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��وذ�*�ط	���()�א���מ�א���طل��ط�ن��ط�ق

�)�#��א-א,٣١٢ و(�������د�(

فــي القضــية رقــم  – ؟؟؟؟؟دائــرة جــنح مســتأنف ..    االبتدائيــة؟؟؟؟؟الصــادر مــن محكمــة  

 – ؟؟؟؟؟جــنح ؟؟؟؟؟  لســنة ؟؟؟؟؟المقـيـدة ـبـرقم ..  ؟؟؟؟؟ ـجـنح مـسـتأنف ـشـمال ؟؟؟؟؟ لـسـنة ؟؟؟؟؟

�����و�מ�!و�12#��0	د�!���/�( ؟؟؟؟؟بجلسة �  والقاضي منطوقه ؟؟؟؟؟وא�ذ��3מ�!ود���

 حكمت احملكمة 
وـفـي الموضــوع بتعديـلـه واالكتـفـاء بحــبس المــتهم .. قـبـول االســتئناف شــكال ب

 .ثالثة أشهر مع الشغل والمصاريف 

 وقد كان حكم الدرجة األويل .. هذا 
 ؟؟؟؟؟ لسـنة ؟؟؟؟؟فـي الجنحـة رقـم  – دائـرة الجـنح –  الجزئيـة؟؟؟؟؟قد صدر من محكمة 

 وقد قضي في منطوقه  ؟؟؟؟؟  بجلسة؟؟؟؟؟جنح 

 حملكمة حكمت ا
بالحبس مع الشغل لمدة سـنه وكفالـة مـائتي جنيـه  .. ؟؟؟؟؟/ بمعاقبة المتهم 

ــه بالمصـــاريف  ــة المختصـــة وألزمـت ــة للمحكمـــة المدنـي ــدعوى المدنـي ــة اـل ٕواحاـل

 .الجنائية 

 وقد كان موضوع االتهام املسند .. هذا 

 للطاعن قوال بأنه ) علي خالف احلقيقة(
 ـبــأن ـقــام ؟؟؟؟؟عـقــد اإليـجــار الـمــؤرخ ارتـكــب تزوـيــرا ـفــي مـحــرر عرـفــي ـهــو 

ــالتوقيع باإلمضـــاء   ؟؟؟؟؟/ ـمــزور نســـب صـــدوره للمجـنــي علـيــه " توقـيــع " ـب

 ) .المزعوم بأنه مستأجر ؟؟(

مـن كـل صـوب وحـدب ، بـدءا ـمـن وحيـث أن الحكـم الطعـين قـد أحـاط بـه الـبطالن .. هـذا  

خصـوم فيـه ، وأن هـذا االتهـام عدم إحاطته بواقعات االتهام الماثل وظروفه ومالبساته وصفات ال

له خلفيه مدنية والغرض منه المماطلة والتسويف واستمرار اغتصاب المجني عليه لعين النـزاع ، 

لمـا كـان ذلـك .. بما ينفي أي مصلحة أو سبب للتزوير ، وينفـي كـذلك أي ضـرر بـالمجني عليـه 

طـاعن بـال سـند ، بـل أنـه ٕ الحكم الطعين بعدم فهـم عناصـر الـدعوى وادانتـه لليوحيث لم يكتف.. 

 كم بحالته الراهنة حومن ثم جاء ال.. ارتكب خطأ جسيم يترتب عليه بطالنه بطالن مطلق 



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

 

 

3 

 :المخالفة للحقائق والثوابت اآلتية 

  حلقيقة األويل ا
�–�؟؟؟؟؟�ن���ض�א��$$زאع���$$�����$$ن�������$$2�5$$א��ط�ز�א��$$�7���5$$��5ز�$$�מ��د����5$$ 

وא=!�א>����$��א�ط$��ن���و�$��������..�؟؟؟؟؟��/���د�)����و���,����و����5ن���–��؟؟؟؟؟����(59

و>$ذא��	�$)��و�$و?��ن��������..�؟؟؟؟؟�=$<����$��������3؟؟؟؟؟ ����5؟؟؟؟؟��د���ل�!�,��2מ�����

��������������@�A$ل�وא��$�$�د�א0!<$�מ�א��������Bמ���$ن����$*�����؟؟؟؟؟א�ط��ن�و2,�!�������د�א$��

��>����5 C�3��.א�Dض��و����

 احلقيقة الثانية  

 ���������������	�
���א����א�א�����	����������א���	������������ن����א���א�א%$#�	م�א"!�� م�
א���0�1(�؟؟؟؟؟�/45�6��،�و����	�����א�����0�1/���������)�؟؟؟؟؟/�א"	�+�א�*	�(��)�ض����(

و� �א@?���א���<�
�!م��	9�;�	��>��=��و�>�;/�א���	����#��א�א�:���و�������������������������8����/�9)�..����/
����������A�B��C�D�EC�	����/9��F�G�/���H��ض��و���/�>�;=����IC�J��������A?	��+���)�������؟؟؟؟؟��

�	�K4L$.�

 احلقيقة الثالثة  
������$��א�!�$�ل������5$א$�Dض���������..��ن��ل��5�Cא�ط��ن��ذ�*�א�	�د�א��ز�وמ�!زو�������������

�ذ�*�(�$د�!$מ���..�א����*�א���ق�،�و�!��ل���(�5א�!زא��!���#����!Aول������(���5وق������

�ن���و�$��>$ذא���و�7ن���ن�א�ط$����(א�	�د�#�����وC ��א����*�א��د�د���Fض�������!�و�ل�ذ�*�����

�0$#�ن�א��$7و�����5..��!�و�ل�����$ل���$وق�א����$*�א�$��ق�،�و���$����(�5$א�!زא��!$�������������

א�����7$$�5($$)��$$�ل���$$و,�!زو�$$��א�	�$$د�(<$$)��$$7و��CG=�5$$���5!��$$ل���و�!<$$����

�!).وא��!��ل��ن���ون�א�ط��ن�؟..�א�ط�"�א�ذ��3��,�!زو������	�د�

 احلقيقة الرابعة  

����6����	���C���Mو?����א�..��������$ �Q���R(��9/�?����א"*�����N$�O�P ���ن���IC ن�א"��!و����:
���4�����Sא�:L�� د�א�
�	���������..�� �א"	�+���)�א"*����Cن�$!و��/�����H�	�:�ذ�+��ن�א"

���4L���=�א"*:V�W�$�Xد	��..�X� ق����Sא�:��א"45G�/ن��L��W�!���!!�+�	"א�	?��
�/I�?א@�ض��S���K[ق��� G�\$�C����Oن�C!و���:C�O#؟�.!�
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  احلقيقة اخلامسة 
)�א��ز�وמ�!زو����((�����I��א�!<�-��د��א�	�د�א�"�א�ذ����������..�و�ود��وא2	�,�א��زאع������

��������($)�@�A$ض�א�!$دא�)��!���$����$د�#��$����د�$د���D�*א������ C؟؟؟؟؟ �2מ�א�ط��ن��و�

�ن�!�!<$)��$د��א�J��C��..������($)���$��Bא����)������و�Gو!��وذ�*���د���$�מ�وא�$د���������($��

�$�GI-��$�ن�א�!$دא�)�($)�!$���/�א�0!<$�-������������..�د�!	<د�א����)����$��א��$ذ�و����������و�2؟؟؟؟؟

�.א��ذ�و��

 احلقيقة السادسة  

����������%	G�B���א�
	��א"	��ذ6���	#�9/���[�Wא9��..����������B��C�	:�^وא�O�_�/����01ن�א��%`
�����Sא���و� �א@?���א���<���Gא��	���	���R`� �b	?�=�א���� ���������������a..�א[�N	�	������Sض�א�

�W��R؟؟؟؟؟�*���=��؟؟؟؟؟���S���6�S9���?؟؟؟؟؟��..����=���?	�cא�/��$	d�e�Aא��9/�..�א����<��و�د�
�����	#����*��د�א����01/�א"�6 ��?�����א���א��Sو`�!א?/������	f���8א��C�......

��gא�����������������/�$	d�e�A���	א����=��GL�4�0!م����Kdh�S�`��	#��	G`و�a א����Fi�\و�
�..��������I=�א������4=�א@و�����A�Sא������ �aא"�j�����<��	�������*����=�؟؟؟؟؟(����م�ذ6

���	�WIlא�	^R ��?�S/�؟؟؟؟؟�k*=�)�؟؟؟؟؟?��S9؟؟؟؟؟

 حكمت احملكمة 
ـمـن مســاحة ) المجـنـي علـيـه حالـيـا(بـطـرد الـمـدعي علـيـه 

وتســليمها .............. ثمانيــة قــراريط محــل التــداعي 

 ) .الطاعن حاليا(للمدعي 

�$�mא"���6 ������C�J�F���Gא������0��1/�(و�(����	��f���C(�������א�א����/���������:e����
��W��R��H	�n�..�א����<�$���אول�����و���B	��*�M	�����j..�؟؟؟؟؟�ق�א�����n	�H؟؟؟؟؟�*���=�؟؟؟؟؟�א%���

=*�k؟؟؟؟؟و��S^	���>�����jא�=�א�Ip=�א%���n	���IG�=#	�א�

 حكمت احملكمة 
ــــد الحكـــــم المســـــتأنف وألزمـــــت  ــــرفض االســـــتئناف ، وتأيـي ـب

ـا(المســتأنف  ـه مصــاريف بال)  المجـنـي علـيـه حالـي ـه جنـي وماـئ

 .مقابل أتعاب المحاماة 
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   احلقيقة السابعة
��������"��7!����#��ن����9א0�(�#����=Bل�א����ط�$�5وز�$�د������..�و!�د��א��$و��$)�

(�$$د��$$2מ��$$��ط	ن��..���$$)��$$�ن�א�!$$دא�)��)��$$��$$�د((!$$���و�$$��1$$د�א����$$)����$$���

�����Bزو�����)���د�3א!���.�

ــك األرض:��األول ــه مـــن ماـل ــاريخ  .. ؟؟؟؟؟/  الســـابق الصـــادر ـل بـت

 ). والذي أصبح والعدم سواء١٩٩٥والمنتهي منذ عام ( ؟؟؟؟؟

كماـلـك ( الصــادر ـمـن الـطـاعن ؟؟؟؟؟عـقـد اإليـجـار الـمـؤرخ : �الـثـاني

 ) ؟؟؟؟؟في المنتهي أيضا و() كمستأجر(لصالح المجني عليه ) مؤجر

�L$$�ض���$$��و�$$�Oמ��$$دמ��$$دو�M$$���N>$$ذא�א�ط	$$ن��$$��!زو���א��L$$���=$$�وع�א����..�>$$ذא�

)����(�و����,�א�	�$د�ن���..��0#�ن�א��������5�!������)�א����ط��5وא�!و�"�و#ط���5��د�א�!��

�א�!)��ود�,�!����א��Aدא��..�#�)���5��Cא�ط��א�=��)�

لـم يكـتـب التوقيـع المنسـوب صـدوره مـنـه /  أن الطـاعن التزويـر  -١

  .؟؟؟؟؟الثابت بعقداإليجار المؤرخ 

ب لتوقيعه الثابـت بعقـد اإليجـار هو الكات/  أن الطاعن بالتزوير  -٢

  .؟؟؟؟؟المؤرخ 

����()�א��<�����5..�و������ط��1	دמ��دو��Nل�#��א-א,�א�ط	ن����!زو����� ��א�ذ�������������

��$$"�א�$$ذ���–�؟؟؟؟؟ق�א$$!��7"�؟؟؟؟؟��$$��5؟؟؟؟؟�2�$$)��$$�(ض�א0$$!��7"��$$2מ��–�

�.و!���د�א���מ�א�0!دא7)��ط�د�א����)�������ن���ن�א�!دא�)�

 الثامنة  احلقيقة 

�	م�?��/��������������..�`زא��?	�$�م������
��א����01/�و���=����S���r[fא���	���وא9%�J�..�%`
�����9��Sא���6������������..���S��`�/4 $�/9א���	��=�א�:	?�=����������sא���\�א����C��وو�4/�����	������..��

)	9	�#��(��������A���������A��Cو!��[���Wن�א���	�������)�؟؟؟؟؟����א�
�	��א"��������t�5($#�=�א�
��	����Aא�����e�8���������/;<�/���IC�Jو�،�����������u�f��،�Bא�:C�D�vRو�Sא��������Sض�א�

��وאp ل�`��/��6	�������������w@وא":�وم�א�S#���ذ�+�א�:��א"�Cو!$�A�/�P�N?א9:�אم����
�و��א�����65C�/�6م�>P=�א%$#	م�א"!� م�?��א�01..�� �?��א"	�+�א�*	�(�
�.���/�G�A(�א��	��
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   احلقيقة التاسعة
�0$#�ن�א������5$א�	��$2�5$د�א�$�2,�و�א-��$زא�מ�و���ط�$ل�א����$)���������..����!�$دמ���و��Oמ��

�5$$�ول�د�������5$$<$$��א���ط$$ل����..����$$�������,$$�و���$$,�א0!<$$�מ��$$د�א�ط$$��ن�،�و2

و=$$�ط�!<��א�$$�ط�ن�وא�	$$وא���..�وא��	�$$��א��!�$$دמ�ذ�$$�����$$!<ل�>$$ذ��א��$$ذ������

C$دא��א���$מ����وذ�$*����I)�א�ط	$�ن����<$������$������(و���G �5א����ون������5$�$�ن�د��$����������

�.א��!�دמ�ذ����()��!<ل�>ذ��א��ذ����

  احلقيقة العاشرة 

����I=�א�W��Ilא��:�������O��Iو��4/�א���u�dن�وא�:�� א��وא9:���אم�א�*�����������������I$�Jو
���������/�Cم�?�����א	א�א%$#���x	��>9 ن�א��	�^��O	�����v#	�وu����/�4ن���..�وy	�;=�א�

����h��)��?�..������������:א���W�Ilو��?��� ق�א��<�W]���/9��F�G���A؟؟؟؟؟������/�	dن������%`�
��R�X	9 �9	�و�J$� دع��و�$ u�h�Q�Rل�א��wuz ن��C م�����������������������uhل�א��z	C��=�9	م�א"D�J

��fC��X	��Aא�	9 ن������|�$�	�������EC..�א"G�/9��F�G؟؟؟؟؟)������������?�	�? Cن� �*}���:��>�
Bو��<�(�������������Sא����وذ��+��..����I$�Jא@��d	���R�xو�د��jو��و��v�:Rو��ود���v?����א�

 Pא���S���/�6	#$� <و�Ow	"א��:��א�X�6�V�=����.�א�z	���v	�s#	د�Xא��~�=�א"
و`زא��?�	��������	�9���u��N;$�/�9/�%�?��	ص��?�	م�א���	����� <��������������������..�و�	�$�م���:/�����

����Ow	"א�/�:e�=?	R`�..������W�R��v�D�m��	����:��	���������א����A؟؟؟؟؟���	��EC؟؟؟؟؟��:�?	�$�*?�
�x	dو4/�و����S�`�/�:e)+��u��(و�	��S�	��	6�Sو��	#��	4:�

����א�ط	ن���

 السبب األول

حلكم املطعون فيه عابه اخلطأ يف تطبيق القانون وذلك بعـدم تطبيـق قواعـد قانونيـة ا

كان من الواجـب تطبيقهـا ، وهـذا فضـال عـن خمالفـة القـانون بإنكـار قاعـدة قانونيـة 

  موجودة توافرت موجبات تطبيقها 

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

 الطعن أمام حمكمة النقض علي أن 
 الطعن والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه 
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ـفـي ـمـواد الجناـيـات والجــنح ، ـفـي األحكــام النهائـيـة الصــادرة مــن آخــر درجــة أـمـام محكـمـة اـلـنقض 

 تية وذلك في األحوال اآل

#ذא���ن�א���מ�א��ط	ون�(�������$����$)����G �5$א��$��ون��و�������������� −١

 .��)�א�Gط��()�!ط������و�()�!�و����

 .#ذא�و��12ط�ن�()�א���מ�-٢

���()�א���מ�#ذא�  −٣��.و�12()�א��Bא-א,��ط�ن�

أثـنـاء واألصــل إعتـبـار أن اإلجــراءات ـقـد روعـيـت .......... الطعــن مــن المــدعي وال يجــوز 

 تلــك اإلجــراءات قــد أهملــت أو أنذا فلصــاحب الشــأن أن يثبــت بكافــة الطــرق ومــع هــالــدعوى ، 

أنهـا ، فإذا ذكر في احـدهما مذكورة في محضر الجلسة ، وال في الحكـم وذلك إذا لم تكن خولفت ، 

 .يجوز إثبات عدم إتباعها إال بطريق الطعن بالتزوير فال اتبعت فيه 

 وإيضاحا ملا تقدم .. هذا 
$$������!$$��(�<$$��و2�$$�-א��ن��	�$$��א�Gط$$��($$)�!ط��$$ق�א��$$��ون��$$د��C$$و���($$Iن�א��

�:و>)���)�א���و�א�!��)��..و��0,�!�طل�א���מ�א��ط	ون�(����!وא(��#�دא>��

أو التأكـيـد وجــود قاعــدة قانونـيـة موجــودة ، بإنـكـار الحـكـم وتتحـقـق  : صــورة مخالـفـة الـقـانون 

بتطبيـق الحكـم وتتحقـق  : طبيـق القـانونوصـورة الخطـأ فـي ت.. 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.. علي واقعة تنطبق عليها برفض تطبيقها 

وهـي تتحقـق عنـدما  : ة بطـالن الحكـموصـور.. 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 .. تتعلق بالحكم كورقة بأن ال يوقع الحكم ممن أصدره 

 ويؤثر ذلك في الحكم مثيلهم تتعلق بأهلية الخصوم أو تببطالن إجراءات وتتحقق  : الحكم

 ومن خالل ما تقدم.. هذا 

 وبتطبيق هذه الصور لعيب اخلطأ يف تطبيق القانون

 علي مدونات احلكم الطعني يتجلى ظاهرا انعقاد هذا العيب

 علي أكثر من وجه نشرف ببيانها علي النحو التايل
�
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��א�و���אDول

א�B$$�א-א,�א�����7$$�5وذ�$$*��	$$دמ���$ن�2$$��ون��٣١٢א���$מ�א�ط	$$�ن���J��$$C�"��$$G$$ص�א��$$�د���

�������������$�������Gل�א���	�د�א����و�)�א������(�<��،�و�$ذא�!$����G!و�2$�1و#�$دאع�������!

�������$�د��א��$ذ�و���،�و>$و�א�D$��א�$ذ���3ط$ل�>$ذא����������������١>ذ���ون��و���א����������א����-��ن�א�

����)�.و��)�و���א����5#���"�!� �ذ�(א����-�������د����

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣١٢قد نصت املادة ف.. بداية 
، ويوـقـع بـقـدر االمكــان يـحـرر الحـكـم بأســبابه ـكـامال ـخـالل ثمانـيـة أـيـام ـمـن ـتـاريخ صــدوره �

يوقعه أحد القضاة الـذين اشـتركوا معـه فـي ٕواذا حصل مانع للرئيس وكاتبها ، عليه رئيس المحكمة 

الـذي وكـان القاضـي أو من المحكمـة الجزئيـة ستشار الفرد ٕواذا كان الحكم صادرا من المإصداره ، 

ـرئيس محكمــة االســتئناف أو رئــيس المحكمــة االبتدائيــة أصــدره قــد وضــع أســبابه  بخطــه يجــوز ـل

ـيـع عليهــا ضــاة للتوققأحــد الأو يـنـدب حســب األحــوال أن يوقــع بنفســه عـلـي نســخة الحكــم األصــلية ، 

قـد كتـب األـسـباب بخطـه يبطـل الحـكـم لخلـوه ـمـن ـفـإذا لـم يكـن القاضــي بنـاء علـي تلـك األسـباب ، 

وعلـي كـل ة إال ألسـباب قويـة ، أيـام المقـررتأخير توقيـع الحكـم علـي الثمانيـة  ، وال يجوز األسباب

وعلـي مـا لـم يكـن صـادرا بـالبراءة ،  حال يبطل الحكم إذا مضي ثالثون يوما دون حصـول التوقيـع

ـم الكتــاب أن يعطــي صــاحب الشــأن بنــاء علــي طلبــه  شــهادة بعــدم توقيــع الحكــم فــي الميعــاد قـل

 .المذكور 

 ويف هذا الصدد استقرت أحكام حمكمة النقض املوقرة علي أن 

 �،�m�#����j	��IG	م���I=�א������א�א��WIl	���א"d	د��א@�	��=�א���א�
�����������EC�	�$���?�	�? C��wuwل�uh�/:�R $و�/�	dאع����C`وذ�+��:�م��� N���	�/�א�u�dن�وא��

<�������Xد	א"�������u���B�٣١٢و������������������=��Ipن�א�����;C�	���W�Ilא� ��c=�،�و���	�4�jא�א��4`�
�/f�و�#	�و�د�=�א�#���j dz	��	�C 4\�`�]	��א�WIlو9���ve	Gو��a א����vN�.�

 )١٩/٣/٢٠١٢ جلسة ٢٠١٠ لسنة ٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ألحكام  منه وضع ا٣١٢قانون اإلجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 

ٕالجنائية والتوقيع عليها في مدة ثالثين يوما من النطق بها واال كانت 

باطله ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد لحق به البطالن مما 
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 .يتعين نقضه فيما قضي به 

 )٥/٥/٢٠٠٨ ق جلسة ٧٠ لسنة ٢٨٥٨٤الطعن رقم (

 )٦/٦/١٩٩٩ ق جلسة ٦٠ لسنة ١٢٢٠٦الطعن رقم (

  وكذلك قضي بأن
صـدورها أوجب القانون إيداع أحكام اإلدانة والتوقيع عليها خـالل ثالثـين يومـا مـن تـاريخ  

ـمـن اـلـبطالن ألن ورـقـه غـيـر موـقـع ال يعصــمه ، فبمجــرد إـيـداع الحـكـم ـفـي الميـعـاد ٕواال كاـنـت باطـلـه 

ال تكــون إال مشــروعا للمحكمــة كامــل  –ســواء كاـنـت أصــال أو مســودة  –الحكــم قـبـل التوقـيـع عليهــا 

حرـيـة ـفـي تغيـيـره وـفـي إجــراء مــا ـتـراه ـفـي شــأن الوـقـائع واألســباب ممــا ال تتحــدد ـبـه حـقـوق الخصــوم ال

 .عند إرادة الطعن 

 )٤٩١ ص ٢٨ س ١٧/٤/١٩٧٧نقض جلسة (

 ملا كان ذلك 
وعلـي االتهـام الماثـل ، علـي أوراق والقضائية أنفة البيان  جملة المفاهيم القانونية وبتطبيق

يتضـح وبـجـالء .. بمـذكرة الطعـن الماثلـة وأصـل الـشـهادة المرفقـة عـين الطاألخـص مـدونات الحكـم 

  .؟؟؟؟؟تام أنه برغم صدور منطوق الحكم الطعين بتاريخ 

ـاريخ   ـى ـت ـه وحـت ـرغم مــرور خمســون يومــا  ؟؟؟؟؟إال أـن أي ـب

 .علي صدوره لم تكن أسبابه قد أودعت أو وقعت 
و(�$$����J��$$C..��א��!$$���א�ط$$��ن���$$و�א�!و�$$��#�$$)�$$�2מو>$$و�א�D$$��א�$$ذ��3$$دא��و��$$ل�

و�$2מ���$!�Gאج�=$<�د�����..���$ن�2$��ون�א�B$�א-א,�א����٣١٢�����5$�7א� ����א�GD$����$ن�א��$�د��������

�5G�Aن��!���/�؟؟؟؟؟��	دو��א���מ�א�طCא�������5؟؟؟؟؟�! �د���C�,د�)��מ��   

 .ولم يتم إيداع األسباب حتى اآلن ...........  
6�	��Sدא?�..�و�	�$�م����O�����vdw�����C`�Wאع����d	�xא�W�Ilא��:����������C�J�/9���

�������������������������Aא�K��[$�/ن���� �IC�+ذ���Hu�h�Sل���� �R�>،�و��	9 �9	R�X����A?�:	د�א�C��wuz م�א"
�������	���=��Aא�s#	د�Xא"	��ذ6�	zא��=�lدع������..�א �$�J���:א���W�Ilא�x	dوא���$���65ن���

�=����?��{*)�؟؟؟؟؟(`%��:��$	��ECא�s#	د�Xא"z6���:��>��WIlم�?��>�و��א C��.�
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 وهو األمر الذي يؤدي قانونا 
� ��ط�ن ���ن�#�) �א��ول �ذ�* ��ن ����ل �و0 ،� ��)� �א��ط	ون �א���מ >ذא

� �2د �א��Bא-א, �!�ون �ن� �א���Dמ ()� �ذ�*��אCDل �ن� M��� ،� و��,

�=�وط���ن��	�ز��ن��د�)���<����G ,��ن��5��2#א�د��ل���)�ذ�*�،�

�5�و�א���מ�و�ن�!�ون�!�*�א��Bא-א,��ذ�و����א������()��.�

 وتطبيقا ملا تقدم

������������������vو�����	9#���jא�א� ��=��ن�א@>��A�Oא��4Vج�	���G%ز�א 
ذ��+��ن���..���9/�%�
�S�C�	?�v�	zא�:�

��$$$,��	دא��5$$$�����5$$$א�$$$��ض�א��$$$و������2:أوال ��ن�א�ط$$$��ن�2$$$د��

�=<�د��������5(��1��5>ذ��א��ذ�����ن�א��Bא-א,�2د���������

$$�����>$$ذא�א���$$�-�א�ط	$$�ن�و�$$מ�Gو� $$,���$$��M$$מ�!$$ودع�

��ن��وמ�א�������()�א����ون����.!و�G�12ل�א�

�5$�و�($)�א���$מ�������������:ثانيا ���א�������,�������ن�א��!��ل��ن���

ذא!���$���$د�ض��$��و�د����=$<�د��א���5��$א���(�����������1$��5$

��$$��#ذא�و�$$د��$$���G$$��"�����..��$$ذ����א�ط	$$ن�א����$$ل����M$$��

�.�����5دאل�א�=<�د��(�����Iون�!���Lא�()�א�����

(����C��u\�و�4/�א��u�dن�א�� א�د�����������������A..�و�	�$�م���:/����D��R�/9א����	_�SPfC
��Xد	٣١٢א"������=��	�Mא�jא�א�وא"�$\��������Sم�`��Cאع�א@��d	�xو$ �#:�R	������������R��?	9 ن�א�4

���A�Xא���	9 ن������4\�9���mאu��h�..�����W��Ilل�א���C��wuz ?��	�א" ���*C�>א������و��� �א@?��
B�	[�`א��..�א"�: ن���/�و� ��B��;�$�H	C`�+ذ��OdRو.�

�
�
�
�
�
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�(����א�و���א�

 �,�������������Gط��������א���מ�א�ط	�ن�()�!ط��ق�א����ون���������ز��ن����ن��J��Cא�وא2	��5

��<��Dو�אق�وא��!�دא,�و!������א�����Gא�����5،�ذ�*��ن�א�وא2	�5$א�!$)��و�د>$��א���$מ������

��������������D�$��3د$C�3���$���..�و�אق�و$��0و�$د�د��$ل��$��د>�����������א�ط	�ن��و���מ�א�د���5אDو�$)��$�س��<$��

�س���طل�و�	���������طل�>ذא�א����-�،����!$��و��	�$������������Aد����-�#دא�!����ط��ن���)�

�-�L�Bد��א������ض�وא�.�

  ذي بدء ادئب

تجدر اإلشـارة إلـي أن الطـاعن لـيس طرفـا فـي عقـد اإليجـار �

 المزـعــوم تزوـيــره ، وـلــم يـكــن ـلــه أي صـــفه عـلــي ؟؟؟؟؟الـمــؤرخ 

عيان التداعي حال تحريـره ، ولـيس لـه أي مصـلحة مـن تزويـره أ

فهو عقد منتهي المدة وتحـرر .. أو التمسك به أو االحتجاج به 

سـند (بتقريـر الطـب الشـرعي  ثبت صـحته ؟؟؟؟؟عقد بعده مؤرخ 

وـهـو األـمـر اـلـذي يؤـكـد انـعـدام صــفة أو مصــلحة ) االتـهـام الماـثـل

ـخـذه بجرـيـرة فـعـل ـلـم الـطـاعن ـفـي تزوـيـر ـهـذا العـقـد وـعـدم ـجـواز أ

 .يرتكبه 
  وهذه هي واقعات التداعي الصحيحة التي مل تفطن إليها حمكمة املوضوع

 بدرجتيها ومل حتصلها من أوراق التداعي ومستنداته

  من قانون اإلجراءات اجلنائية التي تنص علي أن٣١٠خمالفة بذلك املادة 
كل حكم باإلدانـة يجـب أن يشـتمل وعلي األسباب التي بني عليها ، يجب أن يشتمل الحكم  

وأن يشـير إلـي نـص القـانون علي بيـان الواقعـة المسـتوجبة للعقوبـة والظـروف التـي وقعـت فيهـا ، 

 .الذي حكم بموجبه 
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 ويف هذا املقام استقرت أحكام النقض علي أن 

 �����������������=d4 �������S����O	ن�א� אR:�=�א"*��sCدא�9=��ن��	��WIG�O6�A�\4و���R9 ن�	א�
�،�=� :���vN�����=�وא���و�Hא���و���v:R#	�وא@د�=�א���א�Mن�א	6���/��)P�$�	9	���

�����������v�N����אد�?�5د<�א@د��=�א����א�Cم����!��?�#	�א�j dw�=�IpوR �#�	�?���א"��#�Wو�ن�$�
�א�<	R�WIlن�א	و`%�6�،�	��hL?�=?uو��	#��	�%�����fو4/�א�C�|�G�=9دא�א�	#�?.�

 )٩/٥/٢٠١٥ جلسة  ق٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (

 )٣/٩/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٩٥٢٩الطعن رقم (

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

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

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

 .أصلها في األوراق 

 )١٢/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٨٣٦٣الطعن رقم (

 )٧/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤١١٨الطعن رقم (

 وكذا قضت بأن 

��:����v/�?����د��=�������������������� Rא�	�?�S����	#�	fRو�	#�IG�W���I=�א" ^ ع��ن�$�S���\

�A�v�	w�O<��	����.א@و�אق�و��	>

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

 ملا كان ذلك 
.. عـلـي ـمـدونات حكمــي الموضــوع مــن مفــاهيم قانونـيـة وقضــائية ـمـا تـقـدم وبتطبـيـق جمـلـة  

ـي فــي بيانــه للواقعــة ) الطعــين حكمهــا(حيــث أحالــت المحكمــة االســتئنافية  إلــي حكــم الدرجــة األوـل

لـم يحـط علمـا بصـحيح الواقعـة يتضـح أن كالهمـا .. ) بـاطال(حسـبما حصـلتها المستوجبة للعقوبـة 

وـهـذا يتضــح جلـيـا مـمـا ورد ـفـي ـمـدونات حـكـم الدرـجـة األوـلـي ـمـن ـقـول نصــه .. المعروضــة علـيـه 

 :كالتالي 

وحيث أنه تأسيسـا علـي مـا تقـدم وكانـت المحكمـة بعـد أن محصـت الـدعوى .. 

االتـهـام عليـهـا وأحاطــت بظروفـهـا عــن بصــر وبصــيرة وبأدـلـة الثـبـوت الـتـي ـقـام 
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ووازـنـت بينـهـا ـقـد اطمأـنـت إـلـي أدـلـة الثـبـوت ـبـاألوراق والمتمثـلـة ـفـي أن الـمـتهم 

 ـبــأن ـقــام ؟؟؟؟؟ارتـكــب تزوـيــرا ـفــي مـحــرر عرـفــي وـهــو عـقــد اإليـجــار الـمــؤرخ 

باإلمضاء وذلك ثابـت بتقريـر مصـلحة الطـب الشـرعي المرفـق فـي الـدعوى رقـم 

/ األوراق بـأن المجنـي عليـه والمنضـمة بـ؟؟؟؟؟ ق اسـتئناف ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟

لم يقم بالتوقيع علي عقد اإليجار سـالف الـذكر ، األمـر الـذي تطمـئن المحكمـة 

 .إلي ثبوت الجريمة في حق المتهم ومن ثم تقضي بإدانته 

 حمكمة  أول درجة – بال سند –تلك هي صورة الواقعة التي حصلتها 

 واملقال علي والتي أحالت عليها حمكمة االستئناف الطعني حكمها ،

خالف احلقيقة بأن مبناها اإلحاطة بظروف الدعوى عن بصـر وبصـرية 

حيث لو كانت احملكمة فعلـت ذلـك لتبينـت حقيقـة الواقعـة التـي 

 :تتضح فيما يلي 

�–�؟؟؟؟؟�ن���ض�א��$$زאع���$$�����$$ن�������$$2�5$$א��ط�ز�א��$$�7���5$$��5ز�$$�מ��د��$$����5 :أوال 

وא=!�א>����$��א�ط$��ن���و�$���������..�؟؟؟؟؟/�)���و���,����و����5ن��د�����–�؟؟؟؟؟���(��59

و>$ذא��	�$)��و�$و?��ن��������..�؟؟؟؟؟�=$<����$��������3؟؟؟؟؟ ����5؟؟؟؟؟��د���ل�!�,��2מ�����

��������������@�A$ل�وא��$�$�د�א0!<$�מ�א��������Bמ���$ن����$*�����؟؟؟؟؟א�ط��ن�و2,�!�������د�א$��

�>����5 C�3���.א�Dض��و����

���א����א�א�����	�����א��d	������Q	����������������ن����א�
	��������א�א%$#�	م�א"!���������� :ثانيا �� م�
)�א�����0�1/��/�(45�6��،�و���	�����א�����0�1/���)�؟؟؟؟؟/�א"	�+�א�*	�(��)�ض��(

�..����������������/����H�و� �א@?��א��<�
!م��	9�;	��>�=��و�>;/�א��	����#�א�א�:��و����8���/9
�A�B�C�D�EC�	���/9��F�G؟؟؟؟؟L$�A�=;<�/ض��و���(��+�	?��IC�J��	�K4.�

������$��א�!�$�ل������5$א$�Dض���������..��ن��ل��5�Cא�ط��ن��ذ�*�א�	�د�א��ز�وמ�!زو�������������:ثالثا 

�ذ�*�(�$د�!$מ���..�#����!Aول������(���5وق�א����*�א���ق�،�و�!��ل���(�5א�!زא��!��������

و�7ن���ن�א�ط$��ن���و�$��>$ذא������(!�و�ل�ذ�*��א�	�د�#�����وC ��א����*�א��د�د���Fض����������

�0$#�ن�א��$7و�����5..�ق�א����$*�א�$��ق�،�و���$����(�5$א�!زא��!$���������!�و�ل�����$ل���$و�����
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א�����7$$�5($$)��$$�ل���$$و,�!زو�$$��א�	�$$د�(<$$)��$$7و��CG=�5$$���5!��$$ل���و�!<$$����

�.!)وא��!��ل��ن���ون�א�ط��ن�؟..�א�ط�"�א�ذ��3��,�!زو������	�د�

6�����: رابعا ��	���C�Mא���������..�و?��א�Aن�א"!و�� ICن���� N$�O�P���� �$ 9����Q�R/�?��א"*:
4�����Sא�:���و�ن��IC ن�א�;	�����O �א"	��+��������������L�ذ��+��ن�א"�:�	������H/��ن��������..�א"*

�������������4L����=�א"*�:V�W�$�Xد	���	
 د�א����Cא�:��������������..�$!و�Sق���� �G�/ن���L���W�!���
�X��� ق���]���S�����Kא@�ض���!!�א"��45G�\��$�C��������Oن���C!و���:C�O��#��+���	"א�	��?�

/I�?؟.!�

�$$�Dو�אق�وא��$$!�دא,�א���د�$$��5$$ن�א�ط$$��ن�(�I$$����$$��א�!<$$�-��$$د���ن�א����$$,��:خامـسـا 

��Dض�א�!$$دא�)����)�א��ز�$$وמ�!زو�$$��(א�	�$$د�א�$$"�א�$$ذ��� �$$2מ�א�ط$$��ن��وC$$ ��א����$$*

������($)�@�Aא����$)����$���������؟؟؟؟؟ �!�������د�#������د�د���J��$C����/و!$��وذ�$*���$د�������G�و

..��א����)����$��א��$ذ�و����و2د�!	<د ؟؟؟؟؟ ��)��ن�!�!<)��د��א�����B()���..���מ�وא�د���

و>$ذא���ط$��1$�ن�א�	�$د�א��ز�$وמ��������..���GI-���ن�א�!دא�)�()�!���/�א�0!<�-�א��ذ�و���������

��������������������*$�$���و��J�$Cو���$���$מ���$ن�(�$��א�$دא�)��!زو�$����و�א�!��!زو����2د�א�!<)�

�!.��؟

��א�
�	��א"�	��ذ�6��G�B	%��������������:سادسا ���	#�	�`%��ن�א�O�_�/�����0�1وא^�:���������..��9/���[�Wא9
���Sא�����و��� �א@?����א����<����Gא��	����	���R`� ��b	�B���C�..����=��?א[���N	�	��������Sض�א�

���WR��a ؟؟؟؟؟��*�=���؟؟؟؟؟א������S�6�S9�?؟؟؟؟؟��..�����=��?	�cא�/�$	d�e�Aא���<��و�د��..
������������	#����*��د�א����01/�א"�6 ��?�������א����א��Sو`�!א?�/������	f���8א��C�/9א

�......��gא�����#��	G`و�a א����Fi�\��=�א���	�����������������Aو�GL�4�0!م�����Kd�h�S��`��	
��/$	d�e�..�������������	�����م�ذ6���I=�א���4=�א@و���A�Sא���� �aא"�j��<�)؟؟؟؟؟���=��*��
����	�WIlא�	^R ��?�S/؟؟؟؟؟�k*=�)�؟؟؟؟؟�?��S9؟؟؟؟؟

 حكمت احملكمة 
ـمـن مســاحة ثمانـيـة ـقـراريط محــل ) المجـنـي علـيـه حالـيـا(بطــرد الـمـدعي علـيـه 

 ) .الطاعن حاليا(وتسليمها للمدعي ..... .........التداعي 
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�$�mא"���6 ������C�J�F���Gא������0��1/�(و�(����)��C����/���������:e�������	��f����א�א�
���WR��H	�n�..�א��<�$�אول���و���B	�*�M	�������j..�؟؟؟؟؟�ق�א���n	����H؟؟؟؟؟��*�=���؟؟؟؟؟א%�

=*�k؟؟؟؟؟و��S^	���>�����jא�=�א�Ip=�א%���n	���IG�=#	�א�

  حكمت احملكمة
المجنـي عليـه (برفض االستئناف ، وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المسـتأنف 

 .بالمصاريف ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة )  حاليا

 الذي يؤكد بانتهاء كافة العقود وأصبحت يد المجنـي عليـه علـي أرض التـداعي وهو األمر

  . من الطاعن يد غاصبة وهو ما جعله يدعي باالتهام الماثل كيدا وانتقاما

����#��ن����9א0!��7"�����������������:سابعا �(�#����=Bل�א����ط��5وز��د����..�و!�د��א��و��)�

(�$$د��$$2מ��$$��ط	ن��..���$$)��$$�ن�א�!$$دא�)��)��$$��$$�د((!$$���و�$$��1$$د�א����$$)����$$���

�����Bزو�����)���د�3א!���.�

 ؟؟؟؟؟بتـاريخ  .. ؟؟؟؟؟/ الصادر له من مالك األرض السابق �األول

 .) والذي أصبح والعدم سواء؟؟؟؟؟والمنتهي منذ عام (

ـاني كماـلـك ( الصــادر مــن الطــاعن ؟؟؟؟؟عـقـد اإليجــار الـمـؤرخ �الـث

ـه ) مــؤجر والمنتهــي أيضــا () كمســتأجر(لصــالح المجـنـي علـي

  .)؟؟؟؟؟في 

و�$$�Oמ��$$دמ��$$دو�M$$���N>$$ذא�א�ط	$$ن��$$��!زو���א��L$$���=$$�وع�א�L$$�ض���$$�������..�>$$ذא�

�!��א��د���0#�5�ن�א������5)���5��د�א�!���)א����ط��5وא�!و�"�و#ط�(���..�,�����و

�א�!)��ود�,�!����א��Aدא��..�א�	�د�ن�#�)���5��Cא�ط��א�=��)�

ـلـم يكـتـب التوقـيـع المنـسـوب صــدوره مـنـه /  التزوير ـبـأن الـطـاعن -١

 .؟؟؟؟؟اإليجار المؤرخ  الثابت بعقد

 اإليجـار هو الكاتب لتوقيعـه الثابـت بعقـد/  ن الطاعن بالتزوير  أ-٢

  .؟؟؟؟؟المؤرخ 

����()�א��<�����5..�و������ط��1	دמ��دو��Nل�#��א-א,�א�ط	ن����!زو����� ��א�ذ�������������

��$$"�א�$$ذ���–�؟؟؟؟؟�ق�א$$!��7"�؟؟؟؟؟��$$��5؟؟؟؟؟2�$$)��$$�(ض�א0$$!��7"��$$2מ��–�

��.و!���د�א���מ�א�0!دא7)��ط�د�א����)�������ن���ن�א�!دא�)
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  كانت حمكمة املوضوع بدرجتيها ومن مجلة ما تقدم فلو.. وأخريا 

 حمصت أوراق التداعي عن بصر وبصرية ال تضح هلا جليا

١− �����������	���e�8���/9و��B�Cא"!� م�$!و��א9:�אم�>;=�א��	����Aא�:
�/��. 

��$ �Q��Rא�������������0�1 −٢�Cو!$��?���	����=P�N?�=���	���8���/9��
�B�w��S#� .���/����Sذ�+�א�:��א"�

���Sو���nא��� −٣sא��\�א���C�9�#��S�`�Sن�א����J�/�����01ن�$
������t�5�"א��`��C�J�/�9��%ع��ن�א���	������������..�؟؟؟؟؟�S���QR Cא�:

�/����0�����x *�"א�Q�R � .� �א�I	$\����+�א�

#���6�	ن�و���م�?��Nא�R=�א������������0�1 −٤��S��sא��\�א���C���ن�$

	���C=�����	������/�و���������`�=�Ruم�و��4 د�����:�����R�	�����G�/����

��א�
	��א"���t�5وذ�+��Lن����dw..�א��	������=P<��C���vא�
�#�=�؟؟؟؟؟�?�=C�	
`�=Ruم�� 4 د��!
�	V�. 

��	م�?��������� −٥���ن�����	س�����א�א%$#��	م���� �א������Iوא���;���(�وא9%
���������������	#��f�Cن�	א�����0�1/�?���א@�ض�א�����6�Bد�א��	�����

�����u��jא ���X�:�.�
 بـدرجتيها قـد عجـزت عـن فإنـه لمـن الواضـح الجلـي أن محكمـة الموضـوع.. لما كان ذلك �

بيان الواقعة محل هـذا االتهـام بيانـا صـحيحا قـائم علـي سـند ومسـتقي مـن األوراق ، وذلـك نـاتج 

عن عدم فحصها وتمحيصها للمستندات المقدمة باألوراق والتـي هـدمت هـذا االتهـام مـن أساسـه 

 اإلحاطــة وهــذا مــا يعيــب الحكــم الطعــين بالخطــأ فــي تطبيــق القــانون والقصــور المبطــل فــي.. 

 .الصحيحة ، بما يجعله جديرا بالنقض واإللغاء باألسباب الواقعية 
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�M����א�و���א�

�دאن�א�ط$$��ن��$$ن�وא2	��5$$��$$������$$ ��Gط$$��($$)�!ط��$$ق�א��$$��ون�وG�א���$$מ�א��ط	$$ون�(�$$��

�������L!�$*�א�$وא�د�����$د�ووC$"�א������5$א�	�����5$!<$�מ�وא���$�ل���$)�$�د��א�ط$��ن����������������

����G�5،�و����������������������$������وא2	�5א�!)�!�,������!�����<$����$�מ������5$�ول�د���5$،�(���� 

���$$���$$ن�!	د��$$�����$$د�ووC$$"�א0!<$$�מ�א��$$�د���ط$$��ن�دون�!���<$$���و�!���$$���دא(	$$����

��	���#��א-א,�א�������5و��ط�<��و��طل�א���מ�א�ط	�ن�

 بداية
�����$$��L!�($$)ط�5وא��$$ق��$$א�وC$$"�(�$7ن��$$�ن�א��=$$�ع�2$$د���ط$$)������5$$א��و�$وع�א�

א����و�)���وא2	�5و!	د�ل�א�!<���א���و�����5!<מ�و!��J��Cل�Gط���$�د2�3$د����1$($)������

�5���Bא����.�

 إال أن ذلك مشروط

 ����������������>��S��`�/�:و?�א��W#���I=�א" ^ ع�و� ��ن�$ م��	����S���/�dא"��S���\4א �
����ً	_	;G�+م��/�،�وذ� $���PN$و���OC�:$و���K�[$ع������	א�����A�W#�Lن���G�S�����/�P(�א"�

������C�Mא�א� >����א�����S������	�����/���	د��K��fP���/��<���..�A�=���Ipذ���+��ن�وא��4\�א
����������������������/��d�����O�I א�#d4	���d�$�A/�א"��#�W،����ذא���4��jא��Ip=�א��:���OCدون�א��*C�OC�:�א�

�	#�IG�O�dC�	ع��	א����)i�v�h���Rن� I$�W#��.��|�א"

  علي أن  من قانون اإلجراءات اجلنائية٣٠٧فقد نصت املادة 
ال يـجـوز معاقـبـة الـطـاعن عــن واقـعـة غـيـر الـتـي وردت ـبـأمر اإلحاـلـة أو طـلـب 

كمـــا ال يجـــوز الحكـــم علـــي غيـــر الطـــاعن المقامـــة عليـــه التكليـــف بالحضـــور ، 

 .الدعوى 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٠٨فقد نصت املادة .. بداية 
، ولهـا تعـديل التهمـة عـل المسـند للمـتهم للفللمحكمة أن تغير في حكمها الوصـف القـانوني  

وعلي المحكمة أن  .. بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسـة

ـي الوصــف أو التعــديل  ـاء عـل ـي هــذا التغيـيـر وأن تمنحــه أجــل لتحضــير دفاعــه بـن تنـبـه المــتهم إـل

 .الجديد إذا طلب ذلك 
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 لئن كانتو

ـنقض أ  ـه إذا اقتصــرت محكمــة حكــام محكمــة اـل قــد جــرت بأـن

ــي تغييـــر وصـــف الواقعـــة دون إجـــراء تعـــديل فـــي  الموضـــوع عـل

التهمة فإنه ال يلزم في هذه الحالة تنبيه المتهم إلي هـذا التغييـر 

طــال التغييــر وصــف الواقعــة وقيــدها وتعــديل التهمــة أمــا إذا .. 

 ٣٠٨وعقوبتها فإن ذلك يلزم محكمة الموضـوع بمـا ورد بالمـادة 

 تنبيه المتهم ومنحـه أجـال لتحضـير دفاعـه السـيما إذا ترتـب وهو

 .علي ذلك إساءة بمركز المتهم 
 وشراح القانون حيث أكد الفقهاء 

  عبد الرؤوف املهدي/ ومنهم الدكتور

 يف هذا اخلصوصما تقدم وأوردوا 
ـفـي وجــوب تنبـيـه المــتهم ـفـي الحــاالت الـتـي  إجــراءات جنائـيـة صــريح ٣٠٨الـمـادة  أن ـنـص 

�5�ن�!�L$��($)����<$��א�وC$"�א��$��و�)��� 	$ل�א��$�د��������" تها وهي الحالة األولي ذكر������

��(�5א��9و"�א��=$دد��א�!$)�!��$,��$ن�������������"�وא�����5א��������5"����!<מ��I��5�>!د�ل�א�	و�<��!

������5$وجـاءت  " !�J��$Cא�Gط$��א��$�د���3" والحالـة الثالثـة هـي " א������5$�و��$ن�א���א(	�5$($)�א���

 تفرض علي المحكمة واجب المتهم فنصت علي أنه من ذات المادة الفقرة األخيرة  

�

�$���د(��$�����������������"��!���$��و��)�א������5�ن�!����א��!<מ�#�$)�>$ذא�א�!��L$��و�ن�!���$��

�و�א�!	د�ل�א��د�د�#ذא�ط���ذ�*��"Cא�و�(���-����".�

فأكدت علي وجوب التنبيه بناء علي هذا الوصف الجديد أو 

 .ا إذا ترتب عليه إساءة موقف المتهمالسيم.. التعديل الجديد 
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 ومن ثم ال يكون مثة حمل للمغايرة يف احلكم

 بني تغيري الوصف األشد أو األخف

��S��;9�S�����8���L�Cع�	א������A�W#����|�����h��Aא�$#��	م����P(�א"��G�/����`�/��4 "א�
�������������B����S�;9���?�/���Iدون����h@א�X� Nא��S���/dR	:$ن���=�Ipא�)G��?�8و���X� <

�X� Nم�?��א�	$#�א.��
 )وما بعدها١٣١١عبد الرؤوف مهدي الجزء الثاني ص / كتاب شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية د(

 كما قضت حمكمة النقض املوقرة بان 
من المقرر أن األصل أن محكمة الموضوع ال تتقيد بالوصف الـذي أسـبغ 

ذي طـلـب عـلـي الواقـعـة ورفـعـت ـبـه اـلـدعوى عـلـي المــتهم وال بالـقـانون اـلـ

عقــــاب المــــتهم طبقــــا ألحكامــــه وأن مــــن واجبهــــا أن تمحــــص الواقعــــة 

المطروحــة أمامهــا بجمـيـع كيوفهــا وأوصــافها وأن تطـبـق عليهــا نصــوص 

الـقـانون تطبيـقـا صــحيحا وـلـو ـكـان الوصــف الصــحيح ـهـو األشــد ماداـمـت 

الواقعة المطروحة بها الدعوى لم تتغير ، وليس عليها في ذلك األمـر إال 

 مـن قـانون اإلجـراءات ٣٠٨انات التـي نصـت عليهـا المـادة مراعاة الضـم

الجنائية وهي تنبيه المتهم ومنحه أجال لتحضير دفاعه إذا مـا طلـب ذلـك 

وبشرط أال يترتب علي ذلك إسـاءة بمركـز المـتهم إذا كـان هـو المسـتأنف 

وـحـده ، وال يوـجـب تغيـيـر الوصــف الـقـانوني للواقـعـة المـسـندة إـلـي الـمـتهم 

ة بالوصــف الجديــد تأخــذ ســيرها القــانوني بــإجراءات رفــع دعــوى مســتقل

ـر الواقعــة  ـدة غـي ـد ال يتضــمن واقعــة جدـي ـدة مــادام أن الوصــف الجدـي جدـي

 .الواردة بأمر اإلحالة أو طلب التكليف بالحضور 

 )١/١١/٢٠٠٤ ق جلسة ٦٥ لسنة ١٩٤٩٧الطعن رقم  (

 ملا كان ذلك 

و?��و9	��S���..��jو�אق����א�א%$#�	م��������و����d(���=�א";	���Wא�	9 �9=��9;�=�א���d	ن���������� 
����Iא" ^ ع�����S�IG)�=4ن�د�	wول�و��(�����S��`م�	א%$#��v�#4?�=�و	=�א�:�	ن�א������f�C

�/����P	���S���=�6	�/�..��א��	����	Gא�����	وو>;#�	���R�A�..�/9��
�"�����������@�A$א�����$��Bن��$2מ���؟؟؟؟؟א�!���!زو�$�א�($)���$�����($)�>$و���$د�א�$��



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

 

 

20 

��-��ز�I��1�2)���������!و�������دو�C���/�".و���

�א�������	_�SPfCم�����������������..�و�	�$���ن�א���	�=�א�:	?=��J$ 4/�����	���$#��=�א���:�	ل�
��������B��Cو!���W��:ل�א�	�G؟�����������������..�?!و���A���������A�r����Cو!���jא$#	?#�	���	� ل���	��NR�	��`و�!

����Sא���4=�א@و��=�I��j�	�� #א���jذא�Sو���..�����S�����	א���v�6	G�	���G��/�9س��	
)�S���)�	م�� C�A؟؟؟؟؟.�(�

�"�����������@�A$א�����$��Bن��$2מ���؟؟؟؟؟א�!���!زو�$�א�($)���$�����($)�>$و���$د�א�$��

��-��زو�����Cدو��������)��������I��1�2و!���."�

��I=�א�WIlא��:�����	?�)=��	�n�������P�<�����vא��	9 ن������)�א%�bא�����..��F��G
����Rوو>�����(�د�A�jא��������I	G������ �fl	�v�6و�دא�v9א��	�������وא�K�]�=�:Rא����و�����������

���Nא�P;N=�א�z	��9=�?���א�W�Ilא��:���?�	��� �����������������)�א���	�=�א�:	?=��u$#	م���?�A�jو�د��F�G
�/N9:�

 ثـبــــت تزوـيــــره بـهــــا وقـيــــام الـمــــتهم واـلــــذي...... " 

بتعمد تقديمه في تلك الـدعوى وهـو عالمـا  )الطاعن(

ـــه صــــاحب  ـــه وأـن ـــي علـي ـــي المجـن ـــه مــــزورا عـل بكوـن

لمـسـتفيد ـمـن تقديـمـه األـمـر اـلـذي تـتـوافر المصــلحة وا

معــــه أركــــان جريمــــة التزويــــر فــــي محــــرر عرفــــي 

 ٣٠٤/٢واســتعماله ممــا يتعــين مـعـه وعمــال بالمــادة 

ـا لمــواد  ـانون اإلجــراءات الجنائـيـة معاقبـتـه طبـق مــن ـق

�" .االتهام المبينة بعالية 

عاقبت الطاعن ومن خالل العرض السابق يتضح أن محكمة الحكم الطعين قد .. ومن ثم   

 .وهي واقعة .. عن واقعة لم ترد بقيد النيابة العامة ووصفها ، ولم ترد بحكم الدرجة األولي 
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מ���زو�����
�א�����ل�א
�����א
�زو����ل�א

وهو األمر الذي يؤكد أن الحكم المطعون فيه مخالف لصحيح القـانون وأخطـأ فـي تطبيقـه 

 .الجنائية جراءات   من قانون اإل٣٠٧وعلي األخص منه المادة 

 باإلضافة للعيب املتقدم ذكره 
 �����������G���$��و�$7ن��$�ن������I)�..���������5$ن�א���מ�א�ط	�ن���ون�2د�=����������מ��M��

א��و�وع�#��א-�!	د�ل��و�!����L()�א�وC"�א����و�)��� 	ل�א���د����!<מ�،�و�<��!	$د�ل����������

=$�ن�>$ذא�א�!��L$��،��$�س������0#�ن�ذ�*��=�وط���ن�!�$وמ����!���$����$)�א��$!<מ���������������..�א�!<���5

����د(��$����$�-���$)�א�وC$"�وא�!	$د�ل�א��د�$د�ن�������������!�����>ذא�(���،��ل������ن�!�����

  .#ذא�ط���ذ�*�..

 وال شك أن الطلب متوقف علي التنبيه أوال 

��I=�א" ^ ع�א"��#=��K��[$� bא� >�����������������=����	��:Cو�?�א�:/��ن���W#�������I�
���=�#�����=�א�����d/�و��!وم�����..�و?�������I$�Ww	�����!��א"*���S�`�Xא"�#�W؟����א�	��S9 9و�$:��OCא�

4�א�/��`�..��������������������S�	�#א�����< ���	�وذ�+�������Iא"��#�Wو?�א�:�/�?����	���/��G(�א����	ع�و�
�/��`�X��*"א�=:Rא ��.�

 فال ريب 
يختلـف عـن ذلـك الـدفاع الـذي ينـال مـن .. أن الدفاع المنصب علي واقعة التزوير وحدها �

حيـث كـان األمـر سـيختلف يقينـا ، ومـن ثـم يتأكـد يقينـا وبمـا ال ـيـدع .. زويـر واسـتعمال واقعتـي ت

 ـقـد تحقـقـت ـفـي الحـكـم – أنـفـة اـلـذكر –مـجـاال للشــك أن جمـلـه أوـجـه الخـطـأ ـفـي تطبـيـق الـقـانون 

 .بما ينحدر معه إلي حد البطالن الموجب للنقض واإللغاء .. الطعين 
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 السبب الثاني

حيـث ..  أهدر أهم الضمانات التي فرضـها القـانون علـي القضـاة احلكم املطعون فيه

عابه القصور املبطل يف التسبيب خللوه من األسباب واألسانيد املعتـربة التـي أعتكـز 

قـائم علـي غـري سـند مـن  وهو ما جيعل هذا احلكـم.. عليها يف قضائه بإدانة الطاعن 

  الواقع أو القانون جديرا بالنقض واإللغاء واإلحالة

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣١٠فقد نصت املادة 
يجب أن يشتمل الحكم علي األسباب التي بنـي عليهـا 

وكل حكم باإلدانة يجب أن يشـتمل علـي بيـان الواقعـة 

المســتوجبة للعقوبــة والظــروف التــي وقعــت فيهــا وأن 

 .يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه 

 ضاح ذلك علي أن وقد استقر الفقهاء يف إي
 التـي اقنعـت القاضـي الـذي األسـانيد والحجـج أن يشـتمل الحكـم علـي يراد بالتسبيب المعتبـر 

 فيتعـين أن تبـين األسـباب واضحة تفصـيلية بطريقة سواء من حيث الواقع أو القانونأصدر الحكم 

 . من إدانة  الحكم به علي ما انتهي إليهوكيفية 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 ين نقضـهفـإن هـذا الحكـم يكـون غيـر مقنـع ويتعـالتحقيقـات والكشـف الطبـي 

 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 

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

 ولـو بيـان مفصـل وهـذا العلـم البـد لحصـوله مـن وجمهور ومحكمة النقض ما هي مسـوغات الحكـم

ي ظاهر العذر من إيقـاع حكمـه علـي الوجـه الـذي إلي قدر تطمئن معه النفس والعقل إلي أن القاض

 .ذهب إليه

 )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعة القواعد القانونية ج٢٨/٣/١٩٣٩نقض جلسة (

 



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

 

 

23 

 فتسبيب األحكام

�����������W#�����	�V�W#?	��R��?������Wא��f	9	�jא�����^#	�א�	9 ن����Sא�f	�X`ذ�� �?�#
=�א������lא�H�:�����#9 ��:C	�����	���N;C ن����/�?�������?��وא�R�$�\4(�א��FPdو`?:	ن�א���

�������������/9 ?�Cو9/�وL$�C�	������:�	6�/9@אد��d�א%�fR=�و�/�وC�B�G*�� ن�?��?��=�א���WIPوא%�
�������������\�C��د�����Sא@ذ��	ن�?���א�I�s ��وא��C���R�	�?ن� �:��C�/و���� �#�Mم�وא Ncא�>�C���

�����������Q ن�א���n��?�W����S�`�Q��Mو%�$��Qא@�d	�x`ذא�6	d��v9	�א$#�	�¡������������$�%�=���
�Bد	*���?�WIlא�=P<��d���%	¡�m�.���Gو%�¢����#	���I=�א��

 )١٧٨ ص ١ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/٢/١٩٢٩نقض (

 كما قضي بأن 
للقصور الصدارة علي سائر أوجه الطعن المتعلقـة 

بمخالفة القانون ألن مـن شـأن القصـور أن يعجـز 

القـانون محكمة النقض عـن مراقبـة صـحة تطبيـق 

 .علي واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم 

 )٢٥٠ ص ٦٠ ق ٢٣ أحكام النقض س ٢٨/٢/١٩٧٢(

 ملا كان ذلك

��vא� zא@> ل�وא��=:�	�Vא"�: ن���/����و�WIlא�j	9و�?�Sن���	�d9;=�א����..��|����C
�א�א��4�/��9	����d�:?	�و?#����א��I	������^�=	9	�jא��*���d\�ذ���+��ن��d	�א$��/�¡����/�و¡#���/���	��_�
������ �N9��%/�%�
 ز��ن�IC ن�`�����G�Sא�`�Kd:�و[	?f=�،���ذא�6	ن�א�
	ز�د��	�?��G*��א�

وא�����..�����$:��د��jو�4/�א��N ��א������	��/�������..�وذ�+�����?�	���	�xא�W�Ilא��:���������..�
�S�C�	����u�N;$�	#P^ 9:�

�
�
�
�
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 الوجه األول

احب حينمـا أدان الطـاعن مبقولـة أنـه صـم الطعـني عـاب احلكـقصور 

 وذلـك دون بيـان ملاهيـة هـذه ؟؟؟؟؟املصلحة يف تزوير عقد اإلجيار املؤرخ 

املصلحة املزعومة ودالئل توافرها ، كما أغفل احلكم أنه حىت مع الفرض 

 .بتوافر املصلحة فهي وحدها ال تكفي سندا لإلدانة بالتزوير 

 حيث أنه ملن الثوابت يف أحكام النقض أن 

���B������	��fR�A������א���Ip=����9/�`ذא���v��dwن�?��	��و�د�Bא��4����R�W��Il	�����?����א"
��������������������?�/���`�S�#���d:��...........��/�9	�א��j	?=�و¡#�=�و?:�	��dC�%�X?�#	�و4/�א���%�/�"�	�א9

�/��O�d"א�� N�	��	d�:?�+ن���� IC.�
 )٨/١/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥ لسنة ٥٤٨الطعن رقم (

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

ملــة جموهــو يكــون كــذلك كلمــا جــاءت أســبابه فســاده فــي التطبيــق القــانوني علــي واقعــة الــدعوى ، 

غامضة فيمنـا أثبتتـه أو نفتـه مـن وقـائع سـواء كانـت متعلقـة ببيـان تـوافر أركـان الجريمـة أو ظروفهـا و

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

الـذي ينبـئ عـن اخـتالل فكرتـه مـن حيـث تركيزهـا فـي موضـوع الـدعوى أو كانت تشوبها االضـطراب 

بما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها علـي الوجـه الصـحيح فإنـه يكـون وعناصر الواقعة ، 

 .مشوبا بالقصور والغموض واإلبهام 

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

 ملا كان ذلك 
يتضـح أنـه علي مدونات الحكـم المطعـون فيـه القانونية أنفة الـذكر وبتطبيق جملة المفاهيم  

تأسيـسـا عـلـي أـنـه صــاحب ..  جريـمـة التزوـيـر إـلـي أـنـه أدان الـطـاعن ـبـالقول بأـنـه ارتـكـبـقـد أشــار 

يشــوبها اإلجمــال واإلبهــام فــي الحكــم  وحيــث جــاءت هــذه المقولــة.. فــي هــذا التزويــر المصــلحة 

 حيـث عجـز..  أو دالئـل وجودهـاالتـي أشـار إليهـا  ماهيـة المصـلحةحيث لـم يوضـح .. والغموض 

 .ٕفألقي به جزافا وابهاما دون تسبيب أو إيضاح .. عن تسبيب ما ذهب إليه 
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 هذا فضال عن خمالفة هذه املقولة لألوراق 

 طعني متاما التي أكدت عكس ما ذهب إليه احلكم ال

  فالثابت أول    

 ����A�t�5��?�B���Cא"!��� م�$!و������������	��������؟؟؟؟؟�ن�א�:����و
4�(א������0��1/�L���*?�(�Sא�����و�����א"	���+�א�*��	�(�@�ض�א�

)�و�����Aא�א�� ���������IC�J�v���R	������=�>��;/��و�>���=��)�?��45
����	?	��Sא����؟؟؟؟؟9��F�G/�א��א�	��f]�A ن���	م���������..���Lض�א�

�C�D��:��>��jא ���=����?��z6L����.�א�:

 فكيف يقال 

 !بأنه صاحب مصلحة في تزوير هذا العقد؟�
  كما ثبت ثانيا 
�ن�א�ط��ن��מ���ن�ط�(��()�ذ�*�א�	�$د�!���$������������� �..������!�$Cن��$ل��و

وذ�*�)��وא���5ق�(����ن�א����*�א���ق�2د�������#����ذ�*�א�	�د����������

�$ون��$����������������O�($)�5$א��وא���ض�و���$,�>$ذ�D$د���א�!�*�א	؟؟؟؟؟מ����

(	�)�א� �ض�א��د�)���ن�>��*����5!زو���(�����I$ون���$و�������������

�.و��س�א�ط��ن��..�؟؟؟؟؟/������*�א���ق�

 وذلك عمال مبا استقرت عليه حمكمة النقض يف قوهلا 

أنه مـن المبـادئ األساسـية فـي العلـم الجنـائي أال تـزر واذره 

قوـبـة وزر أـخـري ، ـفـالجرائم ال يؤخــذ بجريرتـهـا غـيـر جناتـهـا، والع

شخصية محضه ال تنفذ إلي في نفس مـن أوقـع القضـاء عليـه ، 

ال يتحمــل االســتنابة ـفـي المحاكمــة وحـكـم هــذا المـبـدأ أن اإلجــرام 

 .وأن العقاب ال يتحمل في التنفيذ االستنابه أيضا 
 )١٨/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٤ لسنة ٥٥٧٢الطعن رقم (
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��$د�3و>ذא���زמ����������	دאמ�و�$ود����5��$C��5$($)�א�!زو�$�����������������

א�ط��ن���0ط�ع��C!�����	�د�א��ز�وמ�!زو�$���،��$ل�وא��ط$�ع������������

�5��$$�و�������C��*�$$�<ن��$$و���D�$$���!�$$Cض��و�$$و����$$�ل�!���$$���و

!زو�$��($Iن�ذ�$*���$ون�($)��$ق�א����$*�א�$��ق���$���$$!و������������

�.�����������و��س�א�ط��ن�

  كما أن الثابت ثالثا�

����B���Cא"!��� م�$!و�����؟؟؟؟؟م�����Rא9�#����S	?��	�?��������	����..��ن�א�:
����IC�Jن�L��6�£�����Bوא���w��Q�������..�وא9�����:��	����������D����Rو

��A�t�5��?�/������0��1א�S���`���	א��������?����C�4��4!م��(؟؟؟؟؟
/�PN��S��sא��\�א���C�$.�(�

 وهو ما يؤكد بانعدام وجود أي مصلحة من التمسك بالعقد 

  املنتهي أثره ومدته ؟؟؟؟؟املؤرخ 

فهم الواقع فـي الـدعوى مما يجزم بقصور الحكم الطعين في 

 .وعدم أحاطته باألوراق ومؤداها 
  ذلك كان ملا 

���!�دמ��!��Jא�! �-�����5��C��3ط��ن�()�!زو���ذ�*�א�	�د�و�ن�����5

� �!زو��� �א��ز�وמ ..� ��)� ���س�>ذא �>ذ��.. ��و�ود �� �ض��د�) ���� �ل

��ق� ()� �א�!زو�� ,���#� ()� ��ذא!<� ( �!� 0� (>)� ،� �א��ز�و�5 5��Cא��

�.�ن�א�ط�

 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 –مــادام ينكــر ارتكابــه ويجحــد العـلـم بــه ـفـي ثـبـوت اقـت

لـم يـدلل علـي قـيـام الطـاعن باالشـتراك فـي ارتـكـاب فـإن الحـكـم إذ  –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 
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 )٢٦/٢/٢٠٠٧ ق جلسة ٧٦ لسنة ٦٢٣٥١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

������C�%�Xא"!و��=R� �	��+*���د�א�¡��������������J�W�Ilدאم�א	�?�	���Cو!���W��:א��j �dw�A�S�;I
���و�א������/�Cو!��Wא������S���Oن�א"�#��W �א��<�R	��Hא�C.�

 )٢٠/١١/١٩٧٦ ق جلسة ٣٧ لسنة ١٥٩٤الطعن رقم (

 )٤/٦/١٩٦٥ ق جلسة ٢٦ لسنة ٦٧١الطعن رقم (

 ومما استقرت عليه .. هذا 
ون�(�$���!�$�Jو��$�-���$����$)����������!���א�	����!ط�������)������,������מ�א��ط	�������

و>$$و��$$��(א� $$�ض�א��$$د�)��$$�ن�>�$$�*��C$$�����5ط$$��ن�($$)�!زو�$$��א�	�$$د���$$ل�א0!<$$�מ�א����$$ل��

�0!� )��دא����ول����!زو����ل������ن�!!$وא(���د�����5$)�������!����� (Iن�א���5��Cو�د>�

�3�>�<��אDد��5א� �������5�G��א���!$�����!������ن���5��Cא�ط��א�=$��)�� �$د��ن�א�ط$��ن�>$و������������(

��$$��א��7�$$מ�����)���!و�1$$�2א���$$و�������$$)����$$����($$�#���$$=!�,�$$�9�3$$�و"�و����W$$!و���

�$$��!زو���،�و>$$و��$$���$$מ��$$�د��$$����מ�א�ط	$$�ن�،��$$ل���$$)�א�	�$$س�(�$$د�!	$$دد,�אDد�$$���5$$)���

����������������������($���� $C�3�א��ط�ع��5�Cא�ط��ن��<ذ��א�وא2	�����D�5س�ط�(��()�א���$��5و�$מ���$ن��$��

�����!زو���ذ�*�א�	�د�..��	�د���ن�א�!دא�)���ل�!�����א���"��).�

 ملا كان ما تقدم 

وC�J �د��dd	�وא�Gא��و��<�د�����������O..�و[$�F�G	��Oא�WIlא��:�������/�?	�$�م����������
�# �א@?��א��<�C:�\���א�א�f	��������S�`�KsC�..و4 د�א"P�N=�א���ز��#	�G�A(�א��	������������

%��4\�9f/�و`�]	�/��	�N ��א"�A�O�dא��*�d\�وא�;*	د��Aא%� �*C�	Vل�.�
�
�
�
�
�
�
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 ثانيالوجه ال

احلكم الطعـني قصـر يف تسـبيبه حينمـا مل يوضـح يف قضـائه األفعـال 

واملقاـصـد الـتـي أتاـهـا الـطـاعن والـتـي تـشـري إيل ـتـوافر أرـكـان جرـميـة 

التزوير يف حقه ، وعلي األخص منها ركن الضرر الذي سكت احلكم عن 

التي حلقـت بـا�ني عليـه إذا وجـدت ، األضرار بيان توافره أو ماهية 

مما يؤكد أن احلكم قاصر البيان وأدان الطاعن عن جرمية غـري مكتملـة 

 األركان 

 وحيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 

��א�jא����دאن�א���	��������������������pن�א����?�B���R�	�V�/א"�: ن����WIlن�א	6�	"
��	��Cو�������$!و�،�=��~���א�jא��pن�אL��	#9Lא�������������A����fא���$�\�����Sذ��+�א���אض�$� א�

�����������/�d�G�S9 9	R�L�h�A�>د�$��R��Cو!�����א����#	���א��f���6א������	�V���Cو!�4���=�א��A�
�������������/�f9�\�4 C�	�V�	�d�:?ن� �IC�/�9���W�w���?د�و�Nא�א����A���	ع�א��	א4#/�د� "�S;IC

�Xد	��وא.�
 )١١/١٠/٢٠٠٤ ق جلسة ٦٥ لسنة ٢٩٧٦الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 �������،��$��#��$�Bدא����$ن�� �ن�א����������#ذא���ن�א��������(���و��ن���$�و����ط���$�

�،�و�$و��$�ن�>$و��$מ��و2$��������1$ن�א��$�����	��א��ن��=�7!��،�א�! )�א�!زو���������$��و��<$���������

��)�א������،���دאמ�א�!و��C���1�2()��دود�א�!	�����$ن�#�אد!$��،�$وא-��$�ن�>$ذא�א�!	��$������������

���!دل������=وא>د�א���ل��9>�א�������و�����א���! .�

 )٧/٤/٢٠٠٩ ق جلسة ٧٤ لسنة ٢٢٩٣٥الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
المحرر عرفيا وكان مضمونه مطابقا إلرادة من نسب إليه معبرا عن إذا كان 

مشيئته انتفي التزوير بأركانه ومنها ركن الضرر وعلي فرض أنه لم يوقع 

ود التعبير عن إرادته ، سواء كان علي المحرر مادام التوقيع حاصال في حد

هذا التعبير ظاهرا جليا أو مضمرا مفترضا تدل عليه شواهد الحال كما هو 
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 .الحال في الدعوى المطروحة 

 )٩/١/٢٠١٢ ق جلسة ٧٩ لسنة ١١٠٦٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
تضـح يعلـي مـدونات الحكـم الطعـين والثوابت القضـائية أنفـة الـذكر وبتطبيق جملة األصول  

وعلـي األخـص  .. مـن عدمـه التزويـر ومـا إذا كانـت منعقـدة مـن بيـان أركـان جريمـةأنه خال تماما 

حيـث تتطلـب فضـال عـن .. ركن الضرر الذي يعد من أهم أركان جريمـة التزويـر تحديـدا من ذلـك 

 .قصد خاص وهو نية اإلضرار بالمجني عليه أن يتوافر  .. القصد الجنائي العام

 الطعني بإدانة الطاعن احلكم موحيث قا
..��ن������5א�!زو���دون����ن�د70ل�!وא(����ن�א��$���و>$ذא�א��C$د�א���7�$)�א�G$�ص���������

�,�א������5א�!)��Cد�!���ن�����������������M������(<و���������	�������Cو��א���طل�()�א�!

��א��א�!)�2د�!�ون����,�������)������Dو���ن���>��5א�،�������,�!وא(����ن�א�#.�

 شك فإن هذا العجز عن بيان دالئل توافر ركن الضرر وبال 

 أو القول بأن مثة أضرار حلقت با�ني عليه يرجع إيل أن 

١− ��t�5��"א�B���Cא"!��� م�$!و�����#����S؟؟؟؟؟�ن�א�:�?������ ����
��א���	�S9 9?��������	م����w@وא�X���"؟؟؟؟؟א������=���	�6�¤����Rو�

و�����א������0��1/��)�45���6�(���������C�4	������א����	�����
)�*�6�4L�..�(�����EC�	��و�� �א�:���א���<��4!م��������(؟؟؟؟؟وذ��+��

���/�PN��S��sא��\�א���C�و?�����W�w	�jא�:���א"!�� م���������)�$
��،�و%�������Iن���w��>��/����8وא�:���م���� א��و����� ����B���Cو!$

�����>@�Q;9و������$\�א���*+��/��و�`��	�/��<�^C. 
٢− �"��7!$$��$$���O$$מ�!�$$د�מ�א�	�$$د�א��ز�$$وמ�!زو�$$���($$)�א0

א���$$$�מ��$$$ن���..�؟؟؟؟؟ق�א$$$!��7"�؟؟؟؟؟�����5$$$؟؟؟؟؟ �$$$2מ

 .א����)������ط	�����)���מ�ط�د���ن���ض�א�!دא�)�
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 ورغم متسك ا�ني عليه بتزوير ذلك العقد 

 ومت حتقيق طعنه هذا وثبت بالفعل أنه مزور 

إال أن ذلك لم يمنع عدالة محكمـة االسـتئناف 

 بــرفض اســتئنافه ؟؟؟؟؟مــن القضــاء بجلســة 

ـطـرده ـمـن األرض مـحـل الـتـداعي وتأيـيـد حـكـم 

وهــذا دليــل قــاطع علــي أن القــول بتزويــر .. 

ذلك العقد لم يتسبب فـي ثمـة ضـرر بـالمجني 

فهو عقـد منتهـي الصـالحية .. عليه أو غيره 

 .واألثر وبات كأن لم يكن 
٣− ���������������������Sא�:Cو!�����fن�א�]�ض�?��א��:�����	�Cم��و�	�$

�و�=�����������s?�=P��N?�)�P���8���B��م�ذ6���������א"�^�Q��?و��..
و`���	�����	���e=�وא��*�� ��Cوא%��������G�S������u	ز�Xא@�ض���
���������������A�/�����0�1א������S�#�א�X���£6ز?��=���I=��:��?	�א9

��	��	�n���B،��و�א�:���א��z	�����������S9..�א��Cא"!� م�$!و��� א���	�:
�t�5"؟؟؟؟؟���/�א�A�S#� �.؟؟؟؟؟�א"�

 والدليل علي سوء نية ا�ني عليه 

ـــان أن زعــــم بهت� ـــة العامــــة إـب ـــا أمــــام النياـب اـن

ــق  ــالتزوير تحقـي ــن ـب ــدم وجـــود أي .. الطـع بـع

ـفـي حــين .. عالـقـة إيجارـيـة تربطــه بالطــاعن 

ـــد  ـــر الطــــب الشــــرعي صــــحة العـق ـــت تقرـي أثـب
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وهــــذا يؤكــــد عــــدم مصــــداقية ؟؟؟؟؟ المــــؤرخ 

ــذي  ــه هـــو اـل ــه وأـن ــه وســـوء نيـت ــي علـي المجـن

 .يتعمد التغيير في الحقيقة 
 ملا كان ما تقدم 

الـذي هـو مـن .. أمسكت محكمة الحكم الطعين عن بيان دالئل تـوافر ركـن الضـرر وحيث 

األمـر الـذي يجعـل هـذا .. والذي ال تقوم لهذه الجريمة قائمه بدونـه .. أهم أركان جريمة التزوير 

 .ٕالقضاء معيبا بالقصور المبطل الذي يستوجب نقضه والغائه 

 ثالثالوجه ال

 تطبيق القانون حينما حكم الطاعن عالوة علي خطئه يفم الطعني احلك

رغـم ـعـدم (عـن واقعـة اسـتعمال ـحمـرر مـزور حـال  العـلـم بتزويـره 

فقـد قصـر يف ) إسنادها إليه مـن النيابـة العامـة أو حمكمـة أول درجـة

تسبيبه بعدم بيان دالئل تـوافر العلـم بتزويـر العقـد لـدي الطـاعن ، 

وكـايف حلمـل حيث قرر احلكم بذلك مبهما وغامض دون تسبيب وايف 

 .ما انتهي إليه 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
�$$ن�א���$$���($$)�2�$$�-�א�$$��ض��ن�א�B<$$�מ�وא��L$$وض�وא�$$��ص�($$)�א�!$$����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  لسنة٩٥٦الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
א���$$���($$)�2�$$�-������5$$א�$$��ض��ن�א���$$מ���$$���ن���$$ون�(�$$���ذא!$$���$$���ط�$$7ن��� 

א��ط��#������1)��ن�א�����2�5د���C,�אDد��5א�!)�2د�,�#��<��و�A$���$���$>���,�Cد������������$��#�3

�5�و�אق��א�د�و��Nن�ذ�*���!	�אض�>ذ��אDد��5وא�!	��ق����<�����������Xن����Mود�א
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����Cو���C�.�

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

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

 .يعيبه ويستوجب نقضه 

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

 ملا كان ذلك
 حـال استعمال المحرر المـزور ابتداءا تهمة لم توجه للطاعنالعامة  أن النيابة وكان الثابت 

ورـغـم .. عـن هـذه الواقعـة ومـن ثـم لـم تـتم محاكمتـه أمـام محكمـة الدرجـة األولـي .. العلـم بتزويـره 

جريمــة (لتنســب للطــاعن هــذه الجريمــة .. الطعــين حكمهــا ذلــك فقــد تــأتي المحكمــة االســتئنافية 

 .يخالف القانون علي نحو ما سلف بيانه ألول مرة وهو ما ) االستعمال

 ومل تكتف بذلك 

 ��WC���$�����:$����R���	ن�א������m?	��]و�W#d��?�OI��s��	��#�IG�j	9و���?�A�jو�د��O��
��W��R��a א������A�B���Cא"!��� م�$!و�������G	ل������/�–�؟؟؟؟؟�ق�א�����n	�H؟؟؟؟؟��*���=�؟؟؟؟؟א�:

�B؟Cو!��.!�

  !!ومل تورد مثة دليل علي توافر هذا العلم لدي الطاعن
������ل���..��ل���2,��ذ�*�()��دو��,�2��7<���=�ل���<מ�و��Oض�و�زא()�������������,� O�و

�و��D�$����$Cض�������؟؟؟؟؟!�����א�	�د�א��ز�وמ�!زو�����2$ل�!$���/���������� $Cמ���$ن�א�ط$��ن�ذو�$��

�ن��دא�$2���5!$���$��ض�א�!$دא�)����$,��������..�؟؟؟؟؟/��و������<��א��$د�و���..���ل�א�!دא�)����M$��

O�()��>���7ون���מ�!���/�=�א���.؟؟؟؟؟ 

 فكيف يتأتى له العلم 
وهل من المقبول عقال أنه لو كان يعلـم بتزويـر هـذا ..  ذلك العقد بتزوير

رغم أنه ال يفيد بشيء فـي تلـك الـدعوى ! العقد كان قدمه إلي المحكمة ؟

 !.المقامة منه بطرد المجني عليه النعدام سنده في حيازة األرض ؟

 لعل ما تقدم مجيعه 

���65C�/ن��د�	م����:��\�d*���	��Lن�א�WIlא��:�����R	�/�א�N ��א"�A�O�dא�C�
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�א��	���mوא��]	��)�א"!� م(���Wא��	���C�4�/�:
�.�Lن�א�:��א"�6 ��?!و�א�،�و� �?	�

 السبب الثالث

احلكم املطعون فيه انطوى علي عيوب متس سالمة االستنباط واعتمد علي أدلة ليس 

األوراق وعلي أدلة غري صاحلة من الناحيـة املوضـوعية لالقتنـاع بهـا ، هلا أصل ثابت ب

وهـذا كلـه يعيبـه بالفسـاد يف االسـتدالل الـذي .. هذا فضـال عمـا شـابه مـن تنـاقض 

 يستوجب نقضه واإلحالة 

 بادئ ذي بدء 
إذا انطوت علـي عيـب يمـس سـالمة  تعتبر مشوبة بالفساد في االسـتدالل فإن أسباب الحكم 

 أو غيـر مقبولـة ليس لها أصل ثابت باألوراقكأن تعتمد المحكمة في اقتناعها علي أدلـة ط االستنبا

 أو ـفــي حاـلــة عـــدم فـهــم المحكمـــة أو غـيــر صـــالحة ـمــن الناحـيــة الموضـــوعية لالقتـنــاع بـهــاقانوـنــا 

فـإذا أقـام الحكـم قضـاؤه علـي واقعـة استخلصـها مـن للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها وعلي ذلك 

 أو غيـر متنـاقض ولكنـه مـن المسـتحيل عقـال ولكنه مناقض لما أثبته أو موجـود وجود لهمصدر ال 

  .كان هذا الحكم باطالاستخالص تلك الواقعة 

 )٢٣ ق ص ٥٩ لسنة ٥١٣٥١طعن رقم (

 وكذلك فإن 
ـر مشــوبة بالفســاد ـفـي االســتدالل   إذا انطــوت عـلـي عيــب يمــس ســالمة أســباب الحـكـم تعتـب

ـر صــالحة الموضــوعية إاالســتنباط ويتحقــق ذلــك  ـة غـي ـي أدـل ذا اســتندت المحكمــة ـفـي اقتناعهــا إـل

كمـا فـي  أو إلـي عـدم فهـم الواقعـة التـي ثبتـت لـديها أو وقـع تنـاقض بـين هـذه العناصـر لالقتناع بهـا

  .حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء علي تلك العناصر التي ثبتت لديها

 )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 يتضــح وبـجـالء ـسـقوط ـهـذا القضــاء ـفـي بـئـر ـمـن أوـجـه الفـسـادانتـهـي إلـيـه ـمـن نتيجــة 

عـيـوب تمــس ســالمة االســتنباط واســتناد المحكمــة ـفـي حكــم االســتدالل ذلــك أنـنـا ســنجد فــي هــذا ال
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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 

 وهو األمر الذي جيعل 

�����S���/�%��و��F��Gن���..�����G�S��`�/����P�C� bא��u�dن�������������א�א�f	���	��א��Aא�
������Oz	��S�Cذ�+�א�;*	د�

فساد احلكم الطعني يف اسـتدالله بتقريـر مصـلحة الطـب الشـرعي يف القـول بإدانـة 

الطاعن يف جرمية التزوير رغم أنه انتهي إيل أن اtني عليه مل يكتب توقيعه علـي 

و بعيـد إيل أن الطـاعن هـو الكاتـب ، ولكنـه مل يشـر مـن قريـب أ ؟؟؟؟؟العقد املؤرخ 

هذا التقرير غـري صـاحل لالسـتدالل بـه يف إدانـة لتوقيع اtني عليه ، وهو ما جيعل 

 .الطاعن 

 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 

��������?�j���¥א����R�=���Ipא"�:�� ن�����/��ن�א�W��Ilא�j	9و���?����?��dن�א���	��6�	��"
��	����	���uد�����	��#C�¡�Xد	و���#�j	��C�P��j ��dw�Aא%$#��	م�����ن���#�IG	���IC ن�����R$:���\��א�

�����������������������=P��NV�>و	���Iא��W��:"א���C�$�/������	�;*	د��Aא%���%ل�،�و%�C]����0ذ��+�?�	����;
��S���`م�	א%$#���=d��*9�S�����uد�����m#���$�%��C�	�������ن�$���+�א�������F���G�Sن�א"��sא����\�א�

f9�\4 Cو�/d�:C�	��Bد	و�*�WIlא�� NR��65C�>א�����./�وא�G	�=�א"�#�Wא@?
 )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 
أن الحكم يكون معيبا لقصوره إذا ما تساند في قضائه بإدانة المـتهم إلـي الـدليل المسـتمد  

ولـم تحصـل المحكمـة مـن ذلـك التقريـر إال نتيجتـه جثة المجنـي عليـه الصفة التشريحية لمن تقرير 

وعلـي فحسب دون أسبابه ومقدماته التي تحمـل تلـك النتيجـة فـي منطـق سـائغ واسـتدالل مقبـول 

ـلـم تمـحـص ألن فـي ذلـك ـمـا ينبـئ عــن أنهـا ٕإجمـال أو تعـمـيم أو تجهـيـل وابـهـام نحـو ال يشـوبه ثـمـة 

ويعجـز محكمـة الـنقض نهـا مـن التعـرف علـي وجـه الحقيقـة الـذي يمكذلك الدليل التمحـيص الكـافي 
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المطعـون فيـه األمر الذي يعيب الحكم عن مباشرة سلطتها علي الحكم لمراقبة صحة تطبيق القانون 

إـلـي أدـلـة أخــري ألنـهـا ـفـي الـمـواد الجنائـيـة متســاندة ـفـي قضــائها باإلداـنـة وـلـو تســاندت المحكـمـة 

قط أحــدها أو اســتبعد تـعـذر التـعـرف عـلـي أـثـر ذـلـك ومنـهـا مجتمـعـه تـكـون عقـيـدتها بحـيـث إذا ســ

 .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 
 الموضــوع ـفـي صــحة ـمـن المـقـرر أـنـه يكـفـي ـفـي المحاكـمـات الجنائـيـة أن تتشــكك محكـمـة 

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 دـفــاع الـمــتهم   وكاـنــت أو داخلتهـــا الريـبــة ـفــي صـــحة عناصـــر االتهـــاموـبــين 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 (

 ضي بأن وكذلك ق

������������	�:?�	��#��j��hو��	�����	_�A���^�	:�`ذא��و�د�jא�IG�A�=�Ip#	�د�����?
�������������������������;C�	�?��d��Cض�و�	�:�و4:��#�	���	د�	��j dw�A`دא9=�א"��#�Wدون��ن�$���N<����א�א�
���������Rن� ��I$�	��#9���Bم�و��4 د���:��v��:��Rوא�/���=#��?�v��9	6�a א������A�S��f$�Sو����	9#���

:�����R	*�9f/�א�����S���jد�����?�	��:�?�\d*?�K]�/9L6�	#�IG�O:
�	�^#�	�و��א�
 )٤٢٢ ص ٣٢٤ ق ٤ مجموعة القواعد القانونية ج ٢/١/١٩٣٩(

 ملا كان ذلك 
.. ومـدونات الحكـم الطعـين أنفـة البيـان علـي أوراق االتهـام الماثـل وبتطبيق جملة المفـاهيم  

 الطـب لت علي تقرير مصلحةقد أفسدت في استداللها حينما عومحكمة الحكم الطعين يتضح أن 

بـأن قـام بـالتوقيع  ؟؟؟؟؟ المـؤرخ العقـد والقول بثبوت أنـه القـائم بتزويـرالشرعي في إدانة الطـاعن 

 .باإلمضاء بتوقيع نسب صدوره للمجني عليه 
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 فلئن كان الثابت أن تقرير الطب الشرعي 

�\�א�� �Q��Rא"�*� �S����/���`�xא�:���א"���������������5 IC�J�/����01ن�אL����R�t؟؟؟؟؟��%`�
�C\��و��:���`���Sن�א�I	$\���א�א�� �Q�Rوd*9/����������0/��� �א���	����������������������R��?��sC�J�/9�

������Iא" ^�� ع����Lن��و����א������65C�/���6ن���R ل�א���	���=��..��S���IG�	����:�����??��=�و	א�:
����/����0�����x *�"א�Q�R ��د�R ل�?���Oو��0���¥..�א��	���� �א�I	$\���א�א�¡� �

%�S^وא��א���*��W	M!م�وא��C��.�
 بل علي العكس يف األوراق قطعت جبزم ويقني 

��وמ�א�ط��ن���!���5!و�1�2و�$�!�������$)�����������..��	دמ��5�Cذ�*�����"�������M��

�و�C$����	$�ن�א�!$دא�)��و������<$����و��������������������؟؟؟؟؟������2ل�!���/������ $C�3��()���ن��ن��$�س��$��

���<���!�ون���מ�����)�א����)������(�O�()�0#و2,�=�א7<��وא�!��ل�����!<��#�������(؟؟��؟؟؟�(����

�.�2ل�ذ�*�(�����Cو���52���0ن�א�ط��ن�و>ذ��א�Dض�وא����)������

 وحيث أن تقرير الطب الشرعي نفسه 

 مل جيزم بأن الكاتب للتوقيع هو الطاعن 
أما إطراح التقرير .. كان لزاما علي محكمة الموضوع أحد أمرين األمر الذي 

 عليه كسند لهذا االتهام المكذوب ، أما أن تعيد األوراق إلي وعدم التعويل

مصلحة الطب الشرعي لبحث ما إذا كان الطاعن هو الكاتب لذلك التوقيع 

 .المنسوب للمجني عليه من عدمه 

 أما وأن حمكمة احلكم الطعني مل تفعل هذا وال ذاك

 واعتصمت بتخمني وافرتاض من عندياتها فإن حكمها 

 بالفســاد ـفـي االســتدالل والخطــأ ـفـي االســتنباط يـكـون معـيـب�

 .ٕعلي نحو يستوجب نقضه والغائه تصويبا وتصحيحا 
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  أخري ناحية ومن .. ناحية من هذا 
�و�د��!�����א�ط��א�=��)�()�א���د�� (�د��>�ل�א���מ�א�ط	�ن���

��ن��!��!��א��<��5�7 ������ ���ن�א����)������>و�.. وא���ط�1(�<�

�.؟؟؟؟؟��ذ�ل������د�א�����Bא���A@�א���!���!و�2	��א

 ودالله ذلك يف إثبات عدم مصداقية ا�ني عليه الذي زعم 


	��C=�����	�����/�و����א���	�������������� `�=�Ru����4 $�%�/9L��..�������P�<�v�dw���G�A=�א�:
���	��#����	������p�����65 ����9=�א������1..�אC�����0/��و���א������%�	�?�Sل���� �Nlو%$�/�א	�و

���Iوא��،�)P�*C��������������Bد�����W�IG�S����/�	NP�	م�?�/�%����وא���;�(����	���������r[f/�وא9%
�Sא����.?�����א�

 ومما تقدم مجيعه 
 ظاهرا أن الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد المبطل في االستدالل والتعسف في يضحي�

 .ٕاالستنتاج بما يعيبه ويجدر معه نقضه والغائه 

 السبب الرابع

 حبقوق دفـاع الطـاعن وغضـت الطـرف عـن العديـد مـن الـدفوع حمكمة املوضوع أخلت

وأوجه الدفاع املبداة من املدافع عن الطاعن ، وذلك كله علي حنو يعيـب حكمهـا فضـال 

 عن قصوره يف التسبيب باإلخالل حبقوق الدفاع مبا يستوجب نقضه 

 ففي هذا اخلصوص تواترت أحكام النقض علي أن 
 ما يدل علي مواجهتها عناصـر الـدعوى وجوب تضمين حكمهاال يقدح في التزام المحكمة ب 

واإللمام بها أن يكون الطاعن قد تمسك عن إثارة دفاعه المشار إليه من قبـل أمـام المحكمـة لمـا هـو 

مادام منتجا ومـن شـأنه أن مقرر من أن التأخير في اإلدالء بالدفاع ال يدل حتما علي عدم جديتـه 

 كمـا أن اسـتعمال المـتهم حقـه المشـروع فـي وجـه الـرأي فـي الـدعوىتندفع به التهمـة أو يتغيـر بـه 

الدفاع عن نفسه في مجلس القضـاء ال يصـح البتـة أن ينعـت بعـدم الجديـة وال أن يوصـف بأنـه جـاء 

ألن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكـل مـتهم حقـه فـي أن يـدلي مـا متأخرا  

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

  .للتحقيق وهداية إلي الصواب
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 )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 
بحـق الـدفاع وقصـور ذلـك يعـد إخـالال  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 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

 �������������	������وא���..�و����d(���=�א@> ل�وא@IG	م�وא";	����W	�;=�א���6�I��	#������
����fن���א�א�f	�������R	�/��������..��א��:��������Sو�אق���א�א%$#	م�و?�و9	�jא�����WIl..�א�:��	��C

 ق�א���	ع�i�W�*Mل�אuh�א�..�S���+و4/وذ���X���S�	��	6�:�
�א�و���אDول��

�ط	ون�(����Gل����وق�א�د(�ع�����Mמ��	�ل���)�! ��د�د(�ع�א�ط$��ن�و#�$�אد�����������������א���מ�א��

�ط�א������������X$ن��ن�א����������������������5$������Y7��א�!$)��C$د�!������()��دو��,��و�א��د��������د�

���2ط!������()�א����Mوא�!���ص������	���א���מ�و�!و�������ط�	,�>ذא�א�د(�ع�و

 فقد استقرت أحكام النقض علي أن 
المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعه أو الرد عليه بمـا يفنـده منازعة الطاعن تتضمن في ذاتهـا  

تعـرض ـبـالرد علـي ـمـا قـدم لـهـا ـمـن دون أن  واكتفـت بمـا قالـتـه لـم تفـعـلأمـا وأن محكمـة الموضــوع 

مستندات يقول الطاعن بأنها تظاهر دفعه ، فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب 

 مما يتعين معه نقـض الحكـم المطعـون فيـه واإلعـادة دون حاجـه لبحـث بـاقي اإلخالل بحق الدفاع ،

 .أوجه الطعن 

 )٧/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤٨١١الطعن رقم (
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 قضي كذلك بأن كما 
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

يعـد ومخالفـة ذلـك 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 (

 كما قضي بأن 
 مادام منكرا للتهمـة ه في البحثوتقسطه حق أن تعرض لدفاع الطاعن يتعين علي المحكمة

وأن الدفاع الجوهري هـو الـذي يترتـب عليـه لـو صـح تغييـر وجـه المسندة إليه وكان دفاعا جوهريـا 

اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى فتلـتـزم المحكـمـة أن تحقـقـه بلوـغـا إـلـي غاـيـة األـمـر فـيـه أو ـتـرد علـيـه بأســباب 

 .سائغة تؤدي إلي إطراحه 

 )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤ س  مجموعة أحكام النقض٢١/١/١٩٧٣نقض (

 وقضي أيضا 
من المقرر أن حق الدفاع من الحقوق الدستورية ومن المبادئ المستقرة لمحكمة الـنقض  

ـي ســبيل الجــزمكــل طلــب أو وجــه دفــاع يــدلي بــه لــدي محكمــة الموضــوع أن  ـب إليهــا عـل  أن ويطـل

أن تمحصـه حكمة تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجب علي الم

  .ٕوتجيب عليه في مدونات قضاءها واال أصبح حكمها معيبا بعيب اإلخالل بحق الدفاع

 )١٢٢٦ ص ٣٢٩ ق رقم ٧ سنة ٣/١٢/٥٦نقض (

 ملا كان ذلك 
أن .. الدرجــة األوـلـي الـتـي أحــال إلـيـه الحكــم المطعــون فـيـه  ـمـن ـمـدونات حـكـم وـكـان الثاـبـت 

التـي إذا الـدفوع الجوهريـة التي تمسك فيها بالعديد مـن عه الطاعن قد تقدم بالعديد من مذكرات دفا

ومـن بـين هـذه .. بحثتها ومحصـتها لتغيـر يقينـا وجـه الـرأي فـي الـدعوى كانت محكمة الموضوع 

 الدفوع 
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�����$�س�ط�($�������(א�! �-��5�Cא�ط��ن����و��52א��زو�������� −١�M��

�و��D�$$����$$Cض��و�$$و�<������� $$C��$$و2$$,�(�<$$��و�$$מ���$$ن��

��<����!.�

א���$����)�؟؟؟؟؟א��$�A@���(-���מ�א�ط��ن���ن���د�א�����������Bא�! � −٢

 .��ن�א����*�א���ق�و��ن�א����)�������زو�א�

א�د(��1	دמ��	�و���5א�وא2	�5وא�	دאמ���5��Cא�ط��ن�($)��������� −٣

 .!زو��>��

א�$$$د(����1! $$$�-�א�$$$��ن�א��$$$�د�3وא��C$$$د�א���7�$$$)�א�	$$$�מ�� −٤

 .وא��Gص��د�3א�ط��ن�

א��$زو��($)�#��$�ق���������3א�د(��1	دמ�א!	��ل�א�ط��ن�����$��������� −٥

������(����������. 

و4��R	��א�WIlא"�: ن���/�h	��	�?����=��د���������B����/����S..�"	�6	ن�?	�$�م��
��������	#�NP;��	#�	�fh`و�	א��:������#��WIlא�=�I�א��� ع�و�و4/�א���	ع�،��و�?	�ue`���;Cع�

����	#Gא�eא�\�d*$و�	#ziو�..������i��:א���WIlل�אuhم���!
�V	��..� ق�א����	ع����א@?��א��<�
�/����P�C�\4 "ن�אu�dא���G�S�`��	[��وא�m���.�

�(����א�و���א�

א���מ�א��ط	ون�(���2د��Gل����وق�א�د(�ع�������!�L(ل��ن��$وא(�9א��$!�دא,�א���د�����������������5$

�������������������N�3($)�א�$د�و��ن�א�ط��ن�و����و!���ن��و�אق�>����و��ز���L!��5$�� ��,����5$��و�$��א�$�

G��<��و(�C<��#ذא����,�א�����2�5د������>!	��..����و>و�����	���א���מ�و�!و�����

 حيث أن الثابت يف قضاء النقض أن 
الدفاع المسوق من الطاعن وبظاهر المسطور في مستنداته المقدمة منه التـي 

ـين أفصــح ـفـي طعـنـه  ـإن تـب ـا لالتهــام المســند إلـيـه ، ـف ـداللتها وفـق ـه تمســك ـب أـن

 هذا ، وكان عليها أن تعرض لدفاعـه لمحكمة الموضوع عدم أحقيته في دفاعه

ذاك اســتقالال وأن تســتظهره وتمحصــه عناصــره كشــف لمــدي صــدقه وأن تــرد 

عليه بما يفيده إن ارتأت اطراحه أمـا وقـد أمسـكت عـن ذلـك فـإن حكمهـا يكـون 

مشــوبا بمخالـفـة الـقـانون وبالقصــور ـفـي التســبيب فضــال عــن اإلخــالل بحـقـوق 
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�الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه 
 )١٦/١/٢٠٠٢ ق جلسة ٦١ لسنة ١٥٤٨٤عن رقم الط(

 )١٢/١/١٩٨٩ ق جلسة ٥٨ لسنة ٦٠٥٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
التـي أحالـت إليهـا محكمـة الحكـم الطعـين .. وكان الثابت مـن مـدونات حكـم الدرجـة األولـي 

أنهــا أوردت المحكمــة بشــكل مرســل  ثبــت تقــديم الطــاعن لعــدد ســتة حــوافظ مســتندات أنــه قــد.. 

فلـو كانـت قـد .. وهذا أمر غير صحيح ولـيس هنـاك ثمـة دليـل علـي صـحته .. لعتها وألمت بها طا

لتغـيـر وـلـو كاـنـت ـقـد طالعتهــا  .. وأفرغـتـه ـفـي ـمـدونات حكمـهـالتثـبـت محتواهــا الـحـوافظ ألـمـت بـهـذا 

 :وجه رأيها في الدعوى يقينا حيث اشتملت هذه الحوافظ علي المحررات اآلتية 

  املستند األول

�وא�$ذ�3!�$�ن���$���ن�א�ط$��ن��������؟؟؟؟؟ ��ن���د�א�����Bא��ز�$وמ�!زو�$���وא��$C���������@�Aو�� 

�و�C$����	$�ن�א�!$دא�)���������������������� $C�3�(��$"��..���س�ط�(��(���و�מ���ن�()�!���/�>ذא�א�	�د����

��وמ��!زو����.�

 املستند الثاني 

	�X� <�..��/R?��`�9א��G א�=�אl(�א"���O?���א���	���`���Sא�����0�1/������������P���	�
��א�/���	��f]�A ن���	م������������������א����S�����	����Sא���و���א�
�!م�����..�؟؟؟؟؟�=�א�
	�C=�@�ض�א�

�א�/���)�ض�������������������:��j����B�Cא"!� م�$!و���:�	��/�Ruن��L��..��������O�dR�B��Cو!� م���������I�
�EC�	$؟؟؟؟؟.��

  املستند الثالث
����J��$$Cא����$$)����$$�)���$$C)��A$$و����$$ن���$$د�א��B$$���א��د�$$د�א���$$����$$ن�א�ط$$��ن�����

)���!و>$و��$����A$د��ن����..��وذ�$*��	$د�א�!<$�-�א�	�$د�א��ز�$وמ�!زو�$���������؟؟؟؟؟�!���/��)���

@�Aد�א���	؟؟؟؟؟ א���מ�!زو��!���J�Cوא�	دמ�وא-�(���ذא��.�

 املستند الرابع  

��א�A�X£cد� �aא����د���]�N\�א"	?�=�?���א���	��������������C�$��?�O<@א�)de�X� <
�N	�xא����01/��:��א���א��Sوא�z	�uh��?�v..�^��א����01/�]	��Q�R�/9��/��
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�����u��a א����Q���vRو�	ز$/��	�Gو.�

 املستند اخلامس 

�؟؟؟؟؟�ق�א$$!��7"�؟؟؟؟؟ ��$$�5؟؟؟؟؟C$$و����$$����5$$ن�א���$$מ�א0$$!��7()��$$2מ�������

)���������CL����)���מ�ط�د�����	$ن��������)�א����מ��ن�א����)������ط	מ�א�طO�$���$������Gن���,���وא�

��$*��$מ�����1$א�����$����������5ذ��0$#�ن��..��وא�0!<�-�#�)������$زو��������؟؟؟؟؟ ��)�א�	�د�א���A@�����!زو����

و>ذא���Aد��ن�א�	�$د�����..��ن��(ض�א0!��7"�و!���د���מ�א�ط�د���CL��()��ق�א����)�����������������

�����5��������()�א��زאع�و�מ������א����)���������.א��زو���0

 املستند السادس 

�����	���9����W�R?��א�S����/�����01ذא�jא�WIG��?�=�~��X� <��������W�Ilא��Xد	س�`�
�%`�B��.�ن���א�=�א���vf���=�Ipא�א%���	س�א"	��ذ6

 ملا كان ذلك
ورغم تعدد هذه المستندات وداللتها في االتهام الماثل والتأكيد علي قيامه علي غيـر سـند �

ا فـي البحـث والتمحـيص إال أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد التفتت عنها ولم تقسـطها حقهـ

وـهـو ـمـا يعـيـب ـهـذا القضــاء ـبـاإلخالل الجســيم بحـقـوق .. أو اـلـرد والتعقـيـب بـمـا يـبـرر طرحـهـا .. 

 .ٕالدفاع مما يستوجب نقضه والغاؤه 

�M����א�و���א�

א���מ�א��ط	ون�(���2د������א�GBل���ق�א�د(�ع����Mא�! !,������5א��و�وع��ن�#��$���������������

�.�מ�א�	د�د��ن�אDد����5)�א�! �-�א0!<�מ�א����ل�()���<���א�ط��ن�����>و���د�#����و�2

 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 كـانقد تمسك في دفاعه فإذا كان المتهم 

وأشهد علي ذلك شاهدا فلم تأخـذ المحكمـة بهـذا الـدفاع دون أن تقطـع بـرأي وقتئذ 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 

 .عيبا م

 )١٦/١٠/١٩٥٠ ق جلسة ٢٠ لسنة ٤٤٢الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 

?�	ز�=�א"�#�	ن��X� <�Aא� אR:=�وא��P	�� NG�=	����Sא��P �א��<��وא�Bא��s# د������������� 
��(����I	�و����������������8P��/�?�	دאم�ذ��+�א��D�=��Ipא�S�����:��Cن�	�6�	�C�C:��د�	�	�4 �

��a ������/��Gא���n�e	ن��e�=���IPز���� ��
�א��R@�=���Ip אل������%5א���s# د��?*����u�Pو%�
��=�"��	�����C <������/�����א�א����د�?�������P���	��#$	�	¡و�	����6#�j	��dw`אد��?	دא?�������vא$#	�א"��

�x ��"א�S���Xد�	N?.�
 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 

�#�=�א"*��C�/��`�X:��?���و4/�א����	ع�א" ^� ��=�א����%�����`����W#��I9��O�L	��א"�*$
�WIlא�	א����و�د��j dzدא�?���د�=�א�	;��.�دא�e	"	�6	ن�א��د����#	�?*

 )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  

قبـل الطـاعن علـي ثبـوت االتهـام وماديـه ومعتبـرة من 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�=ق�א�	��ل�Mو���

 ���������	G	�fC`و�	G����	�#9	���A�	�d#و����	�	�C�����x	d����?م�������f..�و?���	ع�?	�$C
���������������������W�Ilא�m�9��4���uI���/�� dR��4و? ^� �	�و$��$�=�C�4�x	d���S���Ow	"م�א��:��א	�R

�א��:��G	ل��9��א" ^ ع�
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 هذا

 وـبــرغم عيوـبــه الطعـــين عـلــي الطـــاعن وهـــو عـلــي هـــذا الحـــال أن ـفــي تنفـيــذ الحـكــموحـيــث  

 .ليمثل شديد الضرر والخطر علي الطاعن وهو ما يبرر االستعجالالمتعددة التي أوضحناها سلفا 

 وحيث توافرت اجلدية واالستعجال

 ����������������A�O�N;א����l�W�Ilא�א�������;�$�H	�C���O4	:א��)sل�א� d��Q�C�>א����א@?
�.�:��א"	�Ow? ^ �	�א�

 بناء عليه

 :يلتمس الطاعن من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 .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

ح مســتأنف شــمال  جــن؟؟؟؟؟ لســنة ؟؟؟؟؟ رـقـم ض الحـكـم المطـعـون فـيـهوـفـي الموضــوع ـبـنق: ثالـثـا 

  .؟؟؟؟؟ الصادر بجلسة ؟؟؟؟؟ جنح ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟ والمقيد برقم ؟؟؟؟؟

 

 والقضاء جمددا

�mא�WIlو��א��Xא��	����	�� �?:��>��	����/��`���*.�
��	�e	��Gא:���=�I��S�`�=�f�mא�WIlو`G	�=�א���M9;=���אL��A�O�N? ^� �#	�����;��א"*�

�X�C	[?�=nم���	دא��?�¡.����
 مرفق مع هذا الطعن

١− �Xد	#��O<��|�G�x	d�@אع�א�C`����65م�$�x	�Iא��W�R��?�Xد�	؟؟؟؟؟>.� 
٢− �X� <�m .?����WIGول�د��Ip�/#4 ?�=4=�א��
٣− ��X� <�������m?����و�4/�א�l א�¦�א"�?�=��?�	م����I=��ول�������������? ��Ip�/�#4=�א���

 .د�4=�
٤− �X� <א�=�Ip�/#4 ?�m .?��w�WIG	ن�د�4=���
٥− �X� <�m���Ip�/#4 ?��?�S=�א��sא��\�א���C�$. 
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٦− �X� <�m��א*�M	�Ip�/#4 ?�j=�א��^	���?. 
٧− �X� <�m6��Xא���	ع�א"�?=�?��א��	��? �Ip�/#4=�א���?��? 

 وكيل الطاعن                                

 

لمحامي بالنقضا                                         


