة ١٩٩٩بانهم فى غضون عام 
ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا فى محرر رسمي هو التوكيل بجعله واقعة مزورة 

يحة بطريق االصطناع بان أنشأ المحرر سالف الذكر على غرار المحررات فى صورة واقعة صح
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والى نفسه بصفته وكيال عنها على النحو المبين )  موكل (مؤسسة الالصحيحة بان نسبه زورا إلى 
فى .... اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما ) ب (٠بالتحقيقات 

هو محاضر جلسات القضايا جنح مصر الجديدة حال تحريره ارتكاب تزوير فى محرر رسمي 
المختص بوظيفته وذلك بجعلها واقعه مزوره فى صوره واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها بأن مثل 

مؤسسه وأقر بالتصالح الفى تلك القضايا وأثبت بمحاضر جلساتها حضوره بصفته وكيال عن 
 ٠ ذلك فوقعت الجريمه بناء على تلك المساعدة والتنازل عنها على غير الحقيقه دون أمين السر

استعمل المحرر المزور موضوع التهمه األولى بأن قدمه الى محكمه مصر الجديده الجزئيه ) ج(
 اشتركا بطريقى -: المتهمان الثاني والثالث ٠مع علمه بتزويره على النحو الوارد بالتحقيقات 

موضوع "اب تزوير فى محرر رسمي هو التوكيل االتفاق والمساعدة مع المتهم األول على ارتك
بأن اتفقوا معه على ذلك بان ساعداه وأمداه بالمعلومات الالزمه لتزويره والمثول به " التهمه األولى 

ٕأمام محكمه جنح مصر الجديده واقراره بالتخالص والتنازل عن القضايا المقامه ضدهما فوقعت 
 ارتكبا تزويرا فى -: المتهمان األول والثاني ٠مساعدة الجريمه بناءا على ذلك االتفاق وتلك ال

مؤسسة بأن اصطنعوها على المحرر عرفى هو صور الشيكات والمنسوب صدورها للثاني لصالح 
غرار الشيكات األصليه الثالث والمتداول قضيتها أمام محكمة جنح مستأنف الدقى وذلك على 

 استعمل -: المتهم األول ايضا ٠لتزييف والتزوير النحو الثابت بتقرير الطب الشرعي قسم أبحاث ا
 وأحالتهم ٠المحررات سالفه البيان وهو عالم بتزويرها بأن قدمها فى القضية جنح مصر الجديدة 

 ٠إلى محكمه جنايات الجيزة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر اإلحالة 
احد جنيه على سبيل التعويض فى وووادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهمين بمبلغ أل 
  .والمحكمة المذكورة قضت حضوريا لألول والثاني غيابيا للثالث  مؤقت 

 من قانون العقوبات مع إعمال ٢١٥ و ٢١٤ و ٢١٣ و ٢١٢ و ٢١١ و ٤١ و ٤٠عمال بالمواد 
ني  من القانون ذاته بمعاقبة األول بالسجن لمدة خمس سنوات وبمعاقبة كل من الثا٣٢المادة 

ٕوالثالث بالسجن لمدة ثالث سنوات وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة والزامهم جميعا بان 
 ٠يؤدوا متضامنين للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت 

محمد الجندي المحامي بصفته / فطعن كل من المحكوم عليهما األول والثاني واألستاذ 
 عن المحكوم عليه االول فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت ثالث مذكرات بأسباب الطعن وكيال

عن المحكوم عليهما موقعا عليهم من األساتذه عبد الرؤوف مهدي ، ومحمد رمضان ، وحمدي 
 ٠خليفه المحامي 
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 ٠وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ماهو مبين بمحضر الجلسة  
 المحكمه 

الطالع على األوراق وسماع التقرير الذى تاله السيد المستشار المقرر والمرافعة بعد ا 
 ٠والمداولة 

 ٠من حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليهما استوفى الشكل المقرر فى القانون  
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه انه اذ ادان االول بجرائم  

ت رسميه واستعمالها والثاني باالشتراك مع األول فى تزوير تلك المحررات التزوير فى محررا
وبارتكاب تزوير فى محررات عرفيه واستعمالها قد شابه اإلخالل بحق الدفاع والخطأ فى اإلسناد 
ومخالفة الثابت باألوراق ذلك أن المدافع عن الطاعن األول اختتم مرافعته بالتصميم على سماع 

 كما هو مدون على حافظة مستنداته المقدمه بجلسة -ى حاله عدم القضاء بالبراءه شهود اإلثبات ف
 الطاعن الثاني إلى ة بيد أن المحكمه لم تجبه إلى طلبه وتساند الحكم فى قضائه بإدائ-المرافعة 

أنه هو المحرر لبيانات صور الشيكات الضوئيه موضوع التزوير استنادا الى ما جاء بالتقرير 
ومن حيث إنه يبين التقرير مما يعيبه ويستوجب نقضه شرعي وهو ما خال من إثباته ذلك الطبي ال

 التى حجزت فيها الدعوي للحكم ان المدافع عن ٢٠٠٤ أبريل سنة ٨من محضر جلسه المحاكمة 
الطاعن األول قدم حافظه مستندات مدونا عليها طلبه البراءة واحتياطيا كطلب جازم استدعاء 

 من قانون ٢٨٩ لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفق نص المادة ٠لمناقشتهم شهود اإلثبات 
اإلجراءات الجنائية أن األصل فى المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة 
فى مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود إلثبات التهمة أو نفيها وال يسوغ الخروج على هذا 

إذا تعذر سماعهم ألي سبب من األسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك قبوال األصل إال 
ٕصريحا أو ضمنيا واذ كان ذلك وكان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من 

 -طلبات التحقيق مادام باب المرافعة لم يزل مفتوحا وأن الدفاع المكتوب فى مذكره مصرح بها 
 هو تتمه للدفاع الشفوي المبدي بجلسه المرافعه أو هو بديل -القبيل حافظه المستندات ومن هذا 

 عن سماع الشهود - بادىء األمر -عنه إن لم يكن قد أبدي فيها فإن نزول المدافع عن الطاعن 
واسترساله فى المرافعة ال يحرمه من العدول عن هذا النزول وال يسلبه حقه فى العودة إلى التمسك 

 لما كان ذلك ، وكان طلب الدفاع ٠طلب سماعهم طالما كانت المرافعة مازالت دائرة لم تتم بعد ب
 كما هو -فى ختام مرافعته أصليا القضاء ببراءته واحتياطيا استدعاء شهود االثبات لمناقشتهم 

د  طلبا جازما تلتزم المحكمه بإجابته عن-مدون على حافظة المستندات المقدمه منه بالجلسة 
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ٕاالتجاه إلى القضاء بغير البراءة واذ كان الحكم قد قضى بإدانه الطاعن األول اكتفاء باستناده إلى 
أقوال شهود اإلثبات فى التحقيقات دون االستجابة إلى طلب سماعهم فإنه يكون مشوبا باإلخالل 

ن أدلتها  لما كان ذلك ، ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعه م٠بحق الدفاع 
أو عناصرها المختلفه إال أن شرط ذلك أن يكون استخالصها سائغا وأن يكون دليلها فيما انتهت 

لى الوقائع الثابته فى عاليه قائما فى أوراق الدعوي وأنه يتعين على المحكمه أال تبني حكمها إال 
 وكان الحكم أوراق الدعوي وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور ال سند لها من التحقيقات

 ضمن ما استند إليه فى إدانة الطاعن الثاني إلى تقرير الطب -المطعون فيه قد استند فى قضائه 
 محل التزوير وهو ما ال -الشرعي بما أثبته من إنه هو المحرر لبيانات صور الشيكات الضوئيه 

ي حق الطاعن أصل له فى األوراق فإنه يكون قد أورد فى مقام التدليل على ثبوت الجريمة ف
المذكور وقائع ال أصل لها فى األوراق كان لها أثر في منطق الحكم وال يغني فى ذلك ما أورده 
الحكم من أدلة أخري اذ األدلة فى المواد الجنائية متساندة والمحكمه تكون عقيدتها منها مجتمعه 

 لهذا الدليل أو الوقوف بحيث إذا سقط احد منها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ األثر الذى كان
 لما كان ماتقدم فإنه يتعين ٠على ما كانت تنتهي إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم 

 ٠نقض الحكم المطعون فيه واإلعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن 
 فلهذه االسباب 

 ٕ المطعون فيه واعادة بقبول الطعن شكال وفى الموضوع بنقض الحكم: حكمت المحكمه  
 ٠القضية إلى محكمه جنايات الجيزه لتفصل فيها من جديد دائرة أخري 

 ة ررئيس الدائ     أمين السر 
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