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 ويف ذلك طعنا يف احلكم الصادر من 
ـات    ؟؟؟؟؟ لســنة ؟؟؟؟؟فــي القضــية رقــم .. جنايــات ؟؟؟؟؟ الــدائرة ..  ؟؟؟؟؟؟محكمــة جناـي

 ؟؟؟؟؟الصـــادر بجلســـة ..  ؟؟؟؟؟ كلـــي شـــمال ؟؟؟؟؟ لســـنة ؟؟؟؟؟المقيـــدة بـــرقم ..  ؟؟؟؟؟جنايـــات 

 والقاضي منطوقه 

 حكمت احملكمة حضوريا 

�������������א��،�و������������..�؟؟؟؟؟�/��������������د�����#��"��! �א

�$���*()�א'��&%����و�$�����#��،��+����,�د*��א-���*א��א����و*��א

������.��/0#����%1��6$����#��4��5و�3א�������2א������%1א�����7897א

�.�$�و:���

 وقد كان موضوع االتهام املاثل .. هذا 

 كالتايل .. وملخص وقائعه 
 ؟؟؟؟؟فـي غضـون عـام قـوال بأنـه قد اتهمت المـتهم .. بال سند .. فقد كانت النيابة العامة  

  ؟؟؟؟؟محافظة  .. ؟؟؟؟؟م بدائرة قس.. 

و�B��#*�� ���C%���Dא��=��&)�א�����%��7א�A@?���<���=�)����م�/"� ��������������� −

���3א*�E�B��8Eو(��������3����"�א��%���<��L��M.�ل�،�#�I)�Jא�GEHق�وא

����N���*א������م��O���%P�وא��"�����B؟؟؟؟؟���"������؟؟؟؟؟�Q���R*�*���S،�و����Dא�

8���I��%U�E�Vא���Tد�����W*و���X؟؟؟؟؟؟��L�>����I��GEن�אZ��#�[ل��،�وذ������.

����Q��4��[ن�ذ������Pو�،�������]%א*�א�$��9���^�Q��4�����E�1�%�#�Wאد����0#�W�و�����

����������������������74��>����9%9�Xوא�������*��X�3���b5Mא�O��_���`%`aوא��������و*

�[�c#. 

− ����������������.�����*(����d؟؟؟؟؟�אA@?��<���=)���م�/" �א���E�3���%و(���א��`���א#�

8�������V؟؟؟؟؟��Qو���e����7א.�(�Nא-���*������gع�א���`�وذ���]�#��Zن�����م�#

%U�E��I؟؟؟؟؟؟�����������������h���#�*��-ذ��]�א�*��$:�،�W�.����1�%���#א�5ز��������W��و��

��D�)و��.�4E�Q4]�א��74��>����1�%��#
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− ������������7�kאeو����Qوא�1�j%����وذ���]�#��Zن��.א�����O7א-���*������gع�א�

����I%U�E�V�(�Q�4��Iא��`�������gع�����؟؟؟؟؟؟��74=)�/" �א��8���%�$4�

!�����و*د�#��� ��1�%#S��%1�j��7א�. .���<���c#��74]א�

− ������7.��7�kאeو��Qوא�1�j%��وذ��]�#�Zن���.א���O7א-�*( ����gع�א�

����������I�%U�E�V�����.��א��`�������gع�א�.�����������7؟؟؟؟؟؟��74=)�/"� �א��8����%

[�c#��74��>����1�%#� ���#و*د������!S��%1�jא��

�"�و��''/��ن�א�����''.�א�	��''.�و�''ن��	''د(������''.�א��و%''وع�+''د��,''����وא+	''���..�(''ذא� 

''�س��������''.�..���''ط����3''.����,''���و�و�א+''��א2�1''�מ�א�''�א(ن���,''����0ط#''��و�''מ����''��

و���'"��..��و�1'��א2�1'�מ�!�'��5'ن��'מ������'��������..�א�	��.���و�!,دא������!���.��	�'��و+�,'��������

א�����.�א��'����ن�א6,'���ن�وא������'�ن���وא+	'.���'�����'"����%'1מ�و,'����א��,'��.�������������������

و,�"���מ�א����1��5����1א�ط��ن�א�'ذ�8('و�3'�����5'.�א�6'�����'�������5..����א6و�د��ن�(ذא�א��زو��

�.�����و�מ�א������وא�زج�����53وא+	�"���2د�������1�3ن�+�����و��	�د�

 ثم جاءت حمكمة املوضوع 

����)�"E������������������Xא������و������V�%���א��%�#��א�������lJM�3.���و��D�+���Eذא��א��O%�$9א

*^m�N"�]�א����J �و��א:����������..����V)�$E�Q4��O7"�*�אEH.�م������:�E�N4..و�و*אق�cDא�אEH.�م����

�[�c��#�..��������Q1���!4��H���Xو*אق�وe���#��J���������n%��9mو�o��p�3��.E�J4����O7���"E�qو

�Q��`%`aא�..���.������rد�����א���s�����..tو��א����.+�/u����%G)�������.#�������3د�*���E�q����.1�����7P

���%����E��)�D�t�Bل����xא1.�����wو��Dא���eא��V%�)�vc/78.��#�����..�א���J �وא��د��%4.�������

��%�u�..��,`1�*�y���.�

��"�����1א6و�אق�������ذ�;��ن�����.�א�وא+	.��

�����0ص�5������3

وفــي غضــون  .. ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟، ؟؟؟؟؟/ ادة  األرض محــل التــداعي مملوكــة للســكانــت -١

الـمـــالك حــــرر وبمناســــبة هــــذا البـيـــع  .. ؟؟؟؟؟/ ـقـــاموا ببيعـهـــا لـمـــن ـيـــدعي ؟؟؟؟؟ ـعـــام 

 :التوكيالت اآلتية للمشتري المذكور السابقون 

− �N�*�O%P���.�؟؟؟؟؟/��� �א�"%�؟؟؟؟؟؟�؟؟؟؟؟��"���؟؟؟؟؟א�



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

 

 

4 

− ��N�*�O%P� .؟؟؟؟؟/��� �א�"%�؟؟؟؟؟؟א�

− �N�*�O%P���� �؟؟؟؟؟��"���؟؟؟؟؟א�� �.؟؟؟؟؟/�א�"%

− �N�*�O%P��؟؟؟؟؟�"���؟؟؟؟؟��א���.��؟؟؟؟؟/� �א�"%

 علـــيفـــي إنشـــاء عمـــارة ســـكنية  .. ؟؟؟؟؟؟/ د ورغبـــة مـــن الســـي -٢

ـــد أنشــــأ اتحــــاد مــــالك.. األرض الـمـــذكورة  ـــار فـق  غرضــــه إنشــــاء العـق

بالشـــــروط والقواـعــــد .. ألعضـــــاء اتحـــــاد المـــــالك وتخصـــــيص وحداـتــــه 

وبالفعـل قـام المـذكور بتخصـيص .. الموضوعة لهذا الغرض في القـانون 

 . إنشائه بعض الوحدات لبعض األعضاء وذلك في العقار المزمع

مــــن األرض أنـفـــة اـلـــذكر ) الـطـــاعن حالـيـــا(اشــــتري الـمـــتهم ؟؟؟؟؟ وـفـــي غضــــون ـعـــام  -٣

 ؟؟؟؟؟وبـتـاريخ .. بمـا لهـا مـن حقـوق ومـا عليهـا مـن التزامـات  .. ؟؟؟؟؟؟/المـدعو

المزمــع إنشــاؤه علــي (حــرر محضــر اجتمــاع جمعيــة عموميــة التحــاد مــالك بــرج اإليمــان 
 تماع وفي هذا االج. . )األرض محل التداعي

ٕواخالء  .. ؟؟؟؟؟؟/ تم قبول استقالة مأمور االتحاد 

ٕطرفه وابراء ذمته خالل الفترة التي أمضـاها كمـأمور 

�.لالتحاد 
�?א�����٦؟؟؟؟؟������ذ�����=����..�و(ذא��	����5 ��.�,'�@�א��'ذ�و�����'"�����..��א���.�א���0

��A�'B�!�Cא��ز�����	دא��5وא��ض�א���و'��2..������1'���א�,�.��������ن�א���د�א���;��و�ن�

,��3"��و�א��	��ل���Bن������دמ���8��.��ق����!��אמ�

بعـد اســتقالته ( ؟؟؟؟؟حيـث قـام بتـاريخ .. إال أنـه خـالف ذلـك جميعـه -٤
ـد تخصــيص إلحــدى وحــدات ) مــن رئاســة االتحــاد بثالثــة أـيـام ـر عـق بتحرـي

 .. العقار لصالح المدعيان بالحق المدني وهما 

−����.؟؟؟؟؟؟/��א�"%

−� �؟؟؟؟؟؟/����א�"%
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وא��מ��������F�������1.����?�(ذא�א��0,�ص�א���طل�وא��	���وא�,�د���'ن��E'��ذ����������������8 

�و�א�	����،�و��������2;��ق�א��,� �وא��0,'�ص���א�,�.�و��ن�5B�;����2?��53א�6ض���..

�؟؟؟؟؟('و��'ن��,'�@��'��و��2��'�د�א��'�;���'ذ��'���=�����������������)�א�ط��ن�����'���(��/��ن�א���1מ����

و�ن�&מ�13و�,'����א�,'�.�א6و�'د������..�א����;���Jض��ن�+�ل�(ذא�א�����=�������3%���ن��و������

13و������زמ���ن�ذ�;�א��0,�ص�+'د������..�و��/��מ���מ��������)�א��0,�ص(�53ذ�;�א��,� ����

������و����'��3�5'�����'ذ�و'��2	�'د��'��3'��5وא�1'.���������..��מ���ن��2,�.����و'����2';�!,'دא�

�)�.א�ط��ن������(א���1מ�

بصـــفته وـكــيال عـــن الـمــالك األصـــليين  .. ؟؟؟؟؟؟/  ـحــرر الـمــدعو ؟؟؟؟؟وبـتــاريخ .. ـهــذا  -٥
.. ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ لسـنة ؟؟؟؟؟؟التوكيـل رقـم ) بالتوكيالت المشار إليها سلفا(ألرض التداعي 

لنفـســه  وذـلــك التخــاذ كاـفــة إـجــراءات البيــع والتصـــرف )الطعــن حاليــا(لصــالح الـمــتهم 

 . بكافة أنواع التصرفات وللغير

 ؟؟؟؟؟ونظــرا لعالقــة الصــداقة القديمــة منــذ عــام (.. م وعـقـب مــا تقــد -٦
فقد استشاره المتهم ) ؟؟؟؟؟؟/ وتشعب العالقات فيما بين المتهم والمـدعو

والوحــدات فــي تســجيل األرض المــذكورة ، فــي رغبتــه ) الطــاعن حاليــا(
فقــام المــذكور بترشــيح .. المملوكــة لــه فــي العقــار المزمــع إنشــائه عليهــا 

والقاـئـل بأـنـه متخصــص ) الـسـابق أن تعاـمـل مـعـه(اة أحـد مكاـتـب المحاـمـ

 .في إجراءات التسجيل 

 وبالفعل توجه املتهم هلذا املكتب 
 ���������,�C���+���و+'��C'ن�א�ط'��3ن������"���د�א��'�ق��"�و�מ�!�3אغ�(ذא�א������53���6..�و��د�א�

�'�ن��3'�د�8א�ط'� �א�&'���������5א��'زמ��'ن���0'��������)�..�+دמ��ن�א�ط��ن����מ�א�����'.�א�	��'.�������(

�.���?������Fن�א���ل�دد��א���1מ�..�!��א?א"�א����ل�و��������3ون������

 ثم قام األخري بتحرير توكيل رمسي 

��74��]%�)��V8��*�Pc�א|�ذ��P:���א}��tאhא��وא�$��:���:�n�z���7%א�"�!%�������������O..�א

��%4��IG��.א
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 ـهــذا وـقــد أفصـــحت األوراق أن واقـعــات أـخــري أعقـبــت ذـلــك حســـبما أشـــار الـطــاعن ـفــي -٧

 وذلـك باصـطناع توكيـل شـريكيهو ؟؟؟؟؟؟/ حقيقات من أن هناك اتفاق فيما بين المدعوالت

 .لصالح الطاعن ) ؟؟؟؟؟ ، و؟؟؟؟؟ ، و؟؟؟؟؟(يزعم صدوره من 

  ؟؟؟؟؟؟/ وذلك إلخراج املدعو 

مـن التعامـل تمامـا ومـن ـثـم ال يلتـزم بسـداد أي ضـرائب ـعـن  

 .تلك البيعة 
  فحسب هذا ليس 

 �������و(و����و�.�א��1'����'ن���'د�א��0,'�ص�א���ط'ل�وא��	�'�������������..������0ل���ن�(��;�

)������������'�د�و'�2,'��'������'د���ن��'���ق�א��'د��5،�و�'ن�&'מ�א2'���?���'���������������5)�א�ذ�8�,'د�

��وא����1א���5א�و���1����5. 

 ؟؟؟؟؟؟/شـريكي الـمـدعوفقـد ـقـام وكـمـا أكـد الطـاعن ـبـاألوراق ..وبـنـاء عـلـي هـذا المخـطـطأنـه -٨
مكـتـب اتحــاد (لقـلـة المتعــاملين معــه مكـتـب توثـيـق داـئـم الـهـدوء ـلـي جــه إبالتو.. ة مـــفـي الجري

 ؟؟؟؟؟ لسـنة ؟؟؟؟؟؟بتزويـر التوكيـل ) سـيئ النيـة(وقاما باالشـتراك مـع آخـرين !)  ؟؟؟؟؟؟؟

وذـلـك كـلـه ) والمزعــوم صــدوره ـمـن الـمـالك األصـليين لصــالح الطــاعن مباشــرة (؟؟؟؟؟؟توثيـق 

 دون علمه 

  ذلك علي والدليل 

ـــرار عـلـــي أول تعاـمـــل أـنـــه حي  ـــب الطــــاعن لإلـق نـمـــا ـتـــم طـل

ــب رقـــم (للعقـــار قـــام ) ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ لســـنة ؟؟؟؟؟؟فـــي الطـل

ب ـجـبـالتوقيع عليـه بصــفته وكـيال عـن الـمـالك السـابقين بمو

وهـــــــي الوكالـــــــة .. ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ لســـــــنة ؟؟؟؟؟؟الوكالـــــــة 

ــه مـــن   بصـــفته وكـــيال عـــن ؟؟؟؟؟؟/ الصـــحيحة الصـــادرة ـل

 .المالك السابقين 
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��.؟؟؟؟؟؟�؟؟؟؟؟ ��. ؟؟؟؟؟ذא��מ���מ�א�0دאמ�א��و��ل�א������Bא��زو���+מ����3 −

'���'���1���'��������(و���ذא�'��وמ���'�5�زو�'���و��'ل���������� −�����'و)'و��د�'���و��'ل��������(

�A��5د�8ذא"�א�$�ض�؟�.! 

مـن ) وبـال صـفة وال حـق(عود إلي موضوع الوحدة المخصصة بالمخالفـة للقـانون و.. هذا -٩

ـالحق المــدني إ .. ؟؟؟؟؟؟/ المــدعو ـي المــدعيان ـب ) والغيــر نافــذ عقــدها فــي حــق الطــاعن(ـل
عـن بتسجيلها من الطاعن بصفته وكـيال ) انفي الذكر( جريمةالشريكيه في فإنه إبان قيام 

.. اإلجـراءات باتخـاذ كافـة ذكوران قـام المـ) شخصـيا(لصـالح نفسـه المالكين لعـين التـداعي 

 .. ؟؟؟؟؟؟ شـهر عقـاري ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟؟المشهر رقم وقع علي هامش  حتى أن أحدهما
بأن التـوكيالت المسـتخدمة فـي إشـهار هـذا العقـد صـحيحة وسـارية وأنـه مسـئول عـن أي 

 .شيء يخالف ذلك 

 وألنه يعلم يقينا بأن التوكيل الذي استخدمه

 يف هذا العقد هو توكيل مزور 
	����'�5!+'�א�����وא'�د��5א��'�1מ�(����'��وא'�و+�������..���3מ����Bط�����5('ذא�אN+'�א���������

و(ذא���Aد��������دמ���מ�א���1מ������ذ�;�א��و��ل�א��زو��و!'��2'���'�ن����������������..����&ل��

'�.���؟؟؟؟؟؟و('ذא���'��&��'"��,'���א�	�'د�א��B'���1+'מ���������������(��و+��5���Cذ�';�אN+'�א�����������

�)�.؟؟؟؟؟؟�؟؟؟؟؟

 فيمـا ال يـد) الطـاعن حاليـا(فقد تم توريط المـتهم .. وبالبناء علي هذه الخطة المحكمة  -١٠

وذلـك دون علـم ..  ، واسـتعماله ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لسـنة ؟؟؟؟؟؟وهـو تزويـر التوكيـل رقـم له فيه 

 .وهو ما أكده الطاعن بالتحقيقات .. منه 

 وما أن علم الطاعن بذلك 

�/��N���*����,)א����N)���`��א����..�؟؟؟؟؟؟�����א&~�؟؟؟؟؟��"�����؟؟؟؟؟��{�����م�#��g����/

��#�����N..�و��A(8%���؟؟؟؟؟؟���%`����#�������N..�؟؟؟؟؟؟�؟؟؟؟؟"�������؟؟؟؟؟�وא��%��N�U؟؟؟؟؟�

�.وو�N.%�u��tאEH.�م�#���و(���..�؟؟؟؟؟؟�uدא*�v؟؟؟؟؟�"���

  مازالت النيابة العامة حتقق فيه حىت اآلن ووه

 )علي النحو املتقدم حملكمة املوضوع(
.. كمــا أقــام ضــدهم دعــوى مطالبــة بالمبــالغ التــي ســددها إلــيهم  −
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والـتـي الزاـلـت طــي ..  ـمـدني كـلـي ؟؟؟؟؟ لســنة ؟؟؟؟؟؟مقـيـدة ـبـرقم 

�.التداول أيضا 

 فضال عن أن املدعيان باحلق املدني . هذا 

  ؟؟؟؟؟؟ جنح ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟قد أقاموا اجلنحة رقم 

  ؟؟؟؟؟؟ جنح مستأنف ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟املستأنفة برقم 
در صـ.. وبتـداول هـذه الجنحـة .. ضـد الطـاعن وآخـرون .. وموضوعها نصب وتزويـر �

 حكم نهائي لصالح الطاعن قضي منطوقة  ؟؟؟؟؟بتاريخ 

 ببراءته مما هو مسند إليه 
�5�ن���د�א��0,�ص�א��0ص�����ذ�و��ن��������	�3'.��������� ������و�'�س���؟؟؟؟؟؟/���

و�3#������1�زא������1،�!%�3.�!��5,دو��+�א���ن�א���	�'.�א�	�و��'.���א�ط��ن�،�3%���ن��دמ������

����؟؟؟؟؟���א?��ذ���������=���.�����ق�����0,�ص�א�و�د����

  ذلك كان ملا 

�م������`E��������4�� א����..و��c��D�O��Sא��������#� ����J��4א��Xع����J`1א�א�D���=�Q9�,)

�������� )�M��I/�3��.E��Uو�،����mم��.EH8%��؟؟؟؟؟؟(א)�Aو������)��و�����&�:�������t�E�H���1��7و�%�H

��*�Pc�����1��#%����E� ���� ����J4���94��$��..E�O���G��#�Wو(����א���O��%Pאe�c��:�19%[�و��X�O��%P�

��v*5/%���א�$�9%[�؟�����..�و�����X�9��ذא�������M��O��%P�E���)و�������!�:��74ذא�uذن��%"���{��

�������74������94��$:`����א�1`���/%����oن�c��Dא�א���O��%Pא����������A �א���5?�����..�؟؟؟؟؟؟/�א

�%�G%��� �א�,�א&�WcD� ��Vא��%���،�:,�C7J%���1�� ��5وא����#%���������������..���J4��k ���`�#"א�

�����Q1(א��א��`�*���}/��2و/�دون������و�GX��ودون��ن�(�8ن�����]���)��74��%�ن�#��Iaא

�>%�)���.�

 ورغم ما سبق مجيعه 
إال أن محكمة الموضوع قد حصلت واقعات االتهام الماثـل علـي نحـو معيـب ، ومخـالف �

 أنفة الذكر وقعدت عن أداء واجبها في تصـحيح مسـار الـدعوى) الثابتة باألوراق(لجملة الحقائق 

وهــو مــا يؤكــد خطــأ الحكــم الطعــين فــي تطبيــق القــانون .. رغــم تمســك الطــاعن ومدافعــه بــذلك 
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ومخالفتــه ، فضــال عمــا عابــه مــن قصــور شــديد فــي التســبيب ، وفســاد واضــح فــي االســتنباط 

 .باإلضافة إلي اإلخالل بحقوق الدفاع .. وتعسف في االستدالل 

 وهو ما مل جيد معه الطاعن 

 ���)�`�و�%��א�`�(���#���cD�3�~`���#� �J��#����Nא�א�v����X�������������O%P�#�N8aא�

�א��Q�u����+�3א�B���eא�E%��؟؟؟؟؟�#�*(�d؟؟؟؟؟�"����؟؟؟؟؟�"��:�

����א�ط	ن���

احلكم املطعون فيه عابه اخلطأ يف تطبيق القانون وذلـك بعـدم تطبيـق : السبب األول 

ضال عن خمالفة القانون بإنكـار قواعد قانونية كان من الواجب تطبيقها ، وهذا ف

  قاعدة قانونية موجودة توافرت موجبات تطبيقها 

 يف شأن حاالت إجراءات ١٩٥٩ لسنة ٥٧ من القانون ٣٠فقد نصت املادة .. بداية 

 الطعن أمام حمكمة النقض علي أن 
ن الطعـوالمسـئول عـن الحقـوق المدنيـة والمـدعي بهـا لكل من النيابة العامـة والمحكـوم عليـه 

ـفـي ـمـواد الجناـيـات والجــنح ، ـفـي األحكــام النهائـيـة الصــادرة مــن آخــر درجــة أـمـام محكـمـة اـلـنقض 

 وذلك في األحوال اآلتية 

!ذא��''�ن�א���''מ�א��ط	''ون��3''������''����''��0��5�''.�א��''��ون��و���''��5 −١

 .א�0ط���53�ط������و��53��و����

 .!ذא�و+��Cط�ن��53א���מ�-٢

�.�5א���מ�و+�53�Cא��Nא?א"��ط�ن��&��3!ذא�  −٣

أثـنـاء واألصــل إعتـبـار أن اإلجــراءات ـقـد روعـيـت .......... الطعــن مــن المــدعي وال يجــوز 
 تلــك اإلجــراءات قــد أهملــت أو أنومــع هــذا فلصــاحب الشــأن أن يثبــت بكافــة الطــرق الــدعوى ، 
 أنها ، فإذا ذكر في احدهما مذكورة في محضر الجلسة ، وال في الحكم وذلك إذا لم تكن خولفت ، 
 .يجوز إثبات عدم إتباعها إال بطريق الطعن بالتزوير فال اتبعت فيه 

 وإيضاحا ملا تقدم .. هذا 
S''3ن�א��''�������''��1�3''��و+%''�?א��ن��	�''��א�0ط''��3''�5�ط��''ق�א��''��ون��''د��,''و����

�:و(�5���5א���و�א������5..و��2"���طل�א���מ�א��ط	ون�����3�وא��3!�دא(��
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أو التأكـيـد وجــود قاعــدة قانونـيـة موجــودة ، بإنـكـار الحـكـم  وتتحـقـق : صــورة مخالـفـة الـقـانون 

بتطبيـق الحكـم وتتحقـق  : وصـورة الخطـأ فـي تطبيـق القـانون.. بوجود قاعدة قانونيـة ال وجـود لهـا 

أو علــي نحــو يــؤدي إلــي نتــائج مخالفــة ، أو تطبيقهــا قاعــدة قانونيــة علــي واقعــة ال تنطبــق عليهــا ، 

بخطـأ يقـع وتتحقـق  : وصورة الخطأ في تأويل القـانون.. ليها علي واقعة تنطبق عبرفض تطبيقها 

وهـي تتحقـق عنـدما  : وصـورة بطـالن الحكـم.. نصا من نصوص القانون عند تفسيره فيه القاضي 
عـنـدما وتتحـقـق أيضــا ـبـأن يصــدر مــن هيـئـة خوـلـف الـقـانون بشــأن تكوينهــا ، تتعـلـق ـبـالحكم كنشــاط 

وأخيرا صورة بطـالن اإلجـراءات المـؤثر فـي .. من أصدره تتعلق بالحكم كورقة بأن ال يوقع الحكم م

 ويؤثر ذلك في الحكم تتعلق بأهلية الخصوم أو تمثيلهم ببطالن إجراءات وتتحقق  : الحكم

 ومن خالل ما تقدم.. ا هذ

 وبتطبيق هذه الصور لعيب اخلطأ يف تطبيق القانون

 علي مدونات احلكم الطعني يتجلى ظاهرا انعقاد هذا العيب

 ي أكثر من وجه نشرف ببيانها علي النحو التايلعل
א���מ�א��ط	ون��3'��+'د���0ط'��3'�5�ط��'ق�א��'��ون�و��0�'������'���'מ��	�'ل�����������:�א�و���א6ول��

א�����.��ط�3��1'�5�,'��@��'���א2�1'�מ�א���&'ل�و�و��1'��!�'3�5'����5א�����'.�������������������

�';�دون��ن����وذ..�א�������ن�وא�ذ�ن�����B!��1מ�א6و�אق�و��;����1��1מ�א�ط��ن���������

�	������5.�א��و%وع������ذ�����و���������1א��'��ون�3'�5('ذא�א�B'�ن�،�ودون��ن������������������

�����������و(و������و�����ض�('ذא������..��!������.�	������5د����5(ذא�א�د�3ع�א��و(��8�و�א2

�.א���מ�و!�$�#��

  من قانون اإلجراءات  اجلنائية  علي أن ١١فقد نصت املادة .. بداية 
 أن هنــاك متهمــين غيــر مــن أقيمــت فــي دعــوى مرفوعــة أمامهــاجنايــات إذا رأت محكمــة ال

جناـيـة أو جنحــة مرتبطــة أو أن هـنـاك أو وـقـائع أخــري غـيـر المســندة فيهــا إـلـيهم ، اـلـدعوى عـلـيهم ، 
أو بالنسـبة لهـذه الوقـائع  ، فلها أن تقيم الدعوى علي هؤالء األشـخاص ، بالتهمة المعروضة عليها

عامـة لتحقيقهـا والتصـرف فيهـا طبقـا للبـاب الرابـع مـن الكتـاب األول مـن وتحيلها إلـي النيابـة ال، 

 .هذا القانون 

علـي وفـي هـذه الحالـة تسـري للقيـام بـإجراءات التحقيـق وللمحكمة أن تنـدب أحـد أعضـائها 
 .العضو المنتدب جميع األحكام الخاصة بقاضي التحقيق 
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وجـب إحالتهـا إلـي محكمـة محكمـة فـي نهايـة التحقيـق بإحالـة الـدعوى إلـي الٕواذا صدر قـرار 

ٕواذا كانت وال يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى ، أخري ، 

ارتباطــا ال يقبــل وكانــت مرتبطــة مــع الــدعوى الجديــدة فــي الــدعوى األصــلية المحكمــة لــم تفصــل 
 .وجب إحالة القضية كلها إلي محكمة أخري التجزئة ، 

  الشأن استقرت أحكام النقض علي أن ويف هذا
األصل هو الفصـل بـين سـلطتي االتهـام والمحاكمـة حرصـا علـي الضـمانات الواجـب 

 ـمـن ـقـانون ١١أن تـحـاط بـهـا المحاكـمـات الجنائـيـة ، إال أـنـه أجـيـز بمقتضــي الـمـادة 

 لـدواع مـن –اإلجراءات الجنائية من باب االسـتثناء فيمـا أجازتـه لمحكمـة الجنايـات 

وهـي بصـدد الـدعوى المعروضـة ..  العليا والعتبارات قدرها المشـرع نفسـه المصلحة

أن تقيم الدعوى الجنائية عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمـة المعروضـة .. عليها 

ـة أمــام  ـدعوى الجنائـي ـك اـل ـر تحرـي ـي اســتعمال هــذا الحــق غـي عليهــا ، وال يترـتـب عـل

مـن بـين أعضـاء الـدائرة التـي سلطة التحقيق أو أمام المستشار المنـدوب لتحقيقهـا 

تصدت لها ، ويكون بعدئذ للجهـة التـي تجـري التحقيـق حريـة التصـرف فـي األوراق 

 ـحـين –ٕحســبما يـتـراءى لـهـا ، واذا كاـنـت المحكـمـة ـلـم تفصــل ـفـي اـلـدعوى األصــلية 

وـجـب ..  وكاـنـت مرتبـطـة ـمـع اـلـدعوى الجدـيـدة ارتباـطـا ال يقـبـل التجزـئـة –التصــدي 

ـ ـة القضــية كلهــا إـل ـل إحاـل ـي المحكمــة تأجـي ـه يجــب عـل ـي أـن ي محكمــة أخــري ، بمعـن

 .الدعوى األصلية حتى يتم التصرف في الدعوى الجديدة التي تصدت لها

 ) ٨/١١/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٣٤١١١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

 ��hא���t{�I��%`9���������78S�w��1�Pא'��(�����0#�N��`E�q/������א��������J4����Q���u�2א�

��Bא/�����,��&.���4`%��م��t0�#אhא�������������א��3�I%`9א����&<����#�N�`E�q���7Pد��.�k7א'��وא

.���א����J �אeول����������������.t1.�����א�����.�k7א'�د�#��Oא����وא�)�א��3�I%`9א�.�Nא'

��������Q��u�2���4����2و������0#/�����א������$E��.�k7א'�د�����و5�uن�א�)�.�Nא'��#

�������.G��6���Z��JM������� ������1ن���n��1�])���X�١١א����د�������8E����.10:�v���M�����78Sن����

�.א}�tאhא��א'��&%��
 ) ٢٠/١٢/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥٥الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
ــاهيم   ــة المـف ــق جمـل أن تـــام يتضـــح وبجـــالء أنفـــة اـلــذكر علـــي أوراق االتهـــام الماثـــل وبتطبـي

حيات يمنـحــه ذات الصـــال.. مـــن المـــالكين الســـابقين لعـــين الـتــداعي توكـيــل صـــحيح ه الـطــاعن لدـيــ

 ؟؟؟؟؟؟توثـيـق  ؟؟؟؟؟ لـسـنة ؟؟؟؟؟؟بموـجـب التوكـيـل الـمـزور رـقـم والحقـوق الـتـي يســتطيع ممارســتها 
 وهو ما يؤكد يقينا بأنه ال توجد مصلحة وال فائدة ستعود علي الطاعن من تزوير ذلك التوكيل .. 

 ومن ثم فإنه جيب البحث والتمحيص عن صاحب املصلحة 

 هو ما سوف يدلنا علي الفاعل احلقيقي و.. والفائدة من هذا التزوير 

 استعمال احملرر املزور حمل االتهام الراهن  ولواقعة التزوير

�א�cD�..���Qא�� �אhא���..�و#���0ن�א�������3و*אق�א���א��P�4x�Q��א#,[��ن���kא�)

"4������،�و����/��د�.Aو�،�Og�:��..�3^,�ن���م���������Pcא��QG؟؟؟؟؟و�ن����������Q���)� ���D���#��/

�א�G���Q"����و�����������..�؟؟؟؟؟؟�و/�*وא�u����]%�E��5%P�E#�אم��P:��א�$�:�����Q4א���OS�kא�

��%$6A��#�"a���4و�.�

 ؟؟؟؟؟وبعد فرتة من الزمن وحتديدا يف غضون عام .. هذا 

  ؟؟؟؟؟؟/ باع املدعو
(ذא�و�,����א���#�Cو�����'ن�א��'�#	�ن��'�����������..�א�	�ن�א����دמ���������1ط��ن�א�����������5

��'�@��'�����؟؟؟؟؟؟��'�.������؟؟؟؟؟؟�3د������و�����,��@�א�ط��ن����'ل��+'מ����������)���;�א6,���ن�א�(

�و���$�'���������א��,��3"�������	�.�!��אמ���3.�������و�'ن�0'�ل��'����'دמ��������..������5ن�א��دא����5

�5������@%��:�

�Hو��:���������.Eذא�Q���D�W����Pذ�*������ن�ذא��5���X/%���א���O���%Pא

������W�)و�Eم�����*����N(��:��א�5X���� ���J/%���א���O%Pא

:����74ذא�uذن�����%`�م���E�Q���4و(��������..  )؟؟؟؟؟��"������؟؟؟؟؟؟

��)�t�v�����(%,)� ��O%P�E.�

���%1�U�:������������N��*�O�%P���א��/%���� ��Eو(���א�%G"���"�������؟؟؟؟؟؟�ن�א

��������..�؟؟؟؟؟؟���א��������Q..�؟؟؟؟؟؟/���Dא�א���@�k����vא�

�� ����J4�����.�&�#و�،�k`#���"א�����.P5�� ����..�Eو(����:��0ذא���
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�����A���� ����Jא��Q���u�k%4��Xeא�k�&א������ ����O��%P�..�א�

������������� �א��%������؟؟؟؟؟؟/�:Z���A� ���7ن�ذ����]�����Muאج�א

���B�.)�Q���Q4���`9وא�����א��%�<�������و#��"�� �א�,�א&�Vא

��*�Pc��.א

���j��U�:�������������Qא����ن�א��N`)�q� ��J#�|�ذ���tu�vאZ��#�hن����kא�

���$6�#�..����(�4P�O#م���������Q�R*�O�%P�)��,��(��(���Mאن�#

و/���*���.�����7`����א���GEق����Q��4ن�(��%�������tu����:�Pאhא���

����Qא��و�`��א��GEHق����م�����(א�"!%�OوZ�#��:5Mن���kא�

�)�.���م�א��%�#��א�����

 ؟؟؟؟؟؟/ وجتدر اإلشارة إيل أن املدعو

 للطاعن شريكيه يف اجلرمية هو الذي رشح 

���:�*א#����..��ن�א��Pc*א���(%8���5��#�..�؟؟؟؟؟؟/�א���Oא

�����O%P��{���..�؟؟؟؟؟؟��"�������؟؟؟؟؟؟و/��E�Q4���7.gو(��א�/

�אد�א�,�(����� ��B�.)��.%�u��*�A{א�I#�"א��

 متاما أخري ناحية ومن .. ذلك كان ملا 
��ن�א���,ل��'ن�א���	'.�وא�'	���5'و������؟؟؟؟؟؟/�S3ن�א6و�אق��&�"��,��.������8�0د�و�����

�����1�������'���E'מ���	'���	'�ن�א����������..�!�0אج���/�������������.'�'دא����5ط'��ن�،�وא'��������'ن��#�

�.�������Aد�א��ط�ع�,�������	�ن�وא��,� ��1���1�3#���؟؟؟؟؟ א���د�א���;���ذ

  ؟؟؟؟؟إال أنه قام بتاريخ 

 )بعد انقطاع صلته بالعقار بثالثة أيام(
..  من العقار لصالح المدعيان بـالحق المـدني ؟؟؟؟؟بتحرير عقد تخصيص الوحدة رقم 

كـمـا أـنـه استحصــل ـمـنهم .. نتـفـاء صــلته أو صــفته ـفـي إـبـرام ـهـذا التصــرف وذـلـك رـغـم ا

علي مبـالغ ماليـة لقـاء هـذا التخصـيص الـذي ال ينفـذ قـانوني فـي حـق المالـك الحقيقـي 

 ) .؟؟؟؟؟؟/ المدعو(وذلك لصدوره من غير مالك ) الطاعن(
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 ومن ثم 

��:�k#��7%א�5?�א�"������������A������5א���O�tن�Z#��Meא�v�*��`:�����Qא���..��#`�k���kא�

����Q��aא�[���8������I�%U�E�V؟؟؟؟؟��"�������؟؟؟؟؟؟وذ�]�#�و(��א���������N��*�O�%P)�א���J (و#�kא��

��Q1وא��`���א���م���.��D���������������������7א��6ج����..�؟؟؟؟؟؟����%�ن�#���Iaא��4�$����O �/`��ق�א

�94�����G��6`%`����وא�`����1ن����#�..��������aא�[�������Qو�O���tא�����אع�#���1Z��:%����7#%�.����7و#���kא

) ��Jא�.�(�

  شريكيه املذكورينوهذا كله ما جعله حيرض 
ســالفي الــذكر علــي أن يقومــا بتزويــر التوكيــل محــل هــذا االتهــام وتــوريط الطــاعن فــي 

وذلك كله لصرف األنظار عنه وتحقيـق المصـالح السـابق اإلشـارة إليهـا ) بال علم منه(استخدامه 

هذا وقد تعددت األدلة علـي ..  من ضرر بغض النظر عن الطاعن وما سيلحق به.. له شخصيا 

 :وهي .. ما تقدم 

  األول الدليل 

�����������O�%P�E���)و�E����� ���Jغ��`��5ن�("�{�א��""��1��� �^��א

و9X�5%P�E�[4�� ���D%��9(�د�vذא��^�ض�א��و*�،�و����������..�

�و(��c�Dא�א������������O�%P..�ذא��א�5$/%�������Q��� ن�����P�)��x

��D������94��$��..�%���و���A(8؟؟؟؟؟؟/���א�6A$��%��^��������#���و

�*�g� ���`94%و����� ��J��#.�

  الثاني الدليل 
''�غ���''���ن��''	�Uא�ط''��ن���''و��زو�''���������''���''ن��E''��א��

����''���''�3�C''%و��''ل�و�����''B����..��5''3��''و�ط�1ل�''���''��

��'����A'د��ن�א��'زو��������)��'�����'د/�3'�5א2�1'�מ�א���&'ل���������(����.��

'''מ�א�ط'''��ن�3'''�5('''ذא����و��'''ل�('''و�B'''0ص��0'''������'''��وزج���

�.א��و��ل�
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  الثالث الدليل 

��� ��Jن�א���..�����������N)��`����ن���N4#�א�����Eو(��cDא�א���O%P:`��م�#

��N���*����,)؟؟؟؟؟؟�����א&~�؟؟؟؟؟�"�����؟؟؟؟؟�א����..��N����#�����%`��א

��.؟؟؟؟؟؟�uدא*�v؟؟؟؟؟��"���؟؟؟؟؟��N��#�NU..�؟؟؟؟؟؟��"����؟؟؟؟؟

 ضــد 

�א*c�D�B��8Eא�א��و(���������3א��א�����و������3و��A(8%�����؟؟؟؟؟؟/����א

��)*�E�Q4��O7وא�����������%:� ���Jא���..�����O�Sא�א���5غ�c�Dאل���)�Hو

�����z*�E�}/�I%`T)�������������`��א��א��"��#�w�#�jא�����9א��Q�4��

�)�� �א���J ����م���78Sא���gع

  الرابع الدليل 
��'�מ�����'.���������−+دמ�א�ط'��ن���'�מ�א�����'.�א�	��'.������������'��;'�و��

��#�''�ن��''د�א��''�ق��و+''��3�C''�����''��و�''�ن�א��������	–א��و%''وع�

&��"��'ن���0'�����1'���������..�؟؟؟؟؟؟/�����زو���و�����ض��ن�א��د�و���

��������1BNل�وא��و(و�����	د�د��'ل�����..����ز��ن����3.�!��א?א"�א��

����و�מ���מ�א�ط'��ن��..�א���#��ن����3.�א��Nא?א"��������1����5���5

��������'���زو����,'��@�����������زמ������1א���#�'�ن����..��&�.�!��א?���

�.�א�ذ�8���ط��������1+.�+و�.��دא�؟؟؟؟؟؟/�א��د�و

  اخلامس الدليل 

�������������$6�#� ���Jم�#��א����vcא���و���u���Dא*����..��ن�א}�tא�hא��/%

����������N��*�V�4Jא��`�*��3א��Q4��O���E؟؟؟؟؟؟��"�������؟؟؟؟؟؟�ول��..������

����N����*�]%9���$א��O���%P���#� �����Jא��W*����/ج�؟؟؟؟؟��"������؟؟؟؟؟�

6�אم�א����������������O�%Pو..�؟؟؟؟؟؟���#�����M��hא��tu�vن������P�)א�cD

�������:������QGא���Pc..�א��و*��.�
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 السادس الدليل 
�ن�(�''�;�!+''�א���''מ������''����''�5(''��ش�א�	�''د�א��B''���1''�+מ��

��5א�''ذ����و�د��3''���..�؟؟؟؟؟؟��''�.��؟؟؟؟؟؟��''3''.���''د��	���..�

..�و'���.����ن�א��و���"�א���د�.����1B!�53(ذא�א�	�د�,���.�������

و�	�����'�ن�א��و��'ل�א���'دמ�������..�و�ن�א��و���ن����5+�د�א�����������

�.���1B!�53(ذא�א�	�د����E,��@�و�زو��

 فقد قام بالشطب علي اإلقرار احملرر واملوقع منه 

 ثم استدعي الطاعن هاتفيا بزعم خيالف احلقيقة 

 بأنه جيب التوقيع بشخصه 
��و��� ''W���E��.''''מ���''���''و��''�ن�א�6''���''ذ�;���''��''�@��''��א��

و(ذ��א��وא�.���زמ��	دמ���'מ�א�ط'��ن�����..�אN+�א��א6ول�א��Bطو�����

��.����و+�S3Cذא���ن��	�מ�2���ل��ن���وמ�..�����زو���

  سابعال الدليل

���7ع���%����א���Tد����tא�����,S5ل���M� ����w��#�j5?��ن�א����א

��������%4��>%��(���و#���E���gم��ن�����..�א�$�د*�#�1Z��/��9$#��78א�

#�N&���`�����5<�����א���������tu����:�8אhא��א����.��وא���I��%Uو�P:����א�

�������Q8)�Aא/���D�v*�`א��.��א���VE�8��/؟؟؟؟؟؟.��

  ثامنال الدليل 
��8,'''��.��و��3#'''د���'''ن��زو�'''���������ن�א'''6و�אق���'''د"�א�	'''دאמ�

('و��..�و�ن�,����א��,��.�א�و��د�����..�א��و��ل��	ود����5א�ط��ن�����

���53א�'ز�מ����د�..��زو���ن�א��و��ل�א�����/��..��؟؟؟؟؟؟/�א��د�و

���������.��و�'ن�&'מ�א��1'����'ن�א�%'�א#�����������..���������"�א�,'�.��'ن�א�,'

��1����.����.א��

  ذلك كان ملا 
يتضـح وبجـالء تـام بـأن األوراق أسـفرت عـن أن الجـاني ..  األدلـة أنفـة الـذكر ومن جملـة�

صـــاحب  ـهــو  حـيــث أـنــه.. ومـعــه شـــريكيه ؟؟؟؟؟؟/ و الـمــدعو ـهــ.. الحقيـقــي والـقــائم ـبــالتزوير 
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وـهـو األـمـر اـلـذي ـكـان يـجـب عـلـي محكـمـة الموضــوع أن تبـحـث .. المصــلحة األوـحـد ـمـن التزوـيـر 

 ـفـي ـهـذا الـشـأن وأن تمـحـص الطـلـب الـجـازم الصــريح هافـعـدجمـلـة األدـلـة الـتـي ـسـاقها الـطـاعن وم

 ١١المبدي من الطاعن بخصـوص تصـحيح مسـار الـدعوى وتفعيـل سـلطة المحكمـة وفقـا للمـادة 

راءات الجنائيــة واتخــاذ كافــة اإلجــراءات نحــو توجيــه االتهــام لهــؤالء المتهمــون مــن قــانون اإلجــ

أـمـا وأنـهـا ـلـم تفـعـل وـلـم تجـيـب الطــاعن لمطلـبـه وـلـم ـتـرد علـيـه .. الحقيقـيـون المرتكـبـون للواقـعـة 

ـه الجســيم  ـذي يؤكــد خطــأ الحكــم ـفـي تطبـيـق القــانون ، واخالـل ٕبأســباب ســائغة إلطراحــه األمــر اـل
 . يتعين معه نقض هذا الحكم بما.. بحقوق الدفاع 

א���מ�א�ط	�ن��0ط���53�ط��'ق�א��'��ون�����'��'����א�����'.�א�	��'.�3'������������������5:�א�و���א�&�����5

א���د�وא�و, �א��'�ط��ن�3'�5��'��א���N'.�وא�'ذ�8و�د��'ن���0'���ن�א��وW' �א��'��0ج���������������

و�''ن����''/�����''.�א��و%''وع�א6د�''.����"��''ن�א���''.��"����و��''ل���''ل�(''ذא�א2�1''�מ���

ن�א���.��'د�8א��وW' �����������א��	�و%��?����'����A'د��ن�(�'�;�������..�.������1وא���ط	.�����

�.���,���E�.א��������ن�,و�������1ن���0Xن���ن�����!د1��0מ��53(ذא�א2��1מ�و

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٠٠فقد نصت املادة .. بداية 
ـــق االبتــــدائي   ـــد المحكمــــة بمــــا هــــو مــــدون فــــي التحقـي أو فــــي محاضــــر جمــــع ، ال تتقـي

 .االستدالالت ، إال إذا وجد في القانون نص علي خالف ذلك 

  من ذات القانون علي أن ٣٠٨كما نصت املادة 
للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، ولهـا تعـديل التهمـة  

وـلـو كاـنـت ـلـم ـتـذكر جلســة بإضــافة الظــروف المشــددة الـتـي ثـبـت ـمـن التحقـيـق أو ـمـن المرافعــة ـفـي ال

 ..........بأمر اإلحالة أو التكليف بالحضور 

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
واجبها فـي العامة علي الواقعـة ، عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة  

ا عســاه أن ـمـ، قعــود المحكمــة عــن بحــث بالوصــف الصــحيح الواقعــة المطروحــة أمامهــا أن تصــف 

 وجـوب أن – أثـره –خطـأ غيـر التـي دانتـه بهـا يكون الفعل المسند إلي الطاعن من جريمـة أخـري 

 .يكون نقض الحكم مقرونا باإلحالة 

 )١٠/٤/١٩٩٢ ق جلسة ٦١ لسنة ١٤٧١٢الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 
ر مقيدة غيبأن تنزل الحكم الصحيح علي الواقعة التي رفعت بها الـدعوى ، المحكمة ملزمة 

 .الذي طلب عقاب المتهم طبقا ألحكامهوال بالقانون بذلك الوصف الذي أسبغ علي هذه الواقعة 
 )١٠/٤/١٩٩٤ ق جلسة ٦١ لسنة ١٤٧١٢الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
للواقعــة كمــا وردت األصــل أن المحكـمـة غـيـر مقـيـدة بالوصــف اـلـذي تعطـيـه النياـبـة العاـمـة  

أن تطبـق علـي الواقعـة المطروحـة عليهـا بـل أن واجبهـا يف بالحضور ، بأمر اإلحالة أو بورقة التكل
أن يمنـع ولـيس مـن شـأنه بطبيعته الن وصف النيابة ليس نهائيا وصفها الصحيح طبقا للقانون ، 

ـري هــي أنــه المحكمــة مــن تعديلــه  ـذي ـت ـي الوصــف اـل ـرد الواقعــة بعــد تمحيصــها إـل متــي رأت أن ـت

 .الوصف القانوني السليم 

 )١٦/٣/١٩٩٣ ق جلسة ٦١ لسنة ١١٥٧٤قم الطعن ر(
 )٥٩٥ ص ١٣٣ ق ٣٥ أحكام النقض س ١٤/٦/١٩٨٤(

 )٣٣٥ ص ٦٧ ق ٣٤ أحكام النقض س ٩/٣/١٩٨٣(

 ملا كان ذلك 
وعلـي مـدونات .. وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية أنفة البيان علي أوراق االتهام الماثل 

يتضـح أن محكمـة الموضـوع بمسـايرتها .. عـين وعلي مدونات الحكـم الط.. الحكم الطعين الماثل 

عن اإلحاطه باألدلـة .. حجبت نفسها .. للقيد والوصف الذي أسبغته النيابة العامة علي األوراق 

مؤكدا علي انتفاء وصف حسـن النيـة الـذي اطلقتـه النيابـة العامـة .. الطاعن التي طرحها عليها 

وـهـذا يـجـزم ـبـأن للواقـعـة مـحـل االتـهـام .. زور عـلـي الموـظـف الـعـام الـقـائم باســتخراج التوكـيـل الـمـ

 :ذلك أن الثابت .. الماثل تصوير مخالف تماما لما ورد باألوراق 

�Hو��:�����א�`�&����#����7�6אج�א���O��%P؟؟؟؟؟؟/����1��#"���אل�א�"��%

��*��#�א������ �����..�؟؟؟؟؟؟����I%U�E؟؟؟؟؟��"�����؟؟؟؟؟؟א��و*��

��D*���$E�O%9��"�و�O��%�..�Q��Dو4��N��`)�q%.���������د�..�א

����������J#�����������1�������/,�����O��t*����.%�uوא������Eن�و���Z#

���%$6A)���Q�����N��*�(����N�4�E�H��������� ����9%9�X�w�1�Pذא�u����
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�������..��������v�1.��^���$���#�n�9Gא��������Jو����o%/

9.��؟X!�

 وأن سالفوا الذكر 

������N.74��O%P�E��)�T��.��4א���+)�����%��/� ���Jذ����)�א���|�#�w���`:

��N����O��%P�وز��������N��.1��w��7א�#������%<�����tu.�.���Q��4אhא��א�

��O%P���N�H�#�Wא��#�������Q(א�)����N.���5P�(����O%)c�#�w�����NU

�N.%�u�w74و��V8��م�אMZ#�O%P��א�

  يتضح األقوال هذه خالل ومن 
١−���������������������'	��"'���	���'1���وא�א�'ذ����و���'�Cدع��%و��א�ط��ن���ن�א��ذ�و����מ��وذ�';��ن���..��

�.�ط�دون�א��زאמ��%و��א�و��ل�����ن�א��و�ل��3א��و��ل��

�.����.�و�מ��0ص�א�وא+	.�א��	�و%.����1'���&�'.������������������−٢,��C��ن�א��ذ�و���+��"�����(و����

��1�����.�	�و�.��0,.��و����W.�+د���ون��د"�

�S3'���'ن�א��'���ل��,'و������..��������Cא���ض�א��د����5,دא+�.�(ذ��א�'�د��א��'ذ�و�������−٣

�5א��'ذ�و���E�5'3%'ون��'�מ���������&'מ��'�����؟؟؟؟؟��5'�מ�����ن���ون�א��و��ل�א��زو������������3

���ذ����B�8'5?��'ن�('ذ��א�و���'.�وW'�و ������)����8	د�����ز�د��ن�&�/��وא"����(؟؟؟؟؟

��)������"��.و���

S'3ن�ذ�';����)�א��'�;�א6,'���ن���(������&�و"��زو����و+�	�"�א��و���ن��53('ذא�א��و��'ل������������−٤

وذ�';���'����..�+'�"��'زو���������B!��5و�ود�&�/��B'�0ص��$'����ن��1'מ�و����'ون��ط������

13'ل��	�'ل��ن��'�מ��زو�'��&'�/��ط�+'�"��+'מ�+'و��5وو%'�C,'و���������������!���زو���و���'.�؟���

ذ�;���'���..��ن������1&מ�א,ط����(2A?�א�0B6ص�!����5���א��و&�ق���������0BJص�א�و(��

�!.�ن��	ود��&�.��3#د�����5א�ط��ن�؟..���زو����و��ل�

)���'���5'و��'��'��د���2'������(א2�1'�מ�'��Aد�����ن��������א�ط��א��5��Bא����3.��� �(ذא�����−٥

��1����B���.��53א�����.���Bل��و������0دמ��,دא+�.�(ذ��א��د��و

 ثانيا الثابت أن ذلك    �

�� ���N�*�Qא�����VJא���)�`E5ل�Mج���1���.�ش�؟؟؟؟؟��"���؟؟؟؟؟؟

���k4P������%������א��V��E�8א��C%���� ����Jن�א�Z��#م����t)�?5���א
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�k%4�Xeא�)�א�O�%P�����و*���Q��4א��..�������E�P����)�����V��E�8א�����uو

��W���^������vن�א���%������א�����U5jא��"���#��-���*����v..�وא/��

�����`:���.�����n6��Aوא/��P������O��%P�8���N.�����5��P�V..�א�)�qو

��*�Pc��.��7P���%��Eز���G=���w7א���I%Uא

�ن�א��و+��5���Cא��و��'ل���'���ن��'�מ���'"��W'������������..�و��/�������ن�א���	�� ������������

13'و�א�6'��א�'ذ���8	��'������..�و�&�و"��ن�א��و+�	�"�א�&�&'.�,'�د����'ن��'د�وא�'د����������..��وW ��א�

���מ�א�د�א������ن�:�

− �������� �������#�%1����U5jא�������%��4��V��E�8א�����D����Eذא�(��=���������ن�(���8ن�א

�k4P���)�.א�������tد( ��5X(א

− ������h���RZ#�>%���������Me�]��Rن�(`���م�#��������(��=���������ن�(���8ن�ذא��א

5jא��k4P����)5X�� )د�tא������.�(�

''ن�א���''."�و3''���5�''��א��''����ن���%''@�����''��א���''�?�و,'' �����"� ''Wن�ذ�'';�א��و''�

و���C'��.���'B��'1א����'ل�א�����'������5'.��زو�'��א��و��'ل��������������)�؟؟؟؟؟؟/�א�'�د��(א��0�ص��

�.��ل�א2��1מ�א���&ل�

  ثالثا ثبت قدو ����

�5?�א�"���#����#����Xא���������Jن��*����م�א����k`)�N��.1ض��@��G�א

���N.��و��#���1��S�(��������N��*�n`��E�O�%P*( �א����O%P$���א�א

���ن�א�����e`$��د������P�)��x��%4�Gوא���%`%`aم�א��*eא�Q4���وא/

��7��.و�

�������������������..�و��/�������ن�א��	�وמ��ن�(ذ��א�6+�מ��������	�3.�א��وW �א��0'�ص�دون�'وא

�5��ل�א�0ط��؟؟��מ�א�����'����	�'د���13ل��	�ل��ن���ون���ص�א��+מ���53ل��ط�+.����������

������������.'	����'.��2�	�'מ��'�ن�א�'�+מ�א��'و����5'���ن����'ون��'ن�W'ون�א��و��ن��؟؟�و(ل���,و��

�.����B+מ�؟؟

لعل ما تقدم مجيعه يؤكد أن إنقـاص الـرقم الواحـد مـن كـل رقـم 

هو أمر متعمد من قبل املوظفة الكاتبة له فمن املستحيل ..  قومي
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، ومستحيل أال تكون علي علم من رقام بذات اخلطأ األيف كل  أن ختطأ

وجوب أن يكون الرقم القومي عبارة عن أربعة عشر رقم وليس ثالثة 

وهو ما ينفي قطعا عن املوظفة قالة حسن النية مبا كـان .. عشر فقط 

�يستوجب تصحيح ذلك 

 ارابع الثابت أن كما������

�م��1�%#�������`E����Q4��h�����#��1��..�����*��j)������Dزم�و��tم�و��Dאل���..

�������B�8�Nא���)�qذא�����������Pcא����G��������l�"�)�؟؟؟؟؟؟(א��=���Gא

���������������O�%P����8E��.4ن����QD �א�w��J�Xא���%�����א���O)c#.���א�

و����ذא��E�qאt..����א��%�#����א��������#��Zن�א���%����������!�..�א����و*�؟

�؟؟������E�Pوא/)� ����.א��X��U5jد*

�و�3''ص��''��!ذא��''�ن�؟؟؟؟؟؟/��מ�א''������א�''�د���3''�ذא��''מ��''..�وא�6&''���''ن�ذ�'';�

����B�C�+و�،�و��	و+������ن؟..����ن��د����א��������Bن�א����)�Cמ���������و�.!�

 ولعل السؤال األول هو األهم 

���������������� �"pن�א�`�ل�Z#�k`%א���/�Q�u�O$)5ل�� �א��]�وא��(���(�8د�=�?��Dذ�]��ن�

�O��%P���������Dل�����z)�אa`%`����)�؟؟؟؟؟؟(א����و*����%1א��=��)�א�"���lل���� �א����6אج�א�

��������������������U5jא������%��4��V�E�8ن�א�Z�#א'�ز�������%�Gد����א�eو*אق�وאe��#�w#�jوא��..���������E�P���)�Q�D

����Nذ�]��3א���NU�O%P(`�ل�p" ���%1א��=)؟..�وא/)�(%8:!.�

 ملا كان ما تقدم 
 جملـة األدلـة فإنه يتضح ظاهرا أن محكمة الموضوع قد حجبـت نفسـها عـن بحـث وفحـص�

وانساقت وراء النيابة العامـة فـي وصـفها وقيـدها لالتهـام الماثـل مسـتبعدة .. والثوابت أنفة الذكر 

الذي كـان مـن شـأن اتهامـه فـي هـذه الجريمـة أن يـدلي بمـن .. الموظف العام ) بال سند قانوني(

ـغ األثــر اإليجــابي فــي التو.. حرضــه عليهــا أو اشــترك معــه فيهــا  ـه أبـل صــل للمجــرم ممــا كــان ـل

 .الحقيقي الذي ارتكب الواقعة
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 وحيث كان ما تقدم خطأ من النيابة العامة .. هذا 

 �������������א��78S�O7�E�q�..�����eא���gع��E�Q4$�(���و�W*�"��]%9$Eو�"�*�אEH.�م�#��

��������������%`E�H���78-א�Q4��Vt�E�rא���X�$1�7ل�Duא�`��1ن�و��G��6���.78/�V%�)�vcא�

��وو��X)�א��%�#����%`#�k���E� ������E5.���م�،�و�ن�J�E%����א����X)�א�Q��`%`aو�ن���t�E��אEH.���م�

��� �א�$�*�����..�����.�����g��1<��3א'����א��Jو/���%4���������*�X�vZ#�..����O�GE�q��.1��o%/و

�..�h���{�4`~�وא��Vt����א��5Jن�א/�Q�u��.78p�*�9�)�����.:.�

�

�1'�#��5'�"�,'�د��3'�5א����'.��+'מ�������א���מ�א�ط	'�ن��('د�����'.���'מ���'�������5#:�א�و���א�&��/���

�.���+מ���؟؟؟؟؟؟���@���؟؟؟؟؟ ���.�؟؟؟؟؟؟���'��� �����؟؟؟؟؟��'�.����؟؟؟؟؟؟�،�وא����@�'��

وא��''����5''"�����''��%''د���''ن�ذא"�א��''د���ن��''���ق�א��''د���5''ز�מ�א��,''���..�؟؟؟؟؟؟

�؟؟؟؟؟؟؟��'�.����؟؟؟؟؟؟������1و�زو���א��و��ل�وא�	������53א�	�د�א��B'���1'�+מ�����������

����'?���'�5א�و�'د��א��ز�'وמ��0,�,'�1���1''��،�و��'/�+%'�#�1��5'�����'����''�א?������������

�1.��'���و�אق���������������'א�ط��ن�������زמ��	دמ��,دא+�.���غ�א��د���ن�����ق�א��د��5א��

�.א2��1מ�א���&ل�

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي ٤٥٤فقد نصت املادة .. بداية 
ــدعوى  ــة بالنســـبة للمـــتهم المتنقضـــي اـل ــه والوقـــائع الجنائـي رفوعـــة علـي

 .المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو باإلدانة 

ٕواذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فال يجـوز إعـادة نظرهـا إال 

 .كم بالطرق المقررة في القانون بالطعن في هذا الح

 ويف هذا الشأن استقرت أحكام النقض علي أن 
�א���������وא���������.����–��&�(����–�מ�א�������J��5#מ�א����.�����+و��א���6א�����������5%

א��'�5א'���"��'��،�و!��'�ل�����و���.����5א�������2�����.3'ل����+B'.�א���א�'ز�א����و��'.������

'���1�	�'ق�א����'.����������������������+و��א�6'��א���%'�����5'מ�א���'�#�5،�وא�'����'�5א�����'.��'ن����'�?��

�.�����Wמ�א�	�מ�

 )٣٠/٤/١٩٨٦ جلسة  ق٥٤ لسنة ٧٦٣٣طعن رقم ال(
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 كما قضي بأن 
أنـه .. علـي مـا أسـفرت عليـه أحكـام محكمـة الـنقض ..  إجـراءات ٤٥٤مفاد نص المـادة  

يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معـه االمتنـاع عـن 

ة معيـنـة ، وأن أن يـكـون هـنـاك حـكـم جـنـائي ـسـبق صــدوره ـمـن محكـمـة جنائـيـ) أوال(نـظـر اـلـدعوى 

يكون بين هذه المحاكمـة والمحاكمـة التاليـة التـي يـراد التمسـك فيهـا بهـذا الـدفع اتحـاد الموضـوع 

أن يـكـون الحـكـم صــادرا ـفـي موضــوع اـلـدعوى ســواء قضــي ) ثانـيـا(والســبب وأشــخاص المتهـمـين 

 .باإلدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها 

 )١١/٦/١٩٧٣ة  ق جلس٤٣ لسنة ١٠٩الطعن رقم (

 وتفعيال جلملة ما تقدم .. هذا 

  من ذات القانون علي أن ٤٥٥نصت املادة 

��������Q�4��h���#���%&�.1���.%:�N�8aא���y�Hز�א���tع��Q�uא�����2א'��&%��#��

���������(��Xא����%���E�Q��4��h����#و���،�����)�t�bو�=���و������)�tد�������*���.=

����!4��Q1�1�`א�.�

 ن ويف هذا اخلصوص قضت حمكمة النقض بأ
�5�,د�"�א�����.�����53��1א�د�و\���3���;�!�'�د����W('��!'��2'��ط	ن�3'�5('ذא�������������������� ��

����2'وز�א���'وع�!�'�5א�'د�و\�א����#�'.��	'د���������� �'��א���מ����ط�ق�א��������53א����ون�،���'��

�������''א���''מ�1�3''����#�1''����''�?���''�5�$��''��א�و,'' �א��''��و��������5''.�وذ�'';���''��5''��

�8�������2وز�ط�[�א�د�و\��ن��د�د���'�מ�����ن�+�٤٥٤�،�٤٥٥א���د��ن���ون�א��Nא?א"�א����#�.�

�.א��%�?��ن�ذא"�א��	ل�و%د�ذא"�א���1מ�א����وמ������

 ملا كان ذلك 
والمقـدم نسـخة منهـا المقدمـة مـن الطـاعن أمـام محكمـة الموضـوع ، ومن خالل المسـتندات  

ـالحق المــدني فــي .. رفقــه الطعــن الماثــل   أقــاموا ضــد ؟؟؟؟؟غضــون عــام يتضــح أن المــدعيان ـب

.. بطرـيــق االدعــاء المباشـــر  ؟؟؟؟؟؟جــنح  ؟؟؟؟؟ لـســنة ؟؟؟؟؟؟الجنـحــة رقــم .. الطــاعن وآـخــرين 
ــه أوراق واألباطـيــل المســـطرة مـــنهم وأوردت ـفــي صـــحيفتها ذات المـــزاعم  ــبالغ المســـتهلة ـب ــي اـل ـف

 .الجناية الحالية 
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 لتداعي حيث زعموا بأنهم اشرتوا وحدة سكنيه يف العقار حمل ا

 ؟؟؟؟؟ بتاريخ ؟؟؟؟؟؟/ من املدعو

 �����������*�Pc���د����.�Q��u�Nא"�9.��:������5(وא�@��4א��3#%�ن�א������א�Xض���G#�rوא��

�����.#� ��J4��OMد�(�3^,��ن����م���������������N�.1دوא����7��%א������N�U؟؟؟؟؟)א�����������Q1�������#�v�

�������)��d)*�E� ���4��Pא�"�אد�א����م����������Q�4��NDא�"��#���I(،��*��4א���7ل����V%Jא��/�%PZE

���#��D�74")�q�N.1��(�O!"��#� ��J4���.1�8]�א���N.����N:�N�*؟؟؟؟؟��"�����؟؟؟؟؟؟���.�A�

�v*�`؟؟؟؟؟؟�.��

 ا صحيفة ادعائهم املباشر بالزعم باتهام الطاعن وآخرين تموثم اخت

  اخل.... بالنصب واستخدام طرق احتيالة 

  صحته وحيث ينهار هذا االتهام ويثبت يقينا عدم.. هذا 

 وعدم مصداقية املدعيان فيه من خالل احلقائق اآلتية 

  األويل احلقيقة 
+د�א���ل��ن�א���د���;�א�	�'���א���#�'.����������..�؟؟؟؟؟؟/��ن�א��د�و�

�و�,'�@����'"�א�,'�.�����'������؟؟؟؟؟��ذ��'���=��..������ن�א��دא����5

�)����ن�+د��ق�و��ع�א�6ض���ط��ن��/(�ن�א�	������%��و���?א�

 فة للقانون واحلقيقة باملخال

��وبعد انتهاء صفته بالعقار متاما

�d)*����א�#��)�T؟؟؟؟؟و�n%��$|����`��*���/�)������Hو��G��X�5��#�(

������������������tدون�و���%�����������N.����N4��Q1وא����74��%�ن�#���Iaא�

�I��/�..������m�*���`���#��G��$א�$����4وא��>��J`������1��7و�%���H�..0ذא���:

���?��Dن��P1��$ل�:�0ن��������%���O�Pא�����������א����J �(��8ن������Vوא/�%�#

�.� �ذ�]�

  الثانية احلقيقة 
��5א�ذ����B'�א?��������..�و��/���ن�ذ�;������و��/�&�"��ط�ن�אد��?�

S'3ن�('ذ��א�و�'د��B'��������1..�����	����א��'ذ�و�����؟؟؟؟؟א�و�د���+מ�����
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�0''���8''מ���''�ع�����و(''و�..��W''ل�3''���5'';�א����'';���..�B''�ن���8و�''د

'�.����؟؟؟؟؟؟א�ط��ن�،�و(و�א���6א�ذ��8&�"����	�د�א�����1B+מ������������

�.؟؟؟؟؟؟

 األمر الذي ينتفي معه مثة تغيري يف احلقيقة أو تزوير 

��Q1������%�ن�#����Iaא�����7(�����Qא���"/�..��/%���h���t�oא��`��

�����`%`aא����� �א��������Pc���1)�א�������.�����:����A�w����j)�N���4א�h..�א

���.8���� ��k�4אن��*�Pc�����*�� �^������]��..�א`��vو�ن��

�..eא�[����.א��I/�3�cG�)�H�Q4X�..�k�4���8����O�)�vcא

  الثالثة احلقيقة 
��''د"���1''����وא�	''دאמ�''�د������.����''�ن�����''.�א��''�@�א��

..�و�''دמ��,''دא+�.�אد�''�1#מ�..��''زא�מ�א��''د���ن��''���ق�א��''د���5

��ض�,'���S3��1'��+'د�&�'"��'دמ�������������������دאA('מ���'&�ن�א����'ق������و

��''����A''د��''دמ�����''�1מ���3''������)�؟؟؟؟؟؟/��''�Cא��''د�و�(���''��

�.د�و���

 وبالبناء علي مجلة ما تقدم 

فقد صـدر حكـم جنـائي نهـائي بـات ببـراءة الطـاعن ممـا هـو 

ومــن ثــم أصــبح عنــوان للحقيقــة ال يجــوز معــه ..منســوب إليــه 

حتى لـو تغيـر الوصـف .. العودة إلي الدعوى الجنائية مرة أخري 

 .القانوني 
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 املزاعم وحيث أن املدعيان باحلق املدني اختذا من ذات .. هذا 

 السابق الفصل فيها سندا لبالغهم املستهلة به أوراق االتهام املاثل 

 األمر الذي يؤكد أن للحكم املشار إليه حجية مانعة من نظر االتهام الراهن 

 �������N��8aא����%!/�W*א���D0#א�`����1ن��I��%�JE�3�k���Jא��N��8aא�Z��JM����P�)���������Dو

���W�Pم�ذ�`���u�3�wدא��1א���J ���������4..�א�Qא���א��Nא���א*د�����Q�4"��ن�و�O#�����������O�%Pوא�

�Q1������%�ن�#����Iaא�������� �א�$����9Gא��������j��j �א��N��8a)�؟؟؟؟؟؟(א���`:����M��3א����א*د�

��k�Jم�������������–א�������P�)�������.%:�O�$Gא��I#�"وא����������Pc�1)�א������#� 9.��#���N8aא-��X�..

�������������������#����#�Q&��.1�Q&���t�N�8p�h��,`א��Iس��������Q4��h�,`א�א�cDم�#`%�م��yא�cDو��W*��%.1

��9Xم���*�����#15J��وא�`,��h#�`,��و���u&��..�و�y���.�

���C'دמ�!���3'�������:�א�و���א��א�	ط�����وذ�';���0ط���53�א���מ�א�ط	�ن���0 �,��@�א����ون�و

�א��'��5؟؟؟؟؟؟�!دא��8؟؟؟؟؟ ��'�.�؟؟؟؟؟؟��د�و\�א��א(�.����ن�א��,ل�3'�5א��%'�.��+'מ����������

�،�وא��و�''���''ن�؟؟؟؟؟؟� ��''�.�؟؟؟؟؟ض�،��''�א#؟؟؟؟؟ �''�. ؟؟؟؟؟ ���''"����''د���''�+מ�

�.��1��0א2��1מ�^�0אن�����زو����53ذא"�א��و��ل���ل�א2��1מ�א��א(ن

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢٢٢فقد نصت املادة .. بداية 

����N8aن�א�Pذא�u������3�O�$Gא����!%1�Q�4��(����3א�����2א'��&%���(

�Qو�eو�)�א�Vtو�v�M���%&��t�21%��د���j�3א��O$Gא��N)�}/

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 

��''ن�+''��ون�א�N''�א?א"�א����#�''.���''�����''�מ���''٢٢٢���5 א���''���+��و�''��و3''ق�א��''�د���

א�����''.��ن��و+'' �א�''د�و\�!ذא��''�ن�א���''מ�1�3''����و+'' ���''��5���''.�א��,''ل�3''�5د�''و\��

�8�0��.�#���.�

 )٣/١١/٢٠٠٢لسة ج ق ٦٩ السنة ٢٥٧٨١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 ـمــن قــانون اإلجــراءات الجنائـيــة أن يتوجــب عـلــي ٢٢٢مــن المقــرر وفـقــا لــنص المــادة  

المحكمة أن توقف الفصل في الـدعوى الجنائيـة إذا كـان الحكـم فيهـا يتوقـف علـي نتيجـة الفصـل 

 تكـون  أن– علـي مـا جـاء بالمـذكرة اإليضـاحية للقـانون –في دعـوى جنائيـة أخـري ممـا يقتضـي 
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اـلـدعوى األخــرى المرفوعــة بالفـعـل أمــام القضــاء ، ـفـإن ـلـم تـكـن ـقـد رفـعـت فـعـال ـفـال محــل لوـقـف 

ٕأن المحكمـة فطنـت إلـي هـذا الـدفاع واعـادة .......... الدعوى ، وكان البين مـن محضـر جلسـة 

 وكلفـت الطـاعن بتقـديم شـهادة رسـمية بمـا تـم –بعد أن قررت حجزها للحكـم .. الدعوى للمرافعة 

واثـبـت الحـكـم المطـعـون فـيـه تـقـديم الـطـاعن ـشـهادة ـمـن الـجـدول ـعـن .......... الجنـحـة رـقـم ـفـي 

الجنحة المشار إليها ، فقـد كـان علـي محكمـة الموضـوع تمحـيص طلـب الطـاعن ووقـف الـدعوى 

المطروحة حتى يفصل في الدعوى األخرى بلوغا إلي غايـة األمـر فيـه أو الـرد عليـه بمـا يدفعـه ، 

 فضـال عـن قصـوره فـي -ذلك ولم تعرض له البتة فإن حكمها يكون قد تعيـب أما وقد قعدت عن 

 . باإلخالل بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه –التسبيب 

 )٢٨/١١/٢٠٠١ ق جلسة ٩٢ لسنة ١٥٨٨١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ن مـدونات الحكـم الطعـيأنفـة الـذكر علـي أوراق االتهـام الماثـل ووبتطبيق المفاهيم القانونية 

كـان الطـاعن قـد .. قبل تقديم المدعيان بالحق المدني للبالغ محـل االتهـام الحـالي يتضح أنـه .. 

/ دعوضــد المــ .. ؟؟؟؟؟؟إلــي نيابــة ..  ؟؟؟؟؟؟عــرائض ؟؟؟؟؟  لســنة ؟؟؟؟؟تقــدم بالعريضــة رقــم 

 والـقــائمين بتزوـيــر.. اللــذان كاـنــا مكلفــين بإنهــاء التســـجيالت لصــالح الطــاعن  ، وشــريكيه ؟؟؟؟؟؟

  .؟؟؟؟؟؟/  بتحريض من المدعو؟؟؟؟؟؟  مكتب توثيق ؟؟؟؟؟ لسنة؟؟؟؟؟؟التوكيل 

 وقد قيدت هذه العريضة .. هذا 

�N����#؟؟؟؟؟؟��"������؟؟؟؟؟�..����N����#�����%��N��U؟؟؟؟؟��"�����؟؟؟؟؟؟�N��"��v*دאu؟؟؟؟؟؟��..�

����و��Ojא���J ����م�א��%�#��و��م��P:��אeد���..�و�Eא�T��.%:�w`%`���א��%�#��א�������������P������א

��.�و�A(8%��؟؟؟؟؟؟/��������9X�Q4אEH.�م�#���و(��/%�ل�א

 ملا كان ما تقدم 
�ن���..�و��/�ط'�[�א�ط'��ن�و�دא3	'��('ذא�א�6'����'�����5'.�א��و%'وع�وط�'����1'��������������������������'�!

��5א�ذ���و�'وא�1�1מ���6د�'.���������1ن�א�������ن���א�����ق�א�وא+	.�و��وמ����د��?�������

ن�،�و�ن�&מ��,��@�����א��%�.�א��א(�.���و������1'.�א��زو�'��������������א��ط�و�.�%د(מ��ن�א�ط�����

��5א�ذ����53א��و��ل�!��5��.��
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 ما أن توقف االتهام الراهن إ

 ؟؟؟؟؟؟/المدعوتعليقيا لحين الفصل في االتهام الموجه إلي �

 .في القضية المشار إليها سلفا وشريكيه 
 إال أن حمكمة املوضوع 

 ���W*�U������4��w/�+��א�cD�3� ��Jא�א��Zن�دون�א�!�#���E��4J���و�א��د��%4.�����

���ن�א-�u�w���J:����78%.����و#���ون�H�V%���"E+�א/.�������%G)������..�V��%�)�vcא��������eא����Dو

א�`,����hא��k���J:,������5 �א��I��%�JE�3�Z��Jא�`����1ن�#���}5Mل�p`���ق�א����:�ع�وא�`$���*���

��&���u1`,��و�Vt�")�vcא��V%�"�.א���3�OJא�

احلكم املطعون فيه أهدر أهم الضمانات التي فرضـها القـانون علـي : لثاني السبب ا

حيث عابه القصور املبطل يف التسبيب خللوه من األسـباب واألسـانيد .. القضاة 

وهـو مـا جيعـل هـذا . .ني املعتربة التي أعتكز عليها يف قضـائه بإدانـة الطـاعن

  ا بالنقض واإللغاء واإلحالةقائم علي غري سند من الواقع أو القانون جدير احلكم

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣١٠فقد نصت املادة 
يجـب أن يشـتمل الحكـم عـلـي األسـباب التـي بنـي عليـهـا وكـل حكـم باإلداـنـة 

يجــب أن يشــتمل علــي بيــان الواقعــة المســتوجبة للعقوبــة والظــروف التــي 

  .وقعت فيها وأن يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه

 وقد استقر الفقهاء يف إيضاح ذلك علي أن 
قنعـت القاضـي الـذي أ التـي األسـانيد والحجـج أن يشـتمل الحكـم علـي يراد بالتسبيب المعتبـر 

 فيتعـين أن تبـين األسـباب واضحة تفصـيلية بطريقة سواء من حيث الواقع أو القانونأصدر الحكم 
 . الحكم به علي ما انتهي إليه من إدانة وكيفية استدالل منها ومقتضي كل دليلوأدلة الثبوت 

 )٢٠٠٧ طبعة ٢عبد الرازق المهدي ج /شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية د(

 ويف ذلك استقرت أحكام النقض علي أن 
 مـن أن التهمـة ثابتـة واقتصرت في األسباب علي قولها إذا حكمت المحكمة بإدانة الطاعن 

 ألن هـذه العـبـارات إن ذا الحكـم يكـون غيـر مقنـع ويتعـين نقضـهفـإن هـالتحقيقـات والكشـف الطبـي 
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 ال يدركـه غيـرهم ولـو كـان مستور في ضـمائرهم فإن هذا المعني عند واضعي الحكمكان لها معني 
أن يعلم مـن حكـم لمـاذا حكـم لكـان إيجـاب التسـبيب ضـربا مـن العبـث الغرض من تسبيب األحكام 

ـه  ـم مــن ـل ـي أحكــام القضــاء  مــن الخصــوم ولكــن الغــرض مــن التســبيب أن يعـل ـة عـل حــق المراقـب

 ولـو بيـان مفصـل وهـذا العلـم البـد لحصـوله مـن وجمهور ومحكمة النقض ما هي مسـوغات الحكـم
إلي قدر تطمئن معه النفس والعقل إلي أن القاضي ظاهر العذر من إيقـاع حكمـه علـي الوجـه الـذي 

 .ذهب إليه
 )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ية ج مجموعة القواعد القانون٢٨/٣/١٩٣٩نقض جلسة (

 

 فتسبيب األحكام

�����������N.%�4������N.���%���.����Dذ�u��� �����Nא�,���1�7א�g�:�r.��א�`��1ن���Q4א�`,�

��%�Iא���o9و���uن�א���������bאa`%`��א�G)���7%:��.1��4�)�r$��4ن�:%����� ��������E�Vtوא� �

����������7%:�*c���P��1eאد����Hوא�N89��(�ZEو1��و(`���1����א�H,%��و#��و/��W("�74ن�� ������א�

�������������V�)ن��� �א����8?�وא����Dذeא�Q�4د����)����vא�$�م�وא'7.��*�و#���(�:���ن�������)�k#

�����������������>��`E�H���47L���.Eא*����w1�Pذא�u�B���eא�>�`E�Hو�k�l7J��N����Q�u�>%7'ن�א���%:

�Wد�":� ��N8a��9אX�k���H�L�~`��78א��S��.%:��¢�Hو��/�.�

 )١٧٨ ص ١ة القواعد القانونية ج  مجموع٢١/٢/١٩٢٩نقض (

 كما قضي بأن 
للقصور الصدارة علي سائر أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ألن مـن 

شـأن القصـور أن يعـجـز محكمـة اـلـنقض عـن مراقبـة صــحة تطبيـق الـقـانون 

 .علي واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم 
 )٢٥٠ ص ٦٠ ق ٢٣ أحكام النقض س ٢٨/٢/١٩٧٢(

 ا كان ذلكمل

��w#א�jل�وא��Xeא�����Jن�:%�����و���J��و���1א�N8aא��Q4א��%�ن����G1���..��}�4!)

������4.L��47��وL����Eذ���]��ن����*א�V%���"=����Dא�א���h���t����1%�����و�.���*א�����1�7��g����:�8א�

��א�`$��*������/�Q��uز��ن�(�8ن��y�H��1��Hu����و^��,��،�:0ذא��Pن�א}�yز�د*#��� �/" �א�
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��������..��B��������kא�N�8aא������k��Jوذ�]�����..�#��A�rא�`$��*�א�����tد���و���E���`:�..��rوא��

�Q4)��7%:�5%$GE��.9g�1:�

 الوجه األول

ه لعـدم بيانـه واسـتظهاره ماهيـة املصـلحة قصور احلكم الطعني يف تسبيب

والفائدة التي عادت علي الطاعن مـن تزويـر التوكيـل وإغفاهلـا أنـه بيـده 

 صـالحيات التوكيـل املـزور ، فلمـاذا سـيقدم توكيل صحيح وسليم وبذات

 .الطاعن علي التزوير 

 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 –العـلـم بــه مــادام ينكــر ارتكابــه ويجحــد ـفـي 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 

���������������������q�N�8aدאم�א������D�)و�#�N�4א�������U�3�Q�G8)�H���Lد�א�7"]�#���*���א��و*

��%:�?@Aو(���و�א�.��D�Nא��b*���vcא���.(`�Nא���%��Q4��Oن�א

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

 ملا كان ذلك 
يتضـــح أن .. القانونيـــة أنفـــة البيـــان علـــي أوراق االتهـــام الماثـــل بتطبيـــق جملـــة المفـــاهيم و 

 في األصل مملوكه لكل من محل التداعي كانت األرض 

 ؟؟؟؟؟؟/��א��د�−

��؟؟؟؟؟/��א��د��−

�؟؟؟؟؟/���א��د��−
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���������،�وc�����5%����GEא�א��%���<�؟؟؟؟؟�3^,����ن������م��..�؟؟؟؟؟؟/�و�����א#��.����������.�Nא

��J&��א�O`1�3�Iaא�G����%84"��و����4،�و}#�אم��P:����1אع�א�$��:���وא��.��*������������������Q�4و}

�[����א����Q.��א�.��kא�

 فقد حرر املالك السابقون لصاحل املشرتي املذكور

 ؟؟؟؟؟؟ توثيق ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟؟التوكيل رقم 

���5''ن�''�� ��אB''���8א�ط''��ن�ذא"�א�	''�ن���''ل�א��''دא�؟؟؟؟؟  وE�5''3%''ون��''�מ..�(''ذא�

)���و���א�و���.�א��'���5'د���'ن�א��'�;�א6,'���ن�����������(א�ذ�������8ط��ن�و���.�����)�؟؟؟؟؟؟(א�ذ����

�.�����و��$���و���3.�א�,����"�א���..����@���ط��ن�א��,� ���

�.؟؟؟؟؟؟��و&�ق�؟؟؟؟؟؟ ���.؟؟؟؟؟؟و(ذ��א�و���.����د����+מ�

 عني التداعيوبذلك يتضح أن الطاعن لديه وكالة من أخر مالك ل

 )بصفته وكيال عن املالك األصليني(

  لســـنة؟؟؟؟؟؟تبـــيح لـــه كافـــة صـــالحيات التوكيـــل المـــزور �

المزعــوم تحريــره مــن المــالك الســابقين  .. ؟؟؟؟؟؟ توثيــق ؟؟؟؟؟

  .؟؟؟؟؟؟/دون وجود المدعو.. إلي الطاعن مباشرة 
 ومما تقدم يتضح أن الوكالة املزورة 

ال تمنحهـا يف للطاعن ثمة ميزه جديدة ولم تمنحه أي صالحية لم تض.. محل هذا االتهام  
ومن ثـم فـال مصـلحة وال فائـدة مـن .. ؟؟؟؟؟؟ توثيق ؟؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟؟له الوكالة الصحيحة رقم 

 .الزعم بأنه زور الوكالة محل االتهام الماثل 

 مما جيزم بعدم إقدامه علي ارتكاب هذه الواقعة
�'�ض�,'�.�ذ�';���(�א��و��ل���ل�(ذא�א2��1מ�+د��ط�'���2������Cא�ز�מ���ن��زو��� ��(

0,�.��&�/���0Bص���1و��ن�������"�א���;�א6,���ن����������B�"�+زو����ط��ل����..�'���U���;وذ�

('2A?�אB6'�0ص�א���1و�'ون���''ل�א��'�;�א6,'���ن�3'�5א��&''ول���'�מ��وW' ����'��א��و&�''ق����������

�.�������א��و��ل�א��زو��
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 تئجار ثالث أشخاص جمهولونفهل يعقل أن يقوم الطاعن باس

 ثم يزور هلم بطاقات ببيانات املالك األصليني 

 اية رالذي لديه اخلربة والد(ثم املثول أمام املوظف املختص 

 وذلك الستخراج توكيل ثم بعد ذلك ) لكشف هذه اجلرمية

يكون ليس له أي فائـدة أو مصـلحة مـن تحريـره وأنـه بـذات �

فلعــل ذلــك ! شــوبه شــائبة؟صــالحيات توكيــل صــحيح وســليم ال ت

يجزم بعدم صحة هذا االتهام واستحالة تصوره وأنـه فـي الحقيقـة 

 .له صورة مغايرة تماما لما ورد باألوراق 
  ذلك من ينال وال 

بأن الطاعن قام بتزوير التوكيل محل هذا االتهام ليمنح لنفسـه الحـق فـي القول 

 لسـنة ؟؟؟؟؟؟ الصحيح رقـم بزعم أن التوكيل.. بيع وحدات العقار محل التداعي 

فهـذا قـول إفـك صـادر عـن ..  يمنحه الحق في التصرف فـي األرض فقـط ؟؟؟؟؟

 :ومردود عليه بما يلي  .. ؟؟؟؟؟؟/ المدعو

  األول الرد 
�א�0Bص�א��ذ�و������,��.��53א�زج����ط��ن����53א&ن�(ذא�א2�1'�מ��'��'�د��������������ن�ذ�;��

�''��א��''�#מ��''���زو����#ل�وא''6و�אق���''زמ��''��ذ�'';��ن���''ل�א�B''��1"�وא�''د��2..��''ن�א��''��ون��

��ق��وא�����ض������2�������B1'�?��������א��ذאن����5�����13א�ط��ن�������Sو��ن����'��'�1���ز�מ�

�:و(ذא�����د��ن�..���#ل�א����ل���ط��ن�

�����Mu�Q��Dאج��� −١��E.��א��/%����&�:���������Uن�א��������Pא����و*

����������� �א��%������א�����w���m�rوא������w���1�P�r..�؟؟؟؟؟؟/�א

E�����������%#�NU�k%4Xe%8.��א���� ��k�4��*�Pc����A��.Jא�hא

��� ��J4�����..م������������������PZو� ��NU:10����و�t���� �א��%����(

��%4��V&א�g�v9`�ق�� .א�
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٢− �������2���/u�n%��$6#�������Hو��G��X�5��#������%�������Uא�c��Pو

�����Ia���#ن��%�����و/���א��א��`���*�א�����<���W¤����1u$�����א

����Q1���*��� ���������..א�X���^���ذG�X�v�������و/%��oن�ذ��]�א��`�

�����Qא��..�:.�I�/�3�c�G�E�H�Qא����]����������..�و�k���[����Hא�

�Ia���#ن��%���������c]�/���ول�א�.�������B �א��א�����¢����Wא

�Q1�� .وذ�]��M0#אج������m��"G1 �א��%���..�א

 . غير صالحة لالستدالل بها ؟؟؟؟؟؟/ وهذا كله يؤكد بأن أقوال المدعو

  الثاني الرد 
��''��!ذא��''�ن�..���''/���''���''ن�א���	''�� ����''���..���+''ول�!3'';��ن��''��+''����''��א��''ذ�و

�و�3'�����1'��&מ�+'د��'מ���'�?�א�	'�ن�����������..�א��و��ل�����!��ن��ون�א�6ض�3%�?�و�מ���ن���������������1

�S3''����''ق���0J''���''���''�א?�!�''�אמ�א��,''��3"���''�5א�	''�ن������..����''�א�0ص�א����و�''.������'';��

..������א��ق��C'���53א�و�'دא"�����������د�د���وא�و�دא"�א��ز��B�!�C#��1دون��������������و��ل������

�.�����3د���ن��ن����;�א�6ض����;�و�دא"�א�	����א����������5

 الثالث الرد  

���������3����7��و(������O��%P�Eو�א��������t�p�C%���� ����Jن�א�Z��#�����P����ن�אeو*אق����

�����N��#��.���G=�#���`����؟؟؟؟؟؟��I%U�E؟؟؟؟؟����"�����؟؟؟؟؟؟א��JXع�א��`��א/5��..���N���#و��B��.א�

����������Q1�����%�ن�#���Iaא��9`���א�"�� ��..������������#�Q&��.1�Q&���t�N�8p�w��U��ذ��]���1����

��%�u���"���D��x� ��Jא���hא�#�Q,�.�

 وذلك بعدم قيامه بإبرام التصرف مع سالفي الذكر 

�ه مثة التزامات لصاحلهما يلعليس ومن ثم 

 ثمـة مصـلحة أو فائـدة يضـحي ظـاهرا عـدم وجـود.. ومـن جملـة مـا تقـدم .. لما كان ذلك �

ومـن ثـم لـم تسـتظهر محكمـة .. عادت علي الطاعن من تزوير التوكيل موضـوع  االتهـام الماثـل 

حســبما ـهـو (التوكـيـل  ـمـن تزوـيـر هحقيـقـتالموضــوع ماهـيـة الغاـيـة والـهـدف اـلـذي يرـمـي الطــاعن ل

ذا نسـب لمـا.. وبـذلك يكـون حكمهـا عـاجز عـن اإلجابـة عـن التسـاؤل ) مزعوم في االتهام الماثـل

  ، وبذلك يضحي ظاهرا قصور ؟؟للطاعن التزوير المزعوم وما هي الفائدة التي عادت عليه منه
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 .الحكم في تسبيبه علي نحو ينحدر به إلي حد البطالن الموجب للنقض واإللغاء 

 ثانيالوجه ال

استظهار الـدالئل الكافيـة علـي  لعدم طعون فيه يف تسبيبه قصور احلكم امل

تزوير التوكيل حمل هذا االتهام مبا يعني إغفاله حتقيق مـدي علم الطاعن ب

  .توافر ركن من أركان جرمية االستعمال للمحرر املزور 

 حيث تواترت أحكام النقض علي أن 

�א������gع�א'����������������"����P�O%�X�GE� ��w4M:���א��N8aو���1א���w1�P���

�:eوא�،� ��Jدو*�א��Q4���:و(��:%.��و�����ل�א���OP��D�E��r �زو*�و*���#�%�.����و��و��+ �א�

����������%:�?*��Aن�:%����و���J�#%�ن��و���E%<�،�وu(�אد�א���%1��Q4��O����م�$6�#��#�و(��א��%�ن�א

�����P*��������������U�Q4��Oو�WcD��%G%Pא)�qو(��،�و���#�N4��������3א���QGPذ�אu�،� ��Jא��I/�3�

���������/��.���k�)�H��4.L��47وL4��#���*א�������P�[ن�א��א��<����������ذ�Z�A�3�N�8aد�א��$`���`%`

��������B��yu� א����*ع����W��$��vcא���ض�א����.#�I`��H�8م�،�و/eא*�א����D�vcوض�א����א

��,`1�Vt�)א�����Xن�:%��(�8ن�����J��.E"�%�.��� �א�����gوא��%�ن�،�:0ن�א�N8aא

 )١٥/١/٢٠١٢ ق جلسة ٨٠ لسنة ٤٨٨٩الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

العـلــم رـقــة الـمــزورة ال يكـفــي ـفــي ثـبــوت مـجــرد التمـســك بالو 

ـــالتزوير  وهــــو ركــــن جــــوهري مــــن أركــــان جريمــــة االســــتعمال ـب

 مـن قـانون العقوبـات ال تقـوم ٢١٥المنصوص عليها في المـادة 

 .تلك الجريمة إال بثبوته 
 )٤/٦/١٩٥٦ جلسة ٢٦ لسنة ٦٧١عن رقم الط(

 وقضي أيضا بأن 
�א'6و�אق�א��'زو���א���,'وص����1'���������ن��ن�����ن�����'.�א'�	��ل���א�	�מ�����زو��� 

��2��'وמ�('ذ��א�����'.�!'��2&�و�'��،�3'����מ���Nدא�'.����������53٢١٥א���د�� ��ن�+��ون�א�	�و��"
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���������������������������;'����1�3���ن���'�מ�א�'د��ل���'�5�'و��3('ذא�א�	�'מ��'د�8א��'�1מ�،�و��'���'�ن���'�د�א���

+�מ���زو��('���و����دאמ�א���1מ���س�(و�א�ذ����8و�+.�א��زو������2��53�5&�و"�(ذא�א�	�מ��

'�س����������������������אB��;��53א��زو���،�S3ن�א���מ�א�'ذS��5'%���8دא�'.�א�'����3'�5('ذ��א�����'.���'�5

����د���������1و�+.�א��زو���א���5+د���1زو��53��1+%�.��د��.���ون�+�,��א����ن�

 )٩/١/١٩٥٠ ق جلسة ١٩ لسنة ١٨٧٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
ر مـن شـلـم ييتضح انـه الحكم الطعـين بيان علي مدونات أنفة الوبتطبيق المفاهيم القانونية 

 أنه قـام باسـتعماله بنفسـه وهـو أوبتزوير التوكيل إلي ثمة دالئل علي علم الطاعن قريب أو بعيد 

ن جريمــة اســتعمال المحــرر أركــاوهــو مــا يجـعـل الحـكـم فاـقـدا ـلـركن مــن أهــم .. ـبـأمر تزوـيـره عــالم 
فقـد أهملـت محكمـة .. بـل علـي العكـس .. مـدي تـوافره ولم يسـتظهر .. المزور المنسوبة للطاعن 

.. هـذا االتهـام مـزور بـأن التوكيـل محـل الموضوع العديد من األدلة الجازمـة بانعـدام علـم الطـاعن 
 :وهذه األدلة علي نحو ما يلي 

  الدليل األول    
ن����0'''�ذ���3'''.�!�'''�א?א"��0X'''�א�'''و"��ن�א�ط'''��ن�+'''د���''' ��&�

'�.�� ؟؟؟؟؟؟�	�'د�א��B'���1'�+מ���������	�ود�و�ن��(���1א���א����ل���

�وذ�;���'�5א���'و�א�&��'"��'ن���'د�א2��'�ق�א���'�מ���3'�������������������؟؟؟؟؟؟

��5א�ذ������.����و��ن�

 وهذا يؤكد يقينا

���N���4�)�H�����1e�����"G�#�*و�������O7א���O���%Pא���")�q� �����Jن�א��

�W�)و�E���Z#�N4�)�H�NU� �5و�X��Wد�t�#.�

 الدليل الثاني �
'��دא"��ن�א�ط'��ن�����'���'מ�א'�د��#�������������ن�א�&��'"���������

��ل���د����Cא���'ل�����(�������!+�א����ول��	��ل����5א�	�����������

�؟؟؟؟؟؟�''���אN+''�א����و�''��א��و��''ل�א�,''��@��+''מ�����)�א���''��8

��.�������؟؟؟؟؟؟/�א�,�د������ن�א��'د�و����؟؟؟؟؟؟��و&�ق���؟؟؟؟؟�',��

�.و�����ن�א���;�א6,���ن�
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 وهو ما يؤكد أمرين

������t�#�N���4�)� ���8)�qد�א���O���%Pא�����و*�א�������م������1:�األول 

�������������N�4�)ن���P0ذא��:���%�u���A����k%4Xe5?�א��و*��W �אX

��������6")�b����1و��Wد�t�#)م����������D��7P�(�����3א��`�

�N����*��.�����6������3..�؟؟؟؟؟؟��"�������؟؟؟؟؟؟א�����8ن�א����

�O���Eول�Z#�*א}��א.�

��O��%P:��0ن�����uא*�א��V��t��� ����Jא����:�أمــا األمــر الثــاني�

��N���*�]%9��$؟؟؟؟؟��"�����؟؟؟؟؟؟א��I��%U�Eو�����ل�..�؟؟؟؟؟؟�

������������b��$cDא�א}��א*������yم�#Zن�cDא�א���O%P(�%[�����א�

���������1�.#�N���7ز��P����`:ض�*e�3א�C%א��`��*�و���Q1�����3

������א��I���vcو�ن�ز�Z�#�Nن�����E�Vو(�������������..�؟؟؟؟؟؟/�א

��O���%P���א��c���D�O���S�O���%Pא�אEH.����م��ن�א����%#�vcא����

�Jא��� �)��N�*؟؟؟؟؟��"�����؟؟؟؟؟؟�(���v����b��$�H(�%[����א�

��ز�����N(����م�א��c���� ����J]�..��3אe*ض�:`������/�Q��4�

*�Pc���c��Dא��..�#�و(����א��c��D�O��S�O��%Pא�אEH.���م�����)�א

���O��%P�و/%����������oل�����uא*��و��V��t���������O�����Eא�

����������������..�א�%9$[����/�:0ن�ذ�]�(`�J<�(`%����#��و*��������*�Wא

����E� ��� ���J4و(������������و1�#����h�G..�؟؟؟؟؟؟���v$���94و�:�&

و�ن�א�����E��������94��$د��..�א��c��D�O��S�O��%Pא�אEH.���م��

�����.����7Pو�G4����9g؟؟؟؟؟؟/���Q4א

 الدليل الثالث 
א''�0دאמ�א�ط''��ن����و��''ل�א�,''��@�دون�''وא��3''�5!+''�א���ول�

��''زמ�����''�����''������''��و+''�C..�،�و+�''ول�אN+''�א����''���	��''ل�
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!+''�א���..�؟؟؟؟؟؟��''�.�؟؟؟؟؟؟�B''���1''�+מ���''�5(''��ش�א�	�''د�א��

�.�,�.�א��و���"�

 فإنه كان يقصد بال شك

�N���*�O��%P����؟؟؟؟؟؟��"������؟؟؟؟؟؟א�����؟؟؟؟؟؟/א�$���د*��������� �א

�������I������5%P���E�V��t���k`#���"5?�א������و����5%��P �אG��$#

�5%$GE��.���*��Q�u��*�A{א�

 وهذا يتضح جليا من استخدام الطاعن لفظ توكيالت

���������¥Gאم���6:0ذא��Pن�א�`$�د�א���O%Pא��و*���8ن�א�v�/eא�

��O%P�E��������5%P���؟؟؟؟؟؟��vא����P�����..���N��*�O�%Pن�א�`$��د�א�

وא�������5%Pא�"����#`������%4��א�$����د*������ �א����5?����؟؟؟؟؟؟�"������

؟؟؟؟؟؟�،��)�؟؟؟؟؟؟���n�z(؟؟؟؟؟؟��"���������؟؟؟؟؟؟א�"�#`�kو��Q�D*���م������

)�؟؟؟؟؟و��n���z(؟؟؟؟؟��"������؟؟؟؟؟،�)�؟؟؟؟؟و��n���z(؟؟؟؟؟؟�"������

�N�*�O%P���.؟؟؟؟؟؟�و�nz؟؟؟؟؟؟��"���؟؟؟؟؟؟:,��5 �א�

 "توكيالت"فإن ذلك يؤكد أن الطاعن يقصد من لفظ 

 كل ما سبق ذكره واقر بصحتها وسريانها 

 فإذا كان يقصد التوكيل املزور 

 فقط " توكيل " الستخدم لفظ 

  الدليل الرابع
����'ل�א�ط'��ن��ن��و+'�Cو��'���,'�.�����������ن�א�����ل������ن��

�و����'���'زو��������������و!��'���..�א��و��ل�א��زو��!ذא��'�ن��	�'מ��و�'ود

�3'���5؟؟؟؟؟؟/���'د�B'���?�א��'د�و�����و+�5���CאN+'�א���	'د���و�ط'����������

''�0دמ��X�(�����1''B!�5''3''ذא;(ذ�'';����''���ن�א�06''���	�''מ��/''��

�3	''د���و+''���C''��5..�و��''ل��''زو��..�؟؟؟؟؟���''�.�؟؟؟؟؟؟א�	�''د�

..���د�و+�מ����Bط�������و���5�و+�	��������..��.�א��و��ل���!+�א��,�
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&מ�+'�מ���'�د��?�א�ط'��ن�و!���1'�����'���'�0دמ�א��و��'ل��������������

�.؟؟؟؟؟؟ ���.؟؟؟؟؟؟א�,��@��+מ�

 لذلك قام الطاعن 
مطمئـنـا إـلـي وكيـلـه ودونـمـا أن يعـلـم بأـنـه يســتخدم التوكـيـل ـبـالتوقيع 

 تزويره  في ؟؟؟؟؟؟/ لمدعووبتحريض من اآخران الذي اشترك 

  ذلك كان ملا 

��4��N^*م���������و�אeد������G1א���Pc،�و*^m�N"�]�א����J �����م����78Sא����gع�#��

6�א�����������t�#��74د����م���74��#�����NU� و*�،�و��������..�א���O%Pא���k��Jא��N�8aن�א��Hu

�����m�5M ����*دא��و�u(��אد���cא�א���:�ع�א'���1����7P�،�v�D���دאن�א����J �دو�����ن�������������������������

��7ل�������("��#�N�3א����N4א��� P*��.���������� ���Jא��N4�)�q�rא���א��Wc�� ��Jא������Pא��و*

6��.��و�t�#�N4�)�H��Dد��D؟��")�(%8:��Dد�t�#�!����O�J���و�V%�)�����Dא�N�8a#��`$��*�א

��&���u1`,��و�����*�y����Q4��V%�"�.�3א�

 ثالثالوجه ال

عقـيـب عـلـي أوـجـه اـلـدفاع اـلـرد والتقـصـور احلـكـم الطـعـني يف التـسـبيب و

والدفوع التي متسك بها الطاعن ومدافعه ومل ينفك عنهـا حـىت قفـل بـاب 

وتـرك ) بـرد غـري سـائغ(املرافعة ، حيث أنتقي احلكم دفعني ورد عليهمـا 

ورائه العديد من الدفوع وأوجه الدفاع اجلوهرية التي لو كانـت قـد حققـت 

ما يعيب احلكـم وجيـدر لتغري وجه الرأي يف الدعوى وهو وحبثت وحمصت 

 .نقضه 

 ففي هذا اخلصوص تواترت أحكام النقض علي أن 
 ما يدل علي مواجهتها عناصـر الـدعوى ال يقدح في التزام المحكمة بوجوب تضمين حكمها 

واإللمام بها أن يكون الطاعن قد تمسك عن إثارة دفاعه المشار إليه من قبـل أمـام المحكمـة لمـا هـو 
مادام منتجا ومـن شـأنه أن  في اإلدالء بالدفاع ال يدل حتما علي عدم جديتـه مقرر من أن التأخير

 كمـا أن اسـتعمال المـتهم حقـه المشـروع فـي تندفع به التهمـة أو يتغيـر بـه وجـه الـرأي فـي الـدعوى
الدفاع عن نفسه في مجلس القضـاء ال يصـح البتـة أن ينعـت بعـدم الجديـة وال أن يوصـف بأنـه جـاء 
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كمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكـل مـتهم حقـه فـي أن يـدلي مـا ألن المحامتأخرا  

ٕيعن له من طلبات التحقيـق وأوجـه الـدفاع والـزام المحكمـة النظـر فيـه وتحقيقـه مـادام فيـه تجليـة 

  .للتحقيق وهداية إلي الصواب
 )٤٤٢ ص ٨٤ ق ٢٩ أحكام النقض س ٢٤/٤/١٩٧٨(

 )٢٧٧ ص ٦٠ ق ٢٨ س ٢٠/٢/١٩٧٧(
 )٤٧٤ ص ١٠١٠ ق ٢٥ س ١٩/٥/١٩٧٤(

 وقضي أيضا بأن 
يعـد إخـالال بحـق الـدفاع وقصـور ذلـك  للمـتهم أو إيـراده عدم تعرض الحكم للدفاع الجـوهري 

 أو دـفـوع أـنـه يتـعـين عـلـي المحكـمـة أن ـتـرد عـلـي ـمـا أثـيـر ـمـن الـطـاعن ومدافـعـه ـمـن أوـجـه دـفـاع
ومخالفـة ذلـك يعـد سـبيب األحكـام وطلبات ورأيها في ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسـالمة ت

 .إخالال من المحكمة بحق الدفاع 

 )٣٦٤ ص ٢٦ و س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ و ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائي س (
 )٢٩٠ ص ٣٢٠ و س ٩٨٥ ص ٢٨ و س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائي س (

 )٢٥٨ ص ٢٥ و س ١٠٣٧ ص ٢٨ و س ١٠٦٦ ص ٦٩٦ ص ٣٦نقض جنائي س (

 ملا كان ذلك

��������و�Pن�א�5M� ��w#�jل���و�������� ���Jא'4"�����ن�א����g�Sو�k��Jא��N�8a���1א

����� �א����:�ع�و�و��t��א����:�ع�א�������E�rل���� �c��Dא�אEH.���م�،�وא���u�rذא��������)����#�[��"m

�������������%`)�2���$%9.������وt��א����3�vא�m9$.��و:�..��������������k��Jא��N�8a���78אSن���Hu

������)�D�'ع�א�:��*��د:��WcD� ���..t�#�w/�A��..�`:�kא�Mو*د���4%.��7#�د�^����وא�

�א�H+�א/.���7���QG8)�Hو��&��)������`/H��4%�$GEد������������Q4��(�����������#����Qא���:�ع�:`�

47.��و+�/.��دون�����Vو������cא�א}+�א����������D��..���������������%`)���.78/�V�%�)�vcא������eא���Dو

����#��`$�*��3א�"�%�Vو� ��WcDא��:�ع�א���78S�w4G^��rא���gع�jp.��وא��د��%4.������������

�Q4):�

�

�
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C3א6ول�א�د�

��'����A'د��ن�(�'�;��B'�0ص���������..���1�3'������א��מ�א�Bد�دמ�א������א�ط��ن���وא+	.�و������

�1�S'�?��و������Bא��'ذ�ن�����1'��������..�؟؟؟؟؟؟/��(מ�א��د�و���0Xون�+د�א����و(��و��د����1מ����

��.؟؟؟؟؟؟/�!��א?א"�א����ل�و����5�����1%א��زو�����,�����و(و�א��د�و

 ليه نقضا أنه ذلك أن املستقر ع

 زره اومـن المبـادئ األساسـية فـي العلـم الجنـائي أال تـزر أنه ��

ي ، فـالجرائم ال يؤخـذ بجريرتهـا غيـر جناتهـا ، والعقوبـة وزر أخر

شخصية محضه ال تنفذ إلي في نفس من أوقع القضاء عليـه  ، 

ســتنابة ـفـي المحاكمــة مــل االتوحـكـم هــذا المـبـدأ أن اإلجــرام ال يح

  ).أيضا(في التنفيذ االستنابة ل تميحوأن العقاب ال 
 )١٨/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٤ لسنة ٥٥٧٢الطعن رقم (

 وحيث أن الثابت 

 ���������������k4���:���Dن���4א����א��אZ#� ��Jא:<�� �א�����m"]�א`:��4)�1�%#��������Q4�

��د���Q�4ذ��]�����������������������������&�Gو(���وא������b5�� )�Mא���O�#�،� ���Jن�א�����94�$ �א���tو

/%����oن��Eو(����א������O��%P �א���5?�אe�k%4��Xe*ض�א�����אع�������Q���u..�؟؟؟؟؟؟/�א-���ض�

����������������������v@������1��o�%/���%4���`9�"���� ��h��G�u��1ZAא���Pc*��� �א�,��א&�Vא�A���� ��Jא�

���������������� ���J4������>&��#و�،�k%4�Xeא���.P5�� ���Qא���k���..�������)��g���%4��I9א��"E���x�..������

������1Z#�Nא��%���وא����WcD� ���"G1אج��Mu������������A���� ��J4��k%4Xe5?�א�:�0ن��..�.����wm �א

�V&4]�א�,�אE� ���%G�)�[ذ�.�

 هذا فضال عن أنه باع للمدعيان باحلق املدني 

 بدون صفة ما ال ميلك 
 إال أنه باع إحـدى الوحـدات للمـدعيان ؟؟؟؟؟حيث انتفت صفته وصلته بعين التداعي منذ �

 تزوير التوكيل محل هذا االتهام ومن ثم فإن ) .. صفهبال سند وال  (؟؟؟؟؟بالحق المدني بتاريخ 
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 ٕسه من الواقعة والصاقها بالطاعن من شأنه إخراج نف

 ومما تقدم يضحي ظاهرا 

�א:�����و��G)�q]��و�(����زل�������� �����#�[��"m�vcא���� ����Jد:���ع�א�����)�D�t�v�����..

��א}/�+��#���و�:%G)�����%4و�א��د�����j9�#��78-א� �E�q�[ذ��N^*9$��و.�

C3א�&���5א�د�

';��א�ط'��ن�و�دא3	'���������..��������������'����2و�'د�&�'.���'����و�د���C'3ط'��ن��2��'���('ذ

13''و���''د���و��''ل�,''��@����''د�����''����	''�ن�א��''دא��5��%''��و��''�?א���3''�ذא���..�א�وא+	''.�

''��وמ���''�5�زو�''���و��''ل��0''���''ذא"�א�,''����"����..��.����''��''�מ�����''.����''��	����''��

�.ع�א��,و���و�א�و+و

 حيث أنه ملن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 

إن ـكــون الجريـمــة مســـتحيلة معـنــاه إال يـكــون ـفــي اإلمـكــان �

تحقق تلك الجريمة مطلقا ، كأن تكـون الوسـيلة التـي اسـتخدمت 

 .في ارتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها
 )١١/٥/١٩٣٦ ق جلسة ٦ لسنة ١٤٣٧الطعن رقم (

 ت لدي حمكمة املوضوع وحيث ثب

�9�X�QR*�O%P�E�W%[�و���N%4وe���84m�w��j)���&��A��#���E�H*ض������������������� %#� ��Jن�א��

�����Qא����7D����%R*���:�$E.��������������..�و#���hא��`�*��OSא����3���� ��J�7ل�א��و����w�Uא�

"��O���Eא*��ول���u�"�������Q�g*eو*�א�وc�Dא���yم����..�و��5�S�(����4%!�"E(א��ص�#`%�م���@�vא�

��N%4����O��%Pو����[�א�����J �אu�3�I��a#���אم��P:����א�$���:�������א��Q��4��h*ض�������#��Zن�א�

��.%4��Z����א���Qو�א�����hא�.א�
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 )رجل وامرأتان(فما الداعي إذن ألن يقوم باستئجار ثالثة أشخاص 

 ني ، وأن يقوم بتزوير بطاقات رقم قومي هلؤالء يلينتحلوا صفة املالك األصل

 ! التوكيل املزور حمل التداعي ؟الثالثة ثم يقوموا بتحرير
في حين أن بيده بالفعل توكيل صحيح وسـليم ال يقـل فـي صـالحياته عـن التوكيـل المـزور �

.. ولـن يحقـق أي مصـلحة عـن تلـك المحققـة بالفعـل بالتوكيـل الصـحيح الذي ليس لـه أي فائـدة 

التي ال يتصور .. حيلة األمر الذي يؤكد يقينا أن الجريمة بنسبتها للطاعن تعد من الجرائم المست

 .من الطاعن وال تحقق له أي غرض منها مطلقا أن ترتكب 

 هذا ورغم جوهرية 

cDא�א��:�ع���Huن���78Sא���gع�����+�/�w#��و�E�qد���%4������(��*�א+�א/��������������������� 

�W�����Q�u�w�J:��.1��w�j)و�����.�

C3א�&��/�א�د�

��ل���ل�('ذא�א2�1'�מ�و��'���'מ������������;��א�ط��ن�و�دא3	��������?��������زو���א��و��������

و��'������'��و+'���C'�5!+'�א�����������..���מ����8!��א?א"���1Bא�	�د�א���0دמ����3(ذא�א��و��'ل�����������

'''''�.�؟؟؟؟؟؟,'''''�.�א��'''''و���"��'''''�ن���,'''''د�א��و��'''''ل�א�,'''''��@�وא�'''''��מ��+'''''מ���

�.وא��و���"�א�,�د����ن�א���;�א6,���ن�����#����C؟؟؟؟؟؟

 وهذا كله علي النحو 

 �/�A�(��"א������G4���1�%#و���..�����������n�9:و�o�9�#ع���g��و*^��Nذ��]����78S� ��E�qא

���ن�אc��D�..�3�Z��J��#�V��%���N��8aא�א����:<�א'�����v�Dو�u�V%���"E+�א/.������������P�)����x

�V%�"�.�I%�JEא�`��1ن�وא�`$�*�א���3�OJא�

C3א�د�Cא��א��

�'ن������د�C3א�ط��ن�و��;��دא3	���	دמ�+�ول�א�د�و\�وא���غ�א��دא?א����د��'��������������

�و��,��.�����ن�א��د���ن��'���ق�א��'د�����2�5ط�1'�����ط'��ن�&�'.���+'.��������..����Eذ�8,�/��

���2�ذ�(ذא�א�	�'د�3'��5'ق�����..�و�����1אB�����!�د\�و�دא"�א�	������������2;����8ق�����������

����+���&��.�א�ط��ن�و���2���&�.�

 أوردنا سلفا 

������א�4J��3� ��J4��Q<���م����#�ع�אe*ض���OS..�؟؟؟؟؟؟/�#Zن�א�،�؟؟؟؟؟א�
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��������d)*�#�?5���cD�c����1��vא�א��*(�dو�w�������Dא�$���������4؟؟؟؟؟�NUא�`�ل�� �*&����א�Tد�א

�Qא����وu������I����H#���אم�א��`���د��و�א���n%��$6و�א��%��<�"��*ض�و#�����k���� ���������m�"�hא�

��.1Z�#.�

  ؟؟؟؟؟إال أنه بتاريخ

حق ال للمـــدعيان بـــقـــام بتخصـــيص إحـــدى وحـــدات العقـــار�

وذلـك بعـد أن أوهمهـا .. واستلم منهم جزء مـن الـثمن  .. مدنيال

 ة بأنه المالك وأن له حق التصرف علي خالف الحقيق
 وهو األمر الذي جيزم بانعدام 

���2�'ذ�3'���5'�������..�و�ود���8,�.�������3ن�א��د���ن�א��ذ�و�אن�و��ن�א�ط��ن� � א�'ذ8

� �,��8�;������E��0��.���	����و���2ق����א��,� �+�מ����0Bص�

 وهذا جيزم بأن نقل ملكية الوحدة حمل العقد 

  ؟؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟؟املشهر برقم 

 سواء باستخدام التوكيل السليم أو املزور 

�������Q1�����74���4�$#��%�ن�#���Iaא�w���Hو�n�z�H����kא�����Wc�D�����/%�����7.1��oא#

�����������،�b�$�א&����H�Qز�������������84��H� x.��،�و�q(`��א�cD� ��Jא�א�:,��5 ��ن��`���7Dא#

�������)�����k��#����7%:�Hu����%!/)���������Qא�84%����–�؟؟؟؟؟؟/�א�����%�ن�#�����Ia−�א����وא

Q1���)�.א

 أما وأن الطاعن ليس طرفا 
ممـا يحـق معـه التصـرف فـي الوحـدة ملكـه .. فـال ينفـذ فـي حقـه .. في هذا العقـد 

وهـو مـا قـد .. مدعيان بـالحق المـدني بكل أنواع التصرفات دونما ثمة تدخل من ال

فبغض النظر عن صـحة العقـد المشـهر أو التوكيـل المسـتخدم فـي إشـهاره .. كان 

 .ففي كل األحوال ليس هناك صفة للمدعيان بالحق المدني .. من عدمه 
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 مما جيزم بانهيار األساس املقام عليه االتهام املاثل

���������:�ع�א'���v�D،�و��E�q*د78/�3�W.�������و/%��78S� JGE�q�oא���gع��cא�א��

��(`%���#�V%����1Z#��`$�*�א���3�OJא�"�%�V..��و��Eد��4%��#�د���&��P�)�vcא����eא.�

C3��0سא��א�د�

������%���;،��	'دמ��'وאز��W'��א�'د�و\�،���'/�'�ق���'/����������������א�ط'��ن���א��دא��C3'ن����������

�؟؟؟؟؟��'�.��؟؟؟؟؟؟+'מ���و%و���1و������1ن�ذא"�א�0,وמ����מ�����.�א���@��53א��%�.����������

�.��''�+מ�؟؟؟؟؟؟�''�@����''�،�(''ذא���N%''�3.�!�''���5؟؟؟؟؟؟��''��� �؟؟؟؟؟��''�.�؟؟؟؟؟؟�،�א��

�.�د��.�א��زאع�و�0و����ن�!ط���א0�,�ص�א����5%א�����5#

 أشرنا سلفا 

����������������������G1����9�'א���A�����I����Q1و�ن��������#�I�)�JאHد����hא���%�ن�#��Iaא��ن�א

��א���J �و��g��..���� )�Mع�א���אع�א������OUא����Pc �ذא�����Vو�����g�..����G%9$#و*دא����و�

��������O�U����������������..�אد��&.��7ذא����א��Nو�#�+%�OאEH.�م�א�PZEم�و��.EHذ��]�א���X����o�p����و��

��G1Z"��א�����78Sא'�[�א���..���#�Q&�.1�N8p.�

 براءة الطاعن من المزاعم المنسوبة إليه
مـدعيان بـالحق المـدني شـراء وحـدة مـن وحـدات عـين بـل أن ادعـاء ال.. ليس هذا فحسب 

رغم أنه لـيس ..  ، وأن األخير تحصل منهم علي جزء من الثمن ؟؟؟؟؟؟/ من المدعو.. التداعي 

فهذا كله نزاع مدني يجـب .. مالك وال صفه له في إبرام العقود أو التصرفات بشأن عين التداعي 

 .الجنائية طرحه علي المحكمة المدنية وليس علي المحكمة 

 هذا وبرغم جوهرية هذا الدفاع 

��دو���������Vو�������و����*��������� J`و�������/�+��و��Hu�..����Dن����78Sא����gع���

��,`1�Vt�")����V%�"���$�*�/�3��.78א�P�)�vcא����eא.�

  ذلك كان ملا 
��''د�"���'�5''��ل�א��''زמ���A''د�������.���''و�E'מ��ن����''�Cא�''د3وع�و�و�'��א�''د�3ع�א�

��2�ن�������א��و%وع�+د�ط�����1و�'מ��	'ول����1'�����..��دא"�،�و���1,د�53�8א6و�אق������!

�����������زמ���0Sل�א���מ�א�ط	�ن���ق�א�د�3ع�،���3�%N.�!��5א��,و��א���طل��53א��
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�?�$�Nد��א������ض�وא����	���5و�����.�

 رابع الوجه ال

اللـذين اختارتهمـا عني حيث أن الـدفاحلكم الطعني يف التسبيب حمكمة قصور 

قد قصرت حمكمـة املوضـوع يف هـذا الـرد .. من مجله دفوع الطاعن لرتد عليهما 

حيث جاء يف عبارات عامة وجمهلة عبارة عن منـاذج صـلبه وسـابقة التجهيـز ال 

تنم عن فهم للدفع ومواجهته وفحصه وإطراحه عن بصر وبصرية بـل اسـتندت 

 عليهـا إيل فحـص ومتحـيص احملكمـة للـدفاع احملكمة إيل عبارات ال يطمئن املطلع

 .اجلوهري الطاعن 

 حيث أنه ملن الثوابت يف أحكام النقض أن 

�������h���t������N��8aא�Wن�������و*د��w���Uذא�u����1�����78-א�Wc��D�h���,��3�*���`���� �א

������������������ �����%�u�Q�.����א1���H�:�10���...........�#���*א�������وL.��4و���7�����k�)�H.��وt��א�

�.�c]���%���#��`$�*�א����OJ��(�8ن�#

 )٨/١/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥ لسنة ٥٤٨الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ٕمشــوبا بإجمــال وابهــام ممــا يتعــذر معــه تـبـين مــدي صــحة الحكــم مــن أال يـكـون الحـكـم ينبـغـي  

ملــة جموهــو يكــون كــذلك كلمــا جــاءت أســبابه فســاده فــي التطبيــق القــانوني علــي واقعــة الــدعوى ، 
أو ثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمـة أو ظروفهـا غامضة فيما أو

أو أو كانت متصلة بعناصر األدلة علـي وجـه العمـوم ، كانت بصدد الرد علي أوجه الدفاع الهامة 

الــذي ينبــئ عــن اخــتالل فكرتــه مــن حيــث تركيزهــا فــي موضــوع الــدعوى كانــت تشــوبها االضــطراب 
بما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها علـي الوجـه الصـحيح فإنـه يكـون ة ، وعناصر الواقع

 .مشوبا بالقصور والغموض واإلبهام 

 )١٥/١٢/٢٠٠٣ ق جلسة ٦٥ لسنة ١٧٣١٤الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
א���''���3''�5+%''�?�����''.�א�''��ض��ن�א���''מ���''���ن���''ون��3''���ذא�''���''���ط�''#ن��� 

�5�ن�א�����.�������!������Cد�8!��'�������א��ط�A'���'���'1���"�,�5+د�"�!����1و��د���,"�א6د�.�א�+
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�و�אق�א�'د�و\��'ن������������.'ذ�;����	�אض�(ذ��א6د�.�وא��	��ق�������������1_��ن���/�ود�א

�.�,��و�,����

 )١٢/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٧٤ لسنة ٧٤٤١الطعن رقم (

 وأيضا قضت بأن 
بـهـام ـفـي تســبيب الحـكـم  المـقـرر ـفـي قضــاء ـهـذه المحكـمـة أن القصــور أو الغـمـوض أو اإل 

 .يعيبه ويستوجب نقضه 

 )١٣/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٧٥ لسنة ١٤٠٦٨الطعن رقم (

 كما قضي أيضا بأن 
�''ن�א���''���3''�5+%''�?�א�''��ض��ن�א1�N''�מ�وא�$�''وض�وא�''��ص�3''�5א��''����א���''מ����� 

�.�	����و��و�����%��

 )١٣/٣/٢٠٠٧ ق جلسة ٧٦ لسنة ٦٤٣الطعن رقم (
 )١١/٤/١٩٩٩ ق جلسة ٦٨ لسنة ٦٨٩الطعن رقم (
 )٢٥/١١/١٩٨٠ ق جلسة ٤٩ لسنة ٩٥٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
عـلــي ـمــدونات الحـكــم واألصـــول والثواـبــت القضـــائية أنـفــة البـيــان وبتطبـيــق جمـلــة المـفــاهيم  

قد محصـت إلي أن المحكمة الموضـوعية انه ال يطمئن المطلع عليه يتضح وبجالء تام .. الطعين 

الجلي من أسـباب الحكـم ٕوانما الواضح .. إليها وحصلت منها ما ترمي إليه مة األدلة والدفوع المقد
أن المحكمة طالعت ظاهر الـدفاع الـذي أبـداه المـدافع عـن الطـاعن مـن قشـرته الخارجيـة الطعين 

.. علـي االتهـام الماثـل بمـا ينبـئ عـن اإللمـام بـه وبمـؤداه وأثـره ولم تعمل علـي فحصـه وتمحيصـه 
ـردود ســابقة التجهيــز لفحــص والتمحــيص علــي عــدم اوقــد ترتــب  ـب اـل ـي كتـي والقواعــد أن ذهبــت إـل

علــي كــل وجــه دفــاع تمســك بــه وألصــقتها بــالحكم كــرد مــبهم وغــامض وعــام .. الجامــدة الصــماء 
رغم أن كل من هذه الدفوع يتطلب رد خاص ينبئ عن فهـم فحـواه تطبيقـا علـي واقعـات الطـاعنين 

 .و ثابت بالحكم ذاته وهذا يتضح جليا مما ه.. هذا االتهام 

  حيث ثبت أوال����

�*��P:�����א�����:�ع�و�و���t��א�����:�ع�����D��������k����Jא��N���8aن�א�

���� ���Jא�� �����א���وא1`��N.����Qد:���k:`������4د��%4.���������7..�א
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�� )c��Dא�}+���א��������]4��$E�H����4.Lدود���.����7و^��,����و���#

�k)�D�'א�k�:��.א�

 كما ثبت ثانيا �

��QEא}�����������Uن�א��N8aو*د�#1Z��� �א�������D�Aאل������)�%8#�>:�

�����������o���jא������U{א�v�D�A��%/5X��9وXم��אeو��Qوא�1�j%��،�و�

����������������D�)��`Eن�وزن�����אل�א���.�د�و��*��`�وא��א#<�،�:�7دود�#�Zن�א

و�����w�1�Pא-��78S�Q�u��.t���............��������78א���gع�����

�����9X�Q�u� l7JEאل�א���.�د������QGא����Pcو�� ��N�U(��8ن�����������������

>:����Q4��h�t^�����س���N%4א���N.����v �א���.�א

 ومن هذه العبارات العامة وا�هلة 

 ال يتضح وجه اطمئنان احملكمة ألقوال الشهود 

 وردت أقــوالهم هــم مــنهــل .. وأي شــهود تقصــد المحكمــة 

أم أقــوال .. بقائمــة أدلــة الثبــوت المعــدة بمعرفــة النيابــة العامــة 

 .!!؟؟لطعين في مدوناته الشهود الذين أوردهم الحكم ا
  وهؤالء أولئك بني كبري فارق هناكف 

 :علي شهود وهم فقائمه أدلة الثبوت احتوت 

�)�.%�ن���;�א�	����א6,���ن�(؟؟؟؟؟؟/�א��د�� −

 )�.%�ن���;�א�	����א6,���ن�(؟؟؟؟؟؟/�א��د�� −

 )�.���/�+��و���1B����5א�	����8(؟؟؟؟؟؟/�א��د� −

 )�.�מ�א���1Bא�	����8د�����(؟؟؟؟؟؟/�א��د� −

 )�.%��ط�����/�א�6وאل�א�	��.�(؟؟؟؟؟؟/�א��د� −

 فقد قالت بأن الشهود وهم .. أما مدونات احلكم الطعني 

− ����Q1(؟؟؟؟؟؟/�א�"%���%�ن�#��Iaא� )�و�O%Pא
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− ��� )�.7g �א�5?�א�"�#`�4��k`�*��(؟؟؟؟؟؟/�א�"%

− ��� )�.7g �א�5?�א�"�#`�4��k`�*�(؟؟؟؟؟؟/�א�"%

− ���� )�.א���&<����J4 �(؟؟؟؟؟؟/�א

− �� )�.א���/�oא�`��Q1�1#���.��א��`�*�v(؟؟؟؟؟؟/�א�"%

− ���(����م�#���.��א��`�*�v(؟؟؟؟؟؟/�א�"%�.�( 

− �� )�.א�,�#��א��א��tu�Nא�hא��9(���(؟؟؟؟؟؟/�א�"%

− �N�*�Qא�����VJא���)�`E؟؟؟؟؟��"���؟؟؟؟؟.� 

− �N�*�Qא�����VJא���)�`E؟؟؟؟؟��"���؟؟؟؟؟.� 

− �N�*��.�� �؟؟؟؟؟؟��"���؟؟؟؟؟؟א

�7ع�א'��%�7א����%��7 −tא���3(א�(�¨*�� �.؟؟؟؟؟א

 تلك هي أدلة الثبوت التي ساقتها حمكمة املوضوع 

 مبستهل قضائها الطعني 

أي شـهود الـذين اطمأنـت المحكمـة إلـي .. وهنا يثور سـؤال �

ـواردين ! أقــوالهم ؟ ـة الثبــوت ، أم هــؤالء الــذهــل اـل ين بقائمــة أدـل

 وما ! وما هو وجه االطمئنان إلي أقوالهم ؟! أشار الحكم إليهم ؟

 !طته محكمة الموضوع من أقوال الشهود؟تنبهو الدليل الذي اس
 لعله من الواضح اجللي 

���2ط�''#ن�!�''�5א�''د��ل�א�$''��ض�وא��''�1מ�א��''��د��''ن��+''وאل���  �ن�א��ط�''���C''�5א���''מ

�א���,''ود�ن�،�و�''��(''و�و�''��א2''�د2ل�3''��5	''دמ�א�	�''מ���د�''دא����(�''.�א�B''1ود..�א�B''1ود�

�.(ذא����B;������1دמ�א���מ�א�ط	�ن�..��+وא�1מ�

 الثابت ثالثا����

�م�������`E������Q��4�����g�E�q[�א-���B�������3����78..����1�����5و

�4`�ل�א�����e� l7JE��.1Z#�Oאل�א��.�د������/78.�����א�وא/�א����
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�..���������א���������#g�E�q�O[�א���د���Q�4א��:<����J �א��m�r"�]�#.���א

�.� �א�����Q4�� ��Jאل��hH�Dא��.�د�

 نزه احلكم الطعني عن مظنة التعسف توذلك حىت ي

 يف االستدالل ويوضح وجه االستنباط واالسرتشاد 
��'מ�א�ط	'�ن��ن��'����5'ن�0'�ل��+'وאل�א�B'1ود��'����'�ل��'ن����������������������א���3د���ن���'����'������5

א��ط��ن�א��و��B���.1(د���وذ�;��ن���..��ل���Bل����ل��ن�א�������06..�א��و�1.�!������1ط��ن���א�

����و�ن���د"�����'.�����..�א6ول�،��0�� ��ن���;�א���5���ل��ن��+وאل�א��B(د�א�&���5،�و(�ذא��������������

�.و(و�א���6א�ذ��8	���������..�א��و%وع���و�א���Nل�وא�1�2מ�وא�$�وض�

 فضال عن الثابت رابعا����

��78Sא���gع�א1.!�wذא��א��. ��3א��د���Q4א���:<�����������ن��

��#������)�t�9(����م�)�و�H��uو^D�GA�w����o%/)����g�7�����..�א�

�����.%�u�����E�E�9(�����و��1��������w��1�Pא-�Q���u� l��7JE����78א�Z#

�������9�gووא�����X��.1e�..............���������Q�4��>:�و�� ��N�U(��8ن�א��

������G�Hא�k�)�]%9X������^.�

 وهذا جيزم بوضوح تام 
�א��	�'���وא����1'.�א��'����5'ن�!��אد('��������ن�����.�א��و%وع����"�!��5א��دود�א�,'��?��������

�ن��3ص�و��/�و����ص��	��,��א�د�C3و��(�'.�א��ط'��ن�א��و�1'.������53ل�+%�.��������2מ��

���;�א������"�،�و��1'���'د��2'ن��ن��و%'@���(�'.�א��ط'��ن�א��و�1'.�������'�"�و�و%'@��'ن������������������������

و('و����'����..��6'������"�������B!��5א�ط��ق�א..�א������"�ذא���������1ل��ن�(ذ��א��ط��ن����

��2�1'מ�א���'.���'�5�������8..�א��دود�א���(ز��وא����.�א����1ز�،�&מ�!�,�+�53��1א���מ��/'���

�8�د�אط���"���س�+%"�و���5�.�

 ومن ثم 
يتضح وبجالء أن الحكم الطعين قد اعتصم في تسبيبه بعـدة عبـارات .. ومما تقدم جمعيه �

ٕوانمـا هـي .. فحص للواقعة وظروفهـا ومالبسـاتها عامة ومجهله وجامدة غير منبثقة عن بحث و

وـلـم ـيـورد تســبيبا خاصــا .. عـبـارات ســابقة التجهـيـز وكأنـهـا إجاـبـات نموذجـيـة صــماء ومحفوظــة 

وـهـو ـمـا يؤـكـد قصــور الحـكـم ـفـي تســبيبه قصــورا .. لـلـدفوع الجوهرـيـة الـتـي يتمســك بـهـا الـطـاعن 
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صــل الغيــر مشــوب بــالغموض مؤســفا ال يحقــق غايــة المشــرع مــن إيجــاب التســبيب الجلــي المف

 .ٕوهو ما يستوجب نقض هذا الحكم والغائه .. واإلبهام أو اإلجمال 

 الوجه اخلامس 

اللـذان شـريكيه  ، و؟؟؟؟؟؟/ متسك املـدافع عـن الطـاعن بوجـوب اسـتدعاء املـدعو

حرضهما الرتكاب الواقعة ملناقشتهم فيما هـو منسـوب إلـيهم وذلـك تصـويبا 

 ابدي أمامها وهذا املطلب اجلـوهري إال أنهـا أهملتـه خلطأ النيابة العامة التي

ورغم ذلك مل تستجيب احملكمة ومل ترد علي هذا الطلب مبـا يفيـد .. ومل حتققه 

مربر وسند اطراحه ، وهو ما يؤكـد أن هـذا احلكـم معيـب بالقصـور املبطـل يف 

 .التسبيب 

 فقد قضت حمكمة النقض بأن 
ٕواـلـي اســتحالة  المـكـون للجريمــة لفـعـلي انـفـمتجــه إـلـي  اـلـذي أـبـداه الطــاعن لـمـا ـكـان اـلـدفاع

ـدليل كمــا رواهــا شــهود اإلثبــات حصــول الواقعــة ـه بتحقـيـق اـل ـا لتعلـق  فــي فإـنـه يكــون دفاعــا جوهرـي
مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجهه أن تتخذ من الوسـائل الدعوى إلظهار وجه الحق فيها 

 .لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغاية األمر فيه 

 )ق٥٨ لسنة ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنة ١١ض نق(

 وقضي أيضا 

����ن�(��8ن��������������#�tu��.%4��k�4�م�#��א-��78و(E�vcא��I%`9�H(�@ط��V4+�3א�

���������������������N�.Gא�א�c�D������7دאم��gو����Hد�����.Gن�(�8ن����QG8)�O#���%���=�G����3*א��و����^�$�

�� ����Jل�����3ز�����א����aא����D����7Pو�^���7ض���C��9دون�������gوא��Pcود:������א�"����)�א���

��א��א����(*�X�(��������������V�tوא���D���%&��'אد�א���c�Dא�Z�#�*��`����D�����Q��uن��I�%`Tאeد�����3א

�א:<�������.א-�3��78א�`�م�אeول�و�y�Hز��pل��ن�(�8ن�*��l%��� Dא���J ��و�א

 )ق٥٦ لسنة ٥٨٢٥ طعن رقم ١٧٢٨ -١٣٨ – ٣٨ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض (

�وكذا 

�א�����.��53א����מ��������ق�א�وא��������1�ن���ون�א�'د�3ع�+'د����������������2د[��53وא������

����2'وز�א�N'�אض���'������'���������� ط����و+��"��ن�א�د�3ع�א�ذ�8+,د�������'ذ����+'وאل�א�B'�(د
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א2ط�#��ن�!�1B����5د����א��B(د�א��ذ�و��������&�'��('ذא�א�'�د��'ن��,'�د���א�'د�3ع�+�'ل��ن��������������������

�������ق�����.�א�����.�و�������2���';��'ن�ط�'������������������מ�����د[��53(ذא��ن���'ون�א�'د�3ع�

���.!��א?�א�����ق���دאמ��ن�د������3طو�5���8א��ط���.����Sא?

 )١٢٢٠-٢١٩-٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض (

 وقضي كذلك بأن 

التفرس في وجه الشاهد وحالته النفسية وقت أداء الشـهادة 

ومراوغـتـه واضــطرابه وغـيـر ذـلـك مـمـا يـعـين القاضــي عـلـي تـقـدير 

 ـقــدرها والحتـمــال أن تجـنــي الشـــهادة الـتــي تســـمعها أقواـلــه حـــق

المحكمة أو يبـاح للـدفاع مناقشـتها ممـا يقنعهـا بغيـر مـا اقتنعـت 

 .به من األدلة األخرى التي عولت عليها 
 )ق٥٥ لسنة ١٦٠٥ طعن ٦٠١ ص ١٤١ رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٥ أكتوبر ١٢نقض (

 ذلك ملا كان 

�QאT���.���n�Me`%`����א��%�#�����<�����������א���O�U،�و�������4א����w�#�j ��و*אق�אEH.��م���������و�Pن 

�� ��Jא������4�$..�א��w������1Z#�["m��1��],و��1���..��� �א��`���א���و*�c�D�O�Sא�אEH.��م�������(

����(4P��و�1�����م�#�9(���وH�..�������7������P|�ذ��tuאhא���O`1א�84%��وא}�M�������*�.Aאن���Pن��

��א��א�������������P�)���7.ق�����GEא��`���)�T� ��5,:�،��7.����WcDא�A����.��m0#���7م���tuאhא�����

�����7.7.��3��7D���"E�rو*אق�א�$9%��9وא�"��7%4א�eא��:�P��7.74���1א��.��،�و��..��Q�4و�

���N�*�]%9$א��O%P��������؟؟؟؟؟؟���I�%U�E؟؟؟؟؟��"�����؟؟؟؟؟؟א���nMe.��א���/�א�$��د*������� �א

��אe*��م�وא��%���1..�؟؟؟؟؟؟#�U��5%P�#�k%4Xe5?�א��.���GX�#��G4��و��5%P �א

 ثم أبدي طلبا جازما لدي النيابة العامة 
ـذكر ســبوجــوب اســتدعاء  للتحقـيـق معهمــا ومواجهتهمــا باالتهامــات .. الفي اـل

واـســـتكتابهما ـفـــي توقيـعـــات الـمـــالك الـســـابقين الـمـــزورة .. الموجـهـــة إليهـمـــا 

ولـم تسـتجيب لهـذا المطلـب .. إال أن النيابة العامـة لـم تعـن بـذلك .. بالتوكيل 



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

 

 

52 

 .ي الذي كان من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى الجوهر

 وحيث أن حمكمة احلكم الطعني .. هذا 

��w��1�P�����Me5ذ�א����א:���������.�����..������vא��Q��D)�����g���(� ����Jא��[��"m����`:

���c�D�h( �א�������..�#��Z�JM�V)�$E�B�tא��%�#���א���������������.k7وذ��]�#������I�%`T�hא��tuو�

8�#.�3��7א������1�%א�����eא���%9��$E��1Z��A� ����vc[��"���*�א�������2..��א����و*����.����7وא���

���������!4��k%4��Xeא�k4����Gא��Q���u����.%:م����.EHא����%t�Eو�،�����Dא��א�..��H�7�وذ���]���4P��א���

���#�������6��د�.��אJ4"א��א'��&%���١١hא�t{�1ن�א��� ��.�

 وكان ذلك أخر ما متسك به الطاعن ومدافعة .. ورغم ما تقدم 

� باب املرافعة ، ومن ثم مل ينفك عنه وعن االعتصام به قبل إغالق
�2�ن�����.�א��و%وع�،��מ��و�د���1����53א�ط	�ن�������د���1�13وא��ط�1���1'ذא�������������!

وط���'��دون���..�א�'��3�8'�5א�'د�و\�������א��ط���א��و(��8�و�	�����1و����������'���$�'��و�'��������������

�و��د��1ذא�אNط�א[���������������1'��א�ط	'�ن�����,'و��א���ط'ل��������13و�א���6א�ذ��8	����..����ن�

3''�5א��''����،�3%''���''ن�א0N''�ل����''وق�א�''د�3ع�،�وذ�'';���''���5''و���	�''���''د��א��''����ض��

�?�$�Nوא.�

 الوجه السادس 

احلكم الطعني قصر يف تسبيبه حينما أغفل بيـان األفعـال واملقاصـد املنسـوبة 

 كما قصر احلكم للطاعن والدليل علي اشرتاكه فيها وماهية وسيلة االشرتاك ،

يف استظهار دالئل وجود اتفاق فيمـا بـني الطـاعن وغـريه ممـا نسـب إلـيهم 

إذ جاءت عبارات احلكم مقتضبة وقاصرة عن محل ) ا�هولني(ارتكاب الواقعة 

 .ما انتهت إليه ، وهو ما جيعله جديرا بالنقض واإللغاء 

 حيث أنه ملن املقرر يف قضاء النقض أن 

 ���Pن�ذ�]�،�و�P������Wאد��)u�����3ض��hא�����g�#�k�)�q��%:ن���J��ن��א�N8aא

�����������������������א����א������2و����3دe�Wد���א�D��� �����j%��אe:���ل�א�����r*:.���א������Jن�،�و��

�������������Dא��A� ����#������3�(��8)�qذ�u�،�N.��%#���7%:ق���GEHم�א��%��Q4��O��دא�N.1دون��ن�(

��N�U:�0ن�א�N�8a(��8ن�����Xא��3#%��ن�א��א���������������cDא�א�GEHق��و�(�*د����(�A[��`%�����،�و�� ����������
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��P*����#�I�`9ن�א'�����وא����و�bא���rو����w:%.���و�3#%��ن������������������������E���1�%#���#�`�4����t�"�א

��4��Wא�������7Pא�����w#.���א-������������78%)ZE�v����%:�k�)��%:�P��1�%#����jد���א���Q�u�vد��

��,`1�Vt�)������%������:.�

 )٣/١٢/٢٠١٥ق 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 

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

ـقــرائن منصـــبة عـلــي واقـعــة التـحــريض أو االتـفــاق أو المســـاعدة ، وأن يـكــون اـلــدليل ال

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

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

 .االستدالل بما يبطله ويوجب نقضه 

 )٨/٢/٢٠٠٠ ق جلسة ٦١ لسنة ١٠٥٥٥ طعن رقمال(

 ملا كان ذلك 
ـاطع .. مــن خــالل أوراق االتهــام الماثــل وـكـان الثاـبـت � هــو تقريــر .. أن هـنـاك تقرـيـر فـنـي ـق

 .والذي قطع يقينا بأن الطاعن ج .  ش ٢٠١٦ ت لسنة ٨٥٣الطب الشرعي رقم 

��������hو�`�وא���w�#�j)�زא(���5�tل����،������O��P� )�A؟؟؟؟؟؟،��(����q*��(��� �א���%����א

�¥��G��OG������.E*���X)P��4��O��%P)�ن���4א��O��Xeא�I���+����.1Z#�����7����א*���$��#

و����uא-��*��������g���(����������Mع�א������o�9(؟؟؟؟؟؟��8���٢٠١٢������I�%U�E�V"�����؟؟؟؟؟؟

�W�^.�

��%@���Bل�وא%@�و,��@��ن�3	ل�����.�א��و+�	'�"�א��'زو����'מ��&�'"������..�و�ذ�;��  

�.��53ق�א�ط��ن�

  ذلك إيل أضف 
ـك –أن النيابــة العامــة انتهــت   إلــي حســن نيــة الموظفــة المحــررة – بفــرض صــحة ذـل

والـتـي ـلـم ـتـدع مقابلتـهـا للـطـاعن أو اتفاقـهـا مـعـه أو تحريضــه لـهـا الرتـكـاب .. للتوكـيـل 
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�.التزوير 

  ذلك من واألكثر 

)�*�O��tوא������Eن�(:`�����!�����אeو*אق�و�د�����א�������Uu� ���������jو���tد��6��A���5��Uص�����

6���������J#�kو*����������א1"��،�k%4Xe5?�א�/%���oن���..���و(�������O%P..��49א���%$6Aא

�O%4%�����د���N`)�q�vcא��k76�.ذ�]�د*��B �د*و�Bא�%�ل�وא�

 والدليل علي بهتان هذا الفرض التخميني 
�5��د��'�ن�א����'�����و+�	'�"�א�&�&'.�א��'زو���������������B,��.�א�ط��א��������ن��('و��..�

و('ذא���A'د��1�'�ن�א2د�'�?��و�'ود�&'�/��B'�0ص��������������)�..��0B�8ص�وא�د��3'ط����(����وא�د�����د����

���מ��ل���1מ�����و+���Cن�א�����ل�0B,'�����..�!ذ��و���ن�ذ�;�,��������..���ط�+�"��زو�����

��'��و�ن�א����'�����و+�	'�"�������..�و�و��د"�א��و+�	'�"�א�&�&'.��0���'.��'ن��	%'��1א�'�	ض���������������..�

S'3ن�ذ�';���A'د�����'���ن���وא+	'.�,'و�������������)���'�س�א�ط'��ن����و&�'"���'����(א�&�&.�B'0ص�وא�'د������

�.�$���������������&�"���6و�אق�

 علي الفرض اجلديل املنكور بوجود هؤالء األشخاص الثالثة 

 فإن عدم التوصل إليهم .. يف الواقعة 

���vZ��#�N��.���?א@��AHو�א��N.E�وא1�v��h���Gد�%�����T�Q��4��O(~�א���N���� ����Jو��"����

��� �א�$�*����3*�X�����)و���(`%�������4Mא�N�8aא����k��J ����������������..��א*�B�8Eא��P�)�[0ن�ذ��:�v�

��������������������w��U��8 �1"������J4 �وא�`�ل�#��A@אP���3א��א�����א��א��H����D%��7و�����:���Oو��`$

������I#م����`�� ���jP��3�..�����������hא�t� �� ��Jא��Q4د��������א�1�אم�و�tد����v$���94و�:�&

����O%P��9X��M��O%P�E�W%[�و��N%4و��*�vو�H�������&��A��#���E�H%��7و�cD�..��1א�א��و(���4%#�

�.:�74ذא��%�و*�א��cD�OS�O%Pא�אEH.�م�..
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 يثور تساؤل هام وجازم .. ومن مجلة ما تقدم .. ومن ثم 

 ما هي األفعال واملقاصد املنسوبة للطاعن والتي تؤدي إيل القول باشرتاكه

 !ة السند ؟أو اتفاقه علي ارتكاب هذه الواقعة املعدوم

 يربر نقضه .. فخلو احلكم الطعني من هذه األفعال واملقاصد 

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا 
�������"�א���6מ��53א��وאد�א����#�.������ن�����5���5א��زמ�وא����ن��5���2א�Wن��

دא�'.���ن��B'��ل��'ل���'מ�����������Nو�'����وא�2���ل�،�و��ن�א���Bع�+��ون�א��Nא?א"�א����#�.��������

����������ق��������ن�א�����'.�وא�W'�و �א��'����5����،����������5ن�א�وא+	.�א���و��.���	�و�.������

�.�א����ن�('و��ن��������������و+	"�����1�3��،�و��ن�א���,ود��ن����������ن�א�وא+	.�א�وא�د�������د��

�&�"�+��5%א��و%وع���������53ل�א36	�ل�وא����,د�א���5���ون�����1���'�ن�א�����'.�����������������

��!�5$����������2ون�א���מ��Bو������S'�ل��و�!�1'�מ���	'ذ���	'����'�ن��'د�8,'�����'ن���������������������و

3�د���53א��ط��ق�א����و��5���5وא+	.�א�د�و\�.�

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

 كما قضي بأن 

��8ن���.������������E�rא�����X�`���Qg���Q4א���gع��ن�(�OP��78/�3�w�jאe:���ل�وא

���u�����،����'ن�א�P*����������5�:���47L��*��X�3����gو�و���:�אغ�א�����3�N�8a*א������������7

�������78S� ��8��H���8م�و/eא�V%���"E�B�!%���u� ع�����������Wא��$��vcא�����ض�א����I��`�

�N8a�3א��.E��Uu�*�X��7Pא��א�����Q4א�`��1ن���I%�JE��9Xא��`~�� ���א����.�

 )٢/١٠/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة٢٩٧١الطعن رقم (
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  إجراءات جنائية أنه ٣١٠ذلك أن املستقر عليه يف املادة 
وـكـل حـكـم باإلداـنـة عـلـي األســباب الـتـي بـنـي عليهــا ، ب أن يشــتمل الحـكـم يـجـ

يجب أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التـي وقعـت 

 .وأن يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه فيها ، 

 ويف هذا املقام استقرت أحكام النقض علي أن 

 �������������������t��"�א�`��1ن�����و�N8/�OP�3�Vt#�}دא����1ن�(���Q�4��O7#%��ن�א��א�����א

�������w�$46�P*���#�I`9ن�א'����وא���و�bא��rو���w:%.��وאeد���א���rא�E��1�%#�،��#�`�4�

�������vم�0�#(�אد����د��4Eو�ن��N.���אeد����א���rא�������w�$46.��א-����U��78و���.����� �א

����H#.��و���DcMZ����5،�و�P�Huن�א�X���N8aא�,[�وt��א�)�}�.��.��א}دא��1/

 )٩/٥/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (
 )٣/٩/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٩٥٢٩الطعن رقم (

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

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 

 ابع الوجه الس

ت قصـورا مؤسـفا يف اإلملـام بصـحيح واقعـة التـداعي حمكمة احلكم الطعـني قصـر

واختلقت ظروف ومالبسات مل يقل بها أي شخص أو شاهد ، وتغافلت عـن حقـائق 

ثابتة باألوراق ومؤكده باملستندات أهمها أن الطاعن هو املالك ألرض وبناء العقـار 

ن باحلق املدني مل يتم ختصيص وحده وليس جمرد رئيس احتاد مالك ، وان املدعيا

دليـل ؟؟؟؟؟؟ لسنة  ؟؟؟؟؟؟هلما ممن ميلك التصرف والتخصيص ، وأن التوكيل رقم 

وهـذا كلـه وغـريه الكثـري جيـزم بـان ! ملكية وليس جمرد توكيل ملباشـرة عمـل ؟

الواقعة التي استخلصها احلكم الطعني ال سـند وال صـدي هلـا بـاألوراق ممـا يؤكـد 

 .تسبيب مبا يتعني نقضه قصوره يف ال
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 )١٢/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٨٣٦٣الطعن رقم (
 )٧/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤١١٨الطعن رقم (

 وكذا قضت بأن 

��78S�Q4��Vyא���gع��ن��N%`E/78.��و�,�&.��������Q�4א�����w#����� ��د����������������������� 

�.و����3�w#�U�OX������Xאeو*אق�

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

 ملا كان ذلك 
يتضـح .. الطعـين الحكـم علي مدونات من مفاهيم قانونية وقضـائية وبتطبيق جملة ما تقدم  

ممـا يـنم عـن عـدم إحاطـه بـالظروف .. أن تحصيله لواقعات االتهام الماثل تحصيال خاطئـا بالكليـة 
وهو .. أخري واالنسياق ورائها بال سـند واختالق ظروف ومالبسات .. والمالبسات الحقيقية للواقعة 

 ما يتضح جليا فيما أوردته المحكمة نصا في حكمها من القول بأن 

������و���Rع�+������4א��%�#����א����������/#�����א}+��5ع���Q��4אeو*אق�و5��Eو��������א}�������

�אو�������1�1��:وא��א:���وא

ا اسـتقرت فـي يقـين المحكمـة واطمـأن لهـا ضـميرها وارتـاح إليهـا محيث أن الواقعـة حسـب

وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقـات ومـا دار بشـأنها بجلسـة 

رئيسـا التحـاد مـالك العقـار ؟؟؟؟؟؟/ كان قـد تـم تعيـين المـتهم مة تتحصل في أنه المحاك

 الوكيـل عـن مـالك العقـار ؟؟؟؟؟؟/  بعـد قبـول اسـتقالة – ؟؟؟؟؟؟ محافظة – ؟؟؟؟؟؟رقم 

ـة التحــاد المــالك  ـر العادـي ـة غـي ـة العمومـي ـذكر بموجــب محضــر اجتمــاع الجمعـي ســالف اـل

/ ـبـذات العـقـار لـكـل مــن ؟؟؟؟؟ نية ـبـرقم  والمتضــمن تخصــيص وحــدة ســك؟؟؟؟؟الـمـؤرخ 

 وليـتمكن المـتهم ـسـالف الـذكر ـمـن مباشـرة عمـلـه فقـد تحصــل مـن رـئـيس ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟

بصــفته وـكـيال ؟؟؟؟؟؟ حــرف ج توثـيـق ؟؟؟؟؟؟ عـلـي التوكـيـل رـقـم ؟؟؟؟؟؟/ اتـحـاد الـمـالك 

ابتـة عن مالك قطعة األرض المقام عليها العقـار فاضـل وشـهيرة و التخـاذ اإلجـراءات الث

األرض المقام عليها العقار بموجـب تـراخيص بنـاء باسـم المـالك  فيما يخص قطعة –به 

قيـمـة الوـحـدة الـسـكنية المخصصــة لهـمـا ؟؟؟؟؟؟  ؟؟؟؟؟؟األصــليين وبـعـد ـسـداد ـكـل ـمـن ، 

يك بنكي تم صرفه للمـتهم مـن البنـك وليـتمكن المـتهم شبالعقار بموجب إيصاالت سداد و

سكنية سالفة البيان واألرض وما عليها مـن بنـاء فقـد اتفـق المن االستيالء علي الوحدة 
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 ـمـع مجـهـولين عـلـي تزوـيـر التوكـيـل رـقـم – وـهـو ـلـيس ـمـن أرـبـاب الوظــائف العمومـيـة –

ـق  ؟؟؟؟؟ لســنة ؟؟؟؟؟؟ ـب توثـي  بجعــل واقعــة مــزورة فــي صــورة واقعــة ؟؟؟؟؟؟اتحــاد مكـت

 بـأن - التوكيـلعلي ذلك مستغال حسن نيـة الموظفـة القائمـة بتوثيـقصحيحة وساعدهم 

أمد المجهولين بالبيانات الالزمـة لـذلك وباسـتخدام بطاقـات مـزورة نسـبوها زورا لكـل مـن 

 وثبت اختالف الرقم القومي بهـا علـي الـرقم القـومي بالبطاقـات الصـحيحة ؟؟؟؟؟ و؟؟؟؟؟

ئـيس ر ؟؟؟؟؟؟/ قـومي ومثلـوا أمـام  لـم يسـتخدم بطاقـة رقـم ؟؟؟؟؟؟الثانية والثالثة وبـأن 

 منتحـلـين صــفة ـمـالك العـقـار الـمـذكورين وـقـدموا البطاـقـات الـمـزورة ؟؟؟؟؟؟وثـيـق مكـتـب ت

؟؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟؟مالك العقار سالف الذكر وحرروا توكيل للمتهم برقم لها بزعم أنهم 

ـذي تضــمن توكيــل المــتهم للبيــع لنفســه كامــل أرض العقــار وبــاقي الحصــص ومنهــا  واـل

وبـعــد حصـــوله عـلــي التوكـيــل الـمــزور ؟؟؟؟ و؟ ؟؟؟؟؟؟ المخصصـــة ل؟؟؟؟؟الوـحــدة رـقــم 

 شـهر عقـاري ؟؟؟؟؟ لسـنة ؟؟؟؟؟؟استعمله في التصديق علي المشهر رقم سالف البيان 

 ووقع عليه بما يعتد صحة وسـالمة التوكيـل وأن أطرافـه مـازالوا علـي قيـد الحيـاة ؟؟؟؟؟؟

 .وبذلك تمكن من االستيالء علي الوحدة السكنية سالفة البيان 

 رة الواقعة كما حصلها احلكم الطعني تلك هي صو

 الواقع وذلك لألسباب اآلتية ووالتي خالفت احلقيقة 
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א���O���P����[�����1e����*�/�O%Pא�a(����3א�$���bوא��%�<���������������

�������:�$"��و�����4و��%�C»��د�אG�������������1..�وא��D �و^����D �א�

�.*&%�Cא�Tد��5?�

��$�3ل�א���מ�א�ط	�ن��'ن��ن�و�'ود�א��و��'ل�א��B'�������������:ثالث ال��

!����،�و(و��و��ل�,'��@�و'���8و��3'ذ�،���A'د�����'���	'دמ�����������������

�	�و��.�!+دאמ�א�ط��ن����5�زو����و��ل��0'���'ذא"�,'����"������������

��8,''��.��و������� ��3#''د���0'''��א�''��מ�א��B''���!��''��،�و'''����2''ق�

�א��و��ل�א�,��@�

��QEא}������Uאeو����Qوא�1�j%������:راـبـع ال��D���A5ل������אل���M� ���

#������א�א��`����*���..�؟؟؟؟؟؟/(,���[������A�(���7.`%`���A�>���������7.1( �و(

���وc�Dא���yم����..�א����vcم�#�و*��J4����%�#�W �������..�؟؟؟؟؟؟/��74

�م���������9��Xو*د�WאZ��#�N��8aن�א����P� ����Jن�(������Aא��`���*���������#

��Pو��GX�#�h؟���������وא�������`:�k`#��"5?�א���:.�cא�ز�����q�N!����5% �א

������/�����#�O��`)و������������O��X��Hع�و���g���(�������78Sא����� 

�.#�eو*אق�

�و�د��א��'د���ن��'���ق����..���$�3ل�א���מ�א�ط	'�ن����:اخلامس ����'��

..�����א�'��غ�א����'و��א��'��1.��'��א'6و�אق������������..�א��د��5ذא�1מ���

��'���=���(؟؟؟؟؟؟/�و�ن������1+د�א������و�د�����	�����'ن�א��'د����������

و�ن�א��'ذ�و��('و��'ن��'�מ��'ز?��'ن�������..�و�'�س��'ن�א�ط'��ن����)�؟؟؟؟؟

�.א�&�ن��ن�א��د���ن�و��س�א�ط��ن�

 ؟؟؟؟؟؟/ وحيث أن املدعو

 ؟؟؟؟؟مستقيل من رئاسة احتاد املالك منذ 
�ن���'''د�א��0,'''�ص�وא���'''�Cא���'''�����'''����������'''����@'''%����'''�S3

�E'��ذ�8,'�.�،�و�'ن�����,'�د���'ن���؟؟؟؟؟���د���ن�����ق�א��د����53�5
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  مجيعه تقدم ومما 
 يقينا أن تحصيل المحكمة مصدرة الحكم الطعين لواقعات وظروف ومالبسات الواقعـةيتأكد  

ه أي سند وال صدي باألوراق ، وحيـث اتخـذت محكمـة الموضـوع تحصيال معيبا وخاطئا ليس ل.. 

األمـر الـذي يؤكـد قصـور الحكـم فـي األسـباب .. من هذا التحصـيل المعيـب سـندا إلدانـة الطـاعن 

 .الموجب للنقض واإللغاء .. الواقعية بما ينحدر به إلي حد البطالن 

 الوجه الثامن  

الطعني يف التسبيب لعدم استظهاره مدي توافر ركنـي الضـرر قصور  احلكم 

من جراء تزوير التوكيل حمل االتهام املاثل ، ودالئـل تـوافر نيـة الضـرر لـدي 

الطاعن مما يؤكد قصور احلكم يف بيان ركن من أهـم أركـان اجلرميـة املنسـوبة 

 .للطاعن 

 حيث أن املقرر يف قضاء النقض 
��3'����'د��������������������Wא�0Bص���������א��'����א�������	�'زو��3'����5'��و�'دמ�א'�0دא����و�א

�2��وמ��������.�א��زو���א������5ط��1�ن���ون�א��'�1מ�+'د�א��'و\�א�%'����'��$���������..������6

�ن���א?�א�	��ل�א������א��زو������و��'��א�'������Wو�+'.�א��'زو���3'����5'��و�'מ��1��0'������������������������

 .S3ن�ذ�;�������0ن��ط�ق�א���&�מ�وא�����מ��

 )١٥/١١/٢٠٠٣ ق جلسة ٦٩ لسنة ٣٩٩٨عن رقم الط(
 )١/١٠/١٩٩٥ ق جلسة ٦٣ لسنة ٢٣٩٩٩الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 

 ��������3���%�u������� �x�>�`)�qد����������u�Q4ن���1��(`�م���P��)���)و�� �א�`�*��ن�א�

��2א��Jق�א��$�ص��%4.����3א�`���1ن�،�#���ط��ن�(��8ن�א}����د�������������/0#�،��E��U{���S*�א�

���g��%4��VE�E*��و����O7ن�(@u������،��%4��VEذא�א1�Q�Gא}����د�א���8ذ�3�Bא-��*�����������������������

{��`#�J���1�7,ن���Pن�א-�*���:%��و�Pذ�uو(��،�و���� �دא*�q($[�א�`�ل�#���ع�א��

��א1�QGא��و(��#1�P*Z��و��.��*P �א�,�*�l%��� א�������%�u�V"1.�

 )٩/١/٢٠١٢ ق جلسة ٧٩ لسنة ١١٠٦٦الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
 بـالقول ..فـي بيـان مـدي تـوافر ركـن الضـرر فـي حـق الطـاعن وحيث اكتفي الحكم الطعـين  

إذ بالمصــلحة العامــة يـنـتج عـنـه حتـمـا احتـمـال حصــول ضــرر ـفـي الحقيـقـة ـفـي محــرر ـبـأن التغيـيـر 

ا يجـب طبقـا باعتبارهـا ممـالعبث بالورقة الرسمية مما لها مـن قيمـة فـي نظـر الجمهـور يترتب عليه 

 .للقانون تصديقها واألخذ بما فيها 

 وتغافل احلكم الطعني عن أن 

و���A)����Dوط�#`%���م�د�%�������O+<�ودא��������Q��4ن�א�����3��%אa`%`������� ������و*د�#���� 

�����!4��vد���������������������)�א��P �א����V�1�t�3�I�`Tא����J �،�و�ن���o���#�?���D$���94و:�&��

��و������������P...��ذ�]�cD�������mא�و/%e�#�w�U�oو*אق���tu� ��..����C8א&����������)��� ��Jن�א�Z#

..�9X%[�و��N%4و�c:�1(�%[�����ذא��א�$��:���وא�5�$/%���א���r(�9%.���א���O�%Pא���و*������������

�م�و��tد�#�����oو������94�$ �א�`%��م�#����و(����������������������#���%`)��P�)�vcא����eא��.:�..����Q��u�(�g�

�wאeو*אق��ن�א�����94$ �א��و(�������א�1`���������������..�ذ�]���U���`:�����������؟؟؟؟؟؟/���I�/�3א

..��������������������%�u�k%4�Xe5?�א��و�QDא�.���B �א�,�א&�M0#�Vאج�G1"��� �א��%���א����wm�r �א

)v@�7P�(�������NU)>&��P�(��� ��Jא��Q�u�..����������� ���J4��k%4�Xe5?�א��و�O�tوא����א��%<��� �א

�����A����..����������I��/�3����%א��#�����ن�*��P �א�,���*�(��`����P�)����x�/؟؟؟؟؟؟)���j7�3�Oو(

��V&א�,�א� ��B�.و� ��NU:0ن�א�`$��*��3א}���م�#���و�bو�5#"�����������..�و�%�Cא���J ���)�א�

����������������������.``T�v��א���Q�u�C4���Q$�*�א�N�8aא��3�k��J#%��ن��*��Pن�א'�����و���و*אق�א�

��&���u1`,��و�����*�y����،� ��Jא��V1�t�3.�

المة االسـتنباط احلكم املطعـون فيـه انطـوى علـي عيـوب متـس سـ: سبب الثالث ال

واعتمد علي أدلة ليس هلا أصـل ثابـت بـاألوراق وعلـي أدلـة غـري صـاحلة مـن 

وهـذا كلـه .. الناحية املوضوعية لالقتناع بها ، هذا فضال عما شابه من تنـاقض 

 يعيبه بالفساد يف االستدالل الذي يستوجب نقضه واإلحالة 

 بادئ ذي بدء 
إذا انطوت علـي عيـب يمـس سـالمة في االسـتدالل  تعتبر مشوبة بالفساد فإن أسباب الحكم 

 أو غيـر مقبولـة ليس لها أصل ثابت باألوراقكأن تعتمد المحكمة في اقتناعها علي أدلـة االستنباط 
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 أو ـفــي حاـلــة عـــدم فـهــم المحكمـــة أو غـيــر صـــالحة ـمــن الناحـيــة الموضـــوعية لالقتـنــاع بـهــاقانوـنــا 
ا أقـام الحكـم قضـاؤه علـي واقعـة استخلصـها مـن فـإذللعناصر الواقعية التي ثبتت لديها وعلي ذلك 

 أو غيـر متنـاقض ولكنـه مـن المسـتحيل عقـال ولكنه مناقض لما أثبته أو موجـود مصدر ال وجود له
  .كان هذا الحكم باطالاستخالص تلك الواقعة 

 )٢٣ ق ص ٥٩ لسنة ٥١٣٥١طعن رقم (

 وكذلك فإن 
ـر مشــوبة بالفســاد ـفـي االســتدالل  ذا انطــوت عـلـي عيــب يمــس ســالمة  إأســباب الحـكـم تعتـب

ـر صــالحة الموضــوعية االســتنباط ويتحقــق ذلــك  ـة غـي ـي أدـل إذا اســتندت المحكمــة ـفـي اقتناعهــا إـل

كمـا فـي  أو إلـي عـدم فهـم الواقعـة التـي ثبتـت لـديها أو وقـع تنـاقض بـين هـذه العناصـر لالقتناع بهـا

  .ك العناصر التي ثبتت لديهاحالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء علي تل
 )٦٧٧ ق ص ٤٤ لسنة ٢١/٢/١٩٩٣نقض (

 )١١٢ ق رقم ٦٢ لسنة ٣٣٤٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 الحكـم الطعـين وأسـبابه ومـا علـي مـدونات والمفاهيم القانونية سـالفة الـذكر وبتطبيق األصول 

 المبطــل ـفـي لفـسـاديتضــح وبـجـالء ـسـقوط ـهـذا القضــاء ـفـي بـئـر ـمـن أوـجـه اانتـهـي إلـيـه ـمـن نتيجــة 
عـيـوب تمــس ســالمة االســتنباط واســتناد المحكمــة ـفـي االســتدالل ذلــك أنـنـا ســنجد فــي هــذا الحكــم 

قضائها علي أدلة غير صالحة موضوعا لالقتناع بها وذلك كلـه بمـا ينبـئ عـن عـدم فهـم الواقعـة 

 .وعدم اتساق األدلة التي عولت عليها المحكمة مع النتيجة التي انتهت إليها 

 األمر الذي جيعل وهو 

��א���5Jن�����������������/�Q��u��#�*�9�)����Q4����H��א��3א���:�h�,`א�א�cD�..ن�����o�%/و

�����������eل�אH��H�3א�Wد�":��tد���و��E�O#�����و�وt��وא/*�X�Q4���Z)�qد��"Gذ�]�א�

�Q4)��7%:�5%$GE��.9g�1�vcא�:�
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3د�א���מ�א�ط	�ن��53א�د���������2א���"������:�א�و���א6ول��������('و�&��'"��'�6و�אق��'ن��ن�����

��8��''' ؟؟؟؟؟��'''�.�؟؟؟؟؟؟�+'''מ�(א�ط'''��ن���'''د���و��'''ل�,'''��@�و'''��מ�و��3'''ذ�و
وא�ذ0��8و���ذא"�,����"�א��و��'ل�א��'زو��،���'���'���ل��	'��א���'�����������������)�א��ز���

�������5�''א�����'''.�"א�ط''��ن���وא+	'''.�א��''��5'''����''���و'''�2دא���C''3'''���''د����1��'''"��

.������"א��

 قرر يف قضاء حمكمة النقض أن حيث أنه من امل

��������������������}�/�Wدא�����Pc�)4%���،�و�����J)�O%د��OP�7ن�,��k�)ن���Vy��1دא{�#�N8aא

��������������������������`%�JEא�`���1ن��I�%�JE���78א���`~���א�����-�}��")�Q�8ل�#���،�و�H���Hא���tو�],)

�N8a�3א��.E��Uu�*�X�rא��א����א��Q4���9%9X.�

 )١/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٨٠ لسنة ٢٩٦٧الطعن رقم (
 )٢٦/١/٢٠١١ ق جلسة ٧٩ لسنة ٦٥٨٤الطعن رقم (

 وحيث انه ملن املتواتر عليه 

أنه إذا كانت الجريمـة لـم يكـن فـي اإلمكـان تحققهـا 

مطلقا أو ال يمكن قيامهـا فـي نيـة المـتهم أو تكـون 

الوســـيلة المســـتعملة ـفــي ارتكابـهــا ال تصـــلح البـتــة 

فإنهـــــا تكـــــون فـــــي عـــــداد الجريمـــــة .. إلثباتهـــــا 

 .يلةالمستح
 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا 

���������،���`4J������'�4]�אE�I�`T�8ن��3א}��8ن�)�Hu�W������4%9�ن��Pن�א'�����"

�I��%`9א���������������#��a���X����^����.#�8E*�3א�w��6�ض����Z��Pن����8Eن�א�������4%א����rא���

�.א�`$�د���.��

 )١١/٥/١٩٣٦ ق جلسة ٦ لسنة ١٤٣٧الطعن رقم (
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 بأن كما قضي 
أن الجريمة ال تعتبر في عداد الجرائم المستحيلة إال إذا لم يكن في اإلمكان 

تحققها مطلقا ، كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة 

  .البتة لذلك 
 )٣١/٥/١٩٧٠ ق جلسة ٤٠ لسنة ٦١٦الطعن رقم (
 )١٥/٥/١٩٤٤ ق جلسة ١٤ لسنة ١٠٣٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يتطلـب ..  لجريمة تزويـر التوكيـل محـل هـذا االتهـام وكان الثابت أن القول بارتكاب الطاعن 

وأن يكــون هــذا ..باســتخدام ـهـذا التوكـيـل يرمــي الطــاعن إـلـي تحقيـقـه حتـمـا أن يـكـون هـنـاك غــرض 
 .ال يتحقق إال باستخدام ذلك التوكيل المزور مما يستلزم تزويره الغرض 

  توكيل صحيح وسليم أما وأن يثبت أن بيد الطاعن

 ؟؟؟؟؟؟ لسنة  ؟؟؟؟؟؟ونافذ وساري حيمل رقم 
و�ن�(ذא�א��و��ل�א������06ق�ذא"��Eض�א��و��ل�א�ذ�8�מ��زو�����	د��'�מ����'ل��������� 

��מ��ن�א��و��ل�א��..�������2'ق��'���E�8'�ض�����د���3ذא�!ذن� מ�א�ط��ن����5�زو����و��ل

���.�ز�د�����������א��و��ل�א�,��@�א�ذ���8د

 يتضح أن جرمية التزوير ال ميكن تصور وجودها.. زاء ما تقدم وإ

 بال هدف وال غاية وبالتايل بال مصلحة 

يـجــب أن تـكــون ارتكـبــت .. فللعـقــاب عـلــي جريـمــة التزوـيــر  

.. المسـتند المـزور لغرض تحقيق غايـة وهـدف ال يتحقـق بـدون 

فــإن ذلــك .. أمــا وأن يكــون التزويــر مــن أجــل التزويــر وحســب 

 " .الجريمة المستحيلة " ت مسمي يندرج تح
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 وحيث ورد يف احلكم الطعني .. هذا 

 باطال وبال سند أو دليل 
ـثالث أشــخاص   ـان(أن الطــاعن اســتعان ـب ليقومــوا بانتحــال شخصــية المــالك ) رجــل وامرأـت

فـأين تلـك (ثـم يسـتخدموا بطاقـات مـزورة علـي سـالفي الـذكر ) رة ويفاضل وشـه(السابقين للعقار 

 .ثم يمثلوا أمام موظفة الشهر العقاري ويحرروا توكيال مزورا لصالح الطاعن ) البطاقات

 ذلك كله بال مصلحة وال هدف وال غاية 

��N%4��O%P�E�Wو��A��#���E�H�]%9X&���(��د�vذא���^��אض����������������� %#� ��J��7و�ن�א�%�H

�O�����Eول���O%!��"E�3�O���G��#��א��6�3א����و*�א�Q��g*e(א���O��%Pא����و*�و������w���Uא���

�–:��0ذא��*אد�����%84��O��`1א��������k!�:���74ذא�uذن����%`�م�א��Q���u� ����Jא��و(����؟���)�א-���5و

��Q1������74��%�ن�#����Iaא���.��$%$|��#c��Pم���������10��("��J%<�א�`%���م�#���c]��..�א:����"G��

�����W���)�w��T�vcא�%9��$[�א����O��%P�6�אم�א�����#)�������%`/��vد�����tض�و���:�Q��4��[وذ���

����5X��kא���WcD�3ن��%��74��(5:�NU� و�����)و�E6$%���وA�9ل��و(���O%P�Eوא1���t�/�

�����J#�...........��&���94 �و*א$��Hو��&���Hو���&�:�H�O%P�E��)و�Eد��«.�

 وهو ما جيعل هذه الواقعة ينطبق عليها وصف 

 "اجلرمية املستحيلة " 
א������2�5ن��������1ط����،�و�	�ز�א�و��.�א���0د�.�و�2�,'�@������'ق�א�$'�ض������

13'و�א�6'��א�'ذ�����8..�(ذא�و��/���0 �א���מ�א�ط	�ن������'دמ��E'מ�&�و�'��3'�5א'6و�אق�����������������..������1

�.��Aد�3�د���53א2�د2ل�������	����	������و������%��و!�$�#��

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض املوقرة بقوهلا بأن 
محـلـه أن ري األخــذ ـبـه ، اســتقالل محكـمـة الموضــوع بتـقـدير الـقـرائن القانونـيـة ـبـإطراح ـمـا ال ـتـ�

 تطلـع علـي تلـك ملفـإذا بـان مـن الحكـم أن المحكمـة تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقـديرها 

  .القرائن أو لم تبحثها ، فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله
 )٩/٣/١٩٧٧ ق جلسة ٤٣ لسنة ٤١٧الطعن رقم (
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 وقضي كذلك بأن 
خالـفــة الثابــت ـبــاألوراق الـتــي تبطـــل الحـكــم هـــي أن م. ـفــي قضـــاء محكـمــة اـلــنقض .. المقــرر 

ـبـــبعض المســــتندات أو ابتـنـــاء الحكــــم عـلـــي فهــــم حصــــلته تحرـيـــف محكمــــة الموضــــوع للثاـبـــت مادـيـــا 
 .المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى

 )١٠/١١/٢٠١٢ ق جلسة ٧٢ لسنة ٥١٢١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

��#�¬���Q�4وא����������א�`�*��WcD�h�,��3א-u��1u��78ذא���Pن��������N�8aא������������H

��������5��`��O%9�*������tد�و���8 �������~�������و��"����$��Q���u�W����3و*אق�א��������2و��"��

�.א�56ص�4E]�א��א��������:10��(�8ن�#�+�5

 )٧/١٢/١٩٩٤ ق جلسة ٦٣ لسنة ٢٢١٠الطعن رقم (
 )٩/١٢/١٩٩١ ق جلسة ٦١ لسنة ١١٨١الطعن رقم (

3د�א���מ�:�א�و���א�&�����5��'ن�א��'د���ن�����א�ط	�ن��53א�د�1B����2د������.����و�'.���������

����2''وز�+��و�''��و''����2)�..�؟؟؟؟؟؟/�א�''�د�(�''���ق�א��''د����5''��5''�ن�و�''��1מ� و(''و��''�

��3س��ن�,����"�א�و��ل�אNدB����?2'�1د������'.��'ن�����������..�����Bא��1Bد�����و���.����

��%����زמ��0ط��א���מ�א�ط	�ن�א�ذ��8�و�����و����،�و(ذא�����

 أن .. فإن املستقر عليه فقها .. بداية 
�و����������������������������א��1Bد��('�5!&�'�"�وא+	'.��	��'.��'ن�0'�ل��'����و�'����'د�אB6'�0ص���'��B'�(د

�و��د������وא���ن�('ذ��א�وא+	'.��ط���'.����B'���و��	'ل�א�'د��ل�א��'��د��'ن����������������������	�

���5ن����8א�وא+	'.���!–א��1Bد����ل�א(���מ�א�������������E���6�5%��ج�����53מ�وزن�א6د�.����������

�و��د������1وא��و�1ذא�+�ل���ن�א�1Bود�(מ���ون�א�����.�و�ذא���1وא��1Bد��(����5د������������

�"��&Nא.�

 )٣٥١ ص ١٩٨٠ الوسيط في ا,جراءات الجنائية ط –أحمد فتحي سرور / د(

 والشهادة السماعية 
ص بمـا وهي شهادة من علم بـاألمر مـن الغيـر إذ أنـه فـي هـذه الحالـة ال يشـهد الشـخ

ٕرآه أو سمعه مباشرة وانمـا يشـهد بمـا سـمعه روايـة عـن الغيـر فيشـهد مـثال أنـه سـمع 

وهـذه الشـهادة ال يعـول عليهـا ألنهـا ال تنشـأ عـن إدراك .. شخص يروي واقعة معينـة 
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 .مباشر وال يخفي من أن األخبار كثيرا ما تتغير عند النقل 

 اإلسـالمية عمـال بحـديث رسـول اهللا كما أن الشهادة السـماعية غيـر مقبولـة فـي الشـريعة 

 صلي اهللا عليه وسلم إذ قال 

 .إذ علمت مثل الشمس فأشھد وإ� فدع 
 صدق رسول هللا صلي هللا وسلم 

 فقد تواترت أحكام النقض يف هذا الشأن علي أن 

ال يصح للمحكمة أن تؤسس قضاءها باإلدانـة علـي شـهادة  

 .منقولة عن شخص مجهول لم تسمع أقواله 
 )٥٥٠ ص ٢٤٤ مجموعة القواعد القانونية عمر مجموعة ٢٤/٢/١٩٣٦قض ن(

 كما قضي بأن 
إذا كان الدفاع قد قصـد بـه تكـذيب شـاهد اإلثبـات ومـن شـأنه لـو صـح أن يتغيـر بـه وجـه 

اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى ـكـان لزاـمـا عـلـي المحكـمـة أن تمحصــه وتقســطه حـقـه بتحقـيـق تجرـيـه بنفســها 

د عليه بما يدحضه أن هي أمسكت عن تحقيقـه وكـان مـا أوردتـه بلوغا إلي غاية األمر فيه أو تر

 .ردا عليه بقاله االطمئنان إليه غير سائغ فإن حكمها يكون معيبا 

 )٤١/١٢٤/٧١٤ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (

 والشهادة السماعية املنقولة عن شخص جمهول 

  تعد دليال مل يطرح علي احملكمة

 ة إذ مل يتم مساع شهادة من نقلت عنه الشهاد

 لذلك قضي بأن 
ال يجوز للمحكمة أن تبدي رأيا فـي دليـل لـم يعـرض عليهـا ولـم يطـرح علـي بسـاط البحـث  

 .أمامها 
 )ق٣٢ لسنة ٣٠٦٥ طعن رقم ١٤ أحكام النقض سنة ٤/٢/١٩٩٣نقض (
 )ق١٩ لسنة ١٩٠٦ طعن رقم ١ أحكام النقش سنة ١٧/١/١٩٥٠نقض (

 كما قضي بأن 
 التـي تجريهـا المحكمـة بالجلسـة وبحضـور ا علـي التحقيقـاتالمحاكمات الجنائية تقوم أساس 

ـم  أن تـبـدي المحكمــة واـنـه ال يصــلح ـفـي أصــول االســتداللالطــاعن والمــدافع عنــه  ـا ـفـي دلـيـل ـل رأـي
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 أن يسـفر إطالعهـا عليـه ومناقشـة الـدفاع فيـه عـن حقيقـة يتغيـر بهـا اقتناعهـا يعرض عليها الحتمـال
ـووجــه اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى  ك أن يســكت اـلـدفاع ـعـن طـلـب إـجـراء التحقـيـق صــراحة وال يـقـدح ـفـي ذـل

 .مادامت منازعته تتضمن المطالبة بإجرائه 

 )ق٤٦ لسنة ١٧٦٤٢ الطعن رقم ٢١/٩/١٩٩٥نقض (
 )ق٥٨ لسنة ٢١٥٦ طعن رقم ١١/٩/١٩٨٨نقض (

 ملا كان ذلك 
.. ـمـن الحـكـم الطـعـين  ومـا بـعـدها )٣( ـمـن الصــفحة رـقـم أـخـر فـقـرة ـمـن خــاللوـكـان الثاـبـت  

 :قد أوردت بصريح اللفظ ما يلي ح أن محكمة الموضوع يتض

وحيـث أن الواقعـة علـي النـحـو السـالف البيـان قـد اـسـتقام الـدليل علـي صــحتها .. 

 و ؟؟؟؟؟؟/ مـــــــن شـــــــهادة كـــــــل مـــــــن؟؟؟؟؟؟/ وثبوتهـــــــا فـــــــي حـــــــق المـــــــتهم 

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

 ثم قررت أيضا بأن 
 ومـهــا عـبــد الحمـيــد عـبــد الـبــديع  ،؟؟؟؟؟؟/  بصـــفته وـكــيال عـــن ؟؟؟؟؟؟/ فـقــد شـــهد 

توثيق أكتوبر أن موكليه سالفي الذكر قـد قامـا بتـاريخ  ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟بالتوكيل رقم 

  بشراء الوحدة السكنية ؟؟؟؟؟

 والسؤال هنا

ـة ؟  وهــل مــن صــالحيات ! هــل تجــوز الشــهادة بموجــب وكاـل

 !.الوكيل النيابة عن الموكل في اإلدالء بالشهادة ؟
 ابة علي هذين السؤالني جيب يقينا أن تكون بالنفي بالطبع اإلج

 فهي خمالفة لصالحيات توكيالت القضايا .. ففضال عن خمالفتها للشرع والقانون 

 التي تأتي عباراتها علي النحو التايل 
 أو علـي أمـام جميـع المحـاكم وفـي تقـديم األوراق لقلـم ـوذلك في جميع القضايا التـي ترفـع منـ

ا وفي الصلح واإلقرار واإلنكار واإلبـراء والطعـن بـالتزوير وطلـب تحليـف المحضرين وتسلمه
فـي استبدالهم واليمين الحاسمة وردها وقبولها والطعن في تقارير الخبراء والمحكمين وردهم و

طلب تعيين الخبراء وفي الحضور أمام جميع المحـاكم بكافـة أنواعهـا مـن قضـايا وتصـرفات 
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حــوال الشخصـية وفـي التقرـيـر بعمـل المعارضـات وااللتماســات  والمحـاكم الحسـبية لألهوخالفـ
واإلشـــكاالت واالســــتئناف ـفـــي جمـيـــع القضــــايا المدنيـــة والجنائـيـــة واألحــــوال الشخصــــية وـفـــي 
التقرـيـــر بــــالنقض فــــي األحكــــام وتقــــديم المــــذكرات وفــــي اتخــــاذ جميــــع مــــا تقضــــيه إجــــراءات 

 الحضـــور أمـــام الجهـــات التقاضـــي ممـــا جمعـيــه وفـــي اســـتالم صـــور األحكـــام وتنفـيــذها وفـــي
اإلدارـيـة أـيـا كاـنـت ومصــالح الحكوـمـة ومصــلحة الشــهر العـقـاري ومكاتبـهـا ومأموريتـهـا وتـقـديم 

م األوراق والمســتندات والعقــود يالطلبــات والتوقيــع عليهــا وعلــي االلتماســات والمــذكرات وتســل
لتصـالح العرفية والرسمية وفي الحضور أمام مصلحة الضرائب ومأموريتها ولجـان الطعـن وا

وتـقــديم المـــذكرات وتســـلم صـــور التقرـيــرات والتـقــديرات والمناقشـــة فيهـــا وقـبــول مـــا ـيــري قبوـلــه 
ورـفـض مــا ـيـري رفضــه وـفـي تـقـديم الرســوم واألماـنـات للمحــاكم وتســويتها وـقـبض باقيهــا وـفـي 
ٕتســـلم وتســـليم األوراق واألوامـــر والمســـتندات والعقـــود العرفـيــة والرســـمية مـــن واـلــي قـلــم كـتــاب 

 بالتســـليم فــي كــل مــا ذكــر وفــي التقريــر بفـقــد ـالجهــات اإلداريــة والتوقيــع نيابــة عنــالمحــاكم و
مجلـس (القسائم والتوقيـع علـي محاضـر المخالفـات والحضـور أمـام محكمـة القضـاء اإلداري 

 للوكيـل أن يوكـل مـن يشـاء فـي كـل أو وآذنته بتوكيل غيره في كل أو بعض ما ذكر) الدولة
 .بعض ما ذكر

 قدم ومن خالل ما ت
��W�5�%(�א��ن�אNد�1B����?2د������.��ن�א��و�ل��2�د0ل�%�ن�א0�,�,�"�א�و��ل�� 

'��B'�(دא���'��������������������5..��א�ذ����8,��دو����53��د�מ�א���غ�����.��ن�و�����،�����و�ن����מ��

��''�و��د��''���,''�������S����''B''د\��وא�C�''S''3ن�ذ�'';��0''�� �א�B''�ع�..��''���''מ��''��8�و��

�.وא����ون�

  ةمساعي شهادة ال خترج عن كونها شهادةوأن تلك ال

������E�qא�����א-����78و��3�n9Gو������O��j��q�n6��A� ���������`�����#�N��`����.tم��

��������� ���������Xس�:%������%���ن����GEو�..��Q��4ض������)�q�5%���8ن�د���Eو��ن�����E�H����.1�����7P

��.�����I%`9�!.:8%)�����ن���Eل��4%�؟..�א-��78و�Q4����J)�q#"�ط�א���o9وא�

 ا تقدم يتضح ومم
 .. ؟؟؟؟؟؟/أن الحكم الطعين استند في إدانة الطاعن علـي شـهادة سـماعية أوردهـا السـيد�

فهـو .. التي ال تبيح له اإلدالء بالشهادة نيابة عن موكلـه  لحدود الوكالة هتجاوزببموجب وكالة و
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تسـاندة إذا سـقط السـيما وأن األدلـة الجنائيـة م..األمر الذي يجزم بفساد هذا الحكم في اسـتدالله 

بـمـا يســتوجب نـقـض الحـكـم .. أـحـدهما تـعـذر التـعـرف عـلـي مبـلـغ األـثـر اـلـذي ـكـان لـلـدليل الباـطـل 

 .الطعين 

 هذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا و

 ����������������������8ن��`%�E����7L���.و�����,�#��.,�#�O78)���1�"אeد����3א��אد�א'��&%���

�����c�E*�א�����4���Q4��bא��Ueא��P�vcن���4��%��Oא�`�u�o%p�،�Qgذא��`���/����Dو�א�

�������������N�8a1`�~�א�k��م�،�:�10��(�`Eن�����P���א���+�3�Oא����vא��vcא1.�u�w%��א-��78،�

� �Jא���tو��Q��#�op�Q�u��t�/���#�[وذ����.א���Jن�:%��وא}��د

 )٥/١٢/٢٠١٥ ق جلسة ٨٣ لسنة ٦٧٥٧الطعن رقم (
3د��53א�د�����2��0ذ���ن��+وאل�א��د�و�������א���מ�א�ط	�ن�:�א�و���א�&��/����د�'�����..�؟؟؟؟؟؟/��

���������������.	�����1�#����������1�����5!دא�.�א�ط��ن��Eמ�����B��(ذ��א6+وאل��ن��ط�ن�ذ�;�

��د�א�و��د��ن�א��زو�'��وא���'�ض����1'��وא�'ذ��������������8�و�د������C3$��.�،�ذ�;�����א��

�س�א�ط��ن����ن��ن�א�وא���א���0X�C�����1ن��53(ذ��א��%�.�و��

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 

���*�`�����������������3–אDن�(��8ن�א����������A���,��WcD�hא-1���78��(�@ط����9$א��.�د

���و�د:�<��������������������D���4��N������t��.A�3�N.�د�y�5:�،��Eز��ن�(�8ن��3א��.�د���^�H������م��

��%4������אو��د��Hu�،����)�%1ن��������،���A�O���`E�H����7P.�د�w��1�P�r�����E#%�����و#���kא����.�د�����

���1����%"�n6A�k#�>`E����$M�OP�wو���I/�3��M �אa`�ق�،�#u�Oن�א���אو��א

��.%:��7X�z7���3وא����$M�Q4���Dא������.�J#uل�א��.�د�����وط�#Zن�(�.

 )٢٣/٤/٢٠٠١ ق جلسة ٦٦ لسنة ٤٦٢الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 ������Bא�����'.���و������8������5+%�?�('�������–א���������ن��'ن�B'�وط�+�'ول�א�B'�1د������–ذ�

���������������������C'3و�د��و��ن����$'�מ�א����?�א���1.��ن�א��B(د�،������2ون�B�5'3'�1د����'���$'�מ��'����'���

��ون������ل�ط��	1B����5ود������،��و��ن���ون������و��ن�א��1Bود�������'دאو��3'������������������5

�و�0,�מ��و���و�ذ�;�������د��و��8ن���ل��و����
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 )٣/٧/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٥ لسنة ٤٧٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

���������،�k���Jא��N��8aو���1א�����Q��4א��%���ن������G1�����%1�1�`א��N%D���G�و#��4��I��%�J��א

���ن�א�u� ����J#���ن�א}د�hH..�وT`%`�����א��%�#����א���������Wc��D�3א��א���������Meא� ����]��,)

�������..�؟؟؟؟؟؟/#��Zא����������م�א��%�#����Z��#�[��"mن�א'����Q1א�Wc��D�3�Q��`%`aא��א����������Dא

)�א����m{� ����J4���7.9��A*� )c��4م����tuאhא��א�"��!%�Oא�����A)����#����X(%8��א����vc/���ض�

�����A����>��%�����5א����O���y�vcم�وא������.EHא�אc��D�O��S�O��%P��و(����א�#������`%��?5������ �א

���*�`�4��k`#�"و����(א��،���.Aو�،�Og�:�(����������A���� ���Jא��Q��u�..������������.���Bא)�}�/�وذ��]�/

9`���%4��� �א�,�א&V؟؟؟؟؟؟"��.�א

  حيث أنه يف احلقيقة هو املشرتي من املالك   

 السابقني للعقار ، والبائع للطاعن 

إخراجـه مـن دائـرة بيـع العقـار .. ومن شأن التوكيـل المـزور �

 ) .علي خالف الحقيقة(ومن ثم فال يستحق عليه ضرائب .. 
 هذا باإلضافة 

ـي أن المــذكور  ـداعي إ.. إـل ـع عــام ـبـرغم بيعــه لعــين الـت ـي الطــاعن ـفـي مطـل ـل

 ، وبرغم اسـتقالته مـن رئاسـة اتحـاد مـالك العقـار المزمـع إنشـائه علـي ؟؟؟؟؟

 انقطاع صلته بالعين أرضا وبناءا  ومن ثم ؟؟؟؟؟ذات العين بتاريخ 

 ؟؟؟؟؟إال أنه بتاريخ 
�E'מ��..���ع����د���ن�����ق�א��د��5!�د\�و�دא"�א�	����وא��מ����1'���	'ض�א�'&�ن��������������� 

و�����U'وמ��ط�'س�א���'�#ق�B�5'3'�ن������..�����;��מ�����Cو��س����,�.��53א��,� ��������������س�

�.(ذא�א����Cא��	دوמ�א��د�،�و�6ل�!�,�ق�א2��1מ����ط��ن�

 فقد مثل أمام النيابة العامة

�����}��/� ����Jא�����g��%א����$�و�د�����Z��#�Qאل����94�����G`%`����و���و�����א�$����9وא

������������Q�`%`aא�V8E������������..�(�I$4#��אE.�م���Dא�P�)�vcא������eא���Dو�..���*�Pc���ن��A.�د��א
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�����������������>:�E��7،�و�����%�u��¢�..������%�����وذ�]����#%���و#�kא�M� �� ��J$�����و���אو

�:<�� �G1"��אEH.�م�و($4`��#.��O#�..� ��J��#��1وא���jPe �ذ�]�..�)��10:.�

ـأن"  ـي الطــاعن رقــمـب ـه إـل ـل الصــادر مـن ـا بــأن التوكـي  لســنة  ؟؟؟؟؟؟  زعــم بهتاـن

منحـه الـحـق بتسـجيل األرض فـقـط أمـا التوكـيـل المـزور فيمنـحـه الـحـق ي ؟؟؟؟؟؟

 ".في التصرف في األرض والبناء 

������4Pא�c��Dو�����`%`aא�(����z�..و*אق��e���#�w��#�jم����..�وא����`E������ ����Jن�א���o��%/

����Q��g*eو*�א�-����78א�����gع�����uא*��ول��Q��4��O�����Eא��`���*�وא����O%!��"E�n��z�vcא���

����@(.��)��5א-��(�..���N���*�O��%P�4�� ����J�7ل�א����"������؟؟؟؟؟؟وא����5M� �����w��#�j��א���

�������Q1(؟؟؟؟؟؟�#�I4��א���.���(دون�����א��@אض��� �א'.����א���%��������������)��3ذ�]�א�����Oא

v*�`א��.�(�

 وهذا جيزم يقينا 
��'���'�ن��'�و��������..��	دמ��,دא+�.�ذ�;�א��B(د�و��'�+ض��+وא�'���'�Cא��'��دא"��������������

�ن����	د��+'وאل�('ذא������..������.�א��و%وع�!ذא����"�+د�א��ط"����3.��و�אق�א��دא�5�������������5

����$������C3د�!�����$����و����ول������1�6��1	�د�و�2)�Bא�.�

 وحيث مل تفطن حمكمة املوضوع جلملة ما تقدم .. ملا كان ذلك 

������������Dאل�ذ��]�א������Z�#�w��وu�3��� ���J�..����Dدא���1א����)�א���+�A���4.�د1��O#)����E.��א�

�����vcא����eא���������������~`����#�����v��$��Vtא��")�����Q4����H���:"�د�cDא�א�`,��3�hא�P�)

�h���{وא.�

�

�

�

�

�

�
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���C'.�وא�$�'�������������������:�א�و���א��א����'�"�א�����'/�א�������د����2�'3'�د�א���'מ�א�ط	'�ن�3'�5א

א���'�����	'د�א�وא+	'.�א��ز�و�'.��'��&���'ن��0'س�'�وא"�وא��'���5'ز"��'ن�����������������������د�.��

&�.�د��ل���د��8	�������5א������א�ط'��ن���وא+	'.�،��'ل��'�?"���'�����'ن���������������������د�מ��

'������'ن��'زא�מ�א��'د���ن��'���ق�א��'د��3�،�5'��0'����'���'����غ�������������������������.�����א"���

1'������8	��E��''��+'�#מ���'����������5����2�0'�ج��'ن� ��ز"��ن�א��و,ل�!����א������"�א��'5

����������'دא�Nدא�'.�א�ط'��ن���'����	�'�������د�و�2د��ل������1'��،�و�'�Cذ�';�א�0'ذ(��א���'מ�

�?�$�Nد��א������ض�وא��

 بداية فقد استقرت أحكام النقض علي أن 
 ويكـون لهـا دور هـام لتي تبني علي أدلة تسوقها وتستند عليهـا هي تلك االتحريات الجدية

 حـيــث أن للمحكمـــة أن تـقــول ـفــي تكـــوين عقـيــدتها عـلــي مـــا جـــاء بتـلــك اإلثـبــات الجـنــائيـفــي مجـــال 
 .باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة التحريات 

 ) ق٦٠ لسنة ٤٦٦ طعن رقم ٧/١١/١٩٩١نقض (

 كما قضي كذلك بأن 

����� �����c��|א���و���1א�N��8aא�����Jن�:%�����ن�א-�������78���� ����kن�א�������P�����

����V��%�E��א��9(�����و��A.�د���L(.����د���������U�3��%�������5%אEH.���م�:��0ن�/78.����(���8ن����

�Hل�،������Hد��3א�"G��#��������������������94�$��vא�8%��7و�N�4��و�H(�¬�� �ذ��]��������E�������G`�(���א

��Q���uم����.EH1"�����א�Q��4��5%د����~.���E�H��)*���`א��V��Jא��������o��%/�Qن�א�`���*��ن���4E]�א�

���$�*�א�N8aو:"�د��x�W(�%���و(�1�Vt`,��وא}/����P�)�vcא����eא�N.��.א

 )١٠١٢ ص ١٥٣ ق ٣٩ س ٣٠/١١/١٩٨٨نقض جلسة (
 )٥٤٦ ص ٩٢ ق ٤١ س ٢٢/٣/١٩٩٠ نقض جلسة(
 )٩٣٤ ص ١٦٣ ق ٤١ س ٢٣/١٠/١٩٩٠نقض جلسة (

 ملا كان ذلك 

���N%D�G��א��Q،�و������������Q�4و#��4��I%�Jאوא��jא#�wא�`���G1���%1�1א���Q4���Pcو*אق�א�

�����������������)�Gא����o�/����9(����א#� ���Jدא��1א�u�Q4ل���,[��1��א�)�k�Jא��N8aو���1א��

)���#���א}������Uא�����)�L����.#�Q���)C.����א�����rد�(א�������8D���A�(�������م�א��%�#����א��������#���

�א�#�*(��������dא��א�����)�Tא��و����C� ���jPZ#م��.EHא�OS؟؟؟؟؟�..������`j�����h��t�rوא�
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.�#��4��אeو*אق����������������"���Q1א����%�ن�#���Iaא��م�� �א`������uذא�+��w��4و������..�� �א��5غ�א

��������hQ�A�v��Q4א��%�#��א����������"G(`��*�א�,��#��#�Zن����..���E�qد�א}�t#���������3א���5غ������א�

���E�)�T)����������c���O�X]������)�אE�q�..����������������)�G�A������4���?���Dن��� ���N^א����Q�4א��c�Dو

��������O%م���.��د��`)�qو��.#�Qو������4د��..����������q���E�)�Tن�Z#�Q��)�O%��#���V4J)��7�%/�O��א�

��%�u�OX�E�!!���!���)�GA����4���Q��9.��:�74ذא�uذن�(X�Q�u�OX��. �א�

 ملا كان ذلك 
وحيث أن التحريات الجدية قد عرفتها محكمة النقض الموقرة بأنها التي تبني علي األدلـة �

أـمـا إذا ـجـاءت التحرـيـات رخــوة ومســتقاة ـمـن األوراق دون تـقـديم دلـيـل واحــد .. المادـيـة المعتـبـرة 

جدية بما ال تصـلح معـه كـدليل يجـوز فإنها توصم بعدم ال.. علي ما هو ثابت بالفعل في األوراق 

المعول عليها الحكم الطعين .. وهذا عين وصف التحريات الخاصة بهذا االتهام .. االستناد إليه 

 معيبة بوضوح تام بالعيوب اآلتية رغم أنها .. 

 العيب األول     

��������OU���؟؟؟؟؟������Eو(�����c����Wم��������..��ن�א���OS�O%PאEH.�م�א

������8E*א�w�3^,��ن��������������و� �و���Hu���.א}#�5غ����N�)�qא��א������B

������C�� ���B��`)�����vא�������������������c(؟؟؟؟؟�و/{��d)*�E؟؟؟؟؟���

������������Q��u�O�X�E)�א*�B�8Eא��א������Cא�������U{א��D�A� 8)�q

�.�Z�#�����4���vن��WcDא��א����و�Q8�E���n6Aא��و(��

 ؟؟؟؟؟ثم يأتي بتاريخ    
ـ��  توصــل إـلـي أن الطــاعن هــو د خمســين ـيـوم فـقـط لـيـزعم بأـنـهأي بـع

ال يوـجـد ، وـمـا ـهـي ! مرتـكـب التزوـيـر ، فـمـا ـهـو اـلـدليل عـلـي ذـلـك ؟

ال يوجــد ، ومــا هــو ! الوســيلة التــي ســلكها الطــاعن فــي التزويــر ؟

ال ... مصدر معلومات الضابط ومدي مصداقيته وعالقته بالطاعن و

 .هذا يقطع وبحق بعدم جدية تلك التحريات .. يوجد 
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  انيالعيب الث  
�و�.��'מ��'ط�����%'���������������B�"?���"�����;�א���ن�����5�'���C'+و�

��1''���''�?"������''.��)��$''�ض�,''�.�!��א#1''��(�''ن�����1''����''��

��1و����(��א�'��غ�א���'دמ��'ن�א��'د���ن��'���ق�א��'د����������������5���..

و('ذא��..��0'"���'������'��א�����'�"���������..�S3ذא���0א���غ��ن����ن��'���������

�3''��2''����و�ن�א�وא+	''�;''B2��''��.��''د&"���''ذ��0''س�''�وא"�

��3' �'��מ�א���'�1���8'���'ن�ط��'ق������������..����.���'�5א���'�������8

������C'ق��'�א��,�د��א���.�و���!��5ذ�;��ن��زא�מ��2,�.��1'��و'�2��

�.א�	�ل�وא���طق�

  العيب الثالث��

����h�t�����������`%`94���Gو�����G4���Q4"�ن��v�Lא��9(���وא�����

���G��X���49א�א���5?�א�"���#`�k،�و��Q��Dن�������6��A���5��Uص�א1

����O��%P���4`���*�و���Pن�#%��������������J#�NDو*��،�و������א�#�9(����א�

���،� ��J4����Dאل��"��:�..����������U5j�6ص�א��Aeא�hH��D�N�D� �)�)�q

�����)�9��O���Xא�E�6ص��)����Aeא�hH����D�N���D� (�����O���X�E�q

����)�9��O��Xא��9(�����(و�(�� �א���������Jא����و*��؟���)�א�E�q�(

����OX(وP%)��4$Tא��%4.�����E�q��)�9�و�(����D�)א�#�N&�`و� �א�

)�����)�9��O��Xא�E�q�(��������)و�E� ����hQ��A� ����Jא��N��4�)�O��Dو

������Jא��)�N4�)�H�..�(������������41.���وא���������Z#م���y���%��[ذ��O��

��O���%م��4%.�����������د�����`)�H��%.G���Aو�..�����)�tم�����������P�)������

���)�9�.א�

 العيب الرابع ��
����A'.�����و��������'.�א��0	;�א�وא+��'��א�ط'�����..�د��دמ�,�.�����ن��

�5��'''د��'''�ن�א��و+�	'''�"�א�&�&'''.�א���'''و�.����'''�;�������'''Bא�

��'����A'د��'دמ�,'�.�وא+	'.����������..��������1د�وא�'د������..�א�����ن��
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�'.�א�'ذ�����א�'&�/��B'�0ص�وא��ط�+'�"������S'3ذא����''"��..�א��''زو���

��''��و�ن�������.''�(''ذ��א��''زא�מ�,''���.����''�ن��ن�א��و+�	''�"��0��

S''3ن�ذ�'';���ط''���C..�א�''د��ط���''"�و��''�ن��ن�����B��''1''0ص�و��

��1��ن�وא+	.�אB6'�0ص�א�&�&'.�א��'�5�و�د('��%'��ط�א�����'�"��������������

�.�ن���د���������د�و�2د��ل�

  العيب اخلامس��

���������������D*�S��#�,�9(����ن�א��(��א�tم����Q4د����eא�ND�� و�

���������������O�%P��و(���א�#� ���Jم�א���%��Q��u�O�X�E��1Z#�Nא���..�ز�c�Dو�ن�

����k:�+� ��O%P���و��O%P �א��5?�����)�א���J (ول��אe..�א�G$#

�k`#�"א�)>&��P�(��$6�#� ��Jא���D�Q1�jא��b�Jوא�)v@��.(�

 وهنا يتضح جليا 

أن الضابط يتحـدث عـن عقـد بيـع ولـيس سـند وكالـة ، وهـو �

ـبـل وعــدم فـهـم الضــابط .. األـمـر اـلـذي يؤـكـد عــدم جدـيـة التـحـري 

 !.عما يقوم بالتحري عنه ؟
 فلو قام جديا بالتحري 

و�ن��1''��..���$�''������''����''��8�+وא�''��و����''د��''ن�א���''�?�,''�.�א�ط''��ن����وא+	''.��� 

����و�ن���������و,�"��	دמ�א��د�.�������..�������ن���0Xن���ن������و����א2��1מ�!��1מ���������..

מ�د�ذ�;����?"����5(ذא�א���'و�א��	�'��א�'ذ��8'�ن���'����'�����5'.�א��و%'وع�אط�א�1'��و�'������������

��0�"�ذ�;�13و�א���6א�'ذ�A��8'د�3'�د�א���'מ�3'�5א2'�د2ل��������������������و������1..�א��	و�ل��������1

�.�����5و���	����د��א������ض�

����������5א��Bن�(ذא��53א���ض�+وא�د��ن��ذ�;�

�و��ن���8Eن��������������������������E�H�Q�Dذ�u���Eאc#���%:�P�5%��8ن�د��Eن�����Dد�G��]4�$E�H���)�9א�

��H�7א�$��9و#���5Jن�وא�$��ق�و������/H�>,z��.�/�$��v�*د��L����b���)ن���Q��u�Bc�8א�

��J%<��ن�(�"��*��#")�*�$��I`9א�`�cD� ���"G�#�Qgא�א)�}9�د�،�و/�*��Dو($��
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����U{א�`��3��%1�1א��7%��*��.��Q4א���%�Oو(`
 )١٩/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٣٢٣الطعن رقم (

 وكذلك قضي بأن 
حريـات باعتبارهـا معـززة علـي الت أن تعـول فـي تكـوين عقيـدتها ولئن كان لمحكمة الموضوع 

إال أنها ال تصلح وحدها ألن تكون دليال بذاتها أو قرينـة بعينهـا علـي الواقعـة  من أدلة لما ساقته

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

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

 كما قضي بأن 
باعتبارهـا معـززة  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
قـد اقتصـر فـي التـدليل علـي ثبـوت  ، وكان الحكم المطعـون فيـه أو دليال أساسيا علي ثبوت التهمة

ـفـإن الحـكـم ..  ـفـي حــق الطــاعن عـلـي تحرـيـات الشــرطة دون أن تكــون معــززة بأدـلـة أخــري الجريـمـة

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

 .ور والفساد في االستدالل استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو يعيبه بالقص

 )٢٦/١/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٦٥٠٥الطعن رقم (
3�د�א���מ�א�ط	�ن��53א�د����2��'�����א�ط'��א�B'���5وא��0ذ('��د�'�����������������:�א�و���א���0س���

���5!دא�'.�א�ط'��ن�3'��5'�ن���1'�����'ل�3'�5ط���1'��د�'�����'��5'�א?��א�ط'��ن�و�ن����������������������

و�אق�ن��3'''د�+'''��"��'''�ن�א����'''�����وא+	'''.�����1'''���,'''و����$'''������'''��و�د��'''��6

א�&�&.�א���و�.�����;�א�����ن��د�وא�د��،�����+ط	'"��'�ن�א�ط'��ن�����������و+�	�"��

��מ������(ذ��א��و+�	�"�و(و�����دل����5�,و����0�� ���وא+	.�

 أن ذلك أن املستقر عليه يف قضاء النقض 

�و���1א�N��8aא�����Jن�:%�����ن�א-�������78��א������� ����kن�א�������P������ �����c��|

����V��%�E��א��9(�����و��A.�د���L(.����د���������U�3��%�������5%אEH.���م�:��0ن�/78.����(���8ن����

�������������Hل�،�و�H(�¬�� �ذ�]�������E�������G`�(���א�Hد��3א�"G��#��7����94�$��vא�8%��7و�O

�Q�uم��.EH1"���א�Q4��5%د��~.�E�H��)*�`�א��VJא������o%/�Qن�א�`�*��ن�4E]�א�
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.�Nא���eא�����$�*�א�N8aو:"�د��x�W(�%���و(�1�Vt`,��وא}/����אP�)�vc.�

 )١٠١٢ ص ١٥٣ ق ٣٩ س ٣٠/١١/١٩٨٨نقض جلسة (
 )٥٤٦ ص ٩٢ ق ٤١ س ٢٢/٣/١٩٩٠نقض جلسة (
 )٩٣٤ ص ١٦٣ ق ٤١ س ٢٣/١٠/١٩٩٠نقض جلسة (

 كما قضي كذلك بأن 
إلـي الـدليل المسـتمد أن الحكم يكون معيبا لقصوره إذا ما تساند في قضائه بإدانة المـتهم  

ولـم تحصـل المحكمـة مـن ذلـك التقريـر إال نتيجتـه الصفة التشريحية لجثة المجنـي عليـه من تقرير 

وعلـي فحسب دون أسبابه ومقدماته التي تحمـل تلـك النتيجـة فـي منطـق سـائغ واسـتدالل مقبـول 
ـلـم تمـحـص هـا ألن فـي ذلـك ـمـا ينبـئ عــن أنٕإجمـال أو تعـمـيم أو تجهـيـل وابـهـام نحـو ال يشـوبه ثـمـة 

ويعجـز محكمـة الـنقض الـذي يمكنهـا مـن التعـرف علـي وجـه الحقيقـة ذلك الدليل التمحـيص الكـافي 

المطعـون فيـه األمر الذي يعيب الحكم عن مباشرة سلطتها علي الحكم لمراقبة صحة تطبيق القانون 
ئيـة متسـاندة أنهـا فـي المـواد الجناإال إلـي أدلـة أخـري فـي قضـائها باإلدانـة ولو تساندت المحكمـة 

ومنـهـا مجتمـعـه تـكـون عقـيـدتها بحـيـث إذا ســقط أحــدها أو اســتبعد تـعـذر التـعـرف عـلـي أـثـر ذـلـك 

 .بالنسبة لتقديرها لسائر األدلة األخرى

 ) ق٥٢ لسنة ٦٠٤٧ الطعن رقم ١٠٠٠ ص ٣٣ سنة ١٤/١٢/١٩٨٢نقض (
 ) ق٥١ لسنة ٢٣٦٥ طعن رقم ١١ ص ٣٣ سنة ٣/١/١٩٨٢نقض (

 كما قضي بأن 
رر أـنـه يكـفـي ـفـي المحاكـمـات الجنائـيـة أن تتشــكك محكـمـة الموضــوع ـفـي صــحة ـمـن المـقـ 

مــادام حكمهــا يشــتمل عـلـي مــا يفـيـد أنهــا محصــت إســناد التهـمـة إـلـي الـمـتهم لـكـي تقضــي ـبـالبراءة 
ووازنـت بينهـا التـي قـام االتهـام عليهـا عـن بصـر وبصـيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت الـدعوى 

ــة النـفــي ورجحـــت دـفــ أو داخلتهـــا الريـبــة ـفــي صـــحة عناصـــر االتهـــام وكاـنــت اع الـمــتهم وـبــين أدـل
ورأت أنهـا غيـر ولـم تقتنـع بهـا التي قدمتها النيابة في الدعوى لم تطمئن إلي أدلة الثبوت المحكمة 

صالحه لالستدالل بها علي ثبوت االتهام وخلصت في أسباب سائغة إلي ارتيابها فـي أقـوال الشـهود 
 .وعدم االطمئنان إليها 

 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٩٨٥٩الطعن رقم (
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 وكذلك قضي بأن 

�������������������7.#��c�M���7و�D�D�=�3�k�g*����k4%ذא��و*د��א-78/�3��78.��د�u

������������������������%G)�����k���c���vא�א����*ض�و(�$Eدون��ن��N.��4.�7���7دu����U�3��Dدא��1א�tو

�م�و������#�w����!.������وא���w��1�P�2������tد���8E����.10:�Wن��������1.����و�3�Q��,`E�Q��Dא���

��,`1���%���V�"���^��1ZP��.78/�O�yא�cD��7و.g*����kJ��"��k4%د��Q4����7�א�

 )٤٢٢ ص ٣٢٤ ق ٤ مجموعة القواعد القانونية ج ٢/١/١٩٣٩(

 ملا كان ذلك 
أنفـة البيـان علـي أوراق االتهـام الماثـل ومـدونات الحكـم الطعـين وبتطبيق المفـاهيم القانونيـة  

واتخذ منها دليال علي إدانة الطـاعن ح أنه استدل بتقارير الطب الشرعي علي غير مرماها يتض.. 
وأن لـهـذه الواقـعـة مـمـا هــو مســند إلـيـه ، ـفـي ـحـين أنـهـا تحـمـل ـفـي طياتـهـا ـمـا يؤـكـد ـبـراءة الـطـاعن 

بما أسلم حكمهـا ورائه محكمة الموضوع وانساقت النيابة العامة ، تصوير مغاير تماما لما اعتنقته 

 :وذلك كله علي النحو التالي .. لي الفساد المبطل في االستدالل والخطأ في االستنباط إ

�5!��5�ن�א���������و+�	'�"������:��و��2��Bא�ط��א����������B��3د�

�א�&�&.�א���و�.���ل��ن�

 �.؟؟؟؟؟؟ –

 .؟؟؟؟؟؟� –

 .؟؟؟؟؟؟� –

 وهذا يدل يقينا علي أن .. ي يد كاتبة واحدة ه

`�ل�#�Zن��6�A���5�U�?���Dص�����������م����9Xو��$�א�%��א����� −١

������Pcא���������G1��������%��א1����49א��B�9���X�����%���$6Aא�

6���א�#�������Jو*���T�3(��א��cD�OS�O%Pא��������وא�

�����������..�אEH.�م���t����9%9�Xא��א�����WcD�w1�P����o%/

�����������C%و������E�P�v���5(��دU� �����G4و�Xد*�����%��א�

�����وא/).�
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�م����Eא:������ −٢����Q���u����,)������)م����`Eא��%������ن������� ��"/��

�����$6�ذ���]����1����� ��..�א������م��I��/�3א��=����Gא

א�����4م��ن����S*�א����V��y�O��%Pن�(,��<���E%����������م�

�������$6����������و�ن�(��w������jن�א��V�����E�8..�א��=�������Gא

����������(`%����#�Zن��������..��4��%����א��n6�A��U5jوא/��P�)א�c�.:

��Q��D�O��%4`��#و������.Eذא����G=��4��%�������Q��Dא��V��E�8א�

����n6���w9R� ��������U5jא�����%��..�وא/���ن�(8�Vא�

���Q��G.����و��X)�/"�� �א��%������)�k����a��7..�و�3א%���H

��w��T�*���/�O��%P����ن�א���P�)����x��7%4م�������Meو�ن�א

 .���1א��=��Gو���:.������O8#/�א�E� ��Wو(��

٣− �������)� ����������Q��4ن�א���%������א����X����U5jد*��%PZ�ن�א�

����������)�T��%א���م���9�Xو�$���#�>J`)����א���/���oوא/

��D*�S�n6Aو�..��.����7"��.و(.�م�א���%�Oא

�ن���''�����א�ط''��א�B''���5+ط	''"�و���''�ن��''�ن����:�&���''����''��

א�ط��ن���س�('و�א����'�����و+�	'�"�א�&�&'.�א���'و�.��������

�و(ذא���زמ���ن�..�����;�א�����ن���	����

���������ن�א��א��������M��W��tون�^��א���J �،�وc�Dא����� −����P�)

وT�q``����א��%�#����א���������و���(א���Q��4��h���t� ����J"���ن���

�א�c��4( ����k��$6������7.G4P ��ن�א�)�����78Sא�����gع�

���tu�h���.10#אhא��א�"��!%�������7D�O �א*����8Eא�א��و(�����3

�������������؟؟؟؟؟؟/�א��cD�OS�O%Pא�אEH.�م�#�9(~�� �א

�)�.�V/�Xא���94$אeو/��� �א��و(�(

B�− �?����Dن�������U5jא�������%�����Vא�P� �������D����M��n6��A

������،���G=��8��Bא��b5א��P����،� ��Jن�("��Vtא��
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����� ���������jp�����,)���7.#�8����hא�����Pc*אن�وא����وא����

و��4�GE�q���������D��א��%�#����א���������و8E�����..�����H¯�א��و(������

 .��78Sא���gع�

8������V..��وא����N��De �ذ���]��−ج)�q� ����Jن�א�Z��#0ن�א'���م���:

�����*���`�4��k%4��Xe5��74���#?�א���"���م��و..�א���%������א���

�������Wc����V��E�8א��n6א�����Q���u�����)�9���g�O��X�E#��א�

�����%����و���Ip..�א�P�)�..م���������(���א��9(����و��tم���

���%�Jא��Q4���.&א�tu�.�

�ن�א��1'�?���'�����א�ط'��א�B'���5!�'�5א�����'د���'�5�ن�������������:�&��&���

א��'''�;�א�'''����ن���	�'''�����'''وא�('''מ�א��'''و+	�ن���'''��5

���2	''د�د�''��������..�א��و��''ل�א��''ذ�و��� �5�ن��S''3ن�ذ�'';''���

�.א�ط��ن�(و�������א��زو���

  ذلك كان ملا 

�م����`E�����4�� و��..�����V�Jא���)*��`�Hل����78Sא����gع�#(,�D�=�Q9א�#Zن�א�

������ ��Jدא��1/%�ل�א�u�O%��P�Qא�����..�����������Z�Jوא��(�"��Hل�:����و��%��Vو(���#��א���Dא�

������������������Dو*אق�،�وe�#��J"���D�����47_��+�/{م�א����ط�و��H�3א��������h��,`א�א�c�Dن�����P�)��

�h���{א�#���`~�وא�)�t.�

3�د�א���מ�א�ط	�ن��53א2�د2ل���N+�א��א���������5(��ش�א�����1B+מ�����������:�א�و���א��دس���

��%��א���'�ع���	�'.���و��'.�2��'�د���������(�،�و����(و�&��"��������������5؟؟؟؟؟؟� ���.�؟؟؟؟؟؟

�'�ض�,'�.�א�&'�����5(�ن��2'����و�ن�א�&��'"��'ن�('ذא�א��'��د��������؟؟؟؟؟א���A`��)�א���;��(

�.��Aد���א?��א�ط��ن�����(و���د�!����

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض علي أن 
ـمـن المـقـرر أـنـه يكـفـي ـفـي المحاكـمـات الجنائـيـة أن تتشــكك محكـمـة الموضــوع ـفـي صــحة  

 مــادام حكمهــا يشــتمل عـلـي مــا يفـيـد أنهــا محصــت إســناد التهـمـة إـلـي الـمـتهم لـكـي تقضــي ـبـالبراءة
ووازنـت بينهـا التـي قـام االتهـام عليهـا عـن بصـر وبصـيرة  وبأدلة الثبوت حاطت بظروفهاأودعوى الـ
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ــة النـفــي ورجحـــت دـفــاع الـمــتهم  أو داخلتهـــا الريـبــة ـفــي صـــحة عناصـــر االتهـــام وكاـنــت وـبــين أدـل
ورأت أنـهـا ولـمـن تقتـنـع بـهـا اـلـدعوى ـفـي الـتـي ـقـدمتها النيابـة ـلـم تطـمـئن إـلـي أدـلـة الثـبـوت المحكمـة 
الحة لالسـتدالل بهـا علـي ثبـوت االتهـام وخلصـت فـي أسـباب سـائغة إلـي ارتيابهـا فـي أـقـوال غيـر صـ

 .الشهود وعدم االطمئنان إليها 

 ملا كان ذلك 
وهمـا .. اللذين اتخذ منهما الحكم الطعـين سـندا إلدانـة الطـاعن وكان الثابت من المستندين  

وكذا محضـر اعن والمحرر علي هامشـه ،  واإلقرار المنسوب للط؟؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟؟المشهر رقم 

إنما همـا فـي الحقيقـة أدلـة  ١٠/٩/٢٠٠٦العمومية التحاد المالك المنعقد بتاريخ اجتماع الجمعية 

 :براءة وذلك علي النحو التالي 

��؟؟؟؟؟؟����.�؟؟؟؟؟؟��+מ�א���B���1Bن�−�١

�����������.����אhא�c�D�°���D�3א�א�8���Bא#�8��..�:0ن�א���w#�jن�א}��א*�א�����:����B�

���/�G48�8���k��*�.A�..�������������B#�|�ذ��tuאhא��א}���א��1��Hu�����د�و�Q�4��VJ�Aא}���א*�א

������������ ��Jא�� ��N4و*�دون�����O%P�Eم��6")��1Z#���%`)�N4�)��1e�..������%GE�D��&���א����vcא��

���������N��*�O�%P����3ذ��]�א��$`)���Dو�*�.�A{�3��47א��"��ون�א}��א*���9$#א����5%Pא%�

���؟؟؟؟؟؟��"�����؟؟؟؟؟؟����#�������X��5%P���E�Q��4��hد*����� �א���5?��؟؟؟؟؟؟/�א�$���د*��������� �א

�k`#�"א�.�

 وهو ما يؤكد حسن نية الطاعن 
 المـذكور دون ثمـة شـخصوأن القائم باتخاذ إجراءات الشهر قبل هذا اإلقـرار وبعـده هـو ال�

الت الصـحيحة الصـادرة وتـرك التـوكي.. مسـتخدما فـي ذلـك التوكيـل المـزور .. تدخل من الطاعن 

المسـتفيد الوحيـد ـمـن ) ؟؟؟؟؟؟/ الـمـدعو(وذلـك كـلـه تحقيقـا لمصـالح محرضـه .. لصـالح الطـاعن 

 التزوير إلخراجه من البيعة فال يتحمل أي ضرائب  

 ومن ثم 

��א����J��#�V��5 �وא���ج�#��������������������3 �P�)و��hא��#�O�%د��*��$:0ن�א}���א*�و:�c�D�Iא�א�

�و(��و��H$���94��:%�������دא&���אEH.�م�و��م��74��#�������..�������H9%[�و�Xو�N%4��O%P�E��Dو���#���E

���&�A�..�*و����و�<���Q4א}��א*���Q�u���l7Jذ�]�א���O%Pא�%9$[�����א���O%Pא`:�[�c��
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6�א���� �א��.א��Pc*�و�%��C �א��w#�j��:�n6�� ��Jא�

�����א���;�2���د�א�	�و��.�א���	�.�א����ع���%����Bن�

7��� �/��w#�j��:���������Qن������Hو�،�IU����^��,-א�אcD�5/!%������..�؟؟؟؟؟؟�:�NU� و�

�������U{�3א����..������������E�9G�X�O�P�3�>�����^��1�� ��5,:�..�������������`:�����M�3�>�������D�O�#

��9X�3���)�4]�وא�������)�����Dو.�

 أضف إيل ذلك مجيعه 
�ن��S3'''����'''�5א��'''�ض�א��'''د������5'''.�('''ذא�א���%'''����'''�ل�א�ط'''��ن�13'''و���A'''د�������

+د�א���ل��ن��#�.�א2���د�،�و�מ�+�ول�א'�������3'�5א�2��'�ع�א��'�A`�������..�؟؟؟؟؟؟/א��د�و

 �و(و������زמ���ن�!,دא����	�د��0,�ص�و����C,��@�א��د���ن�����ق�א��د���5�'���=�������؟؟؟؟؟؟

�و����'ل�,'�.�א��,'� ��������+د��מ�������0�.�������.�وא����ون�،���/������מ���ن����';��������������؟؟؟؟؟؟

و('ذא���A'د��ن�א����'��وא�2��'�ل�و���0�'.����������..���(ذא�א�	�'د�و�'�מ��'ز?��'ن�א�'&�ن�����������������U,د�

�.+د���"���	�3.�א��ذ�و��و��س���	�3.�א�ط��ن�..�א����ون�

  ذلك كان ملا 

�م������`E�����4�� و�..��Z�JMو����H����3א�":�����k�Jא��N8aא��ن�א�D�=�Q9,)

������*����( �א�"�����7�א�}دא��1א��3���������7.1��k/�3� ��Jא����+��/��7�%א|��c �א.%�u�

�����%�u���"����D��x� ��Jא���hאن�#�א�P�)�..א������)��t�k��Jא��N�8aא�O��y�vcא����eא��Dو

�h���{وא�~`���#.�

حمكمة املوضوع أخلت حبقوق دفاع الطاعن وغضت الطرف عن العديـد : السبب الرابع 

الطـاعن ، وذلـك كلـه علـي حنـو من الدفوع وأوجه الدفاع املبداة من املدافع عن 

يعـيـب حكمـهـا فـضـال ـعـن قـصـوره يف التـسـبيب ـبـاإلخالل حبـقـوق اـلـدفاع ـمبـا 

 يستوجب نقضه 

 ففي هذا اخلصوص تواترت أحكام النقض علي أن 
 ما يدل علي مواجهتها عناصـر الـدعوى ال يقدح في التزام المحكمة بوجوب تضمين حكمها 

 عن إثارة دفاعه المشار إليه من قبـل أمـام المحكمـة لمـا هـو واإللمام بها أن يكون الطاعن قد تمسك
مادام منتجا ومـن شـأنه أن مقرر من أن التأخير في اإلدالء بالدفاع ال يدل حتما علي عدم جديتـه 
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 كمـا أن اسـتعمال المـتهم حقـه المشـروع فـي تندفع به التهمـة أو يتغيـر بـه وجـه الـرأي فـي الـدعوى
ء ال يصـح البتـة أن ينعـت بعـدم الجديـة وال أن يوصـف بأنـه جـاء الدفاع عن نفسه في مجلس القضـا

ألن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكـل مـتهم حقـه فـي أن يـدلي مـا متأخرا  

ٕيعن له من طلبات التحقيـق وأوجـه الـدفاع والـزام المحكمـة النظـر فيـه وتحقيقـه مـادام فيـه تجليـة 
  .للتحقيق وهداية إلي الصواب

 )٤٤٢ ص ٨٤ ق ٢٩ أحكام النقض س ٢٤/٤/١٩٧٨(
 )٢٧٧ ص ٦٠ ق ٢٨ س ٢٠/٢/١٩٧٧(
 )٤٧٤ ص ١٠١٠ ق ٢٥ س ١٩/٥/١٩٧٤(

 وقضي أيضا بأن 
يعـد إخـالال بحـق الـدفاع وقصـور ذلـك  للمـتهم أو إيـراده عدم تعرض الحكم للدفاع الجـوهري 

 أو دـفـوع ـجـه دـفـاعأـنـه يتـعـين عـلـي المحكـمـة أن ـتـرد عـلـي ـمـا أثـيـر ـمـن الـطـاعن ومدافـعـه ـمـن أو
ومخالفـة ذلـك يعـد وطلبات ورأيها في ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسـالمة تسـبيب األحكـام 

 .إخالال من المحكمة بحق الدفاع 

 )٣٦٤ ص ٢٦ و س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ و ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائي س (
 )٢٩٠ ص ٣٢٠ و س ٩٨٥ ص ٢٨ و س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائي س (

 )٢٥٨ ص ٢٥ و س ١٠٣٧ ص ٢٨ و س ١٠٦٦ ص ٦٩٦ ص ٣٦نقض جنائي س (

 ن ذلك ملا كا

 ������������Pcא����G�����N%D��G�78��������rوא���..�و#��4��I%�Jא�Xeل�وאe/�8م�وא/��.��*��

����Q4��..���������#��Aو*אق�cDא�אEH.�م�و��و���1א�N8aא���������k�J..�א�����%4���h�,`א�א�cDن���],)

���وt�وذ�]���Q4..�א}5Mل�א'"%p�N`�ق�א��:�ع����Q����P�:�

�

�

�

�

�



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

 

 

86 

�'ل�����'��א��'��دא"�א���د�'.��'ن�א�ط'��ن�و�'מ��B'��!�'����������������������5:�א�و���א'6ول����E�א���'מ�א�ط	'�ن�

����������8'''�����'''د��ن�א�����'''.����ط'''"��1'''ذ���(��1'''��وא6د�'''.�א��'''��د����1'''���و�

'ط�1����1'��3'�5א���'/�وא����'�ص��E'מ���'د��������������������1+���'1��א����دא"�و���وא(��و

�א�&��"��ن�א�,و���א��و�1.������.�א���ض�א����3'.���������,��������5א���و��!����1��د������

�.���ط	ن�

 فقد استقرت أحكام النقض علي أن 
المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعه أو الرد عليه بمـا يفنـده منازعة الطاعن تتضمن في ذاتهـا  

دون أن تعـرض ـبـالرد علـي ـمـا قـدم لـهـا ـمـن  واكتفـت بمـا قالـتـه لـم تفـعـلأمـا وأن محكمـة الموضــوع 

ندات يقول الطاعن بأنها تظاهر دفعه ، فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب مست

 مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه واإلعـادة دون حاجـه لبحـث بـاقي اإلخالل بحق الدفاع ،و
 .أوجه الطعن 

 )٧/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤٨١١الطعن رقم (

 نقض أنحيث أنه ملن املستقر عليه يف قضاء ال

�������������`E�N��$א���.���א������uذא����Pن��3א������Gא����N��8a �אeد������و*אق�و�"��

���u��.1Z�A�3�Wن��yu#����و����������������4�#�hHو�א}د����.�����U�Tم��.��و���H��#��8�"7���9%9�X

��������4�yد�����%����:,����5–�و��WcD�h�,���#�v�t����Q4א-���78–�.�*א���:����cD�3א�א�$

�#�OJ���.}5Mل��Ipא��:�ع�� �א�`$�*�א

 )٢٣/١١/٢٠٠٩ ق جلسة ٧٧ لسنة ٨٠٠١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
الثابت باألوراق وما ينبئ عن تخلي المحكمة عن واجبها في التحقيق فـي إذا كان 

جدية طلبات الطاعن المعروضـة عليهـا والمسـتندات المرفقـة بالـدعوى مـع مـا لهـا 

 ـفـي اـلـدعوى وـمـن ـثـم فإنـهـا تـكـون ـقـد ـمـن دالـلـه ـمـؤثرة يتغـيـر ببحثـهـا وـجـه اـلـرأي

أخـلـت بحــق الطــاعن ـفـي اـلـدفاع وأضــرت بحســن ســير العداـلـة مـمـا يعـيـب حكمـهـا 

 .المطعون فيه بمخالفة القانون واإلخالل بحق الدفاع والقصور في التسبيب 

 )١٢/٤/٢٠٠٨ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٢الطعن رقم (
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 وقضي كذلك بأن 
 أمـام محكمـة أول جه دفاعه المقدمة منه في مذكراتـهقد تمسك بتحقيق أووحيث أن الطاعن  

وهــي أوـجــه دـفــاع جوهرـيــة  ..... وبصـــحيفة االســتئناف ومذكراتــه الختامـيــة المقدمــة بجلســـةدرجــة 

 إال أن الحـكــم المطـعــون فـيــه ـلــم ـيــرد عليـهــا وـلــم بهـــا إن صـــحت وجـــه اـلــرأي ـفــي اـلــدعوىيتغـيــر 

القصـور المبطـل ممـا جـره إلـي الخطـأ فـي  يعيبـه بـاإلخالل بحـق الـدفاع واألمـر الـذي.. يمحصها 

 .تطبيق القانون 

 )١٨/٢/٢٠١٣ ق جلسة ٧٤ لسنة  ٧٣٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

���4��I%�Jא���G1��N%D�Gא��%�ن����Q4و*אق�אEH.��م�א���O�Uو��Q�4א���n�Me.����������و#

�������k�Jא��N8aو���1א�������������..�4t��g�S"���א-���7Pو���� ���Jא:<��� �א����,�[��ن�א)

���� ���)��م�#���`E���א������h��Uא:��"��:<�א��:<�و(���/���..�/�א:¥�א)��Eن��%�د�P��`:

�א��א��א��������%4�����،����"��م�א��`)�N��Uم����������`)�N��U��/����)و�Q����`���Q���u�Oא����:<�א��)�N��U�،�

�א��א��א����%4���"����(و����D..�אPא������م����(�Gق�א����( �/�:����"`E��1�.�

 ورغم ذلك 
دو��"�א���מ�א�ط	�ن�&�'.�ذ�'���1'ذ��א��'وא�W3و�'���و�'���'ن��'��دא"��������������������מ���د������

�2�ن��..��و(��.���ن��ن�B'�ن���&1'��و����,'��1�ن���$�'������'��و�'��א�'��3�8'�5א�'د�و\�������������'!

��"�ذ�';�����'��و�'מ���'מ��'���د���'�5('ذ��א��'��دא"��و��������������E�א�����.��,د���(ذא�א���מ�+د�

���ط��א�����.���6د�.�א��ط�و�.������1و!(�����������1و(و�א���6א�ذ���8زמ��	دמ����..�!��אد��3وא(�����

�����.�����	���א���מ����0Nل�א���מ����وق�א�د�3ع�وא��,و��א���طل��53א��
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א�ط	�ن��0ل����وق�א�د�3ع�����'���'מ��'و�د�3'��5'دو��"�+%'�#��و�'מ�������������א���מ��:�א�و���א�&�����5

وא��د���ن��'���ق�א��'د��5،�����د����5ط��3�5�@�����א���א3	.�א���د��ن��ن�א�ط��ن�،���

و�'�Cذ�';��'מ��'�د�&�'.�ذ�'��3'�5א���'מ�א�ط	'�ن����������..�و��(�����3ق��ط��'���'��دא"����

�1ذ�ن�א�ط���ن�و��2��دא����1و��2د�������5ط������ط���ن�و���د�����'��دא"���

وذ�;���Eמ�&�و"���'د�מ�א�ط��'�ن������'.�א��و%'وع���'د����,'�������'�5א���'و�������������������.�

� .��ض�א���1��.�3ذא�א�ط	ن��.�א��و�1.������.�א�א�&��"����,و��א��

 فقد استقرت حمكمة النقض علي أن .. بداية 
إذا عــن لخصــم بعــد قفــل بــاب المرافعــة فــي الــدعوى أن يبــدي دفاعــا أو يقــدم أوراق أو  

مستندات استكماال لدفاعه السابق الذي أبداه قبل حجز القضـية للحكـم ، وطلـب إعـادة فـتح بـاب 

.. وهـي فـي معـرض التحقـق مـن مـدي جديـة الطلـب .. الدعوى فإن واجب المحكمة المرافعة في 

أن تطلع علي ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتقرير بما إذا كان يتسـم بالجديـة مـن 

 تغيـر وجـه – إذا صـح –عدمه فإذا ارتأت أنه متسم بالجدية وأنـه كـان دفاعـا جوهريـا مـن شـأنه 

 .ا تكون ملزمه بقبول ما أرفق بالطلب وبإعادة فتح باب المرافعة الرأي في الدعوى فإنه

 )١٢/٤/٢٠٠٨ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٢الطعن رقم (

 حيث أن الثابت يف قضاء النقض أن 
ـي  ـه الـت ـدفاع المســوق مــن الطــاعن وبظــاهر المســطور فــي مســتنداته المقدمــة مـن اـل

ه ، فـإن تبـين لمحكمـة أفصح في طعنه أنـه تمسـك بـداللتها وفقـا لالتهـام المسـند إليـ

الموضوع عدم أحقيته في دفاعه هذا ، وكان عليهـا أن تعـرض لدفاعـه ذاك اسـتقالال 

ـرد عليــه بمــا يفيــده إن  وأن تســتظهره وتمحصــه عناصــره كشــف لمــدي صــدقه وأن ـت

ارتأت اطراحه أما وقـد أمسـكت عـن ذلـك فـإن حكمهـا يكـون مشـوبا بمخالفـة القـانون 

�ن اإلخالل بحقوق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه وبالقصور في التسبيب فضال ع

 )١٦/١/٢٠٠٢ ق جلسة ٦١ لسنة ١٥٤٨٤عن رقم الط(

 )١٢/١/١٩٨٩ ق جلسة ٥٨ لسنة ٦٠٥٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
و��ن�א�&��"��ن�א����دא"�א����.�א��و�1'.�!�'�����5'.�א�'��ض�א����3'.��1'ذא����������������� 

+'د���'د����ط�'���'��ل���'�@����������..�،�وא�ط'��ن����و�ن�����ن�א��'د���ن��'���ق�א��'د�����������5..�א�ط	ن��
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و+'د��'מ���'د�מ�('ذ�ن�א�ط��'�ن������..�و���א�ط���ن�+د���3ق���1'���'��دא"���..�����א���א3	.���

��'''�ن�'''��א�'''دא#�����'''�����'''د�א'''��מ�א�ط��'''�ن����C'''�+و�و��1'''و�����.��'''�ط���'''.��

�.و���دא����1

 ورغم ذلك 

��)�q��1��],)�k�Jא��N8aو���1א�������J���10:د������tو�Q��u����� ���(��Vو�#�%�

��u�Q�u+5ع�א-4���78%.����و�א}/�+�������*�Auد����*�)�q��7،�و.Eא��cD( �א���k�4Jو��"

�����������7.#��`:���א��א�"�و��UZEذ�]���Q4א��א����وو�t��א������J�����..��������v:%.���7و�و*د��3א

��.%:.�

 وهو األمر الذي يؤكد 
 بعناصر الدعوى وأوراقها ومسـتنداتها، وأخـل إخـالال أن الحكم الطعين قد قصر في اإللمام�

أنـه بـات معيبـا علـي نحـو يسـتوجب نقضـه .. بما يتأكد معه والحال كـذلك جسيما بحقوق الدفاع 

 .ٕوالغائه 

א���מ�א�ط	�ن��מ��	ن�د�3ع�א�ط��ن�و�מ����د���53����'ق�د��3'��،���'/����������������:�א�و���א�&��/���

��������+'وאل�א�B'1ود�و��1'���	�'ز��'ن�!&�'�"��������������א�1د ��ن���א3	���!&��"��دמ�,�.�

א2�1''�מ���''�ل�א��''�1מ�،�3%''���''ن��ن�(�''�;��B''�0ص�0X''�ون��''�ن���''��א''�د��1#מ���

،�وذ�'';���''��)��وB''�����؟؟؟؟؟؟/��א��''د�وو('מ�(��'وא�1�1מ���''��(''و���''و��!�''�1מ��

��ن���و���א�د��?�(2A?�א�1Bود����	��وא�����ق��	1'מ�و,'و��2و�'��א��'ق�3'�������������5

���.�א��و%وع��מ���	ل�ذ�;���0.����وق�א�د�3ع�א�د�و\�!�2�ن���

 فاملستقر عليه نقضا أنه 

��א��א����وא��Q4�����$/����9א����9א��vc*وא�Wא���.�د���*�X�3�k7.����ز���א

�������������C%����8و��x�I�%`9��د:������P���)�D�tن�(���Q�4��kא-T���78`%`������دאم�ذ��]�א��)

����lن�א-����e����78אل��hH���Dא����.�د���"��9%�5و���y�Hز������78974+�/����#������2א+�7

94`%`���������(�c��D����%4��v���Jא�א����د���� ��������.E�:�Lو��.#c��P������Uuאد�������دא���c��#�wאE.��א

�B�4J��.�$�د*����Q4א

 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (
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 وكذلك قضي بأن 
 بـه وجـه إذا كان الدفاع قد قصـد بـه تكـذيب شـاهد اإلثبـات ومـن شـأنه لـو صـح أن يتغيـر

اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى ـكـان لزاـمـا عـلـي المحكـمـة أن تمحصــه وتقســطه حـقـه بتحقـيـق تجرـيـه بنفســها 

بلوغا إلي غاية األمر فيه أو ترد عليه بما يدحضه أن هي أمسكت عن تحقيقـه وكـان مـا أوردتـه 

 إلي أقوال الشاهد فهو غير سائغ لما ينطوى عليـه مـن مصـادرة الـدفاعردا عليه بقاله االطمئنان 

 .فإن حكمها يكون معيبا 

 )٤١/١٢٤/٧١٤ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (

 كما قضي بأن 
األصــل فــي المحاكمــات الجنائيــة إنهــا إنمــا تبنــي علــي التحقيقــات التــي تجريهــا المحكمــة فــي 
ًالجلســة وتســمع مــن خاللهــا  الشــهود مــا دام ســماعهم ممكـنـا وذـلـك ـفـي مواجهــة الخصــوم وعليهــا أن 

ٕيتـه وأن تـأمر بالبحـث عـن  الشـاهد واحضـاره ولـو بـالقوة ألداء الشــهادة تعـاون الـدفاع فـي أداء مأمور
مادامـت المحكمـة قـد بنـت أحقيـة الـدفاع فـي تمسـكه بوجـوب حتى يدلي بشهادته في مجلس القضـاء 

 .مناقشته 
 )ق ٥٠ لسنة ١٩١٦ الطعن رقم ١٢/١٢/١٩٨٥نقض ( 

 وقضي أيضا تأكيدا إلرساء ذلك املبدأ العام 

���������������ن���Q4א-����78Dא����� ��o9���#���ZEو�ن���)*��Z��hع���3دא�:���ن���Eون�א�

�.%�u�Z'���.و�W*�,/uو���#��`���eدא�hא��.�د����دאم�א��:�ع��

 )١٧٦-١٨٦ – ٢ مجموعة القواعد القانونية عمر ج ٢٨/٣/١٩٣٨نقض (

 ملا كان ذلك 
مـام محكمـة الموضـوع أأبداها مرافعة ودفوع الطاعن التي وكان الثابت أن جملة أوجه دفاع  

ٕواثبـات انقطـاع صـلتهم بالواقعـة بمـا ال تحمـل شـهود اإلثبـات وتمسك بها ترمي وبحق إلي تكـذيب 

أن تطـمـئن ـلـدفاع .. كاـنـت ـبـين خـيـارين بـمـا يؤـكـد أن محكـمـة الموضــوع أـقـوالهم ثـمـة دلـيـل عليـهـا 

ومـواجهتهم بمنـاعي لمناقشـتهم ، إما أن تقوم باستدعائهم وتلتفت عن مزاعم هؤالء الشـهود الطاعن 
األمر الذي يؤكد اطراحها لدفاع الطاعن .. أما وأنها لم تفعل هذا وال ذاك .. الطاعن علي أقـوالهم 

 .دون تحقيق أو استجابة وهذا هو عين اإلخالل بحقوق الدفاع 
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 أضف إيل ما تقدم 

 �N��Dم����.EHא�אc��D�O��S8¯�א��א������Eن�����Z��#�[��"m� ����J0ن�א���:����؟؟؟؟؟؟/�����א

�A8%���و)���������� ��J��94$א���O%!"و�����7.1..�א�c4אن��G48���1�Pن��m0#م��tuאhא��א}A.�*�وא�

�������و(����א��c��D�O��S�O��%Pא�אEH.���م��؟؟؟؟؟؟/�#���9(~���� �א#���������94��$�و���1��..��و

��������������������7.%�u����"�.EH�#���7.��م�א.tو��א�N.#�8���&.�Nوא��..�+����V4م�א��%�#��א������א�

�א:����#��c]�����م����78Sא����gع��������..�#����Hu�����O��GE�qن�א��%�����[�"m�N�^*و..��q���.1��Hu

���������v�D�'א�V4J����(�*�u+�א/��،�و�V�%�)�����Dא��O�GE�..����������N�8a(,��و�E�qد��cD�Q4א�א

��������`%`/�Q���uل����Xوא������7.��h��3دא����א�5M{���#�k���Jل�p`���ق�א����:�ع�و����م����و1

�(..�א���אع�t4����%���و�y�����Dو�h���{א�#���`~�وא�.�

����'��א���'"��'ن�!��'��������א�0Nل����'وق�א�'د�3ع�����א���מ�א�ط	�ن������:�א�و���א��א��0a��Cل����

א�ط��ن�����.�وא+	�"�א2��1מ�א���و�.�!����،�و�ن�(��;�א�	د�د��'ن�א6د�'.�א���ز�'.����������������

���5א��ط�ع�,'�����1'ذ��א�وא+	'.�،���'���'�ن���'د��א��%'�?����א?�'����'��('و��'�د���������������

��!�.�

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
ال يصح أن تقام اإلدانـة علـي الشـك والظـن ، بـل يجـب أن تؤسـس علـي الجـزم واليقـين ،  

بأنه لم يحضر الحادث الذي أصيب فيه المجني عليه إذ كـان قد تمسك في دفاعه فإذا كان المتهم 
كمـة بهـذا الـدفاع دون أن تقطـع بـرأي وأشهد علي ذلك شاهدا فلم تأخـذ المحوقتئذ بنقطة البوليس 

في صحة شهادة ذلك الشاهد أو كذبها مع ما لهذه الشـهادة مـن اثـر فـي ثبـوت التهمـة المسـندة 

إلي المتهم لتعلقها بما إذا كان موجودا بمكان الحادث وقت وقوعه أو لم يكـن فـإن حكمهـا يكـون 

 .معيبا 

 )١٦/١٠/١٩٥٠ ق جلسة ٢٠ لسنة ٤٤٢الطعن رقم (

 ضي بأن كما ق

��א��א����وא��Q4�����$/����9א����9א��vc*وא�Wא���.�د������������� *�X�3�7ن�.����ز���א

�������������C%����8و��x�I�%`9��د:������P���)�D�tن�(���Q�4��kא-T���78`%`������دאم�ذ��]�א��)

9%�5و���y�Hز������78974+�/����#������2א+����l7ن�א-����e����78אل��hH���Dא����.�د������"�
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����Uuאد�����94`%`���������(�c��D����%4��v���Jא�א����د���� ����دא���c��#�wאE.��א�����.E�:�Lو��.#c��P��

�B�4J��.�$�د*����Q4א

 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 

�u������ODZ�"E�H�rא����%���g����� ��وt��א���:�ع�א�)��%�u����"�4.��7א��N.��81*�א

���jدא�� ��د���א��G�.�א���rو*د��Dא�N8a*دא�+�����Pن�א��د��%4.���"

 )٧/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٥٢٩٥الطعن رقم (
 )٧/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٠٧٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
فإنه .. لما استقرت عليه محكمتنا العليا علي النحو الثابت بالحكم عاليـة وبمفهوم المخالفة  

 نقبـل الطـاععلـي ثبـوت االتهـام معتبـرة وماديـه ومن بيان أدلة قاطعة المطعون فيه إذا خال الحكم 
طـاعن فإن محكمة الموضوع تكون ملزمة ببحث إنكار ال.. كما هو الحال في الحكم المطعون فيـه 

ٕواال شـاب .. ما هو مسند إليه وبحث أدلته المطروحة منه ومـن مدافعـه علـي نفـي التهمـة عنـه ل

 .حكمها اإلخالل الجسيم بحقوق الدفاع 

�������ن�ذ�;

������ن�א�Bق�א�	��لو��/�

 ����������/��,)uو��/��A���.1�%#�3����.و�����D��)��#��B����� م���`Eو� ���ع�����..��]�,)

���������������������N�8a1`�~�א�]t��Eو�����g�58و���A��������]t��E���)�t�B�����Q4��OU���%�م�א��J �א

�א��k�J/�ل����1א���gع�

 هذا
 رغم عيوـبــهوـبــ وهـــو عـلــي هـــذا الحـــال ن الطعـــين عـلــي الطـــاعوحـيــث أن ـفــي تنفـيــذ الحـكــم 

 .ليمثل شديد الضرر والخطر علي الطاعن وهو ما يبرر االستعجالالمتعددة التي أوضحناها سلفا 

 وحيث توافرت اجلدية واالستعجال

 ����������������3�O�$Gא��k�a�N�8aא�אc�D�c�%G�E�b��`)0#�Otא����Iل�א����`#�>J`)�vcא����eא

����g���OU���.א��J �א
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 بناء عليه

 :ئة املوقرة احلكم يلتمس الطاعن من عدالة اهلي
 .بقبول الطعن شكال : أوال 

لقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيـذ الحكـم  للنظر في الطلب العاجل وابتحديد أقرب جلسة: ثانيا 

 . لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل المطعون فيه
 ؟؟؟؟؟؟قســم  جناـيـات ؟؟؟؟؟لســنة  ؟؟؟؟؟ رقــم وـفـي الموضــوع ـبـنقض الحـكـم المطـعـون فـيـه: ثالـثـا 

  .؟؟؟؟؟الصادر بجلسة  ؟؟؟؟؟؟شمال  كلي ؟؟؟؟؟لسنة  ؟؟؟؟؟والمقيد برقم 

 والقضاء جمددا

����N8aدא�����������������#�`~�א��L�h��,`ع�وא���g��������4t�B"���������א�)�Tن�:%���و��J�א

#��Jא���hא� ��%�u�B�"����D��x�.�

 وكيل الطاعن                          
 

 المحامي بالنقض                                                                      


