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 ؟؟؟؟؟ لسـنة ؟؟؟؟؟في القضية رقم .. الدائرة التاسعة شـمال  .. من محكمة جنايات القاهرة�

 ؟؟؟؟؟والصـــادر بجلســـة ..  كـلــي شـــرق الـقــاهرة ؟؟؟؟؟ لســـنة ؟؟؟؟؟المقـيــدة ـبــرقم  .. ؟؟؟؟؟جناـيــات 

 :والقاضي في منطوقه باآلتي 

 حكمت احملكمة حضوريا 
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 :هم .. خرين آ متهمين لنيابة العامة قد اتهمت الطاعن ومعه ثالثةفقد كانت ا .. بداية 
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اق فيمـا اشـتركوا بطريـق االتفـ.. وهم ليسوا من أرباب الوظائف العموميـة  -١

 ؟؟؟؟؟ / بـيـنهم وبطرـيـق المســاعدة ـمـع موـظـف عـمـومي حســن النـيـة ـهـي

ارتكاب تزوير في محرر رسـمي ، المختصة بمكتب توثيق هيئة االستثمار 

ـق بــرقم ؟؟؟؟؟؟هــو عقــد تعــديل الشــركة   توثيــق ؟؟؟؟؟ لســنة ؟؟؟؟؟والموـث

ان ذـلـك بجعلـهـم واقـعـة ـمـزورة ـفـي ، وـكـهيـئـة االســتثمار ـحـال تحريرـهـا ـلـه 

عة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفقوا علي مثول المتهمين قة واصور

األول والرابـعــة أـمــام الموظـفــة ســـالفة اـلــذكر وبـيــد األول المـحــرر العرـفــي 

وأمليا عليها زورا حدوث تعـديل فـي عقـد ، المزور موضوع التهمة الرابعة 

وحــررت بنــاء عليــه ، لــك فأثبتــت الموظفــة حســنة النيــة ذ؟؟؟؟؟؟الشــركة 
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ر التصديق آنف البيان فتمت الجريمة بناء علـي هـذا االتفـاق وتلـك محض

 .المساعدة 

اشتركوا بطريق االتفاق فيما بينهم وبطريق المساعدة مع موظف عمومي  -٢

في ارتكاب تزوير ،  المختص بالهيئة العامة لالستثمار  /حسن النية هو

هيئة  والصادر من ال؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟في محرر رسمي هو القرار رقم 

العامة لالستثمار حال تحريره له وكان ذلك بجعلهم واقعة مزورة في 

صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفقوا علي مثول المتهمين 

األول والرابعة أمام الموظف سالف الذكر وبيد األول المحرر المزور 

ة مليا عليه زورا حدوث تعديل في عقد الشرك، وأموضوع التهمة األولي 

فأثبت الموظف حسن النية ذلك وحررت بناء عليه القرار آنف ؟؟؟؟؟؟

 .البيان فتمت الجريمة بناء علي هذا االتفاق وتلك المساعدة 

استعملوا المحرر المزور موضوع التهمة األولي لالعتداد به فيما أعد من  -٣

أجله بأن اتفقوا علي أن يقدمه المتهم األول للموظفين المختصين 

عامة لالستثمار الستصدار القرار موضوع التهمة الثانية علي بالهيئة ال

 .النحو المبين بالتحقيقات 

اشتركوا وأخر مجهول في ارتكاب تزويرا في محرر عرفي هو محضر  -٤

 وكان ذلك بطريق وضع إمضاءا ؟؟؟؟؟المؤرخ في ؟؟؟؟؟؟اجتماع الشركة 

 ؟؟؟؟؟/ ه مزورا بأن اتفقوا مع المجهول علي التوقيع باسم المجني علي

واستعملوا ذلك المحرر بأن قدمه المتهم األول للموظفين المختصين ، 

 . والمناطق الحرةبالهيئة العامة لالستثمار
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  األويل احلقيقة 

 الشركة " مسمي حتت بسيطة توصية شركة تأسست ٢٠٠٤ عام غضون يف فإنه

 : من كل بني فيما :؟؟؟؟؟؟


	�(�؟؟؟؟؟؟/�א���� −١�
�א���
-(� 

�	�*�qE�*�q)و��Iو��I��"��I 	�* v�6V
Dא��wאGEx�..�*و���*�h؟؟؟؟؟�/�زو�.�
)y6��)�א��(s�9<��ول�^

��)�א.��IEא.�	I(�؟؟؟؟؟؟�/�א�����−٢
������������������)y6�
ن�^@�>s�9)א���
<:�(��
س�6ن�ودو����..�!ذא���#��	��ن�א#/ق���د..���8ط����3א�8�0د(�ل����9א�ط

����9א�8�	�ن�!ذ�ن�6
د��
�ل�6ن����9)وא���3&�א�������3#"��نא(��د�د�ن�8�	�ن

��ن�6
د��ن�٪��١٦,٥,-��א�8���و�
�ل�،�א�ط)Bن�א��,-��ذא9�2ل�א��C�..�א�����3א�ط

&�
-�2
�:�	��#�����وز��9א���ل�6س��6��-��6-

�−���zz؟؟؟؟؟؟�/�א���)�	
zz�
��lzz �{��"zz�Eوzz v*�زوzz�h*�و��zz*�)א��'�zz#�

٣٣,٥٪�
Y−؟؟؟؟؟؟�/�א������)I	�.א�IE�.א(�l �{��"�E�
�'�#��٣٣,٥�٪�.�

�IEא.���(�؟؟؟؟؟؟�/�א�����–�جRא��(�l �{��"�E�١٦,٥.٪�



>>>>>>>>> 

 


���א.���(�؟؟؟؟؟؟�/�א�����−دRא�(�l �,�M��"�E�
�'�#�١٦,٥٪�.�

  اإلشارة وجتدر
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  الثانية احلقيقة �

 املذكور التعديل عقد إجراءات اختاذها حال أخطأت قد .. ؟؟؟؟؟؟ / الرابعة املتهمة أن

 وعلي( األطراف مجيع من املوقع األصل وليس العقد مسودة بتوثيق قامت بأن ..

 . )املدني املدعي األخص

  الثاني املتهم يد حتت فوجد العقد أصل أما
 ؟؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟؟ برقم توقيع صحة دعوى بموجبه أقام والذي .. الجديدين يكينالشر أحد 

  بات نهائي بحكم فيها قضي التي .. ؟؟؟؟؟؟ شمال مدني

 علي )المدني المدعي ومنهم( عليهم المدعي توقيع بصحة 

 . ؟؟؟؟؟؟ المؤرخ الشركة تعديل عقد
  اإلشارة وجتدر

�-�����2ذא#"��!��)#زو�!��א��ز9وמ(���3"�#و�#מ�א�#��א��,ود��-����6�2ن���0 
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  الثالثة احلقيقة �

 إبان( ؟؟؟؟؟؟ بتاريخ العامة النيابة أمام مثل قد .. ذاته املدني املدعي أن 

 وأقر .. النيابة حتقيقات من ٨ ، ٧ سطر الثالثة بالصفحة )الواقعة هذه يف التحقيق
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 : لسببني املايل مبركزه اختالل أو ضرر بثمة يصب مل بأنه صراحة
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  هأن ذلك
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  الرابعة احلقيقة 

 األصلي العقد وقدم .. العامة ةالنياب أمام .. الثاني املتهم مثول لدي أنه�

 التوقيع صحة حبكم النيابة تكتف مل .. املدني املدعي عرفةمب املوقع ؟؟؟؟؟؟ املؤرخ

  الشرعي الطب مصلحة إيل أحالته بل .. بشأنه الصادر
!���6د�2א�#���ق�؟؟؟؟؟؟�-#���R؟؟؟؟؟؟��,���؟؟؟؟؟��מ�#��!ذא�-Hوאق�א��
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 الورقة عبارات ذات أن إلي انتهينا قد كنا وحيث .. هذا�

 العقد عبارات ذاتها هي .. الماثل االتهام في تزويرها المزعوم

 !.؟ الحقيقة في التغيير إذن فأين .. إليه المشار
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  اخلامسة احلقيقة  

 .. األوراق يف سؤاهلم مت من مجاع أن .. املاثل االتهام أوراق يف الثابت ملن أنه

 أنصبة يف التعديل واقعة بأن صراحة أقروا قد .. والثالث الثاني املتهمان األخص وعلي

 احلصة مثن قبض وأنه املدني املدعي ومبوافقة ومبعرفة حضور يف متت قد الشركة

 . نصيبه من املنتقصة

 ذلك إيل أضف
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  ذلك من واألكثر
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  للشك جماال يدع ال مبا يؤكد وهذا
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  السادسة احلقيقة  

 يف الـوارد املدني للمدعي املنسوب التوقيع بأن .. اجلديل الفرض باستمرار أنه�

 تقـديم يف اخلطـأ إيل يرجع ذلك فإن .. صحيح غري توقيع هو .. تزويره املزعوم املستند

 أقـر فقد .. ضرر حبدوث القول استحالة إيل باإلضافة .. الصحيح األصل من بدال املسودة

 ٨ ، ٧ سـطر ٣ ص( ؟؟؟؟؟؟ بتاريخ العامة النيابة أمام ذاته املدني املدعي صراحة بذلك

  )النيابة حتقيقات من

  الشركة يف التعديل واقعة بأن الشهود أقر كما

  املدني املدعي وموافقة حبضور متت
����3و�ود�-���دאמ�و-
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  ذلك كان ملا 
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  يؤكد الذي األمر وهو

 بما ، األوراق في الثابتة الواقعات بصحيح أحاطته وعدم ، الواقعية أسبابة في الحكم قصور�

 المبطل والقصور القانون تطبيق في بالخطأ معيبا .. سند وال له اصل ال ما علي الحكم أبتناء ديؤك

 وذلك .. التسبيب في المبطل القصور عن فضال .. واالستدالل اإلسناد في والخطأ التسبيب في

 القضاء هذا علي بالنقض بالطعن محبسه من التقرير نحو الطاعن معه اضطر الذي النحو علي

 : اآلتية واألسباب األوجه إلي ذلك في معتكزا ؟؟؟؟؟؟ بتاريخ ؟؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟؟ مبرق
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 السبب األول  

احلكم املطعون فيه عابه اخلطأ يف تطبيـق القـانون وذلـك بعـدم تطبيـق قواعـد 

قانونية كان مـن الواجـب تطبيقهـا ، وهـذا فضـال عـن خمالفـة القـانون بإنكـار قاعـدة 

 .انونية موجودة توافرت موجبات تطبيقها ق
فــإن المســتقر عليــه فقهــا وقضــاءا أن لعيــب الخطــأ فــي تطبيــق القــانون عــدة صــور .. بدايــة  

  : وهي علي النحو التالي..وحاالت تبطل الحكم المطعون فيه بتوافر إحداها 

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 تحقـق وت : وصورة الخطأ في تأويل القـانون.. علي واقعة تنطبق عليها برفض 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 

لمـؤثر فـي وأخيرا صورة بطـالن اإلجـراءات ا.. تتعلق بالحكم كورقة بأن ال يوقع الحكم ممن أصدره 

 ويؤثر ذلك في الحكم تتعلق بأهلية الخصوم أو تمثيلهم ببطالن 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

 تايل علي أكثر من وجه نشرف ببيانها علي النحو ال
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  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 لجلســة بإضــافة الظــروف المشــددة الـتـي ثـبـت ـمـن التحقـيـق أو ـمـن المرافعــة ـفـي ا

 ..........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  

ـمـا عســاه أن ، 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 (

 كما قضي بأن 
ر مقيدة غيبأن تنزل الحكم الصحيح علي الواقعة التي رفعت بها الدعوى ، 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
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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
ومدونات الحكم الطعين أنفة البيان علي أوراق االتهام الماثل وبتطبيق المفاهيم القانونية  

 .. متهمين آخرينوثالثة  االتهام حيال الطاعن أن النيابة العامة كانت قد حركتيتضح .. ذاته 

 :بأن ثمة اتفاق جنائي قد جمع بين هؤالء المتهمين األربعة الرتكاب ما يلي وقررت 

اشتركوا بطريق االتفاق فيما ..  من أرباب الوظائف العمومية وهم ليسوا  -١

 ؟؟؟؟؟ / بينهم وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هي

ارتكاب تزوير في محرر رسمي ، بمكتب توثيق هيئة االستثمار المختصة 

 توثيق ؟؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟؟والموثق برقم ؟؟؟؟؟؟هو عقد تعديل الشركة 

ان ذلك بجعلهم واقعة مزورة في ، وكهيئة االستثمار حال تحريرها له 

صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفقوا علي مثول المتهمين 

ابعة أمام الموظفة سالفة الذكر وبيد األول المحرر العرفي األول والر

وأمليا عليها زورا حدوث تعديل في عقد ، المزور موضوع التهمة الرابعة 

وحررت بناء عليه ، فأثبتت الموظفة حسنة النية ذلك ؟؟؟؟؟؟الشركة 

محضر التصديق آنف البيان فتمت الجريمة بناء علي هذا االتفاق وتلك 

 .المساعدة 

اشتركوا بطريق االتفاق فيما بينهم وبطريق المساعدة مع موظف عمومي  -٢

في ارتكاب تزوير ،  المختص بالهيئة العامة لالستثمار  /حسن النية هو

 والصادر من الهيئة ؟؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟في محرر رسمي هو القرار رقم 

ة العامة لالستثمار حال تحريره له وكان ذلك بجعلهم واقعة مزورة في صور

واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفقوا علي مثول المتهمين األول 

والرابعة أمام الموظف سالف الذكر وبيد األول المحرر المزور موضوع 
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مليا عليه زورا حدوث تعديل في عقد الشركة ، وأالتهمة األولي 

فأثبت الموظف حسن النية ذلك وحررت بناء عليه القرار آنف ؟؟؟؟؟؟

 .تمت الجريمة بناء علي هذا االتفاق وتلك المساعدة البيان ف

استعملوا المحرر المزور موضوع التهمة األولي لالعتداد به فيما أعد من  -٣

أجله بأن اتفقوا علي أن يقدمه المتهم األول للموظفين المختصين بالهيئة 

العامة لالستثمار الستصدار القرار موضوع التهمة الثانية علي النحو 

 .التحقيقات المبين ب

اشتركوا وأخر مجهول في ارتكاب تزويرا في محرر عرفي هو محضر  -٤

 وكان ذلك بطريق وضع إمضاءا ؟؟؟؟؟؟المؤرخ في ؟؟؟؟؟؟اجتماع الشركة 

،  ؟؟؟؟؟؟/مزورا بأن اتفقوا مع المجهول علي التوقيع باسم المجني عليه 

صين واستعملوا ذلك المحرر بأن قدمه المتهم األول للموظفين المخت

 . والمناطق الحرةبالهيئة العامة لالستثمار

  ذلك كان ملا 
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 وهو ما مل حيدث 

إلي المحاكمة وأبدوا ) ٤ ، ٣ ، ٢(همين الثالثة  تقديم المت تم؟؟؟؟؟؟حيث أنه بجلسة �

في األوراق وأنه ليس هناك تزوير هذا االتهام علي عدم صحة واقعات ودفوعهم المؤكدة دفاعهم 

مما يؤكد انعدام سندها .. ونهائيا ركن الضرر تماما وكذا انتفاء .. وال يوجد ثمة تغيير للحقيقة 

 .االتهام وبطالنه 
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  فقد قضت حمكمة املوضوع.. يسا علي ما تقدم تأس
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  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٠٧فقد نصت املادة ..بداية 
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 م النقض علي أن ويف هذا اخلصوص تواترت أحكا
ال يجوز أن تغير المحكمة في التهمة بأن تسند إلي المتهم أفعاال غير التي رفعت بها 

الدعوى عليه ، وكان الثابت باألوراق أن تهمة إحداث إصابة المجني عليه التي أفضت إلي 

كون قد عنها يموته لم تسند إلي الطاعنين ارتكابها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانهما 

أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الدفاع مما يبطله ، وال يغير من ذلك أن يكون الحكم قد 

 عقوبات وأوقع علي الطاعنين عقوبة واحدة ، ذلك أن االرتباط الذي ٣٢أعمل نص المادة 

 عقوبات إنما يكون في حال اتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطة ٣٢يترتب عليه تطبيق المادة 

هو ما لم يتحقق في صورة الدعوى الراهنة ، هذا فضال عن أن محكمة الموضوع لم تتبع و

 من قانون اإلجراءات الجنائية فتكون قد أخطأت ١١اإلجراءات التي رسمها المشرع في المادة 

خطأ ينطوي علي مخالفة للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية ، فإنه يكون 

 .يستوجب نقضه معيبا بما 

 )٢٠/١٢/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥٥الطعن رقم (

 وكذا قضي بأن 
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 )٢٠/١٢/٢٠١٢ ق جلسة ٨٠ لسنة ٨٩٦٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يتضــح أنــه فــي ..  آنفــة البيــان علــي مــدونات الحكــم الطعــين وبتطبيــق المفــاهيم القانونيــة

 ـبـأنهم ارتكـبـوا ـقـوال.اـلـذي حركــت  فـيـه النياـبـة العامــة االتهــام  الماـثـل ضــد الطــاعن وآخــرين الوـقـت 

 )السابق  إيرادها تفصيآل منعا للتكرار(األفعال المذكورة بأمر اإلحالة بالمقاصد الموصوفة فيه 

 وحيث أن حمكمة املوضوع بهيئة سابقة 

 قضت برباءة املتهمني كانت قد 

ن غيابياثم أدانت الطاع(الثاني والثالث والرابع
ً

( 
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 .تهام املاثل برمتها دي إيل اختالف واقعات االأما و هو 
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 االتهامستبعاد املتهمة الرابعة من هذا اوإزاء .. هذا 

فلم جتد حمكمة املوضوع مناصا
ً

 سوى  

  ) ؟؟؟؟؟( أن نسبت للشاهدة املذكورة 

 .وال مل تصدر عنها وباملخالفة لألوراق أق
يد ووصف وكان هذا التعديل الضمني والمعدوم السند والدليل لق.. لما كان ما تقدم 

إال أن محكمة .. يعد من األخطاء الجسيمة في تطبيق القانون ..النيابة العامة لالتهام 

وهذا خطأ ..بأن لم تنبه الطاعن إلي إجرائه ..بل تمادت فيه .. الموضوع لم تكتفي بهذا الخطأ 

 .جسيم آخر يضاف إلي سابقه بما يستوجب نقض الحكم الطعين

 : من  قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن٣٠٨ملادة حيث نصت الفقرة األخرية من ا

بـنــاء  لتحضـــير دفاعــه علــي المحكـمــة أن تنبــه الطـــاعن إلــي هـــذا التغييــر ، وأن تمنحـــه أجــال

 .علي الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك 

 ويف هذا الصدد تواترت أحكام 

 حمكمة النقض املوقرة علي أن 
حـق  : األول.. تنقسم إلي شقين جنائية الجراءات  اإلمن قانون ٣٠٨نص المادة الغاية من  

أن تنـبــه واـجــب عـلــي المحكـمــة  : والـثــانيـفــي تغيـيــر وصـــف التهـمــه المســـندة للطـــاعن ، للمحكـمــة 

وال شــك أن هـذا االتجــاه ضــمانا لحـق الـطـاعن ـفـي الـدفاع ـعـن نفسـه .. الطـاعن نحـو هــذا التغييـر 

مـن حيـث اإلخـالل بحـق  فـي غايـة الخطـورة هـوفي كثير مـن أحكامهـا الذي تبنته محكمة النقض 

 الدفاع للطاعن 

 )٣٦٠ ص ٧١ رقم ٢٢ س ٢٨/٣/١٩٧١نقض (

 كما قضي بأن 
بإضافة سبق اإلصرار إلي جرائم القتل العمد والشروع فيه المسندة تعديل المحكمة الوصف  

تكون أن وال يمنع من ذلك دون أن تنبههما إلي ذلك فيه إخالل بحق الدفاع إلي الطاعنين 

مادام العقوبة التي أوقعها الحكم مقرره للجرائم المسندة إلي الطاعنين مجرده عن هذا الظرف 

 .الحكم قد عول علي هذا الظرف في نفي قيام حالة الدفاع الشرعي التي تمسك بها الطاعنان 

 )٩٦٦ ص ٢٠٧ أحكام النقض ٢٣/٦/١٩٦٩نقض جلسة (
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 وقضي كذلك بأن 
حقه في تعديل القيد والوصف دون العمل بالواجب الـذي شـرعه الحكم الطعين قد استخدم 

القــانون ، إذ كــان يتعــين علــي المحكمــة أن تفطــن إلــي ذلــك وأن تنبــه الــدفاع إلــي هــذا 

التغيير وأن تمنحه أجال لتحضير دفاعه بناء علي هذا الوصف الجديد أما وأنها لم تفطـن 

 حكمهـا يكـون مشـوبا بـاإلخالل إلي ذلك وعلي ما أوجبه القانون فـي هـذا الخصـوص فـإن

 .بحق الدفاع 

 )١٤٧٠ ص ٢٣٤ ق ٦ أحكام س ١٢/١٢/١٩٥٥جلسة نقض (

 ملا كان ذلك 
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 فقد تواترت أحكام النقض علي أن .. بداية 
 بطريق الغش يجب أن تتحقق من تغيير الحقيقةمية  في األوراق الرسجريمة التزوير

بالمصلحة ألن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالوسائل التي نص عليها القانون ، 

 .لما يترتب عليه من عبث باألوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها العامة 

 )١١/١١/٢٠١٤ ق جلسة ٧٦ لسنة ٢٩٤٥٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
المختص أن المتهمة أدلت أمام الموظف  غير قاطعة بجزم ويقين ما كانت أدلة الثبوتل 

هذا فضال عن أن هذا البيان .......... للعقار محل كشف التحديد هو منزل بأن الحد البحري 
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فإنه يندرج ضمن اإلقرارات الفردية التي ال عقاب علي تغيير الحقيقة بفرض أدالء المتهمة به 

إال أن يحتمل الصدق وال يعدو قولها ه من طرف واحد ومن غير الموظف المختص لصدورفيها 

، ومن ثم ال ينهض تغيير الحقيقة والتحقيق من جانب الموظف ويخضع للفحص والكذب 

ال إسنادها إليها األمر الذي يجعل بالتهمة األولي المنسوب للمتهمة جريمة التزوير المسندة إليها 

 . مما تقضي معه المحكمة ببراءتها منها سند له وال دليل عليه

 )٦/١٢/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٢٣٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يتضح أن .. القانونية والقضائية أنفة البيان علي أوراق االتهام الماثل وبتطبيق المفاهيم  

صورة واقعة للطاعن هو الزعم باإلدالء بواقعة مزورة في ) بهتانا(التغيير في الحقيقة المنسوب 

 .صحيحة مع العلم بتزويرها 

 وتلك الواقعة املزعوم أنها مزورة 

هي اإلمالء علي الموظفة المختصة بمكتب توثيق هيئة  
 .؟؟؟؟؟؟االستثمار حدوث تعديل في عقد الشركة 

 وحيث ثبت يقينا .. هذا 

قد حدثت بالفعل ، ومن ثم فهي واقعة .. أن هذه الواقعة  

وقد تعددت الدالئل .. ة تغيير للحقيقة صحيحة وليس فيها ثم

 وهذه األدلة علي النحو التالي .. القاطعة والجازمة علي ذلك 
  لاألو الدليل 

�����#מ����9���4�0א��وN/��..�-دא��������
���א����L#�����!ن�H-ض��د�������9���S�

�Sن�א�ط�9ن��د�#�,��-���!و�B�-�2-�3وאق��ن������6س�א����מ�-�Iد$����F-"ذ�Jא�وא�

  .�د+�א��وN/��و����0א����מ�-ذ���א��#"���א�א-���א������--אF#"���ن�!ذא�א$#"�מ


�)�؟؟؟؟؟(6#���DM=�א.����qא.6V��)�Tא-�� •��
���/Rن�����[�
�
א5
!��U(؟؟؟؟؟؟/א����&و#�م�+���
�אXو'אق�وא.����א=��,

G����� 
��BאC��I<D.א� �א�6א��� ��IEوא.��,�E
Dא�� 
م��Fא� )�א



>>>>>>>>> 

 


���وא.�I<D(�؟؟؟؟؟؟/�و^Gא�א�����Rوא��IE
Rن�א�
و^�/�א.��,

م��Fא�אG�����
,��BאC��(٦٧ص���:
 .��Kא�8

• �
�
�� 
��
��� �	
��א� �لR�� ����م �q���א. �ذא= =6#�� 
,^
)�I 	��A�6و#�م�א.�����و��<-����&BאC���B
<D�9:���א��aM

�دא�:���+دאh����a:�oو����،��q�� !.؟)��E*א.
• � �א�6א��� �א.��,� ��]ن �q���א. =6#�� 
,^� א5
!"���(؟؟؟؟؟؟/

��E�E
Dא�� (�*� 	� �وא�� �	
��א� �	� ��
^��� 
��
��� Q R�
� 
,�jkو� ..�l�G^� 6�Xن�א
^� ��Mذא �א�6א����.. و->6=�א.��,�

���
^���/@

	��א.�
�؟..�	��א��)T�����6<S�!ذא�
, M.! 
أنه ال وجود تماما للطاعن الماثل في واقعة المثول أمام فقد ثبت يقينا .. ان ذلك كلما 

.. وعلي الفرض الجدلي .. هذا وبرغم ذلك .. الموظفة المختصة واإلدالء إليها بثمة معلومات 

 فهي واقعة صحيحة علي نحو ما يلي ..؟؟؟؟؟؟بأنه قد مثل وأدلي بواقعة تعديل عقد الشركة 
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هي .. ٕيتضح أن الواقعة التي تم اإلدالء بها وامالئها للموظفة المختصة .. ومن ثم 

وظفة المذكورة وقد تم إثباتها بمعرفة الم.. واقعة صحيحة وثابتة بأوراق ومستندات رسمية 

 .بشكل رسمي 

 !!فأين إذن تغيير الحقيقة ؟؟؟
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 فاملستقر عليه يف قضاء النقض يف هذا الشأن أن 
ال يكفي بذاته في التزوير ، ولكنه صاحب المصلحة المتهم بالمحرر المزور مجرد تمسك  

 كما –مادام ينكر ارتكابه ويجحد العلم به شتراك فيه في ثبوت اقتراف الطاعن التزوير أو اال

فإن الحكم إذ لم يدلل علي قيام الطاعن باالشتراك في ارتكاب  –الحال في الدعوى المطروحة 

التزوير وعول في إدانته علي توافر القصد الجنائي ، يكون مشوبا بالقصور في التسبيب 

 .والفساد في االستدالل متعينا نقضه واإلعادة 

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

 كما قضي بأن 

 �o��a4دאم�א
�� 
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 )٢٠/١١/١٩٧٦ ق جلسة ٣٧ لسنة ١٥٩٤الطعن رقم (

 )٤/٦/١٩٦٥ ق جلسة ٢٦ة  لسن٦٧١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
عن حصة من أن كال من الطاعن والمدعي بالحق المدني بائعين ومتنازلين وكان الثابت 

حيث أن االتفاق أن يتنازل الطاعن عن .. نصيبهما في الشركة لصالح المتهمان الثاني والثالث 

علي أن .. صيبه من ن% ١٦,٥عن ، وكذلك المدعي المدني فيتنازل من نصيبه % ١٦,٥

علي هاتين الحصتين ويصبح توزيع راس ) الشريكين الجدد(يحصل المتهمان الثاني والثالث 

 :المال كالتالي 

− ��	
��٪�.���٣٣,٥"��)�	���qE*�و�(�q*�و��I��I��"	 v�I *(א�
− ��"����IE�.א�I	�.٣٣,٥א.�٪ 
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− �IE
R����١٦,٥"��؟؟؟؟؟؟/�א.����א�.�٪ 

− ���
R���١٦,٥"���؟؟؟؟؟؟/�א.����א�.٪ 
 تمت  في التمسك بالواقعة التيطاعنومن ثم ينضح أنه ال يوجد ثمة مصلحة لل   

ٕوهي واقعة تعديل عقد الشركة األصلي واعادة توزيع أنصبة رأس ) والمزعوم كذبا بأنها مزوره(
إال أنه يتمسك بها لكونها صحيحة وثابتة ويترتب عليها حقوق للمتهمين الثاني .. المال 

وهذا يقطع وبيقين تام بانعدام أي مصلحة .. لث ال يستطيع وال المجني عليه التنصل منها والثا

 .للطاعن ومن ثم فال يتصور ارتكابه للتزوير المزعوم 

 الدليل الرابع

��א�6ن������ط�Gو���زמ���)� ق٢٠٠٩ ت ٤٣٢٠(�
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 حيث أن املتواتر عليه يف قضاء النقض أن 
الدليل المعتبر ، علي الواقع الذي يثبته الجزم واليقين علي يجب أن تبني األحكام الجنائية  

، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه االحتمال واالعتبارات المجردة علي الظن ووال تؤسس 

أنه خلص إلي إدانة الطاعن في عبارات عامة ال تتضمن بيان لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها 

بيانا بأركان الجريمتين األولي والثانية اللتين دانه بهما وقصر في بيان األفعال التي فارقها 

 .األمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .. ا والمنتجة له

 )٢٦/١/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٦٥٠٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
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 )١٣/٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨١ لسنة ٨٩٤٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
ا وأملي عليهالمذكورة أنه حضر أمام الموظفة في حق الطاعن الماثل وحيث لم يثبت  
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التي تم اإلدالء بها وحيث ثبت وبحق صحة الواقعة ) علي النحو المزعوم بأمر اإلحالة(بأمالءات 

كما قضي .. بصحة توقيع المجني عليه الواردة به من خالل عقد صريح قرر الطب الشرعي 

 .بحكم نهائي بات بذات األمر  

 فذلك كله جيزم بان 
.. تم تقديمه بطريق الخطأ ) دة الغير صحيحةالمسو(العقد الذي قدم إلي هيئة االستثمار 

والذي جاء مؤكدا لعدم .. بدال من العقد األصلي الذي قدمه المتهم الثاني إلي النيابة العامة 

 . صحة االتهام 

 وهذا كله جيعل هذا االتهام برمته منهارا معدوم السند والدليل 
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 وبرغم وضوح مجلة احلقائق أنفة البيان .. هذا 

 يف أوراق ومستندات هذا االتهام 

 وبرغم متسك الطاعن بالدالئل املار ذكرها 
الطعين قد خالف القانون وساير النيابة العامة في قيدها ووصفها لالتهام إال أن الحكم  

وهو األمر الذي يعيب الحكم بالخطأ .. ليها سلفا الماثل ملتفتا عن الحقائق والدالئل المشار إ

وهو ما .. في تطبيق القانون حينما أدان الطاعن رغم انتفاء الركن المادي للجريمة في حقه 

 يستوجب إلغائه ونقضه 
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 فمن املقرر علي سبيل التواتر يف قضاء النقض أن 
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 )٩/١/٢٠١٢ ق جلسة ٧٩ لسنة ١١٠٦٦الطعن رقم (

 )؟؟؟؟؟؟/٢٨/١ ق جلسة ٦٧ لسنة ١٦٩٦٧الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
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 )١١/١٠/٢٠٠٤ق جلسة ٦٥ لسنة ٢٩٧٦الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك
ركن الضرر من أهم أركان جريمة أنفة البيان أن وكان الثابت من األصول والثوابت  

في وهو ما قد كان .. ا واستحال تصور وجودهانعدمت جريمة التزوير والذي إذا انتفي التزوير 

وذلك .. بانعدام ركن الضرر وعدم توافره والشواهد القاطعة حيث تعددت الدالئل .. االتهام الماثل 

 :علي النحو التالي 

.. أن الورقة املقدمة إيل هيئة االستثمار مت تقدميها علي سبيل اخلطأ : الشاهد األول  

ث أن مجيع من أثبت ومع ذلك فهي ليس فيها ما خيالف احلقيقة ، حي

 وموقع من املدعي املدني ؟؟؟؟؟؟فيها وارد يف عقد صحيح ونافذ مؤرخ 

ومن ثم فإن الورقة املزعوم تزويرها ال متثل انتقاص من .. شخصيا 

 حقوق املدعي املدني يف شيء 

 أكدنا سلفا قد و
لـم ولـن  ؟؟؟؟؟؟ومـؤرخ  أن الورقة المزعوم تزويرها مـا هـي إال مسـوده لعقـد صـحيح ونافـذ 

كمـا ثبـت أن بصـحة التوقيـع عليـه ، بعدما ثبت بحكم نهائي بات .. يستطيع المدعي المدني إنكاره 

علي النحـو الثابـت بتقريـر الطـب (هو الكاتب لتوقيعه علي ذلك العقد  .. ؟؟؟؟؟؟/ المدعي المدني 

 ) .الشرعي

 وحيث أن بيانات الورقة املزعوم تزويرها .. هذا 

 ذا العقد هي ذاتها بيانات ه
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 ومن ثم 
حق انتفاء وجود ثمة ضرر واستحالة تصوره فقد تمت التعديالت بعلم يضحي ظاهرا وب 

 !!.فأين إذن الضرر ؟؟.. ٕورضاء وتوقيع واقرار المدعي المدني 
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أن الورقة املزعوم تزويرها ال تتضمن مثة انتقاص من حقوق املدعي : الشاهد الثاني 

.. وال تنال من صالحياته يف الشركة بأي حال من األحوال .. باحلق املدني 

السيما مع العلم بأن الشركة مل متارس أي نشاط منذ نشأتها حىت 

 !.اآلن؟

 فإن الورقة املزعوم تزويرها .. بداية 
بحيث أصبح نصيب المدعي المدني .. ه الشركاء رأسمال الشركة قد تضمنت تعديل أنصب 

 !!كما تضمن تكليف أشخاص غيره باإلدارة وحق التوقيع  ، %٥٠بدال من  % ٣٣,٥

 وهذا هو الضرر الذي يزعمه املدعي 

 وسايره فيه احلكم املطعون فيه 

 علي خالف األوراق واحلقيقة 
� �אBوאق �6	د2 ��د� �د�ل..#� �#מ �ل/��-� �א��د��6��9 M����

אس�א���ل�����א��د��� ..� 
د�١٦٥-Hن�#��زل�9نB��-ن������

�)�.א��#"��ن�א�����3وא���3&(א�8�	�ن�א��دد�

 ولكن مل يكن ذلك بال مقابل

 األوراق وأقوال المتهمون الثاني والثالث والرابعة كدتبل أ
وجميع من تم سؤالهم في األوراق بأن المدعي المدني تحصل 

 .لهذه الحصة المتنازل عنها علي مقابل 
 كما أكدت األوراق 

�و
ق� �	�א�8 ��-Sدא ون)X� �86(�ص C��	#� �#מ ��د ��H�-

��.؟؟؟؟؟؟/�א�#و���9�G"��و!���א�ط�9ن�وא��#"מ�א���3&�

  ولكن مل يتم ذلك

  إال مبوافقة ورضاء وتوقيع املدعي املدني

فضال عن ذلك ، فقد أثبتت األوراق بما ال يدع مجاال للشك �
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.. أن الشركة لم تمارس أي نشاط منذ نشأتها حتى تاريخه .. 

 !.فما هو إذن الضرر المزعوم ؟
هو اإلقرار القضائي الصريح الصادر من املدعي : علي انتفاء الضرر  لثالشاهد الثا

 ، ٧ سطر ٣بالصفحة رقم  (؟؟؟؟؟؟/٣/٤املدني أمام النيابة العامة بتاريخ 

 مل يلحق به مثة ضرر وأن الشركة مل والذي اعرتف من خالله بأنه) ٨

 .متارس أي نشاط منذ نشأتها حىت اآلن 

 يف هذا اخلصوص قضي بأن 
اإلقرار هو اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج أثارا قانونية بحيث تصبح في غير 

حاجة إلي اإلثبات بدليل أخر وينحسم به النزاع فيما أقر به وهو حجه علي المقر ألن فيه 

 االلتزام اختيارا ويصدق اإلنسان فيما يقر به علي نفسه ألنه ال يتهم بالكذب علي معني

 نفسه فصارت شهادة المرء علي نفسه أقوي من شهادة غيره عليه 

 )٥/٨/١٩٩٦ ق جلسة ٦٥ لسنة ٤٧٥الطعن رقم (
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.. لغ األدلة علي انتفاء وجود مثة ضرر حلق باملدعي املـدني ومن أب: الشاهد الرابع 

 الثابـت ؟؟؟؟؟هو ما جـاء علـي لسـان شـركائه احملـررين معـه العقـد املـؤرخ 

/  ، والسـيد ؟؟؟؟؟؟/ ، والسـيد؟؟؟؟؟؟/ وعلـي األخـص السـيدة .. (توقيعه عليه 

 والذين أقروا مجيعا بأن) ؟؟؟؟؟؟
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.. فإن اهليئة املصرية العامـة للثـروة املعدنيـة .. أضف إيل ذلك : اخلامس الشاهد 

حمـل النـزاع (؟؟؟؟؟؟بـأن الشـركة .. أرسلت إيل النيابة العامة إفادة مؤداهـا 

مل يصدر هلـا مثـة عقـود اسـتغالل أو تصـاريح أو تـراخيص حبـث أو ) الراهن

 . تنقيب 

 ومن ثم 
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فقد تقدم املتهم املاثـل بصـور رمسيـة مـن .. ويف سياق متصل  : السادسشاهد ال

يثبـت مـن ) حمل النـزاع(؟؟؟؟؟؟قدمة عن الشركة كافة اإلقرارات الضريبية امل

 .خالهلا أنها مل متارس أي نشاط ، ومل يصدر هلا ترخيص تشغيل 

 وهو ما يقطع 
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يتضـح عـدم اعتكـاز .. وبالبنـاء عليـه .. ملا كان ما تقـدم مجيعـه : السابع شاهد ال

االتهام املاثـل علـي مثـة دليـل مـادي يثبـت أي ركـن مـن أركـان التزويـر 

حىت أن حتريات مباحث األموال العامة عجـزت عـن التوصـل إيل .. املزعوم 

 عـن التوصـل إيل كما عجـزت) ألنها مل حتدث يف األصل(حقيقة هذه الواقعة 

 .أي دليل ميكن إسناد هذا االتهام الواهي إليه 
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  ذلك كان ملا 
.. ومن جملة أوجه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته ، يتضح أن هذا القضاء معيب �

 .ٕالذي يجب التصدي له والغاءه ونقضه .. الن بما ينحدر به إلي حد البط

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

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

 حلكـموهو ما جيعل هـذا ا.. املعتربة التي أعتكز عليها يف قضائه بإدانة الطاعن 

  قائم علي غري سند من الواقع أو القانون جديرا بالنقض واإللغاء واإلحالة

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣١٠فقد نصت املادة 
يجب أن يشـتمل الحكـم علـي األسـباب التـي بنـي عليهـا وكـل حكـم باإلدانـة يجـب أن يشـتمل 

عــت فيهــا وأن يشــير إلــي نــص علــي بيــان الواقعــة المســتوجبة للعقوبــة والظــروف التــي وق

 .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 

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

 ويف ذلك استقرت أحكام النقض علي أن 
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 مـن أن التهمـة ثابتـةا  واقتصرت في األسباب علي قولهإذا حكمت المحكمة بإدانة الطاعن 

 ألن هـذه العـبـارات إن فـإن هـذا الحكـم يكـون غيـر مقنـع ويتعـين نقضـهالتحقيقـات والكشـف الطبـي 

 ال يدركـه غيـرهم ولـو كـان مستور في ضـمائرهم فإن هذا المعني عند واضعي الحكمكان لها معني 

ربا مـن العبـث أن يعلم مـن حكـم لمـاذا حكـم لكـان إيجـاب التسـبيب ضـالغرض 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

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

 . إليهذهب

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

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

 كما قضي بأن 
للقصور الصدارة علي سائر أوجه الطعـن المتعلقـة بمخالفـة القـانون ألن مـن شـأن القصـور أن 

يعجز محكمة النقض عـن مراقبـة صـحة تطبيـق القـانون علـي واقعـة الـدعوى كمـا صـار إثباتهـا 

 .لحكم في ا

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

 ملا كان ذلك 
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 األول وجهال 

ن مثة دليـل علـي وجـود ياحيث خال من بيف التسبيب ون فيه طعقصور احلكم امل

علي ارتكاب ) واء املتهمني اآلخرين أو غريهمس(اتفاق بني الطاعن وأي شخص أخر 

الواقعة ، مع الوضع يف االعتبار سابقة القضاء برباءة مجيع املتهمني الذين زعمت 

 !.النيابة العامة بأنهم والطاعن شركاء يف هذه الواقعة ؟

 فاملستقر عليه يف قضاء النقض يف هذا اخلصوص أنه 

ثبـوت اتفـاق الطـاعنين األول ي استخلصـت منهـا فـي بيـان العناصـر التـإذ قصرت المحكمة  

مبنـيـا عـلـي االفتراضــات الـتـي وقعــت وجــاء حكمهــا والـثـاني ـمـع الثاـلـث عـلـي ارتـكـاب جريـمـة القـتـل 

ـارات المجــردة  ـا لقصــور دون ســواها فــإن الحكــم الطعــين الظنـيـة وحــدها واالعتـب تســبيبه يـكـون معيـب

لقصــور انصــب عـلـي ـمـا يتعـلـق بمســئولية  وـلـو أن ـهـذا ا واإلعــادةمتـعـين اـلـنقضوفســاد اســتدالله 

وذلك لوحدة الواقعة المسندة للمتهمين الثالثة والرتباط مـواقفهم مـن التهمـة ارتباطـا ال الطاعن الثالث 

ٕفـي ارتكـاب الجـرائم باالتفـاق وان ولمـا هـو مقـرر بـأن المسـاهمة يقبل التجزئة ولحسن سير العدالـة 
إال أن ل ماديـة محسوســة يمكـن االســتدالل بهـا عليـهـا كانـت ـتـتم غالبـا دون مظــاهر خارجيـة أو أعـمـا

وأن تـبـين األدـلـة عـلـي المحكـمـة أن تســتظهر ـفـي حكمـهـا عناصــر هــذا االشــتراك وتـلـك المســاهمة 

فـإذا ـكـان ـمـا  –وذـلـك ـمـن واـقـع اـلـدعوى وظروفـهـا الدالـة عليـهـا بيانـا يوضــحها ويكشـف عــن قيامهـا 

لمتهمـين وتـوارد خـواطرهم علـي ارتكابهـا وكـان ذلـك أورده الحكم ال يدل إال علي مجـرد التوافـق بـين ا

بـل يشـترط كـذلك أن تتحـد النيـة علـي ارتكـاب الفعـل المتفـق علـي ال يكفي لتوافر االتفاق الجنـائي 

ويثبـت تـوافره فـي جانـب الطـاعنين وألن مجـرد التوافـق ارتكابه وهو األمر الذي لم يدلل عليه الحكـم 

بـل يجعـل كـال مـنهم مسـئوال عـن هم فـي المسـئولية الجنائيـة ال يوفر في صحيح القـانون تضـامنا بيـن

 . فإذا خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا واجب النقض –نتيجة فعله الذي ارتكبه 

 )ق٥٨٠٢/٥٢ طعن رقم ٣٧١ - ٧٥ – ٣٤ س ١٦/٣/١٩٨٣نقض (

 )ق٤٨٠/٣٤ طعن ٦١٩ - ١٢٢ – ١٥ س ٢٦/١٠/١٩٦٤نقض (

 )ق٣٧ لسنة ١٠٢ طعن رقم ٣٩٢ – ٧٣ – ١٨ س ١٣/٣/١٩٦٧نقض (

 كذلك قضي بأن و
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سـتدالل ًجـرائم يـتم غالبـا دون مظـاهر خارجيـة محسوسـة يمكـن االالأنه ولئن كان االشتراك فـي 

 مـن ظـروف الـدعوى هإال أنه يجب علـي المحكمـة وهـى تقـدر حصـوله أن تستخلصـ بها عليه ،

ـهـا الحـكـم ، وـكـان الحـكـم ـقـد دان ًعتـقـادا ســائغا تـبـرره الوـقـائع الـتـي أثبتاـمـا ـيـوفر بومالبســاتها 

ًولم يدلل تدليال سائغا علي أنه اشـترك مـع المـتهم اآلخـر بطريقـة ......  ، ..الطاعن بجريمتي 
 .شتراك فهو األمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه من طرق اال

  )٢٢/١١/٢٠١٢ جلسة – ق ٧٥ سنهل ٥٥ ٢٦الطعن رقم ( 

 ملا كان ذلك
علي مدونات الحكم الطعين والثوابت القضائية أنفة البيان  وبتطبيق المفاهيم القانونية 

تشاركوا أنهم جميعا  .. قد أسندت للطاعن وباقي المتهمين األربعةالعامة كانت يتضح أن النيابة 

كما تم الزعم بأن ثمة اتفاق جنائي قد جمع بين .. محل هذا االتهام في ارتكاب الواقعة 

 .المتهمين األربعة

 لرغم من ثبوت سابقة إصداروعلي ا.. هذا 

  ؟؟؟؟؟؟ حمكمة املوضوع جبلسة 
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 وهو األمر الذي يستوجب 

إعادة التحقيق في الواقعة برمتها وصوال لوجه الحق فيها 
) بفرض صحتها(ولبيان عما إذا كان الطاعن قد ارتكبها .. 

باالشتراك مع هؤالء المتهمين أم مع غيرهم أو أنه ارتكبها 
 ! .بمفرده؟

 املوضوع مل تفعل أما وان حمكمة 
 �M�	#�א ��� ���"و��ن �ن)X� G����א#8 ��د �א�ط�9ن �-�ن 4,�� �-���ول وא	#/2
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 وهو األمر الذي يؤكد

��zzz,aN�=
:�zzz�	��zzz��=
zzz��,و��=
zzzא��Mא��zzzN�Izzz 	�Ozzz��
م�א��zzza4א�zzz�#
��Dوא���B
0�Z
��
D� \�* �]�
�ع�$���.א.

 ثانيال وجهال 

أغفل احلكم الطعني متاما ذلك العقد األصلي والصحيح واملوقع من املدعي املدني 

بارات وتعديالت الشركة الواردة يف الورقة املزعوم تزويرها مل ذات ع، والذي حي

كما أغفل وأهدر احلكم النهائي البات احلائز حلجيته والقاضي بصـحة توقيـع .. 

كما أغفل تقرير الطب الشرعي املؤكد هلذه احلقيقة ، وهذا كله .. املدعي املدني 

دعوى املطروحـة يقطع بقصور احلكم يف تسبيبه وعدم إملامه بصحيح واقعـات الـ

 .عليه 

 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
وال مناقشة المراكز ، فال يصح النيل منه الحكم متي صار باتا أصبح عنوانا للحقيقة  

، بما يوجب متعلقة بالنظام العام حجية ويضحي حجه علي الكافة ، التي استقرت به القانونية 

 .ية ولو من تلقاء نفسها إعمال مقتضي هذه الحجعلي المحاكم 

 )١٩/٣/٢٠١٣ جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٤الطعن رقم (

 )١٧/١٠/٢٠١١ ق جلسة ٧٩ لسنة ٩٦٠٦الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
الخصوم والموضوع والسبب ، ويجب للقول من المقرر أن مناط حجية األحكام هي بوحدة 

 الواقعة التي كانت محال باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها

 .للحكم السابق 

 )٥/١٠/٢٠٠٥جلسة  ق ٦٦ لسنة ٥٨٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ومدونات الحكم أنفة البيان علي أوراق االتهام الماثل وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية  
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نم عن عدم ، وبما يأن هذا الحكم قد أورد في مدوناته بالمخالفة للحقيقة يتضح جليا .. الطعين 

 :بأن الطاعن قد قام بما يلي .. إلمام بأوراق هذا االتهام 
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تلك هي محصلة ما تساند عليه الحكم الطعين في قضائه والذي يؤكد عدم فهم محكمة  

 حيث أن الثابت .. الموضوع للواقع في الدعوى وعدم إلمامها بعناصرها وأوراقها 
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بفرض أنه  (صحة جميع ما تم إمالئه علي الموظفة

 ) .الطاعن
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 أقام املتهم الثاني 
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  ؟؟؟؟؟؟وحيث أنه جبلسة 
وقد تم الطعن علي هذا القضاء .. صدر حكما نهائيا بات بصحة توقيع المذكور علي العقد 

فيما أكده من صحة توقيع المدعي .. مما يؤكد أنه أصبح عنوانا للحقيقة .. وقضي بتأييده 

وهذا يؤكد .  .؟؟؟؟؟/ المدني علي ذلك العقد المتضمن ذات ما تم إمالئه علي الموظفة 

 .صحة الواقعة الممالة 
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 مبجرد تقديم 
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أثبت تقرير الطب الشرعي أن المدعي المدني هو وبالفعل  

 .لذكر أنف ا؟؟؟؟؟؟الكاتب لتوقيعه المذيل به العقد المؤرخ 
بما يجزم يقينا ..  صحة العقد وصحة توقيع المدعي المدني عليه يتأكد ..ومن ثم  

وهو ما يؤكد بطالن قيد ووصف االتهام الصادر عن .. بصحة الواقعة الممالة إلي الموظفة 
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 . النيابة العامة ، وبالتالي بطالن الحكم الطعين النسياقه وراء وصف النيابة 

 وإلغفاله التام 
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 ثالثال وجهال 

احلكم الطعني شابه القصور املبطل يف التسبيب حينما أدان الطاعن دومنا توافر مثة 

دليل مادي جازم ويقيني ضده ، وبـدون وجـود مثـة دليـل علـي أن واقعـة تعـديل 

واقعة غري صحيحة كما .. وقيع الشركة وتغيري أنصبه الشركاء ومنح حق اإلدارة والت

ورد مرسال يف احلكم الطعني ، وهو األمر الذي ينحدر باحلكم إيل حد البطالن املوجب 

 .لإللغاء 

 حيث قضت حمكمة النقض بأن 
ال يصح أن تقام اإلدانـة علـي الشـك والظـن ، بـل يجـب أن تؤسـس علـي الجـزم واليقـين ،  

لم يحضر الحادث الذي أصيب فيه المجني عليه إذ كـان بأنه قد 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 

كان الحادث وقت وقوعه أو لم يكـن فـإن حكمهـا يكـون إلي المتهم لتعلقها بما إذا كان موجودا بم

 .معيبا 

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

 كما قضي بأن 
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 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يمكن .. يتسم بالجزم واليقين ة دليل مادي ملموس ومعتبر من ثموحيث قد خلت األوراق  

في بيان األدلة واألسانيد قصور الحكم الطعين األمر الذي يؤكد .. في إدانة الطاعن التعويل عليه 

السيما وأن ما أوردته محكمة الحكم الطعين قي قضائها .. التي أعتكز عليها في قضائه 

 :ثابت في حق الطاعن من خالل ما يلي تهام من أن هذا اال) بالمخالفة للحقيقة(
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غير .. يضحي ظاهرا أن استناد الحكم الطعين لما تقدم من مزاعم وأباطيل .. ومما تقدم 

السيما وأن استدالل واستنباط الحكم جاء معيبا .. كافي لحمل النتيجة التي انتهت إليها الحكم 

 :وهذه العيوب نوردها فيما يلي .. وباطال ومخالفا للثابت باألوراق 

 

  األول لعيبا 
�؟؟؟؟؟؟/�א��د��9-��
ق�א��د���6ن��6وאل �א+�د��ل�����9.. $���	ن�6ن��,#�����"�


ق�א�ط�9ن���� .3-و�2!ذא�א$#"�מ�

 وقد أقر صراحة السيما 

سطر ) ٣(بالصفحة رقم  (؟؟؟؟؟؟أمام النيابة العامة بتاريخ  
ب بأي ضرر ، وأن طعنه ينحصر فقط في ابأنه لم يص) ٨ ، ٧

 .التوقيع 
 ومما تقدم 
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 أضف إيل ذلك
أن األوراق أكدت في أكثر من مقام زور وبهتان أقوال المدعي بالحق المدني ، وأن غرضه 

 .هو الزج بالطاعن في براثن هذا االتهام ولو بالباطل ومخالفة الحقيقة .. األوحد 

  أوال قال فقد 

 أصال وانه مل يوقع علي مثة عقود بهذا ؟؟؟؟؟؟بأنه ال يوجد عقد تعديل مؤرخ  

 .الوصف 

 يتم تقديم اصل ثم 

 � IE
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  ثانيا قال كما 

مقامة ..  مدني مشال ؟؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟؟بعدم وجود دعوى صحة توقيع رقم  

 .بالعقد املشار إليه 

 ثم يثبت يقينا 
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   ثالثا زعم وكذا 

قيعه علي حمضر االجتماع هو القائم بتزوير تو .. ؟؟؟؟؟؟/طاعن بأن املتهم ال 

  .؟؟؟؟؟؟والعقد املؤرخ 

  ؟؟؟؟؟ثم ثبت بتقرير طب شرعي رقم 

 لـم ؟؟؟؟؟؟أن.. في البنـد األخيـر مـن النتيجـة النهائيـة منـه  
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ــــي  ــــات المنســـــوبة إـل ــــا مـــــن التوقيـع ــــة ؟؟؟؟؟؟/يحـــــرر أـي  الثابـت

 .بالمحررين موضوع التحقيق 
 ملا كان ذلك 
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  الثاني العيب 
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 بداية 
الذي ..  ؟؟؟؟؟؟/ تأتي أقوال المدعو.. من أوراق الجناية الماثلة  ٣٤من الصفحة رقم �

 .بوصفه مدير إدارة هيئة االستثمار والمناطق الحرة .. استدعته النيابة العامة 
�א$�#��ع� �
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وذلك دونما تخصيص أو تحديد للواقعة محل االتهام الماثل  
 يدع مقابلة الطاعن أو مبل جاءت أقواله عامة ومجرده ل.. 

 .غيره من المتهمين أو أنه قد عاصر الواقعة تماما 
 وبرغم وضوح ما تقدم .. هذا 

بأن المذكور قد شهد بأن الطاعن قدم إليه محضر ) زعما(يأتي الحكم الطعين ليقرر  

 ثابت به تعديل الشركة في حصص الشركاء وحرمان المدعي المدني ؟؟؟؟؟؟االجتماع المؤرخ 

 .من اإلدارة
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 وهذا قول مل يرد مطلقا 
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  الثالث العيب 
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 الطعني باملخالفة للحقيقةأورد احلكم 
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 وهذا ما مل حيدث علي اإلطالق وخيالف األوراق 

 من التحقيقات ٦٧ ، ٦٦حيث أن الثابت في الصفحات  

يتضح أنها قررت صراحة بأن .. والتي تضمنت أقوال المذكورة 
 ةووكيل) المتهمة الرابعة (؟؟؟؟؟؟/ ال من من حضر أمامها ك

 .فقط ) ٣ ، ٢وكيل المتهمان ( ؟؟؟؟؟؟/ الطاعن ، المدعو
الحكم ومن ثم يتضح أن الشاهدة المذكورة لم تقرر بأن الطاعن قد مثل أمامها كما أورد 

وهو األمر الذي يؤكد بطالن الحكم الطعين وقصوره .. الطعين وعول علي ذلك في إدانته 

 .ل في البيان واالستدالل وانحرافه عن الحقيقة والثابت بالتحقيقات واألوراق المبط

 

 



>>>>>>>>> 

 

 

  الرابع العيب 
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 يف عبارة غامضة ومبهمة 
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 وحيث استقر قضاء النقض بأن 

ال يجوز للمحكمة أن تبدي رأيا في دليل لم يعرض عليها  
 .ساط البحث أمامها ولم يطرح علي ب
 )٤/٢/١٩٩٣ ق جلسة ٣٢ لسنة ٣٠٦٥الطعن رقم (

 )١٧/١/١٩٥٠ ق جلسة ١٩ لسنة ١٩٠٦الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
التي تجريها المحكمة بالجلسة وبحضور  تقوم أساسا علي التحقيقات المحاكمات الجنائية 

رأيا في دليل لم محكمة أن تبدي الوأنه ال يصلح في أسول االستدالل الطاعن والمدافع عنه 

الحتمال أن يسفر إطالعها عليه ومناقشة الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها اقتناعها ا ليهيعرض ع

وال يقدح في ذلك أن يسكت الدفاع عن طلب إجراء التحقيق صراحة ووجه الرأي في الدعوى 

 .مادامت منازعته تتضمن المطالبة بإجرائه 

 ) ق٤٦ لسنة ١٧٦٤٢قم  الطعن ر٢١/٩/١٩٩٥الطعن رقم (

 )ق ٥٨ لسنة ٢١٥٦طعن رقم ال ١١/٩/١٩٨٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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  ذلك كان ملا 
ومن جملة العيوب أنفة البيان والتي شابت تسبيب وتعويل الحكم المطون فيه علي أدلة  

بما يؤكد وجوب نقض .. حيحة وتم تحريفها عن سياقها وبما يخالف الحقيقة واألوراق غير ص

 ذلك أن الثابت .. هذا القضاء 
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 )١٤/١٢/١٩٨٢ ق جلسة ٥٢ لسنة ٦٠٤٧الطعن رقم (

 )٣/١/١٩٨٢ ق جلسة ٥١ لسنة ٢٣٦٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
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 )٥/١٢/٢٠١٥ ق جلسة ٨٣ لسنة ٦٧٥٧الطعن رقم (

 )١/٦/٢٠١٢  ق جلسة٨٣ لسنة ١٢٢٩٣الطعن رقم (

 وحيث كان ما تقدم 
بحيث ال يبقي منه .. وقد ثبت بطالن األدلة التي اعتكز عليها الحكم الطعين في قضائه  

األمر الذي يؤكد انعدام وجود ثمة دليل مادي معتبر .. ما يكفي لحمل الحكم وما انتهي إليه 

علي نحو .. في االستدالل يرتكز عليه الحكم بما يعيبه بالقصور المبطل في التسبيب والفساد 

 .ٕيستوجب نقضه والغائه 
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 رابعال وجهال 

احلكم الطعني قصر يف أسبابه وإملامه بأوراق االتهام واملقدمة من املدافع عن الطاعن 

جبلسات احملاكمة بأن أغفل حافظتي املستندات املقدمني والدفاع املسـطور عليهمـا 

جيـب إجابتـه إليهـا وحتقيقهـا أو وما تضمنته من طلبات جازمـة وجوهريـة كـان 

بالقليل إيرادها يف مدونات احلكم الطعني والرد عليها برد سائغ يـربر إطراحهـا ، 

وهو ما  مل يفعله احلكم الطعني مبا يعيبه بالقصور يف التسبيب ويسلس إيل وجوب 

 .إلغائه ونقضه 

 أن الثابت يف قضاء النقض أن حيث 
 المسطور في مستنداته المقدمة منه التي أفصـح فـي طعنـه الدفاع المسوق من الطاعن وبظاهر

أـنـه تمســك ـبـداللتها وفـقـا لالتـهـام المســند إلـيـه ، ـفـإن تـبـين لمحكـمـة الموضــوع ـعـدم أحقيـتـه ـفـي 

دفاعه هذا ، وكان عليها أن تعرض لدفاعه ذاك استقالال وأن تستظهره وتمحصه عناصره كشـف 

 اطراحـه أمـا وقـد أمسـكت عـن ذلـك فـإن حكمهـا لمدي صـدقه وأن تـرد عليـه بمـا يفنـده إن ارتـأت

يـكـون مـشـوبا بمخالـفـة الـقـانون وبالقصــور ـفـي التـسـبيب فضــال ـعـن اإلـخـالل بحـقـوق اـلـدفاع بـمـا 

 .يعيبه ويوجب نقضه 

 )١٦/١/٢٠٠٢ ق جلسة ٦١ لسنة ١٥٤٨٤الطعن رقم (

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

 ملا كان ذلك 
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  ذلك كان ملا 
علي حافظتي بالدفاع المطعون وضوح هذين الطلبين الجازمين والجوهريين م وبرغ�

وأنها وقعت بما يفيد النظر واإلرفاق الثابت بال مراء تقديمهما لعدالة محكمة الموضوع المستندات 

إال أنها لم تورد هاتين الحافظتين قي قضائها ولم ترد علي ما اشتملتا عليه .. من تلك المحكمة 

 :ت جوهرية بيانها كالتالي من مستندا

 األول املستند 
والمقامة ..  مدني كلي شمال ؟؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟؟صورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم  

   ؟؟؟؟؟؟/ السيد من 

 ضد كال من
 ) . الماثلطاعنال (؟؟؟؟؟؟/ السيد  -١

  .؟؟؟؟؟؟/ السيدة  -٢

 ) .المدني دعيالم (؟؟؟؟؟؟/ السيد  -٣

  ؟؟؟؟؟؟/ السيد  -٤

 ب احلكم وذلك بطل
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 وهو ذات العقد
 بطريق تغيير الحقيقة بإثبات تعديل حصص الشركاء هتزويرطاعن لذي أسندت النيابة للا 

  . إليه في ثبوت تزويره محضر االجتماع سند االتهام الماثلواستندت

 الثاني املستند 
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 صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر والقاضي منطوقه 

 حكمت احملكمة 
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 ثالثال املستند 
استئناف القاهرة مأمورية  (؟؟؟؟؟لسنة ؟؟؟؟؟ صورة رسمية من صحيفة االستئناف رقم  

 طعنا علي الحكم المذكور سلفا) يدعي المدنالم (؟؟؟؟؟؟/المقام من المدعو) شمال 

 الرابع املستند 
صورة رسمية من الحكم الصادر في االستئناف سالف الذكر ثابت منه أنه قضي بالحكم 

 .نطوقه القاضي م

 حكمت احملكمة 
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  احلافظة هذه طي املقدمة املستندات ومقتضي 
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 هذا برغم وضوح ما تقدم 
د في هذه المستندات وداللتها بما يؤكد يتجلى ظاهرا أن الحكم الطعين لم يلتفت إلي ما ور 

 .قصوره المبطل في التسبيب 

 اخلامس املستند 
دعي الشركة التي زعم الم(؟؟؟؟؟؟صورة رسمية من اإلقرارات الضريبية الخاصة بالشركة 

ثابت من خالل اإلقرارات المقدمة أن هذه الشركة )  وقوع التزوير في عقد تعديل أنصبتهاالمدني

طها أصال حيث لم يتم إصدار الترخيص الخاص بالتشغيل حتى تاريخه وبذلك لم تمارس نشا

هذا مع التأكيد علي أن هذا ..  من تغيير األنصبة دعي المدنييتأكد انتفاء ثمة ضرر لحق بالم

وألن االتهام الرابع  .. ؟؟؟؟؟؟ وبتوقيعه علي عقد التعديل المؤرخ تهالتغيير تم عمله وبموافق

 االشتراك مع أخر مجهول في تزوير محرر عرفي هو محضر اجتماع  هوطاعنالمسند لل

.. وحيث أن أحد أهم أركان جريمة التزوير في محرر عرفي هو ركن الضرر .. ؟؟؟؟؟؟الشركة 

 ذاته حال دعي المدنيبل ومن أقوال الم.. وحيث ثبت انتفاء هذا الركن من واقع القضية الماثلة 

 لمناقشته دعي المدنيمما يستلزم استدعاء الم.. لتحقيق معه سؤاله أمام النيابة وقت إجراء ا

وكذا إلزامه بتقديم ما يفيد إذا ما كان قد لحقه ضرر من هذا .. وسؤاله حول هذه الجزئية 

التزوير المزعوم خصوصا وقد تأكد أن ما جاء بمحضر االجتماع المقال بتزويره هو بذاته ما 

 مما مقتضاه أن ما جاء دعي المدنيوالموقع من الم ؟؟؟؟؟؟ورد بعقد التعديل المؤرخ في 

 وسبق له أن أقره ووافق دعي المدنيبمحضر االجتماع محل الحديث يعبر فعليا عن إرادة الم
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 .عليه

 ملا كان ذلك 
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 وحيث أن تلك احملكمة .. هذا 
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 وهذا ما يتوافق مع ما يلي 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن٣١١فقد نصت املادة .. بداية 
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 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
يـذكروا فـي قائمـة شـهود علي المحكمة إجابة طلب الـدفاع بسـماع شـهود الواقعـة ولـو لـم  

 .اإلثبات سواء أعلنهم المتهم أو لم يعلنهم 

 )٧/٣/١٩٩٣ ق جلسة ٦١ لسنة ١١٤٩٣الطعن رقم (

 وقضي أيضا باألتي 
يـرد لهـم ذكـر ـفـي ولـو ـلـم الواقـعـة إلـي طلـبـه سـماع شـهود أن تجـيـب الـدفاع علـي المحكمـة 

برون شهود نفي بمعنـي الكلمـة حتـى يـتم المتهم بإعالنهم ألنهم ال يعتأو لم يقم قائمة شهود اإلثبات 

وألن المحكمة هي المالذ األخير الـذي يتعـين أن ينفسـح لتحقيـق الواقعـة وتقصـيها علـي إعالنهم 

فيمـا تبينتـه فـي قائمـة شـهود اإلثبـات مقيـدة فـي ذلـك بتصـرف النيابـة العامـة الوجه الصحيح غير 

وجـه طارقـه بغيـر حـق وهـو تأبـاه العدالـة ٕواال انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع فـي 
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 .أشد اإليباء 

 ) ق٥٣ لسنة١٥١٧ الطعن رقم ٩٧٩ ص ١٩٧ ق ٣٤ س ٢٣/١١/١٩٨٣نقض (

 وقضي كذلك بأن 
كمـا جـاء ..  فـي مأموريـة بقـوات حفـظ السـالم وكان مجرد تواجد الشـاهدين.. لما كان ذلك  

 سببا لما قررته المحكمة مـن االسـتغناء ال يصلح بمجرده اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات بكتابي

ذـلـك بـعـد أن تـكـون ـقـد اتـخـذت ـمـن  مــادام ـلـم يثـبـت للمحكمــة أـنـه تعــذر عليهــا ـعـن ســماع أقوالهـمـا

جانبها كافة الوسائل القانونية الممكنة لتحقيق دفاع الطاعن باسـتدعاء شـاهدي اإلثبـات وسـماع 

.. لمـا كـان ذلـك .. الرد علي هذا الطلـب  وال يقدح في ذلك ما ورد في مدونات حكمها من أقوالهما

ـد أحــاط محــامي الطــاعن  ـرار المحكمــة باالســتغناء عــن ســماعهما والـبـدء ـفـي المرافعــة ـق وـكـان ـق

 أن هو ترافع في الدعوى ولم يتمسك بطلبه بعـد تقريـر رفضـه واإلصـرار بالحرج الذي يجعله معذورا

ـه المــدافع مضــطراعلــي نظــر الــدعوى   الــدعوى بغيــر ةتــه المحكمــة منظــر لقبــول مــا رأممــا أصــبح ـب

وال يحقق سير إجـراءات المحاكمـة علـي هـذا النحـو المعنـي الـذي قصـد سماع شاهدي اإلثبات  ، 

 ١٩٥٧ لسـنة ١٣ من قانون اإلجراءات الجنائيـة المعدلـة بالقـانون رقـم ٣٨٩إليه الشارع في المادة 

اهد ألي سبب من األسـباب أو قبـل عندما خول للمحكمة أن تقرر تالوة الشهادة إذا تعذر سماع الش

ـم يســتجيب لطـلـب المــتهم أو المــدافع عـنـه ذلــك ،  ـدم وـكـان الحكــم المطعــون فـيـه ـل لمــا ـكـان مــا تـق

وجــاء رده عـلـي هــذا ... و .... الـمـدافع عــن الطــاعن بســماع شــهادة شــاهدي اإلثـبـات الراـئـدين 

 .يوجب نقضه واإلعادة الطلب بأسباب غير سائغة فإنه يكون معيبا باإلخالل بحق الدفاع بما 

 )٤/٦/٢٠١١ ق جلسة ٧٧ لسنة ٣٠٩١الطعن رقم (

 امساخل وجهال 

طعون فيه أطرح دفاع ودفوع الطاعن التي متسك بها يف صلب مذكرة دفاعه احلكم امل

.. وعلي وجه حوافظ املستندات املقدمة منه ، بل وطرح املستندات ذاتها وداللتهـا 

 من الدفوع املوضوعية ، وذلك دون بيان ماهيتها بقاله مبهمة وغامضة ، قوال بأنها

ومضمونها حىت يتسىن لعدالة حمكمة النقض مراقبة صحة ما انتهي إليه احلكـم 

 . عدمه الطعني من 

  أن املقرر يف قضاء النقض أن حيث 
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 )٣/٥/١٩٩٨ ق جلسة ٦٦ لسنة ٩٣٧٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
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 )٢٠/١٢/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٠٩٦رقم طعن ال(

 ملا كان ذلك 
فع تقديم المدا أنها قد أوردت صراحة وكان الثابت من محاضر جلسات محاكمة الطاعن 

وهو ما يؤكد تمسكه بكل ما .. وحافظتي مستندات في ختام مرافعته عن الطاعن لمذكرة بدفاعه 

 .جاء فيهما من أوجه دفاع ودفوع وطلبات 

 وهو األمر الذي ينكره احلكم الطعني 
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 مكتفيه بقاله مبهمة وغامضة 
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 وهنا يثور تساؤل هام جدا
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 !.كيف تعلم محكمة النقض الموقرة وكيف تطمئن إلي تلك القالة الغامضة والمبهمة ؟

إيراد الدفوع وأوجه الدفاع الواردة بمذكرة الدفاع يجب علي محكمة الموضوع ان حيث ك 

وهنا فقط تستطيع محكمة .. ثم تدلي برأيها فيها وبيان ماهيتها تفصيال .. وحوافظ المستندات 

 .النقض إعمال رقابتها علي مدي صحة الحكم من عدمه 

 أما وأن ترد تلك العبارة الغاضة 
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 ومما تقدم مجيعه 
لغموض واإلبهام واإلجمال الذي عاب الحكم الطعين القصور في التسبيب وايضحي ظاهرا  

 .بما يستوجب التصدي له بالتصويب واإللغاء والنقض .. وأسبابه 

احلكم املطعـون فيـه انطـوى علـي عيـوب متـس سـالمة االسـتنباط : الثالث السبب 

واعتمد علي أدلة ليس هلا أصـل ثابـت بـاألوراق وعلـي أدلـة غـري صـاحلة مـن 

وهـذا كلـه .. لالقتناع بها ، هذا فضال عما شابه من تنـاقض الناحية املوضوعية 

 يعيبه بالفساد يف االستدالل الذي يستوجب نقضه واإلحالة 

 بادئ ذي بدء 
 إذا انطوت علي عيب يمس سالمة  تعتبر مشوبة بالفساد في االستدالل فإن أسباب الحكم 

 أو غيـر مقبولـة  أصل ثابت باألوراقليس لهاكأن تعتمد المحكمة في اقتناعها علي أدلـة االستنباط 

 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 

نـاقض ولكنـه مـن المسـتحيل عقـال  أو غيـر متولكنه 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   إذا انطــوت عـلـي عيــب يمــس ســالمة أســباب الحـكـم تعتـب

ـر صــالحةاالســتنباط ويتحقــق ذلــك  ـة غـي ـي أدـل  الموضــوعية إذا اســتندت المحكمــة ـفـي اقتناعهــا إـل
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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 (

 ا كان ذلك مل
 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 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 

 وهو األمر الذي جيعل 
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  الوجه األول

تناقض احلكم املطعون فيه حاليا مع أسباب ومدونات احلكم النهائي البات 

ون الثاني والثالث الصادر يف نفس االتهام املاثل فيما خيص املتهم) احلائز حلجيته(

والرابعة ، رغم متاثل ظروف اتهام هؤالء املتهمني مع ظروف اتهام الطاعن ، وبرغم 

إن ذات عيوب االتهام يف حق املتهمني السابق احلكم برباءتهم متوافرة يف الطاعن ، 

املتهمون املقضي برباءتهم والتي مل تقتنع بها وذات األدلة املقدم علي أساسها 

هي ذاتها األدلة التي عولت عليها حمكمة احلكم الطعني .. احلكم السابق احملكمة يف 

وهو األمر الذي يعيب احلكم بالتناقض والتنافر مع احلكم السابق .. يف قضائها املاثل 

�.مبا يستعصي علي املوائمة والتوفيق 
 فقد تواترت أحكام النقض علي أن .. بداية 
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 )١/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥٧٦الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
نفـي يمن المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقـع بـين أسـبابه بحيـث 

 . بعضها ما أثبته البعض األخر ، وال يعرف أي من األمرين قصدته المحكمة 

 )١٠/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣٢٣الطعن رقم (

 وكذلك قضت حمكمة النقض بأن 
هـو الـذي يقـع بـين أسـبابه بحيـث ينفـي بعضـها مـا أثبتـه بطلـه التناقض الذي يعيب الحكـم وي 

والــذي مــن شــأنه أن يجعــل الــدليل الــبعض األخــر وال يعــرف أي مــن األمــرين قصــدته المحكمــة ، 

 .متهادما متساقطا ال شيء فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح االعتماد عليها 

 )١٠/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٥٧٠٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
يتضح أنه قد تم توجيهه .. أنفة البيان علي أوراق االتهام الماثل وبتطبيق جملة المفاهيم  

تقديم وقد تم ) .. الطاعن والمتهمين السابق القضاء ببراءتهم(إلي المتهمين األربعة اءا دابت

لم تفاصل عم وأباطيل واعتكازا علي مزا.. المتهمين جميعا بناءا علي قائمة أدلة ثبوت واحدة 

. ...... المعنوي في محرر رسمي واستعماله إليهم جميعا التزوير بل نسبت .. وغيره بين متهم 

 ) .المعدومة السند(إلي أخر قائمة االتهامات 

  ؟؟؟؟؟وجبلسة .. هذا 
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لحجية وقوة األمر حائزا أنف الذكر قد أصبح نهائيا باتا وكان الحكم .. لما كان ذلك  

 ؟؟؟؟؟؟المؤرخ ؟؟؟؟؟؟ إثبات تقديم أصل عقد تعديل الشركة صالسيما فيما يخ.. المقضي فيه 

والشك أن تلك .. بمعرفته ورضاه وانه مبرم .. والذي ثبت صحة توقيع المدعي المدني عليه 

 :مقررة قانونا وقضاءا في العديد من أحكام النقض التي قالت بأن الحجية 

وال مناقشة المراكز ، فال يصح النيل منه  متي صار باتا أصبح عنوانا للحقيقة الحكم 

، بما يوجب متعلقة بالنظام العام حجية ويضحي حجه علي الكافة ، التي استقرت به القانونية 

 .إعمال مقتضي هذه الحجية ولو من تلقاء نفسها علي المحاكم 

 )١٩/٣/٢٠١٣ جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٤الطعن رقم (

 )١٧/١٠/٢٠١١ ق جلسة ٧٩ لسنة ٩٦٠٦طعن رقم ال(

 كما قضي بأن 
الخصوم والموضوع والسبب ، ويجب للقول من المقرر أن مناط حجية األحكام هي بوحدة 

باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محال 

 .للحكم السابق 

 )٥/١٠/٢٠٠٥لسة ج ق ٦٦ لسنة ٥٨٠الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 

 ��^
�א5 
م��� �א��¢4 *�� �نa�� ��و��* ��[��� K� /)q:� _Gא�� �a4א� ��ن &�	
Dא�
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���7-���و�����2	�م��

 )١٢/٥/٢٠١٣ ق جلسة٨٢ لسنة ١٢٨٠٨الطعن رقم (

  ذلك كان ملا 
وبجلسة .. ت االتهام الماثل السابق صدوره في ذاوبرغم ما ثبت في الحكم النهائي البات  

وأنه قد تحرر عن ذلك العقد ..  ؟؟؟؟؟؟ وما جزم من خالله بصحة واقعة تعديل شركة ؟؟؟؟؟

 . بمعرفة ورضاء المدعي بالحق المدني ؟؟؟؟؟؟المؤرخ 

  إال أن الحكم الطعين حاليا قد أهدر حجية ما قرره الحكم انف الذكر
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.. غم من أن الثابت أن ما قد ورد بمحضر االجتماع المزعوم تزويره وذلك كله علي الر 

وبمعرفته ورضاه ..  الثابت صدوره عن المدعي المدني ؟؟؟؟؟؟هو ذاته ما ورد بالعقد المؤرخ 

هو قول فاسد .. أن التعديل تم دون علمه ) في الحكم الطعين حاليا(مما يكون معه القول .. 

  .؟؟؟؟؟؟الثابت بالحكم السابق والمؤرخ مع الحقيقة وومتناقض ومعيب 

 ومتناقض كذلك 

 �I 	�&�^��א`��א.#��K�&j\Xא���-�IE
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 ملا كان ما تقدم 
��د�3-��������2د+�����M�8א�
	מ�א�ط��ن��ن��M�9א�/,�د����א$,#د$ل�0ذ�#מ� 


���4,#�-�ط���"�����א�#"������0א�
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���א$,#�#�ج�وא$,#د$ل�،�-�����د�����L�0و�����..�א�ط��ن��C,�#��-��-������-.�

  ثانيلالوجه ا

احلكم املطعون فيه خالف الثابت بـاألوراق ، وانتهـي إيل نتـائج ال أصـل هلـا وال 

وذلـك كلـه .. سند ، كما خالف إقرار صريح ال ميكن إنكاره صـادر مـن املـدعي املـدني 

حينما أورد احلكم الطعني بأن املدعي املدني قد أصابه ضرر من جراء االتهـام املاثـل ، 

ل أتت به حمكمة املوضوع من عندياتها ، فليس يف األوراق ما الدليفهذا قول معدوم  

يشري إيل تلك وهو ما يؤكد فساد احلكم يف استدالله حيث أدان الطـاعن بـال سـند وال 

 .مستند وال دليل 

 حيث قضت حمكمة النقض بأن 
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 ان المتهم فإذا ك

وأشهد علي ذلك شاهدا فلم تأخـذ المحكمـة بهـذا الـدفاع دون أن تقطـع بـرأي وقتئذ بنقطة البوليس 
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في صحة شهادة ذلك الشاهد أو كذبها مع ما لهذه الشـهادة مـن اثـر فـي ثبـوت التهمـة المسـندة 

هم لتعلقها بما إذا كان موجودا بمكان الحادث وقت وقوعه أو لم يكـن فـإن حكمهـا يكـون إلي المت

 .معيبا 

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

 كما قضي بأن 

�د������������� �z1وא��א�'�_Gא���Sא���I 	�
`�)-���
S�!א#���وא��'&�א�V�Kن�

ز	��א.��,��
��������z,a5א�Iz 	�O��z:ن�
z^�
z:6��h�
	
M�������3:���د�zو��
z�a �>z�DSא���lzدאم�ذ�
z��*zD�D�

�د�����zz1א��BF�zzאل���zz#X��zz,a5ن�א
zz��,�א�p�	�zz��*zz-6���zz,aS, ز���zz]�Fو�A�S�zz��
����zz6د��zzא�א�Gzz��*zz� 	�_�zz��:�
zz.��zzD�DS ��
zz��
M

�و���Gzz^�=
zz"@+6אد�zz.א�

دא�Gzz��Qzzא���

�Y� �
د'&�	 �Iא.)�.�
 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (

  ذلكملا كان
فـي و علي األخص .. وبتطبيق المفاهيم القانونية آنفة الذكر علي مدونات الحكم الطعين  

 ..قــد لحــق بالمــدعي بــالحق المــدني بــأن ثمــة ضــرر للقــول المرســل التــي أوردتهــا شــأن األســباب 

وال يوـجـد أي دلـيـل ـمـادي .. يتضـح وبـجـالء ـتـام أن ـهـذا الـقـول ال ـسـند وال صــدى ـلـه ـفـي األوراق 

المحكمــة بـطـالن الحـكـم الطـعـين لـعـدم إلـمـام ـبـل أن ـيـنم مــن ذاـتـه .. ومعتـبـر عـلـي صــحته ملـمـوس 

ًوهـو األمـر الـذي يجعـل حكمهـا خليقـا وظروفهـا ومالبسـاتها بصحيح عناصر الواقعة التي أصدرته 
 :ًوذلك كله وفقا لألسانيد اآلتية.. ٕبالتصويب والتصحيح وذلك بنقضه والغائه 

 األول السند 
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 وحيث أن املدعي باحلق املدني
�����������������������"#����

��א���������3ن�#/����-������א
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 ذلك كان ملا 
يتضح أن المدعى بالحق المدني لم يدع أن .. ومن صريح عبارات اإلقرار آنف الذكر  

بالتزوير بل أقر بأن ادعائه .. ثمة ضرر مادي أو معنوي أو مباشر أو غير مباشر قد أصابه 

مما يؤكد أنه مقر بصحة الصلب وهو .. ينحصر فقط في التوقيع المذيل به محضر  االجتماع 

 ٣٣,٥إلي % ٥٠ ، وتخفيض حصته من ؟؟؟؟؟؟ث تعديل في أنصبة الشركاء في شركة وحد

 .وأنه قد تم إبعاده عن حصة اإلدارة والتوقيع % 

  معهوهو األمر الذي يكون
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  أصله من املتهم الثاني املقدم؟؟؟؟؟؟علي العقد املؤرخ 

 املذيل به هذا العقد  والذي ثبت بأن املدعى املدني هو الكاتب لتوقيعه

 .كما ثبت صحة توقيعه عليه حبكم نهائي بات 

وهــذا العـقـد تضــمن صــراحة أنـقـاص حصــة الـمـدعي الـمـدني  
 النـسـبة المنتقصــة ةوأـنـه تقاضــي قيـمـ % ٣٣,٥إـلـي % ٥٠ـمـن 

 .ًنقدا  % ١٦,٥وقدرها 
أن ـمـا ذـهـب إلـيـه الحـكـم الطـعـين يـخـالف الحقيـقـة .. ؤـكـد بـمـا ال ـيـدع مـجـاآل للشــك ا يوـهـذ

ممـا يؤكـد مخالفتـه لـألوراق ) .. المقدمة من الطاعن أمام محكمة الموضـوع ( واألوراق الرسمية 

 .بما يستوجب نقضه 

 الثالث لسندا
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  تقدم يضمن ظاهراومم
.. بالمـدعي بـالحق المـدني ن مـن أضـرار تـم الـزعم بأنهـا لحقـت أن ما أورده الحكـم الطعـي

ي الواقـع وثـم عـن فهـم المحكمـة مصـدره الحكـم جماعها تخـالف الحقيقـة واألوراق وال سـند لهـا فـ

بمـا أسـلس إلـي تعسـف .. الطعين لعناصر التداعي المطروحة لـديها وللمسـتندات المقدمـة إليهـا 

 .قضاء بما يستوجب إلغائه ونقضه في االستنتاج واالستدالل يبطل هذا ال

 الوجه الثالث 

وأخـطـأ يف االـسـتنباط حينـمـا قـضـي بإداـنـة احلـكـم الطـعـني أفـسـد يف اـسـتدالله  

الـطـاعن رـغـم أن تـقـارير الـطـب الـشـرعي قطـعـت بأـنـه مل يكـتـب أي ـمـن التوقيـعـات 

املنسوبة للمدعي املدني ، كمـا أن حتريـات املباحـث أكـدت بأنهـا مل تتوصـل لصـحة 

وهذا يؤكد انعدام وجود دليل ضد الطاعن مما يعيب احلكم بإدانته وجيـدر .. عة الواق

 .معه نقضه 

 ففي هذا الشأن استقرت أحكام النقض علي أن 
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 كما قضي كذلك بأن 
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 )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 (

  وأيضا قضي بأن
 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 

 .ته من أدلة التحريات باعتبارها معززة لما ساق

 ) ق٦٠ لسنة ٤٦٦ طعن رقم ٧/١١/١٩٩١نقض (

 ملا كان ذلك 
قد يتضح أنه علي مدونات الحكم الطعين .. القانونية أنفة البيان وبتطبيق جمله المفاهيم  

الطاعن مما هو مسند إليه والتي تؤكد علي براءة محكمة الموضوع تعددت األدلة المطروحة علي 

دون بحث أو فحص أو تمحيص وطرحت تلك األدلة ستنتاج واالستدالل في االإال أنها تعسفت .. 

وهو ما يعيب .. بعدم صحة االتهام الراهن حيال الطاعن منها الحقيقة الجازمة ودونما أن تستنبط 

ومن ضمن تلك األدلة التي لم تعول عليها محكمة الحكم .. الحكم الطعين بالفساد في االستدالل 

 :الطعين ما يلي 

  األول ليلالد 
 ��9
��א�ط�Mא�8���� ��#� ..� 
�&�א�#ز���Cوא�#زو�-6� �وא�ذ+��6+�؟؟؟؟؟�מ�..

����د9و �א���,و-� 2���א�#و�� �-�ن �א����!�� �א��د���(؟؟؟؟؟؟/����9 �א��د�9 �(ط�) و-�ن

�.א�ط�9ن�و	#�-#�

 وقد أنتهي هذا التقرير 

لــم يحــرر أيــا مــن التوقيعــات  .. ؟؟؟؟؟؟/ إلــي أن الطــاعن  
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 .الثابتة بالمحررين موضوع التحقيق  ؟؟؟؟؟؟نسوبة إليالم
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  قد متسكا بأن الطاعن هوحيث أن املذكور ووكيل.. هذا 

 ) ؟؟؟؟؟؟/ للمدعو(هو الكاتب للتوقيعات املنسوبة إليه 

 ألمر الذي كان يستوجب القضاء اوهو .. وحيث ثبت بهتان ذلك 

 برباءة الطاعن مما هو مسند إليه 

�� 
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  الثاني الدليل 
���#� �מ� �9�א�8 Mא�ط� �د�ل؟؟؟؟؟#� ��9د 
ص/-� ���מ �א�����Bא�ذ+ �	�א�8


��ق�א$#"�מ�א���3ل�؟؟؟؟؟؟/�א���دמ��ن�א��#"מ�א�����3#�F��36����������0א����-��א�

 وقد انتهي هذا التقرير 

ـي أن   ـد تعــديل  ؟؟؟؟؟؟/إـل ـت بعـق ـب لتوقيعــه الثاـب ، هــو الكاـت
ص والمؤشــر علـيـه  موضــوع الفحــ؟؟؟؟؟؟الـمـؤرخ ؟؟؟؟؟؟الشــركة 

 )١(منا برقم 
أن عقد التعديل .. وكان الثابت من خالل المستندات المرفقة بهذا الطعن ..  كان ذلك لما 

 . إلي النيابة العامة ؟؟؟؟؟؟/  المقدم بمعرفة المتهم الثاني ؟؟؟؟؟؟المؤرخ 
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 مؤكدا من خالله مبا يلي 
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 حيث أن مجلة ما هو ثابت بهذا العقد و

  ؟؟؟؟؟/ هو ذاته املزعوم إمالئه علي املوظفة 

 واملزعوم بهتانا بأنه مغاير للحقيقة 
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 ملا كان ذلك 
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  الثالث الدليل 
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 انت الواقعة الراهنة ك فإذا
ث التوصل إلي لكان من السهل واليسير علي رجال البحث والمباح.. قد حدثت بالفعل  

قرروا صراحة بأنهم لم .. ا وأن رجال البحث مأ.. مدي صحتها وتفاصيلها وظروفها ومالبساتها 

 :األمر الذي يؤكد األمور اآلتية.. يستطيعوا التوصل إلي صحة الواقعة 
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ن لتحريات يالطعيضحي ظاهرا أن تجاهل الحكم .. ومن جملة ما تقدم .. ومن ثم  

بما يستوجب إلغاء .. فيه تعسف شديد في االستدالل وخطأ جسيم في االستنباط .. المباحث 

 ونقض الحكم الطعين 
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  الرابع الدليل 
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 فاملستقر عليه يف قضاء النقض يف هذا الشأن أن 
ال يكفي بذاته في التزوير ، ولكنه صاحب المصلحة المتهم بالمحرر المزور مجرد تمسك  

 كما –مادام ينكر ارتكابه ويجحد العلم به ير أو االشتراك فيه في ثبوت اقتراف الطاعن التزو

فإن الحكم إذ لم يدلل علي قيام الطاعن باالشتراك في ارتكاب  –الحال في الدعوى المطروحة 

التزوير وعول في إدانته علي توافر القصد الجنائي ، يكون مشوبا بالقصور في التسبيب 

 .اإلعادة والفساد في االستدالل متعينا نقضه و

 )٢٦/٢/٢٠١٦ ق جلسة ٧٦ لسنة ٦٢٣٥١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

 �o��a4دאم�א
�� 
�=�א�� ����;و:�6"@�K�Iqa:�F�&'א.;و��#'��
��l�,6د�א���
�*�M�wא��;و:��6و�א���y'
#�_Gא����.:��Dא����/�	 ��Iن�א.�����

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

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

 ن كذا قضي بأو
بأن عقد البيع سند  أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع إذا كان الثابت باألوراق 

باعتباره مجرد مشروع قد حرر أثناء قيام نزاع بين الطاعن وبين مورث المطعون ضدهم الدعوى 

ورد به ....  ثمة خطابا صادرا من االبن وأن........... أودع بصفة أمانه لدي للصلح لم يتم و

 دفاعا جوهريا يعتبر الدفاع هذا، وكان  العقد لمورث المطعون ضدهم تم بطريق الخطأ أن تسليم

ٕواذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع يمكن أن يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى 

وهو ما ال ليه العقد المكتوب إال بالكتابة القول بعدم جواز إثبات ما يخالف ما أشتمل عمطلقا 

 .يواجه هذا الدفاع مما يعيب الحكم بالقصور المبطل 

 )٤/٤/٢٠٠٢ ق جلسة ٦٢ لسنة ١٦٥٤الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
عن حصة من ني بائعين ومتنازلين دعي المد، والمطاعن أن كال من الوكان الثابت 

عن طاعن حيث أن االتفاق أن يتنازل ال.. ي والثالث نصيبهما في الشركة لصالح المتهمان الثان

علي أن .. من نصيبه % ١٦,٥عن  فيتنازل دعي المدني، وكذلك الممن نصيبه % ١٦,٥

علي هاتين الحصتين ويصبح توزيع راس ) الشريكين الجدد(يحصل المتهمان الثاني والثالث 

 :المال كالتالي 


	�א� −�)�v�I 	�I��"��Iو��*�q)و��*�qE��	* �(��"���٣٣,٥.�٪�
 ٪�.���"����I٣٣,٥	�Iא.�Eא. −

− �IE
R����١٦,٥"��؟؟؟؟؟؟/�א.����א�.�٪ 

− ���
R����١٦,٥"��؟؟؟؟؟؟/�א.����א�.٪ 
والمزعوم ( تمت  في التمسك بالواقعة التيطاعنضح أنه ال يوجد ثمة مصلحة للتومن ثم ي    

إال .. عادة توزيع أنصبة رأس المال ٕوهي واقعة تعديل عقد الشركة األصلي وا) كذبا بأنها مزوره

أنه يتمسك بها لكونها صحيحة وثابتة ويترتب عليها حقوق للمتهمين الثاني والثالث ال يستطيع 

بانعدام أي مصلحة للطاعن في وهذا يقطع وبيقين تام ..  التنصل منها دعي المدنيوال الم

فهي ال تكفي وحدها .. لطاعن وحتى مع الفرض الجدلي بوجود مصلحة ل.. التمسك بذلك العقد 

 .حسبما استقرت أحكام النقض أن تكون دليال علي وجود تزوير .. 

 ملا كان ذلك
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حمكمة املوضوع أخلت حبقوق دفاع الطاعن وغضت الطرف عن العديـد : السبب الرابع 

 كلـه علـي حنـو من الدفوع وأوجه الدفاع املبداة من املدافع عن الطـاعن ، وذلـك

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 

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

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 تندفع به التهمـة أو يتغيـر بـه وجـه الـرأي فـي الـدعوى

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

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 ٢٩ام النقض س  أحك٢٤/٤/١٩٧٨(

 )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 

وع  أو دـفـأـنـه 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 ذلكملا كا
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 فقد استقرت أحكام النقض علي أن 
المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعه أو الرد عليه بمـا يفنـده زعة الطاعن تتضمن في ذاتهـا منا 

دون أن تعـرض ـبـالرد علـي ـمـا قـدم لـهـا ـمـن  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 نقض الحكم المطعون فيه واإلعـادة دون حاجـه لبحـث بـاقي ق الدفاع ،اإلخالل بحو

 .أوجه الطعن 

 )٧/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤٨١١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

 �������������*�	�2Mא.�א�������D.6&�א^G.و���א��	
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  الثابت أن حيث 
فقد أشارت .. لتزوير في حق الطاعن لجريمة اأنه بشأن الدفع بانتفاء الركن المادي  

  ال تقوم علي سند وال دليل مؤداها ردا عليه بعبارة مرسلةمحكمة الموضوع 
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 ملا كان ذلك 
يضحي رد محكمة الموضوع علي الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة في .. ومما تقدم �

 يواكب الحقيقة وال يستند إلي دليل ، وفيه إطراح لجملة الحقائق هو رد مرسل ال.. حق الطاعن 

.. وهو األمر الذي يؤكد قصور الحكم الطعين في الرد علي هذا الدفع .. والثوابت أنفة البيان 

 .بما يؤكد عيب اإلخالل بحقوق الدفاع 
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  الثاني الوجه 
����0,�/����د��9א���#����د�א��,������c-ذ���א�د�
	מ�א�ط��ن�א�د��Gא���8�Lא��..


"��א�
	מ�א�ط��ن������وא
د�Jدون��0אد�6و�د�و���6-����א�د�وع�6و���א�د��ع���د�ط

�א���ض� ��	
�� ��ز�� ��� �و!و ،� �"��0� �و�ط�2 �"-� 6
�ط2� ��	
�א�� �6ن ��0� �8�� ��� 6و

�א��و���9ن��א�-���
��א�
	מ�و�P	د��M�9אI(4ل�-
ق�א�د��ع�

  قضاء النقض بأنأن املستقر عليه يف
 وقصـور ذلـك أو إيـراده يعـد إخـالل بحـق الـدفاع للـدفاع الجـوهري للمـتهم عدم تعرض الحكم 

أوجــه دفــاع أو دفــوع  أن تــرد علــي مــا أثيــر مــن الطــاعن ومدافعــه مــن أنــه يتعــين علــي المحكمــة

ك وطلبات ورأيها في ذلك مستمد مـن احتـرام حقـوق الـدفاع وسـالمة تسـبيب األحكـام ومخالفـة ذلـ

 .يعد إخالال من المحكمة بحق الدفاع 

 )٣٦٤ ص ٢٦ ، س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ ، ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائي س (

 )٢٩٠ ص ٣٢٠ ، س ٩٨٥ ص ٢٨ ، س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائي س (

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

 كما قضي بأن 
 مادام منكرا للتهمـة ه حقه في البحثوتقسط 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 ٢٤لنقض س  مجموعة أحكام ا٢١/١/١٩٧٣نقض (

 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  المحكمة تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجب علي

  .ٕ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
فع عنه فضال عن أن المدا .. محاكمة الطاعن محاضر جلسات من خاللوكان الثابت  
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أيضا بمذكرة الدفاع المقدمة تمسك  .. الجلسات بمحاضر التي سطرهابالدفوع الشفوية تمسكه 

 .منه والتي تكونت من عدد خمسة وخمسون صفحة مستمسكا بكل ما جاء فيها 

 وبرغم ذلك ورغم بطالن احلكم الطعني 

 وعدم فهمه لعناصر االتهام املاثل 
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إلطراح كافة دفاع وأوجه وهذه العبارة المجملة المجهلة ال تصلح سندا .. لما كان ذلك �

حيث أنه ال .. بمذكرة الدفاع أو الواردة  محاضر الجلسات  فيسواء المشار إليهادفاع الطاعن 

يعقل وال يتصور وال يستساغ أن تكون تلك المذكرة التي تجاوزت الخمسين صفحة لم تشتمل 

علي كلمة واحدة أو جملة واحدة أو دفع واحد يستأهل من محكمة الموضوع عناء الرد والفحص 

شتملت المذكرة علي عده دفوع جوهرية وأدلة فقد ا .. بل علي العكس تماما!! والبحث ؟؟ 

مجرد (اإلطالع إال أن محكمة الموضوع لم تكلف نفسها عناء علي براءة الطاعن قاطعة 

 :التي منها ما يلي علي هذه الدفوع الجوهرية ) اإلطالع

  األول الدفع 
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  الثاني الدفع 
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  ثالثال الدفع 
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  رابعال الدفع 
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  تقدم ما كان ملا 
ن المدافع عن الطاعن قد طرح كافة هذه الدفوع وأوجه الدفاع وأسهب في إسنادها وكا�

بما يجزم بتحقق هذه الدفوع جميعها وبما .. القانوني والقضائي وتطبيقها علي الواقعة الراهنة 

إال أن محكمة الحكم الطعين قد .. كان يستوجب القضاء ببراءة الطاعن مما هو مسند إليه 

 .الدفوع إجماال وبدون فحص أو تمحيص طرحت جماع هذه 

 وبدون بيان ماهيتها 
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  ثالثال الوجه 
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 فقد قضت حمكمة النقض بأن 
ـقـد قصــد ـبـه تـكـذيب ـشـاهد اإلثـبـات وـمـن ـشـأنه ـلـو صــح أن يغـيـر ـبـه وـجـه إذا كـان اـلـدفاع  

لزامـا علـي المحكمـة أن تمحصـه وتقسـطه حقـه بتحقيـق تجريـه بلوغـا إلـي  في الدعوى كان الرأي

أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكـان مـا   ترد عليه بما يدحضه أن هي رأت طرحهو فيه أغاية األمر

أوردته ردا عليه بقالة االطمئنان إلي أقوال الشاهد فهو غير سائغ لما ينطوي عليـه مـن مصـادرة 

 .الدفاع فإن حكمها يكون معيبا 

 )٧١٤ – ١٢٤ – ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (

 كما قضي بأن 
 في المحكمةتجريها تي العلى التحقيقات نما تبني  أنها إةالمحاكمات الجنائيألصل في ا 

ن أوعليها  مواجهه الخصوم يوتسمع من خاللها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فالجلسة 

 الشهادة ألداء بالقوة ولو ٕواحضاره بالبحث عن الشاهد تأمروان  همأموريتداء أ يتعاون الدفاع ف

 تمسكه بوجوب فيع  الدفاأحقيه قد بنت المحكمة مجلس القضاء مادامت في يدلي بشهادته حتى

 مناقشته 

 )ق ٥٠ لسنه ١٩١٦ طعن ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/١٢/١٩٨٥نقض ( 

 ذلك املبدأ اهلام أيضا تأكيدا إلرساء وقضى 
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  )١٧٦-١٨٦ - ٢ عمر ج ة مجموعه القواعد القانوني٢٨/٣/٣٨نقض ( 
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 ملا كان ذلك 
علي ما تم تسطيره علي أوجه حوافظ القانونية أنفة البيان وبتطبيق جملة المفاهيم  

يتضح أنه قد تمسك باستدعاء المدعي بالحق المدني .. المقدمة من الطاعن المستندات 

.. وعلي األخص .. الماثل لمناقشته حول واقعات االتهام ) بوصفه شاهد اإلثبات األول(شخصيا 

من أنه لم يصب الثالثة من تحقيقات النيابة العامة إقرار صريح بالصفحة ما ورد علي لسانه من 

 .بثمة ضرر ولم يتأثر مركزه القانوني في الشركة 

 وكذا مناقشته حول ثبوت علمه ورضائه 

 ء وتوقيعه علي عقد تعديل أنصبة الشركا

  ؟؟؟؟؟؟وحق اإلدارة والتوقيع املؤرخ 
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 وحيث أن املتواتر عليه يف قضاء النقض أنه 
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 )٧/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٥٢٩٥الطعن رقم (

 )٧/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٠٧٥الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك
فإنه ..  محكمتنا العليا علي النحو الثابت بالحكم عاليـة لما استقرت عليهوبمفهوم المخالفة  

قبـل الطـاعن علـي ثبـوت االتهـام وماديـه ومعتبـرة من بيان أدلة قاطعة المطعون فيه إذا خال الحكم 

فــإن محكمــة الموضــوع تكــون ملزمــة ببحــث إنكــار ..  كمــا هــو الحــال فــي الحكــم المطعــون فيــه –

ٕواال .. المطروحة منه ومن مدافعه علي نفي التهمـة عنـه المتهم لما هو مسند إليه وبحث أدلته 

 .شاب حكمها اإلخالل الجسيم بحقوق الدفاع 

 البناء علي ما تقدم وب
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 هذا

 وـبــرغم عيوـبــها الحـــال  الطعـــين عـلــي الطـــاعن وهـــو عـلــي هـــذوحـيــث أن ـفــي تنفـيــذ الحـكــم 

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

 وحيث توافرت اجلدية واالستعجال
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 بناء عليه

 : عدالة اهليئة املوقرة احلكم يلتمس الطاعن من
 .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

مديـنـة نصــر ات  جناـيـ؟؟؟؟؟ لســنة ؟؟؟؟؟ رقــم وـفـي الموضــوع ـبـنقض الحـكـم المطـعـون فـيـه: ثالـثـا 

 . ؟؟؟؟؟در بجلسة الصا؟؟؟؟؟شرق  كلي ؟؟؟؟؟لسنة  ؟؟؟؟؟المقيد برقم 

 والقضاء جمددا
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 .المطعون فيه الحكم وجهه لمحكمة النقض من صورة رسمية م −١

محاكـمـة الطــاعن أمــام محكمــة محاضــر جلســات موجهــه لمحكمــة اـلـنقض مــن صــورة رســمية  −٢

 .الموضوع  

مـــع صــــورة  (ولـــياألمـــن وجـــه حافظـــة المســـتندات موجهـــه لمحكمـــة الـــنقض صـــورة رســـمية  −٣

 .وضوع  من الطاعن أمام محكمة الم والمقدمة)ضوئية من المستند

رفـق بهـا صـورة وم (انيـةالثمستندات المن وجه حافظة موجهه لمحكمة النقض صورة رسمية  −٤

 .من الطاعن أمام محكمة الموضوع مقدمة وال) ضوئية من المستندات

 .  الموضوع محكمة من الطاعن إلي مة دفاع المقدصورة من مذكرة ال −٥

 وكيل الطاعن                       

 

�بالنقض     المحامي    


