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 محـررات ألحـدي جهول بطريق التحريض واالتفاق والمسـاعدة فـي تزويـراشتركوا وأخر م -١
 مالـكـي ؟؟؟؟؟الخاصـة بالسـيارة رقـم  ) ؟؟؟؟؟(الشـركات المسـاهمة وهـي شـهادة الملكيـة رقـم 

 مالكـي والمنسـوب ؟؟؟؟؟ بالسـيارة رقـم والمبايعـة الخاصـة ؟؟؟؟؟والمنسوب صدورها لشركة 
كــي والمنســوب صــدورها لشــركة مالالســيارة رـقـم بوالمبايـعـة الخاصــة  ؟؟؟؟؟صــدورها لشــركة 

 فقام ذلك المجهـول بأن اتفقوا علي ذلك وعضدوه وساعدوه بإمداده بالبيانات الالزمـة ؟؟؟؟؟
 ووقـع عليهـا بتوقيعـات نسـبها بأن حـرر بياناتهـا آليـاباصطناعها علي غرار الصحيح منهـا 

 زورا ـلــذات الجهـــة فتمـــت زورا للمختصـــين بتـلــك الجهـــة ومهرهـــا ببصـــمه خـــاتم مقـلــدة نســـبها
 .الجريمة بناء علي ذلك التحريض واالتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات 

 محـررات ألحـدي الشــركات اشـتركوا وأـخـر مجهـول بطرـيـق االتفـاق والمـسـاعدة فـي تزوـيـر -٢
  مالكـي والصـادرة؟؟؟؟؟ الخاصـة بالسـيارة رقـم )؟؟؟؟؟( رقـم شـهادة الملكيـةالمساهمة وهي 

وشـهادة  ؟؟؟؟؟ الصـادرة مـن شـركة ؟؟؟؟؟ والمبايعـة الخاصـة بالسـيارة رقـم ؟؟؟؟؟من شركة 

ـم  ؟؟؟؟؟ الصــادرة مــن شــركة ؟؟؟؟؟ الخاصــة بالســيارة رقــم ؟؟؟؟؟الملكـيـة رـقـم  والمبايـعـة رـق
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 ؟؟؟؟؟ والمبايعــة رقــم ؟؟؟؟؟ نقــل والصــادرة مــن شــركة ؟؟؟؟؟ الخاصــة بالســيارة رقــم ؟؟؟؟؟

ـة  للتجــارة ؟؟؟؟؟ مالكــي والصــادرة مــن شــركة ؟؟؟؟؟رقــم والخاصــة بالســيارة  وشــهادة الملكـي

بـأن اتفقـوا مـعـه  ؟؟؟؟؟ مالكـي الصـادرة مـن شـركة ؟؟؟؟؟ الخاصـة بالسـيارة رقـم ؟؟؟؟؟رقـم 

فـقـام ذـلـك المجـهـول بمـحـو بـعـض  وحرضــوه وســاعدوه بإمــداده بالبياـنـات الالزمــة عـلـي ذـلـك

 ببصـمه ٣؟؟؟؟؟ الحقيقـة ومهـر المبايعـة رقـم  علـي غيـرٕبياناتها آليا واضـافة بيانـات أخـري
 .خاتم مقلدة فتمت الجريمة بناء علي ذلك التحريض وتلك المساعدة 

 فـي تزويـر محـرر عرفـي هـو اشتركوا وأخر مجهول بطريق التحريض واالتفاق والمساعدة -٣
  بأن اتفقوا مـع؟؟؟؟؟ مالكي المنسوب صدورها لشركة ؟؟؟؟؟ بالسيارة رقم المبايعة الخاصة

ـك المجهــول باصــطناعها علــي ذلــك وحرضــوه وســاعدوه بإمــداده بالبيانــات الالزمــة  فقــام ذـل

ـي غــرار الصــحيح منهــا بــأن حــرر بياناتهــا آليــا ووقــع عليهــا بتوقيعــات نســبها زورا  عـل

 ومهرها ببصمه خـاتم مقلـدة نسـبها زورا لـذات الجهـة فتمـت الجريمـة للمختصين بتلك الجهة
 .فاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات بناء علي ذلك التحريض واالت

 محـرر عرفـي هـو اشتركوا وأخر مجهول بطريق التحريض واالتفاق والمساعدة في تزويـر -٤
والمبايـعـــة  ؟؟؟؟؟ مالـكـــي والصــــادرة ـمـــن الشــــركة ؟؟؟؟؟ رـقـــم المبايـعـــة الخاصــــة بالـســـيارة

 بالسـيارة مبايعـة الخاصـةوال ؟؟؟؟؟ مالكـي والصـادرة مـن شـركة ؟؟؟؟؟ بالسيارة رقم الخاصة
 بـأن اتفقـوا معـه علـي ذلـك وحرضـوه وسـاعدوه ؟؟؟؟؟ مالكي والصادرة مـن شـركة ؟؟؟؟؟رقم 

ٕفـقـام ذـلـك المجـهـول بمـحـو بـعـض بياناتـهـا آلـيـا واضــافة بياـنـات بإمــداده بالبياـنـات الالزمــة 

أـخــري عـلــي غـيــر الحقيـقــة فتـمــت الجريـمــة بـنــاء عـلــي ذـلــك التـحــريض واالتـفــاق وتـلــك 

 .ة علي النحو المبين بالتحقيقات المساعد
استعملوا المحررات المزورة محل الـتهم السـابقة لالعتـداد بمـا جـاء بهـا مـع علمهـم بـأمر  -٥

 .تزويرها علي النحو المبين بالتحقيقات 

 هذا وعلي الرغم 
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 حيث اخندع املتهم التاسع .. وهو ما قد كان 

 األوراق ويف املتهمني يف باقي 

 كمـا أشـرنا –وابتاع منهم بالفعل عدد خمس سيارات حرص �

) أيـا كـان(يوقعـه أمامـه البـائع  علي تحرير عقد بيع لكل منها –

وبذلك تخلو ساحة المتهم الماثل من أي اتهام يقال بإسناده إليه 

 :وبيانات وتفاصيل تلك السيارات كالتالي .. 
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 هذا ولدي قيام املتهم التاسع 
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 إيل املتهم األول لسيارة املذكورة بتسليم اثم قامت 
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  وبالتحقيق عن هذه السيارة 
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 وهذا جيزم يقينا 
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 وجتدر اإلشارة 

"ن�א	�)!מ�א	��>ل�	מ��ن�
&����0	��)زو���א	و�����!و�	د�����������

����
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������،�؟؟؟؟؟/��،�و���*�א9@��_��4
��"�א
	��������؟؟؟؟؟$���^���
א

��א9ول	��+#
�א
���^�����د�א�/���م��/����دون�א9-����ط����

��(#$�./�	��.א�

  املتهم األول بتسليمها ثم قام

 ؟؟؟؟؟ / للمتهم الثامن 

�و��4��د�
��+��)3!�دא���ن�������+�א	ذ@�
��!����دא�		�)!מ�א	)�


)&���ل�����ل�א	����#و	������ن�א	��������و,و�א�!�����������	.*�..������

�ن���)��وא�);�<�5	)��
"@�)زو����د�)�מ�����א�:و�אق�������&
��زמ�

�������	0��������
��ل�,ن�)��5ل�א	�..��������������"
��د�G������
������	�

وא�*دع�
�:و�אق�א	��د���0	������א�*�دع�
!�����و%;��א	���و����������

�������.א	ذ�ن����وא�
)�*�ص�א	

٤−�������-���ZK@8�]
�)���8א
��،��� �������8؟؟؟؟؟<��).�8-����)�؟؟؟؟؟(א

4
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������،���؟؟؟؟؟/�،�و�*�א9@_��4
"�א
	��������؟؟؟؟؟G(HHم���-�^�
�א

��.����(1�I
+����.�א	+#
������د��א�/�����م��/������دون���)؟؟؟؟؟(��

�.א9-��ط

 ؟؟؟؟؟/ ثم سلمتها إيل املتهم الثامن 

�3!�����دא�
�و���4���د�0	���א	��)!מ�א	)���+�و��د�������������
א	ذ@���מ�

��ل�א	��#و	����ن�א	������و��ن�,و�א�!����������������	�&(
..�,���א:ول�

������������������@,�������د�&��ن������א	��)!מ�א	)���+�و��دמ�א-�)�אG�����
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����X4א�/��م��/����������������א�	��א9ول��A�*د������6���^�
�א

�.�א9-��ط�دون

 ثم قام بتسليمها إيل املتهم الثامن 

�3!�����دא������

�و���4���د�����א���ن�����	��)!מ�א	)���+����	א	ذ@���מ�


��ل���#و	�)���ن�א	������و5&��,و�א�!����	.*.�

��א���..�����������"���KG

	N�w)?�א����و�*��#�.����� /��م�6	�x�hو��o!�א��W/1ع��k#.�א��	

��J+�ذ
��|����*�2ن�2^����*�א(��&�$#��)����و
��)2�Mدل�$#��"..�א����Nن����*�����-"�א���	

)8��	
4
�"�א<�=א����0א
�א-������������������F��G)�א�_�w62و����������	
��E>�Z�H���W�6���0'��א�	��א

��(G6}�2و���-�*����$��#Hא�.�

 مما يؤكد انقطاع صلة املتهم املاثل مبا ارتكبه هؤالء املتهمون

ـام المتهمــين الخمســة � ـات المباحــث أســفرت عــن قـي أن تحرـي

وذلـك ) الشاكين(ل بالنصب علي أصحاب معارض السيارات األوائ

عــن طرـيـق شــراء ســيارات ـمـنهم بنـظـام التقســيط ومحمـلـه بحظــر 

بيع ، وعقب ذلك يقومون بإعادة بيعهـا آلخـرون بأقـل مـن سـعر 

.. مــزورة بــدون حظــر بيــع الســوق ومــنحهم خطابــات تــرخيص 

كمـا قـرر بـأن ومن ثم يتمكن المشترون من ترخيص السـيارات ، 

تحرياـتـه ـلـم تتوصــل إـلـي كيفـيـة تزوـيـر ـهـؤالء المتهـمـين الخمســة 

لخطابــات التــرخيص كمــا لــم يتوصــل إلــي مــدي علــم المشــترين 

  .بتزويرها من عدمه
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 ملحوظة     
�ن�*�.ل�)&������א	�
�&�/�و,��وאل��&���J��(����1,����	�מ���و�د�������������������

���������������@,���������	;��א	�ذ�+����>���ذ��		�)!מ�א	��>ل�,و�א-)�א


��0	�!מ��3ل��0�א���������.�

����8..���א���>Uو���8א��"
4��������*6��
�%אل�א�	+.�א
1�I)�.�و�`_������*�א��	+�Jא���12

�.��G-א�
���0אWH��,�\�..و$���م�������	
��א	�������	����Gم�����G�����(GW-א�����:�����12�x��h	6

����������������������?�G��^2�0�!X%�������?�cא�������/.�א
	G��?��G��،�و�������G����(/6���%6م�א<=א>�א�	

��(
4�����.��4א�"���

  ذلك كان ملا�
	מ��و���,������!מ�>����א)!��מ���������)�א	-��ن(و&�/�,ن�א	������	�!מ����1ذ�Kא	وא����������3

�+��و	מ��و�دوא�א�������,@��3ل��0�א��������4	���K���Lن�א	�)!���ن�،�و&��/�������������		�)!מ�א	)�

�����������������������@,�����+��-��ط��,ن�א	�)!��ن�אM*��ن�,�;�!מ�	מ���دع�,�������!מ�א-�)�א��א	��)!מ�א	)�

���و<�,و��������<
�0�א�����	!��מ�،�و&���/�,ن�)&�������א	�
�&��/�ذא)!����	��מ�)��ذ��א	���)!מ�א	��>��ل�


����א	�)!��ن��+�����	��>����3ل��-���0	��א-)�א
��.�

  وبرغم متاثل موقف املتهم املاثل مع من يدعي.. هذا 

   بل أنه يف موقف أفضل من املذكور؟؟؟؟؟

�)�8א�Fא
�[����8س�$#)���א�	+��ن����������-��א<=^�2'���..�؟؟؟؟؟/�ذ
|�2ن�א��$����
�^�א

��א��Uא��"�������P��w1�?nא9وא�.���)��E(�>�.��8����8و
).�د����.����������..�א�+
��د�6?��)�1/�?�(و��"�א

٢٠١١���-�����Z��K@8�]��
وא
��[� ��2�JHن������>� o$��}������0 ������8..�؟؟؟؟؟�1/��?�؟؟؟؟؟�وא

�!�E@U����.kא!�א���w
��א(#$��(H
�.'��Qא

 بأنه يعلـم بـان هـذه السـيارة ؟؟؟؟؟/ وقد أقر املدعو 

 بالتقسـيط وعليهـا حظـر بيـع ةأي مشرتا(حمروقة 

ومع ذلك وافق )  وتباع نقدا بأقل من مثنها احلقيقي

علي شرائها وهو عامل بأن الفاتورة قد مت التالعـب 

 .فيها برفع حظر البيع 
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فـقـد اـسـتبعدته النياـبـة العاـمـة ـمـن االتـهـام .. ورـغـم ـمـا تـقـدم �

بـل .. نية ، وهـو مـا ينطبـق علـي المـتهم الماثـل بادعاء حسن ال

أنه في حال أفضل من المذكور حيث لم يكـن يعلـم بـأمر التزويـر 

فضال عن أنه بيده عقـود بيـع بالسـيارات يقـر البـائع مـن خاللهـا 

 .لية الجنائية والمدنية علي السيارة وأوراقها بتحمله المسئو
 وبرغم ذلك مجيعه 

 �����-�.��G

��$#������������������2�X4ن�א
�)��.�א�^�
�م�א Xא�א���*c���0א�?cא����	����Zز��

9���ZHc9د
�.�א
/��GP.�وא���	��א����Fא!�����'	������������)���4ن��F�/(/Lא
�)��.�א
��G.���(�*���א6	����


)����2م�א�)O.�א��-���o�W��F�HcUن��������������2و���א���9א
�^��fNG6$#)��א��א���$�������.�������'��

����F���
.��)+�� h+����*�א �'Uא)���������(#$�?(
��א����������X�(���������o�h��،�?�cو�Xد	�+#
�Z�و�

4
"�א<=א>�א�	��א
	���������`�_���S*����������$*�א�G1אم�و��د���_w6�F�HI
�A.�د
)?��*�2د
.�א


��������hG6א
/���ل������E Xق����������{����6�?��G��^2אم�و����د����G1وא��(��
4�{���1����+(��J+א���	

�����.G-א�
4
)�������������و���א���9א
��^����������W/6..�وאX<=א>��0���Sא��������������وذ
�|��..���א! ���

�"
�	
�:$#"�א
����א
�^�1	1�(H����w�� �o(KEو o@�*��o(kVل�د��$���א

�א	د��ع�و,و���
�א<��א	�)!מ�א	)��+�����1و����و0�4	���

�

بطالن أمر اإلحالة الصادر عن النيابـة العامـة وذلـك فيمـا تضـمنه مـن : الوجه األول 

دومنا مثة دليل كايف يعطـي النيابـة احلـق يف اتهامات نسبت للمتهم التاسع 

تقدميه للمحاكمة اجلنائية ، وهو األمـر الـذي يسـلس إيل بطـالن اتصـال عدالـة 

 .احملكمة بهذا االتهام فيما خيص املتهم التاسع 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢١فقد نصت املادة .. بداية 
 الـتـي وجـمـع االســتدالالت الـجـرائم ومرتكبيـهـا  بالبـحـث عـلـيالضــبط القضــائييـقـوم ـمـأمورو  

 .تلزم للتحقيق في الدعوى 
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  علي أن ٣٤كما نصت املادة 
د�ئ��ل أن ي��أمر ب�القبض عل��ي الم�تھم الحاض�ر ال��ذي توج�د ..................... لم�أمور الض�بط  
 .علي اتھامه كافية 

  علي أن ٣٥/٢وكذا نصت املادة 
إذا وجـدت دالئـل كافيـة ألحوال المبينة في المادة السابقة ، وفي غير ا....................  

جــاز لمــأمور الضــبط القضــائي أن ................ عـلـي اتهــام الشــخص بارتكــاب جناـيـة أو جنحــه 
 .يتخذ اإلجراءات التحفظية المناسبة 

  علي أن ٦٣وأيضا نصت املادة 
بنــاء علــي دعوى صــالحة لرفعهــا فــي مــواد المخالفــات والجــنح أن الــإذا رأت النيابــة العامــة  

 .الخ ..............وتكلف المتهم مباشرة أمام المحكمة المختصة االستدالالت التي جمعت ، 

  علي أن ١٥٩قضت املادة .. وكذلك 
يحيـل الـدعوى إلـي وأن األدلـة علـي المـتهم كافيـة أن الواقعة جناية إذا رأي قاضي التحقيق  

 .العامة بإرسال األوراق إليها فورا محكمة الجنايات ويكلف النيابة 

 ملا كان ذلك
و�ن�*.ل���	��א	�5وص�,�;��א	ذ���)��Jو
��.<�)��מ�,ن�א	�-��ع���د�א-�)�ط�	�5&��������������������� 

و��ذא�	��5&���������0א	��د�و�Nא	���#��������د�Kو0&�	)����0	����.�א	��
ض��	����א	���)!מ�,و�);)�-�����

�������א	�����&��..�����������
���,و��������
�ل�א	������,ن�)�وמ�و))وא���,د	��ود8#ل��)!מ�);��د�א�)

����������	0��
و�8�0و���4�	���א	���
���א	�����3,و�������א	)&���ق���������..�א-)�א�����א	وא���3א	���و

��4א:&وאل�&;%�א:و�אق�,و�50دא��,���
"�8و��������Oא	د�و�Nא	���#���&.�

 أما وأن تقوم بإحالة األوراق إيل حمكمة اجلنايات دون توافر مثة دالئل جدية

 صحة االتهام املنسوب للمتهم فإن ذلك يعيب أمر اإلحالة بالبطالنأو كافية علي 

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا بأن 

�������������.(
�O������6�/ �0�.�(����.�
y}�2ن�6	�� /���6א9د
.�و2ن� �Nن����Sא
�-����nوא9د

�������������،�.��/G

).�و�/�א�8א�O����Sא��J��{���	
و2ن��N6ن��א�	��وא�	�/�-��
#G/��.�2و�4-��.�א

���.ذ
|��0'�ود�א
/��1ن�8�I64א��*�א��wع��K#�.�א�	

 )٨/١١/١٩٩٧ ق جلسة ٦٠ لسنة ٩٣٧٨الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 
المختلفـة ، أدلتها أو عناصرها  أن تستخلص الواقعة مـن لما كان من حق محكمة الموضوع 

قائـمـا ـفـي أوراق انتـهـت إلـيـه وأن يكـون دليلـهـا فيـمـا إال أن ـشـرط ذـلـك أن يـكـون استخالصــها ـسـائغا 

فـإذا اسـتند الحكـم مـن أوراق الـدعوى ، أسـس صـحيحة في األحكام يجب أن تبني علـي الدعوى ، 

إـلـي رواـيـة أو واقـعـة ال أصــل لـهـا ـفـي التحقيـقـات ، فإـنـه يـكـون معيـبـا البتـنـاؤه عـلـي أـسـاس فاـسـد 

يعتبر ابتـداعا للوقـائع فإن عمل القاضي في هذه الصورة بحيث إذا كان ال اثر لها في شيء منها 

 .وانتزاعا لها من الخيال 

 )٦/٢/٢٠١٦ ق جلسة ٨٥ لسنة ٢٥٩٥١الطعن رقم (

 ملا كان ما تقدم

�)��א
/�1�1).�وא�k9ل�א
/E12�.(n�h��א
H)�ن�$#"�2و8אق�و��gو������Eא��.#���(HW	و�

���	#��kع����W/1وא�?��cא����12���� ���������Wא!��א���	�x��h	6�.���������Fא
�א-��G.�א
�א�oא�و������

���م����	���� Xل�..�א���G�92�0^����*�א������	
�����>���A.�د
)��?�$#��"�א<��=א>�א���	��א�M(��#�

������J+2 ����`_��S*�א�	�]
�����1א��)+������tذא����ن�א��	+�Jא�+��.�א9وא�n?����..�א�%A.�א

���������J��w
�)�8א��F*�א

�o	o(!�$#"�א��(��K$�o(Nw ���(�)��������)�א(&�$#�)(�#$�{�K�
��

����،������و64(�/	
�����Qم�אnא�w��������*��I
��دس�4
"�א
���א����J�WWjو��ن�א�	+�ن��*�א�

����F�(#+G
������������������0وא�+�
�S���JאG��<א=�>Xא���c�?�nא9وא�.��+�Jא�+	�+#
�Jوא����

�F8א�(����
�����F����6�L�F�E����2��+H(א
	o$���}�2�0و8אق�و�����	��אN#��F)���.�א'�����#��|���
وذ

b��'�Hא��(������	
������دو�8א���	��א����+�����������,����	���4�*��$�:���$�^���
���%אل�א
؟؟�و�����א

��F�6��	

��H-"�א��	+�Jوא��5ع����9و8אق�������������������..�א�.��وذ
|�9ن�א�	��א
	�����-���و-�����6

��������������������]�
א�/��.�4
)���I#+���א��5ع�����א����Egن�א�j	��Kن�4�0دא8א�Fא���و�8א�j	�E#.�א

�����8�(���
���)�8א�o��h��،�F$��*�<���אn�������Sא

����kل��א�Fو�א���	�Z��j ���א@)�S�����iא����/

�����������1)�.����א�����������..�وא�$9א��و���G6�X#��2ن�o �.A$}�2�0و8א-�*��و���א���9א
�^��y:م��

�.(n�����H>�.A��/'�0א����	 �Xو���:وذ
|�و�/��
�د
.�א� ).�..�א�	

�

�
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�3���������&���ص�א	���)!מ�א	)����+��	������:�א	��د	�ل�א��:ول�������	���-���א<�א	������א��א	)���������

���3����!��و���
)و����+���1ذ�ن����א	�)!����ن�א��:ول�وא	>������
�ن�
�و����4����ود�
���+�و�

��#و	�)!���א	��	�����ن�א	�������و,و�א�!�����������������
دאن��ن�*.	!��G)!��ن���	و,�!����א


���1و�א	&��ل�(*�	����ن�,���&�وق�		Q��،���Lذא�)
�ن�*.�Pذ	������)&��ل�א	
�#��3ن���)�&

+��.و&د����1�#و	���ذ	��دون�א	�)!מ�א	)�

�����<���ق������J�����+(��"nא��	��א���c?�،�و���Jא�	+��ن�א9ول�����������������A.�א t�����Eذא���ن�

����������������?�IY�]�
����Sא
G/��د�א�"�#$���G-�68א�و�m2ن���(h 8א��-�J+وא
��I*������ن���6*�א�	

��F8א�(���
د
)��?�4دא1	+����،��+���� ���������'.�א���	��א
	������و %�����$���م�$#+�������Vن� #��|�א

��א�	+�ن��*��� .������(#$�?KL�..������1��>2و��H���b�('و�����������i�j#2ن���X4د���/G
4
�"� #�|�א�

�"
�	
���� �1�(�:�

 ؟؟؟؟؟ وموتــور رقــم ؟؟؟؟؟عقــد بيــع الســيارة التــي تحمــل شاســية رقــم -١

والعـقـد صــادر ـمـن الـمـتهم األول ) ؟؟؟؟؟(والـتـي ـتـم ترخيصــها تـحـت رـقـم 

ـائع لصــالح المــتهم التاســع كمشــتري لـقـاء ثمــن مــدفوع ) ؟؟؟؟؟( ـدا كـب نـق

 ) . ألف جنيهستة وخمسون( جنيه ٥٦٠٠٠وقدره 

 ؟؟؟؟؟ وموتــور رقــم ؟؟؟؟؟قــد بيــع الســيارة التــي تحمــل شاســية رقــم ع-٢

 والعـقـد صــادر ـمـن الـمـتهم األول )؟؟؟؟؟(والـتـي ـتـم ترخيصــها تـحـت رـقـم 

ـائع لصــالح المــتهم التاســع كمشــتري لـقـاء ثمــن مــدفوع ) ؟؟؟؟؟( ـدا كـب نـق

 ) .ثالثة وخمسون ألف جنيه( جنيه ٥٣٠٠٠وقدره 

 ؟؟؟؟؟ وموتــور رقــم ؟؟؟؟؟ي تحمــل شاســية رقــم عقــد بيــع الســيارة التــ-٣

والعقـد صـادر مـن المـتهم الثـامن )  ؟؟؟؟؟(والتي تم ترخيصها تحت رقم 

نـقـدا كـبـائع لصــالح الـمـتهم التاـسـع كمشــتري لـقـاء ثـمـن ـمـدفوع  ) ؟؟؟؟؟(

 ) .ثالثة وخمسون ألف جنيه( جنيه ٥٣٠٠٠وقدره 

 التـي ؟؟؟؟؟ رقـم  وموتور؟؟؟؟؟عقد بيع السيارة التي تحمل شاسية رقم -٤

ــم  ــم ترخيصـــها تحـــت رـق ــامن )  ؟؟؟؟؟(ـت ــد صـــادر مـــن المـــتهم الـث والعـق

ـائع لصــالح المــتهم التاســع كمشــتري لـقـاء ثمــن مــدفوع) ؟؟؟؟؟( ـداكـب   نـق

 ) .ستة وخمسون ألف جنيه( جنيه ٥٦٠٠٠وقدره 
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 ؟؟؟؟؟وموتــور رقــم ؟؟؟؟؟ عقــد بيــع الســيارة التــي تحمــل شاســية رقــم  −٥

والعقد صادر من المـتهم الثـامن  )  ؟؟؟؟؟(قم والتي تم ترخيصها تحت ر

ـائع لصــالح المــتهم التاســع كمشــتري لـقـاء ثمــن مــدفوع ) ؟؟؟؟؟( ـدا كـب نـق

�) .واحد وخمسون ألف جنيه( جنيه ٥١٠٠٠وقدره 

  أن كل من هذه العقود.. واجلدير بالذكر 

 قد تضمن بنده األول إقرار صريح وواضح من البائعني

�
�@�.��$�H��8א��(���
���V�������Zن�א(
)��.����*�א
����6ن�وאp/���ق�2�ij��>�^9و����.�،�و

�������8����د�$����������..�אq+��).�،�و���Qp��h~�Xא
H)�����¢��ز�$#)��و12��n��H
و2ن�א

��(����K	
��و
��א�0��pאN
��و�����k.�

  الثالث بالبند ورد كما 

بأن البائع يقر بمسئوليته الكاملة عن السيارة وأوراقهـا وأنـه �

ـي الســيارة حتــى مســئول  عــن أي مخالفــات ماليــة أو جنائيــة عـل

 .تاريخ البيع 
 ملا كان ذلك

و�ن�*.ل�1ذ�Kא	�3ود�א	�ذو���،�وא	
�ود�א	5��&��א	)��)����)!���)���Jو
��.<�,ن����������������

��
�א	>�

£�א
/���1�1"�و���#|����:أوال ���
�2ن�א���	��א
	������-����������#$�8"�א

�F8א�(���
�א
����6�Wא
���^���v8��א
/����1ن��0<���א!������Sא

�������������(-� �"�#$�?K�	����،��	E
و��ن�'���K6$#"�$�م���

����������]�
��)��#$��8"�א
G/��د�א
���4ذא������� ����nא�$��	(
�O�������%

������������������)�2��8و�2و8א-
و���א��..� 2�JHن����>��Hn��>�.A.��0א

�.(1�*�'�?��*��8�H6�^�
���א
	���Kא
G(HW"�א.�
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ـا  ـا ثـبـت ثانـي 4
��"�א���	+��J:كـم�����6��������	
�2ن�א���	��א

�)�8א�Fو��c%���?�+$�^2�0�<8��w6������א�@�
6*�2و�4
"�א

������F8א�(���

#����Kل�$#��"� #��|�א�S���HN 82ن�..�-����א�?���

�����������S����S��G(H(
�����	
א�	+�ن�����*���Gא�4
"�א�	��א

�)�8א1�F/�א�
�.א

�2ن�א�	��א
	����G6�X#��و���A�0�<=w6.�����������:وثبت أيضا ثالثا 

�ذ
�|��6	�������?���ن�..�وא-�F�G :و2��6و� o$}��0א9و8אق�������

������(
4��8�(�
�+����..����5ع���9و8אق�א�:وH-�����8?�و�kل�א

������i(@=
���J+n�/
و����������..�א�5ع������Eg"�א��و�8א

�.y:م���Gم�$#��א�	���Vwن�א9و8אق�א�:و��8

�2ن�א�	��א
	����4ذא���ن�V����#G6ن��A.�����������:وكذا فقد ثبت رابعا 

������������F8א�(�
��ن�-��2و8د��� :و2��6و� o$}�2�0و8אق� #|�א

��������(
4����G(د�����/$�e��	'2و������..�א��v��2�0^����*�2و8א-

��������������62�0��v2ن�8�6د�א��B��8دو�(�
و��ن�-�� ��G?�$#"�א

���.�*�2و8א-

����� /���م��)��G�����Vن�:�وأـخـريا ـفـإن الثاـبـت خامـسـا �����وא9

�������������(G��*ز�������F8א�(�
א�	��א
	����6/�م����0�8��Xא

:��،�و��6����Hא ������I��0?����������و
��Gv	��א
	��68.�א�	+)���

�.G-א�
���Sא.�

و����)�دמ�������3)�	�=�1��%�א�א��ط��ع��5	��א	��)!מ�א	��>�ل���ن�وא���3��א	)زو����������������

�������������������

����א	�)!��ن�،�وא�);�<�,@�دو��	������א	وא����3،�و��د�>	��
وא	).��4وא	��45א	���و

�����ل�ذ	�����
���"و�אق�و�����)�دא����!���و���
)و�����+�א	�)!�����ن�א���:ول�وא	>�����ن�)&�	!������

��
�א<��א	�)!מ�����1و����د�0	���و1و�..�א	��#و	����ن�)	��א	����א
د�������G����.�
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 ذلك أن املستقر عليه نقضا أن 

6���Vل�����$2�oو�<������N6����+$�X4��N6ن������Xن�����1U2ن�א�.��(n��qא�F�G6���w	
א�/����0�8א

���¤�X����12و���� ���"��#$�i��1�]��

�P��w��د@��?��0و-�$�������*�א9$+���ل�א�.(
�O���+#
�ل�

���������_���E �0ز�����	
����א
/����1ن�و��y}�א(#$�i��1�]��
א��X4�.��,=Eא���	��I!�و�0א���pود�א

�?+	Lق���������.א
/�א�J1אn��q).�وא
	:אم���1}�א
�-.��0ذ
|�و$�م�8�H$�?(+Lא 

  )٦٦ ص ٣٦ مجموعة المكتب الفني السنة ١٤/١/١٩٨٥نقض جنائي (

 وأيضا 
 )٣٨٥ ص ٢٥ السنة ٧/٤/١٩٧٤( 

 )١٩٧ ص ٢٣ السنة ١٤/٥/١٩٧٢نقض جنائي (
  ق والمنشور بالمدونة الذهبية ٥٨ لسنة ٧١٥ الطعن رقم ٣١/١/١٩٨٩نقض جنائي (

 )٣٦٠ بند – العدد الثالث –عبد المنعم حسن اإلصدار الثالث / لألستاذ 
��ن�������������:�א	د	�ل�א	>������&
����א���ن�א	�)!���ن�א�:ول�وא	>���ن�		�+�
و��-�א<�א	�)!מ�א	)�<�

8������و,ن�א	�����א��א	)�����ن��-�)��!����!������ن���)מ�)�*��5!�����ن����������..�������

�����	���3���-����������	���0دא�א��א	����و��א	�*)	;����،�و��1و������,��د�		���)!מ�,ن�,و�א�!����

�������3��
�+�
���	3��������3��א����	���א	-�א<�8�����و,�!��������*;��ن�	��א	(

�.�����&�ق���������א	)دאول�وא	
�+���*;ض�

  من قانون العقوبات علي أن٦٠فقد نصت املادة 

أحـكـام ـقـانون العقوـبـات عـلـي ـكـل فـعـل ارتـكـب بنـيـة ال تـسـري  

 .سليمة عمال بحق مقر بمقتضي الشريعة 
 ملا كان ذلك

 �����������������(H
����J�������x��8�¥א
��wא!�وא��(/L��8و��	
������w�����2وع�<��$���������..�و���Z1א

�.Hn���>����(��M(��
���)�8א���N(���*����Fن���������G"�..�و-�����1�1و
4
)����א���	��א
	���������*�<���א!�א

2-�?�1��H)����*��������..�א�	+�Jא9ول�وא
��r�*��I}�$/�د�و� �./6�W	������Eא
/���1ن��������������G��و�

��ق�����
���0�.68א

�������������..�א�8�G�9א�"�,���x��8�¥�������(/Lو�F8א�(��
����Sא��(H�����(-��c
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��������h62ق���
�}�و��$.�א
	�א..�و4ن���ن���G��*��?-2אN

��א��/m���8���	
ول�وא
�وאج��0א

�..��(���H>�Xوع�و�w����2��#��|
�.�tن�ذ

 السيما وأن املتهم التاسع 
���ن�����Gن��;��������ن�,@�����#و	������ن�א	��������0ذא������)
���ن�,ن�>�������������-,�����

��������������
����3��

��,و�).�����4,و�א�!��و�ن�ذ	��
5Q�א��K�	���)&��������ود�
��+�و�#�-

�-)�@�و
�ن�א	
�#�3ن�.�

 مما شجع املتهم التاسع و.. هذا 

+���')�+������ن�����������������(
4���1��O+Pא�*���I
$#"� �Nא$�8+#)��א
��wא!���*�א��	+�Jא9ول�وא

���������������8�(�
4
"�4دא��8א��و�8و6/�م��=@)�iא����	
���^=wق�،�و6/�م�א���
�)��0��8א
H6)��א

��א�..�����v��دو2��n���$�.��A����Bو�$���8ض��	��+#
�.H����
���?��I ن������|��

	������$�t�������Kن�ذ

�{$o	

).��*�א�@���)���8و12
1)�.�
�K.�2و8אق�אV+P.�

 فإذا كانت إحدى إدارات املرور قد رفضت ترخيص 

 أيا من تلك السيارات للتشكك يف أوراقها 
,���و,ن�ذ	��	מ��&�د/�،��..�����ن��د�,��د�א	)��3ل��+�א	�)!��ن�א	�ذو�אن�����,*�@�����

������א	����א�����(و

���1و�>��
�:و�אق&�(�������،������)מ�)�*�5!���	���&و�ط
���3و�

�!��و�א:�����א	��ذ@����3ل�א	���)!מ�א	��>��ل��-��)�@����ن�א	�)!����ن�א��:ول�..�0دא�א������و���*)	;����

���.وא	>��ن��د������א

 ومع ذلك كان يصر علي الطريق الذي رمسه القانون 

 ومل يكف عن احلصول علي توقيع البائع علي عقد بيع 

 ئولية كل سيارة جيعله متحمال مس

����������������������������(/L�������(
4�"G�������?و2ن��������	
��*�1)�.�א��	��א'���%6�^�
و���א���9א

�����������G�����6=�w6�����F8א�(��
���¥���,"��*�א
��L�*$�oh��x/)����$.�و8وאج���0)��א

�2��G-?��*���-"�א�8��Gض����������h62��G(H6د^�،�و�G
���Gא
و������w�����2وع�و��)�.�����..�2-?��*�א

o��.+(#���(
4������������.��yز��%א@� ��$#"�ذ
|������%6��rא! ��
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,���و	#ن��ن�א8-)�א�����א	���א#מ���)מ� �	
���دو������1��%���&�و�������������8�0:�א	د	�ل�א	>�	/���

���5و�)����وא<�
��	)&��ض�,و������������������������������,�Kد�و��ود��G(��1��%����	��4,ن���وמ������,

�������מ�א	�����������
<Q
)!מ�
"����3ل�)���د	ل��	������א8);���ق�,و�א	�������د��،�و��1ذא�����ون�

א	)���+��	�מ�����0�4	����>������3ل������������א8-)�א��،�و1و�����	�מ��)�وא�������&�ق�א	��)!מ����������������

�-���0	��א-)�א�����א	)زو����ن�����4,و�
��3د�،�و������8ل���ن�ذ	�����ول����
ط�����������������������

א	)&�����א	���ل�،�
"ن����,)��Kא	�)!�ون�אM*�ون��ن�
�8);�ق��+�א	)��+�&��/�	�מ�������

�.	����מ�>���د	�ل��	��ذ

 حيث أنه ملن املقرر يف قضاء النقض أن 

 ������Sض���64אد��G��0�!א���¦�,���JH6����(ن���GWא���Npو��ن��א�،�|
�����ن�ذ

�8���א
��W$��ن�،�و-�����������������������-�]�
�).�א��G�9ل�א���*$�F�HI

�א-G.�א
�$�§�2و����0د9�Sد
.�א

���������f�wN64ذ����،����H��2�0��$�*�<��א������دא1��دون�2ن��6
?�$#"�-)��م�א��E Xق��)+����)��

���������������������.�G-א�

/)�����،�و��*�t�����cن�א��N6���Npن�-���kא���0)��ن�א�x>�6ق�2و�8�6د�����E Xא�א��

���و��0)��ن������������������������(��Z�G-و�]�

#G/���.��)����1 	�/����������82ن�א�q �.�وא
��Qو��א�.H��	�א�

���א����������Z�G�	-א���+��.G-א�#
�S�(6V �^����(��JH6��(�����1�(��F�HI
�N+�.���%د^�4
"�2د
.�א

��h/1�{��6��r��H(G��F�H�.�

 )٣/١٢/٢٠١٥ ق جلسة ٨٥ لسنة ٢١٨١٩الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 أن االشتراك في الجريمة يـتم غالبـا دون مظـاهر محسوسـة يمكـن االسـتدالل من المقرر

بها عليه ، ويكفي لثبوته أن تكـون المحكمـة قـد اعتقـدت بحصـوله مـن ظـروف الـدعوى 

تســتقي عقـيـدتها مــن ـقـرائن الحــال ، إال أـنـه ينبـغـي أن تـكـون تـلـك ومالبســاتها ولهــا أن 

الـقــرائن منصـــبة عـلــي واقـعــة التـحــريض أو االتـفــاق أو المســـاعدة ، وأن يـكــون اـلــدليل 

المـسـتمد منـهـا ـسـائغا ال يتـجـافى ـمـع العـقـل والمنـطـق ، وحـيـث دان الحـكـم المطـعـون فـيـه 

لحكــم يكــون قاصــرا وفاســد الطــاعنين دون بيــان ماهيــة االشــتراك فــي الجريمــة ، فــإن ا

 .االستدالل بما يبطله ويوجب نقضه 

 )٨/٢/٢٠٠٠ ق جلسة ٦١ لسنة ١٠٥٥٥ الطعن رقم(
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 ملا كان ذلك 

��������J���w
��8��6دوא���)������k2א�8��Gض�א(�&�$#�)��������(و��ن�א
9����Z��Iو8אق�2ن�א

������_�w6�?G��.A�" 2��12����א
	����،�و���6ع�����62	+#
4
�"�א<�=א�����2�0-�א���A.�ذ���

������������������،�����F8א�(�
א�	+��J*�א9ول�'	�eא
��I*��)+��א-=��K1�*��S}�وא�	)o!�$#"�א

���$��(H

����'��Qא���.c��א
	o$}�2�0و8א-

 بل أن الثابت أن املتهمني املضبوطني 
ـالمتهم  ـي معــرفتهم ـب ـا مــنهم ببـنـت شــفه تشــير إـل ـم ينطــق أـي ـفـي هــذا الواقعــة ـل

ســابقة تعاـمـل مـعـه أو أي شــيء ـمـن ـهـذا القبـيـل ، ـبـل أن أو أن هـنـاك التاســع 

قـد قطعـت بعـدم معرفتهـا بـالمتهم التاسـع  .. ؟؟؟؟؟/ الثابت أن المتهمة الثانية 

 .ولم يسبق لها مقابلته أو التعامل معه 

 واألكثر من ذلك مجيعه 

��������� �6�Lل�o@�*��b'�Hא���א9ول���Nن��..�-���א�	+�����J/6���"#$�J..�2ن�,��

��������.�coI
���������(��*�א��	+�Jא�+��.�א9وא�n?�،�وא
���N��"1��Iن���*�א��	+�Jא
���دس�وא
א

*�����I
4
���"��������k2א�8����Gض�..�)�وא�������	
و-����V�����8ن�א
�����6�Eא9ول�دو�0�S8א
�א-���G.�א


�ن�$#��"���	�����و6/�����ن������אد�א�/���م��/����و6(���/	
���)�8א���Q���Fم�א
������wא!�א����و64

���)�8א6����c�،�F	���H$oن�2�0
����و8א-����و4زא
��.�א�$����(H
�����..������2א
����6�Eא
����Q'�.."1���Iא�

������������������"1��I
��وא��ض�
#��6�Eא9ول��S�HN �6����?��0،��+���6/��م�א
���6�EאWj:$��وא�	א�

����������،�F8א�(��
��)�8א�Fא�	��������?�K	�F��(#+$�?6�+א
��wא!�و���אد��/�����Fא

��ن��)���א�	6���c

�������G :و2��6و8א-(#$.�

 أن الضابط املذكور ومن هنا يتضح جليا 

وذلـك ألنـه فـي الحقيقـة .. لم يورد ثمة دور للمتهم التاسـع �

والواـقـع مجـنـي علـيـه وفريـسـة لـهـذا التـشـكيل اإلجراـمـي إذ ـتـم بـيـع 

 .السيارات له وهو ال يعلم بأمر التالعب في أوراقها 
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 ا يؤكد يقينا برباءة املتهم التاسع مما هو مسند إليه ذوه
���د��..�,ن���
ط�א	وא���3&�ل�א	)&��ق�����3,���מ�א	���
���א	�����������3..�و����8ل��ن�ذ	������ 


�&���א	)&�����و)������		�)!��ن��	�������ن��	���&و������	����0�P&������������;س������<�����..

������+���א	�L#���4)����������ن�א	;������ن���(�8��0,ن�א	����د�א	�&���ق����د����"	�����ن�دو��א	���)!מ�א	)�


�����ن����(�������ن����������..�)!מ�)���+������ط�א�);�ق�א	��
ط�0	��و�ود�������و����1)�א	�ذو��ن�!(


��א	�)!�ون�אM*�ون�)�א	�Gאل�ن�
�8);�ق��+�א	�)!מ�א	)��+..��80,ن�ز�מ�
"ن������).�

 وهذا قول إفك خيالف احلقيقة لألتي 


����ن����>�A.�א �Eق��:$�م��������−�١)�������
��������G%א��h
�+��-��8א

�.��(�
����6tאد�ذ
������..�)��*�א��h

�Nن�-��-�م���א�א������
|�2�0-�א

�����*����.��4
��"����%אل�و��א���������*��N6و�������E1�!���/# �*���

�א�א�E Xق����$:
�.א
�)��.�'	6�e	����א

������د�א �Eق�����−�٢��h
)��و$��:�������..�2ن�2-�אل�אE�>و�o�����!��

�������(#$�?(
�tذא� �����G �"�#$��1د�א
H)��ع�א
�[�������..$*� /�A��6.�د

	
���tن�..��������J����Z��Yא���	+�Jא9ول�وא
����I*������א���	��א

א�	���X)+��و2ن�G(HP.�$+?�����..�ذ
|���G6�Xد
)�o$#"�א�E Xق�������

����	
�)�8א2�Fن� 	�Gد� o��G ��א
�.�	�����0א

..��2ن�א
9���Z��Iو8אق�1������(/6��W/6	��E!�و���د��A.�א ��Eق������������−�٣


����ن�����>�א ��Eق��)+������Jא��	��א
	�����وא�	+��ن������������������b('

��*��I
��8)�+����A.�$/��د��)��� ����������������xن�-����..�א9ول�وא��L��

��א
	�������،�و ���	���+#
�6*�א�	+����ن�א9ول�א
1V+W)����.�وא�����9ن�

��*��I

_ �h)��א
	�-)�����و��*��c���+������ن����6*�א����������..�وא�J+	

���2و2ن�و-t���Gن�ذ
|���G����%6م��������..�$#"�$/�د�א
H)��א����������8

و��د�A.�א �Eق���Jא
�J���Wو2ن�א
	���G?��6	��و����א(��^���������������

8^�
����8א��

�Gد^�وא
���Gא.�
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�٤−�������������������S_�`�����?�cא����
����ن����>��A.�א ��Eق�����א��	��12�

���J+��o$�.�A-�.�2و�-�א��.�2و�'	������e/.�����������..�*�א�	��(��Z�HI


��.���G��..���@9������	#��kو����	��G��"�E�6����+���oא�..�����2و2ن��������

�.�G����(/6���%6م�و��د�A.�א �Eق�

�٥−����X������h
 �Eق�-�ل����?�`_��L�*$�£ �1^�2و��������2ن�-�ل�א

��������
�(@���k�*������B4و�"K/ �..������������rم���-�����h
�#�����ن�א

4
��"� #��|�א
G/���د����?��k�	
وא���}�$#)�������*����X�^���L	�Wع�א

�������������	
̂�"�א���J����+(���8א��	��א =�w+��"ن������+و���Jא�	

�*��I
�"�.��Gn�Hن"�א9ول�وא

��,�;����و�ن���	����..�	����ن�ذ	������
��א	
���ن��)���J,ن�א	��ول�
�-�)�א��א	��)!מ������������א	>وא

�1و���ول����..�א	)��+��+� ����Kن�א	�)!���ن�
ط���ق�א8);��ق��	���א�)���4א	وא����3א	�א����������������������1

����&�ق�א	��)!מ����(���0و�ل��ن�א	&�����وא	وא�+�،�و1و������زמ�
3دמ�����מ�א8)!��מ�א	��>�ل����������������

+�
��א<��א	��)!מ���������3�	��>�����د�,و�د	�ل������	��5&)��،�و1و������د��������������)�א	)�
א	���<�

�.����1و����د�0	���

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا 

������������$#"�-�,"�א��,�ع�2ن�N'�0�ZHI6+���?�א��G�9ل�وא�/����kא
�[� 	��Nن���

������������o�����#+¤��8��k�0��G�,2و�و����+G��.���$�F8א��H$�0���Np��4���2אغ�א�،�. �q��82ن�א

���H)}�א���N'9م�وm��.��+N¢�*��N �X/����א
����ض�א
���^�-�S���Kא����wع������ ����(	���4�*

��Np�0א�� �Hc4�8�k��+��.G-א�
�.א
�/��s*���א-HW �.�k�.H)��א
/��1ن�$#"�א

 )٢/١٠/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة٢٩٧١الطعن رقم (
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"ن�>�����������������:�א	د	�ل�א	�א�+��دמ�و�ود�>���د	�ل���زמ�و�������-���0	���	מ�א	�)!מ�א	)�

و�אق��	�����א	������א��א	�
������0	�����Q����،ذא����ن�א	����د�������������,)زو�����و).�����4

א	�و%;�ن�א	�*)�5ن�
�*)	�Pد���)!מ�و*
��א)!מ�،�و�����*)	�0�Pدא�א��א	���و����د����������������

���P		��)!מ�א	��>�ل�,ن�������������������،��א�*د�وא����,و�אق�א	�	���و���وא�
)��*�ص�א	�����א

�5&����)-1�Pذא�א	)زو���؟؟�
�ل��	���א	3�س�����0)���מ�א	)��*�ص�,�د�		��)!מ���������������������


�)������������אא:و�אق�و1و����.�

 فإنه ملن املستقر عليه نقضا أن .. بداية 

��������������0�.�(1�1�/
6#:م��0א
	:و��6 �א���$#��א�	���	�_��אp/)/�.�،�و�������Z�1א��n��/pא

�����������������J/(�

��Qن�وא
�Eوض�،��?�y}�2ن� �Nن�-�n+.�$#"�א������@2�x#K �X�.(n��qא��אد�א

������Np$#"�א��1t��،و�������V������G62ن���Gن��0و�������*�وא�H��2ن����G6אp/)/.�2و�2ن�א�	

�����+#$��	G6�|
�	��h/1��H�..�א
	:وt���6ن�ذ���H(G���Npא�א���.و���X4ن�

 )٢٨/٢/١٩٤٩ ق جلسة ١٩ لسنة ٣٤٥رقم الطعن (

  وكذلك قضي أيضا بأن 
��א:&�מ����א	�وאد�א	���#������4,ن�)
����	��א	�زמ���وא	���ن��8�	��א	%ن��	���

,ن��-�)�ل��ل�&�מ�
�Oدא�������������و�����4وא8&)��ل�،�و�ن�א	-��ع����ون�א�O�א<א��א	���#����������

�������
�ن�א	�������وא	%��و�Pא	)������������،���	��
��ن�א	وא���3א	��)و�
��		�3و�,��

�����))&�ق�

����!����
��ن�א	وא���3א	وא�د��
�	��د����	;��א	
��ن��1و������������و�3����
�,ن��،�و�ن�א	��5ود��ن��

ل�א:��3ل�وא	���5د�א	)��))ون���!��,���ن�א	���������������������������������א	�و�وع�����&
<�


����Qل�,و�0
!��מ��)�3ذ������3)
��ن���د@��5&)����ن�������������������������
��80ون�א	&מ��-و��L
و,�����

�Nو�د	وא���3א��	�و������	ق�א�
��د����Kא	)ط�.�

 )٣/١٢/٢٠١٥ ق جلسة ٨٥ لسنة ٢١٨١٩الطعن رقم  (

  كما قضي بأن
ـمــن المـقــرر أن لمحكـمــة الموضـــوع أن تســـتخلص ـمــن أـقــوال الشـــهود وســـائر العناصـــر  

المطروحة أمامها علي بساط البحـث الصـورة الصـحيحة لواقعـة الـدعوى ، وأن تطـرح مـا يخالفهـا 

مـن صـور أخـري ، مـادام استخالصـها سـائغا مـسـتندا إلـي أدلـة مقبولـة فـي العقـل والمنطـق ولـهـا 

 .أصلها في األوراق 
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 )١٢/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٨٣٦٣طعن رقم ال(
 )٧/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤١١٨الطعن رقم (

 وكذا قضت بأن 

 ��������������������.�
��$#�"�����א-	����Z�G����*�2دn�h-و��+N'��(/ א��,�ع�2ن��.+N¢�"#$�{y

�.و$���0�Z��c�?k2�����kא9و8אق�

 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٢٢٩٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
عقمـت عـن مـيالد ثمـة دليـل كان الثابت من خـالل أوراق االتهـام الماثـل يتضـح أنهـا قـد و 

ويقيني علي علم المتهم التاسع بأن ثمة تزوير تم بمعرفة المتهمين اآلخرين باالشتراك مـع جازم 

ذلك أن الثابت من األوراق ، وعلي األخـص منهـا تقريـر مصـلحة الطـب الشـرعي .. أخر مجهول 

أن التزويــر كــان يــتم عــن طريــق اإلزالــة االلكترونيــة لحظــر البيــع ، .. لتــداعي المرفــق ملــف ا

وكتابـة اسـم المسـتفيد أو .. باإلضافة إلي اإلزالة الكترونية ألسم التاجر المشتري للسيارة ابتـداءا 

 ) .سواء كان المتهم التاسع أو المشتري منه مباشرة(المشتري األخير 

 إتقان شديد وحبرفيه ومترسوحيث أن هذا التزوير كان يتم ب

بـــل وينخـــدع ـبـــه .. بحيـــث ينخـــدع بـــه الـشـــخص العـــادي  

وـهــو ـمــا ـقــد ـكــان فـقــد تعامـلــت إدارات .. الموـظــف المتخصـــص 

المــرور المختلفــة بموظفيهــا وضــباطها ومســئوليها والمختصــين 

ـبـل .. وـلـم يكتشـفوا أمرـهـا .. فنيـا فيـهـا ـمـع تلـك األوراق الـمـزورة 

 .مي باسم المشتري األخير وقاموا باستخراج ترخيص رس
 فكيف ال ينطلي هذا التزوير علي شخص عادي مثل املتهم التاسع

�	#ن��ن��)�������א	����א��،�و	����	��س�*
���א�����א	)ز����Pوא	)زو����،�ذ	��������������������� 

��"���	���,ن��)-�����P..�,������א:5ل����د��د�س�
Q&د��Nدא�س�وزא���א	)�
����وא	)3	��מ����

�!.و�و�P�	���؟)زو�����ز�א	�*)5ون��ن�א	



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 

 

24 

 هذا كله باإلضافة إيل أن 

���������������J+4
)�����Y4��G��2�H �Z1م���-"�א��	�ZG(��]
�)�8א�Fא
������	
$o-.�א�	��א

���،���X)+��و2ن���������������..�
H��.��N?�א
	o$}�وא
	:و������6����#G
6�	�)?�$#"�א��	��א
	�����א�b(�

�����
�د�-����אHc	���א�2ن�א
	:و�F���G6�H��0����6و����א _� #��|�א��w
)�8א�����Fن���6	������Gr.�2'�����א

������?�k9א9و8אق��0א�|�#	
��8��Kא��F����w
�؟؟؟؟؟و$#�"���H)?�א���Iل�<���.�����..����Eg"�א

�F8א�(���#
�..���.����>�*�����8�(���
����9'����א
	������8؟؟؟؟؟א
��[�����w �Z��1=^�אG(Hم�����/ ����c�،�

)���.؟؟؟؟؟وG6�H��"#$�?Km.�2و��� ����8*�<��.�אل)�א(&�$#)

 يعها ألحد املتهمني اخلمسة األول ثم يقوم التاجر بب

 بنظام التقسيط ويتم سداد املقدم فقط 
�	��وמ�
)�3د�ل�א	;��)و���,و�א	�
�������������3؟؟؟؟؟>מ��)מ�א	)و5ل�:&د��و%;��-���אل�������


�ل�و��ن�����
�3ض�א:&���ن���)מ�������..���
ل��
	���Uن�א	���ل���..�0	��-*ص�,*���..�א	�5د���		)������

��ن�א	-�!ود�������و�د���<�ذ��..�و�+�*)מ��	��א	)3د�ل�����	��	���	دو�����,ن���دع�,�������!מ������..�	��


"@�-�<��ن�ذ	����������+�
ل�,د�א	-!ود�,ن��ن��ن��;�3ل�ذ	�����..�0	��א)�5ل��	מ�א	�)!מ�א	)�


�8-)�א���+�-*ص���!ول��د���..�	��1מ�א	�)!�ون��ن�א:ول�&)=�א	*��س��"��(&-"�

  مملا كان ما تقد
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���V�����#Gא
	:و�������������0���6و')�Z#@�bא9و8אق��*�A.�د
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  األخر اجلانب وعلي .. هذا 

  فإنه علي الفرض اجلديل املنكور بأن هذا املتهم كان يعلم

 ؟؟؟؟؟/ بأمر التزوير فإن حالة يف هذا الشأن كحال املدعو
�����
�
����-���;�و	���د���������������������מ�)�����ل(و��1و�א	-��*ص�א	��ذ@�א
)���ع�א	�-

،�א	�����א���؟؟؟؟؟وذ	��
و�5;����5&�3��4�ض����..���ن�א	��دس�&)=�א	>��ن����ن�א	�)!�ون��؟؟؟؟؟

��	����
�Gא	�����א:و�אق�,���5�א&��
�:و

أي مباـعـة بالتقســيط ) محروـقـة(أـنـه يعـلـم ـبـأن ـهـذه الســيارة �

وأن المبايعة الصـادرة لصـالحه مـزورة بـأن تـم .. ويعاد بيعها نقدا

) .. ؟؟؟؟؟/ محــو اســم المشــتري الحقيقــي للســيارة وهــو الشــاكي

 ).كمشتري(وتم كتابة اسمه ومعرضه 
 ومع ذلك فقد استبعدته النيابة العامة من االتهام 

 بادعاء انه حسن النية 

 ������������������V����#G6ن�����1V��X�����,4ذא����?cא����و���ذא�Fא���9א
�^���HW�6$#"�א�	

��������
��و12�.$�Hא��F8א�(�
������������א�	����و������y:م���א!���"�¢�و-." :و2��6و8אق�א���������

��(
4.�

 ذلك أن املستقر عليه نقضا أنه

����������.� �qع�א��,���Fא��	����������Z1و�F�1א�k�E �*��Z#@��-��Np)?�����.�א�

���2و����(G��.-8زو�8و�*��?����� 2�]
و��P*�א
	:و���6)��و-����$#"�دو�8א
�W$*�،�وא�G�9ل�א


)?�$#"�12��-�م�������
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���������F�Hc�"#$�?
���Sא��8�w.�،�و���6�.(E(و��6و�:	
����#G
��0'��א
�W$*�،�4ذ�א�	E"���������0א

��'/)/.��/��Kد�אV�>�0���Npن�א
�א-������������������������JH6�X�.#ذ
|��#���8�HGא�F$��.�¤+#.�و¤

����
��א
��ض�א���/m�Xم�،�و�N'9א�8א������^�
�^�-�S��Kא
8��wع���*���������y4א��Gوض�א

��h/1�{��6��rא��k�-ن��N6��(ن���GWא���Npن�אt��،ن��(H
���*�א
�,�¦�وאH(H� .�
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 )١٥/١/٢٠١٢ ق جلسة ٨٠ لسنة ٤٨٨٩الطعن رقم (
��:�א	��د	�ل�א	*����س���
�����8א�����	���ن�א:��5ول�وא	>وא א	����)����	�!���������<א�,ن�א	���5	&��و&��د�1

�د��	����������);��		)د	�ل��	��א-)�א��,و��	מ�א	�����G��@ذ�	زو���،�و�1و�א:����א(	��
��)!מ�


�א<��א	�)!מ�א	��>ل�����1و����د�0	���.�

 فاملستقر عليه يف قضاء النقض يف هذا الشأن أن 
ال يكفـي بذاتـه فـي التزويـر ، ولكنه صاحب المصـلحة المتهم بالمحرر المـزور مجرد تمسك  

ـه  ـراف الطــاعن التزوـيـر أو االشــتراك فـي  كمــا –نكــر ارتكابــه ويجحــد العـلـم بــه مــادام يـفـي ثـبـوت اقـت
فـإن الحـكـم إذ لـم يـدلل علـي قـيـام الطـاعن باالشـتراك فـي ارتـكـاب  –الحـال فـي الـدعوى المطروحـة 

ـي تــوافر القصــد الجنــائي ، يكــون مشــوبا بالقصــور فــي التســبيب  ـر وعــول فــي إدانتــه عـل التزوـي

 .والفساد في االستدالل متعينا نقضه واإلعادة 

 )٢٦/٢/٢٠٠٧ ق جلسة ٧٦ لسنة ٦٢٣٥١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

�������������������������Npدאم�א�������
�8-.�א�:و�F��Hc�0�"�EN6�X��8א
G#����	:و�6���|�+	
¤�د�א

���א
�^�-���8א
	:و2��6و�א<=>��)����
)?�$#"�2ن�א�	�
�.6/��א

 )٢٠/١١/١٩٧٦ ق جلسة ٣٧ لسنة ١٥٩٤الطعن رقم (
 )٤/٦/١٩٦٥ ق جلسة ٢٦ لسنة ٦٧١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 ������������و4زא!��F��Hc$/���א9و8אق�$�*���)oد��A.�د
)�?�6/�)&�و���زم�$#�"�א<�=א>�א���	

������N 8�0א����	
4
)�����������א�.�$�Hא��F8א�(�
2و�$#+���א
)/�)&��V�wن����א���������..�א
	:و2�0��6و8אق�א
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).�אn��q)��.�وא��1)��.�$��*� #��|�א�O���4
��"�..�א�������	
�#+���ذא�4ذن����)#��Vא���	��א

���>��K#�.��*�א
	:و����6�"���G/�����0'���א
�����������������JGn��H!!�א
	:و��6؟؟��Z1ذא���t�)ن����+א�	

�*��I
��)��������������8)�א9ول�وא
����*������و$#"�א�i@9א
��I*�א
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�������1/�א��X=دאد������د��S+/�م�����������������دא
�J��w،�و���א�G(��0�{`�6و�،�*+I
��/�م�א


�.	�/)����w��_`�.#n�P�{��Nو$.��*��1').�،�و�*�2�.('�1@�^�

 أما املتهم التاسع فقد كان يشرتيها بأقل من سعرها بألف 

 أو ألفني جنيه ثم يبيعها بذات الطريقة 
�������������������J��(�4؟؟�و��ن�>�מ����زو����,و�).(�����+���!ل�ذ	���
���,ن��-)���א	��)!מ�א	)�

&���)3ود��	��1ذא�א	�)!מ��	5��8� +�א8�)��L<�)��������ن���א<�א	)زو�����د��ن���)ط�,��

�.�ن�א	)��3ل����1ذ�Kא	����א��	و��ن��3	מ�
"���)زو���,و�א�!��

 ومع ذلك 

����������8��Nא���"
��qض�א��E

��^�א��	��א
	���������������..��1t��$#"�א�.�#�Kد��������..����1t�


)?�$#"�אX<=א>��0א
	:و2��6و�א
G#������،�و��������������W/6א!�����א�������������	#
�"EN �X���و'�

�������4
)��א�	������.�

بطالن الدليل املستمد من حتريات املباحـث ، وأقـوال حمررهـا : الوجه الثاني للرباءة 

حيال املتهم التاسع ، وذلك خللوها مـن بيـان مثـة دور ) عادل اإلمام/ الضابط (

هلذا املتهم يف الواقعة الراهنة ، فضال عن إقرار حمررها بعدم توصله إيل مـا إذا 

 يعلمون بأمر تزوير أوراقهـا مـن عدمـه ، وهـو مـا جيعـل كان مشرتي السيارة

 هذه التحريات عاجزة عن أن تكون دليل علي إدانة املتهم التاسع 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
علـي التحريـات باعتبارهـا معـززه أن تعـول فـي تكـوين عقيـدتها ولئن كان لمحكمة الموضوع  

 تصلح وحدها أن تكون دليال بذاته أو قرينة بعينهـا علـي الواقعـة إال أنها المن أدلـة ، لما ساقته 

فــي حــق قــد اتخــذ مــن التحريــات دلــيال وحيــدا علــي ثبــوت التهمــة وكــان الحكــم المــراد إثباتهــا ، 
 .فإنه يكون فضال عن فساده في االستدالل قاصرا في بيانه الطاعنين ، 

 )٩/٥/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
باعتبارهـا معـززه أن تعـول فـي تكـوين عقيـدتها علـي التحريـات لما كـان األصـل أن للمحكمـة  

قرينـة إال أنها ال تصلح ألن تكون من أدلة مادام أنها كانت مطروحة علي بساط البحـث لما ساقته 
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ل علـي ثبـوت قـد اقتصـر فـي التـدليأو دليال أساسيا علي ثبوت التهمة ، وكان الحكم المطعـون فيـه 

فــإن الحكــم حــق الطــاعن علــي تحريــات الشــرطة دون أن تكــون معــززة بأدلــة أخــري ،  فــيالجريمــة 

يـكـون ـقـد بـنـي عـلـي عقـيـدة حصــلها ـمـن رأي محــرر محضــر التحــري ـمـن تحرـيـه ال عـلـي عقـيـدة 

 .استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو يعيبه بالقصور والفساد في االستدالل 

 )٢٦/١/٢٠١٤ ق جلسة ٤ة  لسن٦٥٠٥الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 

א
	���Er�x#�K �X�F�6د����2ن� ��Nن�د
�)����o)�����א ���4ذ���"���G �Xو�2ن� ��Nن������������������������ 

��������������������G62ن��"�
4����N
��¨'X��h	�FX�+א
�K.�وא
�oWHن�وא
��Kق�وאH'�K
¤�د�28^�

����������������-8����H62ن���(W	��6�8�Kא�א����*����E���",�/
8���و6	��د�،�و'	6�e	�/��א�K�����	�

�F�HcU1�1).��0א�/

)?�و�8�/6-)+	��א�
�.$#"�א
 )١٩/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٣٢٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
.. طبيــق جملــة المفــاهيم والثوابــت أنفــة البيــان علــي أوراق وواقعــات االتهــام الماثــل وبت 

علـي اشـتراك قـد عقمـت عـن مـيالد ثمـة دليـل ) كمـا أشـرنا سـلفا(جـالء أن هـذه األوراق بويتضح 

.. أو أنه يعلـم بهـذا التزويـر أصـال .. المتهم التاسع في واقعة تزوير أوراق السيارات المباعة له 

وعلي فرض صحة التحريات وأنها يمكن اتخاذها دليال علي إدانة (األمر الذي يضحي معه ظاهرا 

لماـثـل ـفـي ـهـذه  أن تـلـك التحرـيـات ـهـي وـحـدها الـتـي أشــارت إـلـي اشــتراك الـمـتهم ا)الـمـتهم الماـثـل

وبالتالي فهي غير صالحة وحدها ..  ويؤكد صحة هذا الزعم عززالواقعة ، وال يوجد باألوراق ما ي

ألن تكون دليل إدانة حياله فهي ال تعدو أن تكون مجرد رأي لمحررها يخضع الحتمـاالت الصـحة 

 .والبطالن والصدق وعدمه بما يجدر طرحها وعدم التعويل عليها 

 قق يف االتهام املاثل ذلك أن الثابت وهذا عني ما حت

  أنه قد تضمن ما يلي؟؟؟؟؟من خالل حمضر التحريات املؤرخ 

من خالل فحـص جميـع المعلومـات والتحـري السـري أكـدت " 

من أن المتهمين .. التحريات صحة أقوال المجني عليهم الثالثة 

 يكونــون فيمــا بيــنهم تشــكيال عصــابيا األول حتــى الخــامسمــن 
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 النصــب علــي مكاتــب بيــع الســيارات وذلــك بشــراء تخصــص فــي

ســيارات مــنهم بنظــام التقســيط ثــم إعــادة بيعهــا نقــدا ألشــخاص 

وذـلـــك بـعـــد تـســـليمهم للمـشـــترين خطاـبـــات ـتـــرخيص .. آـخـــرين 

 .بأسماؤهم مزورة ومنسوبة لمكاتب أخرى 
 أنهم ) ثامنوالوالسابع السادس (ثم قررت بشأن املتهمني 

�53
��وא	�&���ن�	!מ�وא	��و	�ن�	�3	����א	�)ز���ن�	!ذא�א	)-�ل�א	

� �א	)���ط(א	-�א< 
�%�מ� �א:و#ل�) ���א	*� �א	�)!��ن ���دون ��وא� 
"ن

��
��د�����.א	����א

 ومن ثم 

يتضــح يقيـنـا أن تحرـيـات المباـحـث ذاتـهـا ـقـد خـلـت ـمـن ثـمـة  

دور أو فعل منسوب للمتهم التاسع ، أو ثمة إشارة إلـي اسـمه ، 

ـه  ـث اعتبرـت ـذين وقعــوا مــن المشــترين ) فعــل كــذلكوهــو بال(حـي اـل

فريســـة ذـلــك التشـــكيل العصـــابي اآلـثــم ، وـبــاعوه ســـيارات يوـجــد 

 .تزوير في أوراقها 
 وحيث قرر الضابط .. هذا 


"ن�)&���)��	מ�))و5ل�0	�����0ذא��ن�א	�-)�ون��3	�ون�
"���א	)زو������ن��د����،�������������� 

�.و
�	)�	�����0ذא���وא�&����א	�����ن��د��

 ات املباحث إيل هذا احلد تعترب دليل براءة فإن حتري

 للمتهم التاسع وليس دليل إدانة 
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 وإذ فوجئ الضابط بهذا التساؤل فقد حاول إنقاذ حترياته

 )الذي حتقق بالفعل بشأن املتهم التاسع(من البطالن 
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 ومما تقدم يتضح .. ملا كان ذلك 
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 التحريات قد تفرد بالقول بوجود اتفاق حمرر حمضر أن وهو األمر الذي يؤكد ب

 ومل يعزز هذا القول بثمة دليل أخر مما يؤكد عدم جواز التعويل عليه 

  باإلضافة ملا تقدم
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�ليس هذا فحسب 
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 بشــراء الســيارات مــن المجـنـي عـلـيهم بالتقســيط بعــد ـمـن األول حـتـى الخــامسبقـيـام المتهمــين  �
ســداد مقــدم اـلـثمن واســتالم الســيارات وأوراق الـتـرخيص الصــحيحة مــن المجـنـي علــيهم مؤشــر 

 .عليها بحظر البيع وحفظ الملكية للبائع 
 اـلــذين ـبــل أنـهــم ـهــم..  يحضـــرون واقـعــات البـيــع الـســادس إـلــي الـثــامنـمــن وأن المتهـمــين  �

 ٧ ، ٦(يدفعون بالمتهمين الخمسة األول لشراء السـيارات بأسـماؤهم علـي أن يقـوم المتهمـون 
 .بسداد المقدمات من أموالهم  ) ٨، 
بإعـادة بيـع تلـك السـيارات بأســعار ) ـمـن األول حتـى الثـامن(سـالفي الـذكر ثـم يقـوم المتهمـين  �

بعـد إعطـائهم مبايعـات وشـهادات ) حسـني النيـة(تقل عن سعر السـوق ولألشـخاص آخـرون 
 .ملكية مزورة 

 وإيل هنا يتأكد

أن حتى التحريات النهائية قد قطعت بانتفـاء وجـود أي دور  

وأن هـــذا .. للـمــتهم التاســـع بـهــذه الواقـعــات محـــل هـــذا االتـهــام 

 .ر االتهام محصورا في المتهمين الثمانية أنفي الذك
 وهذا يؤكد يقينا بأن التحريات تشري إيل براءة املتهم التاسع 

 مما هو مسند إليه مبا ال يصح وصفها بأنها دليل إدانة 

 وحيث أن املستقر عليه نقضا يف هذا الشأن 
لمــا كــان مــن المقــرر أن األحكــام يجــب أن تبـنـي عـلـي األدـلـة الـتـي يقتـنـع بهــا القاضــي بإداـنـة  

ادرا ـفـي ذـلـك عــن عقـيـدة يحصــلها هــو ممــا يجرـيـه ـمـن التحقيـقـات مســتقال ـفـي الطــاعن أو ببراءـتـه صــ
تحصيل هذه العقيـدة بنفسـه ال يشـاركه فيهـا غيـره وال يصـح فـي القـانون أن يـدخل فـي تكـوين عقيدتـه 
ٕبصـــحة الواقعـــة التـــي أقـــام قضـــائه عليهـــا أو بعـــدم صـــحتها حكمـــا لســـواه وأنـــه وان كـــان األصـــل أن 

ن عقيدتها علي التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلـة طالمـا أنهـا للمحكمة أن تعول في تكوي
كاـنـت مطروحــة عـلـي بســاط البحــث إال أنـهـا ال تصــلح وحــدها ألن تكــون قريـنـة معيـنـة ودـلـيال أساســيا 

ولمـــا كـــان الثابـــت أن ضـــابط المباحـــث ـلــم يـبــين للمحكمـــة مصـــدر تحرياتـــه .. عـلــي ثـبــوت الصـــحة 
ها أن تــؤدي إلــي صــحة مــا انتهــي إليــه فإنهــا بهــذه المثابــة ال تعــدو أن معرفــة مــا إذا كــان مــن شــأنل

تكــون مجــرد رأي لصــاحبها تخضــع الحتمــاالت الصــحة والــبطالن والصــدق والكــذب إلــي أن يعــرف 
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مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضي منه بنفسه حتـى يسـتطيع أن يبسـط رقابتـه علـي الـدليل ويعـذر 
ٕأو عـــدم إنتاجـــه وان كانـــت المحكمـــة فـــي تاجـــه فـــي الـــدعوى ٕبتقيـــة مـــن حيـــث صـــحته أو فســـاده وان

حصـلت أســاس اقتناعهـا عـلـي رأي محــرر محضـر التحرـيـات ـفـإن حكمهـا يـكـون ـقـد بنـي عـلـي عقـيـدة 
حصلها الشاهد من تحريه ال علي عقيدة اتصلت المحكمة بتحصـيلها بنفسـها فـإن ذلـك يعيـب الحكـم 

حاجــة إلــي بحــث بــاقي مــا يثيــره الطــاعن مــن يــه ممــا يتعــين معــه نقضــه واإلحالــة بغيــر المطعــون ف
 .طاعنه 

 )٣٩٢-٧٩ -٢٤ س ١٨/٣/١٩٨٣نقض (
 )٣٣٤-٦٢-١٩ س ١٨/٣/١٩٦٨نقض (

النيابة العامـة بشـأن هـذه الواقعـة ، بـدءا مـن عـدم قصور حتقيقات : الوجه الثالث 

استدعاء املتهم املاثل إلبراء ساحته مما هو مسند إليـه وتقـديم مـا حتـت يـده 

 تؤكد حسن نيته وانقطاع صلته مبـا ارتكبـه املتهمـون اآلخـرون من مستندات

مرورا بقصور التحقيقات لعدم التوصل لشخص القائم بالتزوير حتديدا ، وصوال 

 إيل الزج باملتهم يف براثن هذا االتهام رغم انعدام وجود أدلة بشأنه 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢١٤حيث نصت املادة 
وأن األدـلـة عـلـي النياـبـة العامــة بعــد التحقـيـق أن الواقعــة جناـيـة أو جنحــة أو مخالفــة إذا رأت  

اـلـدعوى ـفـي مــواد  وترـفـع، ............. الـطـاعن كافـيـة رفـعـت اـلـدعوى إـلـي المحكـمـة المختصــة ، 
 أو مــن يـقـوم مقامــه إـلـي محكمــة الجناـيـات بتقرـيـر اتهــام تـبـين المـحـامي الـعـامالجناـيـات بإحالتهــا مــن 

جريـمـة المســندة إـلـي الطــاعن بأركانـهـا المكوـنـة لـهـا وكاـفـة الظــروف المشــددة أو المخفـفـة فـيـه ال

 وينـدب أقـوال شـهوده وأدلـة اإلثبـات ومواد القانون المراد تطبيقها ، وترفق به قائمـة بمـؤدي للعقوبة
إذا المحامي العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلـي محكمـة الجنايـات 

ـلـم يكــن ـقـد وكــل محامـيـا لـلـدفاع عـنـه ، وتعـلـن النياـبـة العامــة الخصــوم ـبـاألمر الصــادر باإلحاـلـة إـلـي 
 .محكمة الجنايات خالل العشرة أيام التالية لصدوره 

 ويف هذا املقام استقرت أحكام حمكمة النقض علي أن 
 – أثــره –يــة  إجــراءات جنائ٢١٤إقامــة الــدعوى الجنائيــة علــي خــالف مــا تقضــي بــه المــادة  

 ، وجــوب أن يقتصــر حكــم المحكمــة االســتئنافيه عـلـي القضــاء ـبـبطالن المحكـمـة بـهـاانعــدام اتصــال 
  . تعلق بطالن الحكم لهذا السبب بالنظام العام–وعدم قبول الدعوى الحكم المستأنف 
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 )٢٦/٤/١٩٩٢ ق جلسة ٥٩ لسنة ١٥١٨٠الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
مهـمـا ـكـان نوـعـه فـهـو مـحـل للطـعـن ات التحقـيـق االبتـدائي كـل ـمـا يكـون ـمـن خـلـل فـي إجــراء 

أمام محكمة الموضوع ، والمحكمة تقدر قيمة هذا الطعن كما تقدر كل دليـل يقـدم لهـا وتحكـم فـي 

 .وال تستطيع أن تلغي التحقيق أو تعيد القضية لسلطة التحقيق ثانيا الموضوع بما تحكم به 
 )٢٧٦ ص ٢القانونية ج  مجموعة القواعد ٢١/١٢/١٩٣١طعن بتاريخ (

 ملا كان ذلك
يتضـــح ...  القانونـيــة والقضـــائية أنـفــة البـيــان عـلــى أوراق االتهـــام الماـثــل وبتطبـيــق المـفــاهيم

 أن هـنـاك العدـيـد مــن اإلجــراءات الـتـي كــان عـلـى النياـبـة العامــة اتخاذهــا وصــوال لوجــه الحــق وبـجـالء
 ذلـك االتهـام المشـوه الـذي ال سـند عنـهاألمر الذي تولـد  .. إال أنها أمسكت عن ذلكفي الـدعوى ، 

وـهـذا ـبـال شـك يعـيـب تحقيقـات النياـبـة العامـة بالقصــور الشـديد اـلـذي تـعـددت .. لـه وال دليـل عليـه 

 :وذلك على النحو التالي ..  صورة من خالل عدة أسباب 

  األول القصور وجه     
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 حيث أنه من نتاج هذا التحقيق 
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 هذا وبرغم جوهرية 
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 وهو ما يؤكد يقينا 
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ومن جملة ما تقـدم يضـحي ظـاهرا أن ثمـة إجـراءات وتحقيقـات كـان علـي .. لما كان ذلك  

النيابة إجرائها إال أنها لم تفعل بما يؤدي إلي قصور التحقيقات وبطالن مـا انتهـت إليـه مـن أمـر 

 بما يسلس نحو ثبوت براءة المتهم الماثل مما هو مسند إليه  إحالة

أنه من خالل مجلة املسـتندات املقدمـة مـن املـتهم املاثـل إيل  :  للرباءةالوجه الرابع

لعـدم عدالة اهليئة املوقرة ، والتـي مل يسـتطيع تقـدميها إيل النيابـة العامـة 

ءة املتهم املاثل مما هـو يستقيم دليل قاطع ودامغ علي برا.. استدعائه قانونا 

 تيةمسند إليه وهو ما يتضح من خالل احلقائق اآل

 فقد تقدم املتهم املاثل باحلافظة األويل التي طويت علي : احلقيقة األويل 
عـن ) بـائع(وبـين المـتهم األول ) مشـتري(اصل عقد بيع سيارة محرر فيما بين المتهم التاسـع 

  ؟؟؟؟؟م ترخيصها الحقا برقم  والتي ت؟؟؟؟؟ موتور رقم ؟؟؟؟؟السيارة شاسية رقم 
ومـــن  " ؟؟؟؟؟" لصـــالح  " ؟؟؟؟؟شـــركة "  أن هـــذه الســـيارة بيعـــت مـــن والثابـــت بالتحقيقـــات

بنظــام ) المتهمــة الرابعــة(؟؟؟؟؟/ وهــذا الشــاكي قــام ببيعهــا للمــدعوة  .. ؟؟؟؟؟/ األخـيـرة إـلـي الشــاكي 
 .القسط 

الـذي .. اد التشـكيل العصـابي ومـنهم المـتهم األول  بتسـليمها لبـاقي أفـرومن ثم قامت األخيـرة
توجــه إلــي المــتهم التاســع وأوهمــه بأنــه مالــك الســيارة ويرغــب فــي بيعهــا فقــام المــتهم التاســع بشــرائها 
بموجــب العقــد طــي هــذه الحافظــة الــذي حــرر فيمــا بينــه وـبـين المــتهم األول والممهــور بتوقيــع المــتهم 

علــي طلــب إحالــة هــذا العقــد للطــب الشــرعي إلثبــات صــحة وهــو األمــر الــذي يصــمم معــه .. األول 
وذـلـك بعــد اســتكتابه ليتأكــد لعداـلـة الهيـئـة المــوقرة مســئولية المــتهم األول .. توقـيـع المــتهم األول علـيـه 



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 

 

38 

وهـو مـا يسـتتبع اسـتدعاء المسـئول .. عن هذه السيارة وكذا حسن النية المتهم التاسـع وبـراءة سـاحته 
 لسؤاله عن كيفية تغيير الخطاب الخـاص بهـذه السـيارة ؟؟؟؟؟ص لدي عن استخراج خطابات الترخي

حيـث أن المـتهم التاسـع حينمـا حضـر إليـه هـذا  .. ؟؟؟؟؟/ من اسم المبلغ إلي المشـتري الـذي يـدعي
المشتري طلب من المتهم األول أوراق الملكية والترخيص فأحضر له خطـاب باسـم المشـتري مباشـرة 

 .نه المسئولين بشركة أباظةوكيفية حدوث ذلك يسأل ع.. 
وحيث أن الثابت أن التالعب والتزوير في المبايعات والفواتير قد تـم بتقنيـة عاليـة جـدا بالغـة 

 .الدقة بحيث ينخدع بها المختص قبل الشخص العادي وتحمله علي االعتقاد بصحتها 
لـذلك ..  الـذكر ومن ثم يتجلى أن هـذا التزويـر يـتم بمعرفـة المـوظفين التـابعين للشـركات أنفـة

 .يخرج بهذه الصورة المطابقة لألصل 
وحيــث كــان ذلــك وكانــت النيابــة العامــة قــد قصــرت عــن تحقيــق مــا تقــدم رغــم جوهريتــه ـفــي 

 .األمر الذي يعيب تحقيقاتها بالقصور .. إثبات انتفاء صلة المتهم التاسع بالواقعة الراهنة برمتها 
ثابتـة أنفـة الـذكر والتـي أكـدت فـي جملتهـا بانتفـاء لما كـان ذلـك ومـن جملـة األدلـة والحقـائق ال

 .صلة المتهم التاسع بالواقعة محل هذا االتهام 
وهــو األمــر الــذي يوصــم تحقيقــات النيابــة بالقصــور وتبــين معــه أن المــتهم لــو كــان قــد أعلــن 
 أعالنــا صــحيحا لكــان توجــه وأدلــي بأقوالــه وتبــين أنــه مجنيــا عليــه ولــيس مــتهم وقــد اعتبــرت النيابــة
آخـــرين ـمــوقفهم كموـقــف الـمــتهم مجنـيــا علـيــه وهـــو األـمــر أيضـــا اـلــذي يؤـكــد فســـاد تحرـيــات المباحـــث 
وانعــــدامها ويؤكــــد عــــدم جــــديتها ومــــن ـثـــم ـفـــإن المــــتهم يـلـــتمس مناقشــــه ضــــابط الواقعــــة اـلـــذي ســــطر 
التحرـيـات وذـلـك لعجزهــا عــن تقــديم أي دلـيـل قـبـل المــتهم ـبـل أن التحرـيـات قــد جــاءت عـلـي اســتحياء 

ؤال ضابط الواقعة عما إذا كان المتهم التاسع مشترك بالواقعة من عدمه وذلك بعـد إجـراء بمناسبة س
وفي نهاية سؤال ضابط الواقعة فـي .. التحريات األولي التي جاءت خلوا تماما من ذكر اسم المتهم 

 علـي ٕنهاية األحداث قرر بأن المتهم التاسع شريكا معهم دون أن يورد ذلك بتحرياته وانمـا كـان بنـاء
 .وهو األمر الذي يؤكد فساد التحريات .. سؤال من النيابة 

 فقد تقدم املتهم املاثل باحلافظة الثانية التي طويت علي : احلقيقة الثانية 
اصل عقد بيع سيارة محرر فيما بين المـتهم التاسـع كمشـتري والمـتهم األول كبـائع وذلـك عـن 

  .؟؟؟؟؟السيارة رقم 
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رقـم ؟؟؟؟؟ وتحقيقـات أن هـذه السـيارة فـي األصـل تحمـل رقـم شاسـية وحيث أنه قد تبين من ال
ومـــن هـــذه الشـــركة األخيـــرة  " ؟؟؟؟؟" إلـــي شـــركة "  ؟؟؟؟؟" وقـــد تـــم بيعهـــا مـــن شـــركة ؟؟؟؟؟موتـــور 

المتهمـة  (؟؟؟؟؟/ وأن هـذا األخيـر قـد قـام ببيعهـا للمتهمـة  .. ؟؟؟؟؟/ لصالح معرض المجنـي عليـه 
 .بنظام القسط ) الثانية

وـبـالعودة إـلـى عـقـد البـيـع المحــرر مــن المــتهم األول لصــالح المــتهم التاســع بشــأن هــذه الســيارة فـقـد    
يتحمـل المسـئولية كاملـة ) المتهم األول (ُأثبت فيه أن هذه السيارة خالية من ثمة حقوق آلخرين وأنه 

 .. السيارة في حالة ظهور خالف ذلك وهو ما يؤكد حسن نية المتهم التاسع حال قيامه بشراء هذه 
ً   فضال عن ذلك فقد سلم المتهم األول المبايعـة المـدون عليهـا إسـم معـرض المـتهم التاسـع لألخيـر 

 :في وجود شهود هم 
 ؟؟؟؟؟ -
 ؟؟؟؟؟ -

 ؟؟؟؟؟ -

 ؟؟؟؟؟ -

   واـلـذين أفرغــوا شــهادتهم تـلـك ـفـي األـقـرار الموـثـق المـقـدم ـبـين ـيـدي عداـلـة المحكمــة المــوقرة  واـلـذي 
 لشراء سـيارة وتقـابلوا مـع ؟؟؟؟؟) معرض المتهم التاسع (؟؟؟؟؟ين بمعرض تضمن أنهم كانوا متواجد

وكـان المـذكوران يبيعـان ) المتهم األول ( ؟؟؟؟؟/ومع شخص يدعي ) المتهم الثامن (؟؟؟؟؟/ المدعو
ســـيارتين ماركـــة ســـوزوكي لمـعــرض المـــتهم التاســـع وـتــم تســـليم الســـيارتين للمـعــرض الخـــاص ـبــالمتهم 

الخاصة بتلك السيارات وذلك من يد المتهمـين األول والثـامن وهـو مـا يلـزم معـه التاسع وكذا األوراق 
ًستدعاء هؤالء الشهود أمام المحكمة لسماع أقوالهم تأكيدا علـى بـراءة سـاحة المـتهم التاسـع مـن ثمـة ا

 .إتهام 
اقي ً   فضال عما تقـدم فقـد إتضـح مـن خـالل التحقيقـات أن المتهمـة الثانيـة قـد قامـت باالتفـاق مـع بـ

 كما ورد علـى لسـانها بالتحقيقـات أنهـا – حسن النية –المتهمين على بيع هذه السيارة للمتهم التاسع 
ال تعـــرف المـــتهم التاســـع وال توجـــد صـــلة بينهمـــا وهـــو مـــا يقطـــع بعـــدم إشـــتراكه فـــي تزويـــر المبايعـــة 

 .الخاصة بتلك السيارة 
 فبــإطالع ًعيــدا عــن المــتهم التاســع   وفــي خصــوص ثبــوت تزويــر المبايعــة الخاصــة بتلــك الســيارة ب

علـــي المبايـعـــة الـمـــزورة ) .. المشــــتري األصـــلي لتـلـــك الســــيارة ( مصـــطفي شــــحاتة / المجنـــي علـيـــه 



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 

 

40 

بعـدما تبـين أن اسـمه كمشـتري قـد تـم تعديلـه ووضـع إسـم المـتهم .. المرفقة بملف السيارة آنفة الذكر 
 باالشـــتراك مـــع ؟؟؟؟؟ـفــة أحـــد مـــوظفي أـقــر صـــراحة ـبــأن هـــذا التعـــديل ـتــم بمعر.. ًالتاســـع ـبــدال مـنــه 

 الذي منح الموظف المذكور ألف جنيـه إلجـراء هـذا التعـديل ودلـل علـي ذلـك ؟؟؟؟؟/ شخص يدعي 
ولـم يوجـه ثمـة إتهـام ...  مدون بالقلم الرصاص علي المبايعة بعـد تعـديلها ؟؟؟؟؟/ بأن اسم المدعو 

 .للمتهم التاسع أو يقرر بإشتراكه في التزوير 
البائعـة للسـيارة محـل الحـديث لصـالح  .. ؟؟؟؟؟/ ا تأكد مـن أقـوال الممثـل القـانوني لشـركة    وهو م

فقـــد أقـــر المـــذكور .. والمعدلـــة مبايعتهـــا لتصـــبح لصـــالح المـــتهم التاســـع  .. ؟؟؟؟؟/ المجنـــي عليـــه 
بصحة كافة األختـام والتوقيعـات الموجـودة علـي المبايعـة وأنهـا صـادرة عـن الشـركة ممـا يؤكـد صـحة 

 من أن تعديل هذه المبايعة تـم بمعرفـة موظـف بالشـركة البائعـة ؟؟؟؟؟/  جاء بأقوال المجني عليه ما
 وحـيــث أـنــه ـمــن المعـلــوم أـنــه إذا ـتــم التـعــديل ـفــي أي مســـتند بمعرـفــة ؟؟؟؟؟/ باالشـــتراك ـمــع الـمــدعو 

 .فإنه يتم وضع الختم علي هذا البيان المعدل .. الجهة المصدرة له 
األمـر الـذي .. ة بـأن األختـام صـحيحة وسـليمة وصـادرة عـن الشـركة وحيث أقر ممثل الشـرك

وذلـك تأكيـدا .. يؤكد أن التعـديل تـم بمعرفـة الشـركة أو أحـد موظفيهـا وتـم الخـتم بخـاتم الشـركة عليـه 
 أعطــي أـلـف جنـيـه ألحــد ؟؟؟؟؟/ لمصــداقية المجـنـي عليــه فيمــا قــرره فــي هــذا الشــأن مــن أن المــدعو

ايعـة وهـو مـا يلـزم معـه إسـتدعاء المجنـي عليـه سـالف الـذكر وكـذا ممـثـل مـوظفي الشـركة لتعـديل المب
وهـــو الســـبب الـــذي مـــن أجلـــه يلـــتمس المـــتهم التاســـع مناقشـــة شـــهود اإلثبـــات وكـــذا ..  ؟؟؟؟؟شـــركة 

 . لمناقشتهم علي ضوء ما ورد ذكره ؟؟؟؟؟المجني عليه أنف الذكر وممثل شركة 
صــلة تماـمـا عـن واقـعـات االتـهـام الماثـل وعـلـي األخــص    وهـذا كـلـه يؤكـد أن الـمـتهم التاســع منبـت ال

واقعــة تزوـيـر المبايعــة باســمه لوجــود دالـئـل قاطعــة عـلـي أنهــا تمــت بمعرفــة الشــركة مصــدرة المبايعــة 
 .بالمشاركة مع آخرين ليس من بينهم من بعيد أو قريب المتهم التاسع 

 لتي طويت علي فقد تقدم املتهم املاثل باحلافظة الثالثة ا: احلقيقة الثالثة 
 اسع كمشتري والمتهم األول كبائع  والمحرر بين المتهم الت؟؟؟؟؟اصل عقد بيع السيارة رقم 

" لصـالح شـركة " ؟؟؟؟؟"وقد ثبت من التحقيقات أن هذه السـيارة كـان قـد تـم بيعهـا مـن شـركة 
 ؟؟؟؟؟/  األول  والـذي قـام ببيعهـا للمـتهم؟؟؟؟؟/ ومن هذه الشركة األخيرة إلي المجني عليـه " ؟؟؟؟؟

 .بنظام القسط 
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ويبين من حرص المتهم التاسع علي تحرير هذا العقد والعقود األخرى مع المتهمين أنـه كـان 
 .حسن النية وأنه بذل عناية الرجل العادي حال شراؤه لسيارات محل الدعوى الماثلة 

علـى إشـتراك أضف إلي ذلك عجز النيابـة العامـة ومـن قبلهـا الشـرطة علـي تقـديم دليـل واحـد 
 .المتهم التاسع في واقعات الدعوى أو أن له عالقة بها 

مــن خــالل "  واـلـذي أورد محــرره أـنـه ؟؟؟؟؟بمطالعــة محضــر التحرـيـات المــؤرخ وهــو مــا يـبـين 
مـن .. فحص جميع المعلومات والتحري السري أكدت التحريات صحة أقـوال المجنـي علـيهم الثالثـة 

 يكونــون فيـمــا بيــنهم تشــكيال عصــابيا تخصــص فــي النصـــب أن المتهمــين مــن األول حتــى الخــامس
علي مكاتب بيع السيارات وذلك بشـراء سـيارات مـنهم بنظـام التقسـيط ثـم إعـادة بيعهـا نقـدا ألشـخاص 

 .وذلك بعد أن يسلموا المشترين خطابات ترخيص بأسماؤهم مزورة ومنسوبة لمكاتب أخرى ..آخرين
ضره مـا توصـل إليـه مـن تفاصـيل التصـرف فـي ليس هذا فحسب بل أورد السيد الضابط بمح

التـي تـم تغييـر مبايعتهـا الصـادرة ) ؟؟؟؟؟(وفي معرض ذلك ذكر السيارة رقم .. كل سيارة علي حدة 
 . إلي معرض المتهم التاسع ؟؟؟؟؟من شركة 

هذا وبرغم ظهور أسم المتهم التاسع فـي هـذه المبايعـة  فقـد اعتبـره الضـابط مجـري التحريـات 
ولــم ينطــق فــي حقــه ببنــت شــفه تشــير إلــي توصــل تحرياتــه نحــو .. علــيهم حســن النيــة مــن المجنــي 

 .اشتراك المتهم التاسع في هذه الواقعة محل ذلك االتهام 
األمر الذي يؤكد بـراءة المـتهم التاسـع .. مع خلو محضر التحريات المبدئي من ذلك .. هذا 

م بالضــرورة إســتدعاء محــرر ذـلـك المحضــر مــن ثمــة اتهــام قــد ينســب إلـيـه بالمخالفــة ـلـألوراق ويســتلز
 .لمناقشته أمام المحكمة بإعتبار أقواله تضاربت في خصوص دور المتهم التاسع 
أمــام ) ؟؟؟؟؟/الرائــد(كمــا انــه يــدل علــي بــراءة المــتهم أقــوال الســيد الضــابط مجــري التحريــات 

يهــا مــن قرـيـب أو بعـيـد إـلـي فـلـم يشــر ف.. النياـبـة العامــة عـقـب إجراـئـه التحرـيـات المبدئـيـة أنـفـة اـلـذكر 
 اشتراك المتهم التاسع في الجريمة بأي من عناصرها 

ٕوقد اقتنعت النيابة العامة بذلك بدليل أنها عقب سـماعها ألقـوال الضـابط المـذكور واطالعهـا 
عـلـي محضــر تحرياـتـه أمــرت ـبـالقبض عـلـي المتهمــين مــن األول حـتـى الخــامس وـلـم ـتـورد ـفـي قرارهــا 

 .متهم التاسعهذا أي إشارة إلي ال
 األمر الذي يعد دليال قاطعا علي انتفاء صلة المتهم التاسع بواقعات االتهام الماثل 
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 فقد تقدم املتهم املاثل باحلافظة الرابعة التي طويت علي : احلقيقة الرابعة 
) ـبـائع(وـبـين المــتهم الـثـامن ) مشــتري(اصــل عـقـد بـيـع ســيارة المحــرر فيمــا ـبـين المــتهم التاســع 

 والثابـت ؟؟؟؟؟ والتي تم ترخيصها الحقـا بـرقم ؟؟؟؟؟ موتور رقم ؟؟؟؟؟ السيارة شاسية رقم وذلك عن
ومــن األخيــرة إلــي  " ؟؟؟؟؟شــركة " لصــالح " ؟؟؟؟؟ شــركة " بالتحقيقــات أن هــذه الســيارة بيعــت مــن 

ـثــم بنظـــام القســـط ) المتهـمــة الثانـيــة (؟؟؟؟؟/ وهـــذا الشـــاكي ـقــام ببيعـهــا للمـــدعوة  .. ؟؟؟؟؟/ الشـــاكي 
قامـــت األخـيــرة بتســـليمها إـلــي المـــتهم الـثــامن اـلــذي توجـــه إـلــي المـــتهم التاســـع وأوهمـــه بصـــحة وضـــع 

 .فوافق المتهم التاسع علي الشراء .. وسأله أن كان يرغب في شرائها .. السيارة قانونا 
ومن ثم فقـد حـرر العقـد طـي هـذه الحافظـة بينـه وبـين المـتهم الثـامن إلثبـات مسـئولية األخيـر 

وحـيـث أن هــذا العـقـد ممهــور بتوقـيـع المــتهم .. ة عــن الســيارة لحــين إتـمـام إجــراءات نـقـل الملكـيـة التاـمـ
الثامن ويتضمن التأكيد على مسئولية األخير عن السيارة محله األمر الذي يؤكد انتفاء صلة المـتهم 

 .التاسع بها وبأي مخالفة في أوراقها 
بعاد المـتهم التاسـع مـن اإلتهـام الماثـل أسـوة مما كان مقتضاه وجـوب قيـام النيابـة العامـة بإسـت

 من االتهام رغـم إقـراره بأنـه ابتـاع سـيارة نقـل ماركـة شـيفرولية مـن المتهمـين ؟؟؟؟؟/ بإستبعاد المدعو
وهو مـا يقطـع ) مشتراة بالقسط ومباعة إليه نقدا(وهو يعلم أنها محروقة .. من السادس حتى الثامن 

فكـــان يـلــزم طالمـــا .. مـــزورة ـثــم قيامـــه ببيعهـــا ) نهـــا خالصـــة اـلــثمنالمـــدون بهـــا أ(بعلمـــه ـبــأن أوراقهـــا 
اعتبرـتـه النياـبـة العامــة حســن النـيـة أن تعتـبـر الـمـتهم التاســع حســن النـيـه ـبـدوره الســيما وأن األخـيـر ال 

 .يعلم شيئا عن التزوير أو أي جريمة أخري 
 ـتــم ؟؟؟؟؟ اـلــذي/ ًوال أدل عـلــى أن موـقــف المـــتهم التاســـع يتشـــابه تمامـــا مـــع موـقــف المـــدعو 

إستبعاده أن كالهمـا يمتلـك معـرض سـيارات بـذات المنطقـة وأنهمـا يتعـامالن مـع ذات التجـار بـل إن 
 لحـرص األول علـى تقنـين أوضـاع ؟؟؟؟؟/ المتهم التاسع يعد في موقف أفضـل مـن موقـف المـدعو 

وهــو ... ت لــه الســيارات التــي يقــوم بشــراءها بتحريــر عقــود ممهــورة بتوقيعــات مــن قــاموا ببيــع الســيار
األمر الذي لم تتمكن التحريات الواردة باألوراق من التوصل له بما يقطع بعدم صحتها ألن مجريهـا 
لــو جــد فــي تحريــه لتبــين لــه صــحة موقــف المــتهم التاســع وإلســتطاع التوصــل لواقعــة تحريــره للعقــود 

 .المقدمة منا والموقعة من المتهمين األول والثامن    
الثابت من هذه العقود صحتها وأن العقود شريعة المتعاقدين وواضـح مـن لما كان ذلك وكان 

بنود العقد أنه عقد مكتمل األركان ومن ثم فال سبيل لدي المتهم األول والثامن إال الطعـن علـي هـذا 
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العقــد بــالتزوير وكــذا فإنــه فــي حالــة عــدم اطمئنــان المحكمــة لصــحة هــذه العقــود فــإن المــتهم التاســع 
نظـرا ألن هـذه ..  للطب الشرعي لبيان عما إذا كانت هذه العقود صحيحة من عدمه يطلب بإحالتها

العقود هي أساس انتفاء الجريمة في حق المتهم التاسع والتي تؤكد أن ما نسب إليه علـي غيـر سـند 
من القانون والواقع مع بطالن أمر إحالة المتهم للمحاكمـة نظـرا ألنـه قـد ابتنـي علـي افتراضـات دون 

 .ون هناك أي دليل قبل المتهم أن يك

 فقد تقدم املتهم املاثل باحلافظة اخلامسة التي طويت علي : احلقيقة اخلامسة 
) ـبـائع(وـبـين المــتهم الـثـامن ) مشــتري(اصــل عـقـد بـيـع ســيارة المحــرر فيمــا ـبـين المــتهم التاســع 

  .١؟؟؟؟؟د برقم  والتي تم ترخيصها فيما بع؟؟؟؟؟ موتور رقم ؟؟؟؟؟وذلك عن السيارة شاسية رقم 
ومـن " ؟؟؟؟؟شـركة " لصـالح  " ؟؟؟؟؟شـركة " والثابت بالتحقيقـات أن هـذه السـيارة بيعـت مـن 

 . بنظام القسط  ؟؟؟؟؟/وهذا الشاكي باعها إلي المتهم األول .. ؟؟؟؟؟/ األخيرة إلي الشاكي 
رقـهــا بعـــد ـثــم توجـــه األخـيــر إـلــي المـــتهم التاســـع وأوهمـــه ـبــأن هـــذه الســـيارة ملكـــه وـلــم يتســـلم أو

 .ويرغب في بيعها فما كان من المتهم التاسع إال أن ابتاعها منه 
وقــد خلــت األوراق تمامــا مــن أي إشــارة إلــي تــوافر ثمــة دليــل أو حتــى قرينــة علــي أن المــتهم 

 .التاسع كان علي علم بأن ثمة تزوير في أوراق ملكية السيارات المباعة بمعرفته 
ي إثبــات عــدم علمــه بهــذا التزويــر وذلــك علــي النحــو علــي العكــس فقــد تضــافرت الــدالئل علــ

 التالي 
انخـدع بهـا مـوظفي .. الفواتير والمبايعات الخاصة بالسـيارات المباعـة بمعرفـة المـتهم التاسـع :  أوال 

وهـو مـا .. المرور بإدارات المرور المختلفة وقاموا بإصدار تراخيص لهذه السيارات بموجبها 
 . بها واعتقاده بأنها صحيحة ال تشوبها شائبة يقطع بانخداع المتهم التاسع

 أثبـتــت أن هـــذه الـفــواتير والمبايعـــات ـتــم – عـلــي نحـــو مـــا أســـلفنا الـقــول –أوراق هـــذا االتهـــام : ثانـيــا 
تعديل بياناتها بمعرفة الشركات البائعة لها لثبوت صـحة األختـام والتوقيعـات الموجـودة عليهـا 

 .التعديالت وعلي األخص األختام الموجودة قرين .. 
تقريــر الطــب الشــرعي أثبــت أن التعــديالت التــي تمــت فــي المبايعــات والفــواتير تمــت بطريقــة : ثالثــا 

األمـر اـلـذي يؤكـد اســتخدام القـائم ـبـالتزوير تقنيـة عالـيـة جـدا ـفـي ارتكابـه عـلـي ) المحـو اآلـلـي(
 .نحو ينخدع به أي شخص يتعامل مع هذه األوراق 
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تخصـــص باالشـــتراك ـمـــع .. ؟؟؟؟؟ /  بوجــــود شـــخص يـــدعي ؟؟؟؟؟/ إقـــرار المجنـــي عليـــه : رابعـــا 
ٕمـوظفي الشــركات فـي تزوـيـر المبايعـات وتـعـديل بياناتهـا واخراجـهـا علـي غــرار الصـحيحة بـمـا 

 .ينخدع بها أي شخص ويعتقد بأنها صحيحة 
مــن العقــل والمنطــق أن المــتهم التاســع لــو كــان يعلــم بــأمر هــذا التزويــر لمــا ســمح بتــدوين : خامســا 

وـلـم يـكـن ليصــدر ـفـاتورة باســمه .. ه أو إـيـراده ـفـي أي ـمـن الـفـواتير أو المبايـعـات الـمـزورة اســم
 .تفيد بيعه ألي من هذه السيارات للمشترين 

وـمـن جمــاع ـمـا تـقـدم يؤكــد وبحــق أن كاـفـة اـلـدالئل ـقـد تضــافرت نحــو إثـبـات ـبـراءة ســاحة هــذا 
 .دليل علي عكس ما تقدم المتهم في الوقت الذي عجزت أوراق هذا االتهام عن تقديم أي 

أكــد عـلـي ـبـراءة المــتهم التاســع ثـبـوت حرصــه عـلـي تحرـيـر عـقـود فيمــا بيـنـه وـبـين المســلم ا كمــ
إلثبات انتفـاء صـلته أو مسـئوليته عـن هـذه السـيارات ولتأكيـد مسـئولية ) كل علي حده(للسيارات إليه 

عــب وهــو ـمـا يـلـزم مـعـه إحاـلـة مسـلم الســيارة إلـيـه عنـهـا وعــن أوراقـهـا المســلمة إلـيـه وخلوهــا ـمـن أي تال
هـــذه العقـــود جميعهـــا إلـــى قســـم أبحـــاث التزييـــف والتزويـــر بمصـــلحة الطـــب الشـــرعي إلثبـــات صـــحة 
توقيعات المتهمين األول والثامن على تلك العقود وكـذا مواجهـة هـذين المتهمـين بـالعقود تأكيـدا علـي 

عـنــه التحقيقــات فـيــه مــن وجـــود ومــا أســفرت .. انتفــاء صــلة الـمــتهم التاســع بواقـعــات االتهــام الماـثــل 
ٕوأنـه يـتم تزويـر أوراقهـا واعـادة .. جريمة نصب ارتكبت باالستيالء علي السيارات محـل هـذا االتهـام 

 .بيعها 
فضــال عمــا أثبـتـه ـبـأوراق اـلـدعوى مــن خـلـوا أـقـوال المجـنـي عـلـيهم مــن إثـبـات أي اتهــام للمــتهم 

ل شــهود اإلثـبـات اـلـذين نـلـتمس األـمـر التاسـع وـكـذا خـلـو محضــر التحرـيـات ـمـن ذـلـك إضـافة إـلـي أـقـوا
بمناقشتهم فضال عن عـدم تـوافر ثمـة دليـل فـي حـق المـتهم التاسـع فهـو مجنيـا عليـه ولـيس مـتهم مـع 

 .انتفاء أي دليل إدانة ضده وأن العقود تثبت صحة دفاع المتهم التاسع 

 فقد تقدم املتهم املاثل باحلافظة السادسة التي طويت علي : احلقيقة السادسة 
  .؟؟؟؟؟التابعة إلدارة ؟؟؟؟؟ أصل إفادة صادرة عن مدرسة 

 يبني من مطالعتها
 .؟؟؟؟؟ أن المتهم التاسع يعمل بوظيفة 

 وكذا
 . نظرا لضبطه علي ذمة القضية الماثلة ؟؟؟؟؟أنه انقطع عن العمل منذ 
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 وداللة هذا املستند
ضــل ومتفــوق فــي عملــه أن المــتهم التاســع لــيس مــن مثــل أهــل االتهــام الماثــل فهــو مربــي فا -١

  .؟؟؟؟؟بدليل شغله بوظيفة 
أن حــبس المــتهم التاســع رغــم ثبــوت انقطــاع صــلته باالتهــام الماثــل علــي ذمــه هــذه القضــية  -٢

 .ا شديدا علي مستقبلة الوظيفي بسبب ال يد له فيه وبجرم ثبت عدم ارتكابه له خطريمثل 
 يحـــق معـــه المطالبـــة أن المـــتهم التاســـع موظـــف عمـــومي وال يخشـــى عليـــه مـــن الهـــرب بمـــا -٣

 .بإخالء سبيله لحين الفصل في الدعوى الماثلة

 فقد تقدم املتهم املاثل باحلافظة السابعة التي طويت علي  : احلقيقة السابعة
عدد من الشهادات الطبية التي تفيد أن المتهم التاسع يعاني من داء السـكري وارتفـاع ضـغط 

 .لعالج دائم ومتابعة مستمرة الدم والسمنة المفرطة وتليف الكبد ويحتاج 

 مما مقضاه
 .أن في حبس المتهم التاسع علي ذمة الدعوى الماثلة ما يمثل اشد الخطر علي حياته 

 وهو ما حيق معه
 .طلب إخالء سبيله خاصة مع ثبوت أنه موظف عمومي وله موطن ومحل إقامة معلوم 

 منة التي طويت علي فقد تقدم املتهم املاثل باحلافظة الثا: احلقيقة الثامنة 
صـــورة ضـــوئية مـــن بطاـقــة اـلــرقم الـقــومي الخاصـــة ـبــالمتهم الـثــامن والـتــي تحصـــل عليهـــا المـــتهم  -١

 التاسع حال شراءه لعدد من السيارات من المتهم الثامن
 صورة ضوئية من كارنية المتهم الثامن صادر من القوات المسلحة -٢
بـــالمتهم األول والتـــي تحصـــل عليهـــا المـــتهم صـــورة ضـــوئية مـــن بطاقـــة الـــرقم القـــومي الخاصـــة  -٣

 .التاسع حال شراءه لعدد من السيارات من المتهم األول 

 دالله املستند
أن الـمـتهم التاســع ـقـد اتخــذ كاـفـة الوســائل القانونـيـة حــال تعامـلـه مــع المتهـمـين اـلـذين ـبـاعوا ـلـه 

 ة إلثبات صحة موقفه السيارات محل الدعوى الماثلة واستحصل منهم علي كافة المستندات الالزم

 فضال عن ذلك
ـفــــإن قـيــــام المـــــتهم التاســـــع بالتحصـــــل عـلــــي صـــــورة تحقـيــــق الشخصـــــية الخـــــاص ـبــــالمتهمين 
 المذكورين يؤكد استحالة الشراكة معهم في التشكيل العصابي الذي زعمت النيابة اشتراكه فيه وعلي 
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 ذلك فإنه يتأكد براءة المتهم التاسع مما هو منسوب إليه 

 فقد تقدم املتهم املاثل باحلافظة التاسعة التي طويت علي : لتاسعة احلقيقة ا
 :أصل إقرار موثق بالشهر العقاري يتضمن شهادة كال من 

 ؟؟؟؟؟؟ -
 ؟؟؟؟؟؟ -

 ؟؟؟؟؟؟ -

 ؟؟؟؟؟؟ -

 وذلك بأنهم
لشــــراء ســــيارة ) معــــرض المــــتهم التاســــع(لتجــــارة الســــيارات ؟؟؟؟؟ كــــانوا متواجــــدين بمعــــرض 

وكـــان ) المـــتهم األول ( ؟؟؟؟؟/ومـــع شـــخص يـــدعي ) المـــتهم الثـــامن( ؟؟؟؟؟/ وتقـــابلهم مـــع المـــدعو
المــذكورين يبيعــان ســيارتان ماركــة ســوزوكي لمعــرض المــتهم التاســع وتــم تســليم الســيارتان للمعــرض 

 .الخاص بالمتهم التاسع ومعهما األوراق الخاصة بها وذلك من يد المتهمين األول والثامن 

 وهذا اإلقرار
ندات المقدمـــة مـنــا بـبــاقي حـــوافظ المســـتندات يؤكـــد أن المـــتهم التاســـع جنـبــا إـلــي جنـــب المســـت

بـل وهـذه الشـهادة .. منقطع الصلة بواقعـات االتهـام الماثـل وكـذا منقطـع الصـلة بالمسـتندات المـزورة 
الــواردة بــاإلقرار الموثــق تؤكــد أن المــتهم التاســع فــي حقيقــة األمــر مجنيــا عليــه يســتحق التعــويض ال 

 وهـو مـا يحـق معـه طلـب بـراءة المـتهم التاسـع ممـا نسـب إليـه وعلـي ذلـك فإنـه يحـق المسألة الجنائية
طلب سماع شهادة هؤالء الشـهود أمـام الهيئـة المـوقرة نظـرا ألن الشـهود أنفـي الـذكر قـد قـرروا بمـا ال 
يدعو مجـاال للشـك مـن أنهـم عاصـروا هـذه الواقعـة ومـن ثـم تكـون شـهادتهم منتجـة فـي الـدعوى لـذلك 

 .لهيئة الموقرة سماع أقوالهم حتى يتأكد من  واقع األمور مصداقية دفاع المتهم التاسعنلتمس من ا

 فقد تقدم املتهم املاثل باحلافظة العاشرة التي طويت علي : احلقيقة العاشرة 
صـــورة ضـــوئية لعـــدد مـــن المبايعـــات الصـــادرة مـــن معـــرض المـــتهم التاســـع ثاـبــت بهـــا شـــراءه 

ويؤكد ذلـك اعتيـاد المـتهم .. صلية بموجب أوراق رسمية وصحيحة السيارات محلها من الشركات األ
 .الماثل علي التعامل مع الشركات الكبرى وثقة تلك الشركات به حتى تاريخه 

وعلي ذلك فلو صدقت تحريات ضابط الواقعة والتي زعـم فيهـا اضـطالع  المـتهم التاسـع فـي 
 قطعــت صــلتها ـبـالمتهم ورفضــت التعامــل تزوـيـر األوراق الخاصــة بتـلـك الشــركات لكاـنـت األخـيـرة قــد
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أما وقد استمرت الشركات في التعامل مع المتهم حتى تاريخـه فـإن ذلـك يؤكـد ثقتهـا فيـه وأن .. معه 
 .ما أورده ضابط التحري غير صحيح 

فلو أضفنا إلـي ذلـك أن التحريـات الـواردة فـي الـدعوى علـي مـدار التحقيقـات لـم تـذكر المـتهم 
.. م يــرد اســمه ســوي بســؤال الضــابط أمــام النيابــة العامــة فــي نهايــة التحقيقــات وأنــه لــ.. الماثــل قــط 

والــذي لــوال ســؤال النيابــة العامــة لــه لمــا أجــري ذكــرا للمــتهم التاســع ممــا يقطــع بعــدم جديــة التحريــات 
فضـــال عـــن ذـلــك فـــإن المســـتندات الماثـلــة إذا مـــا ضـــم لهـــا عقـــود البيـــع .. الخاصـــة ـبــالمتهم التاســـع 

ات التــداعي المحــررة مــن المتهمــين األول والثــامن لصــالح المــتهم التاســع والتــي يلــزم الخاصــة بســيار
لقطـعـت بحســن نـيـة الـمـتهم الماـثـل .. إحالتـهـا للطــب الشــرعي للتأـكـد ـمـن صــدورها ـمـن خــط ـيـد هــؤالء 

 .وأنه في حقيقة األمر مجني عليه وأنه برئ تماما مما هو موجه إليه من اتهامات 

 فقد تقدم املتهم املاثل باحلافظة احلادية عشر التي طويت علي : احلقيقة احلادية عشر
صــورة ضــوئية ـمـن عــدد ـمـن المبايـعـات الصــادرة ـمـن مـعـرض الـمـتهم التاســع ـفـي الـعـام الـتـالي 

 .لعدد من السيارات المختلفة الماركات والتي تم بيعها مع االحتفاظ بحق الملكية 
ســــع وقانونـيـــة تصــــرفاته واعتـيـــاده التعامــــل وهــــو مــــا يؤكــــد اســــتمرارية ودوام نشــــاط المــــتهم التا

 .بموجب أوراق صحيحة ال تشوبها شائبة 
فضال عن ثبوت تواجده الدائم بمحل إقامتـه الثابـت بـاألوراق علـي خـالف مـا زعـم بـه ضـابط 

األمـر الـذي يرتـب عـدم جديـة تحريـات .. التحريات من أن المتهم هارب وغير موجود بمحـل إقامتـه 
ص اشـــتراك المـــتهم التاســـع ـفــي ارتكابهـــا بمـــا يســـتلزم بالضـــرورة اســـتدعاء ضـــابط الواقعـــة ـفــي خصـــو

ضابط الواقعة لسؤاله ومناقشته كمـا يؤكـد ذلـك قصـور تحقيقـات النيابـة العامـة لعـدم اسـتدعاء المـتهم 
فلو أنهـا فعلـت لمكنـت المـتهم مـن تقـديم مسـتنداته أو .. وال إعالنه لمناقشته في الوقائع المنسوبة له 

 . موقفه وهو ما يصم االتهام الماثل بالقصور إثبات صحة

 فقد تقدم املتهم املاثل باحلافظة الثانية عشر التي طويت علي  : احلقيقة الثانية عشر
صـورة ضــوئية ـمـن أوراق ســيارة مارـكـة شــيفرولية مباعـة ـمـن مـعـرض الـمـتهم التاســع بالتقســيط 

 ) م في االتهام الماثلأحد المجني عليه (؟؟؟؟؟ومشتراة في األصل من معرض سيارات 
ويبـــين مـــن مطالعـــة المبايعـــة الصـــادرة مـــن المعـــرض المـــذكور لصـــالح معـــرض المـــتهم أنهـــا 

وعلــي ذلــك فإنــه لــو كــان المــتهم الماثــل قــد ) أي عقــب توجيــه االتهــام الماثــل (؟؟؟؟؟صــادرة بتــاريخ 
أمـا وأن .. ارتكب تزويرا في محـررا خـاص بـالمعرض المـذكور السـتحال علـي األخيـر التعامـل معـه 
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التعامــل مســتمر حتــى تاريخــه فــإن ذلــك يؤكــد أن المعــرض المــذكور والمســئولون عنــه يعلمــون يقينــا 
براءة المـتهم الماثـل مـن ثمـة جريمـة قـد تنسـب إليـه وهـو مـا يسـتلزم بالضـرورة اسـتدعاء مسـئولي هـذا 

إن ذلـك يؤكـد أن وبالجملـة فـ.. المعرض لمناقشتهم عن توجيههم ثمة اتهام للمتهم الماثـل مـن عدمـه 
تغيير البيانات في األوراق محل االتهام الماثل كان قد تم من مـوظفي الشـركات صـاحبة المسـتندات 

 .المزورة كما قرر المجني عليهم وهو ما يتأكد فعليا من مطالعة التقارير الفنية الواردة باألوراق 

 ملا كان ذلك 
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 يلتمس املتهم التاسع من عدالة احملكمة املوقرة احلكم 
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