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 ملوضوعا
 وسابق عليه  -/-/-اتهمت النيابة العامة المتهم بزعم أنه بتاريخ 

فــاتورتي فحــص ودفــع رســوم عــالج منســوب صــدورها (ارتكــب تزويــرا فــي محــررين رســميين  -١
ـبـأن ـقـام باصــطناعها عـلـي غـرار المحــررات الصــحيحة وأثـبـت بـهـا عـلـي ) ... إلـي مستشــفي 

جتــه بتلــك المستشــفي مقابــل مبــالغ نقديــة ووضــع خــالف الحقيقــة عمــل فحوصــات طبيــة لزو
ختم مزور عليهمـا نسـبة زورا لتلـك الجهـة وكـان ذلـك بأسـلوب المسـح الضـوئي الملـون علـي 

 .النحو المبين باألوراق 

اســــتعمل المحــــررين الرســــميين ســــالفي البيــــان فيمــــا زورا مــــن أجلــــه بــــأن اجــــتح بهمــــا لــــدي  -٢
مــة محــل الوصــف الثالــث عـلـي النحــو المبــين إلعمــال أثرهمــا فــي ارتكــاب الجري... /المــدعو

 .باألوراق 

...  شــرع فــي االســتيالء علــي المبلــغ النقــدي المبــين قــدره بــاألوراق والمملــوك للمجنــي عليــه  -٣
وـكـان ذـلـك باســتعمال طرـيـق احتيالـيـة ـبـأن أوهـمـه ـبـأن زوجـتـه خضــعت للعــالج ـفـي مستشــفي 

ودعـــم ) تي وخمســـون درهـــمســـتة آالف ومـــائ( درهـــم ٦٢٥٠وأن تكـــاليف العـــالج بلغـــت .... 
ذلــك بتســليمه المحــررين المــزورين ســالفي البيــان وكــان مــن شــأن ذلــك خــداع المجنــي عليــه 
وحمله علي تسليم المبلغ وأوقف أثر الجريمة لسبب ال دخل إلرادته فيه وهـو ضـبطه متلبسـا 

لف بالجريمة حال تقديمه المحـررين المـزورين واسـتالمه المبلـغ النقـدي مـن المجنـي عليـه سـا
 .الذكر علي النحو المبين باألوراق 

 حقيقة واقعات االتهام املاثل 
لواقعــات هــذا االتهــام صــورة مغــايرة تمامــا لمــا ســطر ـبـاألوراق بغــرض إلصــاق اتهــام مكــذوب 

فمـا كـان مـن األخيـر إال .. بالمتهم والنيل منه لمجرد أنه تجرأ وأقام بالغـا ضـد نجلـي المجنـي عليـه 
إليقـاع بـالمتهم فـي بـراثن هـذا االتهـام المبتـور سـنده نكايـة وكيـدا لـه علـي فعلتـه التفكير والتدبير فـي ا

فقــد كــان .. وهــي إبالغــه الســلطات ضــد نجليــه ..  مــن وجهــة نظــر المجـنـي عليــه طبعــا ..الشــنعاء 
وال يـبـــدي امتعاضــــا أو .. راضــــيا وأن يتجــــرع اـلـــذل صــــاغرا ) أمــــام زوجـتـــه(علـيـــه أن يتقـبـــل إهانـتـــه 

 !!!!!.ذلك كله لينال رضا المجني عليه ونجليه .. ة بحقه اعتراضا أو مطالب
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 فقد بدأت الواقعة 
حينمــا تعــرض نجلــي المجنــي عليــه للمــتهم وزوجتــه حــال ســيرهما وقيــام نجلــي المجنــي عليــه 

 لســنة  جــزاء ...باالعـتـداء عـلـي المــتهم وزوجـتـه بالضــرب والســب األمــر اـلـذي ـقـدم عـنـه اـلـبالغ رـقـم 
وتـم تحوـيـل الـمـتهم وزوجتـه إـلـي مستشــفي .. ٕـلـذين تـم ضــبطهما وايقافهـمـا ضـد نجـلـي المجنـي علـيـه ال

 .الرحبة لتوقيع الكشف الطبي عليهما

 وأبان حتقيقات النيابة العامة .. هذا 
في البالغ المذكور حضر المجني عليه شخصيا وقدم اعتـذارا للمـتهم وزوجتـه باألصـالة عـن  

..  التـنـازل عــن هــذا اـلـبالغ حـتـى يخـلـي ســبيل نجلـيـه راجـيـا مــن المــتهم.. نفســه وباإلناـبـة عــن نجلـيـه 
 .مقابل أي ترضية يقبلها المتهم 

 وهنا 
أخبره المتهم بأنه وزوجته ليس بهما إصابات جسدية شديدة ولكن زوجته قد أصيبت بصـدمة  

وهــو ـمــا ســيكبده مـبــالغ .. عصــبية جــراء ـمــا حــدث ـمــن نجليــه بـمــا يتطلــب خضـــوعها لعــالج نفســـي 
 .باهظة

Bني عليه فأبدي ا 
ومـنح المـتهم بطاقـة .. كامل استعداده لتحمل ثمة تكاليف أو مصـاريف لعـالج زوجـة المـتهم  

ـمــدون عليـهــا عـنــوان المعـــرض الخـــاص ـبــه وهاتـفــه ورـقــم الـفــاكس لالتصـــال ـبــه وأخـبــاره بمصـــروفات 
أن وأمام هذا الوعد الصـريح وأمـام جـاء الشـيخ لـه لـم يجـد مناصـا سـوي . العالج الذي سوف يتكبده 

 .يقبل التنازل عن بالغه 

 وبالفعل 
فقــررت .. تقــدم المــتهم وزوجـتـه بالتنــازل عــن اـلـبالغ المقــدم منهمــا ضــد نجلــي المجـنـي عليــه  

 .النيابة إخالء سبيلهما بناء علي ذلك 

 وعقب ذلك
توجــــه المــــتهم إلــــي مستشــــفي الرحبــــة واستفســــر عــــن مصــــروفات وتكــــاليف العــــالج النفســــي  

 .وبالفعل حصل علي هذه األسعار والتكاليف .. مئنان علي حالة زوجته واألشعات الالزمة لالط
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 وعاد إيل منزله
وقـــام بكتاـبــة هـــذه األســـعار عـلــي الحاســـوب الخـــاص ـبــه مـــدونا عليهـــا اســـم زوجـتــه وتكـــاليف 

 ... خاص بمستشفي " عرض أسعار"عالجها المطلوبة وذلك علي شكل 

 ثم قام املتهم 
ه بأنـــه حصـــل علـــي عـــرض بأســـعار تكلفـــة العـــالج الـــذي ٕباالتصـــال بـــالمجني عليـــه وابالغـــ 

 .تحتاجه زوجته وأنه سوف يرسل هذا العرض إليه بطريق الفاكس 

 وبالفعل 
قام المتهم بإرسال عرض األسعار هذا إلي المجني عليه عن طريق الفـاكس وانتظـر اتصـاال  

 .منه للحضور واستالم المبالغ المذكورة بهذا العرض 

  أن الورقتان املرسلتان إيل اBني عليهوبرغم وضوح.. هذا 

 ) دون سبب(هما حمض عرض أسعار إال أنه ظن 

 ...أنهما فاتورتني منسوب صدورهما ملستشفي 

 وكأنه وجد ضالته لالنتقام من املتهم 

 جراء سبق إبالغه ضد جنلية وحبسهما بسببه 

 وبعد العبث يف هاتني الورقتني 
حســب وصــف ســالفي (الغ عــن تلقيهمــا هــاتين الفــاتورتين فأرســل نجليــه إلــي المستشــفي لإلبــ 
فمـا كـان مـن المـوظفين المسـئولين بالمستشـفي .. وأنهما يشكوان غلـو األسـعار المدونـة بهمـا ) الذكر

 .سوي أن أوضحا لهما بأن هاتين الورقتين ليستا صادرتين من المستشفي 

 وأن الفواتري الصادرة عن هذه املستشفي 

 وموضوعا عن هاتني الورقتني ختتلف متاما شكال 
نجــح المجـنـي عليـه ونجلـيـه ـفـي اـلـدفع بمـوظفي هــذه المستشــفي للتـقـدم ـبـالبالغ .. وبطريقـة ـمـا  

 فــي واقعــة هــي األولــي مــن نوعهــا حيــث أن هــؤالء الموظفــون كــان يكفــيهم أن –محــل هــذا االتهــام 
 هــذه المستشــفي ـلـم الســيما وأن.. وكـفـي يوضــحوا لمـقـدمي اـلـورقتين عــدم صــدورهما عــن المستشــفي 
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 إال أن مــا حــدث أن قــام مــوظفي المستشــفي ولســبب –يطلــب منهــا ثمــة شــيء أو تضــار فــي شــيء 
ـلـم يتـقـدم ) أو هـكـذا وصــفته النياـبـة ـبـاألوراق(مجهـول بالتـقـدم بـهـذا اـلـبالغ رغــم أن المجـنـي علـيـه ذاتـه 

 !!!!!!.العفو عن المتهم ) علي حد زعمه(بثمة بالغ بل أنه طلب 

  الواقعة األكثر غرابة يف األوراق ومل تكن هذه

 بل األكثر من ذلك 
أنه برغم وضوح زور وبهتان االتهام المسند للمتهم وأن الورقتـان المزعـوم تزويرهمـا والمزعـوم  

بـإقرار (مـا همـا سـوي عـرض أسـعار ولـيس بهمـا ثمـة داللـه علـي كونهمـا فـاتورتين .. أنهما فاتورتين 
 بالمخالفـة –م عـدم اختصـاص النيابـة التـي أخـذت علـي عاتقهـا وبـرغ) .. موظفي المستشـفي أنفسـهم

ٕ التحقيق في هـذا االتهـام واصـدار أذونـات التفتـيش والقـبض وغيرهـا مـن إجـراءات التحقيـق –للقانون 
وـبـرغم أن االتهــام الماـثـل برمـتـه .. عـلـي خــالف قواعــد االختصــاص المكــاني المتعلـقـة بالنظــام العــام 

 .السند إال أن النيابة أصرت علي تقديم المتهم للمحاكمة جاء معيبا ومتهاترا ومهلهل 

 ومع ذلك 
فإن المتهم علي يقين من أن األمر أمام عدالة المحكمة المـوقرة سـيختلف السـيما وأن براءتـه 

 لها من الدالئل والحقائق التي يشرف المتهم بإيضاحها تفصيال وتأصيال في دفاعه التالي 

 لدفاعا

كاـفـة إـجـراءات التحقـيـق بداـيـة ـمـن تلـقـي اـلـبالغ وإـصـدار اإلذن اـلـدفع ـبـبطالن : أوال 

بالقبض علي املتهم والقيـام بضـبطه ثـم اإلذن بتفتـيش منزلـه وإمتـام ذلـك 

وصوال للتحقيق مع املتهم وذلك لكون هذه اإلجراءات وصمت مبخالفة القـانون 

د واألوراق فضال عن أنها وصمت بعدم اختصاص القائم بها والئيـا وتعلـق قواعـ

 .االختصاص بالنظام العام 

 بطالن إجراءات تلقي الـبالغ والقـبض علـي املـتهم وإصـدار اإلذن بـذلك وتنفيـذه -١

ملخالفة ذلك للقانون وعدم ابتنائه علي أسس تربره ملخالفته قواعـد االختصـاص 

 املكاني املتعلقة بالنظام العام 



 

 البريد االلكتروني Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.com عمارة برج الجيزة القبلي

 www.HamdyKhalifa.com ٠١٠٩٨١٢٢٠٣٣ - ٠١٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل 

   ٣٥٧٢٤٤٤٤ : ليفونت

 - ٦ - ٣٥٧٢٩٥٠٧ :فاكس 

 

ك بدون إجراء مثة حتريـات بطالن القبض علي املتهم وإصدار اإلذن بذل: السبب األول 

 جدية حول الواقعة 

  من الدستور نصت علي أن ٢٦فإن املادة .. بداية 
أو تفتيشــه أو حجــزه وال يجــوز القـبض عـلـي أحـد الحريـة الشخصــية مكفولـة لجمـيـع المـواطنين  

 .وال يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة إال وفق أحكام القانون أو حبسه 

 طبيقا لذلك وت

 نصت املادة الثانية من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن 
كمــا ال .. ال يجــوز توقـيـع عقوـبـة جزائـيـة عـلـي أي شــخص إال بعــد ثـبـوت إدانـتـه وفـقـا للـقـانون  

يجوز القبض علي أحد أو تفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه إال فـي األحـوال وبالشـروط المنصـوص عليهـا 
 ..........بالقانون 

  من ذات القانون علي أن ٤٥نصت املادة كما 
لمــأمور الضــبط القضــائي أن يــأمر بــالقبض علــي المــتهم الحاضــر الــذي توجــد دالئــل كافيــة  

 .... علي ارتكابه جريمة 

  علي أن ٤٦ونصت املادة 
ٕيـكـن الـمـتهم حاضــرا جــاز لـمـأمور الضــبط القضــائي أن يصــدر أـمـرا بضــبطه واحضــاره إذا لـم  

 ....... ويذكر ذلك 

 ملا كان ذلك
ومــن خــالل نصــوص المــواد ســالفة الــذكر ومــا اســتقر عليــه الفقــه والقضــاء يتضــح أن منــاط  

أمـــا إذا ـلــم .. وشـــرط الـقــبض عـلــي أي إنســـان أن تـتــوافر مـــن اـلــدالئل الكافـيــة عـلــي ارتكاـبــه جريمـــة 
 .تتوافر هذه الدالئل أو كانت غير كافية إلثبات ارتكابه جريمة فال يجوز القبض عليه

 هذا
وحـيـــث أن الثاـبـــت ـبـــاألوراق أن اـلـــبالغ محــــل االتهــــام الماـثـــل قــــدم ـبـــداءة مــــن أحــــد مــــوظفي  

ليا بأقوال ال سند عليها وال دليل فقط محض أقوال مرسلة ذكر مـن خاللهـا اسـم المـتهم مدمستشفي ال
 .نقال عن نجل المجني عليه 
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هم أخــــر تمــــام وهــــو مســــئول الماليــــة بــــذات المستشــــفي ذكــــر أســــم مــــت.. ../ وبســــؤال الســــيد  
  ..../يدعي

 وبسؤال
قرر بذات مـا جـاء بـالبالغ متناقضـا بشـأن المبلـغ محـل هـذا االتهـام إذ .. نجل المجني عليه  

 درهــم فــي حــين أن الثابــت مــن الورقــة أنهــا مــدون عليهــا ٤٨٠٠قــرر بــأن الورقــة كــان مــدون عليهــا 
 . درهم ٦٢٥٠

 هذا 
فضــال عــن وجــود خصــومه ســابقة بــين ورغــم وجــود تنــاقض واضــح فــي أقــوال ســالفي الــذكر  

المــتهم وـبــين الشـــاهد األخـيــر بمــا ـيــدعو للشـــك والرـيــب ـفــي االتهــام برمـتــه وأن للواقـعــة صـــورة أخـــري 
 .تغاير ما يحاول سالفوا الذكر وصفه بالمخالفة للحقيقة 

 وبرغم عدم وجود مثة حتريات 
 بعـــد القـــبض علـــي  أي-/-/-أجريـــت بـــاألوراق إذ أن أول تحريـــات مبدئيـــة أجريـــت بتـــاريخ  

  .-/-/-المتهم بحوالي عشرة أيام كاملة إذ أن القبض قد تم بتاريخ 

 وعلي الرغم مما تقدم .. هذا 
.. ومــن عــدم وجــود ثمــة دالـئـل كافـيـة عـلـي صــحة االتهــام المنســوب زورا وبهتاـنـا إـلـي المــتهم  

سـتدراج المـتهم والقـبض قد أصدر اإلذن بالتنسيق مع المجني عليه ال... وكيل نيابة / إال أن السيد 
عليه وهو األمـر الـذي يعيـب هـذا اإلجـراء بـالبطالن لمخالفتـه القـانون لعـدم إبتنـاؤه علـي دالئـل كافيـة 

 .علي صحة االتهام المسند للمتهم السيما وأنه قد تم القبض علي المتهم بناء هذا اإلجراء الباطل 

مثة حالة من حاالت التلـبس بطالن القبض علي املتهم النتفاء وجود : السبب الثاني 

 .حقيقية حيث أن حالة التلبس املزعومة باألوراق خمتلقه 

 بداية 
ـفـإن تـقـدير .. ـفـإن التـلـبس صــفة متعلـقـة ـبـذات الجريمــة وتالزمهــا وليســت صــفة ـتـالزم المــتهم  

 .ٕتوافر حالة التلبس تحت رقابة واشراف محكمة الموضوع 
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 قوهلا بأنومن أحكام حمكمة التمييز يف هذا اخلصوص 
مــن المـقـرر أـنـه ال يضــير العداـلـة إـفـالت مجــرم مــن العـقـاب بـقـدر مــا يضــيرها االفتـئـات عـلـي  

حريات النـاس والقـبض علـيهم وتفتيشـهم بـدون وجـه حـق وقـد اسـتقر قضـاء هـذه المحكمـة أن التلـبس 
 حالــة تــالزم الجريمــة ذاتهــا ال شــخص مرتكبهــا كمــا أن الــدالئل التــي تســوغ لرجــل الضــبط القضــائي

 مــن قــانون اإلجــراءات الجزائيــة ومبلــغ كفايتهــا ٤٥القــبض علــي المــتهم وتفتيشــه كمــا وردت بالمــادة 
يكـــون بـــداءة لرجـــل الضـــبط القضـــائي علـــي أن يكـــون تقـــديره خاضـــعا لرقابـــة ســـلطة التحقيـــق تحـــت 
إشـراف محكـمـة الموضــوع عـلـي أنـه يتـعـين عـلـي ـمـأمور الضــبط أن يـورد ـفـي محضــر الضــبط ماهـيـة 

 .ي الحظها أو شاهدها وسوغت له إجراء القبض الدالئل الت
 )٤/٢/٢٠٠٨ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٤٨٥الطعن التمييز رقم (

 ملا كان ما تقدم 
وكان الثابت من خالل مطالعة أوراق االتهام الماثل عدم توافر ثمة حالة من حـاالت التلـبس  

 ـبـــالقبض باالتـفـــاق ذـلـــك أن الحاـلـــة الموصــــوفة ـبـــاألوراق هــــي مــــن صــــنع وـتـــدبير الضــــابط الـقـــائم.. 
 .والتواطؤ مع المجني عليه لإليقاع بالمتهم 

 فالثابت أن اجلرمية املسندة للمتهم 
فــي حــين أن واقعــة .. والمزعــوم تلبســه بهــا هــي جريمــة تزوـيـر فــاتورتين منســوبتين لمستشــفي  

ضـبط الضبط لم تسفر عن ثمة دالئل تؤكد تلـبس المـتهم بهـذه الجريمـة الواهيـة حتـى يحـق لمـأمور ال
 .القبض عليه بزعم أنه متلبسا 

 فمنذ فجر التحقيقات 
 بـــأن الـــورقتين المزعـــوم تزويرهمـــا ليســـت – وفقـــا لمـــا هـــو ثابـــت بـــاألوراق –والمـــتهم يتمســـك  

 .ٕمستشفي وانما هما مجرد عرض أسعار الفاتورتين صادرتين من 

 وبناء علي ذلك 
 .لغ المدون بعرض األسعار فقد توجه إلي المعرض الخاص بالمجني عليه الستالم المب 

 فكافة األوراق والدالئل مؤكده 
ـبـأن زوجــة المــتهم ـلـم تكــن قــد تلقــت أي عــالج بعــد حـتـى يمكــن القــول ـبـأن اـلـورقتين المزعــوم 
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ٕوانمــا الحقــائق أكــدت بــأن المجنــي عليــه وعــد المــتهم بســداد .. تزويرهمــا همــا فــاتورتين تــم ســدادهما 
 .ها المتهم في عالج زوجته يتكبدسوف المصروفات والتكاليف التي 

 لذلك قام املتهم 
بعمل عرض األسعار سالف الذكر وتقديمه للمجني عليه الـذي أختلـق واقعـة ال سـند لهـا فـي  

وقـام باإليقـاع بـالمتهم .. األوراق وزعم أن هاتين الورقتين هي فاتورتين منسوب صدورهما لمستشفي 
وبنــاء .. يســدد مــا هــو مــدون بعــرض األســعار بــزعم موافقتــه علــي عــرض األســعار واســتعداده ألن 

 .علي هذا الوهم توجه المتهم الستالم المبلغ 

 ملا كان ذلك 
وحيث أن الثابـت أن وقـت القـبض علـي المـتهم لـم يكـن قـد ثبـت أن هـاتين الـورقتين مـزورتين  

ثمـة مبـرر ينتفـي .. ومـن ثـم .. ولم تكن هناك ثمة دالئل كافية علي أن المتهم هو القـائم بتزويرهمـا 
 .للقبض علي المتهم والزعم بوجود حالة تلبس واهية وغير حقيقية ومختلقة 

 .وهو األمر الذي يبطل القبض علي المتهم النتفاء وجود حالة من حاالت التلبس  

بطالن القبض علـي املـتهم لعـدم اختصـاص مصـدر اإلذن بـالقبض : السبب الثالث 

 لقبض مكانيا بإجرائه مكانيا بإصداره وعدم  اختصاص القائم با

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ١٤٢فقد نصت املادة . بداية 
 .يتعين االختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة 

 نأالتعليمات القضائية على  من١٥٩صت املادة وكذا ن
يمـة قعت به الجريمة التامة وفـي حالـة الشـروع تعتبـر الجر وتعين االختصاص بالمكان الذيي

 .أي عمل من أعمال البدء في التنفيذ قد وقعت في كل محل وقع فيه

 وقواعد االختصاص املكاني من النظام العام.. هذا 

 ذلك أن املستقر عليه يف أحكام حمكمة التمييز أنه 
المقرر في قضاء هذه المحكمـة أن القواعـد المتعلقـة باالختصـاص مـن المسـائل الجزائيـة بمـا  

 .تصاص المكاني هي من النظام العام فيها قاعدة االخ
 ) قضائية عليا نقض جزائي٢٩ لسنة ٨الطعن رقم (
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 ليس هذا فحسب 

 صراحة بأن  من قانون اإلجراءات اجلزائية ٢٢٢املادة بل نصت 
إذا كـــان اـلــبطالن راجعـــا لعـــدم مراعـــاة أحكـــام الـقــانون المتعلـقــة بتشـــكيل المحكمـــة أو بواليتهـــا 

صاصـها مـن حيـث نـوع الجريمـة المعروضـة عليهـا أو بغيـر ذلـك ممـا هـو للحكم في الـدعوى أو باخت
متعـلـق بالنظــام العــام جــاز التمســك ـبـه ـفـي أـيـة حاـلـة كاـنـت عليهــا اـلـدعوى وتقضــي ـبـه المحكمــة وـلـو 

 .بغير طلب 

 ومن ثم 
ومــن جملــة األصــول القانونيــة ســالفة الــذكر تطبيقــا علــي واقعــات وأوراق االتهــام الماثــل فإنــه  

المـتهم الماثـل أقـر بأنـه قـام بعمـل ) إذا ما فرضـنا جـدال بوجـود جريمـة تزويـر فـي األوراق(يتصح أن 

�א����ن�بمسكنه ) الموصفين بأنهما فاتورتين(عرض األسعار محل االتهام 

  إمارة أبو ظبي –..... 

 ثم قام 

�א����نبإرسالهما عن طريق الفاكس إلي المجني عليه بمحل عمله  

   أبو ظبي -... 

  قام ثم
وكــذا قــام باســتالم المبـلـغ محــل االتفــاق ـثـم ـتـم ) المزعــوم تزيرهمــا(باســتعمال هــذين المحــررين  

 א����نالقبض عليه في المعرض الخاص بالمجني عليه 

   أبو ظبي - ....

 ومن ثم 
 فـإن كافـة أفعالهـا ومالبسـاتها قـد تمـت فـي – علـي فـرض وجـود جريمـة –يتجلى ظـاهرا بأنـه  
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 . ظبي إطار إمارة أبو

 وعلي الرغم من وضوح ذلك 
إال أنـــــه باســـــتقراء أوراق االتهـــــام الماثـــــل يتضـــــح أن كافـــــة إجراءاتـــــه اتخـــــذت بمعرفـــــة غيـــــر  

 :متخصصين مكانيا باتخاذها وذلك علي التفصيل التالي 

א������מ���
	���ل������س�/ فـقـد ـقـام اـلـبالغ محــل االتهــام الماـثـل إـلـي الســيد األســتاذ .. بداـيـة  

  لسؤال أطراف البالغ 	��ز���ط��א�����الذي قرر سيادته بإحالة البالغ إلي .  .������א�����

 وبالفعل 
بإصــدار أمــره إـلـي الســيد ) مــدير ـفـرع التحقـيـق بمركــز شــرطة الرحـبـة(... / ـقـام الســيد النقـيـب 

.... تـم سـؤال  المستشـار القـانوني لشـركة . وبالفعـل .. لسـؤال مقـدم الـبالغ ) بذات المركـز(المحقق 
 وأدلي كال منهمـا بـدلوه فـي –مستشفي الوكذا تم سؤال السيد رئيس المالية في .. خدمات الصحية لل

 .ثم تم سؤال نجل المجني عليه . األوراق 

 وعقب ذلك 
فقــد تــم عــرض األوراق .. ودون إجــراء ثمــة تحريــات للتأكــد مــن صــحة مــا جــاء بهــذا الــبالغ  

مركـــز شـــرطة اـلــذي أصـــدر ســـيادته اإلذن إـلــي .. ة بأعمـــال رـئــيس نياـبــة الرحـبــالـقــائم / عـلــي الســـيد 
بالتنســيق مــع المجنــي عليــه علــي أن يقــوم باالتصــال بــالمتهم ودعوتــه للحضــور الســتالم .. الرحبــة 
 .ومن ثم القبض عليه متلبسا .. المبلغ 

 ونفاذا هلذا اإلذن 
رج عـن بـرغم أن هـذا المكـان يخـفقد تم االنتقال إلي حيث المعـرض الخـاص بـالمجني عليـه   

 .االختصاص المكاني للعاملين بمركز شرطة الرحبة 

 وأسفر هذا اإلجراء الباطل
 .عن ضبط المتهم حال استالمه المبلغ من المجني عليه  

 ومن التفصيل السابق سرده .. هذا 
وبــدون .. ثــم عــرض علــي نيابــة الرحبــة .. يتضــح أن الــبالغ قــدم إلــي مركــز شــرطة الرحبــة  

وهنـــا تجـــاوز العـــاملون بمركـــز شـــرطة الرحبـــة حـــدود .. قبض علـــي المـــتهم تحريـــات جديـــة أدت بـــال
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بـأن انتقلـوا إلـي دائـرة مكانيـة أخـري ال تـدخل .. اختصاصهم وحدود اختصاص اإلذن ذاته ومصـدره 
 .وتم القبض علي المتهم ) أبو ظبي(في اختصاصهم 

 وهو األمر الذي يؤكد وحبق 
ءا مـــن إصـــدار اإلذن بضـــبطه مـــرورا بانتقـــال ـبــد.. أن كافـــة إجـــراءات القـــبض علـــي المـــتهم  

القائمين بالضبط إلي دائرة ال تدخل في اختصاصهم المكاني وصوال إلي القبض علـي المـتهم بـدائرة 
 .كافه هذه اإلجراءات وصمت بالبطالن لعدم اختصاص القائمين بها مكانيا .. أبو ظبي 

 حيث أن املستقر عليه فقها أنه 
ي يجــب أن يتقـيـد عـنـد مباشــرته اإلجــراءات الـتـي تخولهــا ـلـه صــفته أن ـمـأمور الضــبط القضــائ 

 .ويعد ذلك شرطا لصحة إجراءاته بحدود اختصاصه المكاني 

 ويتحقق اختصاص مأمور الضبط القضائي 
وفقــا للســائد فــي قــوانين اإلجــراءات بأحــد معــايير ثالثــة هــي مكــان وقــوع الجريمــة ، أو محــل  

 .هم إقامة المتهم ، أو مكان ضبط المت

 إال أن املشرع 
اإلجرائي في دولة اإلمارات العربية المتحدة رأي أن يقتصر علي معيـار المكـان الـذي وقعـت  

 .فيه الجريمة لتحديد االختصاص المكاني 

 هذا 
فإذا تجاوز مأمور الضبط القضائي حدود اختصاصه المكاني فإن إجراءاته تكون باطلة مـن  

 .الوجهة اإلجرائية 
 )٢٠٠٩ أستاذ القانون الجنائي كلية شرطة أبو ظبي طبعة –رفعت رشوان / د–ستدالل التحري واال(

 وبتطبيق ما تقدم يتضح 
أن مصدر اإلذن بضبط المتهم قد تجاوز حدود اختصاصـه المكـاني بـأن أذن بضـبط المـتهم 

 .بدائرة أبو ظبي الخارجة عن اختصاصه المكاني 

 ومن ثم 
جاوز القائم بالقبض علي المـتهم حـدود اختصاصـه المكـاني فقد ترتب علي هذا التجاوز أن ت 
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 .أيضا إذ قام بضبطه بدائرة أبو ظبي الخارجة عن نطاق اختصاصه المكاني 
وهو األمر الذي يبطـل هـذين اإلجـراءين علـي نحـو واضـح وجلـي بمـا يترتـب عليـه بالضـرورة  

 .إبطال كافة اإلجراءات التالية عليها 

الدخول إيل مسكن املتهم وتفتيشه وضـبط أجهـزة احلاسـوب  بطالن اإلذن الصادر ب-٢

 اخلاصة 

بطـالن هـذا اإلذن ملخالفتـه الثابـت بـاألوراق وزعمـه أنـه ابتنـي علـي : السبب األول 

 حتريات تبني جديتها وجدية جمريها 
.. وكيــل نيابــة الرحبــة / يتضــح أن اإلذن الصــادر مــن الســيد.. بمطالعــة أوراق هــذا االتهــام  

  مساءا بمقر نيابة الرحبة الكلية ٢ر٤٠ الساعة -/-/-ريخ صادر بتا

 فقد استهل هذا اإلذن بقاله 

 بعد اإلطالع علي األوراق وحيث تبني لنا جدية التحريات وجمريها 

 .............لذلك 
 -/-/-مخالـفــة هـــذه القاـلــة ـلــألوراق ذـلــك أن قـبــل ـتــاريخ .. وحـيــث أـنــه مـــن الواضـــح الجـلــي 

 لم تسفر هذه األوراق تماما عن إجراء ثمة تحريات جدية أو غير جدية ) لمتهمتاريخ القبض علي ا(

 بل أن الثابت يقينا 

أن أول تحريات أجريت حول هذه الواقعة المزعومة تمت بتـاريخ  

 أي -/-/- بنــاء علــي تأشــيرة النيابــة العامــة الصــادرة بتــاريخ -/-/-

 بعد صدور اإلذن بدخول مسكن المتهم وتفتيشه 
  من حمضر التحريات وثابت

 .أنها تحريات مبدئية وهذا يعني بأنها أول تحريات تجري بشأن هذه الواقعة  

 وهو ما يتأكد معه 
ٕبأنـه بنـي قـراره واذنـه علـي إطالعـه علـي التحريـات ووصـفها .. وكيل النيابـة / أن قالة السيد  
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 باإلذن لصـادر منـه إلـي حـد فإنه يكون قد خالف األوراق مخالفة جسيمة تنحدر.. ومجريها بالجدية 
 .البطالن 

بطالن اإلذن الصادر بدخول مسكن املتهم وتفتيشـه لصـدوره بـدون : السبب الثاني 

 إجراء حتريات وبدون توافر دالئل كافية علي صحة االتهام املسند للمتهم 
ومن خالل ثبـوت أن أول تحريـات أجريـت فـي أوراق االتهـام الماثـل قـد .. من خالل ما تقدم  

 األمــر الــذي يقطــع بــأن هــذا اإلذن -/-/-وحيــث أن اإلذن صــادر بتــاريخ  .. -/-/-تمــت بتــاريخ 
 .صادر بدون إجراء ثمة تحريات علي واقعات االتهام الماثل 

 .األمر الذي يعيبه أيضا بالبطالن الموجب لبطالن ما تاله من إجراءات  

 أضف إيل ذلك 
) أي بـعــد صـــدور اإلذن المشـــار إلـيــه (-/-/-يخ فإـنــه باســـتقراء التحرـيــات الـتــي أجرـيــت بـتــار 

 يتضح أنها جاءت بنتيجة مفادها 

بالبحث والتحري لم تتوصل تحرياتنا المبدئية عن أي شيء  

أخر يفيد التحقيق غير ما ذكر فـي محضـر اسـتدالالت الشـرطة 

 .وسوف نوافيكم فيما يستجد الحقا 
 وهو ما يتضح معه 

ت يتضــح وبجــالء عــدم قـيـام ثمــة دالـئـل كافـيـة إلثـبـات صــحة بأـنـه أخــذا بمــا ورد بهــذه التحرـيـا
االتهام الماثل قبل المتهم وهو مـا ال يسـوغ ضـبطه أو دخـول مسـكنه أو تفتـيش هـذا المسـكن وضـبط 

 .أي شيء فيه
وهــو األمــر اـلـذي يؤكــد بطــالن هــذا اإلجــراء برمـتـه عـلـي نحــو يجعــل كافــة اإلجــراءات التاليــة 

 .عليه باطلة 
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وكيـل النيابـة مصـدر اإلذن بـدخول مسـكن /  عدم اختصاص السيد :السبب الثالث 

املتهم وتفتيشه مكانيا بإصدار هذا اإلذن مبا يسلس لبطالنه وبطالن مثة دليـل 

 يستمد من إجرائه 
ومع األخذ في االعتبار قواعد االختصاص المكاني سـالفة اإلشـارة إليهـا بصـلب هـذه .. هذا 

 . العام وأنها متعلقة بالنظام.. المذكرة 
مصــدر إذن دخــول مســكن المــتهم (وكـيـل نياـبـة الرحـبـة / وـبـرغم أـنـه ـقـد ثـبـت يقيـنـا أـمـام الســيد 

 .بأن الواقعة برمتها تخرج عن اختصاصه المكاني ) .. وتفتيشه

 وخصوصا عندما قرر املتهم أمامه 
علي جهاز الحاسـوب الخـاص ) أنهما فاتورتين مزورتينالمزعوم (بأنه صنع عرض األسعار  

 .أبو ظبي .... به والموجود بمسكنه الكائن بشارع 

 وبرغم خروج نطاق هذا املسكن 
وكـيــل نيابـــة الرحـبــة إال أنـــه قـــد تجـــاوز ذـلــك كلـــه / عـــن نطـــاق االختصـــاص المكـــاني للســـيد  

 وخالف صحيح القانون فإن ذلك يوصم اإلذن بالبطالن لتجاوز مصدره حدود اختصاصه المكاني 

خول مسكن املتهم وتفتيشه وبطالن مثـة دليـل قـد يسـتمد بطالن د: السبب الرابع 

 من هذا اإلجراء لتجاوز القائم به بدوره حدود اختصاصه املكاني 
وـلـم تكـتـف .. لـم تكـتـف أوراق االتهـام الماـثـل بإنجـاب كاـفـة أوجـه اـلـبطالن المشـار إليـهـا سـلفا  

فتيشـــه وعـــدم اختصـــاص بـــإبراز بطـــالن اإلذن الصـــادر مـــن نيابـــة الرحبـــة بـــدخول مســـكن المـــتهم وت
 .مصدر هذا اإلذن بما يوجب إبطاله 

 بل واستمرت سلسلة حلقات البطالن 
إذا اســـتكملت بقـيــام مـــأموري الضـــبط الـتــابعين لمركـــز شـــرطة الرحـبــة بتنفـيــذ إذن .. وـلــم تنـتــه  

 .متجاوزين بذلك حدود اختصاصهم المكاني  .. بأبو ظبي نيابة الرحبة بمسكن المتهم الكائن 

 لذي يبطل هذا اإلجراء بدوره األمر ا
 .ويبطل بالتبعية وبطريق اللزوم كافة اإلجراءات التالية عليه  
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 هذا 

 وخبصوص مجلة اإلجراءات املعيبة بعيب جتاوز االختصاص املكاني 

 من إذن بالقبض وإجرائه وإذن بالتفتيش وإجرائه 

 فإن هذا العيب ثبت يقينا وبدليل قاطع 

 بة العامة وبورقه من أوراق النيا
وردت أ" مــذكرة عــدم اختصــاص" أصــدرت نيابــة الرحبــة الكليــة مــذكرة أســمتها -/-/-بتــاريخ  

 من خاللها صراحة 
وحـيـث أـنـه لمــا كــان مــا تـقـدم وكاـنـت الواقعــة ارتكـبـت ـفـي مديـنـة أـبـو ظـبـي فإـنـه يتعــين التقرـيـر  

ليـة عمـال بـنص المـادة بعدم اختصـاص نيابـة الرحبـة الكليـة وانعقـاد االختصـاص لنيابـة أبـو ظبـي الك
 . من قانون اإلجراءات الجنائية ١٤٢

 ومن هذه املذكرة 
يتأكـــد وبحـــق أن النيابـــة العامـــة بالرحبـــة أقـــرت واعترفـــت بعـــدم اختصاصـــها مكانيـــا بتحقيـــق  

إال أنهـــا لـــم ..  إصـــالح مـــا فســـد مـــن إجـــراءات – بـــال طائـــل –وحاولـــت .. الواقعـــة محـــل التـــداعي 
 ٕاطل ال يمكن زوال البطالن عنه السيما وان كان متعلق بالنظام العام تستطع ذلك أن اإلجراء الب

 ملا كان ذلك 
ٕوكانــت كافــة اإلجــراءات ســالفة الــذكر مــن إذن القــبض واجرائــه ثــم إذن بــالتفتيش واجرائــه قــد   ٕ

وحـيـث أن ذـلـك متعـلـق بالنظــام .. شــابها اـلـبطالن لتجــاوز حــدود االختصــاص المكــاني للقــائمين بهــا 
 العام

  الذي يؤكداألمر
انهيار االتهام الماثل برمته لقيامه علي إجـراءات باطلـة وواهيـة ومعيبـة بمـا يجـدر معـه بـراءة  

 .المتهم مما هو مسند إليه 
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 إذ أن القاعدة العامة تقول

 ما بني علي باطل فهو باطل

 بطالن استجواب املتهم اBري مبعرفة مأمور الضبط القضائي بتحقيقات الشـرطة -٣

 فته لصريح نص قانون اإلجراءات اجلنائية ملخال

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٦٥فقد نصت املادة 
 .تباشر النيابة العامة التحقيق بنفسها في الجنايات وكذلك في الجنح إذا رأت ذلك  

  من ذات القانون علي أن ٦٨كما نصت املادة 
ط القضائي القيام بعمل معين أو أكثـر مـن بعضو النيابة العامة أن يكلف أحد مأموري الضب 

 ...... عدا استجواب المتهم أعمال التحقيق 

 وهذا عني ما قضت به حمكمة التمييز بقوهلا 

 من قانون اإلجراءات الجنائيـة قـد ٦٨من المقرر أن المادة  

حظرت استجواب المتهم بمعرفة غيـر سـلطة التحقيـق فـال يجـوز 

 الـمـتهم كـمـا ال يجــوز للنياـبـة لـمـأمور الضــبط القضــائي اســتجواب

 .العامة ندب مأمور الضبط القضائي الستجوابه 
 واالستجواب احملظور 

������و	�������������	����و�	���������א	�����מ����د�����א

��	����و��������������������ن���ن�	���א���������������	

���.�"��!����� ذא���
 وكان البني 

 الضــبط القضــائي باســتجواب الطــاعن وســؤاله قــام مــأمور.. مــن مطالعــة األوراق أـنـه بـتـاريخ 
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تفصـــيال عـــن التهـمــة المســـندة إلـيــه وـنــاقش األدـلــة مـمــا يـعــد اســـتجوابه محظـــورا عـلــي ـمــأمور الضـــبط 
 .القضائي 

ٕواذ كان دفاع الطاعن قد تمسك ببطالن استجوابه بمحضـر جمـع االسـتدالالت إال أن الحكـم 
 بهـــذا المحضـــر ممـــا يعيـبــه بمخالـفــة الـقــانون المطعـــون فـيــه تســـاند ـفــي إداـنــة الطـــاعن إـلــي اســـتجوابه

 .والخطأ في تطبيقه 
ذلـك أن األدلـة فـي المـواد .. وال يغني عن ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلـة أخـري 

ومنهـــا مجتمعـــه تتكـــون عقـيــدة المحكمـــة بحـيــث إذا ســـقط .. الجنائـيــة متســـاندة يكمـــل بعضـــها بعضـــا 
بلغ األثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الـذي انتهـت إليـه أحدها أو استبعد تعذر التعرف علي م

 .المحكمة والتعرف علي ما كانت تنتهي إليه لو أنها فطنت إلي هذا الخطأ 
 )٩/١١/٢٠٠٢ جلسة ٢٠٠٢ لسنة ٢٧٠الطعن بالتمييز رقم (

 ملا كان ذلك 
بمجــرد قيامــه ) الضــابط(وكــان الثاـبـت مــن أوراق االتهــام الماـثـل أن مــأمور الضــبط القضــائي  

أكمـل مسلسـل الـبطالن بـأن قـام باسـتجواب ) لألسـباب الموضـحة سـلفا(بالقبض الباطـل علـي المـتهم 
وذـلـك .. المــتهم ومجابهـتـه بأدـلـة االتهــام ومناقشــته فيهــا وســؤاله عــن تفصــيالت التهمــة المســندة إلـيـه 

وذلك ثابـت بـال مـراء  منه ٦٨كله علي نحو يخالف قانون اإلجراءات الجزائية وعلي األخص المادة 
من نوعيه األسئلة التي وجهت للمتهم في هذا االستجواب الباطل التي نورد منهـا علـي سـبيل المثـال 

 ما نصه 

 س
 س
 س
 ح
 س
 س

 ما هي الطريقة التي قمت بها بتزوير الفاتورة موضوع البالغ ؟: 
 هل ساعدك أحد في تزوير الفاتورة ؟: 
 ذلك ؟ما هي األداة التي استخدمتها في : 
 لمن يعود الفاكس الذي قمت باإلرسال منه ؟: 
 هل اإلقرار الموضح في الورقة التي أرسلتها أنت الذي أمضيته بخط يدك ؟: 
 منسوب إليه تهمه التزوير فما قولك ؟: 
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 وال ينال من بطالن هذا االستجواب 
 عــن التهـمـة الحـق ـفـي أن يســأل المـتهم) الضــابط(أن المشـرع ـمـنح لـمـأمور الضـبط القضــائي  

ذلـــك أن هـــذا الحـــق مقصـــور علـــي مجـــرد ســـؤال المـــتهم عمـــا هـــو مســـند إليـــه دون .. المســـندة إليـــه 
 .المواجهة بأدلة االتهام وتفاصيله وتفنيده ليقول كلمته فيه إثباتا ونفيا 

 أما وأن قام السيد الضابط 
اقشـــة تفصـــيلية بمــا هـــو محظـــور علـيــه فعـلــه ـبــأن جابــه الـمــتهم باألدـلــة المختلـفــة ومناقشـــته من 

األمر الذي يتأكـد ... وطلب منه صراحة أن يقول كلمته في هذه األدلة سواء باإلنكار أو االعتراف 
ٕأن السيد الضابط وقع في االستجواب المحظور الواجب إبطاله وابطال ثمة دليل قد يكون قد اسـتمد 

 .منه

 وهو ما قررته صراحة حمكمة التمييز بقوهلا 
 أن بطالن االستجواب مقتضاه قانونـا عـدم التعويـل فـي الحكـم باإلدانـة وحيث أنه من المقرر 

 .علي أي دليل يكون مستمدا منه وبالتالي ال يعتد بشهادة من قام بهذا اإلجراء 
 )١٩/٣/٢٠٠٥ جلسة ٢٠٠٥ لسنة ١٥الطعن بالتمييز رقم (

 ومن ثم 
فقـد تأـكـد لعداـلـة الهيئـة الـمـوقرة ـمـدي اـلـبطالن الـذي عــاب هــذا اإلجـراء األـمـر اـلـذي يســتوجب 

 .طرحه وعدم التعويل عليه أو علي ثمة دليل قد يستمد منه 

 بطالن كافة اإلجـراءات التاليـة علـي اإلجـراءات الباطلـة سـالفة الـذكر سـواء اإلذن -٤

وذلـك .. ذا بطـالن االسـتجواب بالقبض أو إجرائه واإلذن بالتفتيش وإجرائـه وكـ

 "ما بني علي باطل فهو باطل"تطبيقا للقاعدة األصولية 
لعـل الثاـبـت ـمـن خــالل قـانون اإلجــراءات الجزائـيـة أن المشــرع قـد رـتـب اـلـبطالن عـلـي مخالـفـة  

بل وجعل بعض اإلجراءات باطلـة بطالنـا متعلقـا بالنظـام العـام والـبعض األخـر .. أي من نصوصه 
 .به المتهم وجعل من بعض المخالفات ما يزول أثرها بتحقيق الغاية منها يجب أن يتمسك 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٢٢١حيث نصت املادة 
يكـــون اإلجـــراء ـبــاطال إذا ـنــص الـقــانون صـــراحة عـلــى بطالـنــه أو إذا شـــابه عـيــب ـلــم تتحـقــق 
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 . بسببه الغاية من اإلجراء 

 أنعلي ون  من ذات القان٢٢٢املادة كما نصت 
إذا كـــان اـلــبطالن راجعـــا لعـــدم مراعـــاة أحكـــام الـقــانون المتعلـقــة بتشـــكيل المحكمـــة أو بواليتهـــا 
للحكم في الـدعوى أو باختصاصـها مـن حيـث نـوع الجريمـة المعروضـة عليهـا أو بغيـر ذلـك ممـا هـو 

مـة ولـو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به فـي أيـة حالـة كانـت عليهـا الـدعوى ، وتقضـي بـه المحك
 .بغير طلب 

 ومما تقدم مجيعه 
ومن جمله ما قدمنا وأوضحنا من دفوع متعلقة بالنظام العام وعلي األخـص منهـا تلـك الـدفوع  

.. ت في أوراق االتهام الماثل بابها صور المخالفـة فالمتعلقة بقواعد االختصاص المكاني والتي خول
 حريـات النـاس بغيـر دليـل مثلمـا أسـلفنا القـول فضال عن أوجه البطالن المتعلقة بعـدم االفتئـات علـي

بإصدار إذني القبض والتفتيش دونما إجراء ثمة تحريات أو قيام ثمة دالئل علـي صـحة االتهـام قبـل 
المــتهم وهــو مــا ال يحقــق الغاـيـة المنشــودة دســتورا وقانوـنـا وهــي عــدم جــواز القــبض علــي أي مــواطن 

ك عدم جواز المساس بحريته الشخصية وحرمه مسـكنه دون قيام أدلة سائغة كافية علي اتهامه وكذل
 .بالتفتيش إال إذا قامت من الدالئل المؤكدة علي صحة االتهام المسند إليه 

 وحيث ثبت مما تقدم 
 فـي حـين صـدر أمـر النيابـة بـإجراء -/-/-أن إجراءات القبض والتفتـيش جميعهـا تمـت قبـل  

  -/-/-ت بتاريخ  وتم تنفيذه بإجراء التحريا-/-/-التحريات في 

 ومع ذلك 
جــاءت التحريــات ال تحمــل ثمــة داللــه ضــد المــتهم بــل قالــت صــراحة بأنهــا لــم تتوصــل ألي  

 .شيء

 وهو األمر الذي جيعل 
وهـو مـا .. البطالن في اإلجراءات في االتهام الماثـل هـو السـمة السـائدة والمتعـددة المظـاهر  

جــراءات التــي اتخــذت قبــل المــتهم وصــوال إلــي ينســحب أثــره بالضــرورة وبحكــم اللــزوم علــي بــاقي اإل
 .إصدار قرار النيابة العامة بحبسه علي ذمة هذه القضية وتقديمه للمحاكمة 
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 .وهو ما يؤكد وبحق براءة المتهم مما هو مسند إليه  

ثبوت براءة املتهم املاثل مما هو مسند إليه تأسيسا علي انتفاء أركـان جرميـة : ثانيا 

رمسي يف حقه وانتفاء صفة احملرر الرمسي عن الـورقتني حمـل التزوير يف حمرر 

 هذا االتهام 

 بداية جتدر اإلشارة 
وـقـد ســاهم .. إـلـي أن االتهــام الماـثـل برمـتـه جــاء متهــاترا ومهلهــل الســند واـلـدليل عـلـي صــحته  

ـفـي ذـلـك قعــود النياـبـة العامــة عــن إعمــال ســلطتها فــي كشــف حقيـقـة الســند المزعــوم تزوـيـره وعمــا إذا 
كــان يصــدق عليــه وصــف الرســمية أم أنــه مجــرد عــرض أســعار ال يرقــي لوصــف أن يكــون مســتند 

 .يحظى بالحماية القانونية أو الجنائية 

 وبناء علي هذا القصور يف التحقيق والتمحيص 

 ظهر االتهام املاثل بهذه الصورة املعيبة واملعدوم السند والدليل 

 مبا جيعله وحبق مدفوعا بالدفوع اآلتية 

 قصور حتقيقات النيابة يف الكشف عن حقيقـة الـورقتني حمـل هـذا االتهـام ومـا إذا -١

) كما زعم اBني عليه(كانت رمسية أم عرفية وما إذا كانت عبارة عن فاتورتني 

أم جمرد عرض أسعار إذ بثبوت كونه عرض أسعار تنتفي اجلرميـة ألنهـا إقـرار 

 فردي خترج عن نطاق التأثيم 

ســلطات واســعة لمســاعدتها فــي تحقـيـق مــا يبـلـغ إليهــا مــن جــرائم نياـبـة العامــة خــول المشــرع لل
ٕوالوصول إلي الحقيقة فيها واقامة األدلة علي ثبوتها أو انتفائها فـي حـق المـتهم ولهـا فـي سـبيل ذلـك 
أن تستعين بما تراه من إجراءات سواء عـن طريـق التحريـك أو انتـداب الخبـراء الفنيـين ومـا إلـي ذلـك 

اءات التي يعينها علي تحريك االتهام ضد المتهم مطمئنة إلي الدالئل التي تسـوقها عضـدا من اإلجر
 لذلك أو حفظ البالغ إذا لم يتوافر لديها من األدلة ما تكفي لقيام االتهام 

 )١٨٩ ص ١٩٩٧ قانون اإلجراءات طبعة –صادق المرصفاوي حسن /د(
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 ملا كان ذلك 
ن المـتهم منـذ فجـر التحقيقـات وهـو يتمسـك حقـا وصـدقا بـأن وكان الثابت في االتهام الماثل أ 

همـا مجـرد عرضـي أسـعار وليسـت فـاتورتين منسـوبتين لمستشـفي .. الورقتين المنسـوب لـه تزويرهمـا 
 ولعــل مــا جعــل النيابــة – اللــذين بيــنهم وبــين المــتهم خصــومة –كمــا زعــم المجنــي عليــه ونجليــه ... 

لـورقتين والفصـل فيمـا نشـب بشـأن وصـفهما مـن خـالف وعمـا العامة عاجزة عن تبيان ماهية هاتين ا
 .أن هاتين الورقتين مكتوبتين باللغة اإلنجليزية .. إذا كانا فاتورتين أم مجرد عرض أسعار 

 كان جيب علي النيابة العامة .. ومن ثم 
األمـــر بترجمـــة هـــاتين اـلــورقتين بمعرفـــة مكتـــب ترجمـــة رســـمي معتمـــد حـتــى تســـتطيع مباشـــرة  
 فـي هـذه القضـية وفـق الوصـف الصـحيح لهـاتين الـورقتين حيـث أنـه بترجمـة هـاتين الـورقتين التحقيق

للغــة العربـيـة كــان ســيتبين للنياـبـة العامــة عـلـي نحــو جـلـي أنهمــا مجــرد عــرض أســعار وـلـيس ـفـاتورتي 
 .دفع

 وهذا الواجب علي النيابة بشأن ترمجة احملرر 

 وهلا  بق٧٠مقرر بقانون اإلجراءات اجلزائية يف مادته 
ٕيجــري التحقيــق باللغــة العربيــة واذا كــان المــتهم أو الخصــوم أو الشــاهد أو غيــرهم ممــن تــري  

النياـبــة العاـمــة ســـماع أـقــوالهم يجهـــل اللـغــة العربـيــة فعـلــي عضـــو النياـبــة أن يســـتعين بمـتــرجم بعـــد أن 
 .يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته باألمانة والصدق 

 وعلي ذلك 
ٕ العامــة ثمــة دليــل مــن أوراق ليســت مدونــه باللغــة العربيــة وانمــا فــال يجــوز أن تســتقي النيابــة 

 .يجب عليها ترجمتها أوال ثم تقدير داللتها في االتهام المعروض عليها 

 هذا 
وحـيـث اســتدلت النياـبـة العاـمـة ـبـالورقتين محــل هــذا االتـهـام عـلـي زعــم أنهـمـا ـفـاتورتين منســوب  

 .أسعار مكتوب علي الحاسب اآللي مستشفي في حين أنهما مجرد عرض الصدورهما إلي 

 األمر الذي يعيب 
اســتدالل النياـبـة العامــة بخصــوص وصــفها لـلـورقتين محــل هــذا االتهــام بأنهمــا ـفـاتورتين ـبـدون  
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 .أن تعمل سلطاتها في ترجمة هذه الورقة 

 ودومنا أن تلتزم صحيح القانون 
ي ثمـة دليـل إال إذا كـان باللغـة الذي يوجب عليهـا مباشـرة التحقيقـات باللغـة العربيـة وأال تسـتق 
 .ومخالفة ذلك مخالفة للقانون توجب إبطال تصرف النيابة في هذا الخصوص .. العربية 

 ومن ثم 
يتضـــح وبحــــق أن النيابـــة العاـمـــة إذا ـمـــا كانـــت التزـمـــت صــــحيح القـــانون وأعمـلـــت ســــلطاتها  

تين مـا همـا إال مجـرد عـرض المخولة إليها للوصول إلي الحقيقة لتبينت بوضـوح تـام أن هـاتين الـورق
 .أسعار ال يحظيان بثمة حماية قانونية جنائية 

 ليس هذا فحسب 
ـبـل أن أوراق اـلـدعوى الماثـلـة وأـقـوال كــل مــن ـتـم ســؤاله فيهــا يؤكــد ـبـأن هــاتين اـلـورقتين ليســتا  

 .فاتورتين ممن تصدر عن مستشفي الرحبة 

 وليس أدل علي ذلك 
في وـكـذلك الماليـة بالمستشـفي إذ أنهمـا أجمعـا عـلـي أن مـن أقـوال المستشـار القـانوني للمستشـ 

هاتين الورقتين ال يمكن بأي حال من األحوال إذ أن هاتين الورقتين تختلفان كليـا عـن الفـواتير التـي 
 :تصدر عن المستشفي وهذا االختالف يتمثل في األتي 

 .طريقة عرض األسعار  -
 مدفوع   ختم والفواتير التي تصدر عن المستشفي يجب أن تختم ب -

 .وال يدون عليها شعار المستشفي  -

 .وال بيانات المستشفي من حيث الموقع والموقع االلكتروني  -

 ومع وجود هذه االختالفات 
وغيرها يتضح وبجالء بأنه ال يمكن بحال من األحوال وصف الورقتين محل التداعي بأنهمـا  

سـلطانها نحـو ترجمـة هـاتين الـورقتين إلثبـات ومن ثم فكان علي النيابة العامة أن تعمـل .. فاتورتين 
ٕباـلـدليل الـقـاطع أنهمــا ليســتا ـفـاتورتين وانمــا همــا محــض عــرض أســعار وهــو األمــر اـلـذي ينهــار معــه 

 .االتهام الماثل برمته في حق المتهم 
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 وذلك عن ما قررته حمكمة التمييز بقوهلا 
 فهـو إذا تعلـق ببيـان صـادر مـن المقـرر أنـه لـيس كـل تغييـر للحقيقـة فـي محـرر يعتبـر تزويـرا 

مـــن طـــرف واحـــد ممـــا يمكـــن أن تأخـــذ حكـــم اإلقـــرارات الفرديـــة الصـــادرة مـــن طـــرف واحـــد كعـــرض 
األســـعار فإنـــه ال عقـــاب إذا مـــا  كـــان هـــذا البيـــان ال يعـــدو أن يكـــون عرضـــا ممـــا يخضـــع للفحـــص 

رض لألسـعار لما كان ذلك وكان المستند المدعي تزويره ال يعدو عـ.. ويتوقف مصيره علي نتيجته 
يخضــع للفحــص والقـبــول والــرفض ممــا يـعــد إقــرارا فرديــا يخـــرج عــن نطــاق الـتــأثيم وممــا تنتفــي مـعــه 

 ٕالجريمة واذ التزم الحكم هذا النظر فإنه ال يكون قد خالف القانون أو أخطأت تطبيقه 
 )١١/٦/٢٠٠٧ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ١٩٣طعن بالتمييز رقم (

 وبتطبيق املفهوم القانوني 
ت إلـيـه محكمــة التميـيـز ـفـي حكمهــا المشــار إلـيـه عـلـي واقعــات االتهــام الماـثـل يتجـلـى لمــا ذهـبـ 

ذلـــك أن الـــورقتين المزعـــوم قيامـــه بتزويرهمـــا همـــا .. ظـــاهرا أنـــه ال جريمـــة وال عقـــاب علـــي المـــتهم 
محض عرض أسعار مما يصـدق عليهمـا وصـف اإلقـرار الفـردي الـذي يخـرج عـن نطـاق التـأثيم بمـا 

 :وذلك لتحقق أمرين  ...حق المتهم  في الجريمةتنتفي معه 

ٕ أن الورقتين محل االتهام الماثل هما محض عرض أسعار واقـرار فـردي يخـرج عـن نطـاق :أوهلما 
 التأثيم 

ـبـأن هــاتين اـلـورقتين همــا محــض أســعار يتأكــد أنهــم ليســتا ورقـتـين رســميتين  أـنـه ـبـالقطع :ثانيهـمـا 
ٕ وصف الورقتين العرفيتين وانمـا مجـرد ورقتـين ٕوانما هما مجرد ورقتين ال ينطبق عليهما حتى

 ال تحظي بالحماية القانونية والجنائية 

 انتفاء ركن الضرر الواجب توافره لتحقـق جرميـة التزويـر وذلـك النفضـاح مظـاهر -٢

 التزوير يف الورقة إذا صح وصفها بأنها مزورة 
 للحقيـقـة ال ينشـأ عـنـه يعتبـر الضـرر ـمـن الشـروط الالزـمـة لوجـود التزويـر حـيـث أن أي تغييـر

ضرر أو ليس من شـأنه إحـداث ضـرر ال يعـد تزويـرا فـالتزوير المعاقـب عليـه فـي القـانون هـو الـذي 
يجتمـــع فيـــه تغييـــر الحقيقـــة بالكتابـــة فـــي محـــرر رســـمي أو غيـــر رســـمي وفـــي وقـــائع جعـــل المحـــرر 

 .إلثباتها والعمد في تحقيق ضرر أدبي أو مادي يلحق بأحد األفراد أو الجماعة 
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 )٥٣ ص ١٩٩٨ عزت عبد القادر ط –جرائم التزوير في المحررات (

 ومن املستقر عليه يف أحكام النقض املصرية أنه 

�دع��������د���من المقرر أن التزوير فـي المحـررات  ������وكـان فـوق  #ذא���ن� ���א����


�����هــذا واقـعـا عـلـي جــزء مــن أجــزاء المحــرر غـيـر الجوهرـيـة �$����
ـفـي هــذه النـعـدام الضــرر  &��%�

الحاـلـة ـفـإذا اتـهـم شــخص بتزوـيـر عـقـد بـيـع بإضــافة عـبـارة إلـيـه وكاـنـت العـبـارة المزـيـدة ظــاهر تزويرهــا 
بحيــث ال يمكــن أن تجــوز علــي مــن أراد خــداعهم بهــا وكانــت هــذه العبــارة المضــافة عديمــة الجــدوى 

����
�$��
�� &	,ل��ذא�א�+زو���א�	*(و'�

 )١٣/١١/١٩٣٣ ق جلسة ٣ لسنة ١٨٦١نقض (

 يث استقرت أحكام حمكمة التمييز علي أن وح
الضرر علي ما جري به قضاء هذه المحكمة عنصر من عناصر جريمـة التزويـر ال تتحقـق  

بدوـنــه إذ ينبغـــي أن يترتـــب عـلــي تغيـيــر الحقيقـــة فيهـــا حصـــول الضـــرر بالفعـــل أو احتمـــال حصـــوله 
رر هـو مـا ينخـدع بـه الشـخص ويتعين علي المحكمة عند القضاء باإلدانة أن تبين ما إذا كـان المحـ

 .العادي وأن تستظهر ركن الضرر المترتب علي تغيير الحقيقة 
 )٢٨/٢/٢٠٠٤ جلسة ٢٠٠٣ لسنة ٣٥١طعن تمييز رقم (

 ومن أحكام حمكمة التمييز يف هذا الشأن أيضا 
من المقرر أن التزوير أيا كان نوعه يقوم علي إسناد أمر ولم يقـع ممـا أسـند إليـه فـي محـرر  

إلثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا بشرط أن يكون اإلسناد قد ترتب عليـه ضـرر أو أعد 
يحتمـــل أن يترتـــب عليـــه ضـــرر أمـــا إذا انتفـــي اإلســـناد الكـــاذب فـــي المحـــرر ال يصـــح القـــول بوقـــوع 

 .تزوير
 )١١/٦/٢٠٠٧ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ١٩٣الطعن بالتمييز رقم (

 ومما تقدم 
.. اسي وجوهري ال تقوم بدونه جريمة التزوير وتنتفي بانتفائـه يتضح أن الضرر هو ركن أس 

  وما يؤكد ذلك
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  من قانون العقوبات بأن ٢١٦ما نصت عليه املادة 
تغييـرا مـن شـأنه إحـداث تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما بعد  
 .ضرر 

 ومن ثم فال يتحقق هذا الضرر 
أمـا .. ر وتغييـر الحقيقـة محكمـا ومتقنـا بحيـث ينخـدع بـه الشـخص العـادي إال إذا كان التزوي

إذا لم يكن بهذا الوصف وكان تغييرا مفضوحا سهل المنال واالكتشاف فال يحقق ضـرر وال تقـوم بـه 
 .الجريمة 

 ملا كان ذلك 
أن وبتطبـيـق المـفـاهيم القانونـيـة ســالفة اـلـذكر عـلـي واقـعـات االتهــام الماـثـل يتضــح وبجــالء ـتـام  

قطــــع وللوهلــــة األولــــي بأنهمــــا مــــزورتين وليســــتا .. كــــل مــــن شــــاهد الــــورقتين محــــل االتهــــام الماثــــل 
 .صحيحتين 

أـنـــه قطــــع بأـنـــه بمجــــرد إطالعــــه عـلـــي .... فالثاـبـــت مــــن أـقـــوال المستشــــار الـقـــانوني لشــــركة  
 .الورقتين محل هذا االتهام حتى جزم بأنهما مزورتين 

ستشــفي إذ قـرر بأـنـه بمجـرد عـرض هــاتين الـورقتين علـيـه مالوأيضـا قـال ـبـذلك رئـيس الماليـة ب 
 .حتى تبين وألول وهله أنهما مزورتين 

 ليس هذا فحسب 
بــل أن المجـنــي علـيــه ونجلـيــه ـقــررا ـبــأنهم بمجـــرد إطالعـهــم عـلــي اـلــورقتين انـتــابهم الشـــك ـفــي  

 .صحتهما وصحة البيانات واألسعار الواردة بهما 

 وهو األمر الذي يؤكد 
فـــرض الجـــدلي بصـــحة وصـــف الـــورقتين بأنهمـــا مـــزورتين فـــإن تزويرهمـــا يكـــون بأنـــه علـــي ال 

 .مفضوحا ال ينخدع به أحد 

 وهو ما قد كان 
حيــث أنــه بمجــرد إرســال الــورقتين للمجنــي عليــه حتــى شــك فــي صــحتهما وأرســل نجليــه إلــي  

علـي وبمجرد إطالع موظفي المستشفي سالفي الـذكر .. هذا .. مستشفي حتى يتأكد من صحتهما ال
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 .الورقتين حتى تبينا فورا أنهما مزورتين 

 وبالبناء علي افتضاح أمر التزوير

 قلم يرتب مثة ضرر ألي شخص أو جهة كانت 
وال ينــال مــن ذلــك أن الوقعــة أعطيــت لهــا صــورة أخــري بترتيــب وتنســيق بــين المجنــي عليــه  

عطـي المـتهم المبلـغ الـوارد إذ أن هذا التنسيق واالتفاق هو ما جعل المجني عليه ي.. ورجال الضبط 
 .باألوراق 

 إذ لوال هذا االتفاق 
إذ أن .. مـــا كـــان المجـنــي علـيــه ـقــد ســـلم المـــتهم ثمـــة مـبــالغ ومـــا كـــان ـقــد تحـقــق ثمـــة ضـــرر  

 .الضرر الوارد باألوراق هو ضرر مفتعل وليس ضررا حقيقيا 

 حبيث ميكن القول 
 الـذي أنفضـح أمـره مـن أول وهلـه بأنه بفرض وجـود ضـرر فإنـه ال يكـون أثـر مباشـرا للتزويـر 

إذ أن ضـــابط الواقعــة هـــو مــن أوعـــز للمجنــي علـيــه بتســـليم .. ٕوانمــا يـكــون ضــرر مرتـبــا ومفــتعال .. 
 .المبلغ للمتهم حتى يحاول إلصاق االتهام بالمتهم دونما سند صحيح من القانون 

 فإذا كان ذلك 
ن اســـتمعت الشـــرطة والنياـبــة وكـــان الثاـبــت مـــن خـــالل أوراق االتهـــام الماـثــل وأـقــوال جمـيــع مـــ 

 هــو تزوـيـر مفضــوح ال ينخــدع ـبـه أي –  بـفـرض وجــوده –ألـقـوالهم فـيـه ـقـد أجمـعـوا عـلـي أن التزوـيـر 
 .شخص 

 وحيث أنه بناء علي ذلك 
لــم يتحقــق الضــرر الواجــب تــوافره فــي جريمــة التزويــر والــذي بانتفائــه تنتفــي الجريمــة برمتهــا  

 .ائم علي غير سند بما يجدر معه تبرأه ساحة المتهم منه األمر الذي يؤكد أن االتهام الماثل ق
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ثبوت كون الورقتني حمل االتهام املاثل ليستا من األوراق الرمسيـة وإمنـا هـي : ثالثا 

 أوراق عرفيـه وذلـك لكـون اجلهـة املنسـوب إليهـا – إن وصـح الوصـف –جمرد 

 .م هاتني الورقتني ليستا جهة رمسية وموظفيها ليسوا موظفني عمو

  من قانون العقوبات علي أن ٢١٨فقد نصت املادة .. بداية 
المحــرر الرســمي هــو الــذي يخــتص موظــف عــام بمقتضــي وظيفتــه بتحريــره أو بالتــدخل فــي  

 .تحريره علي آية صوره أو إعطائه الصفة الرسمية 
 .أنا ما عدا ذلك من المحررات فيهو محرر غير رسمي 

 ومن هذا النص يتضح 
 :لرسمي ال ينطبق عليه هذا الوصف إال إذا توافرت فيه الشروط اآلتية أن المحرر ا 
 .أن يحرر بمعرفة موظف عام أو يتدخل في تحريره  -١
 .أن يكون هذا الموظف تابع إلحدى الجهات الحكومية  -٢

 ويف ذلك استقرت أحكام النقض علي أن 
رهــا موظـفـا عمومـيـا مـنـاط العـقـاب عـلـي تغيـيـر الحقيـقـة ـفـي الورـقـة الرســمية هــو أن يكــون محر 

 .مكلف بحكم وظيفته بموجب ما تقضي به القوانين واللوائح 
 )٢٢/١/١٩٤٥ ق جلسة ١٥ لسنة ١٠١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
لم يذكر قانون العقوبات تعريفا للورقة الرسمية وال للموظـف العمـومي إال أنـه اشـترط صـراحة  

ا عموميـا مختصـا بمقتضـي وظيفتـه بتحريرهـا لرسمية المحرر أن يكـون محـرر الورقـة الرسـمية موظفـ
 .أو بالتدخل في هذا التحرير 

 )١٦/٢/١٩٦٠ ق جلسة ٢٩ لسنة ١١٨٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة البيان علي واقعات وأوراق االتهام الماثل يتضح انتفـاء ثمـة  

 :رقة الرسمية وذلك لسببين صلة بين الورقتين محل هذا االتهام وبين وصف الو
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أن اـملـوظفني املختـصـني بتحرـيـر مـثـل ـهـذه الورـقـة وكاـفـة اـملـوظفني : الـسـبب األول 

 ستشفي ال ينطبق عليهم وصف املوظف العام املب

 حيث أن من املستقر عليه يف املبادئ العامة أن
هــي تـقـوم الهيـئـات العامــة هــي مصــالح عامــة حكومـيـة منحهــا المشــرع الشخصــية االعتبارـيـة و 

 .أصال بخدمة عامة وال تقوم بنشاط مالي أو تجاري أو زراعي أو صناعي 
أمــا الشــركات فهــي وحــدات اقتصــادية تـقـوم عـلـي تنفـيـذ مشــروع اقتصــادي وفـقـا لخطــة التنمـيـة  

التـي تضـعها الدولـة أو اإلمـارة ويشـمل المشـروع االقتصـادي كـل نشـاط صـناعي أو تجـاري أو مـالي 
وتعبـر هـذه الشـركات مـن أشـخاص  غير ذلك مـن أوجـه النشـاط االقتصـادي أو زراعي أو عقاري أو

 وتخضع ألحكامه حتى لو كانت مملوكة بالكامل للدولة أو لإلمارة القانون الخاص 

 ويف ضو ء ما تقدم 
وغيرهـــا مـــن الشـــركات ال تعتبـــر مـــن قبيـــل المؤسســـات العامـــة أو .... و .... فـــإن شـــركات  

 ـفــي شـــأن ١٩٨٠ لســـنة ٨ مـــن الـقــانون االتحـــادي رـقــم ١ فـقــرة ٣ـمــادة الهيـئــات العامـــة ـفــي مفهـــوم ال
 .تنظيم عالقات العمل 

 )١٤٢موسوعة المبادئ القانونية ص (

 ويف ذات املعني قيل بأن 
المقصود بالهيئات العامة والمؤسسات العامة أشخاص القانون العام ولـيس أشـخاص القـانون  

اء كانـت الحكوـمـة تســهم فيهـا أو ال تســهم فـهـذه ال الخـاص أـمـا الشـركات عـلـي اخــتالف أنواعهـا وســو
 .ٕتعتبر من أشخاص القانون العام وانما تعتبر من أشخاص القانون الخاص 

 )١٦٣موسوعة المبادئ القانونية ص (

 ملا كان ذلك

 املعدل بالقـانون رقـم ١٩٢٠ لسنة ٨وكانت املادة الثالثة من قانون العمل رقم 

  تنص علي أن ١٩٨٦ لسنة ١٢
 : تسري أحكام هذا القانون علي الفئات اآلتية ال 
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مـوظفي ومسـتخدمي وعـمـال الحكومـة واالتحادـيـة والـدوائر الحكوميـة ـفـي اإلمـارات واألعضــاء  - أ
فــــي الدولــــة ومــــوظفي ومســــتخدمي وعمــــال البلــــديات وغيــــرهم مــــن المــــوظفين والمســــتخدمين 

  والمحلية وكذلك الموظفين والعمال العاملين في الهيئات العامة والمؤسسات العامة االتحادية

 .والمستخدمين والعمال الذين يعينون علي المشروعات الحكومية االتحادية والمحلية 

 . أفراد القوات المسلحة ومنتسبى الشرطة واألمن -ب

 ويتضح من هذا النص 
فــال " موظــف عــام "أن المــوظفين الــذين عــددتهم هــذه المــادة هــم مــن تنطبــق علــيهم وصــف  

  .١٩٨٠ قانون العمل رقم ينطبق عليهم

 أما موظفي الشركات اخلاضعة ألحكام القانون اخلاص 
 .فهم ليسوا موظفين عموم ويسري في حقهم قانون العمل المشار إليه سلفا  

 هذا

  ....ستشفي  التابعة لشركة املوبتطبيق ذلك علي 
 المؤسســات يتضـح أنهـا مـن شــركات القـانون الخـاص الخاضـعة ألحكاـمـه وال تعتبـر مـن قبيـل

 .العامة والهيئات العامة السيما وأنها تمارس نشاط تجاري مالي استثماري 

 وهو األمر الذي خيرج املوظفني العاملني 

 بها من نطاق وصف املوظف العام 
وـمـن ـثـم يـكـون أي مســتند يصــدر بالفـعـل عــن هــذه المستشــفي بمعرـفـة موظفيـهـا والـعـاملين بهــا 

 .ليس مستندا رسمي 

 وبالتايل 
ن هــــذا يســــتتبع بطرـيـــق الضــــرورة والـلـــزوم أن أي مســــتند ـمـــزور ينســــب صــــدوره إـلـــي هــــذه فـــإ

 .المستشفي ال يمكن وصفه بأنه تزوير في مستند رسمي 

 وحيث أن النيابة العامة 
هام الماثل ضد المتهم بوصف أنه ارتكب تزويرا في محرر رسمي فإنهـا تكـون قـد تحركت اإل 

 .سناد علي نحو يجدر معه تبرأه المتهم مما هو مسند إليه خالفت صحيح القانون وأخطأت في اإل
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النتفاء وصف احملرر الرمسـي علـي الـورقتني املزعـومتني تزويرهمـا : السبب الثاني 

 حمل االتهام املاثل 
أن المشــرع اشــترط صــراحة لرســمية المحــرر أن يـكـون محــرر الورـقـة الرســمية موظـفـا عمومـيـا  

  .مختصا بتحريرها أو بالتدخل فيها
 )١٦/٢/١٩٦٠ ق جلسة ٢٩ لسنة ١١٨٩طعن (

 وحيث أن الثابت 
 وهـو لـيس –أن الورقتين محل االتهام الماثل هي مجرد عـرض أسـعار قـام المـتهم بصـنعهما  

ولـم يتـدخل فـي تحريرهمـا ..  عن طريق الحاسـب اآللـي الخـاص بـه –من أرباب الوظائف العمومية 
 .ثمة موظف عام 

 .رسمية علي هاتين الورقتين محل هذا االتهام فكيف يطلق وصف الورقة ال 

 ومن مجله ما تقدم 
فقد تأكد لعدالة الهيئة الموقرة انتفاء وصف الورقة الرسـمية علـي الـورقتين محـل التـداعي بمـا  

 .يوجب براءة المتهم مما هو مسند إليه 

 االتهام املاثل مدفوع بالكيدية والتلفيق وانعدام املعقولية : رابعا 

  بداية
فــإن المســتقر عليــه أن اإلدانــة فــي المــواد الجنائيــة البــد أن تســتند إلــي الوقــائع المجــزوم بهــا  

ذـلـك أن الحـكـم الجزاـئـي يشــتمل عـلـي إـيـذاء ـبـدني وـمـالي يلحــق .. والـتـي ال يتطرقـهـا شــك وال احتـمـال 
حكـام وأن تكـون تلـك األ.. األمر الذي يجب معه الحرص فـي إصـدار األحكـام الجزائيـة ..  بالمتهم 

مســتنده إلــي األدلــة القاطعــة وحســب المحكمــة أن تتشــكك فــي قــوة إســناد االتهــام للمــتهم كــي تقضــي 
 .ببراءته 

 عني ما قضت فيه حمكمة التمييز بقوهلا.. وهذا 
المقرر أنه حسب محكمة الموضوع أن تتشكك فـي قـوة إسـناد التهمـة إلـي المـتهم كـي تقضـي  

عوى عـن بصـر وبصـيرة وخـال حكمهـا مـن عيـوب التسـبيب إذ ببراءته مادامت قد أحاطـت بواقعـة الـد
 .مرجع األمر في ذلك إلي مبلغ اطمئنانها في تقدير األدلة 



 

 البريد االلكتروني Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.com عمارة برج الجيزة القبلي

 www.HamdyKhalifa.com ٠١٠٩٨١٢٢٠٣٣ - ٠١٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل 

   ٣٥٧٢٤٤٤٤ : ليفونت

 - ٣٢ - ٣٥٧٢٩٥٠٧ :فاكس 

 

 )٤/٤/٢٠١٠ ق جلسة ٥ لسنة ١١طعن تمييز رقم (

 ومن أحكام النقض املصرية يف هذا اخلصوص 
ي يكفــي فــي المحاكمــات الجنائيــة أن تتشــكك محكمــة الموضــوع فــي صــحة إســناد التهمــة إلــ -١

المتهم كي تقضي لـه بـالبراءة إذ أن مرجـع ذلـك إلـي مـا يطمـئن إليـه فـي تقـدير الـدليل مـادام 
 .أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة 

 )١٩/١١/١٩٦٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ١٢٦٢الطعن رقم (
 وفي ذات المعني 

 )١٢/٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٨٠٧الطعن رقم (
 م الجنائية تبني علي الجزم واليقين ال الشك والتخمين وأن األحكام من المقرر أن األحكا -٢

 .الصادرة باإلدانة يجب أن تبني علي حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين 

 )٨٥٥ ص ٢١٠ رقم ٩ مجموعة أحكام النقض س ٢٨/١٠/١٩٥٨نقض (

 ملا كان ذلك 
راق االتهــام الماـثـل يتضــح وبجــالء وبتطبـيـق المـفـاهيم القانونـيـة ســالفة اـلـذكر عـلـي واقعــات وأو 

أن مبناه وسنده الكيديـة والتلفيـق لـذلك اتسـمت وقائعـه بانعـدام المعقوليـة وتضـاربت أقـوال كـل مـن تـم 
سؤاله في روايته وهو األمر الذي يدعو للشك في صحة هذا االتهام برمته وذلك كله علـي التفصـيل 

 :التالي
إذ قــام نجلــي المجنــي .. ه ونجليــه خالفــا ســابقا الثابــت أن بــين المــتهم الماثــل والمجنــي عليــ -١

... عليه بالتعـدي علـي المـتهم وزوجتـه ضـربا وسـبا وقـام بتحريـر محضـر ضـدهما قيـد بـرقم 
وقد تم إيقاف نجلي المجنـي عليـه وحبسـهما علـي ذمـة هـذا الـبالغ ..  جزاء الرحبة ...لسنة 

وطلـــب منـــه راجيـــا أن األمـــر الـــذي أضـــطر معـــه المجنـــي عليـــه أن يتـــدخل لـــدي المـــتهم .. 
 .يتنازل عن البالغ المقدم ضد ولديه حتى يتم اإلفراج عنهما 

 وأمام إحلاح اBني عليه 
ورجائه ووعده بسداد مصروفات وتكاليف عالج زوجة المتهم وافق األخير علـي التنـازل عـن  

 .المحضر المحرر منه ضد نجلي المجني عليه 
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 وهو األمر 
لـيـه ونجليــه ضــد المــتهم بمــا جعلهــم يســعون بجــد واجتهــاد نحــو اـلـذي أثــار ضــغينة المجنــي ع 

 .إلصاق االتهام الماثل به انتقاما منه 
ومن الدالئل علي الكيدية أيضا أن المجني عليـه ونجليـه توصـال بشـكل أو بـأخر إلـي إقنـاع  -٢

مستشفي بتقديم البالغ الواهي محل هذا االتهـام بـرغم أن أي منهمـا وال المستشـفي الموظفي 
 . عملهما قد أصيبت بثمة ضرر من الورقتان محل االتهام الماثل محل

مستشفي مع جميع الشهود اآلخرين بقولـه بأنـه حـال سـؤل الرئيس المالية ب/ تضارب المدعو -٣
قــررا لــه بــأن .. نجلــي المجنــي عليــه عــن مصــدر حصــولهما علــي الــورقتين محــل التــداعي 

 .أحضرهما إليهم .. ../ شخص يدعي 

  األوراق وهو أمر خيالف
 .والحقيقة وأقوال المجني عليه ونجليه ذاتهما  

نجــل المجنــي عليــه ذاتــه حــال ســؤاله بمحضــر جمــع االســتدالالت زعــم بــأن الــورقتين محــل  -٤
 درهــم فـي حــين أن الثاـبـت ٤٨٠٠التـداعي والمقدـمـة إلـي واـلـده مـن الـمـتهم كانـت بمبـلـغ قـدره 

 . درهم ٦٢٥٠أن هاتين الورقتين قيمتهما 

ي علـيــه الثــاني حـــال ســـؤاله أـمــام النيابــة الـعــام ـقــرر ـبــأن المــتهم ـتــم ضـــبطه ـفــي نجــل المجـنــ -٥
 .وأنه لم يتم إعطائه المبلغ محل هذا االتهام .. المعرض الخاص بوالده 

 برغم أن الثابت 
باألوراق أن هذا المبلغ المفروض أنه سلم للمـتهم ثـم تـم القـبض عليـه وضـبط المبلـغ وتحريـزه  

 .علي ذمة القضية 

قرر بأقواله أمام النيابة العامة أن القائم بالتنسيق معه لإليقـاع بـالمتهم .. جني عليه ذاته الم -٦
أن هذا الضابط هو الذي قام بضـبط المـتهم و... / ضابط يدعي .. وضبطه والقبض عليه 

 .والقبض عليه 

 يف حني أن الثابت من حمضر الضبط 
 :ي عملية الضبط والقبض كل من صباحا أن المشتركين ف١٠ر٣٠ الساعة -/-/-المؤرخ 
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  ....../ المساعد 
  ..../ الرقيب أول 
  .... / الرقيب أول 

 ومل يورد مثة ذكر للضابط 
 .ٕإال بعد العودة لمركز الشرطة بالرحبة واجرائه التحقيق المبتور مع المتهم .... المدعو

لـورقتين محـل الـتـداعي وممـا يؤكـد عـدم معقوليـة الواقـعـة أن المـتهم إذا كـان قـد تعـمـد تزويـر ا -٧
ويعلــم بــأن ذلــك أمــر مــؤثم ويخــالف القــانون مــا كــان قــد أقــدم علــي كتابــه اســمه ورقــم هاتفــه 

 النقال بخط يده علي هاتين الورقتين 

 ولكن 
ألنـــه علـــي يقـــين مـــن أن هـــاتين الـــورقتين مجـــرد عـــرض أســـعار لـــن يســـببا ثمـــة ضـــرر ألي 

 .ده علي هاتين الورقتين شخص األمر الذي جعله يقوم علي كتابه اسمه بخط ي

 ومما تقدم مجيعه 
يتأكــد وبجــالء ـتـام أن االتهــام الماـثـل مبـنـاه الكيدـيـة والتلفـيـق معـيـب بعــدم المعقولـيـة بمــا يجعــل  

 .المتهم جديرا بالبراءة منه 

عدم كفاية الدليل املستمد من تقرير املخترب اجلنائي املرفق باألوراق لثبـوت : خامسا 

 م هام املنسوب للمتهات
 فالمستقر عليه أن لمحكمة الموضوع أن تستمد عقيدتها سواء في إدانة المتهم أو.... بداءة 

 تبرئته من أي ورقة من أوراق الدعوى طالما أنها دونت في حكمها بأسباب سائغة ما يؤدي إلى ما
نتهت إليه بحيث تمكن محكمة الطعن من مراقبة إعمال المحكمة لصحيح القانون وسائغ أ

 دالل اإلست

 وحيث كان ذلك

وكـان البـين أن تقريـر المختبـر الجنـائي الـوارد فـي األوراق قـد أتـى بنتيجـة مفادهـا أنـه بـالولوج 
إلى الموقع الخاص بالبريد األلكتروني للمـتهم وفحـص المسـودات الموجـودة علـى الموقـع تبـين وجـود 

وأنـه بإزاحـة الجـدول تـام مكتوب به بعض المبالغ ولـيس عليـه ثمـة أخ " ....مصاريف " جدول بإسم 
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 ) وليس على الجدول ذاته  ( وتحريكه تبين وجود شعار مستشفى الرحبة على الهامش 

 وحيث أن ما أتى به التقرير املذكور
يفيد في أن المتهم قد قام بوضع الخاتم الخاص بالمستشفى علـى المسـتند وال قـام بطباعـة  ال

ومـة تالورقـة المـدون عليهـا المبـالغ والمخ( مسـتند كاملـة المستند ذاته كما ان الخبير لـم يجـد صـورة ال
 .محفوظة على الجهاز الخاص بالمتهم ) مستشفىالبخاتم 

 أي أنه
ًلم يثبت يقينا أن المتهم قد أعد المستند المقال بتزويـره كـامال كمـا يبـين مـن التقريـر فمـن أيـن  ً

 أتى المستند المزور والمشتمل على خاتم المستشفى  ؟؟؟؟؟

 إىل ذلكأضف 
أن المتهم لم يقم بإرسال المستند المزعوم نسبته إليه بالبريـد اإللكترونـي بـل قـام بإرسـاله 

 بالفاكس فما الداعي إذن لتحميل المستند على البريد اإللكتروني الخاص به ؟؟؟؟

 ثم أن الواقع
ـكـــل ليهـــا ل عأن شـــبكة اإلنترنـــت ومواقـــع البرـيـــد اإللكترونـــي أمـــاكن يســـهل إختراقـهـــا والســـطو

مبتــدئ فــي عــالم التصــفح ممــا مقتضــاه إنعــدام ســيطرة المــتهم علــى الموقــع اإللكترونــي الخــاص بــه 
وســهولة إختراقــه ودس أي بيانــات فـيـه بمجــرد إســتخدام ـبـرامج بســيطة ومجانيــة ويســهل التوصــل لهــا 

 على شبكة اإلنترنت 

 أي أن التقرير املذكور
تند المــزور وال إنشــاؤه وال إســتعماله بــل لــم يقطــع بثمــة دليــل علــى قيــام المــتهم بطباعــة المســ

 أحاطت به الشكوك والريب التي تفسر لصالح المتهم

 ملا كان ذلك

 وكان املستقر عليه أنه
  "ًدوما لصالح المتهم الشك يفسر" 

 )٢١/١/٢٠٠٢ قضائية جلسة ٢٩ لسنة ١٠١الطعن (
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 وكذا
مـا  كـل دليـل مـن أدلـة الثبـوتمحكمة الموضوع ال تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بـالرد علـى 

ًيفيـد ضـمنا أنهـا  دام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر اإلثبات وألن في إغفالها التحـدث عنهـا مـا
 ضدها المطعون اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة

 )٤/٤/٢٠١٠ جلسة – ق ٥ لسنة ١١الطعن رقم (

  وحيث كان الثابت
 اـلـدعوى ـلـم يقطــع بكــون المســتند المــزور قــد صــدر عــن الحاســب أن تقرـيـر الخـبـرة اـلـوارد فــي

اآلـلــي الخـــاص ـبــالمتهم وـلــو يـقــم بإرســـاله عـــن طرـيــق البرـيــد اإللكتروـنــي الخـــاص ـبــه ووجـــد المســـتند 
المزعــوم تزوـيـره عـلـى شــبكة اإلنترـنـت فــإن كــل ذـلـك يكفــي للتشــكيك فــي نســبة المســتند للمــتهم بحـيـث 

 المنسوب إليه  ن التزويريكون على المحكمة القضاء ببرءائته م

 ملا كان ذلك 

 ومن مجلة ما تقدم من أوجه دفاع ودفوع 
يتضـح لعداـلـة الهيـئـة المـوقرة ـبـراءة ســاحة الـمـتهم ممـا هــو مســند إلـيـه األمـر اـلـذي جــاء مؤـكـدا  

 .من خالل األوراق وأوجه الدفاع والقانون 

 بناء عليه

 يلتمس املتهم من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
       ببراءته مما هو مسند إليه     

 وكيل المتهم            
 

  المحامي            
 


