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 -: حمافظة جنوب سيناء - بدائرة قسم نويبع ٥/٦/٢٠٠٢ هنم يفأل
راىض مجهورية مرص العربية قبـل أىل داخل إ “ حشيش “جلبوا جوهرا خمدرا   :وال أ

  ةدارية املختصإل اةمن اجله  كتايبذنإاحلصول عىل 
راىض أل الغرض منه جلب اجلـواهر املخـدرة ليف تشكيل عصايبأاشرتكوا بت  :ثانيا 

 مرص العربية لرتوجيها واالجتار فيها  مجهورية
راىض مجهورية مرص العربيـة أىل داخل إويل ألهربوا البضائع موضوع التهمه ا  :ثالثا 
مول هبا بشان البـضائع املمنوعـة عـىل النحـو املبـني وضاع املعألخالف القيود وا عىل
 .وراق ألبا

 أ ، د ، ٣٣/١ ، ٣ ، ٢ ، ١ معاقبة املتهمني بمقتيض املواد ةوطلبت النيابة العام  
 لـسنه ٦١ املعـدل بالقـانونني رقمـي ١٩٦٠ لـسنة ١٨٢ من القانون رقم ٤٢/١ ، ٢

 ١ن اجلـدول رقـم  مـن القـسم الثـاين مـ٥٦ والبند رقم ١٩٨٩ لسنة ١٢٢ ، ١٩٧٧
 ، ٢ ، ١ واملواد ١٩٩٧ لسنه ٤٦ل املعدل بقرار وزير الصحة رقم ألوامللحق بالقانون ا

 املعـدل ١٩٦٣ لـسنة ٦٦ من القانون رقـم ١٢٤ ، ١٢٢ ، ١٢١/١ ، ١٣ ، ٥ ، ٤ ، ٣
  ٢٠٠٠ لسنة ١٦٠ ، ١٩٨٠ لسنة ٧٥بالقانونني رقمي 

حـضوريا  قـضت حمكمـة جنايـات جنـوب سـيناء ١٩/٩/٢٠٠٤وبجلسة   
ديب مسلم خدام اجلامع غيابيا بالنـسبة للمـتهم الثالـث أول حممد ألبالنسبة للمتهم ا

 للمـتهم بةعدام شنقا وحضوريا بالنـسإلراء بمعاقبتهام باآلمجاع اإاسعد توفيق خرسا ب
الثاين عبد القادر خالد قفورة بالسجن املؤبد وبتغريم كل من املتهمـني مبلـغ مخـسامئة 

لزام مجيع املتهمني بالتضامن بان إرة املخدر والسيارة املضبوطني وبلف جنيه وبمصادأ
لـف وسـتامئة أربعـني أربعامئة وثامنيـة وأيوردوا ملصلحة اجلامرك مبلغ عرشة ماليني و

لزمت املتهم الثاين باملصاريف أ وة املدنيىلزمتهم بمرصوفات الدعوأربعني جنيها وأو
 اجلنائية 



 ٧  مرشوع مكتبة املحامي

 هذا احلكـم لقادر خالد قفورة بالطعن بالنقض يفوقد قرر املحكوم عليه عبد ا  
 :ة تيآلسباب األ ل٢٣/٩/٢٠٠٤ بتاريخ ٨٦٠ بسجن الزقازيق حتت رقم همن حمبس

 سباب الطعن بالنقض أ
 ة املـستوجبة بيـان الواقعـسـباب بطـالن احلكـم للقـصور يفألتتضمن هذه ا  
جـراء باطـل أتمد من ىل دليل مسإ الطاعن ةدانإ  وبطالن احلكم الستناده يف-للعقوبة 

مورو مجرك ميناء نويبع وضابط مكتب مكافحة املخدرات اسـتنادا أيتمثل فيام اختذه م
 قيادتـه عـىل ة وتفتيش الـشاحنهول وتفتيشألخري وانتداهبم لضبط املتهم األىل بالغ اإ

 - نظـر القـانون خيول هلم القانون ذلك واصطناعهم حالة تلبس غري قائمـة يف نحو ال
 وبطـالن - الطاعن وعقابه ةدانإىل إدي أ ي حتصيل واقعه االهتام والذم يفوخطأ احلك

قوال املـتهم ألسناد إل ا يفأوراق للخطأل االستدالل وخمالفة الثابت بااحلكم للفساد يف
ىل عـدم إدي أ يجزاء هامة منها والـذأقوال الشهود واقتطاع أقوال الطاعن وأول وألا

 واالستظهار اخلاطىء ملسامهة الطاعن ىع الدعوالتعرف عىل الصورة الصحيحة لوقائ
ىل دليـل إ االستدالل السـتناده  وبطالن احلكم للفساد يف-دين عنها أ ي اجلرائم التيف

 وبطـالن احلكـم -وراق واملتعلـق بتحريـات املباحـث ألغري يقيني خمالف للثابت بـا
 وجه الدفاع اجلوهرية أ الرد عىل خالل بحق الدفاع والقصور يفإلل

 : بيان ذلك وفيام ييل  

 
دانـة إلن يشمل كل حكم باأجراءات اجلنائية إل من قانون ا٣١٠توجب املادة   

 بيانـا حتقـق ةدانإل والظروف التي استخلص منها اة املستوجبة للعقوبةعىل بيان الواقع
   جراءات فيها إل اة صحام يبنيبركان اجلريمة وأبه 

حكـام حمكمـه أ وحسبام استقرت عليـه -وتطبيقا هلذا النص يوجب القانون   
 تـشمل ي والتـ-دين عنهـا الطـاعن أ ي اجلرائم الت يفةدانإلن يتضمن حكم اأالنقض 
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ليف تشكيل عصايب الغرض منه جلب املواد املخدرة أىل البالد وتإجلب املواد املخدرة 

ليه ارتكاهبـا مـع إ نسب ي والت-ا واالجتار فيها والتهريب اجلمركي ىل البالد لرتوجيهإ
ن الضبط والتفتيش قد تم بناء عىل أسباب احلكم أن تستظهر أول والثالث ألاملتهمني ا

جـراءات إل مـن قـانون ا٣٠ املادة و حالة تلبس مما نص عليه يفأ ةذن من النيابة العامأ
 يتـضمن مجيـع يليف العصابة والـذأي لواقعه ت وان يبني احلكم الفعل املاد-اجلنائية 

بتداء جتميعا منظام عن طريـق التخطـيط افراد الذين يتكون منهم التشكيل العصايب ألا
 وهذا مـا - ةفراد العصابة فيه عن ثالثأن يقل عدد أيتصور  ليه وحيث الإله والدعوة 

 وان يالتفـاق اجلنـائعن جرائم ا)  جماالته املختلفة يف( يميز جرائم التشكيل العصايب 
رشاف عـىل نـشاط التـشكيل والتعلـيامت إو أو توجيـه أدارة من تيسري إلعامل اأيبني 
 -جرامـي إل اه مبارشة نـشاط يستعملها التشكيل يفيمكانيات املادية التإل له واةاملنفذ

 يعضاء التشكيل فيام بينهم عىل ارتكاب اجلرائم التأن يبني احلكم الدليل عىل اتفاق أو
ىل اصـل إ ويردهـا ىدف التشكيل الرتكاهبا وان يستخلص ذلك من وقائع الـدعوهي

ن يتـضمن حكـم أ كـام يوجـب القـانون -رتبه عليهـا  ىل ماإسباب مؤدية أصحيح وب
  يفهذا ما تعدد الفاعلون بيان دور كل مـنهم وفعلـإ جريمة جلب املخدرات  يفةدانإلا

دخـال إطقـة الرقابـة اجلمركيـة وىف و منأ ةو احلـدود اجلمركيـأجتاوز اخلط اجلمركي 
 مـن ىخـرأل يشكل الركن املادي هلذه اجلريمة عن سائر اجلرائم اياملخدر للبالد الذ

ىل داخـل الـبالد إن املتهمني اتفقوا عىل جلـب املخـدر أن يبني أ و-جرائم املخدرات 
تم  رادهتم عىل ذلك وعلم كل من الفاعلني بنشاط غريه من الفاعلني وان ماإواحتدت 

ضبطه هو من املواد املخدرة وان القصد من استرياده هو االجتار وحيث يلزم التوصـل 
مـارات سـائغة مستخلـصة مـن أو أو دالالت أو مظـاهر أىل ذلك من خالل وقـائع إ

  ى الدعو متت يفيالتحقيقات الت
ن يبني احلكم أ جريمة التهريب دانة يفإلن يتضمن حكم اأكام يوجب القانون   
 تلك اجلريمة بناء عىل طلب مدير عـام اجلـامرك وان  اجلنائية يفىريك الدعوانه تم حت



 ٩  مرشوع مكتبة املحامي

 تقـوم هبـا اجلريمـة وحتديـد شـخص ي التةهذا الطلب قد تضمن بيانا واضحا للواقع
ن أاملتهم فيها وان يبني فعل التهريب والقائم به وصلة املتهم بالبضاعة املهربة وان يبني 

  ةن البضائع املمنوعأ ش هبا يفاملتهم قصد خمالفة النظم املعمول
ن الـضبط والتفتـيش قـد تـم أسباب احلكم املطعون فيه قد بينـت أوملا كانت   

بو زيد حممـد أممدوح / خبارية من الرائد إدارة مجارك نويبع بناء عىل إبمعرفة جلنه من 
ن الطـاعن شـكل تـشكيال أالضابط بفرع مكافحة املخدرات بجنوب سـيناء مفادهـا 

ول قـد ألول جللب وهتريب املخدرات مـن اخلـارج وان املـتهم األاملتهم اعصابيا مع 
 وان - قيادتـه ةخفائها بجسم الـشاحنإمتكن من جلب كمية من املواد املخدرة وذلك ب

 وان - وبحوزته طربـه حـشيش ٩/٥/٢٠٠٢الطاعن كان قد تم ضبطه من قبل يوم 
ه بـسقف أشيش خمبـ طربـه حـ٨٤٦ وضـبط ةجلنه اجلامرك قد قامت بتفتيش الـشاحن

جراء هذا التفتيش وحيث تؤكد إن تتحقق املحكمة من صحة أ وذلك دون - ةالشاحن
جراؤه وانه مل تكن هناك حتريـات سـابقة عـىل واقعـه الـضبط إ بطالن ىوقائع الدعو

 حمـرض ول مـره يفأل ادعـاه هـذا الـضابط ي الـذىوالتفتيش تتعلق بالتشكيل العصاب
 وجه الطعن بالنقض أ من ةجها مستقلوأفردنا له أ وهو ما -الضبط 

ليف أ تـسباب احلكم املطعون فيه قد استظهرت قيام جريمـة االشـرتاك يفأوملا كانت 
ىل إ لالجتار فيها داخل البالد املرصية اسـتنادا ةعصابة الغرض منها جلب املواد املخدر

 ةىل القـاهرإ ة احلمولةمره بالتوجه بالسيارة فارغأول أل من قول املتهم ا٥ه ص أترتاما 
بـو أسكندرية حامال طربه حتمل ذات ماركة ديب إل ان ضبط يفأن الطاعن سبق أيل إو

  عىل بعـض طـرب احلـشيش املـضبوط يفةخالد وهو اسم شهرته وهى املاركة املدون
 ن املتهم الثالث وقت ضبطه أقر بأ املاثلة وان الطاعن ىالدعو

املحكـوم ( ن املتهم الثالـث أول ألملتهم اوملا كان هذا االستظهار غري سديد الن قول ا
يفيد االتفاق عىل التـشكيل العـصايب وال   الةمره بالتوجه للسيارة فارغأ) عليه غيابيا 

 غراضه أ
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سـكندرية إل ا ومعه طربه حـشيش يف- الطاعن -وكذلك فان سبق ضبط املتهم الثاين 

ام هذا التشكيل العـصايب عني قي ي ال–ول ألسابيع سابقة عىل ضبط املتهم اأربعة أمنذ 
سـكندرية عليهـا ماركـة إل ا ضبطت مع الطـاعن يفي السيام وان طربه احلشيش الت-

  يعيـب احلكـم بالفـساد يفيبو خالد وهو الـذأحلوة احللوين وليس من ماركة ديب 
  موضعه من هذه املذكرة  بيناه يفيوراق والذألاالستدالل وخمالفة الثابت با

باب احلكم بان الطاعن اقر بـان املـتهم الثالـث الغائـب كـان سأاء ب جوكذلك فان ما
 فان ذلك قول غري صحيح الن الطاعن مل يسال مطلقا ومل يـدل -بصحبته حال ضبطه 

ن هـذا أ فـضال عـن -بجلسات املحاكمة   والةمام النيابة العامأ التحقيقات قوال يفأب
 وسـيكون ذلـك -دل عـىل قيـام التـشكيل العـصايب  يـالقول وعىل فرض صـحته ال
 وجه الطعن بالنقض باملذكرة املاثلة أ سائر موضوع املزيد من التفصيل يف

ن الطاعن قد قام بتجميـع أسباب احلكم املطعون فيه قد خلت مما يفيد أوبذلك تكون 
فـراد ألي فرد من األو وجهه أ املخدرات ليه بغرض االجتار يفإو دعا أتنظيم خمطط له 

ن أهنـا مل تقـم الـدليل عـىل أكيل عصايب هلـذا الغـرض كـام ىل تشإو انضم أو اشرتك أ
ول وال املـتهم الثالـث املحكـوم عليـه أل املـتهم اأراداترادته مع إالطاعن قد التقت 

 بيان  مما يعيب احلكم بالقصور يف-غيابيا عىل ممارسة نشاط االجتار يف املخدرات سويا 
 و التداخل فيهأركان جريمة التشكيل العصايب أ

 فعل اجللب  دور للطاعن يفأيسباب احلكم املطعون فيه قد خلت من بيان أ كانت وملا
 يغنـي عـن ذلـك مـا  وال– هـذه اجلريمـة  يشكل الركن املادي يفيللمخدرات والذ

دخال شحنه إول ألبو زيد من حماولة املتهم اأممدوح /  من حتريات الرائد ٥ذكرته ص 
 وهـذا - ةه بـسقف الـشاحنأد املخدرة خمبىل داخل اجلمهورية وضبط املواإاملخدرات 

 السـيام وان الطـاعن وقـت -ول وحـده ألن الفاعل لتلك اجلريمة هو املتهم اأيؤكد 
سكندرية عـىل ذمـة قـضية إلسابيع باأربع أجراء التحريات والضبط كان حمبوسا منذ إ
 ول يفألخري ال صلة هلا بالقضية املاثلة ومن املتعذر علمه بام جيـري بمعرفـة املـتهم اأ



 ١١  مرشوع مكتبة املحامي

  ممـا يعيـب احلكـم بالقـصور يف-صـال أ عالقـة بيـنهام أيتوجـد   وحيث ال-نويبع 
 ركان جريمة جلب املخدرات وتوافرها لدي الطاعن أاستظهار 

دانت الطاعن عن هتمـة التهريـب اجلمركـي أسباب احلكم املطعون فيه قد أوملا كانت 
 اجلـامرك طلبـت حتريـك ن مـصلحةأوردت أ وةليه باعتبارهـا هتمـه مـستقلإ ةاملوجه
ن هـذا اخلطـاب ال أ مـع - ٢٠/٦/٢٠٠٢  اجلنائية بموجب كتاهبا املؤرخ يفىالدعو

شـارة للمـتهم إ دون -ول أل العموميـة ضـد املـتهم اىيتضمن طلب وحتريك الدعو
يتطلب القـانون تـوافره   تقوم هبا اجلريمة وهو ماي التة ومل يتضمن بيانا للواقع-الثاين 

  ١٩٦٣ لسنه ٦٦ من قانون اجلامرك رقم ١٢٤ة وفقا لنص املاد
سباب احلكم قد خلت من بيان صلة الطاعن باملخدرات املـضبوطة وال أن إوكذلك ف

وراق تؤكد عدم وجود ألن اأ مع -دورة يف فعل التهريب وال بيان قصده من التهريب 
 دور له ن الأ صلة له بتلك املخدرات موضوع االهتام بالتهريب اجلمركي كام تؤكد أي
 وذلـك الن - فعل التهريب وهو ما ينفي بالرضورة علمـه بالقـصد مـن التهريـب يف

سـابيع سـابقة أربع أ ومنذ - لو صحت -عامل التهريب أ وقت القيام بالطاعن كان يف
  ممـا يعيـب احلكـم بالقـصور يف-سـكندرية إل حمبوسا بسجن ا-فعال التهريب أعىل 

  الطاعن استظهار جريمة التهريب اجلمركي لدي
 ضـبط ةيفيـد صـح ن احلكم املطعون فيه قد قرص عن بيان مـاأتقدم يتبني  من مجلة ما

 جلبهـا واالتفـاق ىل الطـاعن املـسامهة يفإ نـسب يول والذألاملخدرات لدي املتهم ا
 عىل جلبها لرتوجيها داخل البالد كام قرص عـن بيـان - ضمن تشكل عصايب -اجلنائي 

ركـان جريمـة التهريـب اجلمركـي أام قرص عن اسـتظهار  ك-ركان هاتني اجلريمتني أ
 ة بيـان الواقعـ ممـا يعيـب احلكـم بالقـصور يف-وصحة حتريكها مـن النيابـة العامـة 

  ه وبام يتعني معه نقض- لعقوبة الطاعن ةاملستوجب
 الطعن  يف١/١٢/١٩٩٥ للمواد اجلنائية بمحكمة النقض بجلسة ةحكم اهليئة العام( 

 ٦/٤/١٩٧٠ ، ٦٠٠ ص ١٢ س ٢١/٦/١٩٦٥ ق ، نقض ٦٢ لسنه ٢١٦٠٩رقم 



 نقابة املحامني باجليزة  ١٢   

 
ـــم ٢١س  ـــم ٢٣ س ١٥/١٠/١٩٧٢ ، ٥٤٧ ص ١٣٠ رق  ، ١٠٥٢ ص ٢٣٥ رق
 ١٦ رقـــم ٣٦ س ٢٤/١/١٩٨٥ ، ٩٥٧ ص ١٧٣ رقـــم ٣٦ س ٣٠/١٠/١٩٨٥

 ص ٦٧ رقـــم ١٧ س ٢١/٣/١٩٦٦ ، ٥٧٥ ص ٧ س ٢٦/٤/١٩٥٦ ، ١١٧ص 
ــــم ٢٠ س ٢٧/١٠/١٩٦٩ ، ٣٣٩  ١٣ س ٢٦/٢/١٩٦٢ ، ١١٤٣ ص ٢٢٥ رق
 ص ٩٦ رقــــم ١٢ س ١/٥/١٩٦١ ، ٩٨٧ ص ٧ س ٢٦/٦/١٩٥٦ ، ١٨٧ص 
 ٢٦ س ة املحاما١٤/٦/١٩٤٣ ، ٦٧٦ ص ١٧١ رقم ٩ س ١٦/٦/١٩٥٨ ، ٥٢١

ـــم  ـــم ١ س ٢٨/٢/١٩٢٠ ، ٢٠٧ ص ٧٣رق  ٦/٦/١٩١٤ ، ٤٩٩ ص ١٠٢ رق
مـا فـيام أ - وذلك فيام يتعلـق بجـرائم املخـدرات - ٥ ص ١٦املجموعة الرسمية س 

 ص ١٤١ رقـم ١٦ س ٢٥/١٠/١٩٥٦ريـب اجلمركـي نقـض يتعلق بجريمـة الته
 ٩٠ رقم ٢٣ س ١٣/١٢/١٩٧٢ ، ٥٥٨ ص ٩٢ رقم ٤٠ س ٣/٥/١٩٨٩ ، ٧٤٣
 رقم ١٩ س ١٢/٢/١٩٦٨ ، ٢٩٠ ص ٦٢ رقم ٢٠ س ٢٤/٢/١٩٦٩ ، ٤١٣ص 
  )٣٤٠ ص ٢١ رقم ٢١ س ٢١/٤/١٩٧٥ ، ١٩٨ ص ٣٤


 


 


 

 مـن ٢٤ ، ٢٣ ، ٢٢ ، ٢١ملا كان من املقـرر قانونـا وفقـا للمـواد نه ألوذلك   
 مكلفون بالبحث عن اجلـرائم ين مأموري الضبط القضائأجراءات اجلنائية إلقانون ا

 ي التـى تلزم للتحقيق وتلقي التبليغات والشكاويومرتكبيها ومجع االستدالالت الت
 نيابة العامة ىل الإن يبعثوا هبا فورا أن اجلرائم وأليهم بشإترد 



 ١٣  مرشوع مكتبة املحامي

 ٧٠ ، ٤٦ ، ٣٤ من الدسـتور واملـواد ٤١وملا كان من املقرر قانونا وفقا للامدة   
تفتـيش  جيوز القبض عـىل املـتهم وال تفتيـشه وال نه الية أجراءات اجلنائإلمن قانون ا
 باعتبار ةو انتدابه من النيابة العامأحوال التلبس باجلريمة أال يف إ يستعملها ياملركبة الت

  والة ختـتص هبـا النيابـة العامـيجـراءات التحقيـق التـإجراءات تعد من إل تلك انأ
 يقررهـا يال عـىل سـبيل االسـتثناء وىف احلـدود التـإمور الضبط القضائي أيبارشها م

 القانون 
 مـن قـانون ٣٠ ى حت٢٥وملا كان من املقرر قانونا وفقا للمواد السابقة واملواد   
لـرشاح اي أمجع عليـه رأحكام النقض وأقرت عليه  وما است١٩٦٣ لسنة ٦٦اجلامرك 

متعه املسافرين هو نوع من التفتيش أ سلطات اجلامرك من معاينة البضائع وهجتري ن ماأ
نام املقصود به التحري عـام إ خيرج عن نطاق التفتيش بمعناه الصحيح ويداري الذإلا
 وىف هذه احلـدود -قد وقع ذا ما كانت هناك ثمة خمالفة لقانون اجلامرك مما يعد هتريبا إ

مور أ يـشاهد فيهـا مـيحوال التلبس التـأ ال يفإيتجاوز هذه احلدود  يتم التفتيش وال
و أثارها بـام بينـىء بنفـسه عـن وقوعهـا أثرا من أو ملشاهدته أاجلمرك اجلريمة بنفسه 

ثناء ممارسته لعمله حـال معاينتـه أ وذلك بصفة عارضة - هدراكها بحاسة من حواسإب
جراء هذا التفتـيش إيصح له   وال– وحينئذ جيوز له التفتيش - ةمتعألالبضائع واهلذه 
خباريـة عنهـا قبـل عـرض املـسافر إو أ ً جريمة مجركية تلقـي بالغـا عن دليل يفًبحثا

ذن إلن يستـصدر اأجراء التفتيش إل هذه احلالة مر يفأل حيث يتطلب ا-متعته عليه أو
 - تضمنها الـبالغ يد التحقق من كفاية الدالئل الت املختصة بعةبذلك من النيابة العام

يعترب من الدالئل الكافية للبالغات املـستندة   انه الً وفقهاًن من املستقر عليه قضاءألو
 عامل االستدالل أىل إ

جـراءات إتم اختاذه من   السالف ذكرها عىل ماةعامل هذه القواعد القانونيأوب  
 نجـد -ليها إدين الطاعن استنادا أ ي والت-قيادته  ةول وتفتيش الشاحنألضبط املتهم ا



 نقابة املحامني باجليزة  ١٤   

 
حكـام الدسـتور والقـانون بـام ال أل ملخالفتها ً مطلقاًجراءات باطلة بطالناإلن تلك اأ

  منها ةدانإلجيوز معه استمداد دليل ا
بـو زيـد أممدوح / ذلك انه وفقا لتلك القواعد فانه ليس من اختصاص الرائد  

ن يعـرض مـا تلقـاه مـن أخـدرات بجنـوب سـيناء حممد الـضباط بفـرع مكافحـة امل
ول أل املاثلـة مـن جلـب املـتهم اىمعلومات وحتريات بشان اجلريمة موضوع الـدعو

 قيادته عىل مدير عام مجـارك نويبـع وجنـوب ة الشاحنخفاها يفألكمية من املخدرات 
 ةول والـشاحنأل املـتهم اةمتعـأ تشكيل جلنه مجركية لتفتـيش شـخص وً طالبا-سيناء 

 وذلك الن موظفي اجلـامرك ليـسوا -و حيرزه من مواد خمدرة أحيوزه  قيادته لضبط ما
هنا حيـث أجـراءات بـشإختـاذ إخمتصني بضبط جرائم املخدرات وال خيوهلم القـانون 

 ة املختـصةن يعرض حمرض حترياته عىل النيابة العامـأيوجب القانون عىل هذا الضابط 
الضبط والتفتيش وتقدير مدي كفايـة التحريـات ذن بإلصدار اإن أ شلتقرر ما تراه يف

 وجديتها 
 مـن ةوكذلك فان صدور قرار مدير عام مجارك نويبع بتشكيل جلنة مـن ثالثـ  

 ٠٠ تفتيشا دقيقا بحضور هذا الضابط ةول والشاحنألموظفي اجلامرك بتفتيش املتهم ا
يش بواسطة  صالة التفتخرين يفآجراء التفتيش بموظفني إ  يفةحيث استعانت اللجنو
 مما يصم قرار مدير عـام - بحثا عن املخدرات ة وفك سقف الشاحن- ةشعة السينيألا

 - اختاذ القـرار  يفةاجلامرك بالبطالن لتجاوزه اختصاصه وافتئاته عىل حق النيابة العام
جراءات هؤالء املوظفني بالبطالن لبطالن انتداهبم لصدور قرار الندب مـن إكام يصم 

 ذلـك - كام صدر التكليف ملوظفني غري خمتصني -داره إصقانونا بموظف غري خمتص 
 جرائم غري  يفةدلألانه ليس من اختصاص وال سلطات موظفي اجلمرك البحث عن ا

 مجركية 
جـراءات إن مدونات احلكم قد محلت مقومات بطـالن أ يبني معه يمر الذألا  

سـاس ألطـاعن عـىل ديـن اأ ي والتـ- قيادتـه ةول والـشاحنألضبط وتفتيش املـتهم ا



 ١٥  مرشوع مكتبة املحامي

  وهو ما ورد يف-فعال جلب املواد املخدرة أ ول يفأل بطريقة مساعدته املتهم ااشرتاكه
  وكـان الطـاعن قـد متـسك يف- هجزائـأ من احلكم وىف سائر ةصدر الصفحة السادس

جـراءات إدفاعه بعدم جدية التحريات وبطالن قرار مدير عـام مجـارك نويبـع باختـاذ 
 التفتيش 
جـراءات الـضبط إن أ ذلـك -هـذا الـبطالن متعلقـا بالنظـام العـام وملا كان   

 يقودها قد اختذت بمعرفة موظفني غري ي التةول والشاحنألوالتفتيش لشخص املتهم ا
 بالضبط ةذن النيابة العامإجراءات فضال عن عدم احلصول عىل إلخمتصني باختاذ تلك ا

ن تقيض به مـن تلقـاء نفـسها أ  وهو بطالن متعلق بالنظام العام للمحكمة-والتفتيش 
مـام أول مـرة أل ولو - ى أي مرحلة من مراحل الدعون يدفع به يفأكام جيوز للمتهم 

 حمكمه النقض 
وملا كان موظفو اجلامرك وضابط الرشطة الذين اجروا هذا التفتيش الصطناع   

م  وحيـث اسـتمد احلكـ- قررهـا القـانون يحالة التلبس لتربير خمالفتهم للقواعد الت
 جراءات الباطلة إل الطاعن من هذه اةدانإدليله ب

 ةدلأىل إ القانون الستناده ة التسبيب وخمالففان احلكم يكون معيبا بالقصور يف  
  وبام يتعني معه نقضه -جراءات باطلة إمستمدة من 

ــض (  ــة ج ١٩/١٢/١٩٣٨نق ــم ٤ جمموعــة القواعــد القانوني  ، ٤٠٧ ص ٣١٣ رق
حكام النقض أ جمموعة ١٢/٢/١٩٦٢ ، ٣٦٤  ص١٩٣ رقم ٥ ج ١١/١١/١٩٤٠
ــــــم ١٣س  ــــــم ٢ س ٢٦/١٢/١٩٥١ ، ١٣٥ ص ٣٧ رق  ، ٥٨١ ص ٢٢٠ رق
 ١٩٠ رقـــم ٢٦ س ٢٨/١٢/١٩٧٥ ، ٥٠٠ ص ١١٧ رقـــم ٢٦ س ٨/٦/١٩٧٥

 ٢٩ س ١٦/١١/١٩٧٨ ، ٩٣٤ ص ١٨٦ رقـم ٣٤ س ٩/١١/١٩٨٤ ، ٨٦٧ص 
 ١٥/١٠/١٩٨١ ، ٢٥٣ ص ٤٣ رقم ٣٢ س ١٩/٣/١٩٨١ ، ٧٨٥ ص ١٦١رقم 
 ، ٥٢٤ ص ٨٨ رقـــــــم ٣٦ س ٣/٤/١٩٨٥ ، ٧٠١ ص ١٢٤ رقـــــــم ٣٢س 
 ١٣٠ رقــم ٣٧ س ١٢/١٠/١٩٨٦ ، ٥٣٤ ص ١٠٥ رقــم ٣٧ س ٣٠/٤/١٩٨٦



 نقابة املحامني باجليزة  ١٦   

 
جـراءات اجلنائيـة إل رشح قانون ا-ستاذ الدكتور حممود نجيب حسني أل ، ا٦٨٨ص 

 ص ٤٦٥ ، الفقـرة ٣٩٦ ص ٤٢٦ ، الفقـرة ٣٨٥ ص ٤١٤ الفقرة ١٩٩٥ سنه ١ج 
  )٤٩٨ ص ٥٢٢ ، الفقرة ٤٨٨ ص ٥٢١ ، الفقرة ٤٢٤


 

 حـسبام ٢-١ ص ىسباب احلكم وىف جمال حتصيلها لوقائع الـدعوأفقد جاء ب  
بـو أممـدوح / فيام سطره الرائـد ( نصه   عقيدهتا ما واستقرت يفةاستخلصتها املحكم
ن كـل أكـدت أ بفرع مكافحه املخدرات بجنوب سيناء من حتريـات زيد حممد املفتش

ديـب أبو خالـد تـاجر سـوري اجلنـسية وحممـد أمن عبد القادر خالد قفورة وشهرته 
 كويت يؤلفان فيام ٢٠٢٠٩ ةمسلم خدام اجلامع سوري اجلنسية ويعمل قائدا للشاحن

م ضبط املـتهم عبـد  جللب وهتريب املخدرات من اخلارج وقد تًبينهام تشكيال عصابيا
 بشقة مفروشة بالعقار رقم ٩/٥/٢٠٠٢بو خالد بتاريخ أالقادر خالد قفورة وشهرته 

سكندرية وبحوزته طربه مـن إل طريق اجليش كليوباترا دائرة قسم سيدي جابر ا١٦٣
 لـسنه ٩٨٦٦ اجلنايـة رقـم ةاحلشيش حتمل ماركة ديب خالد وحرر عن تلك الواقعـ

ديب مـسلم أن املتهم حممد أدارة معلومات تفيد إلىل اإ  ج سيدي جابر كام ورد٢٠٠٢
 قيادته وانـه ة طريقة للبالد عن طريق ميناء نويبع خيفيها بجسم الشاحنخدام اجلامع يف

 االنتظـار ة بـساحة وتـم صـف الـشاحن٩١ىل ميناء نويبع عىل العبارة الـسالم إوصل 
 اجلـامرك بنويبـع للشاحنات القادمة وعليه فقد حرر حمـرضا عـرض عـىل مـدير عـام

ــذ ــيناء وال ــوب س ــن أ يوجن ــل م ــضوية ك ــه وع ــة من ــه مجركي ــشكيل جلن ــر بت م
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

/  حـرره الرائـد ين حمـرض التحريـات الـذأ يفهم من هذه العبارات يوالذ  
 سبق يالذ) الطاعن ( بو زيد حممد تضمن اسم املتهم عبد القادر خالد قفوره أممدوح 



 ١٧  مرشوع مكتبة املحامي

 جنايات سيدي جابر ومعه طربه مـن احلـشيش ٢٠٠٢ لسنه ٩٨٦٦ القضية ضبطه يف
فـراد أحـد أهـو ) الطاعن ( ن هذا املتهم أيضا أماركة ديب خالد وان املحرض تضمن 

جللـب ) ول ألاملـتهم ا(اجلـامع يـب مـسلم خالـد خـدام أد تضم حممد يالعصابة الت
 وهتريب املخدرات 

 غـري ىعو جمـال حتـصيلها لوقـائع الـدسـباب احلكـم يفأوردته أ يوهذا الذ  
بو زيـد حممـد أممدوح /  حرره الرائد ي حمرض التحريات الذصحيح ذلك انه مل يرد يف

 كـام ان هـذا املحـرض - جللب املخـدرات ةشارة لوجود اتفاق عىل تشكيل عصابإية أ
 مل يرد فيه اسم املتهم عبد القادر خالد ً مساء١١ر٤٥ ة الساع٥/٦/٢٠٠٢املحرر يوم 

 وقد عرض هذا املحرض عىل السيد مدير عـام - سبق ضبطه وال انه) الطاعن ( قفوره 
ول أل املـتهم اةمر بتشكيل جلنه مجركية لتفتيش شخص وشاحنأصدار إلمجارك نويبع 

 خمـابئ  املخبأ هبـا خمـدرات يفة وردت معلومات بقدومه بالشاحنيتفتيشا دقيقا والذ
 واملخـدرات بنـاء ولألمر املطلوب وتم التفتيش وضبط املتهم األ وقد صدر ا-رسية 

 مر ألعىل هذا ا
/  يعيب احلكم ببيـان خـاطىء ملـا ورد بمحـرض حتريـات الرائـديمر الذألا  

  بام تضمنه املحرض مل ترد فيه ةبو زيد حممد وذلك برسد واقعه متعلقأممدوح 
ثبت من ( نصه  سباب احلكم ماأ من ة الثالثة هناية الصفحوكذلك فقد جاء يف  
حتمـل ة  احلـشيش املـضبوطةن طربأ سيدي جابر ٢٠٠٢لسنه  ٩٨٦٦اجلناية ة مطالع

 ة وجدت عىل بعـض الكميـة املـضبوطيبو خالد وهي ذات املاركة التأ ديب -ماركة 
 جمال اشرتاك الطـاعن يف وردهتا يفأ يخرية التأل اةوهذه العبار) موضوع هذه القضية 

نـه ورد أللـك  وذ-وراق أل وال سند هلـا مـن اةعملية اجللب والتهريب غري صحيح
 ةن طربأوراق أل باة واملرفق- جنايات سيدي جابر ٢٠٠٢ لسنه ٩٨٦٦بملف القضية 

 بمـداد ة املكتوبـ" احللـوين ة حلـو" ضبطت مع الطاعن حتمـل ماركـة ياحلشيش الت
 نقلناهـا مـن ي التـة وردت خطأ بالعباري الت"بو خالد أ ديب " وليس ماركه -خرض أ



 نقابة املحامني باجليزة  ١٨   

 
يعـرف  نـه الأ ةمـام املحكمـأبو زيد أممدوح /  الرائد قوالأ كام جاء ب-سباب احلكم أ

  املاثلة ى موضوع الدعوة وبني الواقعةشيئا عن الصلة بني هذه الواقع
سباب احلكم دليال أ هو ما اختذته ىوملا كان هذا الرسد اخلاطىء لوقائع الدعو  

 ممـا - نـه الـدليل الوحيـد فيهـاإ بـل - اجلريمة ول يفألعىل مشاركة الطاعن للمتهم ا
 وراق أل الثابت باة االستدالل وخمالفيعيب احلكم بالفساد يف

 حمـرض بـو زيـد زج باسـم الطـاعن يفأممـدوح / ن الرائد أيغري من ذلك  وال  
 مـساء ١١ر٥٠ ة الـساع٦/٦/٢٠٠٢واملحـرر يـوم ) جراء التفتـيش إبعد ( الضبط 

ن أرات دون  التشكيل العـصايب جللـب وهتريـب املخـدول مرة باعتباره عضو يفألو
ول وال أل وال صـله لـه بـاملتهم اةو دور فـيام ضـبط بالـشاحنأصله أية يكون للطاعن 

    تم ضبط املخدرات هبا ي التةالشاحن
 عىل خالف ىوردت وقائع الدعوأسباب احلكم قد أن أ يتبني معه يمر الذألا  
 كـام - ىدعو ال لتغري وجه السري يفةهنا تبينت الوقائع الصحيحأوراق ولو ألالثابت با

 تطبيق القانون عىل الوقـائع ةن هذا اخلطأ مما حيول دون حتقق حمكمه النقض من صحأ
 ةحاطإ كام ينبىء عن عدم - ى الدعو اختذت يفيجراءات التإل اة ومن صحةاملطروح
 مما يعيـب احلكـم -ملامها بوقائعها إ وعدم ة عن برص وبصريى بعنارص الدعوةاملحكم

 وبـام يتعـني -دان عنها الطاعن وعاقبـه عليهـا أ ي التى الدعوباخلطأ يف حتصيل وقائع
 معه نقضه 

ــــض (  ــــ٣/١٢/١٩٣٤نق ــــم ٣٦ الرســــمية س ة املجموع  ، ١٤١ ص ٥٦ رق
ــــ٢٣/١٢/١٩٤٦ ــــد القانوني ــــه القواع ــــم ٧ ج ة جمموع  ، ٢٦١ ص ٢٦٣ رق
ـــــنقض س أ جمموعـــــه ٢٩/١١/١٩٤٩ ـــــم ١حكـــــام ال  ، ١٢٢ ص ٤٢ رق
  )٥٠٠ ص ٨ رقم ١ جمموعه القواعد ج ٢١/١٢/١٩٥٤
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 كيت أويتبني ذلك مما ي  

 هـذه اجلـرائم وىف هنايـة سباب احلكم وىف جمال التدليل عىل مسامهة الطاعن يفأجاء ب
 بالتوجـه -لـث  املـتهم الثا-مـره أول انـه قـد أل قرر املتهم ا٠٠٠(  اخلامسة ةالصفح

 حـامال ةىل القـاهرإ وان املتهم الثاين قـد سـبق ةىل القاهرإ ةبالسيارة فارغة من احلمول
 املاركـة " وهو اسم شهرته وهـي " ديب خالد " من احلشيش حتمل ذات ماركة ةطرب

ن املتهم الثالث أقراره إ عىل بعض طرب احلشيش املضبوط وضبطت بحوزته وةاملدون
  )٠٠٠٠ته وقتهاحبكان بصسعد توفيق اخلرسا أ

غـري ) الطـاعن ( ول والثـاين ألقـوال املتهمـني اأسباب احلكم من أ ذكرته يوهذا الذ
( ن املتهم الثالث عرفه بان املتهم الثـاين أول ألقوال املتهم اأنه مل يرد بألصحيح وذلك 

 حتمـل ةىل القاهرة حامال طربه حشيش وال انه عرفه بـان هـذه الطربـإسبق ) الطاعن 
 فـضال - ة وهي نفس املاركة عىل بعض طرب احلشيش املـضبوط" ديب خالد"ماركة 

 خـرين والآلن املتهم الثالث مل يعلم بوقائع الضبط اخلاصة بكـل مـن املتهمـني اأعن 
 ضـبط يف  ضبطت مع الطاعن مـع مـايالتة ول تشابه الطربألنه ذكر للمتهم اأيتصور 
 بت عدم صحته وعدم تشاهبهام يث  وهو ما-ول أل قيادة املتهم اةالشاحن

ن أاقر بـ) الطاعن ( ن املتهم الثاين أسباب احلكم أذكرته  نه ليس صحيحا ماإوكذلك ف
ن املتهم الثـاين أل وذلك -سعد توفيق اخلرسا كان بصحبته وقت ضبطه أاملتهم الثالث 

  يفةية جهأمام أقوال أية أ وال يف جلسات املحاكمة ومل يدل بة حتقيقات النيابمل يسال يف
ن أ كـام -نـه التقـي بـاملتهم الثالـث أسناد القول له بإ بام ال جيوز معه - ة املاثلىالدعو

ن الطـاعن أ جنايات سيدي جـابر تؤكـد ٢٠٠٢ لسنه ٩٨٦٦ ىوراق الدعوأالثابت ب
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ىل سكنه إ الطريق العام متجها حينام تم ضبطه ومعه طربة احلشيش كان يسري وحده يف

 خر آ شخص أي معه ن يكونأاملفروش دون 
دين عنها أ ي اجلرائم التدانت الطاعن عن مسامهته يفأسباب احلكم قد أوبذلك تكون 

ول رغم عدم صـدورها عـنهام ألخري نسبتها للمتهم األيه وإقوال نسبتها أىل إاستنادا 
 وراق أل الثابت باة االستدالل وخمالفمما يعيب احلكم بالفساد يف

بـو زيـد حممـد أممـدوح / قـوال الرائـد أىل إ الطـاعن ةنداإ سباب احلكم يفأاستندت 
 مـا ٢ حيـث نقلـت عنـه ص -وردت مضمونا هلا أ و-دارة خمدرات نويبع إالضابط ب

بـو خالـد بتـاريخ أوقد تم ضـبط املـتهم عبـد القـادر خالـد قفـوره وشـهرته ( نصه 
 طريق اجليش كليوباترا قسم سيدي جـابر ١٦٣ بشقة مفروشة بالعقار ٩/٥/٢٠٠٢
 اجلنايـة ة من احلشيش حتمل ماركة ديب خالد وحرر عن تلـك الواقعـةحوزته طربوب

 ) ج سيدي جابر ٢٠٠٢ لسنه ٩٨٦٦رقم 
 نـه مل يـرد يفأل وذلك -قوال هذا الشاهد غري صحيح أسباب من أل نقلته ايوهذا الذ

 ضبطت بحوزة املتهم عبد ين الطربة التأ حمرضي حترياته وحمرض الضبط وال يفه قوالأ
قواله أنام جاء بإ و-سكندرية حتمل ماركة ديب خالد إلبا) طاعن ( قادر خالد قفوره ال

 دون ذكر ملاركة ة انه تم ضبط طربه واحده معه عىل سبيل العينةبتحقيقات النيابة العام
  ةهذه الطرب

 ي التةىل هذا الشاهد وصفا غري صحيح للطربإسباب احلكم قد نسبت أوبذلك تكون 
 ج ٢٠٠٢ لـسنه ٩٨٦٦ وحيث جـاء باملحـرض -سكندرية إل ا يفضبطت مع الطاعن

 ) احللوين ةحلو(  عليها عبارة ةن الطاعن ضبطت معه طربأسيدي جابر 
ىل استنتاج خاطىء وتعـسفي عـن إقوال هذا الشاهد ألسناد إل ادي هذا اخلطأ يفأوقد 

من شهر سكندرية ثم بعد ذلك بام يقرب إلوجود صله بني واقعتي الضبط للطاعن يف ا
 عـن ةمام املحكمـأن هذا الشاهد عندما سئل أ السيام و- نويبع ول يفألضبط املتهم ا
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ىل هـذا إسباب احلكـم فطنـت أن أ ولو -يعرف شيئا عن ذلك  نه الأهذه الصلة فقرر 
  ى الدعوسناد لتغري وجه السري يفإلاخلطأ يف ا

 ة حتقيقـات النيابـيـد يفبـو زأممدوح / قوال الرائد أسباب احلكم ما جاء بأغفلت أكام 
مل يكـن يعلـم  ) ٦/٦/٢٠٠٢ تم ضـبطه يـوم يالذ( ول ألن املتهم اأ ةمام املحكمأو

) الـشاهد ( نه أ و٩/٥/٢٠٠٢سكندرية يوم إلبا) الطاعن ( بسبق ضبط املتهم الثاين 
غفلـت أ ين هـذه البيانـات التـأىل ميناء نويبـع مـع إ ةيعرف موعد دخول الشاحن ال
 املاثلـة ىقوال الشاهد تنفي صلة الطاعن بالدعوأها والتي جاءت بسباب احلكم ذكرأ

 جراءات الضبط إن من شاهنا التدليل عىل بطالن أوال بوقائعها كام 
 رئـيس -سـامح الكـيالين / قوال العميدأىل إ الطاعن ةدانإ سباب احلكم يفأاستندت 

وردت أ و- ملكافحــه املخــدرات ةدارة العامــإلقــسم مكافحــة النــشاط اخلــارجي بــا
 ةمـام املحكمـأ وةقواله بتحقيقات النيابأغفلت ما جاء بأهنا أ ذلك -مضمونا معيبا هلا 

 وانه ال علم لـه بالقـضية رقـم ةىل مصدر املخدرات املضبوطإن التحريات مل تتوصل أ
ذا كـان املـتهم إيعرف مـا  نه الأ سيدي جابر املتهم فيها الطاعن و٢٠٠٢ لسنه ٩٨٦٦

ن أ قيادته من عدمـه وذلـك بـالرغم مـن قولـه ةدرات بالشاحنول يعلم بوجود خمألا
 ي وهـذه البيانـات التـ- يعلـم بمحتوياهتـا ةصاحب الشحن) الغائب ( املتهم الثالث 

 جـرائم اجللـب والتـشكيل سباب احلكم من شاهنا نفي اشـرتاك الطـاعن يفأغفلتها أ
 العصايب والتهرب الرضيبي 

ىل املتهمـني إسـندت أحلكم املطعون فيه قد سباب اأن أتقدم يتبني  من مجلة ما  
قـوال غـري ألدانتهام بموجب تلك اإقوال مل تصدر عنهام ثم أ) الطاعن ( ول والثاين ألا

قوال أسناد إثبات عىل نحو معيب وذلك بإلقوال شهود اأوردت أهنا أ كام - ةالصحيح
ا نفـي قـواهلم مـن شـاهنأجـزاء هامـة مـن أ واقتطـاع -ول مل تصدر عنـه ألللشاهد ا

سـباب احلكـم بوقـائع أ هحاطأ تنبىء عن عدم يمر الذأل للطاعن اةاالهتامات املسند
 وبـام يعجـز -ملام الكايف إلملام هبا اإل وعدم اة وركائز االهتام عن برص وبصريىالدعو
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 ةديـن عنهـا الطـاعن ومـن صـحأ ي الوقائع التـة النقض عن التحقق من صحةحمكم

جراءات التي اختذت للضبط والتفتيش وبـام يعيـب إلا ةتطبيق القانون عليها وال صح
  وبام يتعني معه نقضه -وراق أل االستدالل وخمالفه الثابت بااحلكم بالفساد يف

 ١١٠٦ ، الطعـن ٦٦٦ ص ١٠ س ٢٣/٦/١٩٥٩ ق جلسة ٢٩ لسنه ٤٦٨الطعن ( 
 ١٠ س ١٧/١١/١٩٥٩ ، نقض ٨٨٦ ص ٩ س ٤/١١/١٩٥٨ ق جلسة ٢٨لسنه 
 ، ١٣١ ص ١٥ س ١٠/٢/١٩٦٤ ، ١٠ ص ١٥  س٦/١/١٩٦٤ ، ٨٩٦ص 

 ٣/٦/١٩٦٨ ، ٤٩٧ ص ٢٦ س ٨/٢/١٩٧٥ ، ٨٣٣ ص ١٦ س ١/٣/١٩٦٥
 رقـــم ٣١ س ٢٧/٣/١٩٨٠ ، ٤٧٤ ص ٣١ س ٢/٤/١٩٨٠ ، ٣٣ رقـــم ١٩س 
  )٤٦٢ ص ٨٥


 

مجـع أحكـام الـنقض وأنه ملا كان من املقرر قانونا وما استقرت عليه ألوذلك   
ن أ املـتهم ةدانـإ  يفةليه املحكمإ تستند ين يكون الدليل الذأي الفقه انه يتعني أعليه ر

ليهـا إجيـوز االسـتناد   الي التـة غـري اليقينيـةدلأل وان من ا-يكون هذا الدليل يقينيا 
 ذلـك -هنا أقوال جمري هذه التحريات بشأ حتريات املباحث و- املتهم ةدانإ وحدها يف

 ي التـة الـسمعيةهنا تعد من قبيل الشهادأ فضال عن -ي جمرهيا أال عن رإتعرب  هنا الأل
 ال بعد التحقق من صحتها أيؤخذ هبا  ال

تـه ىل ما نقلإ الطاعن ةدانإ سباب احلكم املطعون فيه قد استندت يفأوملا كانت   
 مـن ًن كـالأكـدت أن حترياتـه أ تفيـد يبو زيد حممـد والتـأممدوح / قوال الرائدأعن 

ول يؤلفان فيام بينهام تشكيال جللب وهتريب املخدرات وانه كان قد ألالطاعن واملتهم ا
سـكندرية إل بدائرة قسم سـيدي جـابر با٩/٥/٢٠٠٢ضبط الطاعن من قبل بتاريخ 
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سباب أن تقيم أ وذلك دون -خالد  بوأه ديب  من احلشيش حتمل ماركةوبحوزته طرب
 قوال أل الطاعن سوي هذه اةدانإخر عىل آ دليل أياحلكم 

 ثبـت مـن يقـوال والتـأل هـذه اةسباب احلكم مل تتحقق من صحأوملا كانت   
   وراق خمالفتها للواقع ألا

ن حمـرض حتريـات هـذا الـضابط واملـؤرخ أوراق ألن الثابـت مـن األوذلك   
نـام إ و- ة أي جريمىل اسم الطاعن وال اشرتاكه يفإشارة إية أتتضمن  مل ٥/٦/٢٠٠٢
جـراء التفتـيش إ اليوم التـايل بعـد  حرره يفي حمرض الضبط الذقحم اسم الطاعن يفأ

ن احـدي الطـرب أ حمـرض الـضبط ول وادعـي يفأل كان يقودها املتهم اي التةللشاحن
 -بو خالـد أ ديب ةا عبار واحدة مكتوب عليهة وهي طرب- ة طرب٨٤٦ من ةاملضبوط

ن أقـوال ألسباب احلكم من هـذه اأ واستنتجت -وهو اسم الشهرة اخلاص بالطاعن 
 الـسابق ضـبطها مـع الطـاعن ة حتملهـا الطربـي حتمـل ذات املاركـة التـةهذه الطربـ

  ٩/٥/٢٠٠٢سكندرية يوم إلبا
 ديل هبـاأ يقـوال التـألسباب احلكم مل تتحقق من صحة اأن أومن ذلك يتبني   

 وكـان دفـاع - حمـرض التحريـات ثبته يفأ ختالف ما ي التحقيقات والتهذا الضابط يف
 الطاعن قد متسك بعدم صحتها 

 ة املاثلـة بالـشاحنى الـدعو ضبطت يفين الطربة التأن استنتاج املحكمة إكام   
 كانـت قـد تـم ضـبطها مـع ي التةبو خالد هي ذات املاركة للطربأوحتمل ماركة ديب 

نام هو إ ة املاثلىسكندرية من مدة تقرتب من شهر سابقة عىل وقائع الدعوإلالطاعن با
 وذلك فضال عام حلقه مـن التعـسف -وراق ألاستنتاج غري منطقي وخمالف للثابت با

عضاء أنه مل يثبت من معاينة ومناظرة أل ذلك -مور يتعذر التسليم بصحتها أوافرتاض 
هنـا وجـدت احـدي أبط املخـدرات  قامت بـالتفتيش وضـيجلنه موظفي اجلامرك الت

ن هـذه أبـو خالـد فـضال عـن أ ديب ة طربة مكتوب عليها عبار٨٤٦الطرب من بني 
ن هناك صلة بني كل أيعني  ن ذلك الإ الطرب فىحدإهنا مكتوبة عىل أالعبارة لو صح 
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ذ إخـر آل مكان خيتلف عـن ا منها يفً متت كاليمن واقعتي ضبط كل من املتهمني والت

ول أل تم اإذخر آل نويبع وزمان خيتلف عن اخر يفآلسكندرية واإل اا تم يفامهحدإهنا أ
ىل إن هـذه العبـارة تـشري أيعني   كام ال٦/٦/٢٠٠٢  والثاين يف٩/٥/٢٠٠٢بتاريخ 

ول ألبـو خالـد اسـم شـهرة يـشرتك فيـه الطـاعن واملـتهم اأاسم شهرة الطاعن الن 
ن هذا الـضابط أاع الطاعن بخرون وقد يكون االسم جتاريا وقد متسك دفآشخاص أو

ىل إ املاثلة حتمل هذا االسم ليتوصل ىدعاء بان الطربة املضبوطة يف الدعوإلقد افتعل ا
 ثبات صله الطاعن بواقعه الضبط إ

 هنايـة  هذا االدعـاء مـن قوهلـا يفةسباب احلكم قد استظهرت صحأوملا كان   
 ي التـةن الطربـأي جـابر  سيد٢٠٠٢ لسنه ٩٨٦٦ اجلناية الصفحة السابقة انه ورد يف

  وهو قول تبني عدم صـحته الن مـا-بو خالد أوجدت مع الطاعن حتمل ماركة ديب 
 حلـوة - وردت مـع الطـاعن حتمـل ماركـة ي التـةن الطربأ تلك اجلناية يفيد ورد يف

نه نفي أن من شأدعاء الضابط بالصلة بني واقعتي الضبط كام إينفي   وهو ما-احللوين 
 ساس توافرها أدانت الطاعن عىل أ غري الصحيح هلذه الصلة والتي ةاستظهار املحكم

دانـت الطـاعن أسباب احلكم املطعون فيه قـد أن أتقدم  فانه يتبني من مجلة ما  
ن الطـاعن دون أ بتحرياته بـشة املتعلق-بو زيد حممد أممدوح / قوال الرائدأىل إاستنادا 

وراق وتتنـايف مـع أل للثابـت بـاةالفـهنا خمأ تبني ين تتحقق املحكمة من صحتها والتأ
جيوز االستناد   مما ال- ة صحيحةو قرينأ دليل أييد بأهنا مل تتأحكم العقل واملنطق كام 

  وبام يتعني معه نقضه - االستدالل ليه مما يعيب احلكم بالفساد يفإ
 ١٠٥٦ الطعـن ٣٠/١/١٩٧٧ ق ، ٥٢ لسنه ٥٥٩٠ الطعن ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 

 ، ٤٠٣ ص ١٥٦ الرســــمية رقـــــم ة املجموعـــــ٧/٢/١٩٣٨ ق ، ٤٦لــــسنه 
 جمموعـه ١٠/٦/١٩٥٢ ، ٣١٥ ص ١٦٤ رقـم ٢٩ املحاماة الـسنة ١٩/٤/١٩٤٨

 ١٧حكـام الـنقض س أ جمموعة ٢٠/٦/١٩٦٦ ، ٤٢٤ ص ٢٦٨ رقم ١القواعد ج 
 ص ١٢٤ رقم ٥ س ٢٣/٢/١٩٥٤ ، ٤٩٣ ص ١١ س ٢٤/٥/١٩٦٠ ، ٨٤٢ص 



 ٢٥  مرشوع مكتبة املحامي

 ١٦٠ رقم ٢٨ س ١٢/٦/١٩٧٧ ، ٢٠٨ ص ٤٦ رقم ٢٤ س ٣/٣/١٩٧٣ ، ٣٧٥
ـــم ١٢ س ١٦/١٠/١٩٦١ ، ٣٣٥ ص ١٩ س ١٨/٣/١٩٦٨ ، ٧٧١ص   ٥٦ رق
 )٨٠٧ص 


 

 لـه بواقعـه ضـبط ةيـة صـلأنه ملا كان دفاع الطاعن دفع بعدم وجود ألوذلك   
 ول أليعرف املتهم ا نه الأ قيادته وةشاحنول واملخدرات بداخل الألاملتهم ا

 ووفقا ملا جـاء -ن الطاعن أقام الدفاع عن الطاعن الدليل عىل دفاعه بقوله أو  
 قـد ضـبط وىف حوزتـه طربـة - جنايات سـيدي جـابر ٢٠٠٢ لسنه ٩٨٦٦باملحرض 

 بدائرة ٩/٥/٢٠٠٢ عرشة والنصف صباحا من يوم ة الثانية الساعحشيش وذلك يف
 هـذه القـضية بجلـسة سـكندرية يفإلابر وقـضت حمكمـة جنايـات اقسم سيدي جـ

 وصار هذا احلكم باتـا - حضوريا بمعاقبته بالسجن ملدة ثالث سنوات ٦/١/٢٠٠٣
ول وما ألما ضبط املتهم اأ - كانت بقصد التعاطي ةن هذه احليازأ وذلك عىل اعتبار -

 يف ميناء نويبـع  وذلك٦/٦/٢٠٠٢ فقد تم يوم - من خمدرات ة هذه الشاحنوجد يف
سابيع وىف مكان أ ةربعأ السجن ب بعد واقعه ضبط الطاعن واحتجازه يفأي -البحري 

 يقطع بعدم وجود صله للطاعن بام يمر الذأل ا-ول ألخيتلف عن مكان ضبط املتهم ا
بو زيد أممدوح / ن حمرض حتريات الرائدأضاف دفاع الطاعن أ و-ول ألاهتم به املتهم ا

ىل إارة إشـ ةيـأ مل يتـضمن ٥/٦/٢٠٠٢دير عام اجلمـرك املـؤرخ  عرض عىل ميالذ
 اليـوم  صـدر يفي الضبط وىف حمرض الضبط الـذةنام ذكر اسمه بعد واقعإ و-الطاعن 

ىل اشـرتاك إن هذا الضابط مل يـرش أو ) ٦/٦/٢٠٠٢(التايل لتحرير حمرض التحريات 
 - ةول مـرأل -ملحكمـة مـام اأال إليـه مـن اهتـام إول فيام نـسب ألالطاعن مع املتهم ا

  دليل عىل هذا االشرتاكأين يقيم أ ودون - ١٧/٣/٢٠٠٤بجلسة 
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(  مـا نـصه ٤سباب احلكم قد ردت عىل هـذا الـدفاع بقوهلـا ص أوملا كانت   

 حشيش حتمل ذات ةسكندرية وبحوزته طربإلن املتهم الثاين قد ضبط باأوكان الثابت 
ن املتهم أ موضوع هذه القضية وةة املضبوط الكمي عىل بعض املوجود يفةاملاركة املدون

ن أبو زيـد دلـت عـىل أممدوح / دانته عن جريمة اجللب وكانت حتريات الرائدإمل يتم 
ليه املحكمة ويكون معه هذا النعـي إتطمئن   هذه الكمية وهو مااملتهم الثاين رشيكا يف

 ) غري حمله يف
وراق أللواقـع الثابـت بـاوملا كان هذا الرد غري سديد وغري سـائغ ملخالفتـه ا  
 ة حيـاز ضبطت يفي التةن الطربأسكندرية إلوراق قضية اأ ذلك الثابت من -واملنطق 

وبـذلك يكـون رد املحكمـة خمـالف للثابـت )  احللـوين ةحلو(الطاعن حتمل ماركة 
 حتمل ماركـه ةن هذه الطربأنه وعيل فرض ألنه رد غري منطقي إ وكذلك ف-وراق ألبا
 مـن ضـمن ة املاثلى الدعو يفةدت مع واحده من الطرب  املضبوط وجيبو خالد التأ

 وكذلك فان اسـتناد احلكـم - طربه فان ذلك يعترب من قبيل االستنتاج التعسفي ٨٤٦
 عـن ًنـه فـضالألليـه إسـتناد إلجيـوز ا بو زيد مما الأممدوح / قوال الرائد أجاء ب ىل ماإ

 موضـعه سلف بيانه تفـصيال يف وهو ما -ي له أهنا جمرد رإوراق فألخمالفتها الثابت با
قوال وطرحها وذلك ملـا اتفـق أل فانه يتعني عدم التعويل عىل هذه ا-من هذه املذكرة 

 جيـري ي الـذيمور الـضبط القـضائأعليه قضاء وفقها بعدم التعويل عـىل شـهادة مـ
حكـام الدسـتور أل ةجراءات الـضبط والتفتـيش واصـطناع حالـه التلـبس باملخالفـإ

 والقانون 
 فـضال عـن قـصور - دليل صـحيح أي خاليه من ى جيعل الدعويمر الذألا  
  وبام يتعني معه نقضه -وجه الدفاع اجلوهرية أ الرد عىل احلكم يف

ــم ٢٨ س ١٢/٦/١٩٧٧ ، ٨٢٨ ص ٣١٠ رقــم ٣ س ١٤/٤/١٩٥٢نقــض (   رق
  )٥٥٧ ص ١١٩ رقم ٣٠ س ١٤/٥/١٩٧٩ ، ٧٧١ ص ١٦٠



 ٢٧  مرشوع مكتبة املحامي

 سباب طلب وقف تنفيذ احلكم أ
 وملا كان الطاعن سوري اجلنسية -ن الطعن بالنقض املاثل مرجح القبول ملا كا  

 - جمال جتارة قطع غيار السيارات ونقل الركاب بسوريا والدول العربيـة  ويعمل يف-
 وال عائـل هلـم -رسته املقيمون بسوريا أفراد أرباحه من هذه التجارة عىل أوينفق من 

 ىل رعايته ومعونته إ ة اشد احلاجهنم يفأ وقد انقطعت صلته هبم مع -و راع سواه أ
دبية جسيمه يتعـذر أمادية وًا رضارأرسته أفراد إ يلحق بالطاعن وبيمر الذألا  

  املحكوم هبا ة تنفيذ العقوبتداركها فيام لو قىض بنقض احلكم املطعون فيه واستمر يف

 بناء عليه 
  ة املوقرة املحكمةيلتمس الطاعن من عدال

 لـه ة طلب وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه بالنـسبرب جلسة للنظر يفحتديد اق  :وال أ
  موضوع الطعن وحلني النظر يف

  بالنسبة له ةحالإلوىف املوضوع بنقض احلكم املطعون فيه وا  :ثانيا 
 واهللا وىل التوفيق 

 عن الطاعن                                                 
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 سم الشعب با
 حمكمه النقض 

 )ج(اخلميس  ـ  الدائرة اجلنائية 
 نائب رئيس املحكمة   حسام عبد الرحيم / سيد املستشار  برئاسة الةلفؤامل

 :  املستشارينةوعضوية الساد
ــــ  وحممد امحد عبد الوهابىل فرجاين ومحدي ياسني عفريد عوض و ــــيس ن واب رئ

  ةاملحكم
 النقض لدي حمكمه ة العامةرئيس النياب  يارس محاد / وحضور السيد

 مني الرسأ   ماجد مجال/ و السيد
  ة بمقر املحكمة بمدينه القاهرة اجللسة العلنية املنعقديف
 م ٢٠٠٥كتوبر سنه أ من ١٣ هـ املوافق ١٤٢٦ من رمضان سنه ١٠ يوم اخلميس يف

 يت آلصدرت احلكم اأ
ــسنه      برقمة جدول النياب الطعن املقيد يفيف ــات ٢٠٠٥ل  وبجــدول اجلناي

 املرفوع من ،            قضائية ٧٥لسنه برقم       
١-  
 حمكوم عليهام             -٢
٣-  

 دــــض
  ة النيابة العام-١
 مطعون ضدمها       بصفته " ة وزير املالي-٢



 ٢٩  مرشوع مكتبة املحامي

 الوقائع 
 قــسم نويبــع        ٢٠٠٢لــسنه   رقمة اجلنايخر يفآ العامة الطاعنني وةاهتمت النياب  

 مـن يونيـه ٥ يـوم هنم يفأبوصف  ) ٢٠٠٢لسنه  ٣٠٠ باجلدول الكيل برقم ةواملقيد( 
 " جلبوا جوهرا خمـدرا -وال أ:  حمافظه جنوب سيناء - بدائرة قسم نويبع ٢٠٠٢سنه 

راىض مجهورية مرص العربية قبل احلصول عىل ترخيص كتايب من أىل داخل إ "حشيش 
 جلـب ليف تشكيل عصايب الغـرض منـهأاشرتكوا بت:  ثانيا - ةدارية املختصإل اةاجله

هربـوا :  ثالثا -راىض مجهورية مرص العربية لرتوجيها واالجتار فيها ألاجلواهر املخدرة 
راىض مجهورية مـرص العربيـة عـىل خـالف أىل داخل إوىل ألالبضائع موضوع التهمه ا

 وراق أل عىل النحو املبني باةوضاع املعمول هبا بشان البضائع املمنوعألالقيود وا
جنايات جنوب سيناء ملعـاقبتهم طبقـا للقيـد والوصـف ىل حمكمه إحالتهم إو  

  ةحالإلمر اأالواردين ب
بـداء إلىل فضيلة مفتي اجلمهوريـة إوراق أل اةحالإ قررت ةواملحكمة املذكور  

سـعد توفيـق أديب مسلم خدام اجلامع والثالث أول حممد ألي بالنسبة للمتهمني اأالر
ق بـاحلكم بالنـسبة جلميـع  للنطـ٢٠٠٤ من سـبتمرب سـنه ١٩خرسا وحددت جلسة 

 املتهمني 
ول والثـاين وغيابيـا أل قضت حضوريا بالنـسبة للمتهمـني اةوباجللسة املحدد  

 ١٨٢أ ، د مـن القـانون / ٢ ، ٣٣/١ ، ٣ ، ٢ ، ١بالنسبة للمتهم الثالث عمال بـاملواد 
 ٥٦ والبنـد رقـم ١٩٨٩ لسنه ١٢٢ ، ١٩٧٧ لسنه ٦١ املعدل بالقانونني ١٩٦٠لسنه 
 ةول املعدل بقرار وزير الـصحأل امللحق بالقانون ا١سم الثاين من اجلدول رقم من الق

 ١٢٤ ، ١٢٢ ، ١٢١/١ ، ١٥ ، ١٣ ، ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١ واملواد ١٩٩٧ لسنه ٤٦رقم 
 لـسنه ١٦٠ ، ١٩٨٠ لـسنه ٧٥ املعـدل بالقـانونني ١٩٦٣ لـسنه ٦٦من القانون رقم 

 مـن ذات ١٧عملـت املـادة أ وكـام  مـن قـانون العقوبـات٣٢عامل املادة أ مع ٢٠٠٠
ديب أول حممد ألالنسبة للمتهم اوب حق املتهم الثاين عبد القادر خالد قفوره القانون يف
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عدام شنقا إلراء بمعاقبتهام باآلمجاع اإمسلم خدام اجلامع والثالث اسعد توفيق خرسا ب

م كل من املتهمني وبالنسبة للمتهم الثاين عبد القادر خالد قفوره بالسجن املؤبد وبتغري
لزام مجيع املتهمـني إ املضبوطني وبةلف جنيه وبمصادرة املخدر والسيارأمبلغ مخسامئة 

ربعـون أ وةربعامئـة وثامنيـأ بان يؤدوا ملصلحه اجلامرك مبلغ عرشة ماليـني ونبالتضام
   ربعني جنيها أ وةلف وستامئأ

 مـن ١٩ لـنقض يف هذا احلكم بطريق اول والثاين يفألفطعن املحكوم عليهام ا  
سباب الطعـن أودعت مذكرتني بأ و٢٠٠٤ من سبتمرب سنه ٢٣ و ٢٠٠٤سبتمرب سنة 

 موقعـا عليهـا مـن ٢٠٠٤ مـن نـوفمرب سـنه ١٧ ول يفألوىل من املحكـوم عليـه األا
 مـن ٩  من املحكوم عليه الثـاين يفةعىل السيد حممد العزوين املحامي والثاني/ ستاذألا

 مون حممد سالمه املحامي أم/ ها من  الدكتور موقعا علي٢٠٠٤نوفمرب سنه 
ي موقعـا أ بـالرة القضية عىل حمكمة النقض بمذكرة مـشفوعةعرضت النيابة العام      

 هو مبني بمحارضها   عىل ماةوبجلسة اليوم سمعت املرافع،  عليها من رئيس هبا 

  ةاملحكم
ملستـشار املقـرر وراق وسامع التقرير الذي تـاله الـسيد األطالع عىل اإلبعد ا  
    قانونا ة وبعد املداولةواملرافع

ذ كانت قد عرضت القضية املاثلة املحكـوم فيهـا إ وة العامةن النيابأمن حيث   
ثبـات إهيـا دون أ بمـذكرة برةعـدام ، مـشفوعإل اةول بعقوبألحضوريا عىل الطاعن ا

ن أال إنــا ،  يف امليعــاد املقــرر قانو تاريخ تقديمها للتثبت من مراعاة حصول العرض
يرتتب عليه عدم قبول   ال–جري به قضاء حمكمه النقض   وعىل ما-جتاوز هذا امليعاد 

  ، ومن ثم يتعني احلكم بقبوله شكال ة العامةعرض النياب
ول والثاين استوىف الـشكل ألن الطعن املقدم من املحكوم عليهام اأومن حيث   

  القانون يفاملقرر 
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ذ دانـه إاعن الثـاين عـىل احلكـم املطعـون فيـه انـه ن مما ينعاه الطأومن حيث   
 لرتوجيهـا واالجتـار فيهـا ة تشكيل عـصايب جللـب املـواد املخـدربجرائم االشرتاك يف

  يفأ االسـتدالل واخلطـ التسبيب والفساد يفوالتهريب اجلمركي ، قد شابه القصور يف
الـضابط مل يبـني ن أدانته عىل حتريات الرشطة فحسب رغم إ نه عول يفأسناد ذلك بإلا

ول خالفـا ألسـند للـشاهد اأخـر ، وآن تكـون معـززه بـدليل أمصدر حترياته ودون 
 حتمـل ماركـه ةسكندريإل التي ضبطت مع الطاعن باةن الطربأوراق قوله ألللثابت با

 هبو خالد ، مما يعيب احلكم ويستوجب نقضأديب 
 عـىل ثبـوت ن البني من مدونات احلكم املطعون فيه انـه اسـتدلأومن حيث   
قوال الـضابط أ بتحريات الرشطة وبًخذاأ - الطاعن - يف حق املتهم -هتام إلواقعات ا

حكـام ألن اأ ملا كان ذلك ، وكـان مـن املقـرر ٠وردته حترياته تلك أجراها فيام أ يالذ
 يف ًو برباءتـه ، صـادراأ املـتهم ةدانـإ ب يقتنع منها القايضي التةدلألن تبني عىل اأجيب 

 بنفسه ة حتصيل هذه العقيد من حتقيق ، مستقال يفه حيصلها هو مما جيريةقيدذلك عن ع
 ة الواقعة تكوين عقيدته بصحن يدخل يفأ القانون يصح يف  فيها غريه ، والهال يشارك

نـه وان أ لسواه ، وكان من املقرر كـذلك ًو بعدم صحتها حكامأه ءقام عليها قضاأ يالت
وين عقيدهتا عىل التحريات بحسباهنا قرينه تعزز ما  تكن تعول يفإ ةكان جيوز للمحكم

 ة مـستقلةو قرينأ كافيا بذاته ًن تكون دليالأتصلح بمجردها  نه الأال إدله ، أساقته من 
ي لـصاحبها خيـضع أن تكـون جمـرد رأتعـدو  عىل ثبوت االهتام ، وهـي مـن بعـد ال

ها ويتحـدد ن يعـرف مـصدرأىل إ والبطالن والصدق والكـذب ، ةالحتامالت الصح
ن يبـسط رقابتـه عـىل الـدليل أ من هذا املصدر ويـستطيع ه بنفسحتى يتحقق القايض
 ملا كان ذلك ، وكـان البـني مـن مـدونات احلكـم ٠ثبات إل ا يفةويقدر قيمته القانوني

هتام قبـل إل ثبوت اساسيا يفأ ً قد اختذت من التحريات دليالةن املحكمأاملطعون فيه ، 
 هنـا مل تـرش يفأساندها ، كـام  يـ والقـرائن مـاةدلـألن تورد من اأ الطاعن الثاين ، دون

ىل مصدر التحريات تلك عىل نحو متكنت معه من حتديده والتحقـق مـن ثـم إحكمها 
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 االسـتدالل والقـصور من صدق ما نقل عنه ، فان حكمها يكون قد تعيب بالفساد يف

ورده احلكـم عـىل أن ما أ ةن البني من املفردات املضمومأ التسبيب ، هذا فضال عن يف
نه تم ضبط املتهم عبد القادر خالد قفـوره وشـهرته أول من أللسان الضابط الشاهد ا

 من احلشيش حتمل ةسكندرية وبحوزته طربإل بسيدي جابر باةبو خالد بشقة مفروشأ
 ٢٠٠٢ لـسنه ٩٨٦٦ القـضية رقـم ةبو خالـد وحـرر عـن تلـك الواقعـأماركه ديب 

و ما مل يقل به وان كل ما قاله هذا الشاهد بتحقيقات النيابـة جنايات سيدي جابر ، وه
سكندرية متكنت من ضبط الطاعن حمرز لعدد إل ملكافحه املخدرات باةدارة العامإلن اأ

 ٢٠٠٢ لـسنه ٩٨٦٦ اجلنايـة رقـم  وذلـك يفة حشيش عـىل سـبيل العينـةواحد طرب
 ة عقيـدهلـذا اخلطـأ يف كـان يثر الذألذ كان ال يعرف مبلغ اإجنايات سيدي جابر ، و

 ، فـان احلكـم ة املواد اجلنائية ضامئم متساند يفةدلألليه ، وكانت اإ لو تفطنت ةاملحكم
ورده عـىل خـالف أ الطاعن الثاين عـىل مـا ةدانإ ذ عول فيام عول عليه يفإاملطعون فيه 

ض تقـدم فانـه يتعـني نقـ  ملا كان مـا٠سناد إل اوراق يكون معيبا باخلطأ يفألالثابت با
ول املحكـوم ألىل الطـاعن الثـاين واىل الطـاعن اإعادة بالنسبة إلاحلكم املطعون فيه وا

 ي ، دون املحكوم عليه الثالث الـذة وحسن سري العدالةعدامه وذلك لوحده الواقعإب
و التعـرض أوجـه الطعـن أ ييل بحث باقإصدر احلكم غيابيا بالنسبة له ، دون حاجه 

  العارضة ة العامةلنيابول وملذكرة األلطعن الطاعن ا

 
 واملحكوم علـيهام شـكال وىف املوضـوع ة بقبول عرض النيابةحكمت املحكم  

ىل حمكمه جنايات جنوب سيناء لتحكم فيها إ ةعادة القضيإبنقض احلكم املطعون فيه و
 خري أمن جديد دائرة 

  ةنائب رئيس املحكم        مني الرس أ                



 
 
 
 

 حمكمة النقض 
 القسم اجلنائي

 مذكرة بأسباب الطعن بالنقض 
 

 طاعن        سليم لبيب عبد الرمحن كريم : مقدمة من 
 ضد 

مطعون                 النيابة العامة 
 ضدها 
 من حمكمة جنايات القاهرة ١٥/٤/٢٠٠٤وذلك يف احلكم الصادر بتاريخ   

 ٢٠٠٤ لسنه ٩٨قيدة برقم  جنايات النزهة وامل٢٠٠٤ لسنه ٣٢١٥يف القضية رقم 
 جنايات كيل رشق القاهرة والقايض حضوريا 

 برباءة رؤوف عبد اهللا نرص حمجوب مما اسند إليه   :أوال 
بمعاقبة سليم لبيب عبد الرمحن كريم بالسجن املشدد ملدة ثالث سنوات عام   :ثانيا 

ريكي اسند إليه وبتغريمه مبلغ يعادل ثالثامئة وتسعه وسبعون ألف دوالر أم
بالعملة املرصية وقت ارتكاب اجلريمة وإلزامه برد مثل هذا املبلغ للمجني 

 عليها وبعزله من وظيفته وألزمته املصاريف اجلنائية 
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 الوقائع
 :اهتمت النيابة العامة كال من   

  رؤوف عبد اهللا نرص حمجوب -١
  سليم لبيب عبد الرمحن كريم -٢

 بدائرة قسم ١٢/١٠/٢٠٠١  حتى١٠/٧/٢٠٠٠إلهنام خالل الفرتة من 
 النزهة حمافظه القاهرة 

 املتهم األول : أوال 
) رئيس القطاع القانوين بالرشكة القابضة ملرص للطـريان ( بصفته موظفا عاما  -١

حصل من املتهم الثاين بدون حق عىل منفعة وربح من عمل من أعامل وظيفته 
ن تعمد عدم إجـراء بلغت قيمته ثالثامئة تسعه وسبعون ألف دوالر أمريكي با

حتقيق مع املتهم املذكور عن واقعه تعرضه بالفعل والقـول هلالـه حامـد فـرج 
املوظفة بمكتب نيويورك التابع للرشكة جهة عمله قاصدا من ذلك أقالته مـن 
اجلزاء اإلداري املتعني توقيعه عليه ومتكينه من عدم سداد املبلـغ انـف البيـان 

ة الذكر لتسوية املنازعة الناشئة عن مـسلكه والذي قامت الرشكة بأدائه لسالف
 مما ظفره بتلك املنفعة وذلك الربح عىل النحو املبني بالتحقيقات 

 املتهم الثاين : ثانيا 
اشرتك بطريق االتفاق مع املتهم األول يف ارتكـاب اجلنـايتني املبينتـني بالبنـد   -١

ناء عىل ذلـك االتفـاق ًأوال من ذلك األمر بأن اتفق معه عىل ارتكاهبام فوقعتا ب
 وتلك املساعدة عىل النحو املبني بالتحقيقات
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بصفته موظفا عاما مسئول احلسابات بالقطاع املـايل بالـرشكة القابـضة ملـرص   -٢

للطريان تسبب بخطئه يف إحلاق رضر جـسيم بـأموال ومـصالح جهـة عملـه 
ملـه اآلنفة البيان بأن أخل بواجبات وظيفته املنصوص عليها بلـوائح جهـة ع

بان تعرض بالفعل والقول هلاله حامد فرج املوظفة بمكتـب نيويـورك التـابع 
جلهة عمله مما ترتب عليه إحلـاق إرضار جـسيمه بـأموال جهـة عملـه بلغـت 
قيمتها ثالثامئة وستة وثامنون ألف دوالر قيمه املبلغ الذي حتملته الرشكة جهة 

مت بإنفاقهـا يف ذلـك عمله من جراء مسلكه أنف البيان واملرصوفات التي قا
 الشأن عىل النحو املبني بالتحقيقات 

 رفعت النيابة العامة الدعوى اجلنائية بإحالتها إىل ٢٥/٢/٢٠٠٤بتاريخ   
ًحمكمة جنايات القاهرة وطلبت إدانتهام ومعاقبتهام طبقا للوصف والقيد والكيف 

 الوارد بأمر اإلحالة 
كم السالف البيان وهو  أصدرت حمكمه اجلنايات احل١٥/٤/٢٠٠٤بتاريخ   

 املطعون فيه 
 قرر الطاعن من حمبسه الطعن بالنقض يف هذا احلكم ٨/٥/٢٠٠٤بتاريخ   

  مسلسل تتابع ليامن أبو زعبل ٢٥بالتقرير رقم 
 أودع الطاعن مذكرة بأسباب الطعن أعدها ووقع عليها ٥/٢٠٠٤/بتاريخ     

  حمكمه النقض -حكمة العليا الدكتور إبراهيم عىل صالح املحامي املقبول لدي امل
ًملا كان الطاعن قدم للمحاكمة حمبوسا فانه امتثل للتنفيذ فور صدور احلكم   

وقرر الطعن بالنقض وقدم مذكرة بأسبابه يف امليعاد موقعا عليها من حمام مقبول لدي 
 حمكمه النقض 

عني ملا كان ذلك فان الطعن يكون مستوفيا للرشوط املقررة قانونا ومن ثم يت  
 احلكم بقبوله شكال 
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 أسباب الطعن 
 السبب األول 

 
((  من مدونه اإلجراءات اجلنائية عىل أنه ٣٠٧ملا كان املرشع إذ نص يف املادة   

ال جتوز معاقبة املتهم عن واقعه غري التي وردت بأمر اإلحالة أو طلب التكليف 
 - فقد دل ٠)) م عىل غري املتهم املقامة عليه الدعوى  كام ال جيوز احلك٠باحلضور 

األصل يف املحاكامت اجلنائية أنه ال (( وعىل ما اطردت عليه أحكام حمكمه النقض 
جيوز حماكمة املتهم عن واقعه غري الواقعة التي وردت بأمر اإلحالة أو طلب التكليف 

 )) إجراءات جنائية٣٠٧باحلضور عمال باملادة 
  )٣٧١ ص ٨٠ ق ٢٥ أحكام النقض س ٧/٤/١٩٧٤( 

ليس للمحكمة أن حتدث تغيريا يف أساس الدعوى نفسه بإضافة (( وكذلك   
 ))وقائع جديدة مل ترفع هبا الدعوى ومل يتناوهلا التحقيق أو املرافعة 

  )٥٢٤ ص ١٢٧ ق ٢٢ أحكام النقض س ٤/١٠/١٩٧١( 
وصف التهمه مع إذا جاز للمحكمة اإلستئنافية أن تغري (( وكذلك أيضا   

إبقاء الوقائع عىل حاهلا فليس هلا أن تعدل التهمه بإضافة وقائع جديدة مل يسبق 
إسنادها إىل املتهم ، حتى ولو لفتت الدفاع إىل هذا التعديل ، ألن يف ذلك عىل كل حال 

 ))حرمانا للمتهم من درجة من درجات التقايض
 )٥١١ ص ٤٠٧ ق ٣جمموعه القواعد القانونية ج/ ٢/١٢( 

 -:ملا كان ذلك وكانت النيابة العامة قد اهتمت كال من   
 رؤوف عبد اهللا نرص حمجوب ) ١(
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 سليم لبيب عبد الرمحن كريم ) ٢(

 دائرة قسم ١٢/١٠/٢٠٠١ حتى ١٠/٧/٢٠٠٠الهنام خالل الفرتة من   
  حمافظه القاهرة -النزهة 

 املتهم األول : أوال 
) لقانوين بالرشكة القابضة ملرص للطريان رئيس القطاع ا( بصفته موظفا عاما   -١

حصل املتهم الثاين بدون حق عىل منفعة وربح من عمل من أعامل وظيفته 
بلغت قيمته ثالثامئة وتسعة وسبعون ألف دوالر أمريكي بأن تعمد عدم 
إجراء حتقيق مع املتهم املذكور عن واقعه تعرضه بالفعل والقول هلاله حامد 

ًويورك التابع للرشكة جهة عمله قاصدا من ذلك إقالته فرج املوظفة بمكتب ني
من اجلزء اإلداري املتعني توقيعه عليه ومتكينه من عدم سداد املبلغ آنف البيان 
والذي قامت الرشكة بأدائه لسالفة الذكر لتسوية املنازعة الناشئة عن مسلكه 

  مما ظفره بتلك املنفعة وذلك الربح عىل النحو املبني بالتحقيقات
ًبصفته آنفة البيان أرض عمدا بأموال جهة عمله سالفة الذكر بأن ارتكب   -٢

اجلناية املبينة بالوصف السابق مما أضاع عىل جهة عمله مبلغ ثالثامئة وتسعه 
وسبعون ألف دوالر أمريكي والذي يمثل قيمه ما قامت بأدائه الرشكة جهة 

 ني بالتحقيقات عمله لتسوية املنازعة آنفة البيان عىل النحو املب
 املتهم الثاين : ثانيا 

إشرتك بطريق االتفاق مع املتهم األول يف ارتكاب اجلنايتني املبينتني بالبند    -١
ًأوال من ذلك األمر بأن اتفق معه عيل ارتكاهبام فوقعتا بناء عىل ذلك االتفاق 

 وتلك املساعدة عىل النحو املبني بالتحقيقات 
ًبصفته موظفا عاما م   -٢ سئول احلسابات بالقطاع املايل بالرشكة القابضة ملرص ً

للطريان تسبب بخطئه يف إحلاق رضر جسيم بأموال ومصالح جهة عمله 
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اآلنفة البيان بأن أخل بواجبات وظيفته املنصوص عليها بلوائح جهة عمله 
بأن تعرض بالفعل والقول هلاله حامد فرج املوظفة بمكتب نيويورك التابع 

ا ترتب عليه إحلاق إرضار جسيمه بأموال جهة عمله بلغت جلهة عمله مم
قيمتها ثالثامئة وستة وثامنون ألف دوالر قيمه املبلغ الذي حتملته الرشكة جهة 
عمله من جراء مسلكه آنف البيان واملرصوفات التي قامت بإنفاقها يف ذلك 

 ))الشأن عىل النحو املبني بالتحقيقات 
ً املطعون فيه أنه اجري تعديال يف بنيان وكيان وكان البني من مدونات احلكم  

التهمه الواردة بأمر اإلحالة بأن قيض برباءة املتهم األول وأسند يف أسباب احلكم إىل 
 دون أن يلفت نظر الدفاع حتى يتأكد أن ٠٠ خمتلفا ٠٠ًالطاعن اهتاما أخر مغايرا 

ا التغيري الذي أورده  وكان هذ٠٠مرافعته دارت عىل التهمه التي أعلن املتهم هبا 
وإذ كان ما تقدم وكان رئيس قطاع الشئون (( احلكم ماثال فيام ساقه يف أسبابه بقوله   

القانونية بمؤسسه مرص للطريان رؤوف عبد اهللا نرص حمجوب ال يمكن إسناد ارتكاب 
 إليه النعدام إتيانه بأي فعل يمكن اعتباره بأنه استغل ١١٦ ، ١١٥جريمتي املادتني 

يفته يف احلصول أو حماولة احلصول بحق أو بغري حق لنفسه أو للمتهم الثاين عىل وظ
ربح أو منفعة بأي وجه وذلك عىل نحو ما سلف البيان كام أنه مل يتوافر يف حقه ال 
الفعل املادي وال القصد اجلنائي وال أي يشء لإلرضار عمدا باملال العام فان املحكمة 

 اجلريمتني اللتان كان املتهم الثاين سليم لبيب عبد وإذ تتساءل عن الفاعل هلاتني
الرمحن كريم رشيكا له فيهام فإهنا جتد اإلجابة عىل هذا التساؤل قد وردت بتقرير 
اللجنة املشكلة من النيابة العامة برئاسة عبد النارص حامد حممود فقد أدان التقرير كل 

ألنه مل يتخذ اإلجراءات القانونية من هاين أبو بكر مدير مايل مرص للطريان بنيويورك 
هالة حامد بالشكوى له يف / حيال املتهم سليم لبيب مدير احلسابات منذ قيام السيدة

 عن أفعال ومضايقات املتهم سليم لبيب عبد الرمحن ٢٠٠١فرباير ومارس وابريل 
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ان وآخر هلا كام قام بالرصف بالتجاوز عىل بند املرصوفات القضائية ملكتب مرص للطري
 ١٨ الفعيل بامليزانية وأنه مسئول عن عدد االعتامد وجتاوز ٢٠٠٠/٢٠٠١عن عام 

مستند رصف ختص هذه املنازعة القضائية وعدم ختمها بخاتم املراجعة حتى يتجنب 
حممد سمري الشنواين املدير اإلقليمي ملرص / تكرار رصفها كام اهتم التقرير الدكتور

ختاذه اإلجراء القانوين الالزم نحو سليم لبيب عبد للطريان بأمريكا الشاملية بعدم ا
الرمحن سواء بإجراء حتقيق معه يف الشكوى املقدمة ضده من هالة حامد أو حتى قيامه 

 به بعد أن تكشفت وقائع الشكوى أو التوصية بإحالة املذكور ةاملنوطبأعامل سلطاته 
املذكور من بداية الشكوى إىل التحقيق بشأهنا وعدم اختاذ أي إجراء قانوين رادع ضد 

منه وحتى بعد التسوية هلذه املنازعة القضائية األمر الذي نجم عنه حتميل املؤسسة 
 دوالر أمريكي دون وجه حق وسند ذلك باإلضافة ٣٧٩ر٧٦٤بمبالغ مالية مجلتها 

إىل الئحة اجلزاءات بطاقة الوصف الوظيفي له كام أنه مسئول عن الرصف بالتجاوز 
رصوفات القضائية ملكتب مرص للطريان بنيويورك عن العام املايل عىل بند امل

 وعن عدم تأشرية عىل ثامنية عرش مستند رصف خاص باملنازعة ٢٠٠٠/٢٠٠١
القضائية حمل الدعوى رغم توقيعه عىل شيكات الرصف املتعلقة هبذه املستندات 

لقاهرة بالتجاوز عن كتوقيع أول كام اهتم تقرير اللجنة رئيس القطاع املايل للمؤسسة با
 بحكم تدفق كافه ٢٠٠٠/٢٠٠١واقعه الرصف عىل هذه املنازعة عن العام املايل 

العمليات املالية إىل القطاع املايل وعلم املذكور هبا عن طريق صور مبلغة إليه من جهة 
املدير اإلقليمي ورئيس القطاع القانوين كام مل يقم بمتابعه ذلك الرصف مع املدير 

 بأمريكا الشاملية واملدير املايل بمكتب مرص للطريان بنيويورك بصفته تابعا اإلقليمي
لرئاسة القطاع املايل بالقاهرة وسند ذلك أن القطاع املايل هو املنوط به إجراء الضبط 
الداخيل واملراجعة عىل العمليات املالية للمؤسسة السالف ذكرها واذ كان ذلك وقد 

العامة االهتام برتبيح املتهم سليم لبيب عبد الرمحن بدون وزع التقرير املقدم للنيابة 
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ستنداء املبالغ املنرصفة عىل تسوية فعلته املشينة عىل املذكورين وبأن اوجه حق لعدم 
أفعاهلم تشكل أيضا وفقا للقانون جريمة اإلرضار العمدي بصفتهم موظفني عموميني 

ة يف ارتكاب هاتني اجلريمتني أو من يف حكمهم بأموال املؤسسة فقد جاءت املسئولي
شائعة بني من ذكروا بأفعاهلم عىل نحو ما سلف األمر الذي يفصح بجالء عن أن 
املتهم سليم لبيب عبد الرمحن كريم كان رشيكا باالتفاق مع فاعل جمهول من بني 
هؤالء املوظفني أو من يف حكمهم يف ارتكاب جريمتي الرتبح املنصوص عليها يف 

 ١١٦ريمة اإلرضار العمدي باملال العام املنصوص عليها يف املادة  وج١١٥املادة 
عقوبات وأية ذلك أن هذا املجهول من املوظفني العموميني أو من يف حكمهم سالفي 
الذكر قد احتدت نيته مع نية املتهم سليم لبيب عىل أال يتخذ أي إجراء قانوين مع 

م بذلك عن عمد وداللته جتاوز املذكور مستغال يف ذلك وظيفته التي تؤهله القيا
 بسبب هذه الواقعة ٢٠٠٠/٢٠٠١الرصف املايل للمرصوفات القضائية عن عام 

والتوقيع عىل شيكات رصفها وعدم اعتامد مستنداهتا وعدم إبالغ رئيس جملس اإلدارة 
 حمجوب بحقيقة املبالغ التي رصفت من مال رءوفأو رئيس قطاع الشئون القانونية 

العرض عىل رئيس جملس اإلدارة أو اختاذ ذلك املسئول بموجب املؤسسة وعدم 
صالحيات وظيفته إجراءات إستئداء حق املؤسسة فيام رصف عىل تلك الدعوى 
الناشئة عن عمل املذكور منه عن إرصار وعمد منذ التقدم من هاله حامد بالشكوى 

 ٣٧٩٠٠٠ها وحتى انتهاء رصف مجيع املبالغ هلا وللمحامني والتي بلغت يف جمموع
ألف دوالر أمريكي مستغال هذا املجهول وظيفته عن عمد يف تظفري سليم لبيب عبد 
الرمحن كريم دون وجه حق بربح يتمثل يف املبلغ املشار إليه والذي حتملته املؤسسة من 

 من هذا املجهول واملتهم املذكور فقد شارك اتفاقماهلا العام وإذا كان ذلك نتيجة 
 أيضا هذا املجهول يف ارتكاب جناية اإلرضار العمدي بأموال املتهم سليم لبيب

املؤسسة وذلك ألن هذا املجهول من هؤالء املوظفني املعهود هلم بأموال املؤسسة 
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ومصاحلها ولو مل يرتتب عىل جريمته نفع شخيص له أظهرته األوراق قد عمد باجتاه 
برصف مبالغ بلغت يف إرادته لإلرضار بامل ومصلحه رشكه مرص للطريان بان قام 

 ألف دوالر أمريكي عىل ما أرتكبه املتهم سليم لبيب ومل يقم باختاذ أي ٣٧٩مجلتها 
إجراء رغم صالحيته يف ذلك قانونا السرتداد هذا املبلغ من املذكور حممال بذلك به 
خزينة املؤسسة مما ترتب عليه رضرا حقيقيا وحاال وثابتا عىل وجه اليقني من 

ف املبينة باألوراق وتقرير اللجنة احلسابية املشكلة من النيابة العامة مستندات الرص
وقد شاركه املتهم سليم لبيب عبد الرمحن باالتفاق عىل ذلك إذ احتدت نيته مع هذا 
الفاعل املجهول إىل القيام بالرصف هلذه املبالغ من خزينة املؤسسة وعدم اختاذ أي 

ي عليها هاله حامد وحتى متام الرصف وعدم إجراء قانوين معه منذ بدء شكوى املجن
مطالبته به بعد ذلك أيضا وحتى اآلن وهو أمر يفضح بجالء عن أن جريمتي املادتني 

 قد متتا من جمهول ومل تكن أي منهام لتتم عىل نحو ما سلف بياهنام لوال ١١٦ ، ١١٥
ؤسسة التي اشرتاكه مع املتهم سليم لبيب باالتفاق معه عىل نحو ما سلف يف حق امل

 ))يعمالن هبا 
 من مدونة اإلجراءات اجلنائية ٣٠٨ملا كان ذلك وكان املرشع إذ نص يف املادة   

للمحكمة أن تغري يف حكمها الوصف القانوين للفعل املسند للمتهم (( عىل أنه          
وهلا تعديل التهمه بإضافة الظروف املشددة التي ثبت من التحقيق أو من املرافعة يف 

 وهلا أيضا إصالح ٠جللسة ، ولو كانت مل تذكر بأمر اإلحالة أو بالتكليف باحلضور ا
كل خطأ مادي وتدارك كل سهو يف عبارة االهتام مما يكون يف أمر اإلحالة أو يف طلب 

 وعىل املحكمة أن تنبه املتهم إىل هذا التغيري وأن متنحه أجال ٠التكليف باحلضور
 فقد دل وعىل ما ٠))  أو التعديل إذا طلب ذلكلتحضري دفاعه بناء عىل الوصف

أنه وإن كان من حق املحكمة أن تغري وصف (( تواترت عليه أحكام حمكمة النقض 
التهمه دون أن تلفت الدفاع فتعترب املتهم رشيكا مع أنه مقدم إليها عىل أنه فاعل أصىل 
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ي بني عليها الوصف ، أي أنه مرشوط بأال يكون السند يف التغيري وقائع أخري غري الت
األول والتي دافع املتهم عىل أساسها ، فإذا كان تعديل املحكمة للوصف قد حصل 

بناء عىل وقائع جديدة غري التي أعلن هبا املتهم فان املحكمة تكون قد خالفت القانون  
(( 

  )٥٧٤ ص ٤٠٥ ق ٤ جمموعه القواعد القانونية ج٥/٦/١٩٣٩( 
د تعديل الوصف إىل تغيري التهمه ذاهتا بتغيري إذا تعدي األمر جمر(( وكذلك   

كيان الواقعة املادية التي أقيمت عليها الدعوى وبنياهنا القانوين نتيجة إدخال عنارص 
جديدة تضاف إىل تلك التي أقيمت هبا الدعوى ، وتكون قد شملها التحقيقات 

تغيري يقتيض من كتعديل التهمه من فاعل أصىل يف التزوير إىل رشيك فيه ، فان هذا ال
 ))ًاملحكمة تنبيه املتهم ومنحه أجال لتحضري دفاعه 

  )١٠٨٠ ص ٢٢١ ق ١٩ أحكام النقض س ١٦/١٢/١٩٦٨( 
ملا كان ذلك وكان البني مما سلف البيان أن احلكم املطعون فيه قد أخذ الطاعن   

 عليه غيلة وخفيه ومل يواجه دفاعه هبذا التعديل الذي ال يملكه يف األسباب بل يتعني
 يف ٠٠ كيان ٠٠ وكان هذا التعديل يف بنيان ٠٠أن جيريه يف مواجهه املتهم ودفاعه 

أركان االهتام حمظورا عىل املحكمة ال متلكه يف غرفة املداولة وهي تدون أسباب 
حكمها بل البد من املكاشفة واملواجهة يف اجللسة العلنية حتى يستطيع الدفاع وأن 

 ارت عىل االهتام الوارد بأمر اإلحالة يتأكد من أن مرافعته قد د
 هذا إىل أن 

حمكمة املوضوع إذ قضت برباءة املتهم األول وأوردت يف حكمها أن اجلناة   
هم آخرون أوردت أسامءهم وصفاهتم يف أسباب حكمها وافرتضت أن الطاعن 

  وكان٠٠ فرضا تعسفيا ٠٠رشيك معهم يف ارتكاب اجلنايتني الواردتني بأمر اإلحالة 
هذا املنطق القضائي يعرتيه أيضا أنه رضب من رضوب التصدي ذلك ألن املرشع 
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إذا رأت حمكمه اجلنايات يف ((  من مدونه اإلجراءات اجلنائية أنه ١١أوجب يف املادة 
دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمني غري من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع 

 جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة املعروضة أخري غري املسندة فيها إليهم أو أن هناك
عليها ، فلها أن تقيم الدعوى عىل هؤالء األشخاص أو بالنسبة هلذه الوقائع ، وحتيلها 
إىل النيابة العامة لتحقيقها والترصف ليها طبقا للباب الرابع من الكتاب األول من هذا 

 القانون 
 وىف هذه ٠التحقيق وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات   

 احلالة ترسي عىل العضو املنتدب مجيع األحكام اخلاصة بقايض التحقيق 
وإذا صدر قرار يف هناية التحقيق بإحالة الدعوى فعىل املحكمة واجب إحالتها   

 وال جيوز أن يشرتك يف احلكم فيها أحد املستشارين الذين قرروا ٠إىل حمكمة أخري 
 إقامة الدعوى 

املحكمة مل تفصل يف الدعوى األصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى وإذا كانت   
 )) ًاجلديدة ارتباطا ال يقبل التجزئة ، وجب إحالة القضية كلها إىل حمكمه أخري 

ًملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى ذلك بأنه   
 اجلاحمة يف تربئة ساحة املتهم أوقع نفسه يف خيارين كالمها مر ألنه استبدت به الرغبة

األول وعز عليه أن يقىض برباءة الثاين وألزم نفسه بإدانته فراح يبحث عن فاعلني 
أصليني حتى تصح نسبه املسامهة اجلنائية له معهم باعتباره رشيكا فتصدي إللقاء 
االهتام عىل األشخاص الذين أورد أسامءهم وىف حني أن ذلك يمثل حاله التصدي 

ة وليست الضمنية مما كان يلزم املحكمة احرتاما والتزاما حلكم القانون القيام الرصحي
 بام أوجبته املادة احلادية عرش إجراءات سالفة البيان 

ملا كان ذلك وكان هذا االفتئات قد بلغ ذروته يف شأن إدانة الطاعن بأن   
 نيويورك أفرتض أنه رشيك معهام بطريق االتفاق حالة أنه كان قد غادر مدينة
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 وانقطعت صلته بفرع رشكة ٢٠٠٠ من يونيه سنه ٣٠بالواليات املتحدة األمريكية يف 
مرص للطريان هبا مما ال يتصور معه االتفاق إال إذا أتسع خيال املحكمة إىل أنه يمكن 

 أن يتم باملراسلة أو االستشعار عن بعد 
هالك العدوان ملا كان ذلك كذلك فان احلكم املطعون فيه يكون تردي يف م  

عىل حمارم القانون وخالف أوامره ونواهيه مما يصمه بالبطالن بطالنا ينحدر به إىل 
 درجه االنعدام مما يستوجب نقضه 

 السبب الثاين 
 صوره الدعوى وعدم استقرارها يف عقيدة املحكمة أسلس إىل فساده يف اضطراب

 االستدالل
ض أن فهم صوره الدعوى أنه ولئن كان من املقرر يف قضاء حمكمه النق  

وحتصيل تصويرها مالك األمر فيه موكول إىل حمكمة املوضوع حتصلها مما يطمئن له 
ضمريها ويرتاح إليه وجداهنا وال سلطان ألحد عليها فيه ألنه من إطالقاهتا وال جناح 

 عليها فيام تورده مادام أن له أصله الصحيح من األوراق ومعني ثابت فيها 
  أال أن حد ذلك

أن تكون املحكمة قد أحاطت بالدعوى عن برص وبصرية وناقشت األدلة   
ًالقائمة فيها إثباتا ونفيا ووازنت بينها وأن يكون حكمها مربئا من التعسف يف 
االستنتاج وخمالفة العقل واملنطق وطبائع األمور وأن ال يقيم حكمها عىل الفروض 

 قطت صالحيته يف االستداللواالحتامالت ألن الدليل إذا خالطه االحتامل س
ملا كان ذلك وكان البني من مدونات احلكم املطعون فيه أنه يف مقام رصده   

 ومل هيتد إىل الرصاط املستقيم ٠٠لوقائع الدعوى وأحداثها فانه ضل الطريق إىل اهلدي 
مما قاده وترتب عليه أن غم عليه الوقوف عىل وجه احلق يف الدعوى وحتى تكون 
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 يتوجه إليها هي ما كشفت عنه التحقيقات من معطيات ولذلك فانه مما القبلة التي
يستلفت النظر ويشد البرص ويثري العجب ويفجر الغضب أن احلكم استخلص يف 
صدر أسبابه وقائع الدعوى استخالصا غري سائغ يكشف عن اضطراهبا وعدم ثبوهتا 

بساته وحقيقة األمر حيث أن واقعات هذا التداعي ومال(( يف عقيدته وذلك يف قوله 
فيه قد استقرت يف يقني املحكمة واطمأن إليه وجداهنا متوحدا مع ضمريها يف أهنا 
تتحصل يف أن املتهم الثاين سليم لبيب عبد الرمحن كريم رئيس حسابات مكتب مرص 
للطريان بنيويورك بالواليات املتحدة األمريكية قد سلك مسلكا مشينا يغضب اهللا عز 

ىل كيانه وكرامته ورشفه وسمعة جهة عمله يف اخلارج بأن قام يف غضون وجل وييسء إ
 بمالحقة موظفة لديه يف ذات املكتب تدعي هاله السيد حامد فرج املرصية ٢٠٠٠عام 

األمريكية اجلنسية واملتزوجة واألم ويراودها عن نفسها ترغيبا وهتديدا كي تنزلق معه 
ها دفاعا عن رشفها وأرسهتا إال أن تلجأ ملا يف اخلطيئة وارتكاب الفحشاء فام كان من

يلجأ إليه من يتعرض لذلك يف والية نيويورك األمريكية بأن أعدت له تسجيال لتثبت 
عليه فعلته يف بث الغرام واحلب والرغبة فيها وهو أمر مباح ومتعارف عليه يف القانون 

ا الدليل كام حدث األمريكي حسبام هو ثابت باألوراق وتأخذ املحاكم هناك بمثل هذ
 األمريكية وقىض فيها  T-W-Aيف واقعه أخري أشارت إليها األوراق حدثت يف رشكة 

للمجني عليها بتعويض قدره مليونني ونصف مليون دوالر أمريكي وتقدمت 
املذكورة للقضاء األمريكي بدعوى تطالب بتعويض عام يوصف هناك بالتحرش 

 ))اجلنيس هلا 
أورده احلكم من أن الطاعن كان يراود املجني عليها عن ملا كان ذلك وكان ما   

 وكانت أوراق ٠٠نفسها ترغيبا وهتديدا كي تنزلق معه يف اخلطيئة وارتكاب الفحشاء 
الدعوى قد خلت البتة من أي مراوده أو التهديد أو الرتغيب ومل تشمل أية عبارة أو 

 تكن تعدو اتصاالت هاتفيه حتى إشارة إىل هتديد أو وعيد بل أن حاصل ما ثبت أهنا مل
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 هذا إال أن الطاعن متسك متسكا ٠٠عادية الغالب األعم منها خاص بصالت العمل 
حازما جازما يف أكثر من موضع أن بعض الكلامت أو العبارات مل تصدر منه وانه 
يمكن بطريقة سهلة وميسورة العبث هبذا التسجيل باحلذف أو اإلضافة وهو من 

 التي يعرفها الكافة املعلومات العامة 
ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه تطرق يف حتصيل صورة الدعوى إىل أن   

 من - حتى بفرض حدوثه وهو جمرد فرض جديل ال نسلم به -ما صدر من الطاعن 
العبارات التي حواها التسجيل الصويت تعد من قبيل التحرش اجلنيس وفقا لقانون 

ن والية نيويورك ال تعدو أن تكون واحدة من مخسني  هذا إىل أ٠٠والية نيويورك 
 وهذا النظام االحتادي ولئن أجاز ٠٠والية تشكل دولة الواليات املتحدة األمريكية 

 ٠٠ًقيام نوعا من احلكم املحيل والتي ختتلف يف بعض التفصيالت من والية ألخرى 
ع الواليات والتي إال أن القانون االحتادي هو القانون العام الذي يرسي عىل مجي

تشكل قواعد النظام العام واآلداب وهو يرسي عىل مجيع الواليات فالقول إذن بأنه يف 
والية نيويورك جيوز التسجيل يف مثل هذه احلاالت فإنه بعيد عن حماجة الصواب 
وتدحضه املبادىء العامة التي تعد هي القاسم املشرتك للنظام االجتامعي واالقتصادي 

 وكان ما أورده احلكم يف هذا املساق جمرد قول مرسل ٠٠ مجيع الواليات والقانوين يف
عاطل عن البحث والتنقيب والتثبت مما اعتنقه ذلك بأنه مل يورد النص العقايب أو حتى 
قواعد التعويض عن الفعل الضار يف القانون األمريكي يف هذا اخلصوص ورشوط 

ن األصول والفروض والسنن أنه يف  فضال عن أنه م٠٠إنطباقه وأركان هذا الفعل 
تطبيق أحكام القانون اجلنائي ونزوال عىل قواعد حق الدول يف السيادة عىل أراضيها 
وحدود تطبيق تلك القواعد من الناحية اإلقليمية ما نصت عليه املادة األويل من 

ر ترسي أحكام هذا القانون عىل كل من يرتكب يف القط(( املدونة العقابية املرصية 
واتبع الشارع اجلنائي يف املادة )) املرصي جريمة من اجلرائم املنصوص عليها فيه 
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التالية من هذا القانون الرشوط والرشائط بالنسبة للجرائم التي يرتكبها املرصي يف 
كل مرصي ارتكب وهو يف خارج القطر فعال (( اخلارج وضوابط مساءلته عنها بقوله 

ب بمقتىض أحكامه إذا عاد إىل القطر وكان هذا الفعل أو جنحة يف هذا القانون يعاق
 ))معاقبا عليه بمقتىض قانون البلد الذي ارتكب فيه 

وكان مفاد النص األخري أنه يورد رشطا تبادليا بان يكون الفعل معاقبا عليه يف   
 القانون املرصي واألجنبي عىل السواء فإذا ختلف أحدمها تسقط الرخصة يف العقاب 

 ذلك وكانت مدونات احلكم قد خلت من صحيح ما هو منصوص ملا كان  
عليه يف القانون األمريكي عىل تأثيم أو حتى املساءلة املدنية عن مثل هذا الفعل وأطلق 

 احلكم القول دون معرفة أو تقص أو درس ومتحيص 
ًملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه دأبا عىل ما اختطه وسريا عىل طريق   

التعتيم والقصور يف البحث مل يورد املظان واملراجع واألسانيد التي استقي التعميم و
 منها هذه التقارير الواقعية اخلاطئة 

 هذا إال أنه 
ملا كان احلكم املطعون فيه أورد يف صدر أسبابه وىف مقام رصد وقائع الدعوى   

لجأ إليه من ً فام كان منها دفاعا عن رشفها وأرسهتا إال أن تلجأ ملا ي٠٠٠((أورد 
يتعرض لذلك يف والية نيويورك األمريكية بأن أعدت له تسجيال لتثبت عليه فعلته يف 

 ))بث الغرام واحلب والرغبة فيها وهو أمر مباح ومتعارف عليه يف القانون األمريكي 
وكان ما تساند إليه احلكم يف هذا املقام يعد وبحق ضغثا عىل ما أورده ال يعدو   

 قبيل اإلستنتاج الذي يفتقر إىل دعامة صحيحة ومرشوعة حتمله إما أن يكون من
وتربره وفضال عن ذلك فإن ما تطرق إليه احلكم من أن إعداد جهاز تسجيل وإجراء 

  ))٠٠تسجيل األحاديث عىل رشيط هو من األمور املباحة يف القانون األمريكي 
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ن احلقائق العلمية وكان احلكم املطعون فيه مل جيهد قلمه يف البحث والتقيص ع  
 ولو أنه أدرك ما حيفل به الترشيع األمريكي من حفاوة بالغة بحامية احلرية الشخصية ٠

صدرت يف (( للمواطنني لتدارك ما هوي إليه ذلك ألن موقف الترشيع األمريكي أنه 
الواليات املتحدة األمريكية جمموعه قوانني متعاقبة تعالج بعض أوجه املشكلة التي 

 -: وقد مر األمر بعدة تطورات -دها نحن بصد
 األمريكي يشمل الوسائل العلمية -فبداية مل يكن التعديل الرابع يف الدستور   
باستثناء ما نصت عليه الوصية الرابعة بشأن بطالن التفتيش والقبض ، غري ( احلديثة 

من يف أن ومرجع ذلك يك)  ملا فيه من اعتداء عىل احلق يف احلياة اخلاصة ٠القانونيني 
 غري أن الكونجرس األمريكي ٠هذه الوسائل مل تكن معروفة عند وضع هذا الدستور 

 ٦٠٥ ، الذي نصت املادة ياالحتاد االتصاالت ما يسمي بقانون ١٩٣٤أصدر سنه 
منه عىل حظر التقاط املحادثات اهلاتفية أو إفشائها ، عىل املستوي االحتادي ومستوي 

 املادة مل يكن يشمل كل وسائل التسمع ، وإنام أنرصف  غري أن حكم هذه٠الواليات 
 إىل االتصاالت اهلاتفية والتلغرافية فقط 

 أصدر الكونجرس األمريكي قانون رقابة السيارات ١٩٦٨وىف سنة   
العمومية وأمن الشوارع ، وقد أجاز فيه للسلطات الفيدرالية والسلطات املحلية 

، إال أنه أحاط ذلك بمجموعة من الضامنات التصنت عىل جمموعة واسعة من اجلرائم 
  فاقتىض رضورة صدور إذن قضائي بالرقابة عىل املحادثات الشخصية واهلاتفية -:

 من القانون املذكور أن يكون األمر اخلاص ٢١١٥ويلزم وفقا لنص املادة   
 وجيوز للقايض أن ٠بتسجيل املحادثات مكتوبا ، وإن يصدر بناء عىل حتريات جدية 

 وإلصدار هذا ٠رس اإلجراء بنفسه أو يندب لذلك غريه ممن حددهم القانون يام
 :اإلذن ينبغي توافر الرشائط التالية 
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 جدية تفيد أن شخصا معينا قد أرتكب جريمة أو أنه يف طريقه احتامالتأن تتوافر  .١

 الرتكاهبا 
  اخلاصة أو األحاديثاالتصاالت إىل أن هذه تومئ قويه احتامالتأن تتوافر  .٢

 متعلقة هبذه اجلريمة وأن من شاهنا اإلفادة يف إثبات احلقيقة فيها 
أن يكون اللجوء إىل هذه اإلجراءات الزما ورضوريا ، وأن اللجوء إىل غريها ، مما  .٣

هو أقل منها خطورة من حيث املساس باحلياة اخلاصة ، ال يفىض إيل ذات النتيجة 
 املرغوب فيها 

 -:من القايض عىل وجيب أن يشتمل األمر الصادر   
 حتديد دقيق لشخصية املراد تسجيل أحاديثه متي كان ذلك ممكنا  .١
 حتديد نوع احلديث املراد التقاطه واجلريمة املتعلقة هبا  .٢
 اجلهة املرصح هلا بذلك  .٣
   واملدة اجلائز خالهلا التقاط احلديث  .٤

  عىلاعتداء من عدة أوجه فقيل انه ينطوي عىل ١٩٦٨وقد انتقد قانون سنه   
احلق يف احلياة اخلاصة لألفراد ألنه يرسي بشان عدد كبري من اجلرائم ، وأنه يمكن 
صدوره عن عدد كبري من القضاة ، وأنه جيوز تنفيذه من قبل عدد كبري من رجال 
السلطة العامة ، باإلضافة إىل طول املدة التي جيوز خالهلا إجراء الرقابة بمقتيض 

 ا القانون التمديدات اإلضافية التي جييزه
 صدر قانون االتصاالت االحتادي األمريكي فحدد الفرتة ١٩٧٠ويف سنة   

التي جتوز الرقابة خالهلا بثالثني يوما واقتىض تقديم التقارير التي تسفر عنها الرقابة 
إيل القايض الذي أمر باختاذ هذا اإلجراء وذلك بقصد الوقوف عىل مدي التقدم الذي 

اقبة ، كام أوجب أن تكون الرقابة مقصورة عىل األحاديث التي ترتب بناء عىل هذه املر
 هلا صلة بموضوع اجلريمة 
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 ص ٣٠٧ممدوح خليل العاين بند / محاية احلياة اخلاصة يف القانون اجلنائي للدكتور( 
٥٥٨-٥٥٦( 

ملا كان ذلك وكان ما أورده احلكم يف هذا اخلصوص هو من قبيل األخطاء   
ات العاملية حلقوق اإلنسان ومجيع الدساتري املعارصة وىف الفاحشة ذلك أن اإلعالن

صدارهتا أقدمها وهو الدستور األمريكي حيرص احلرص كله عىل كفالة احلرية 
ًالشخصية واحلفاظ عىل احلياة اخلاصة للمواطنني وأنه يمتنع منعا باتا ومطلقا التصنت 

 الوسائل بل أن القوانني أو اإلطالع عىل املراسالت واملحادثات اهلاتفية وغريها من
 ٠٠اجلنائية جترمها وتؤثمها وتنزل العقاب وتصب العذاب عىل من يقرتف هذا الفعل 

وهذا املبدأ هو الذي تواتر يف الدساتري املرصية املتعاقبة وأخرها دستور مجهورية مرص 
انون حلياة املواطنني اخلاصة حرمه حيميها الق(  من الدستور ٤٥العربية إذ تنص املادة 

 وللمراسالت الربيدية والربقية واملحادثات التليفونية وغريها من وسائل االتصال ٠
حرمه ، ورسيتها مكفولة ، وال جتوز مصادرهتا أو اإلطالع عليها أو رقابتها أال بأمر 

 ))قضائي مسبب وملدة حمددة ووفقا ألحكام القانون 
عاقب باحلبس مدة ال تزيد ي((  مكررا من املدونة العقابية ٣٠٩وكذلك املادة   

عىل سنة عىل كل من اعتدي عىل حرمة احلياة اخلاصة للمواطن بأن اسرتق السمع أو 
سجل أو نقل عن طريق جهاز أيا كان نوعه حمادثات جرت يف مكان خاص أو عن 
طريق التليفون أو التقط أو نقل بجهاز من األجهزة أيا كان نوعه صوره شخص يف 

 ))مكان  خاص 
 عام تقدم وفضال 

فإنه ملا كان احلكم املطعون فيه تساند يف هذا املنحي اخلاطىء واملنهج القضائي   
 وتأخذ املحاكم هناك بمثل هذا الدليل كام حدث يف ٠٠(( املعتل واملختل قد أضاف 
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 األمريكية وقيض فيها  T-W-Aواقعة أخري أشارت إليها األوراق حدثت يف رشكة 
  ))٠٠٠ مليونني ونصف مليون دوالر أمريكيا للمجني عليها بتعويض قدره

ملا كان ذلك وكان ما تطرق إليه احلكم من أن القضاء األمريكي يعتد بمثل   
هذا الدليل وهو رشيط التسجيل فان هذا التقرير الواقعي الذي ابتدعه احلكم من 
عندياته ودون ساند أو ركائز عيل صحة هذا االستشعار عن بعد يتعارض ويتناقض 

 :تهادم ويتساقط من ناحيتني وي
 األويل 

 -أنه من املقرر يف الفقه والقضاء املقارن أن مجيع األنظمة القانونية األنجلو   
 والالتينية ترفض وتلفظ هذه الوسيلة يف اإلثبات يف املواد اجلنائية ٠٠ -أمريكية 

ًوتعتربه عمال غري أخالقي ألنه يؤخذ بغتة ودون رضاء أو ارتضاء الطرف ا ملتحدث  ً
 فضال عن ٠٠كام انه دليل قابل للعبث فيه طبقا للتقنيات احلديثة باإلضافة أو احلذف 

أن الطاعن متسك يف التحقيقات وىف دفاعه بأنه مل جتر عملية مطابقة األصوات للتثبت 
 مما إذا كان الصوت املسجل له من عدمه

كان ال يشرتط يف دليل وباإلضافة إىل ما تقدم فإنه ملا كان من املقرر أنه ولئن   
الرباءة أن يكون مرشوعا أال أنه بالنسبة ألدلة اإلدانة فإنه ال جيوز احلكم إستنادا إىل 

 دليل ثمرة إلجراء غري مرشوع بل يتعني أن يكون نتاجا وثمرة إلجراء مرشوع 
 ثانيا 

فإنه ملا كان احلكم املطعون فيه قد عول يف فاحتة كتابه عىل ما هو ثابت يف   
 حسبام هو ثابت باألوراق وتأخذ املحاكم هناك بمثل هذا الدليل كام ٠٠٠(( وناته مد

 األمريكية  T-W-Aحدث يف واقعة أخري أشارت إليها األوراق حدثت يف رشكة 
 ٠٠وقىض فيها للمجني عليها بتعويض قدره مليونني ونصف مليون دوالر أمريكي 

(( 
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تند إىل دليل غري مطروح عىل وكان ما ساقه احلكم يف هذا السياق أنه أس  
املحكمة وهو يعد خطأ فادحا يبطل قضاء احلكم ألن املحكمة مل تثبت إطالعها عىل 
هذه القضية ودون أن تتثبت من ظروف هذا التسجيل الذي زعم احلكم أن حمكمه 

 وكذلك وقائع تلك الدعوى ومالبساهتا وقرائن ٠٠نيويورك اعتمدته وعولت عليه 
اطت بذلك التسجيل وعام إذا كان احلكم قد عول عليه وحدة أم أن األحوال التي أح

 وكان من املقرر أن القايض ال يقيم رأيه عىل ٠٠هناك أدلة أخري قائمة يف الدعوى 
رأي غريه وال يصح له أالستناد إىل حكم لسواه بل وال جيوز االستناد إىل حكم يف 

  صادرا من ذات القايض قضيه غري مضمومة إيل الدعوى املطروحة حتى لو كان
ملا كان ذلك كذلك فان احلكم املطعون فيه يكون قد أصابه العوار من مجيع   

نواحيه ومناحيه وخالف األصول والفروض والسنن ورشوط صحة األحكام وما 
 وكان هذا ٠٠ له أركانه ويكتمل به كيانه وبنيانه تستتبويلزمها لكي يستقيم احلكم 
 ن بطالنا ينحدر به إىل درجه االنعدام مما يستوجب نقضه العوار يصم احلكم بالبطال

 السبب الثالث 
اخلطأ يف تطبيق القانون والقصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل وخمالفه الثابت يف 

 األوراق
 حمكمه -ملا كان من املبادىء املجيدة والفريدة التي أرستها املحكمة العليا   
أن الشخص ال يزر غري سوء عمله وأن (( بامء الذهب  والتي جيب أن تكتب -النقض 

جريرة اجلريمة ال يؤخذ هبا أال جناهتا وال ينال عقوبتها أال من قارفها وإن شخصية 
العقوبة وتناسبها مع اجلريمة حملها مرتبطان بمن يعد قانونا مسئوال عن ارتكاهبا ومن 

 شخصية املسئولية ٦٦ة ثم تفرتض شخصية العقوبة التي كفلها الدستور بنص املاد
اجلنائية وبام يؤكد تالزمها ذلك أن الشخص ال يكون مسئوال عن اجلريمة وال تفرض 

 ))عليه عقوبتها أال باعتباره فاعال هلا ورشيكا فيها 
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وكان من املقرر يف املبادىء العامة أن اإلسهام يف ارتكاب جريمة إما أن يكون   
 من املدونة العقابية أو أن ٣٩ذي أوردته املادة الشخص فاعال أصليا فيها عىل النحو ال

 ٤٠تكون املسامهة اجلنائية باالشرتاك بإحدى الطرق الواردة عىل سبيل احلرص يف املادة 
 -:يعد رشيكا يف اجلريمة ( من ذات القانون والتي تنص عىل أنه 

وقع كل من حرض عىل ارتكاب الفعل املكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد   :أوال 
 بناء عىل هذا التحريض 

 من اتفق مع غريه عىل ارتكاب اجلريمه فوقعت بناء عىل هذا االتفاق   :ثانيا 
من أعطي الفاعل أو الفاعلني سالحا أو آالت أو أي يشء أخر مما استعمل يف   :ثالثا 

ارتكاب اجلريمة مع علمه هبا أو ساعدهم بأي طريقة أخري يف اإلعامل 
 ))أو املتممة الرتكاهبا املجهزة أو املسهلة 

أن الشخص ال يسأل (( وملا كان من املقرر يف كليات القانون وأصوله ومبادئه   
جنائيا بصفته فاعال أو رشيكا إال عام يكون لنشاطه املؤثم دخل يف وقوعه سواء كان 
ارتكابا أو تركا إجيابا أو سلبا وذلك طبقا ألوامر الشارع ومناهيه وال جمال للمسئولية 

ملفرتضة أو املسئولية التضامنية يف العقاب إال استثناء بنص القانون وىف حدود ما ا
 ))استنه وأوجبه 

  )١٤٦١ ص ٣٠٢ ق ٢٠ أحكام النقض س ٢٩/١٢/١٩٦٩( 
اجلرائم شخصيه فال تتعدي مسئولية فاعليها إىل الغري (( كذلك فإنه من املقرر   

 وعىل ذلك ال يصح ٠اك القانونية ما مل يثبت إشرتاكهم فيها بطريق من طرق اإلشرت
 ما مل يثبت اشرتاك ٠٠٠٠٠٠٠ ألن العامل الذي عنده باع ٠٠٠٠٠قانونا أن يعاقب 

 )هذا التاجر معه فعال 
  )٣٠٧ ص ٢٦١ ق ١ جمموعه القواعد القانونية ج ١٦/٥/١٩٢٩( 



 نقابة املحامني باجليزة  ٥٤   

 
 

اشرتك بطريق اإلتفاق مع (( وملا كان أمر اإلحالة قد اسند إىل الطاعن أنه   
هم األول يف ارتكاب اجلنايتني املبينتني بالبند أوال من ذلك األمر بأن اتفق معه عىل املت

 ))ارتكاهبا فوقعتا بناء عىل ذلك اإلتفاق وتلك املساعدة عىل النحو املبني بالتحقيقات 
وكان احلكم املطعون فيه قد أبرأ ساحة املتهم األول ونحا احلكم منحي شاذا   

بابه بأن الفاعلني األصليني مها الدكتور حممد سمري الشنواين ونشازا بأن أعترب يف أس
وهاين أبو بكر وأن الطاعن قد إشرتك بطريق اإلتفاق مع جمهول من بينهام يف ارتكاب 
اجلريمتني الواردتني يف البند أوال ومها جريمة التظفري أو الرتبيح واإلرضار العمدي 

 باملال العام 
أن اإلشرتاك يف ((  يف قضاء حمكمه النقض ملا كان ذلك وكان من املقرر  

اجلريمة ال يكون إال بفعل إجيايب يصدر من الرشيك وجمرد االمتناع ال يكفي لوجود 
 ٠اإلشرتاك حتى لو كان الشخص عاملا بالعمل املنوي إجراؤه ومل يسع إىل منعه 

فمجرد حضور أشخاص وقت ارتكاب جريمة قتل ال يكفى العتبارهم رشكاء ولو 
وا مسلحني مادام انه مل يثبت عليهم أهنم وجدوا يف حمل الواقعة لتسهيل وقوع كان

 ))اجلناية 
  )٢٨ ص ١ الرشائع س ٢٦/١٠/١٩١٢( 

وكان الثابت من التحقيقات أن مدة عمل الطاعن بفرع رشكة مرص للطريان   
 ٣٠/٦/٢٠٠٠ وأهنا ولئن امتدت إىل ١٨/٥/٢٠٠٠بمدينه نيويورك قد انتهت يف 

 ١٦٥ غادرها يف هذا التاريخ األخري وتسلم عمله كمراجع أول القرار رقم إال أنه
 وأن صلته إنقطعت البتة باملحادثات واالتصاالت ٢٥/٧/٢٠٠٠الصادر بتاريخ 

واملشاورات واالتفاقات التي جرت بني القائمني عىل أمر فرع الرشكة بنيويورك وبني 
العليا للرشكة سواء كان رئيس جملس املحامني أو بينهم وبني املسئولني يف اإلدارة 

اإلدارة أو رئيس القطاع املايل أو رئيس القطاع القانوين والرسائل املتبادلة بني أولئك 
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وهؤالء وهو منبت الصلة هبذه األطراف مجيعا وال شان له بتحديد املبالغ التي تم 
فعل بالتجاوز االتفاق عليها أوال ووافق عليها رئيس جملس اإلدارة أو التي رصفت بال

 من اختصاص املرصوفات القضائية بفرع الرشكة سالف الذكر 
أن (( ملا كان ذلك وكان من املقرر يف رشوح الفقهاء وأحكام القضاء   

االشرتاك باإلتفاق إنام يتحقق من إحتاد نية أطرافه عىل ارتكاب الفعل املتفق عليه 
بعالمات خارجية وإذا كان وهذه النية أمر داخيل ال يقع حتت احلواس وال يظهر 

 إذا مل يقم عىل -القايض اجلنائي حرا يف أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له 
 أن يستدل عليه بطريق -االشرتاك دليل مبارش من اعرتاف أو شهادة شهود أو غريه 

اإلستنتاج من القرائن التي تقوم لديه مادام هذا االستدالل سائغا وله من ظروف 
 ))ما يربره كام له أن يستنتج حصوله من فعل الحق للجريمة يشهد به الدعوى 

 س ٣١/٣/١٩٧٤ ، ٨٢٦ ص ١٥٩ ق ٣١ أحكام النقض س ٢/١٠/١٩٨٠( 
 س ٢٨/٥/١٩٧٣ ، ١٦٩ ص ٣٨ س ق ٢٣/١/١٩٧٤ ، ٣٤٨ ص ٧٦ ق ٢٥
 ، ٣٨٨ ص ٨٦ ق ٢٣ س ١٣/٣/١٩٧٢ ، ٦٧٨ ص ١٤١ ص ٢٤
  )٧٣٢ ص ١٤٨ ق ٢٠ س ١٩/٥/١٩٦٩

إلشرتاك بطريق االتفاق هو احتاد نية أطرافه عىل ارتكاب الفعل ا(( وكذلك   
املتفق عليه ويتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعامل حمسوسة يمكن اإلستدالل هبا 
عليه ويتحقق اإلشرتاك باملساعدة بتدخل الرشيك مع الفاعل تدخال مقصودا 

ة الذي جعله يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معني تسهيل ارتكاب اجلريم
 الشارع مناطا لعقاب الرشيك 

  )٦٩٢ ص ١٢٣ ق ٣٢ أحكام النقض س - ١٣/١٠/١٩٨١( 
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اإلتفاق هو احتاد نية أطرافه عىل ارتكاب الفعل املتفق عليه ، (( وكذلك أيضا   
وهذه النية أمر داخيل ال يقع حتت احلواس وال يظهر بعالمات خارجية  ، فمن حق 

 ))يق اإلستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه القايض أن يستدل عليه بطر
  )٤٦١ ص ٩٨ ق ٣٠ أحكام النقض س ٩/٤/١٩٧٩(

ملا كان ذلك وكان من املقرر يف أصول املحاكامت اجلنائية أنه ال يصح بحال   
يف مقام املسئولية اجلنائية أن تبني عىل جمرد الفرض أو اإلفرتاض بالعلم وإال كان ذلك 

تؤذي العدالة ويتأذى منها ضمري املجتمع ذلك ألنه من املقرر أن إنشاء لقرينه قانونيه 
 ٠٠ عىل اجلزم واليقني ٠٠األحكام اجلنائية يتعني أن تبني عىل حجج قطعية الثبوت 

 وليس عىل الظن واحلدس والتخمني 
ملا كان ذلك وكانت مدونات احلكم املطعون فيه قد خلت البتة من التدليل   

الطاعن وبني املتهم األول الذي قىض برباءته أو بينه وبني  بني االتفاقعىل قيام 
 الفاعلني املجهولني الذي أشار إليهم احلكم 

ملا كان ذلك كذلك فإن احلكم املطعون فيه يكون معيبا باخلطأ يف تطبيق   
القانون فضال عن القصور يف التسبيب الذي يصم قضاءه بالبطالن بطالنا ينحدر به 

 مما يستوجب نقضه  االنعدامإىل درجه 

 السبب الرابع 
بطالن احلكم املطعون فيه للتناقض يف األسباب التي عول عليها وال تؤدي إىل النتيجة 

 :التي خلص أليها 
 حمكمه - املجيدة والفريدة التي أرستها املحكمة العليا املبادئملا كان من   
ه هو الذي يقع بني إن املقرر أن التناقض الذي يعيب احلكم ويبطل((  أنه -النقض 

 ))أسبابه ينفي بعضها ما أثبته البعض اآلخر وال يعرف أي أمرين قصدته املحكمة 
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 ق ٢٤ س ٨/١/١٩٧٣ ، ٤٩٢ ص ٩١ ق ٢٩ أحكام النقض س ٨/٥/١٩٧٨( 

  )٥٩٦ ص ١٤١ ق ٢٤ س ٦/٥/١٩٧٣ ، ٦١ ص ١٥
التناقض الذي يعيب احلكم هو الذي يكون من شأنه أن جيعل (( وكذلك   
 االعتامد متهدما متساقطا ال يشء باقيا منه يمكن أن يعترب قواما لنتيجة يصح الدليل

 ))عليها ويؤخذ هبا 
 ق ٢٤ س ٢٧/٥/١٩٧٣ ، ٣٢ ص ٥ ق ٣٠ أحكام النقض س ٨/١/١٩٧٩(

  )٥٦٢ ص ١١١ ق ١٩ س ٢٠/٥/١٩٦٨ ، ٦٤٩ ص ١٣٣
التناقض الذي يعيب احلكم هو ما يقع بني أسبابه بحيث (( وكذلك أيضا   

ي بعضها ما أثبته البعض اآلخر وال يعرف أي األمرين قصدته املحكمة والذي من ينف
شأنه أن جيعل الدليل متهدما متساقطا ال يشء فيه باقيا يمكن أن يعترب قواما لنتيجة 

 ))سليمة يصح االعتامد عليها 
 ق ١٩ س ١٥/١/١٩٦٨ ، ٣٢١ ص ٨٠ ق ٢٢ أحكام النقض س ٤/٤/١٩٧١( 

 )٤٧ ص ١٥
التناقض الذي يعيب احلكم هو ما يكون بني أسبابه ونصه (( ملقام وىف هذا ا  

املنطوق ، أما ما يكون بني األسباب بعضها والبعض فال يكون من شأنه اإلبطال إال 
 )) إذا متاحت األسباب وتعذر معرفة أية هو املقصود للمحكمة واملنتج ملا قضت به 

  )٣٥٤ ص ٣٠٤ ق ١ جمموعة القواعد القانونية ج٢٤/١٠/١٩٢٩( 
وملا كان احلكم املطعون فيه قد دان الطاعن بجناية اإلرضار العمدي باملال   

بالنسبة جلريمة اإلرضار العمدي باملال العام املنصوص (( العام وأورد ذلك يف قوله 
صفة اجلاين ) أوهلا( عقوبات تتطلب إلعامهلا حوافز ثالثة أركان ١١٦عليها باملادة 

(  مكرر من قانون العقوبات ١١٩اما باملعني الوارد باملادة وهو أن يكون موظفا ع
اإلرضار باألموال املعهودة إىل املوظف سواء كانت تلك األموال واملصالح ) وثانيها
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) وثالثها ( للجهة التي يعمل هبا أو للغري ولو مل يرتتب عىل اجلريمة نفع شخيص له 
ار باملال أو باملصلحة وبرشط أن يكون القصد اجلنائي وهو إجتاه إرادة اجلاين إىل اإلرض

اإلرضار العمد حمققا أي حاال ومؤكدا ألن اجلريمة ال تقوم عىل احتامل حتقق أحد 
أركاهنا والرضر احلال هو الرضر احلقيقي سواء كان حارضا أم مستقبال والرضر 

 ))املؤكد هو الثابت عىل وجه  اليقني 
إىل الطاعن جريمة ارتكاب اخلطأ غري وكان احلكم املطعون فيه قد عاد وأسند   

وحيث أنه وعام (( العمدي الذي ترتب عليه رضر جسيم لألموال وذلك يف قوله 
أسند إىل املتهم سليم لبيب   عبد الرمحن كريم أيضا يف التهمة الثالثة فقد توافرت 
 أركان ارتكاهبا يف حقه فقد تسبب بخطئه اجلسيم الذي يتمثل يف سلوكه املشني الذي

راود به هاله حامد عن نفسها بام يوصف يف والية نيويورك وفقا لقانوهنا بالتحرش 
اجلنيس واجلائز قانونا هناك إثباته بأي دليل حتى لو كان تسجيال شخصيا فكان سلوكه 

 عن السلوك املألوف واملعقول للموظف العادي فقوام ما قام به هو انحرافه عن ينبئ
يجة ضارة كان عليه أن يتوقعها وهو سلوك ال يأتيه  أدي إىل نتخاطئترصف إرادي 

الرجل العادي أيضا واملتبرص ملقتضيات وظيفته من منطلق احلفاظ عىل سمعته 
وسمعة الرشكة التي يعمل هبا وماهلا الذي هو مال عام مما أدي إىل إحلاق رضر جسيم 

 يف بأموال جهة عمله التي دفعت ورصفت من أجل عملته الشائنة والتي بلغت
جمموعها ثالثامئة وستة وثامنون ألفا من الدوالرات األمريكية وفق ما هو ثابت 
باألوراق والتي حتملتها الرشكة من تعويض وأتعاب حماماة وبدالت سفر وتفريغ 
للرشائط وغريها أال أنه نظرا ألن هذه اجلريمة بأفعاهلا املادية الواحدة ترتبط مع 

اللتان اشرتكا فيهام مع جمهول من موظفي الرشكة جريمتي الرتبح واإلرضار العمدي 
 بالربح منهام بدون وجه حق فإهنا تكون فعل من األفعال املعاقبة لتلك مظفرا

اجلريمتني متحدة معهام يف واقعة ال تقبل التجزئة مؤدية معهام إىل خطة إجرامية واحدة 
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دت معهام يف احلق بل هي أوىل األفعال التي أدت إىل اجلريمتني سالفتى الذكر واحت
املعتدي عليه وهو املال العام اململوك للمؤسسة والذي رصف عىل جريمة متعددة 
األوصاف ومل يتم استئداءه منه بفعل رشيكه املجهول ومن ثم فإنه يتعني تطبيق 

 عقوبات وإذ تم ذلك فإنه ال يتعني ٣٢الوصف والعقاب األشد للجريمة عمال باملادة 
رد إال يف حدود تطبيق عقوبة الوصف األشد أي يف حدود مبلغ إلزامه بالغرامة وال

 ألف دوالر أمريكي فقط أي ما يعادل هذا املبلغ بالعملة املرصية حمتسبا ٣٧٩ر٠٠٠
من وقت بدء الرصف عىل املوضوع وحتى متامه يف غضون فرتة أول مبلغ يدفع إىل 

 "أخر مبلغ قد دفع من خزينة املؤسسة 
بني مما سلف البيان أنه أضفي عىل ذات الواقعة وصفني ملا كان ذلك وكان ال  

متناقضني أوهلام أهنا تشكل جناية اإلرضار العمدي باملال العام والثانية أهنا إرضار غري 
 عمدي ترتب عليها رضر جسيم بأموال الرشكة 

وملا كان احلكم املطعون فيه يف مقام اإلسناد واحلساب والعقاب قد أبرا ساحة   
وإذا كان ما ((  إىل ما أورده استناداول من هتمه اإلرضار العمدي باملال العام املتهم األ

 عبد اهللا نرص رءوفتقدم وكان رئيس قطاع الشئون القانونية بمؤسسة مرص للطريان 
 إليه النعدام إتيانه بأي ١١٦ ، ١١٥حمجوب ال يمكن إسناد ارتكاب جريمتي املادتني 

ظيفته يف احلصول أو حماوله احلصول بحق أو بغري فعل يمكن اعتباره بأنه استغل و
حق لنفسه أو للمتهم الثاين عىل ربح أو منفعة بأي وجه وذلك عىل نحو ما سلف 
البيان كام أنه مل يتوافر يف حقه ال الفعل املادي وال القصد اجلنائي وال أي يشء 

ني اجلريمتني لإلرضار عمدا باملال العام فإن املحكمة وإذ تتساءل عن الفاعل هلات
اللتان كان املتهم الثاين سليم لبيب عبد الرمحن كريم رشيكا له فيهام أهنا جتد اإلجابة 
عىل هذا التساؤل قد وردت بتقرير اللجنة املشكلة من النيابة العامة برئاسة عبد النارص 
حامد حممود فقد أدان التقرير كل من هاين أبو بكر مدير مايل مرص للطريان بنيويورك 
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ألنه مل يتخذ اإلجراءات القانونية حيال املتهم سليم لبيب مدير احلسابات منذ قيام 
 عن أفعال ٢٠٠١هاله حامد بالشكوى له يف فرباير ومارس وابريل / السيدة

ومضايقات املتهم سليم لبيب عبد الرمحن وآخر هلا كام قام بالرصف بالتجاوز عىل بند 
 وجتاوز االعتامد ٢٠٠٠/٢٠٠١ان عن عام املرصوفات القضائية ملكتب مرص للطري

 مستند رصف ختص هذه املنازعة القضائية ١٨الفعيل بامليزانية وأنه مسئول عن عدد 
/ وعدم ختمها بخاتم املراجعة حتى يتجنب تكرار رصفها كام اهتم التقرير الدكتور

ختاذه حممد سمري الشنواين املدير اإلقليمي ملرص للطريان بأمريكا الشاملية بعدم ا
اإلجراء القانوين الالزم نحو سليم لبيب عبد الرمحن سواء بإجراء حتقيق معه يف 
الشكوى املقدمة ضده من هاله حامد أو حتى قيامه بأعامل سلطاته املنوطة به بعد أن 

  ))بشأهناتكشفت وقائع الشكوى أو التوصية بإحالة املذكور إىل التحقيق 
 إال أن احلكم املطعون فيه 

ض للمركز القانوين للطاعن فإنه ركب متن الشطط وطفف يف الكيل إذ عر  
 وامليزان فإذا اكتال 

 وإذ كال للطاعن فكان ممن خيرسون وذلك ٠٠للمتهم األول فقد كان ممن يستوفون 
إذ كان ذلك نتيجة اتفاق من هذا املجهول (( فيام تساند إليه وعول عليه يف إدانته بقوله 

رك املتهم سليم لبيب أيضا هذا املجهول يف ارتكاب جناية واملتهم املذكور فقد شا
اإلرضار العمدي بأموال املؤسسة وذلك ألن هذا املجهول من هؤالء املوظفني املعهود 
هلم بأموال املؤسسة ومصاحلها ولو مل يرتتب عيل جريمته نفع شخيص له أظهرته 

رص للطريان بان قام األوراق قد عمد باجتاه إرادته لإلرضار بامل ومصلحة رشكة م
 ألف دوالر أمريكي عىل ما ارتكبه املتهم سليم ٣٧٩برصف مبالغ بلغت يف مجلتها 

لبيب ومل يقم باختاذ أي إجراء رغم صالحيته يف ذلك قانونا السرتداد هذا املبلغ من 
املذكور حممال بذلك به خزينة املؤسسة مما ترتب عليه رضرا حقيقيا وحاال وثابتا عىل 
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قني من مستندات الرصف املبينة باألوراق وتقرير اللجنة احلسابية املشكلة من وجه الي
 عىل ذلك إذ احتدت باالتفاقالنيابة العامة وقد شاركه املتهم سليم لبيب عبد الرمحن 

نيته مع هذا الفاعل املجهول إىل القيام بالرصف هلذه املبالغ من خزينة املؤسسة وعدم 
 منذ بدء شكوى املجني عليها هالة حامد وحتى متام اختاذ أي إجراء قانوين معه

 وهو أمر يفصح بجالء عن أن اآلنالرصف وعدم مطالبته به بعد ذلك أيضا وحتى 
 قد متتا من جمهول ومل تكن أي منهام تتم عىل نحو ما ١١٦ ، ١١٥جريمتي املادتني 

و ما سلف يف سلف بياهنام لوال اشرتاكه مع املتهم سليم لبيب باالتفاق معه عىل نح
 ))حق املؤسسة التي يعمالن هبا 

ملا كان ذلك كذلك فان احلكم املطعون فيه يكون قد عابه التناقض فتارة يسند   
للطاعن ارتكابه جناية اإلرضار العمدي باملال العام ثم يعود فيضفي عىل ذات الفعل 

 األول فإنه مل اإلرضار غري العمدي وىف شأن اإلسناد فإنه إذ ينفي اإلهتام عن املتهم
يفطن إىل أن صلة الطاعن منبتة متاما بام سبق مرحله دفع املبالغ سواء فيام جري من 
عرض لألمر عىل رئيس جملس إدارة رشكة مرص للطريان أو الرسائل التي بعث هبا 

حممد سمري الشنواين للمسئولني باإلدارة العليا للرشكة ورؤساء القطاعني / الدكتور
  القانوين واملايل

وملا كان من املقرر يف قضاء حمكمه النقض أنه إذا متاثلت املراكز القانونية فإن   
املغايرة بإدانة بعض املتهمني وتربئة ساحة آخرين فإهنا تنطوي عىل مغايرة تؤذي 

 العدالة ويتأذى منها ضمري املجتمع 
 بني ملا كان ذلك كذلك فإن احلكم املطعون فيه يكون عابه التناقض يف أسبابه  

بعضها والبعض األخر مما ال يتأذى مع ما خلص إليه يف منطوقة وهو ما يعيب احلكم 
 ويستوجب نقضه 
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 السبب اخلامس 
 القصور يف التسبيب واإلخالل بحق الدفاع والفساد يف االستدالل

 - عىل حد سواء -ملا كان من املقرر يف قضاء حمكمه النقض املدنية واجلنائية   
م قد أقترص عىل اإلشارة إىل املستندات املقدمة يف الدعوى والتحقيق أنه إذا كان احلك

الذي أجري فيها ومل يبني وجه ما أستدل به من ذلك عىل ثبوت احلقيقة التي أسس 
 عليها قضاءه فهذا قصور يف التسبيب يستوجب نقضه 

 اجلزء األول من جمموعة - ق ١٥ سنه ١٨ طعن رقم ٢٩/١١/١٩٤٥جلسة ( 
  )١٤٣ ق ٥٥٩ عاما ص ٢٥ يف أحكام النقض

إذا مل يتحدث احلكم (( وكذلك فإنه من املقرر يف قضاء حمكمه النقض املدنية   
عن مستند هام يف الدعوى رغم متسك اخلصم ذي املصلحة بام فيه من الداللة عىل 

 ))صحة دعواه فإنه يكون معيبا بقصور أسبابه 
 قاعدة ٥٥٤ ق ص ١٥نه  س١٤٠ طعن رقم ٢٢/٥/١٩٤٦املرجع السابق جلسة ( 

١٠٥( 
إذا كان احلكم بعد أن أستعرض األدلة والقرائن (( وكذلك فإنه من املقرر   

 التي متسك هبا اخلصم 
تأييدا لدفاعه قد رد عليها ردا منبئا بعدم درس األوراق املقدمة لتأييد الدفاع فإنه ال 

 ))نقضه يكون مسببا التسبيب الذي يتطلبه القانون ويكون باطال متعينا 
 ٥٥٢ ص ٩٤ قاعدة ١٢ س ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣املرجع السابق جلسة ( 

( 
حيث انه ولئن كان (( وكذلك فإنه من املقرر يف قضاء حمكمه النقض اجلنائية   

األصل أن املحكمة ال تلتزم بمتابعه املتهم يف مناحي دفاعه املختلفة أال أنه يتعني عليها 
 أهنا واجهت عنارص الدعوى وأملت هبا عىل وجه أن تورد يف حكمها ما يدل عىل
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 ملا كان ذلك وكان الثابت أن احلكم ٠يفصح عن أهنا فطنت إليها ووازنت بينها 
 دون - وأن أوقف تنفيذ العقوبة -املطعون فيه أيد احلكم االبتدائي باإلدانة ألسبابه 

 الدعوى وتعلقه أن يعرض لدفاعه إيرادا له وردا عليه رغم جوهريته التصاله بواقعة
بموضوعها وبتحقيق  الدليل فيها لو انه عني ببحثه ومتحيصه وفحص املستندات التي 
ارتكز عليها بلوغا إىل غاية األمر فيه جلاز أن يتغري وجه الرأي يف الدعوى ولكنه إذ 
أسقطه مجله ومل يورده عىل نحو يكشف عن أن املحكمة أحاطت به وأقسطته حقه فانه 

 ))القصور بام يبطله ويوجب نقضه يكون مشوبا ب
  )٧٦٢ ص ١٣٤ ق ٣٦جمموعة أحكام حمكمة النقض س ( 

ملا كان ذلك وكان الثابت أن دفاع الطاعن قدم أربع حوافظ باملستندات   
 :املؤيدة لدعواه كام أن غالف أحداها مدون عليه دفاع جوهري وحاصلها 

 )١(حافظه 
 بيان املستندات  التاريخ العدد م
هاله / هاين أبو بكر للسيدة/ إنذار كتايب موجه من السيد  ١٨/٤/٢٠٠٠  ١

حامد الرتكاهبا خمالفات تتمثل يف عدم الرد عىل الرؤساء 
بشكل مهذب وتضيعها للوقت ورفضها القيام ببعض 
املهام التي توكل إليها ووجود شكاوى مع العمالء ضدها 

 لعدم التحدث معهم باألسلوب الالئق
صالح الغريب رئيس / مذكره حمرره من األستاذ ١٩/٤/٢٠٠٠ ١ ٢

احلسابات بمكتب نيويورك لعرض املخالفات التي 
هاله حامد تفيد أهنا تتعمد تضيع / ارتكبتها السيدة

الوقت وعدم إنجاز األعامل املكلفة هبا وردها غري الالئق 
 ومؤرش عيل املذكرة من ١٩/٤/٢٠٠٠عىل رؤسائها يف 
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هاله حامد تم توجيه / سيدةسليم لبيب بأن ال/ السيد
اللوم شفويا هلا أكثر من مرة ومؤرش عليها أيضا يف 

هاين أبو بكر برفعها إىل /  من السيد١٩/٤/٢٠٠٠
سمري الشنواين مدير منطقه شامل الواليات / األستاذ

املتحدة لرشكة مرص للطريان الختاذ اإلجراء املناسب 
 ٢٠/٤/٢٠٠٠الذي أرش هو أيضا عىل هذه املذكرة يف 

 برضورة توجيه إنذار كتايب هلا حفاظا عىل انضباط العمل 
 

 مفاد هذا املستند 
هالة حامد ضد سليم لبيب / أن ذلك أوغر صدر املدعوة

وباقي العاملني بمكتب نيويورك الذين اختصمتهم يف 
 الدعوي التي أقامتها 

هاين / هالة حامد فرج املقدمة للسيد/ شكوى السيدة   ٣
 أبو بكر 

سمري /ماجد رياض املوجه إىل املدعو/ كتاب األستاذ ١٧/٥/٢٠٠٠  ٤
 الذي يفيد أنه قد اجري ١٧/٥/٢٠٠٠الشنواين يف 

صالح الغريب / سليم لبيب والسيد/ حتقيقا من السيد
هاله حامد ضدمها / بشان الشكوى املقدمة من السيدة

واهنام نفيا ما جاء هبذه الشكوى ثم أورد يف هذا الكتاب 
هاين أبو بكر املدير املايل الذي / ه حتدث مع السيدأيضا أن

أفاد بأنه مل يقع عىل اإلطالق أي من األفعال التي وصفتها 
هالة حامد كانت / هالة حامد وقرر أن  السيدة/ السيدة
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تضع بشكل متكرر ورده عىل مكتبه وتود أن يقبلها 
ورفض بشكل متكرر قبول هذه الوردة وأنه مل يأخذ ذلك 

 يسء وأنه كان يدهشه قيامها بمثل هذه عىل حممل
اإليامءات ثم تشكو بعد ذلك وأن من أسباب دهشته 

سليم لبيب كان / أيضا انه بالرغم من ادعائها أن السيد
حياول أن جيعلها تغادر العمل أال انه كان لديه عىل مكتبه 
مذكرة توصية مقدمة من سليم لبيب بزيادة مرتب 

 هالة حامد / السيدة
سمري / ماجد رياض إىل األستاذ/ اب األستاذكت   ٥

الشنواين متضمنا نتائج التحقيق اخلاص بادعاءات هاله 
حامد ضد سليم لبيب وصالح الغريب الذي يفيد 

والذي انتهي إجراءه حتقيق دقيق حول تلك االدعاءات 
هالة حامد ال / إىل أن الشكوى التي قدمتها السيدة

 جراء التحقيق معها أساس هلا وأهنا رفضت التواجد إل
١٥/١١  ٦/

٢٠٠٠ 
سمري / ماجد رياض إىل األستاذ/ كتاب األستاذ

 أن التحقيقات املكثفة حول موضوع الشنواين الذي يفيد
هالة حامد بتعرضها للتحرش اجلنيس / شكوى السيدة

هالة غري / ثبت منها أن االهتامات التي زعمتها السيدة
 صحيحة 
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 )٢(حافظه 
 بيان املستندات  خالتاري العدد م
 ٢٠٠١ لسنه ٣٢٩قرار رئيس جملس اإلدارة رقم  ١١/٤/٢٠٠١  ١

سليم لبيب إىل نيويورك اعتبارا من /بسفر السيد
 وذلك لالجتامع ٢٦/٤/٢٠٠١ حتى ٢٢/٤/٢٠٠١

مع حمامي املؤسسة للتحضري لإلدالء بشهادته مع 
 رصف بدل السفر املقرر وفقا للوائح 

 بمد ٢٠٠١ لسنه ٤٢٣ جملس اإلدارة رقم قرار رئيس ١٣/٥/٢٠٠١  ٢
 ١١/٤/٢٠٠١ الصادر يف ٣٢٩مدة مأمورية القرار 

سليم لبيب ملدة أربعة أيام أخري لنفس /للسيد
الغرض واجلهة مع رصف بدل السفر املقرر وفقا 

 للوائح 
 ٢٠٠٠ لسنه ٤٦١قرار رئيس جملس اإلدارة رقم  ١٥/٥/٢٠٠٠  ٣

سليم لبيب /  بسفر السيد١٥/٥/٢٠٠٠الصادر يف 
 حتى ٢٠/٥/٢٠٠٠إىل نيويورك اعتبارا من 

 مع رصف بدل السفر املقرر وفقا ٣٠/٦/٢٠٠٠
 للوائح 

 الذي تقرر به ٢٠٠٠ لسنه ١٦٥األمر اإلداري رقم  ٢٥/٧/٢٠٠٠  ٤
سليم لبيب عبد الرمحن من / حتديد وظيفة السيد

العاملني باخلارج واملنقول بقرار رئيس جملس اإلدارة 
 للعمل بقطاع الشئون املالية ٩٩لسنه  ٧٤١رقم 

بالقاهرة ليكون مراجع أول باإلدارة العامة للمراجعة 
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 ١٨/٥/٢٠٠٠وذلك اعتبارا من 
 

 )٣(حافظه 
 بيان املستندات  التاريخ العدد م
تيدكيسلر حمامي مرص للطريان يف / تقرير من السيد ٣١/٣/٢٠٠٤  ١

رص هالة حامد ضد م/ القضية املرفوعة من السيدة
سليم / صالح الغريب والسيد/ للطريان والسيد

سمري الشنواين وثابت به انه مل يتم أي من / والسيد
األطراف سالفي الذكر أو يف الشكوى بأى عمل جنائي 

سليم لبيب كان متعاونا يف / كام اثبت بالتقرير أن السيد
هذه القضية ومساعدته يف هذه القضية جعلت إمكانية 

 قضية ممكنا الوصول حلل هذه ال
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 )٤(حافظه 
 بيان املستندات  التاريخ العدد م
ماجد رياض حمامي مؤسسة / فاكس مرسل من األستاذ ٢٧/٦/٢٠٠١ ٩ ١

رؤوف حمجوب / مرص للطريان بنيويورك إىل االستاذ
 ورشكة مرص للطريان متضمنا 

هالة حامد /  أنه تم التوصل إىل تسوية مع حمامي السيدة-أ
والر أمريكي وجيب أن حتظي بموافقة  ألف د١٥٠بمبلغ 

 املؤسسة 
هالة حامد /  وأردف بالقول بأنه يدرك أن السيدة-ب

 لبيب من حقها احلصول عىل هذا املبلغ 
ماجد رياض حمامي مؤسسة / فاكس مرسل من األستاذ ١٨/٧/٢٠٠١  ٢

رؤوف حمجوب / مرص للطريان بنيويورك إىل األستاذ
يصا لرشوط التسوية من ورشكة مرص للطريان متضمنا تلخ

 هالة حامد وأورد فيه اآليت /السيدة
 ألف دوالر يتم ١٥٠ ستدفع رشكه مرص للطريان مبلغ -١

ختصيصها يف دفاتر مرص للطريان لألغراض املحاسبية كام 
 :ييل 

هالة /  دوالر تعويض املرتب للسيدة٦٠ر٠٠٠ مبلغ -أ
اريخ حامد بام يغطي املدة من تاريخ إيقاف مرتبها وحتى ت

إهناء عملها بالرشكة مع إضافة ستة شهور كتعويض عن 
 الفصل عن العمل 

 دوالر أمريكي حساب التعويض عن ٥٠ر٠٠٠ مبلغ -ب
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 هالة حامد / الرسوم واألتعاب القانونية للسيدة
 دوالر أمريكي كتعويض واسرتداد ٤٠ر٠٠٠ مبلغ -ج

 للتكاليف والرسوم القانونية 
عاطف جرب / الر للسيد دو١٠ الترصيح بدفع مبلغ -٢

هاله حامد يشرتط عقد التسوية بصورة / زوج    السيدة
واضحة أن أي تعويضات مدفوعة بخصوص هذا األمر لن 
تعترب أهنا متثل اعرتافا بأية مسئولية أو ترصفات سيئة من 

 قبل مرص للطريان أو األفراد املدعي عليهم 
/  واملدعوةعقد التسوية املربم بني مؤسسة مرص للطريان   ٣

هالة حامد وثابت به أن مرص للطريان وصالح ولبيب 
وهاين بكر والشنواين ينكرون هذه الدعاوى ومجيع 
الدعاوى اخلاصة باإلساءة التى نسبت ضدهم يف الشكوى 
ويؤكدون أن الدعاوى يف الشكوى تفتقر للمصداقية 

 وبدون املصادقة عىل رسيان مفعول ٠٠القانونية والعقلية 
  من الدعاوى أو الدفوع يف القضية وصحة أي

 
ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد اطرح هذه املستندات والتفت عنها   

إيرادا هلا بام ينبىء عن أنه توالها بالدرس والدراسة ومتحيص ما انطوت عليه من 
أوجه دفاع وكذلك إىل ما ورد عىل أغلفتها من دفاع مسطور وىف حني أن حمكمه 

ع لو أهنا أقسطتها حقها وأنزلتها املنزلة التي تستحقها وعنيت بتقييم أوجه املوضو
هالة حامد فرج يف شان / الدفاع الوارد فيها سواء التحقيقات التي أجريت مع السيدة

املزاعم التي أثارهتا وتارخيها وما وقع عليها من جزاءات سابقه ولكنها معارصه 
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ماجد رياض وما أسفر عنه /  األستاذحمامي الرشكةلشكواها وكذلك ما سطره 
التحقيق من عدم صحة الواقعة واملراسالت املتبادلة بني املحامي ماجد رياض 

حممد سمري الشنواين املدير اإلقليمي لفرع الرشكة يف نيويورك وخطابات /والدكتور
بالغ كليهام إىل رئيس القطاع القانوين ورسالة الثاين إىل رئيس القطاع املايل يف شان امل

التي ستدفعها الرشكة واألمر اإلداري الصادر من رئيس جملس إدارة رشكه مرص 
 بتحديد الوظيفة التي يشغلها الطاعن بعد انتهاء مدة ٢٥/٧/٢٠٠٤للطريان بتاريخ 

 عمله بفرع الرشكة بنيويورك
 قاطعة ٠٠ ساطعة ٠٠ مانعة ٠٠ملا كان ذلك وكانت هذه املستندات جامعة   

علم الطاعن شيئا عام كان جيري يف شأن املبالغ التي أسفرت عنها بأنه مل يتصل ب
االتصاالت واملراسالت مما ينتفي معه الركن املادي والركن املعنوي للتهمتني األويل 

 والثانية من البند أوال 
ملا كان ذلك كذلك فان احلكم املطعون فيه إذ تغافل عن دراسة هذه   

املستندات وأغفل متحيصها وأنزهلا املنزلة التي تستحقها واحلاسمة يف انتفاء علمه 
بجميع تلك الوقائع التي جرت عىل مسافة مئات أآلالف من الكيلو مرتات ومل يكن 

 له شان فيها 
 ن معيبا بام يستوجب نقضه ملا كان ذلك كذلك فان احلكم يكو  

 السبب السادس 
 القصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل

((  من مدونة اإلجراءات اجلنائية عىل انه ٣١٠ملا كان املرشع إذ نص يف املادة   
جيب أن يشتمل احلكم عىل األسباب التي بني عليها ، وكل حكم باإلدانة جيب أن 

ة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، وأن يشري يشتمل عىل بيان الواقعة املستوجب
 وعىل ما اطردت عليه أحكام - فقد دل ٠)) إىل نص القانون الذي حكم بموجبه 
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من املقرر أنه جيب إيراد األدلة التي تستند إليها املحكمة وبيان  (( -حمكمة النقض 
 رسد مضمون كل مؤداها يف حكمها بيانا كافيا ، فال يكفي اإلشارة إليها بل ينبغي

دليل وذكر مؤداه بطريقه وافية يبني منها مدي تأييده الواقعة كام اقتنعت هبا املحكمة 
ومبلغ اتساقه مع باقي األدلة ، وإذ كان ذلك فان جمرد استناد حمكمه املوضوع يف 

 ، دون العناية برسد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ إىل - عىل النحو السالف بيانه -حكمها 
 وبذكر مؤدي هذا التقرير واألسانيد التي أقيم عليها ، ال مضمون تلك التحقيقات

يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب األحكام وال يمكن حمكمة النقض 
 األمر الذي - كام صار إثباهتا يف احلكم -من مراقبة صحة تطبيق القانون عىل الواقعة 

 ))يصم احلكم بقصور يتسع له وجه  الطعن 
  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠ أحكام النقض س ٨/٢/١٩٧٩( 

انه جيب إيراد األدلة التي تستند إليها املحكمة وبيان مؤداها يف (( وكذلك   
احلكم بيانا كافيا ، فال يكفي جمرد اإلشارة إليها بل ينبغي رسد مضمون الدليل وذكر 

 ومبلغ مؤداه بطريقة وافيه يبني منها مدي تأييده للواقعة التي اقتنعت هبا املحكمة
اتفاقه مع باقي األدلة التي أقرها احلكم حتى يتضح وجه استدالله هبا والمكان استناد 

 ٠٠٠٠٠٠احلكم إىل تقرير اخلبري دون أن يعني بذكر حاصل الوقائع التي تضمنها من 
بل أكتفي بالقول بأهنا موضحة تفصيال هبذا التقرير دون أن يعرض لألسانيد التي أقيم 

أوجه االعرتاض التي أثارها الطاعن يف خصوص مضمونه فإن ذلك عليها أو يناقش 
ال يكفي يف بيان أسباب احلكم الصادر بالعقوبة خللوه مما يكشف عن وجه استشهاد 
املحكمة هبذا الدليل الذي استنبط منه معتقده يف الدعوى مما يصم احلكم املطعون فيه 

لقانون عىل الواقعة والتقرير بالقصور ويعجز حمكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق ا
 ))برأهيا فيام خاض فيه الطاعن يف طعنه من خطأ يف تطبيق القانون 

  )١٢٨٥ ص ٢٦١ ق ٢٠ أحكام النقض س ١٧/١١/١٩٦٩( 
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ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه تساند فيام تساند إليه وعول فيام عول   
ه لدية يف ذات املكتب  بمالحقه موظف٢٠٠٠ بان قام يف غضون عام ٠٠٠(( عليه 

تدعي هالة السيد حامد فرج املرصية األمريكية اجلنسية واملتزوجة واألم ويراودها عن 
نفسها ترغيبا وهتديدا كي تنزلق معه يف اخلطيئة وارتكاب الفحشاء فام كان منها دفاعا 
عن رشفها وأرسهتا إال أن تلجأ ملا يلجأ إليه من يتعرض لذلك يف وأليه نيويورك 

مريكية بأن أعدت له تسجيال لتثبت عليه فعلته يف بث الغرام واحلب والرغبة فيها األ
وهو أمر مباح ومتعارف عليه يف القانون األمريكي حسبام هو ثابت باألوراق وتأخذ 

  ))٠٠٠املحاكم هناك بمثل هذا الدليل 
 ملا كان ذلك وكانت مدونات احلكم املطعون فيه قد خلت البتة مما ينبىء أن  

املحكمة أطلعت عىل تفريغ هذا الرشيط املرفق بأوراق الدعوى باللغتني العربية 
واإلنجليزية للتثبت مما إذا كانت هذه األحاديث اهلاتفية قد ورد فيها ما تساند إليه يف 
صدر قضائه بان الطاعن راودها عن نفسها لتنزلق معه يف اخلطيئة وارتكاب الفحشاء 

فها وأرسهتا أال أن تلجأ ملا يلجأ إليه من يتعرض لذلك يف فام كان منها دفاعا عن رش
والية نيويورك األمريكية بأن أعدت له تسجيال لتثبت عليه فعلته يف بث الغرام 

 ٠٠واحلب والرغبة فيها 
ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه مل يورد مؤدي هذا الدليل ومضمونه   

دهتا إليه تتصف باألوصاف والكيوف التي وفحواه وعام إذا كانت العبارات التي أسن
 اعتربها خادشة لطهارهتا وأهنا تشكل حترشا جنسيا

وكان هذا اإلغضاء من احلكم ال يستطاع معه الوقوف عىل مدي صحة ما   
 هذا أال أن احلكم املطعون فيه وبرغم قصوره يف هذا البيان قفز ٠٠أسندته إيل الطاعن 

يه العذاب ورتب مسئوليته اجلنائية واملدنية عىل عىل الواقع وانزل العقاب وصب عل
وحيث انه وعام اسند إيل املتهم سليم لبيب عبد (( السواء وذلك فيام أورده يف مدوناته 
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الرمحن كريم أيضا يف التهمة الثالثة فقد توافرت أركان ارتكاهبا يف حقه فقد تسبب 
 هاله حامد عن نفسها بام بخطئه اجلسيم الذي يتمثل يف سلوكه املشني الذي راود به

يوصف يف والية نيويورك وفقا لقانوهنا بالتحرش اجلنيس واجلائز قانونا هناك إثباته 
 عن انحرافه عن السلوك ينبئبأي دليل حتى لو كان تسجيال شخصيا فكان سلوكه 

 أدي إىل خاطئاملألوف واملعقول للموظف العادي فقوام ما قام به هو ترصف إرادي 
 كان عليه أن يتوقعها وهو سلوك ال يأتيه الرجل العادي أيضا واملتبرص نتيجة ضارة

ملقتضيات وظيفته من منطلق احلفاظ عىل سمعته وسمعة الرشكة التي يعمل هبا وماهلا 
الذي هو مال عام مما أدي إىل إحلاق رضر جسيم بأموال جهة عمله التي دفعت 

عها ثالثامئة وستة وثامنون ألفا ورصفت من أجل عملته الشائنة والتي بلغت يف جممو
من الدوالرات األمريكية وفق ما هو ثابت باألوراق والتي حتملها الرشكة من 

 ))تعويضها وأتعاب حماماة وبدالت سفر وتفريغ للرشائط وغريها 
ملا كان ذلك وكانت املحكمة مل تعن بإيراد ورسد مضمون الدليل وذكر مؤداه   

تأييده للواقعة التي اقتنعت هبا املحكمة ومبلغ اتفاقه مع بطريقة وافية يبني منها مدي 
باقي األدلة التي أقرها احلكم حتى يتضح وجه استدالله هبا واكتفي بام أورده ومل 
يناقش أوجه االعرتاض عليه مما قرع به دفاع املتهم سمع املحكمة بان هذا التسجيل 

 باحلذف " املونتاج " يطلق عليه قد أشتمل عىل ما مل يقله أو يصدر عنه وانه تعرض ملا
واإلضافة فإن ذلك ال يكفي يف بيان أسباب احلكم الصادر بالعقوبة خللوه مما يكشف 
عن وجه استشهاد املحكمة هبذا الدليل الذي استنبط منه معتقدة يف الدعوى مما يصم 
احلكم املطعون فيه بالقصور ويعجز حمكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون 

 ىل الواقعة والتقرير برأهيا فيام خاض فيه الطاعن يف طعنه من خطأ يف تطبيق القانون ع
وكان ما أورده احلكم عىل هذا النحو السالف البيان يصدق عليه ما حذرت   

إذا حكمت املحكمة بإدانة متهم  (( - حمكمة النقض -منه أحكام املحكمة العليا 
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ة ثابتة من التحقيقات والكشف الطبي فان هذا واقترص يف األسباب عىل قوهلا أن التهم
احلكم يكون غري مقنع ويتعني نقضه ، ألن هذه العبارة أن كان هلا معني عند واضعي 

 ولو كان الغرض من ٠احلكم فإن هذا احلكم مستور يف ضامئرهم ال يدركه غريهم 
لعبث ، تسبيب األحكام أن يعلم من حكم ملاذا حكم لكان إجياب التسبيب رضبا من ا

ولكنام الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق املراقبة عىل أحكام القضاة من خصوم 
 وهذا العلم البد حلصوله من بيان ٠ومجهور وحمكمه نقض ما هي مسوغات احلكم 

مفصل ولو إىل قدر تطمئن معه النفس والعقل إىل أن القايض ظاهر العذر يف إيقاع 
 ))حكمة عىل الوجه الذي ذهب إليه 

  )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ جمموعة القواعد القانونية ج ٢٨/٢/١٩٢٩( 
أن تسبيب األحكام من أعظم الضامنات التي فرضها القانون عىل (( وكذلك   

القضاء إذ هو مظهر قيامهم بام عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف 
ه يسلمون من مظنة احلقيقة التي يعلنوهنا فيام يفصلون فيه من االقضية ، وبه وحد

التحكم واالستبداد ، ألنه كالعذر فيام يرتأونه ويقدمونه بني يدي اخلصوم واجلمهور 
وبه يرفعون ما قد يرين عىل األذهان من الشكوك والريب فيدعون اجلميع إىل عدهلم 

 وال تقنع األسباب إذا كانت عبارهتا جممله ال تقنع أحدا وال جتد فيها ٠مطمئنني 
 ))ض جماال لتبني صحة احلكم من فساده حمكمه النق
  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ جمموعة القواعد القانونية ج ٢١/٢/١٩٢٩( 

ملا كان ذلك كذلك فإن احلكم املطعون فيه إذ مل يورد مؤدي الدليل وفحواه   
ومغزاه ومدي تناغمه وتأييده لألدلة األخرى التي تساند إليها احلكم فانه يكون معيبا 

تدالل واإلخالل بحق الدفاع فضال عن القصور يف التسبيب الذي بالفساد يف االس
 يصم قضاء احلكم بالبطالن بطالنا ينحدر به إىل درجة االنعدام مما يستوجب نقضه 
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 السبب السابع 
 اخلطأ يف تطبيق القانون والقصور ىف التسبيب

لسواء ملا كان من املقرر يف قضاء حمكمه النقض بقسميها املدين واجلنائي عىل ا  
أن عالقة السببية يف املواد اجلنائية عالقة مادية تبدأ بفعل املتسبب وترتبط من (( 

الناحية املعنوية بام كان جيب عليه أن يتوقعه من النتائج املألوفة لفعلة إذا أتاه عمدا أو 
ن خروجه بام يرتكبه بخطئه عن دائرة التبرص بالعواقب العادية لسلوكه والتصون من أ

 ))له رضرا بالغرييلحق عم
 )٨١٠ ص١٩٦ ق ١٣ ، س ٩١ ص ٢٣فقره ١٠جمموعه أحكام حمكمة النقض س(

إذا انعـدمت رابطـه الـسببية انعـدمت (( وكذلك قضت حمكمة الـنقض انـه   
 ))اجلريمة لعدم توافر احد العنارص القانونية املكونة هلا 

  )٨٧١ ص ٢٦٣ ق ٦جمموعة أحكام حمكمة النقض س ( 
بصفته موظفا (( ان احلكم املطعون فيه قد أسند إىل الطاعن ملا كان ذلك وك  

عاما مسئول احلسابات بالقطاع املايل بالرشكة القابضة ملرص للطريان تسبب بخطئه يف 
آنفة البيان بأن أخل بواجبات وظيفته  عمله إحلاق رضر جسيم بأموال ومصالح جهة

ول هلالة حامد فرج املوظفة املنصوص عليها بلوائح جهة عمله بان تعرض بالفعل والق
بمكتب نيويورك التابع جلهة عمله مما ترتب عليه إحلاق إرضارا جسيمة بأموال جهة 
عمله بلغت قيمتها ثالثامئة وستة وثامنون ألف دوالر قيمة املبلغ الذي حتملته الرشكة 
جهة عمله من جراء مسلكه آنف البيان واملرصوفات التي قامت بإنفاقها يف ذلك 

 ))ن عىل النحو املبني باألوراق الشأ
ملا كان ذلك وكان الثابت مما أورده احلكم املطعون فيه بمدوناته أن القائمني   

عىل أمر فرع رشكة مرص للطريان بمدينة نيويورك ونزوال عىل ما أبداه املحامون عن 
شق الرشكة بنيويورك هم الذين تسببوا يف إنفاق املبالغ التي حتملتها الرشكة وأن ال
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األكرب منها قد تقاضاه املحامون الذين جلأت إليها وأن أداء هذه املبالغ إنام ابتغي هبا 
املسئولون بفرع الرشكة درء أية شائعات متس سمعتها ويف حني أن ما تقاضته الشاكية 

 وهي املدة التي كانت موقوفة خالهلا ومقابل راتب ستة أشهر أشهرمل جياوز راتب ستة 
أة عن هناية مدة العمل وهو حق مستحق هلا مما ال يصح معه بحال أن باعتبارها مكاف

 يندرج يف عداد األرضار العمدي أو غري العمدي باملال العام 
ملا كان ذلك وكان أساس املسئولية املدنية واجلنائية عىل السواء هو توافر ركن   

جلزء اآلخر من  وكان ا٠٠اخلطأ يف جانبه وارتباطه بالنتيجة رابطه السبب باملسبب 
املبلغ الذي ألزمت الرشكة نفسها به إنام يتحمل مسئوليته الذين جاوزوا اختصاصاهتم 

 وخالفوا اللوائح والقواعد املالية وحدود سقف اختصاصهم يف البذل والعطاء 
ملا كان ذلك كذلك فإن احلكم املطعون فيه إذ قيض بإدانة الطاعن باالشرتاك   

ر العمدي باملال العام والرتبح فضال عن اإلرضار غري مع جمهول بجريمتي اإلرضا
العمدي فإنه يكون قد اخطأ يف فهم الواقع والقانون وأقام قضاءه عىل فروض جمردة 

 وهو ما يعيب احلكم ويستوجب نقضه 

 السبب الثامن 
 اخلطأ يف تطبيق القانون والقصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل

 كل موظف " مكررا من قانون العقوبات ١١٦يف املادة ملا كان املرشع قد نص   
عام ارض عمدا بأموال أو مصالح اجلهة التي يعمل هبا أو يتصل هبا بحكم عمله أو 
بأموال الغري أو مصاحلهم املعهود هبا إىل تلك اجلهة يعاقب باإلشغال الشاقة املؤقتة 

فانه يتعني  "بالسجن فإذا كان الرضر الذي ترتب عليه فعله غري جسيم جاز احلكم 
باديء ذي بدء القول بأن جريمة اإلرضار باملال العام هي جريمة إحتياطية ال تنطبق 

 إال إذا كان القانون خاليا من أي نص أخر قابل لإلنطباق عيل املوظف 
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 ، ٢٤٢ املرجع السابع ص -حممد زكي أبو عامر / مؤلف الدكتور( 
 ، العميد ٢٨٣اص ص القسم اخلـ أمحد فتحي رسور / الدكتور 

 )١٣٣ القسم اخلاص ص  ـ حممود نجيب حسني/ الدكتور
من املقرر أن جناية اإلرضار العمدي املنصوص عليها يف املادة (( وكذلك   

 مكررا من قانون العقوبات ال يتحقق القصد اجلنائي فيها إال باجتاه إرادة اجلاين ١١٦
 ))املوظف إىل اإلرضار باملال أو املصلحة املعهودة إىل 

  )١٣١٨ ص ٢٠١ ق ٤٨جمموعة أحكام حمكمة النقض س ( 
 ١١٦ملا كان ذلك وكانت املادة (( وكذلك من املقرر يف قضاء حمكمة النقض   

 كل موظف عام أرض عمدا بأموال أو "مكررا من قانون العقوبات تنص عىل أن 
 أو مصاحلهم مصالح اجلهة التي يعمل هبا أو يتصل هبا بحكم عمله أو بأموال الغري

 فإذا كان الرضر الذي ٠املعهود هبا إىل تلك اجلهة يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة 
 وكان إعامل حكم هذه املادة ٠ "ترتب عليه فعله غري جسيم جاز احلكم بالسجن 

صفة اجلاين وهو أن يكون موظفا عموميا باملعني ) األول ( يتطلب توافر أركانا ثالثة 
اإلرضار باألموال واملصالح ) الثاين (  و ٠ من قانون العقوبات ١١٩ة الوارد يف املاد

) الثالث (  و ٠املعهودة إيل املوظف ولو مل يرتتب عيل اجلريمة أي نفع شخيص له 
 وهو اجتاه إرادة اجلاين إىل اإلرضار باملال أو باملصلحة فال تقع -:القصد اجلنائي 

ويشرتط يف الرضر كركن الزم لقيام  ٠اجلريمة إذا حصل الرضر بسبب اإلمهال 
 مكرر من قانون العقوبات أن ١١٦جريمة اإلرضار العمدي املنصوص عليها يف املادة 

يكون حمققا أي حاال ومؤكدا ألن اجلريمة ال تقوم عىل احتامل حتقق أحد أركاهنا 
والرضر احلال هو الرضر احلقيقي سواء كان حارضا أو مستقبال والرضر املؤكد هو 

 ثابت عىل وجه اليقني ال
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ملا كان ذلك وكان ما أورده احلكم املطعون فيه بشأن جريمة اإلرضار العمدي   
 - عيل النحو السالف بيانه -بأموال اجلهة العامة التي يعمل هبا الطاعن والتي دانه هبا 

قد وضع يف عبارات عامة جمملة ال يبني منها األفعال املادية التي أرتكبها الطاعن 
ي تتوافر هبا مسئوليته عن هذه اجلريمة إذا مل يكشف احلكم يف مدوناته بوضوح والت

عن أوجه خمالفة الطاعن للتعليامت وما صدر عنه من أقوال وأفعال تكشف عن اجتاه 
إرادته إىل اإلرضار باملال العام لدي الطاعن فإن احلكم املطعون فيه يكون قارصا يف 

طاعن عمدا باملال العام اململوك للجهة التي يعمل التدليل عىل ثبوت جريمة إرضار ال
 )) هبا 

  )٥ بند ٧٢٧ ص ١١١ ق ٤٨جمموعة أحكام حمكمه النقض س ( 
ملا كان ذلك وكانت املبادىء املجيدة والفريدة سالفة البيان تستلزم لقيام هذه   

 صفة )األول  ( -:اجلريمة واكتامل بنياهنا وتوافر كياهنا يقتىض توافر أركان ثالثة 
 من قانون العقوبات ١١٩اجلاين وهو أن يكون موظفا عموميا باملعني الوارد يف املادة 

اإلرضار باألموال واملصالح املعهودة إىل املوظف ولو مل يرتتب عىل ) الثاين (  و ٠
 وهو اجتاه إرادة اجلاين إىل -:القصد اجلنائي ) الثالث (اجلريمة أي نفع شخيص له و 

 أو باملصلحة فال تقع اجلريمة إذا حصل الرضر بسبب اإلمهال اإلرضار باملال 
وىف شان الركن املادي فانه مما جيدر اإلشارة إليه والعض عليه بالنواجذ أنه   

يشرتط أوال أن يكون هذا الفعل من شأنه إحداث الرضر وهذا ما يتطلب أن يكون 
ته ومنذ اختاذه وفق ما الفعل الصادر من املوظف أو التغايض الواقع فيه صاحلا يف ذا

جتري عليه جتربة احلياة إلحداث الرضر والعربة يف تقدير صالحية الفعل إلحداث 
الرضر هي بوقت حدوث هذا الفعل واملعيار يف ذلك معيار موضوعي ينظر فيه إىل 

 تقدير املوظف العادي وما تنبىء به جتربة احلياة برصف النظر عن تقدير املوظف ذاته 
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ك وكان من املقرر رضورة توافر الركن املعنوي وهو القصد اجلنائي ملا كان ذل  
اخلاص أي اجتاه إرادة اجلاين إىل إحداث الرضر وحتقيقه ولذلك تواضعت رشوح 

 ال تقوم جلريمة اإلرضار العمدي قائمه دون أن يتوفر "الفقهاء وأحكام القضاء انه 
 القصد أال إذا توافر لدي املوظف وال يقوم هذا الركن املعنوي هلا وهو القصد اجلنائي

الفاعل إرادة اختاذ الفعل الضار مع علمه بصفته وبان من شان هذا الفعل إحداث 
اإلرضار بامل أو مصلحة مملوكة كليا أو جزئيا أو خاضعة إلرشاف أو رقابة اجلهة التي 

 فإذا أنتفي علم املوظف بأحد تلك العنارص ٠يعمل هبا أو يتصل هبا بحكم عمله 
أنتفي القصد الالزم لقيام اجلريمة كام لو جهل صفته أو صلته باجلهة التي أرض فعله 
بامهلا أو بمصاحلها أو جهل بصالحية فعله إلحداث الرضر ثم يردفون بالقول عىل 
نحو حازم وجازم بأن جريمة اإلرضار من جرائم القصد اخلاص التي ال يكفي لتوافر 

وإنام يلزم أن يتوافر إىل جواره افر القصد العام وحده الركن املعنوي الالزم لقيامها تو
 وهذه "نية اإلرضار بأموال أو مصالح احدي اهليئات املعنية بالنص "قصد خاص هو 

 ٠نية خاصة ختتلف عن القصد العام الذي يتطلبه القانون يف سائر اجلرائم العمدية 
ناط اإلرضار العمدي  أهنا هي م" نية اإلرضار "وكذلك فإنه يف مقام احلديث عن 

وهي اخلصوصية التي متيز اإلرضار العمدي عن اإلرضار غري العمدي ألن األفعال 
التي تقع من اجلاين يف جرائم اإلرضار العمدي واإلرضار غري العمدي تتحد يف 
مظهرها اخلارجي وإنام الذي يميز أحداها عن األخرى هو النية التي عقدها مقرتف 

 يعزز ذلك أن االكتفاء بالقصد العام وحده ٠عل املكون هلا الفعل عند ارتكاب الف
 باملال او املصلحة دون اإلرضاربان من شان الفعل  لقيام اجلريمه ال يوفر سوي العلم

 يكون الذي الفعل إتيانان يوفر عنرصا هاما هو ثبوت ان يكون غرض املوظف من 
 وهو ما يعترب تطبيقا لنص  فعالاإلرضار هذا إحداث باملال العام اإلرضارمن شانه 
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القانون الذى ىف صياغته هلذه اجلريمه عىل خالف سواها من اجلرائم العمدية ان يعرب 
  " عمدا" بلفظ النيةعنه هذه 
وال تكون نية االرضار قائمه اذا كان الرضر قد حدث ثمرة المهال املوظف او   

ا لذلك قضت حمكمه نقص خربته او اساءه فهمه للتعليامت او سوء تقديره وتطبيق
النقض بانه ملا كان القصد اجلنائى يف جريمه االرضار العمدي املنصوص عليها ىف 

 مكررا بعد تعديلها ١١٦ مكررا من قانون العقوبات والتى اصبحت برقم ١١٦املادة 
 هو اجتاه ارادة املوظف اجلاين اىل االرضار باالموال او ١٩٧٥ لسنه ٦٣بالقانون رقم 

هوده اليه فال تقع اجلريمه اذا حصل الرضر بسبب االمهال واخلطأ ىف املصالح املع
 -من قانون العقوبات ) ب( مكررا ١١٦املنصوص عليها ىف املادة  - جريمة االمهال

 قوامه - ١٩٧٥ لسنه ٦٣ مكررا بعد تعديلها بالقانون رقم ١١٦والتى اصبح رقهام 
فاعل او كان عليه ان يتوقعها ترصف ارادي خاطىء يؤدي اىل نتيجة ضاره توقعها ال

ولكنه مل يقصد احداثها ومل يقبل وقوعها واخلطأ اجلسيم والغش كال منهام يمثل وجها 
تاما ويناقضه فاخلطأ هو جوهر االمهال والغش هو  لالجرام عن االخر خيتلف اختالفا

 ان التفرقه حمور العمد وان جاز اعتبارمها صنوين ىف جمال املسئوليه املدنية او املهنية اال
 مكررا ١١٦بينهام واجبة ىف املسئولية اجلنائية يؤكد ذلك ان الشارع ادخل باملادة 

عقوبات جريمة االرضار العمد ىف ذات التعديل الذى استحدث به جريمه االمهال 
اجلسيم فاستلزم الغش ركنا معنويا ىف اجلريمة االويل واكتفي باخلطأ اجلسيم ركنا ىف 

  " اجلريمة الثانية
  )٦٧٤ ص ١٣٧ ق ٣٤ احكام النقض س ٢٥/٥/١٩٨٣نقض ( 

ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد ابرأ ساحة املتهم االول ونفي عنه نية   
االرضار العمدي باملال العام واستبدل به جمهوال من بني معلومني ومها حممد سمري 

ة بينهام ثم اسند اىل الطاعن الشنواين وهاين ابو بكر واعترب املسئوليه مشتاعه او مشارك
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االشرتاك بطريق االتفاق تارة او طريقي االتفاق واملساعدة تاره اخري ىف حني اهنام 
خيتلفان كطريقني من طرق املسامهة اجلناية مما اليصح معه افرتاض توافر القصد 
اجلنائى اخلاص وهو العمد والتعمد وسوء القصد وفساد الطويه والنية مادام ان 

 ل جمهول والقصد جمهل التعرف ماهيته وكنهه ونوعيته الفاع
وال مقنع فيام اورده احلكم ىف مدوناته برهانا وبيانا عىل توافر قصد االرضار   

اذ كان ذلك نتيجة اتفاق مع هذا املجهول واملتهم املذكور فقد شارك (( العمدي بقوله 
ار العمدي باموال املتهم سليم لبيب ايضا هذا املجهول ىف ارتكاب جناية االرض

املؤسسه وذلك الن هذا املجهول من هؤالء املوظفني املعهود هلم باموال املؤسسه 
ومصاحلها ولو مل يرتتب عيل جريمته نفع شخيص له اظهرته االوراق قد عمد باجتاه 

قام برصف مبالغ بلغت ىف ارادته لالرضار بامل ومصلحة رشكة مرص للطريان بان 
باختاذ أي ر امريكي عىل ما ارتكبه املتهم سليم لبيب ومل يقم  الف دوال٣٧٩مجلتها 

اجراء رغم صالحيته ىف ذلك قانونا السرتداد هذا املبلغ من املذكور حممال بذلك به 
خزينه املؤسسه مما ترتب عليه رضرا حقيقيا وحاال وثابتا عىل وجه اليقني من 

بيه املشكلة من النيابه العامه مستندات الرصف املبينه باالوراق وتقرير اللجنة احلسا
باالتفاق عىل ذلك اذ احتدت نيته مع هذا وقد شاركة املتهم سليم لبيب عبد الرمحن 

الفاعل املجهول اىل القيام بالرصف هلذه املبالغ من خزينة املؤسسه وعدم اختاذ أي 
 اجراء قانوين معه منذ بدء شكوي املجني عليها هالة حامد وحتي متام الرصف وعدم

 يفضح بجالء عن ان جريمتي املادتني أمر وهو اآلن وحتى أيضامطالبته به بعد ذلك 
 قد متتا من جمهول ومل تكن اى منهام تتم عىل نحو ماسلف بياهنام لوال ١١٦ ، ١١٥

 التى املؤسسةسلف ىف حق   مع املتهم سليم لبيب باالتفاق معه عىل نحو مااشرتاكه
 ))يعمالن هبا 

 طعون فيه بيد ان احلكم امل
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 غري العمدي الذى نجم عنه رضر اإلرضارعاد ونكص عيل عقبيه فاسند اليه   
 العمدي وغري العمدي اإلرضاريلتقيان الن لكل من  باملال العام ومها متضادان ال

 يصدقان عىل فعل واحد  وبنيانه وكيانه فال جيتمعان معا ىف صعيد واحد والأركانه
ونات احلكم املطعون فيه انه اورد ىف مدوناته ملا كان ذلك وكان البني من مد  

واذ تتساءل عن الفاعل هلاتني اجلريمتني اللتان كان املتهم الثاين سليم لبيب عبد (( 
الرمحن كريم رشيكا له فيهام فاهنا جتد االجابة عىل هذا التساؤل قد وردت بتقرير 

مود فقد ادان التقرير كل اللجنه املشكله من النيابة العامه برئاسة عبد النارص حامد حم
من هاين ابو بكر مدير مايل مرص للطريان بنيويورك النه مل يتخذ االجراءات القانونيه 

هالة حامد بالشكوي له ىف / حيال املتهم سليم لبيب مدير احلسابات منذ قيام السيده
 عن افعال ومضايقات املتهم سليم لبيب عبد الرمحن ٢٠٠١فرباير ومارس وابريل 

ر هلا كام قام بالرصف بالتجاوز عىل بند املرصوفات القضائية ملكتب مرص للطريان واخ
 ١٨ وجتاوز االعتامد الفعيل بامليزانية وانه مسئول عن عدد ٢٠٠٠/٢٠٠١عن عام 

مستند رصف ختص هذه املنازعه القضائية وعدم ختمها بخاتم املراجعه حتي يتجنب 
 حممد سمري الشنواين املدير االقليمي ملرص /تكرار رصفها كام اهتم التقرير الدكتور

 الذى نجم األمر القضائية املنازعة هلذه التسويةللطريان بامريكا الشامليه وحتي بعد 
 دون وجه حق أمريكي دوالر ٣٧٩ر٧٦٤عنه حتميل املؤسسة بمبالغ ماليه مجلتها 

نه مسئول  اجلزاءات بطاقة الوصف الوظيفي له كام االئحة اىل باإلضافةوسند ذلك 
عن الرصف بالتجاوز عىل بند املرصوفات القضائية ملكتب مرص للطريان بنيويورك 

 عرش مستند رصف خاص ثامنية عىل تأشريه وعن عدم ٢٠٠٠/٢٠٠١عن العام املايل 
 هبذه املتعلقة القضائية حمل الدعوي رغم توقيعه عىل شيكات الرصف باملنازعة

 بالقاهرة للمؤسسة رئيس القطاع املايل اللجنةر  كام اهتم تقريأولاملستندات كتوقيع 
 بحكم تدفق ٢٠٠٠/٢٠٠١ عن العام املنازعةبالتجاوز عن واقعه الرصف عىل هذه 
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كافة العمليات املالية ايل القطاع املايل وعلم املذكور هبا عن طريق صور مبلغه اليه من 
عه ذلك الرصف مع املدير  ورئيس القطاع القانوين كام مل يقم بمتاباإلقليمي املدير جهة

 واملدير املايل بمكتب مرص للطريان بنيويورك بصفته تابعا الشاملية بأمريكا اإلقليمي
 الضبط إجراء وسند ذلك ان القطاع املايل هو املنوط به بالقاهرةلرئاسة القطاع املايل 

  السالف ذكرها للمؤسسة املالية عىل العمليات واملراجعةالداخيل 
 عىل ان الطاعن منبت الداللة احلكم ىف هذا السياق قاطعا ىف ردهأووكان ما   
 العمدي باملال العام او غري العمدي وان مرد هذا الرصف هو اإلرضار باهتام الصلة

 به او ممتنع عليه مأذونخمالفة النظام املحاسبي وحدود االختصاص بالرصف ملا هو 
يسال عام مل يفعل ومل يكن له شان  املحاكامت اجلنائية ان أصولومن ثم فال يصح ىف 

   فيه 
 ملا كان ذلك كذلك فان احلكم املطعون فيه يكون معيبا بام يستوجب نقضه  

 السبب التاسع 
 اخلطأ ىف تطبيق القانون والقصور ىف التسبيب والفساد ىف االستدالل

 حمكمه - العليا املحكمة أرستها التى واملجيدة الفريدة املبادئملا كان من   
 بدون حق والتى بمنفعة تربح املوظف العام او تظفري الغري جريمة ىف شان -نقض ال

 اجلنائية باحدي طرق للمسامهةحددت وجلت املناط والرشوط والضوابط واملعايري 
من املقرر ان ((  من املدونه العقابية ٤٠االشرتاك الوارده عىل سبيل احلرص ىف املادة 

 من قانون العقوبات املستبدله بموجب ١١٥املادة جناية الرتبح املنصوص عليها ىف 
 - تتحقق متي استغل املوظف العام او من ىف حكمه ١٩٧٥ لسنة ٦٣القانون رقم 

 وظيفته بان حصل او حاول ان - مكررا من القانون ذاته ١١٩باملعني الوارد ىف املادة 
لك من عمل حيصل لنفسه عىل ربح او منفعه بحق او بغري حق او لغريه بدون حق وذ

من اعامل وظيفته ففي هذه اجلريمه يتمثل استغالل الوظيفة العامه من خالل العمل 
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عىل حتقيق مصلحه خاصه من ورائها فهناك تعارض ال شك فيه بني املصلحه اخلاصة 
التى يستهدفها املوظف العام لنفسه او لغريه وبني املصلحة العامه املكلف بالسهر 

 وجترد غري مبتغ لنفسه او لغريه ربحا او منفعه فهذه جريمه عليها وحتقيقها ىف نزاهه
من جرائم اخلطر الذى هيدد نزاهه الوظيفة العامه الهنا تؤدي اىل تعرض املصلحة 
العامه للخطر من تربح املوظف العام من ورائها والحيول دون توافر هذا اخلطر اال 

 فهو خطر جمرد بحكم يرتتب عليه رضر حقيقي او اال يتمثل ىف خطر حقيقي فعيل
التعارض بني املصلحتني العامه واخلاصة كام اليشرتط لقيام جريمه الرتبح احلصول 
فعال عىل الربح او املنفعه وانام يكفي لقيامها جمرد حماوله ذلك حتى ولو مل يتحقق 

 الربح او املنفعه 
الرتبح وكان مفاد هذا النص ىف الفاظه ومبانيه وىف مغزاه ومعانية ان جريمه   

 عقوبات تستلزم ان يكون اجلاين موظفا عاما حصل او ١١٥املنصوص عليها ىف املادة 
حاول ان حيصل لنفسه لربح او منفعه من عمل من اعامل وظيفته او حصل او حاول 
ان حيصل عىل ربح او منفعة لغريه دون حق وان يكون هذا املوظف خمتصا بالعمل 

لربح او املنفعه منه وال يشرتط ان يكون خمتصا الذى حيصل او حياول ان حيصل عىل ا
بكل العمل الذى تربح منه وانام يكفي ان يكون خمتصا بجزء او أي قدر من 
االختصاص ولو يسري يكفي وتستوي الصورة التى يتخذها اختصاصه بالنسبة للعمل 

و جمرد فقد خيتص باختاذ القرار ىف شانه او ابداء الراي فيه او خيتص بتنفيذه مبارشة ا
االرشاف عىل التنفيذ وتربيح املوظف العام للغري يتعني ان يكون دون حق أي ان 

 والفعل الذى تقوم به اجلريمه هو كل فعل ٠يمكنه من احلصول عىل مزيه اليستحقها 
جيعل ان ) امتناع ( من شانه حتقيق ربح او منفعه فهو يتسع لكل نشاط اجيايب او سلبي 

مصلحه دون حق ىف العمل الوظيفي وسواء ان يكون العمل اجلاين لنفسه او لغريه 
الوظيفي حتضرييا او تنفيذيا هنائيا او قابال للمراجعه بل انه قد يكون استعامال لسلطه 
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تقديريه عىل نحو كان استهدف املصلحه اخلاصه هو الدافع اليه وتقوم اجلريمه 
ويتحقق النشاط االجرامي ىف باحلصول فعال عىل الربح او املنفعه او جمرد حماوله ذلك 

 ولو مل تصل افعال ١١٥حالة املحاوله حسبام ورد باملذكرة االيضاحيه لنص املادة 
اجلاين اىل مرتبه البدء ىف التنفيذ وتستلزم اجلريمه قصدا جنائيا خاصا باشرتاط اجتاه 

ذا الربح ارادة اجلاين اىل احلصول عىل الربح او املنفعه لنفسه او لغريه ولو مل يتحقق ه
فضال عن علمه بانه من شانه فعله حتقيق ربح او منفعه وعلمه ىف حاله حتقيق الربح او 

 املنفعه لغريه ان ذلك بدون حق واجتاه ارادته اىل اتيان هذا الفعل 
وكان البني من هذه املبادىء انه لكي تستتم جناية الرتبيح اركاهنا ويستقيم   

ي العام اليكفي لقيامها بل يتعني توافر القصد اجلنائى كياهنا وبنياهنا فان القصد اجلنائ
اخلاص والفرق بينهام ان القصد العام هو اجتاه اراده املوظف ايل فعل احلصول او فعل 
حماوله احلصول عىل الربح او املنفعه وهو عامل بكافة عنارص الركن املادي أي عامل بانه 

ا من فعل احلصول او فعل موظف وبانه خمتص بالعمل الوظيفي الذى كان جزء
حماوله احلصول عىل الربح الذى وقع منه وبان ماحصل عليه او حياول احلصول عليه 
هو ربح او منفعه ان كان لنفسه وهو ربح او منفعه بدون حق اذا كانت املحاوله 
لتظفري غريه وينتفي القصد الالزم لقيام املسئوليه اذا انتفي العلم باي عنرص من هذه 

 يستوي ان يكون انتفاء العلم راجعا اىل الواقع او القانون مادام غري متعلق العنارص
 هذا اال انه ملا كانت جريمة الرتبح من جرائم القصد ٠بنص من نصوص التجريم 

اخلبيث التى يعترب قصد الغش جوهريا ىف بنياهنا فان القصد العام وحده اليكفي لقيام 
اين وهو فعل احلصول او حماوله احلصول عىل اجلريمه ذلك ان الفعل الصادر من اجل

الربح او املنفعه اليتبدي وجه االجرام ىف ظاهره وانام ىف باطنه بمعني ان املوظف 
حيصل عىل الربح او حياول احلصول عليه من خالل التداخل يف عمل وظيفي من 
ن اختصاصه وهو عمل اليلزم ان يكون غري مرشوع او خمالفا لواجبات الوظيفه بل ا
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اجلريمه تقوم ىف مادياهتا سواء اكان العمل مرشوعا ومتفقا مع واجبات الوظيفه او 
غري مرشوع وخمالفا لواجباهتا الن املرشع قصد ان يكون تربح املوظف من العمل 
الوظيفي مؤثم عىل اطالقه وان يكون تظفريه غريه بالربح حمل عقاب ان كان قد 

 تستلزمان " حكمه العقاب فيها " و "مه  طبيعه اجلري"حدث وبدون حق وبالتايل 
االعتداد بنية الرتبح باعتبارها الغرض اخلبيث الذى يسعي اليه املوظف للتفرقه بني 
املوظف الذى يقوم باداء العمل الوظيفي ويتداخل فيه باعتباره واجبا من واجباته 

 الذى وانجازا لوظيفته وهو بال شك بعيد عن دائرة التجريم مهام اخطأ واملوظف
يتوسل بالعمل الوظيفي لتظفري نفسه او غريه بالربح او املنفعه ذلك ان امللحوظ ىف 

 جتريم الرتبح انام هو الغرض او الغايه من اداء العمل الوظيفي 
وهي احللقة االويل ( فاذا كانت نيه املوظف حني تداخل ىف العمل الوظيفي   

 هذا التداخل بنية اداء الواجب متجهه اىل) من حلقات حماولة احلصول عىل الربح 
الوظيفي فال جريمه مهام اصاب املوظف من ربح او منفعه عرضا او اصاب الغري 
بدون وجه حق بربح او منفعه الن التداخل بالعمل الوظيفي اليشكل اويل درجات 

   حماوله احلصول عىل الربح خال من الغرض اخلبيث الذى جيرمه الشارع 
وظف حني تداخل بالعمل الوظيفي متجهه ايل تظفري نفسه اما اذا كانت نية امل  

 من وراء هذا التداخل او تظفري غريه بشىء من ذلك بدون وجه حق املنفعةبالربح او 
 ىف حقه واستحق عقوبتها لتحقق الغرض اخلبيث الذى سعي الشارع اجلريمةقامت 

 ع واجبات الوظيفة  وهو نيه الرتبح مهام كان هذا العمل مرشوعا ومتفقا مجتريمهاىل 
 " او " نيه الرتبح لنفسه " الرتبح اذن اال اذا ثبت لدي اجلاين جريمةتقوم  ال  

 كغرض يسعي اليه من خالل تداخله ىف العمل "تظفري غريه بالربح بدون وجه وحق
 وملا كانت نيه الرتبح بطبيعتها امرا باطنيا يبطنه املوظف ويضمره ىف نفسه ٠الوظيفي 
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 التى تدل ةاألدل بإيرادلقايض ان يعني بالتحدث عنه استقالال واستظهاره فيتعني عيل ا
 ))عليه وتكشف عنه 

 القسم - قانون العقوبات -حممد زكي ابو عامر / يراجع مؤلف االستاذ الدكتور( 
  )٢٦٨ - ٢٥٣ ص ١٩٨٩ طبعه -اخلاص 
لتحقق  انه يشرتط - حمكمه النقض - العليا املحكمةوكان من املقرر يف قضاء   

ان جناية الرتبح املنصوص (( هذه اجلريمة واكتامل بنياهنا وتوافر صحه كياهنا انه 
 من قانون العقوبات تتحقق متي استغل املوظف العام او من ىف ١١٥عليها ىف املادة 

 وظيفته بان حصل او - مكررا من القانون ذاته ١١٩ باملعني الوارد ىف املادة -حكمه 
عىل ربح او منفعه بحق او بغري حق او لغريه بدون حق وذلك حاول ان حيصل لنفسه 

من عمل من اعامل وظيفته ففي هذه اجلريمه يتمثل استغالل الوظيفه العامة من خالل 
العمل عىل حتقيق مصلحه خاصه من ورائها فهناك تعارض الشك فيه بني املصلحة 

صلحه العامه املكلف اخلاصه التى يستهدفها املوظف العام لنفسه او لغريه وبني امل
بالسهر عليها وحتقيقها ىف نزاهه وجترد غري مبتغ لنفسه او لغريه ربحا او منفعه فهذه 
اجلريمه من جرائم اخلطر الذى هيدد نزاهه الوظيفه العامه الهنا تؤدي اىل تعرض 
املصلحة العامه للخطر من تربح املوظف العام من ورائها والحيول دون توافر هذا 

 يرتتب عليه رضر حقيقي او اال يتمثل ىف خطر حقيقي فعيل فهو خطر جمرد اخلطر اال
 ))بحكم التعارض بني املصلحتني العامه واخلاصة 

  )٦١٦ ص ٩٢ ق ٤٨جمموعه احكام حمكمة النقض س ( 
ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون يف مسعاه الدؤوب لتربئه املتهم االول   

 يتساءل عمن تصح مساءلته عن جناية الرتبيح او وادانه الطاعن راح عىل حد ماسطره
التظفري ثم هداه مسعاه اىل القائها عىل كل من حممد سمري الشنواين وهاين ابو بكر 

 افرتاضا توافر املسامهه اجلنائية بطريق االتفاق ٠٠ عسفا ٠٠والصق بالطاعن فرضا 
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قرير املقدم للنيابه واذ كان ذلك وقد وزع الت(( بينه وبني جمهول منهام وذلك بقوله 
العامه االهتام برتبيح املتهم سليم لبيب عبد الرمحن بدون وجه حق لعدم استئداء 
املبالغ املنرصفه عىل تسوية فعلته املشينه عىل املذكورين وبان افعاهلم تشكل ايضا وفقا 
للقانون جريمه االرضار العمدي بصفتهم موظفني عموميني او من ىف حكمهم 

فقد جاءت املسئولية ىف ارتكاب هاتني اجلريمتني شائعه بني من ذكروا سة باموال املؤس
بافعاهلم عىل نحو ماسلف االمر الذى يفصح بجالء عن ان املتهم سليم لبيب عبد 

من بني هؤالء املوظفني او من ىف  الرمحن كريم كان رشيكا باالتفاق مع فاعل جمهول
 وجريمه االرضار ١١٥ها ىف املادة حكمهم ىف ارتكاب جريمتي الرتبح املنصوص علي
 عقوبات وايه ذلك ان هذا ١١٦العمدي باملال العام املنصوص عليها ىف املادة 

املجهول من املوظفني العموميني او من ىف حكمهم سالفى الذكر قد احتددت نيته مع 
نيه املتهم سليم لبيب عىل اال يتخذ اى اجراء قانوين مع املذكور مستغال ىف ذلك 

فته التى تؤهله القيام بذلك عن عمد وداللته جتاوز الرصف املايل للمرصوفات وظي
 بسبب هذه الواقعه والتوقيع عىل شيكات رصفها ٢٠٠٠/٢٠٠١القضائية عن عام 

وعدم اعتامد مستنداهتا وعدم ابالغ رئيس جملس االدارة او رئيس قطاع الشئون 
من مال املؤسسه وعدم العرض القانونيه رؤوف حمجوب بحقيقه املبالغ التى رصفت 

عىل رئيس جملس االدارة او اختاذ ذلك املسئول بموجب صالحيات وظيفته اجراءات 
استئداء حق املؤسسه فيام رصف عىل تلك الدعوي الناشئة عن عمل املذكور منه عن 
ارصار وعمد منذ التقدم من هالة حامد بالشكوي وحتي انتهاء رصف مجيع املبالغ هلا 

 الف دوالر امريكي مستغال هذا ٣٧٩ر٠٠٠ والتي بلغت يف جمموعها وللمحامني
املجهول وظيفته عن عمد ىف تظفري سليم لبيب عبد الرمحن كريم دون وجه حق بربح 

 ))يتمثل ىف املبلغ املشار اليه والذى حتملته املؤسسه من ماهلا العام 
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صد اخلاص وكان البني من مدونات احلكم املطعون فيه يف سياق اثبات الق  
لدي املجهول واملسامهه اجلنائية من الطاعن باالتفاق معه قد اقامها استندا اىل منطقه 
ومنهجه بان القصد هو عدم استئداء املبالغ التى انفقت او الرجوع هبا عىل الطاعن ىف 

 ومنذ انتهاء عمله ىف مدينه نيويورك خلت االوراق - وعىل ما سلف البيان -حني انه 
ل او داله او حتي قرينه عىل وجود اى صلة او اتصال باحد من املسئولني من ثمه دلي

 او باملركز الرئييس لرشكة مرص - نيويورك -املاليني سواء ىف مقر عمله السابق 
 للطريان 

 ويف حني 
ان جناية الرتبح ال تصح ىف صحيح القانون اال بتوافر الركن املادي وهو   

 ٠٠اص وهو التظفري او الرتبيح دون وجه حق االتفاق وثبوت القصد اجلنائي اخل
 ليس من - حتي بفرض توافر رشوطها -وحاله ان تراخي املسئولني عن مطالبته 

شانه ان يفقد رشكة مرص للطريان حقها ىف املطالبه واستدامه هذا احلق الذي مل يسقط 
الهتام بالتقادم طاملا مدهتا مازالت قائمه ومتسعه ومنفسحه وهو مايصح معه وصف ا

 بانه غري ذي موضوع وانه ولد ميتا
ملا كان ذلك كذلك فان احلكم املطعون فيه يكون اخطا ىف فهم الواقع وتردي   

ىف مهالك خمالفه القانون واخلطأ ىف تطبيقه فضال عن القصور ىف التسبيب الذى يصم 
 قضاءه بالبطالن بطالنا ينحدر به اىل درجه االنعدام مما يستوجب نقضه 

  العارش السبب
 اخلطأ ىف تطبيق القانون والفساد ىف االستدالل

بمعاقبة سليم ) ثانيا ( ملا كان احلكم املطعون فيه قد قيض يف منطوقه حتت البند   
لبيب عبد الرمحن كريم بالسجن املشدد ملدة ثالث سنوات عام اسند اليه وبتغريمة 



 نقابة املحامني باجليزة  ٩٠   

 
 

لعملة املرصية وقت مبلغ يعادل ثالثامئة وتسعة وسبعون الف دوالر امريكي با
ارتكاب اجلريمه والزامه برد مثل هذا املبلغ للمجني عليها وبعزله من وظيفته والزمته 

 املصاريف اجلنائية 
وكان قضاء احلكم ىف الشق املايل منه قد بني عىل اساس فاسد وهو الصاق   

لذى حلق االهتام اجلنائي للطاعن وىف حني ان عالقه السببيه منبته بني اخلطأ والرضر ا
برشكة مرص للطريان وكان ختلف ركن اخلطأ بل وانعدامه ىف جانب الطاعن يفقد 

 من املقرر ىف رشوح الفقهاء ٠٠الدعوي اثنني من اركان املسئوليه املدنيه ذلك النه 
ان العقوبات التبعيه والتكميليه تدور مع (( واحكام القضاء وىف قمته املحكمه العليا 

ن ثم فاذا انتفي اخلطأ احلال املبارش وانقطعت عالقه السببية علتها وجودا وعدما وم
 ولو انصف ٠٠بينه وبني الرضر فانه يضحي السناد او ركاز اوعامد للمسئوليه املدنيه 

احلكم الدرك انتفاء املسئوليه اجلنائية البته وهو منها براء براءه الذئب من دم ابن 
 )) يعقوب

طعون فيه يكون معيبا باخلطأ ىف تطبيق ملا كان ذلك كذلك فان احلكم امل  
 القانون مما يستوجب نقضه 

 طلب وقف التنفيذ
 ١٩٩٢ لسنه ٢٣ملا كان املرشع قد استحدث ىف املادة التاسعه من القانون رقم   

  مكررا من اجراءات الطعن امام حمكمه النقض بانه ٣٦بتعديل املادة 
 بعقوبه مقيده او سالبه للحرية  جيوز للطاعن ىف حكم صادر من حمكمه اجلنايات-١

يطلب ىف مذكرة اسباب الطعن وقف تنفيذ احلكم الصادر ضده مؤقتا حلني   ان 
الفصل يف الطعن وحيدد رئيس املحكمة عىل وجه الرسعه جلسة لنظر هذا الطلب 

  ))٠٠٠تعلن هبا النيابه   
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 انه وكان املرشع ولئن مل يورد معيارا يستهدي به يف وقف تنفيذ احلكم اال  
استمدادا من القواعد الوارده ىف قانون املرافعات املدنيه والتجارية فان هذا االيقاف 
جيد مسوغه اذا كان احلكم يرجح نقضه او لدرء خطر او رضر اليمكن تداركة وهو 

 ومن ثم يتعني وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه حلني الفصل ٠مايتحقق ىف الطلب املاثل 
 ىف موضوع الطعن 

 ه االسباب فلهذ
 يلتمس الطاعن القضاء 

 بقبول الطعن شكال   : اوال 
بوقف تنفيذ احلكم املطعون فيه مؤقتا حتي تقول حمكمه النقض كلمتها ىف   :ثانيا 

 الطعن 
 بالرباءة احلكم وأصلياوىف موضوع الطعن بنقض احلكم املطعون فيه   :ثالثا 

 للحكم فيها جمددا القاهرة حمكمه جنايات إىل القضية إعادة  واحتياطيا 
  أخريمشكله من هيئه 

     الوكيل عن                 
 الطاعن 
ابراهيم / الدكتور                

 عىل صالح
املحامي لدي                 

 حمكمه النقض
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 باسم الشعب 
 حمكمه النقض 

 )ب(الثالثاء ـ الدائرة اجلنائية 
 نائب رئيس املحكمة      عطيةصالح / املؤلفة برئاسة السيد املستشار

 حممد سامي وفؤاد حسن  و   طه سيد قاسم/  املستشارين لسادةاعضوية و
  املحكمةنواب رئيس  ، حييي عبد العزيز ماىض و  إبراهيم

 هشام وايل /  لدي حمكمه النقض السيدالعامة النيابةوحضور رئيس 
 يرسي ربيع حممد /  الرس السيد وأمني

  القاهرة بمدينه املحكمة بمقر املعقودةىف اجللسة العلنية 
 م ٢٠٠٥ من مارس سنة األولهـ املوافق ١٤٢٦من حمرم سنه٢٠ىف يوم الثالثاء

  اآليت احلكم أصدرت
 وبجدول املحكمه برقم ٢٠٠٤ لسنة ٣٦٧٩٧ىف الطعن املقيد ىف جدول النيابه برقم 

  القضائية ٧٤ لسنة ٣٦٧٩٧
 املرفوع من 

حمكوم             سليم لبيب عبد الرمحن كريم 
 عليه 

 ــد ضــــــ
 النيابة العامه 

 ومنها ضد 
 سليم لبيب عبد الرمحن كريم 
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مطعون             رؤوف عبد اهللا نرص حمجوب 
 ضدمها

 الوقائع 
 سليم -٢ رؤوف عبد اهللا نرص حمجوب -١اهتمت النيابه العامه كال من   

واملقيده (  النزهه ٢٠٠٤ سنة ٣٢١٥لبيب  عبدالرمحن كريم يف قضية اجلناية رقم 
 من يوليو سنة ١٠باهنام ىف خالل الفرته من  ) ٢٠٠٤ لسنه ٩٨كيل برقم باجلدول ال

:  حمافظة القاهره اوال - بدائرة قسم النزهه ٢٠٠١ من اكتوبر سنة ١٢ حتى ٢٠٠٠
 بصفته موظفا عاما رئيس القطاع القانوين بالرشكة القابضة ملرص -١املتهم االول 

 وربح من عمل من اعامل وظيفته للطريان حصل للمتهم الثاين بدون حق عىل منفعه
بلغت قيمته ثالثامئة وتسعه وسبعني الف دوالر امريكي بان تعمد عدم اجراء حتقيق 
مع املتهم املذكور عن واقعه تعرضه بالفعل والقول هلاله حامد فرج املوظفه بمكتب 
 نيويورك التابع للرشكة جهه عمله قاصدا من ذلك اقالته من اجلزاء االداري املتعني

توقيعه عليه ومتكينه من عدم سداد املبلغ انف البيان والذي قامت الرشكة بادائه 
لسالفه الذكر لتسوية املنازعه الناشئه عن مسلكة مما ظفره بتلك املنفعه وذلك الربح 

 بصفته انفه البيان ارض عمدا باموال جهه عمله -٢عىل النحو املبني بالتحقيقات 
ة املبينه بالوصف السابق مما اضاع عىل جهه عمله مبلغ سالف الذكر بان ارتكب اجلناي

ثالثامئة وتسعه وسبعني الف دوالر امريكي والذى يمثل قيمه ما قامت بادائه الرشكة 
 ثانيا املتهم الثاين ٠جهه عمله لتسوية املنازعه انفه البيان عىل النحو املبني بالتحقيقات 

 ارتكاب اجلنايتني املبينتني بالبند اوال من  اشرتك بطريق االتفاق مع املتهم االول ىف-١
ذلك االمر بان اتفق معه عىل ارتكاهبام فوقعتا بناء عىل ذلك االتفاق وتلك املساعدة 

 بصفته موظفا عاما مسئول احلسابات بالقطاع املايل -٢عىل النحو املبني بالتحقيقات 
م باموال ومصالح بالرشكة القابضة ملرص للطريان تسبب بخطئه ىف احلاق رضر جسي
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جهه عمله انفه البيان بان اخل بواجبات وظيفته املنصوص عليها بلوائح جهه عمله 
بان تعرض بالفعل والقول هلالة حامد فرج املوظفة بمكتب نيويورك التابع جلهه عمله 
مما ترتب عليه احلاق ارضار جسيمه باموال جهه عمله بلغت قيمتها ثالثامئه وستة 

ر قيمه املبلغ الذى حتملته الرشكه جهه عمله من جراء مسلكه انف وثامنني الف دوال
 البيان واملرصوفات التى قامت بانفاقها ىف ذلك الشان عىل النحو املبني بالتحقيقات 

واحالتهام اىل حمكمه جنايات القاهره ملحاكمتهام طبقا للقيد والوصف   
 الواردين بامر االحالة 

 ٤٠ عمال باملواد ٢٠٠٤ ابريل سنه ١٥ا ىف واملحكمه املذكوره قضت حضوري  
 مكرر ، ١١٨ ، ١١٨ ، ١/ ، مكررا أ١١٦ ١/ مكررا١١٦ ، ١١٥ ، ٤٣ ، ٤١، 

  من ذات القانون ٣٢ مكرر هـ من قانون العقوبات مع اعامل املادة ١١٩ز ، /١١٩
بمعاقبة سليم :  ثانيا ٠برباءة رؤوف عبد اهللا نرص حمجوب مما اسند اليه : اوال   

ب عبد الرمحن كريم بالسجن املشدد ملدة ثالث سنوات عام اسند اليه وبتغريمه لبي
مبلغ يعادل ثالثامئة وتسعه وسبعني الف دوالر امريكي بالعملة املرصية وقت ارتكاب 

 اجلريمة والزامه برد مثل هذا املبلغ للجهة املجني عليها وبعزله من وظيفته 
 من مايو سنة ٨ ، ٣كم بطريق النقض ىف فطعن املحكوم عليه الثاين ىف هذا احل  
/  موقعا عليها من االستاذ ٢٠٠٤ من مايو سنة ٢٢ وقدمت اسباب الطعن ىف ٢٠٠٤

ابراهيم عىل صالح املحامي كام طعنت النيابة العامه ىف هذا احلكم بطريق النقض يف 
سا  وقدمت اسباب الطعن ىف التاريخ ذاته موقعا عليها من رئي٢٠٠٤ من مايو سنة ٣١
 هبا 

 وبجلسة اليوم سمعت املرافعة عىل ما هو مبني بمحرض اجللسة   
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 املحكمه 
بعد االطالع عىل االوراق وسامع التقرير الذى تاله السيد املستشار املقرر   

 واملرافعه وبعد املداوله قانونا 

 
 قانون من حيث ان الطعن استويف الشكل املقرر ىف ال  
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن عىل احلكم املطعون فيه انه اذ دانه بجرائم   

االشرتاك ىف جنايتي الرتبح واالرضار العمدي والتسبب خطأ ىف احلاق رضر جسيم 
باموال اجلهه التى يعمل هبا قد شابه التناقض ىف التسبيب ذلك بانه بعد ان اورد ىف 

 يشكل جريمه االرضار العمدي باموال اجلهه التى موضع منه ان الفعل املسند اليه
يعمل هبا عاد ىف موضع اخر ودانه بجريمة االرضار غري العمدي باموال تلك اجلهه مما 

 يعيب احلكم ويستوجب نقضة 
ومن حيث ان مما اورده احلكم املطعون فيه ىف مقام حتصيله لوقائع الدعوي   

 : "ه االشرتاك ىف االرضار العمدي قوله وما قام به الطاعن من دور ىف ارتكاب جريم
 فقد شارك املتهم سليم لبيب ايضا هذا املجهول ىف ارتكاب جناية االرضار ٠٠٠٠٠

العمدي باموال املؤسسه وذلك الن هذا املجهول من هؤالء املوظفني املعهود هلم 
اق باموال املؤسسه ومصاحلها ولو مل يرتتب عيل جريمته نفع شخيص له اظهرته االور

قد عمد باجتاه ارادته لالرضار بامل ومصلحة رشكة مرص للطريان بان قام برصف 
 الف دوالر امريكي عىل ماارتكبه املتهم سليم لبيب ومل ٣٧٩مبالغ بلغت ىف مجلتها 

يقم باختاذ أي اجراء رغم صالحيته ىف ذلك قانونا السرتداد هذا املبلغ من املذكور 
ا ترتب عليه رضرا حقيقيا وحاال وثابتا عىل وجه حممال بذلك به خزينه املؤسسة مم

اليقني من مستندات الرصف املبينه باالوراق وتقرير اللجنه احلسابية املشكلة من 
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النيابة العامه وقد شاركة املتهم سليم لبيب عبد الرمحن باالتفاق عيل ذلك اذ احتدت 
غ من خزينه املؤسسة وعدم نيته مع هذا الفاعل املجهول اىل القيام بالرصف هلذه املبال

اختاذ اى اجراء قانوين معه منذ بدء شكوي املجني عليها هالة حامد وحتي متام 
الرصف وعدم مطالبته به بعد ذلك ايضا وحتى االن وهو امر يفصح بجالء عن ان 

 قد متتا من جمهول ومل تكن اى منهام تتم عىل نحو ١١٦ ، ١١٥جريمتي املادتني 
اشرتاكه مع املتهم سليم لبيب عبدالرمحن باالتفاق معه عىل نحو ما ماسلف بياهنا لوال 

 عاد ىف معرض بيان دور الطاعن ىف ارتكاب "سلف ىف حق املؤسسة التى يعمالن هبا 
 "جريمة التسبب خطأ ىف احلاق رضر جسيم باموال اجلهه التى يعمل هبا واورد قوله 

لرمحن كريم ايضا ىف التهمه الثالثه فقد وحيث انه وعام اسند اىل املتهم سليم لبيب عبد ا
توافرت اركاهنا ىف حقه فقد تسبب بخطئه اجلسيم الذى متثل ىف سلوكة املشني الذى 
واود به هاله حامد عن نفسها بام يوصف ىف والية نيويورك وفقا لقانوهنا بالتحرش 

كان سلوكه اجلنيس واجلائز قانونا هناك اثباته باى دليل حتى لو كان تسجيال شخصيا ف
ينبىء عن انحرافه عن السلوك املالوف واملعقول للموظف العادي فقوام ما قام به هو 
ترصف ارادي خاطىء ادي اىل نتيجة ضاره كان عليه ان يتوقعها وهو سلوك الياتيه 
الرجل العادي ايضا واملتبرص ملقتضيات وظيفته من منطلق احلفاظ عىل سمعة الرشكة 

الذى هو مال عام مما ادي اىل احلاق رضر جسيم باموال جهه التى يعمل هبا وماهلا 
عمله التى دفعت ورصفت من اجل عملته الشائنه والتى بلغت ىف جمموعها ثالثامئة 
وسته وثامنون الفا من الدوالرات االمريكية وفق ما هو ثابت باالوراق والتى حتملتها 

للرشائط وغريها اال انه الرشكة من تعويضات واتعاب حماماه وبدالت سفر وتفريغ 
نظرا الن هذه اجلريمة بافعاهلا املادية ترتبط مع جريمتي الرتبح واالرضار العمدي 
اللتني اشرتكا فيهام مع جمهول من موظفي الرشكة متظفرا بالربح منها بدون وجه حق 
فاهنا تكون فعل من االفعال املعاقبه لتلك اجلريمتني متحده معهام ىف واقعه التقبل 
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تجزئة مؤدية معهام اىل خطة اجرامية واحده بل هي اوىل االفعال التى ادت اىل ال

اجلريمتني سالفتي الذكر واحتدت معهام ىف احلق املعتدي عليه وهو املال العام اململوك 
للمؤسسه والذى رصف عىل جريمة متعددة االوصاف ومل يتم استيداءه منه بفعل 

ن من املقرر ان جناية االرضار العمدي  ملا كان ذلك ، وكا٠٠رشيكة املجهول 
 مكررا من قانون العقوبات التتحق اال بتوافر اركان ١١٦املنصوص عليها ىف املادة 

صفه اجلاين وهي ان يكون موظفا عموميا او من ىف حكمه باملعني ) االول ( ثالثه 
 واملصالح االرضار باالموال) الثاين (  مكررا من القانون ذاته ١١٩الوارد ىف املادة 

القصد ) والثالث ( املعهوده اىل املوظف ولو مل يرتتب عىل اجلريمة اى نفع شخيص له 
اجلنائي وهو اجتاه اراده اجلاين اىل االرضار باملال او املصلحة ويشرتط ىف الرضر كركن 
الزم لقيام هذه اجلريمة ان يكون حمققا أي حاال ومؤكدا ، وكان من املقرر ايضا ان 

من قانون ) أ( مكرر ١١٦رضار غري العمدي املنصوص عليها ىف املادة جريمة اال
العقوبات تتطلب العامهلا توافر اركان ثالثة هي اخلطأ ورضر جسيم ورابطه سببيه بني 
ركني اخلطأ والرضر اجلسيم ، وبذلك يتعني عدم اخللط بني القصد اجلنائى واخلطأ اذ 

 االرضار باملال او املصلحة ركنا معنويا ىف ان املرشع استلزم اجتاه ارادة اجلاين اىل
 ملا كان ماتقدم ، فان اعتناق احلكم هاتني ٠اجلريمة االوىل واكتفي باخلطأ ىف الثانية 

الصورتني املتعارضني للفعل الذى اسنده للطاعن يدل عىل اختالل فكرته عن عنارص 
ع الثابته االمر الذى الواقعه وعدم استقرارها االستقرار الذى جيعلها ىف حكم الوقائ

يستحيل معه عيل حمكمه النقض ان تتعرف عىل أي اساس كونت حمكمه املوضوع 
عقيدهتا ىف الدعوي ، فضال عام تبنىء عنه من ان الواقعه مل تكن واضحه لدهيا بالقدر 
الذى يؤمن معه خطؤها ىف تقدير مسئوليه الطاعن ومن ثم يكون حكمها متخاذال ىف 

 بيان الواقعه تناقضا يعيبه بام يستوجب نقضه واالعادة بغري حاجه اسبابه متناقضا ىف
اىل بحث اوجه الطعن املقدمة من الطاعن او ما تثريه النيابه العامة من خطأ احلكم 



 نقابة املحامني باجليزة  ٩٨   

 
 

املطعون فيه ىف تطبيق القانون بشان عدم قيام االرتباط بني اجلريمتني االوىل والثانيه 
وم عليه اذ الجيوز اخلوض يف هذه االمور بعد ان واجلريمه الثالثه املسنده اىل املحك

 انتهت املحكمه اىل نقض احلكم املطعون فيه 

 
 من حيث ان الطعن استويف الشكل املقرر يف القانون   
ومن حيث ان النيابه العامه تنعي عىل احلكم املطعون فيه انه اذ قيض برباءة   
ول عن هتمتي الرتبح واالرضار العمدي قد شابه القصور ىف التسبيب املتهم اال

والفساد يف االستدالل واخلطا يف تطبيق القانون ، ذلك بان ما استند اليه احلكم 
املطعون فيه يف براءة املطعون ضده االول اليصلح لدرء مسئوليته عن عدم اجراء 

ري عليه ومتكينه من عدم سداد حتقيق مع املتهم الثاين بقصد عدم توقيع جزاء ادا
املبالغ التى سددهتا الرشكة للمجني عليها ، ومل يعرض الدله االهتام التى ساقتها النيابه 
العامه قبله ىف هذا الشأن ، فضال عن ان احلكم نسب افعال املسامهه االصليه ىف 

 االمر - لعدم اجلنايه -جريمتي الرتبح واالرضار العمد اىل جمهول من بني من تقرر 
باالوجه القامه الدعوي اجلنائية قبله توصال للقضاء برباءة املطعون ضده االول مما 

  وذلك مما يعيب احلكم ويستوجب نقضه ٠ينال من هذا االمر 
وحيث ان احلكم املطعون فيه بعد ان اورد ادله االهتام امجل االسباب التى   

 ملا كان ماتقدم ، وكان الثابت من  وحيث انه"عول عليها ىف قضائه بالرباءة ىف قوله 
 من ١١٦ ، ١١٥اوراق الدعوي ومستنداهتا ان اجلريمتني املنصوص عليهام ىف املادتني 

قانون العقوبات مل يتحقق منهام ركنيهام املادي والقصد اجلنائي والنتيجة ىف حق املتهم 
ظروف رؤوف عبد اهللا نرص حمجوب فقد كان دوره ىف الواقعه هو دور املتلقي ل

الواقعه من املختص بالواليات املتحدة وعرضه عىل رئيس جملس ادارة املؤسسه بمرص 
ىف حدود ما تلقاه فقط من مكاتبات ومكاملات حتى فوض باجراء التسويه ىف حدود 
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مائة ومخسني الف دوالر من رئيس جملس االدارة وسافر هبذه الصفه للتوقيع عىل هذه 
قاه عىل السيد رئيس جملس االدارة وذلك عىل النحو التسوية وعرض بامانه كل ما تل

 واملشار اليه يف خطاب الوارد ٥/٨/٢٠٠٠ اخطر باخلطاب املؤرخ -١: التايل 
 من السيد مدير عام اقليم امريكا الشاملية بوجود دعوي ٢/١١/٢٠٠٠للمؤسسه ىف 

هالة حامد احدي العامالت بمكتب نيويورك / مقامة ضد املؤسسه من السيده
دعائها بتحرش كل من صالح غريب وسليم لبيب هبا جنسيا وانه رصفت ىف املرحله با

 دوالر وان املحامي اخلاص بالرشكة ١٠٧٨٥ر٦ مبلغ ١٠/١٠/٢٠٠٠االوىل حتى 
ماجد رياض قد نجح ىف تسوية االمر خارج القضاء بعرض مايل عىل املذكوره قيمة 

عن االتعاب القضائية التى  دوالر امريكي فضال ٣٠٠٠٠ شهرا يقدر بنحو ١٢اجر 
 دوالر فقام املذكور رؤوف حمجوب بعرض هذا اخلطاب ١٩٠٠٠تقدر بمبلغ 

 تضمنت جوانب املوضوع من ان املذكوره اقامت دعوي ١١/١١/٢٠٠٠بمذكره ىف 
ضد املؤسسه مطالبة بتعويض قدره مليونني من الدوالرات االمريكية واقرتح سفره 

طاب مدير عام اقليم امريكا الشامليه سالف الذكر مما لتسوية االمر وارفق به صورة خ
مفاده ان رئيس جملس ادارة املؤسسة السابق قد علم منه هو بالواقعه وليس من مدير 

 اردف ذلك بمذكرة اخري عىل خطاب اخر ورد اليه ىف -٢عام اقليم امريكا الشامليه 
ملوضوع الجراء  من مدير عام اقليم امريكا الشامليه بخصوص ذات ا٢٥/١/٢٠٠١

التسوية فقام بعرضه عىل السيد رئيس جملس االدارة مقرتحا اجراء التسوية ىف حدود 
مخسني الف دوالر فقط جتنبا للمصاريف القضائية حتى التتحملها املؤسسه وارسل 

 ارسل له مدير عام اقليم امريكا -٣صورته لرئيس قطاع الشئون املاليه باملؤسسه 
 يطلب منه بقبول التسوية بمبلغ مائه ٢٨/٦/٢٠٠١ ىف الشامليه خطابا مؤرخا

 بناء -٤ومخسني الف جنيه موضحا فيه اسباب تفضيله ذلك توفريا لنفقات التقاىض 
عىل ذلك حرر رؤوف حمجوب مذكرة اىل رئيس جملس ادارة الرشكة موضحا فيه ابعاد 
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تسوية ىف الدعوي ومرصوفاهتا وطلب فيها الترصيح له بالسفر للتفاوض ىف عمل ال
 فارش رئيس ٢/٧/٢٠٠١حدود مائة ومخسني الف دوالر وذلك بمذكرته املؤرخه 

 سافر املذكور اىل الواليات - ٥ - ٤/٧/٢٠٠١جملس االدارة بتفويضه ىف ذلك ىف 
 ومن عرض االوراق عىل نحو ما ٠املتحده ووقع ضمن من وقعوا عىل عقد التسويه 

 باملؤسسه رؤوف عبد اهللا نرص حمجوب مل سلف يبني ان موقف رئيس القطاع القانوين
يكن له دور ىف املوضوع اال نقل كل ما يرد اليه من مكاتبات من مدير عام اقليم 
امريكا الشامليه وما طويت عليه ويعرضها بامانه عىل رئيس جملس االدارة كام هو 
مدون هبا متاما دون حذف او تضليل بل يرفق بام يعرض عىل رئيس جملس االدارة 
هذه املكاتبات ومع ذلك مل يؤرش او يقرتح ال مدير عام امريكا الشامليه وال رئيس 
جملس االدارة باجراء اى حتقيق او بالرجوع عىل املتهم سليم لبيب عيد الرمحن كريم 
باية مبالغ وقد انتهي دور رئيس قطاع الشئون القانونيه رؤوف حمجوب عند هذا احلد 

وراق التى جاءت خلوا من ثمه دليل عىل علمه بوجود املكلف به فقط ومل تنطوي اال
مبالغ اخري رصفت من خزانه املؤسسه ازيد من املائة واخلمسون الف دوالر امريكي 
التى فوض من رئيس جملس االدارة باملوافقة عليها ىف التسوية كام خلت االوراق من 

تسبب ىف رصف هذه تفويض أي من املسئولني له باختاذ اية اجراءات بالرجوع عىل امل
املبالغ من خزانه املؤسسة وهو سليم لبيب عبد الرمحن بام ايت به من افعال شائنه واذ مل 
خيف شيئا عن القطاع املايل ورئيس جملس االدارة ومل يصدر له امرا وفقا للوائح 
والقوانني بالرجوع بالطريق القانوين عىل املتهم سليم لبيب عبد الرمحن فانه اليمكن 

سند اليه انه ظفر املذكور بربح بعمل من اعامل الوظيفه دون وجه حق او تواطؤه ان ي
معه ىف هذا الصدد او انه ارض عمدا باموال املؤسسه فكل ذلك نتائح افرتاضية تقوم 
عىل الظن والتخمني وليس عىل القطع واليقني والتصلح اساسا لبناء االهتام او دليال 

 من ٣٠٤/١ معه املحكمه وبحق براءته عمال باملادة جازما لالدانه باي وجه مما تري
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 ملا كان ذلك ، وكان يكفي ىف املحاكامت اجلنائية ان ٠ "قانون االجراءات اجلنائية 
يتشكك القاىض ىف اسناد التهمه اىل املتهم لكي يقيض بالرباءه اذ مرجع االمر ىف ذلك 

حلكم انه احاط بالدعوي عن اىل ما يطمئن اليه ىف تقدير الدليل ما دام الظاهر من ا
برص وبصريه ، وكان يبني من احلكم املطعون فيه ان املحكمه حمصت الدعوي 
واحاطت بظروفها وادله الثبوت التى قام عليها االهتام ، ثم افصحت عن عدم 
اطمئناهنا اىل ادله الثبوت لالسباب السائغه التى اوردهتا والتى تكفي حلمل النتيجة 

، فان ما تثريه النيابه العامة ىف هذا اخلصوص اليكون له حمل التى خلصت اليها 
وينحل اىل جدل موضوعي الجتوز اثارته امام حمكمه النقض ، وكان اليعيب احلكم 
ان تكون قد اغفلت الرد عىل بعض ادلة االهتام اذ اهنا غري ملزمه ىف حاله القضاء 

هنا قد رجحت دفاع املتهم او بالرباءة بالرد عىل كل دليل من ادلة الثبوت ما دام ا
داخلتها الريبه والشك يف صحة عنارص االثبات والن ىف اغفال التحدث عنها مايفيد 

 ملا كان ذلك ، ٠ضمنا اهنا اطرحتها ومل تر فيها ماتطمئن معه اىل ادانه املطعون ضده 
حمكمه وكان املقرر ان حمكمه النقض التنظر القضية اال باحلاله التى كانت عليها امام 

املوضوع وكان الثابت من االسباب التى استند اليها احلكم املطعون فيه ىف القضاء 
برباءة املطعون ضده ان املحكمة مل تستند يف قضائها اىل اشرتاك اخرين ممن شملهم امر 
باالوجه القامه الدعوي اجلنائية قبلهم مع املتهم الثاين يف ارتكاب جريمتي الرتبح 

تى يسوغ القول باهنا مست بحجية االمر باالوجه الصادر من واالرضار العمد ح
 بالنسبة -النيابه ومفاد ذلك ان تلك الواقعه كانت خارجه عن جمال استدالل احلكم 

 ملا كان ما ٠ ومن ثم يضحي ماتثريه الطاعنه ىف هذا الشان الحمل له -السباب الرباءة 
  موضوعا تقدم ، فان الطعن يكون عىل غري اساس متعينا رفضة

 فلهذه االسباب 
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 بالنـسبة برفضه بقبول طعن النيابة العامة شكال وىف املوضوع  :أوال :     حكمت املحكمه
بقبول طعن املحكوم عليه سـليم  : ثانيا . عبد اهللا نرص حمجوبرءوفللمطعون ضده 

 القـضية وإعادةلبيب عبد الرمحن كريم شكال ويف املوضوع بنقض احلكم املطعون فيه 
  .أخرى لتحكم فيها من جديد دائرة القاهرة حمكمة جنايات اىل

  نائب رئيس املحكمة          أمني الرس     



 
 
 
 

 حمكمه النقض 
 الدائرة اجلنائية 

 
 مذكرة 

 سباب الطعن بالنقض أب
 

 املقدم من 
 

  طاعن -حمكوم عليه       عبد املحسن عبد احلليم حممد يوسف 
 د ــــــض

  ةالنيابة العام
 بجلسة ة الصادر ضده من حمكمه جنايات القاهري احلكم احلضوريف  

 ١٢٦٤(  الساحل ٢٠٠٢ لسنه ١٢٨٣٣ قضية اجلناية رقم  يف٢٦/٢/٢٠٠٣
 ) كيل شامل القاهرة ٢٠٠٢لسنة 
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 ه حضوريا بمعاقبة الطاعن بالسجن ملدة عرش سنوات وبتغريموالقايض  
مته ألز و- ةلغاء ترخيص منشأته الطبيإليه وبإ ملا نسب -مبلغ مخسامئة جنيه 

 املصاريف اجلنائية 
كوم  فقد طعن عليه املح٠٠وملا كان هذا احلكم قد صدر معيبا باطال   

 ١٠/٣/٢٠٠٣ضده املذكور بطريق النقض بشخصه من السجن وذلك بتاريخ 
 ةتيآلوجه األ وذلك ل٠٠٠تتابع سجن طره العمومي  ) ٥( وقيد طعنه حتت رقم 

: 
 ول ألالوجه ا
  التسبيب القصور يف

 الطاعن ةدانإ قضت بي التىفقد صورت حمكمه املوضوع واقعه الدعو  
 ومارس عمله بالعيادة الطبية ة اجلراح متخصصا يفه يعمل طبيباأن "عنها بقوهلا 

 شارع الرتعة البوالقية بدائرة قسم الساحل واملرخص ٢٦٧ برقم ة الكائنةاخلاص
جراء الكشف عىل املريض دون إل كعيادة ةله هبا من اجلهات الرسمية املتخصص

ام  وق-نشاء غرفة عمليات إو أجراء عمليات جراحيه إو أشعة أو أجراء حتاليل إ
 بتجهيز تلك العيادة بغرفة ٤/٨/٢٠٠٢ حتى ١٩٩٥خالل الفرتة من سنه 

هو   منها ماةجراء العمليات اجلراحيإل تستخدم ةدوات طبيأ وةجهزأعمليات و
رحام ألجراء عمليات تفريغ اإلخاص بعمليات النساء والتوليد ويصلح بعضها 

ري خاصة بالتخدير  وعقاقةجهزأ من مراحل نموها وكذا ةية مرحلأ  يفةجنألمن ا
 مقرا ملامرسة نشاطه ةمن مهنته كطبيب ومن عيادته السالف ختذأ املرىض وةقامإو
رحامهن من أهنا تفريغ أدوات من شأسقاط نوة حبيل باستخدام إ جرامي يفإلا
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 بتلك ة املستحصلةجنأل وقام بوضع اةهق النفس البرشية احليأز ف٠٠ ةجنألا

نسجة أل بسائل الفورمالني احلافظ مملوءةاحية العمليات املؤثمة داخل عبوات زج
اجلثث واحتفظ هبا بعدد ستة عرش عبوه وضعها داخل كراتني باجلراج امللحق 

 حني ذهبت ٤/٨/٢٠٠٢ الذكر حتى يوم ةبالعقار املوجود به العيادة سالف
رشاف عىل نظافة ذلك اجلراج فطلبت من عاميل ألزوجته نوال صالح امحد ل

ن يتخلصا منها ليال أ - حممد ةمد عبد املقصود وحممد خليفالنظافة صربي حم
جنة داخل صندوق للقاممة بعيدا عن العيادة ألمرهتام به والقوا بعبوات اأففعال ما 

هايل املنطقة وكام استباح أبنحو مخسامئة مرتا وتم اكتشاف تلك العبوات بمعرفة 
 عيادته للمناطق  يفةرحامها التقط بعض الصور الفوتوغرافيأ من ةجنألتفريغ ا
اح أبثناء الفحص والتداخل اجلراحي فأ املرتددات عىل العيادة ة للنسوةالتناسلي

 لغريه الكشف عن عوراهتن وهن رقاد
 قضت ي التة تصوير الواقعن حمكمه املوضوع ذهبت يفأتقدم  ومفاد ما  

امل بتلك  الالئي كن حوةنه اتفق مع النسوأ الطاعن عنها عىل نحو يبني منه ةدانإب
 ةجنألسقاط هذه اإجهاضهن وإرحامهن عىل أ  يفة وهي عىل قيد احلياةجنألا

ىل القيام بتلك العمليات وهي إن تكون هناك ثمة رضورة داعية أعمدا دون 
ووضعها داخل كراتني باجلراح امللحق بالعقار جهاض املحظور قانونا طاملا إلا

 حني ذهبت زوجته نوال ٤/٨/٢٠٠٢املوجود به العيادة سالفة الذكر حتى يوم 
صالح أمحد لإلرشاف عيل نظافة ذلك اجلراج فطلبت من عاميل النظافة صربي 
حممد       عبد املقصود وحممد خليفة حممد أن يتخلصا منها ليال ففعال ما أمرهتام به 
ًوألقوا بعبوات األجنة داخل صندوق القاممة بعيدا عن العيادة بنحو مخسامئة مرتا 
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مه وينبض أن اجلنني حي يف رحم شاف تلك العبوات بمعرفة أهايل أوتم اكت
 ةباحليا

مهات احلوامل عىل ألن االتفاق املنعقد بني الطاعن وهؤالء اأبمعني   
 قبل اكتامل اشهرها الرمحية عن طريق التدخل ةجنة احليألرحامهن من اأفراغ أ

  وهو طبيب  بمعرفتهةجنألسقاط تلك اإسفر عن أ يجهاض الذإلاجلراحي وا
 ةدلألىل اإ عىل ذلك وعىل ثبوت التهمه ضد الطاعن ةواستدلت املحكم  
وردت مضمون شهادة كل منهم وكذلك أقوال الشهود الذين أ من ةاملستمد

 وراق أل املرفق باة الترشحييةتقرير الصف
 عىل ة والقرائن الدالةدلألسباب احلكم املطعون فيه من بيان اأوقد خلت   

مهات احلوامل السالف ذكرهن عىل ألتفاق املؤثم بني الطاعن واثبوت هذا اال
نه كان عىل قيد أ رغم ٠٠سقاط محل كل منهن إلجهاض املبكر إلجراء ذلك اإ

  داخل الرحم ةاحليا
 بذلك وقد افرتضت وجود هذا االتفاق عىل غري سند ةوتكون املحكم  

مهات ألهؤالء او تكشف عن أن التحقيقات مل تسفر أ خاصة و٠٠سائغ ومقبول 
شهر الرمحية ألجهاضهن قبل اكتامل اإمع الطاعن عىل ن تفقااحلوامل الالئي 

 مرين أ بذلك وقد افرتضت ة وتكون املحكمةجنأللتلك ا
 ةجهاضهن بواسطإمهات احلوامل عىل ألن اتفاقا انعقد بني هؤالء اأ  :وهلامأ

  ة عيادته اخلاصالطاعن يف  التدخل اجلراحي من 
جهاضهن ومل تكن إلمهات كان حيا وقت تدخل الطاعن ألن محل اأ: ثانيهام 
 جهاض املبكر إل هذا اإىلدت أملجئة    رضورة ةهناك ثم
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نام تقوم إ ي اجلنائية والتة جمال املسئوليمر غري مقبول يفأوهذا االفرتاض   
 ةن تضمن املحكمأ وهلذا ينبغي ٠٠عىل القطع واجلزم ال عىل االفرتاض والظن 

 وظروفها ىن تقيم الدليل من واقع الدعوأائن تدل عىل ذلك وعنارص وقر
رادة هؤالء إرادة الطاعن قد تقابلت مع إن أ هبا والدالة عىل ةواملالبسات املحيط

شهر الرمحية ألكتامل ااسقاط محلهن احلي قبل إ وتطابقت معها عىل ةالنسو
  تدخل جراحي من الطاعن ةبواسط

 ة املذكورةجنأل فصل اةجهاض ونيإلن هذا التدخل كان عن قصد اأو  
شهرها الرمحية أتكتمل  رحامها وهي حيه هبدف التخلص منها وحتى الأعن 

ال عىل إيقع   اليجهاض الذإل وهذا هو املقصود من اة طبيعيةويتم والدهتا والد
 جهاضه إ ةم احلامل عن قصد وبنيأل وفصله عن رحم اةمحل حي ينبض باحليا

وراق أسباب احلكم وال بأند له بمدونات  س الوهذا االتفاق املزعوم  
 هبا عىل ثبوت هذا االتفاق املؤثم ةتدل ظروفها وال املالبسات املحيط  والىالدعو

 ةجنألغني ضبط تلك ا ي احلوامل والةوانعقاده بني الطاعن وهؤالء النسو
يدل عىل سبيل القطع   سائل الفورمالني ما يفة عبواهتا الزجاجي يفةاملوضوع

 ة وهي عىل قيد احلياهتنمهاأرحام أسقاطها عمدا من إ تم ةجنألجلزم بان تلك اوا
 و غريه أ التدخل اجلراحي املؤثم من الطاعن ةبواسط

ن كل جنني وجد خارج الرحم يضحي متحصال أوالقول بغري ذلك يعني   
دوية لتحقيق أو أو استعامل عقاقري أجهاض عمدي بتدخل جراحي إ ةعن جريم
ن أنفصال اجلنني عن الرحم يمكن ان أل ٠٠ وهو قول غري مقبول - ةتلك الني

جهاض تلقائيا وذاتيا دون إلمه كام قد يتم اأ رحم يتم بعد موت ذلك اجلنني يف
 سقاطه إلدوية أو أ عقاقري ةيأتدخل جراحي ودون تناول 
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 ة السائغةدلأل حكمها ان تقيم يفأ ةولذلك بات من املتعني عيل املحكم  
 ةمرين معا ومها االتفاق املعقود بني الطاعن وهؤالء النسوأل عىل ثبوت اةواملقبول

 قبل ة كانت حيه وتنبض باحلياة املذكورةجنألن اأقامة الدليل عىل إ وكذلك ٠٠
 رحامها قبل اكتامل اشهرها الرمحية أخراجها من إجهاضها وإ

بساط  عىل ة بيانه واستخالصه من الوقائع املطروحقرص احلكم يف وهو ما  
 صدرت احلكم الطعني أ ي التةمام املحكمأالبحث 
ن لوقا اسكندر جربان شهد بالتحقيقات أ ذلك قول احلكم يقدح يف وال  

 ة مستشفى التوفيق ثم التحق معه بعيادته اخلاصنه كان يعمل مع املتهم يفأب
نه كان أ عيادته و يفةجهاض وترقيع غشاء البكارإوشاهده وهو جيري عمليات 

 بسائل وءة مملة عبوات زجاجيجهاض يفإل من اة املتحصلةجنأليضع ا
 الفورمالني 

ن معاينته لعيادة الطاعن أمحد ناصف حممد حافظ بأشهد به  وال ما  
 ةجنألن ترشيح اأو أجهاض إل ادوات طبية مما تستخدم يفأسفرت عن ضبط أ

ومل تتنفس  ةهنا ولدت متوفيأشهرها الرمحية وأهنا مل تكتمل أفر عن أس ةاملضبوط
نه أبحاث عليها وأجراء إ تدل عىل قيام املتهم بةابات حيويإصر آثايوجد هبا  وال
سباب نزوهلا من الرحم هو أ وان من -يمكن اجلزم بسبب نزوهلا من الرحم  ال
 جهاض إلا

نه يتعني التيقن من وفاة أذكره الطبيب فخري حممد صالح من  ما وال  
 داخل نه يمكن بقاء اجلنني املتوىفأزاله منه وإنار اجلنني داخل الرحم قبل اختاذ قر

 مراض النساء أن الطاعن غري خمتص بأيام وأ ةىل ثالثإالرحم مدة تصل 
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ن الطاعن مارس أجتزم ب تقطع وال  الذكر الة سالفةدلألن كافة األو  
 أي ( ةمهاهتن وهي عيل قيد احلياأرحام أ داخل ة حيةجنأجهاض عىل إلعمليات ا

 فعال املعاقب عليها قانونا ألبعد اتفاقه معهن عىل ارتكاب هذه ا ) ةجنألا
و القول بثبوته مع عدم أيمكن القطع به  ن هذا االتفاق الأىل إهذا   

 من ةجنألمهات احلوامل والاليت خرجت تلك األ اةاالستدالل عىل هؤالء النسو
رادة إرادة كل منهن قد تالقت وانطبقت مع إرحامهن حتى يمكن القطع بان أ

  الرمحيةهشهرأسقاط محل كل منهن وهو عىل قيد احلياة قبل اكتامل إالطاعن عىل 
فالقطع بحدوث هذا االتفاق املؤثم مع عدم االستدالل عىل هؤالء   
مهات هن املرجع ألن هؤالء األحيال ًا مستمرأمهات يكون والشك أل اةالنسو

و أ ة متوفيةجنألان بالنسبة فراغ الرحم كإجهاض وإلذا كان اإخري فيام ألول واألا
  ةعىل قيد احليا

و أو سمية مبارك عبد اهللا أن العاملني بالعيادة سواء كان لوقا اسكندر أكام   
 ومل ة عىل قيد احلياةجنأل وا-جهاض إلن حدوث اأ شقواهلم يفأيعتد ب غريهم ال
جهاض وذلك كله عىل إلجراء عمليات اإلو مل تكن هناك رضورة أ ةتكن متوفا

 ةجهاض سالفإلجراء عمليات اإ قام بيالطاعن هو الذأن رض التسليم جدال بف
 الذكر 

هنا كانت جتهض أ مل يقطع بة املضبوطةجنأل لةن تقرير الصفة الترشحييأكام   
حصله احلكم من ذلك  ن ماأو غريه بل أبتدخل جراحي سواء كان من الطاعن 

جهاض إلن اأير الفني املذكور ب هذا الصدد بل ذهب التقري يفأالتقرير مل يقطع بر
 رحامأل داخل اةجنألسباب وفاة اأاجلراحي من بني 
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 قبل ة كانت عىل قيد احلياة املذكورةجنألن اأيفيد ب وهذا القول وحده ال  
ن أوراق يدل عىل ألرحام منها وبالتايل فال يوجد دليل فني قاطع باألفراغ تلك اإ

ىل وفاهتا إدي أ عىل اجنه حيه مما ةجهاض املؤثمإلالطاعن قد اجري عمليات ا
 رحام قبل اكتامل اشهرها الرمحية ألخراجها من اإو

ال عىل جنني حي متصل برحم أقع  تجهاض العمدي الإل اةن جريمألو  
م يكون عمال ألخراجه من رحم اإن إ فةذا كان اجلنني متوفيا وفاقد احلياإما أم ألا

 ةطباء النساء والوالدأ ولو كان من غري  طبيباهبارش ذا ماإجهاضا إعد  يمباحا وال
ن حيصل عىل شهادة من كلية الطب له احلق يف ممارسة عمله عىل أن الطبيب بعد أل

ن ومالمسته أ هذا الشيعد عمله يف  والةمراإو أنسان سواء كان رجال إلجسم ا
 حدود مهنته بغض نه مارس عمله يفأ هتكا لعرضها طاملا أةعضاء وعورات املرأل

نه يستعمل حقا مقررا له بمقتيض القانون وبذلك يكون ألر عن ختصصه النظ
 وقد توافرت لديه ة من قانون العقوبات خاص٦٠عمله مرشوعا طبقا للامدة 

ما ختصص أمهات املجني عليهن ألىل رضاء وموافقة اإضافة إل باةحسن الني
ذا إ ةملهنيدارية وحدها واإلمر يوجب مسئوليته اأ هذا التخصص فةالطبيب وخمالف

 توافرت رشوطها 
جيوز   وتلك اجلناية والةدارية واملهنيإلوهناك فارق كبري بني املسئولية ا  

ن العمل الطبي يكون مرشوعا متى قام به أ هذا الصدد اخللط بينهام ومن املقرر يف
ال بحصوله عىل املؤهل إيتحقق ذلك  شخصا مرخص له بمزاوله مهنه الطب وال

 غري من رخص هلم بالعالج يثق يف ن الشارع الأل ة هلذه املهن يعدهيالدرايس الذ
ىل شفاء إصول العلمية ويتبعه ألذ هم الذين يستطيعون القيام بعمل طبي يطابق اإ

مر مهني أما التخصص فهو أ ةعامل الطبيألاملريض وهذا الرتخيص يشمل كافة ا
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صد العالج رضاء املريض وتوافر قإ الطبيب وةداري كل ذلك برشط حسن نيإو

  يامرس هذا العمل يلدي الطبيب الذ
كثر أ الطب بل وة مهنة له بمزاولًوعىل ذلك فام دام الطاعن طبيبا مرخصا  

خرج جنينا متوفيا من أذا إنه إ ومن ثم فة العامة اجلراحمن ذلك فهو متخصص يف
جهاض إلن األجهاضا إترب فعله  يعذ الإنه يعترب قائام بعمل مرشوع إمه فأرحم 

خراج هذا إال عىل جنني حي وليس متوفيا وجمرد إيكون  ام سلف القول الك
 ٢٦٠ املادة  باملعني املقصود به يفًجهاضاإعد  يم الأل من رحم ااجلنني املتوىف

جهاض هو حتريم فصل اجلنني احلي من إلن احلكمة من العقاب عىل األعقوبات 
نني متوفيا فال نكون عند ذا كان اجلإما أمه قبل اكتامل اشهره الرمحية أرحم 

حيافظ عليها   الة اجلنني املستقبليةجهاض وحياإ ةخراجه من الرحم بصدد جريمإ
 حيا وهلذا بات من الالزم والرضوري ثبوت حياة اجلنني ًذا كان جنيناإال إالشارع 

ما أجهاض املعاقب عليها بمقتيض القانون إلن يكون حمال جلريمة اأ يمكن ىحت
ن تتوافر أم فال يمكن ألخراجه من رحم اإ وميتا قبل ة فاقد احلياذا كان اجلننيإ

خراج اجلنني امليت من ذلك إالقانون ويكون  جهاض كام هي معرفة يفإلجريمة ا
خمالفه فيه للقانون ولو كان الطبيب   مرشوعا الًمراأ الطبيب ةالرحم بواسط

وله مهنه الطب خيتص هبذا العمل طاملا انه طبيب مرصحا له بمزا املذكور ال
  ةواجلراح
ننا بصدد الطاعن وهو أ نجد ة املطروحةوبتطبيق هذه القواعد عىل الواقع  

 من ة املضبوطةجنألخرج اأه أن وعىل فرض ة العامة اجلراحطبيب متخصص يف
ن الطاعن قد اخرج أذا مل يثبت إنه إ حوامل وهذا الفرض بخالف الواقع فةنسو
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 فان فعله يكون مرشوعا وال ة ومل تكن متوفا وهي عىل قيد احلياةةجنألتلك ا
 خمالفه فيه للقانون 

 مل تكشف عىل وجه أن هذا الش يفة ساقتها املحكمي التةدلألوملا كانت ا  
خراجها من إ قبل ة كانت عىل قيد احلياة املضبوطةجنألن اأاجلزم واليقني ب

 معيبا لقصوره  داللته فان احلكم املطعون فيه يكونرحامها بدليل فني قاطع يفأ
 متعينا نقضه 

 حكمها العنارص  املوضوع مل تبني يفةن حمكمأتقدم مجيعه   ماةوخالص  
 استخلصت منها ثبوت وجود االتفاق املؤثم بني الطاعن يدلة والقرائن التألوا

 ةجنألسقاط محلهن قبل اكتامل تلك اإ احلوامل عىل ةوهو طبيب وبني النسو
 شهر الرمحية ألا

 ة املذكورةجنألن اأ عىل ةدلة الفنية والقاطعأل كذلك اة املحكمكام مل تبني  
مهات احلوامل ألرحام اأخراجها من إ كانت عىل قيد احلياة قبل ةواملضبوط

حاد الناس آحد من ألجيوز  دلة الفنية وحدها حيث الألىل اإوذلك باالستناد 
 واخلرباء هل الفنأي فيها خالف أبداء الرإمور الفنية وأل هذه ااخلوض يف

 هذا املجال وهذا القصور مما يوجب نقض احلكم املطعون عليه املتخصصني يف
 حالةإلوا

 وقضت حمكمه النقض 
ن أ اجلنائية ة املتهم عن املسامهةدانإنه ينبغي عىل احلكم عند القضاء بأب  

 عىل ذلك عىل نحو يوضحها ة الدالةدلأل ويبني اةيستخلص عنارص هذه املسامه
ن أيضا أ استدالل سائغ ومنطق مقبول كام عليها امها وذلك يفويكشف عن قي

  يفة املسامهة اجلريمة وقد توافرت لدية نين املساهم قصد التداخل يفأتبني 
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 ًال كان احلكم معيبا لقصوره واجباإال بناء عىل مسامهته وإهنا مل تقع أارتكاهبا و
 نقضه 

  ))١٠٨ ص ٢٤ رقم ٢ ة السن١٣/١/١٩٦٩نقض (( 
  ))٨١٨ ص ١٥٤ رقم ١٧ ة السن١٤/٦/١٩٦٦قض ن(( 

 الوجه الثاين 
  البيان القصور يف

 ةن املحكمأسباب احلكم املطعون فيه أيبني من مطالعه  نه وعىل ماأذلك   
 ة الترشحييةىل الدليل املستمد من تقرير الصفإ الطاعن ةدانإ قضائها بتساندت يف

  ة املضبوطةجنألل
ىل ثالثة اشهر وسبعه إرها ترتاوح من شهرين عامأن أوجاء بذلك التقرير   

جنة داخل الرحم ألسباب وفاة اأن من أ وة واضحةصابيإثار آاشهر ومل توجد هبا 
ما باستخدام العقاقري أجهاض إلو اأفراغ حمتويات الرحم إلالتدخل اخلارجي 

 بيان هذا الدليل الن يشكل قصورا يف دوات جراحيه وهو ماأو التداخل بأ ةالطبي
 ةجنأل تقريره سببا لوفاة ا اجري الترشيح مل يبني يفيلطبيب الرشعي الذا

جهاض إل وهي اةىل تلك الوفاإ تؤدي يسباب التألحد اأهنا أورد أنام إ وةاملضبوط
  ةدوات اجلراحيألو التدخل باأ ةبالتدخل اخلارجي باستخدام تلك العقاقري الطبي

 وخال هذا التقرير ة املضبوطةجنأل تقريره سبب وفاة اولكنه مل يواجه يف  
ورد احلكم سببا عاما وهو أنام إ وةسباب تلك الوفاأكلية مما يفيد البيان عن 

  ةستعامل العقاقري الطبيإو أ نتيجة التدخل اجلراحي ةجنأل اة حدوث وفاةامكاني
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ليه إ فنيا وعلميا فقد جاء التقرير املشار ةجنة املضبوطألما سبب وفاة اأ  
سباب وهلذا كان بيان الدليل السالف الذكر مشوبا أل تلك اخاليا من بيان

ذ مل يعد يعرف من إهبام إلبالتجهيل املطلق والتعميم فضال عن الغموض وا
خرجت من أ قد ة املضبوطةجنألذا كانت اإمدونات احلكم عىل هذا النحو ما 

ام سلف تقوم ك ن اجلريمة الأل ةهنا كانت متوفيأم أ ةرحامها وهي عىل قيد احلياأ
ذا كان متوفيا فان إما أذا كان التدخل اجلراحي واقعا عىل جنني حي إال أالبيان 

يكون مكونا جلريمة   من الطبيب اجلراح الة هذه احلالالتدخل اجلراحي يف
  كام سلف البيان ةركاهنا القانونيأجهاض لعدم توافر إلا

 ور يف يسلم قضاءها من هذا القصىوقد كان عىل حمكمه املوضوع حت  
مامها بواسطة أ الواقع املطروح عىل بساط البحث ة حقيقن تستجيلأالبيان 

رحامها وهي أخرجت من أ قد ةجنألذا كانت تلك اإالطبيب الرشعي لبيان ما 
ن اجلريمة املنصوص أ وةمهية هذا البيان وجوهريته خاصأل وذلك ةم متوفاأحيه 

 ذا انصب التدخل اجلراحي يفإال أركاهنا أتتوافر   عقوبات ال٢٦٠ املادة عليها يف
 بيانه وهلذا كان معيبا رص احلكم يف قالرحم عىل جنني حي وليس ميتا وهو ما

 واجبا نقضه 
سباب حكمها شيئا عن أن حمكمه املوضوع مل تورد يف أتقدم  ىل ماإيضاف   

و أ ةستخدام العقاقري الطبيإال سببا واحدا وهو أفراغ حمتويات الرحم إسباب أ
سبابا أن هناك أن ذلك التقرير اثبت بمدوناته أ حني ل اجلراحي يفالتدخ

مه وهذه أ رحم  مبكرا ووفاة اجلنني يفةم والوالدأليل اإجهاض ترجع إلل
سقطها احلكم كلية من ذلك التقرير تعد والشك برتا لبعض أ يسباب التألا
فهومه  واجلوهرية بام خيرجه عن مة ومسخا لبعض عنارصه اهلامة اهلامءهجزاأ
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ن أ  والرصحية يفةلفاظه الواضحأ من سياق عباراته وةالصحيح وداللته الواضح
م أل من رحم اخراج اجلنني املتوىفإىل رضورة إ تؤدي ةخري طبيعيأسبابا أهناك 

 جهاضا كام سلف البيان إال يعد ذلك أو
جزاء اجلوهرية من تقرير الصفة أل لتلك اةغفال املحكمإلوقد كان   
 هثارآ الطاعن ةدانإ قضائها بليه حمكمه املوضوع يفإ تساندت يلذ اةالترشحيي

 الطاعن عن جريمة ةدانإ واطمئناهنا عند قضائها بة املحكمة عقيد يفةاملؤثر
 مسئوليته  نظرها يفةن وجهأليه بحيث يمكن القول بإ ةجهاض العمدي املسندإلا

ن أ يمكن ة طبيعيسباباأن هناك أىل إدركت وفطنت أهنا أكانت ستتغري حتام لو 
جنتها وهلذا كان ذلك القصور والبرت واملسخ أرحام من ألفراغ ا تقوم وتتوافر ال

 وعىل النحو السالف بيانه ةستدالل احلكم بتقرير الصفة الترشحييإ شاب يالذ
 يعيبه ويستوجب نقضه   استدالله وهو ماة منطق احلكم وصحمؤثرا يف
 بيان الدليل ضوع قرصت يفن حمكمة املوأتقدم مجيعه  وخالصة ما  

 وشاب حتصيلها للتقرير املذكور البرت ة املضبوطةجنألاملستمد من ترشيح جثث ا
خري مل أىل مفاهيم إ ةخرجه عن مفهومه الرصيح وداللته الواضحأواملسخ بام 

 يقصدها الطبيب الرشعي 
 ةداناإل قضائه بخر الستناده يفأىل ما شاب احلكم من قصور إضافة إلبا  

 ي الفني يفأبداء الرإجهاض وهو التدخل اجلراحي دون إلسباب اأحد أ ىلإ
جهاض مؤثم بالتدخل إ ةذا كانت نتيجإ لبيان ما ة املضبوطةجنألحاالت ا

 اجلراحي من عدمه 
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  هذا الصدد ومن املقرر يف
 عىل جمرد ه قضائذا كان قد اعتمد يفإن احلكم يكون معيبا لقصور بيانه أ  

لفاظ تفيد التعميم واالحتامل ألطب الرشعي وعرب عنه بحد كتب اأي ورد بأر
 يل مدي انطباقه يفإ خيتلف بحسب ظروف الزمان واملكان دون النظر يالذ

ن يبني عىل اجلزم أ جيب ةدانإلن القضاء باأل ة املطروحى الدعوةخصوصي
 واليقني 

 ة السن١٢٣ طعن ٩٢ رقم ٤٥١ ص ٢٤ ة السن١٩٧٣ول ابريل سنه أنقض (( 
 )) ق ٤٣

راء آلن تبني حكمها عىل جمرد اأن حمكمه املوضوع ليس هلا أومفاد هذا   
ي العلم املنطبق عىل الوقائع أن تستند يف قضائها عىل رأالعلمية فحسب بل عليها 

راء العلمية وحدها آل بيان احلكم عىل ان تقترص يفأ عليها وليس هلا ةاملطروح
تكون  ن احلقائق العلمية قد الأل البحث مامها مناطأ ةدون تطبيق عىل احلالة املاثل

 باحلكم املطعون فيه ة املحكمهخطاتأمنطبقة عىل ذلك الواقع حمل التداعي وهو ما 
 وهلذا كان حكمها معيبا واجب النقض كام سلف البيان 

سندته أ يجهاض الذإلوتكون حمكمه املوضوع وقد قطعت بحدوث ا  
ىل إتؤدي   فنية الةدلأللطاعن بتدخله اجلراحي وهو طبيب دون رضورة بناء عىل 

ن تتعرض أذ ليس هلا إمر حمظورا عليها أ عىل نحو جازم وقاطع وهو ةتلك النتيج
هل العلم والفن واخلرباء املختصني ألن ترتكها أنام عليها إ وة البحتةمور الفنيألل
 ي فيها أبداء الرإل
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 ه النقض وقضت حمكم
خذ بجزء منها أل الشاهد واة املوضوع جتزئة شهادةذا جاز ملحكمإنه أب  

ىل برت تلك الشهادة إ ةال تؤدي هذه التجزئأ ةن رشط ذلك بداهإ فيطراح الباقإو
خر مل يقصده الشاهد ومل أىل معني إو مسخها بحيث خترجها عن معناها الواضح أ

 ستدالله ال كان احلكم معيبا لفساد األيه وإيرمي 
 )) ق ٨٩١/٤٤ طعن ١٦٥ رقم ٧٦٥ ص ٢٥ ة السن٢٥/١١/٧٤نقض (( 

 وقضت كذلك 
تبني عىل   والة واجلازمة القاطعةدلألنام تبني عىل اإحكام اجلنائية ألن اأب  

  وليدة الظن واالحتامل ةاالعتبارات املجرد
 ليست باحلقائق العلمية بل بمدي انطباق تلك احلقائق عىل ةن العربأو  

  ةمام املحكمأواقع املطروح عىل بساط البحث ال
 )) ق ٤٢٢٣/٥٢ طعن ١٧٤ رقم ٨٤٧ ص ٣٣ ة السن٤/١١/١٩٨٢نقض (( 

 الوجه الثالث 
  االستدالل الفساد يف

قوال شهود أىل إ الطاعن ةدانإ قضائها بفقد استندت حمكمه املوضوع يف  
حاد الناس آن هنم مأ وقع هبا احلادث مع يثبات من العاملني بعيادته التإلا

جهاض املنسوب إلجراء عمليات اإ  يفةهل العلم وذوي اخلربأوليسوا من 
 جرائها عىل نحو خمالف للقانون إللطاعن 
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ول لوقا اسكندر جربان وكذلك سمية مبارك وصربي عبد ألفالشاهد ا  
 ة العلمية والقانونيةجهاض من الناحيإليعرفون معني ا  الةاملقصود وحممد خليف

 ة املضبوطةجنألن اأ والقول بة تلك العملي يفأيبداء الرإ جيوز هلم وهلذا فال
 ةول والثانيألقرره ا  قام هبا الطاعن وفق مايجهاض التإلمتحصله من عمليات ا

 ي تلك العمليات وفق وصفها العلمي والقانوين يفوق العلم العام الذةن طبيعأل
 هذا الصدد وتكون ي يفألربداء اإطباء ألحد سوي اأيستطيع   الكافة والهيعرف

ن الطاعن كان أيفيد  قوال الشاهدين ماأذ حصلت من إخطأت أاملحكمة وقد 
سقاطها إ يتم ي التةجنألنه كان يضع اأ عيادته وجهاض يفإليامرس عمليات ا

  بعد وضع سائل الفورمالني عليها حلفظها ةواين الزجاجيألبمعرفته يف ا
ن الطاعن كان جيري عمليات أقوال ألن يستفاد من تلك اأيمكن  وكل ما  

جهاضهن من عدمه إلن تكون تلك العمليات أ ولكن ةجراحيه لبعض النسو
طباء وهلذا ألمها من ا هنام ليسا من اخلرباء املتخصصني والألمر يفوق معرفتهام أف
ليها إ كل من هؤالء الشهود وتطمئن ةخذ بشهادأن تأ ةكان للمحكم ن ماإف

رتكب جرائم أنه أبام يعزز االهتام ويدعمه ضد الطاعن وبباعتبارهم قد شهدوا 
فراغ إذا كان إعلم هلم بام  نه الأ كام ةحالإلمر األيه كام وردت بإ ةجهاض املنسوبإلا
مر جوهري الن اجلريمة أ وهو ةمتوفي وأ ة حيةجنأ كان من ةرحام هؤالء النسوأ
 جهاض عىل جنني حي وليس ميتا إلذا وقع اإال إتتوافر  ال

ذ خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر فانه يضحي معيبا واجبا نقضه إو  
  ةحالإلوا

ال أيكون   الةمور الفنية البحتأل اي والشهادة يفأبداء الرإن أملا هو مقرر ب  
ن أ ذاهتا ة وحمظور عىل غريهم وعىل املحكمةهل الفن واخلربأمن ذوى العلم و
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ال كان احلكم معيبا لفساد استدالله أ وةص اخلالةمور الفنيأل تلك اي يفأتديل بر
  تطبيق القانون فضال عن خطئه يف

 ١١٢٣٨/٥٩ طعن ١٢٦ رقم ٧٢٧ص ٤١ ة السن١٧/٥/١٩٩٠نقض (( 
 ))ق

 قضائها ن تكون املحكمة قد استندت يفأيرفع هذا العوار عن احلكم  وال  
ها جمتمعه تتكون  ومنة املواد اجلنائية متساندهنا يفألخري أ ةدلأىل إ الطاعن ةدانإب

 تقديرها و استبعد تعذر التعرف عىل اثر ذلك يفأحداها أذا سقط إعقيدهتا بحيث 
  ةدلأللسائر ا

 )) ق ٥٥ لسنه ٤٩٨٥ طعن ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ ة السن٢٢/١/٨٦نقض (( 
 اعتبارها كذلك عند قضائها بمسئولية كام مل تضع حمكمه املوضوع يف  

ىل ثبوهتا ضده إنتهت اتكبها وهو طبيب ورأ يجهاض التإلالطاعن عن جرائم ا
ستحال القطع واجلزم إجهاضهن بمعرفته مل يضبطن وبالتايل إ الاليت تم ةن النسوأ
ذا كان إ عليهن مع استمراره وما ةىل خطورإجهاض وهل كان يرجع إلسباب اأب
  داخلها من عدمه ةجنه متوفاألرحام كان ألفراغ اإجهاض وإلا

 مما استحال معه بيان الظروف ةء النسون عدم ضبط هؤالأوالشك   
 ة الالزمةدلأل يف سلسلة اة ويشكل حلقه مفقودةحاطت بالواقعأواملالبسات التي 

 ينه قام بتلك العمليات التأللقطع بثبوت االهتام ضد الطاعن عىل الفرض جدال ب
 رحامها أ من ةجنألخراج تلك اإىل إدت أ

 جانب الطاعن تلك اجلرائم يف عىل ثبوت ةوهلذا كان استدالل املحكم  
 والكشف عليهن لبيان ة نظرا لعدم ضبط هؤالء النسوة قارصةدلأبناء عىل 
جهاض ومسبباته مما يعيب احلكم بالقصور فضال عام شابه من الفساد إلظروف ا
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ىل إتؤدي   الةدلأ االستدالل بام استوجب نقضه ذلك الستناده يف قضائه عىل يف

 نب الطاعن عىل نحو جازم وقاطع  جاثبوت تلك اجلرائم يف
سبابه عيل عيب يمس أذا انطوت إوملا هو مقرر بان احلكم يكون معيبا   

 غري ةدلأىل إ اقتناعها  يفةذا استندت املحكمإسالمه االستنباط ويتحقق ذلك 
 لالقتناع هبا وكذلك يف حالة عدم اللزوم املنطقي ة املوضوعية من الناحيةصاحل
  ثبتت لدهيا يليها بناء عىل تلك العنارص التإ  انتهتي التةللنتيج

 )) ق ٣٣٤٣/٦٢ طعن ١١٢ رقم ٦٧٧ ص ٤٤ ة السن٢١/٢/١٩٩٣نقض (( 
 ن التقاط الصور للمجني عليهن يفأ اعتبارها  املوضوع يفةومل تضع حمكم  
 منهن ة كن عليها عند تصويرهن كان بقبول وموافقة رصحييوضاع التألتلك ا

 قضت ي التةخريألتتكون به اجلريمة ا و الرضاء الأوافقة وهذا القبول وتلك امل
 تم تصويرهن ي املذكورات والتةاملحكمة بمعاقبته عنها ونظرا لعدم ضبط النسو

يمكن القول بان تصويرهن تم خلسة ودون موافقة وقبول  عىل هذا النحو فانه ال
 وجب نقضه رصيح منهن وهلذا كان احلكم معيبا لقصوره من هذه الزاوية بام يست

 ةجنألجسام اأن أ اعتبارها كذلك  املوضوع يفةكام مل تضع حمكم  
ثناء التداخل اجلراحي إصابتها إفيد  يما وأصابات إل من اة وجدت خاليةاملضبوط
رحامها كان طبيعيا ومل يكن وليد عمل غري أخراجها من إن أيقطع ب وهو ما

ابات نتيجة استعامل صإلصابتها ولو بالقليل من اإمرشوع حيث كان يتعني 
جسام حادة أجهاض اجلراحي املذكور وهي إل ا يفةدوات املستعملألالت واآلا

رحام مهام كان طبيعيا ألفراغ اإن أيؤكد  صابات وهو ماإلحداث اإهنا أمن ش
تنتفي معه تلك  رحام وهو ماأل قبل خروجها من تلك اةهنا كانت متوفاأو

 من خالله ىلجراء حتقيق تستجإ ة املحكممر الذي كان يتعني معه عىلأل اةاجلريم
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جهاض من إليستقيم القول بالتدخل اجلراحي ل ذ الإ هذا الصدد  يفةاحلقيق
ذ فاهتا ذلك مما يدل إ وةجنألصابات بتلك اإ ةن حتدث ثمأو غريه دون أالطاعن 

 ة هلا الفرصهييئ ي التمحيص الكامل والشامل الذةهنا مل متحص الواقعأعىل 
 وجب نقضه أ بام عاب احلكم املطعون فيه وة وجه احلقيقللتعرف عىل

 الوجه الرابع 
  التسبيب خر يفآقصور 

رحامها أ املضبوطة من ةجنألخراج اإن أفقد متسك الدفاع عن الطاعن ب  
ن الطاعن قد قام هبا قد أ عىل فرض التسليم جدال بة الرمحيأشهرهاقبل استكامل 

مهات وحياهتن وهذه ألعلق بسالمة افعال تتأليكون عن رضورة تبيح تلك ا
  فيه ةجريم الرضورة مما تتيح ذلك وجتعله فعال غري مؤثام وال

ن الطاعن مل يقم دليال أ ى بدعوطرحتهأو هبذا الدفاع ةخذ املحكمأومل ت  
 تؤيده  تظاهر دفاعه وال  ومالبساهتا الىن ظروف الدعوأ دفاعه وةعىل صح
ن تقدم أن سلطه االهتام عليها أل معيب لقصوره وفساده استداللوهو   

 يمور التألهنا من اأ متسك هبا الطاعن طاملا يالدليل عىل انتفاء حالة الرضورة الت
 وعىل ةصل فيه الرباءألن األليه وجتعلها غري مؤثمه وإ ةفعال املسندألتبيح له ا

  الدستورية وليس العكس ةن تقيم الدليل عىل نفي تلك القرينأ ةتلك السلط
مر مستحيل لعدم أثبات حالة الرضورة من جانب الطاعن إن أ كام  

فرغ الطاعن أ ي احلوامل والذةاالستدالل عيل املجني عليهن وهن النسو
هتام وكان عىل سلطه إلجاء بوصف ا  عىل حد ماةجنألرحامهن من تلك اأ
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 هذا ن يفألحضارهن إ وليس املتهم مكلفا بةالتحقيق البحث عن هؤالء النسو
  تكليفا بمستحيل التكليف
ثبات يف املواد اجلنائية إل املوضوع بذلك وقد قلبت قواعد اةوتكون حمكم  

ن تلك القواعد تقىض أثبات براءته مع إصبح الطاعن مكلفا بأسا عىل عقب وأر
 بغري ذلك 

 ةتدل عىل عدم توافر حالة الرضور  ومالبساهتا الىن ظروف الدعوأكام   
 من محلها ةويل باحلياأهنا أم احلامل باعتبار ألاة انقاذ حيإلجهاض إل تبيح ايالت
 وليست مؤكده ومن املتعني دفع ةما حياة اجلنني فمحتملأن حياهتا حمققه فعال أل

 من ةويل باحلياأم ألن اأ سبيله كام  بالرضر املحتمل يفةالرضر املؤكد والتضحي
نفي حالة محلها وهلذا كان استدالل احلكم وعىل النحو السالف بيانه عند 

  التسبيب الرضورة معيبا بالقصور يف
ثبات الذين إلقوال شهود اأ بةكام شاب ذات العوار استدالل املحكم  

 سميه مبارك عبد اهللا ليست من ة الرابعةن الشاهدأل حكمها ليهم يفأاستندت 
 عتد بقوهلا يف يعلم هلا بتلك احلالة وال  الرضورة والةدراية هلا بحال طباء والألا

  ة اخلالصةمور الفنيأل من اةن احلالة املذكورألن أا الشهذ
مر فني بحت طاملا أ يا يفأن يبدي رأيقبل من الشاهد  نه الأوملا هو مقرر ب  

  ةهل الفن واخلربأانه ليس من 
  ))١٩٨٧ طبعه ٤٤٢ص ى جيب حسن نجراءات للدكتورإلرشح ا(( 

 ةالوقائع املسند اجلنائية انقضت عن ىن الدعوأومتسك الدفاع كذلك ب  
جاء  ىل ماإستنادا إ املوضوع هبذا الدفع ةخذ حمكمأ ومل تةللطاعن بميض املد
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دي  جيمر يستلزم دليل فني قاطع وجازم والألن هذا اأثبات مع إلقوال شهود اأب

 فيه قول هؤالء الشهود 
 بمتحف كليه الطب ة املحفوظةجنألخراج اإ ةن عدم مرشوعيأكام   

 وقد حصل ةن املضبوطات ليست للكلية املذكورأتعني حتام ب بالقرص العيني ال
ن إ وألجنة تلك اةن حيازأل جمال عمله وختصصه و هبا يفةعليها الطاعن لالستعان

ن أال أرشاف عىل ذلك املتحف إلدارية ضده وضد القائمني عىل اإ ةرتب مسئولي
 تلك  اجلنائية عنىيشكل مسئوليه جنائية فضال عن انقضاء الدعو ذلك ال

 كثر من ثالثني عاما كام جاء بدفاع الطاعن أ املدة ولوقوعها منذ الوقائع بميض
 املوضوع تصدت للرد عىل ذلك الدفاع ةن حمكمأتقدم مجيعه  ومؤدي ما  

جهاض وهو إل فضال عام شاهبا من قصور وافرتضت قيامه باةسباب غري سائغأب
ته هلا كام افرتضت عدم  لديه وحيازةجنألقراره بضبط تلك اإطبيب بناء عىل 

هل أجهاض كام استعانت يف قضائها ضده بغري إل لة امللجئة الرضورةتوافر حال
 مر غري جائز أالعلم وهو 

 احلكم كذلك عندما قيض ضد الطاعن بعقوبتي السجن أخطأكام   
 ةيقبل التجزئ رتباطا الا ببعضها ةين عنها مرتبطأن اجلرائم التي أوالغرامة رغم 

  عقوبات ٣٢شد وحدها عمال باملادة أل اةتعني معه معاقبته بالعقوبمما كان ي
  ةحالإلوكل ذلك مما يعيب احلكم املطعون فيه ويستوجب نقضه وا  

 وعن طلب وقف التنفيذ 
نه أ تنفيذ احلكم املطعون فيه ضد الطاعن من شنه ملا كان االستمرار يفإف  

 طلب وقف تنفيذه مؤقتا حلني مكن مداركتها بام حيق له يرضارا الإن يرتب له أ
  هذا الطعن الفصل يف
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 كــذلـل
 يلتمس الطاعن 

 هذا الطعن  مر بوقف تنفيذ احلكم املطعون فيه مؤقتا حلني الفصل يفألا  
واحلكم بقبول الطعن شكال وىف املوضوع بنقض احلكم املطعون فيه   

 خري أ للفصل فيه جمددا من دائرة ةحالإلوا
  الطاعن وكيل                    
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 باسم الشعب 
 حمكمه النقض 

 )أ(دائرة اخلميس ـ  الدائرة اجلنائية 
 

  ةنائب رئيس املحكم    نري عثامن/ املؤلفة برئاسة السيد املستشار 
 فتحي جوده   حممود مسعود رشف و/ن و املستشارةوعضوية الساد

 امحد عبد القوي امحد       و   ى       صالح الربع      
 س املحكمة نواب رئي            

  الصاوي أيمن/  لدي حمكمه النقض السيدة العامةوحضور رئيس النياب
 طارق عبد العزيز / مني الرس السيدأو
  ة القاهرة بمدينة بمقر املحكمة اجللسة العلنية املنعقديف
  ٢٠٠٤سنة  من فرباير١٩هـ املوافق١٤٢٥ سنهة احلجيمن ذ٢٩ يوم اخلميسيف

 يت آلصدرت احلكم اأ
 برقم ة وبجدول املحكم٢٠٠٣ لسنة ٢١٨٣٧ جدول النيابة برقم ن املقيد يف الطعيف

  القضائية ٧٣ لسنة ٢١٨٣٧
 املرفوع من 

حمكوم             عبد املحسن عبد احلليم حممد
 عليه 

 ضــــــد 
  ة العامةالنياب
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 الوقائع 
 رقم ة اجلناية قضيخرين قىض برباءهتم يفآ العامة الطاعن وةهتمت النيابأ  
 ) ٢٠٠٢ لسنة ١٢٦٤٠ باجلدول الكيل رقم ةاملقيد(  الساحل ٢٠٠٢لسنه  ١٢٨٣٣

 بدائرة قسم ٢٠٠٠غسطس لسنة أ من ٤ ى وحت١٩٩٥بني عام   الفرتة ماهنم يفأب
  ة حمافظة القاهر-الساحل 

ىل ذلك حال كونه طبيبا عىل إ حبيل باستعامل وسائل مؤديه ةسقط عمدا نسوأ: وال أ
 بدون ةته الطبيأل نشاط عمليات التوليد بمنشاوز: ثانيا النحو املبني بالتحقيقات 

 منح ية طبية لغري الغرض الذأمنشة دارإ:  ثالثا ةاملختصية دارإل اةترخيص من اجله
هنا أ من شةته الطبيأ بمنشهداب مهنتآل ةفعال منافيأرتكب أ: جله الرتخيص رابعا أمن 

ىل حمكمه جنايات إحالته أقات وعدم احلفاظ عىل كرامتها عىل النحو املبني بالتحقي
  ةحالإلمر اأ ملعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بةالقاهر

 وعمال ٢٠٠٣ من فرباير لسنه ٢٦  قضت حضوريا يفة املذكورةواملحكم  
 ، ١٣/٥ ، ١٠ ، ٣/٦ ، ٣/١ ، ٢ب ، /١ من قانون العقوبات ٢٦٣ ، ٢٦١باملواد 

من ) ٥( واملادة ةنظيم املنشات الطبي بشان ت١٩٨١ لسنه ٥١ من القانون رقم ١٦
 لسنه ٢٣٤داب وميثاق رشف مهنه الطب البرشي بقرار وزير الصحة رقم آ ةالئح

 من قانون العقوبات بمعاقبه املتهم بالسجن ملدة عرش ١٧عامل املادة أ مع ١٩٧٤
 ته الطبية آلغاء ترخيص منشإليه وبإ مبلغ مخسامئة جنيها ملا نسب هسنوات وبتغريم

 من مارس لسنه ١٠  هذا احلكم بطريق النقض يفعن املحكوم عليه يففط  
 ٢٠٠٣ من ابريل لسنة ١٣ ويل يفألسباب الطعن اأ مذكرات بة وقدمت ست٢٠٠٣

 من ابريل ١٦  يفةعبد اخلالق املحامي والثاني      امحد سعيد / ستاذألموقعا عليها من ا
 من ٢١  يفةمل املحامي والثالثنبيل مدحت سا/ ستاذأل موقعا عليها من ا٢٠٠٣لسنه 

  يفةبو شقة املحامي والرابعأهباء الدين / ستاذأل موقعا عليها من ا٢٠٠٣ابريل لسنة 
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مجال الشامي املحامي واخلامسة / ستاذأل موقعا عليها من ا٢٠٠٣ من ابريل لسنه ٢٣
بو شقة املحامي أهباء الدين / ستاذأل موقعا عليها من ا٢٠٠٣ ابريل لسنه ٢٤ يف

صربي البسيوين / ستاذأل موقعا عليها من  ا٢٠٠٣ من ابريل ٢٧ والسادسة يف
 املحامي 
  عىل النحو املبني باملحرض ةوبجلسة اليوم سمعت املرافع  

  ةاملحكم
 تاله السيد املستشار املقرر يوراق وسامع التقرير الذألطالع عىل اإلبعد ا  
  ة وبعد املداولةواملرافع

  القانون  الشكل املقرر يفن الطعن استويفأحيث   
ذ دانه بجريمة إنه أن مما ينعاه الطاعن عىل احلكم املطعون فيه أوحيث   

ته الطبية دون ترخيص آ نشاط عمليات التوليد بمنشة ومزاولىسقاط العمدإلا
  التسبيب والفساد يف غري الغرض املرخص به له قد شابه القصور يفدارهتا يفإو

دلتها قبله مما يعيب أان الطاعن هبا وأد ي التةركان اجلريمأبني نه مل يأ ذلك باالستدالل
  هاحلكم ويستوجب نقض

 دلة ثبوهتا يفأ وىن احلكم املطعون فيه اكتفي يف بيانه لواقعه الدعوأوحيث   
جنتها داخل عبوات أ حبيل وقام بوضع ةسقط نسوأن الطاعن أ هحق الطاعن بام مفاد

 به عيادته ة جراج ملحق بالعقار الكائنواحتفظ هبا يفه بامدة الفورمالني ئ مملةزجاجي
  بالطريق ةهايل ملقاألن عثر عليها اأيل إ ةالطبي

ن يشتمل عىل بيان أ ةدانإل كل حكم باوجب يفأملا كان ذلك وكان القانون قد   
 وقعت يركان اجلريمة والظروف التأ بام تتحقق به ة للعقوبة املستوجبىواقعه الدعو

 ثبوت وقوعها من املتهم ومؤدي تلك ة استخلصت منها املحكمي التدلةألفيها وا
 خذها أ مة هبا وسالماستدالهلا يتضح معه ى حتةدلألا
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سقاط إل جريمة ا يفةدانإل احلكم باةنه جيب قانونا لصحأنه من املقرر أو  
سقاط العمدي دون رضورة إل وفعل ا" محل "ن تبني فيه وجود جنني حي أالعمدي 
نزاله قبل امليعاد الطبيعي لوالدته إ أونه موت اجلنني أسقاط كل فعل من شإلويقصد با

و نزوله قبل امليعاد أسقاط وبني موت اجلنني إل السببية بني فعل اةن يبني عالقأو
 سقاط إلو نزول اجلنني كان نتيجة لفعل اأن املوت أالطبيعي بام يفيد 

قوال لوقا أىل إ استنادان  الطاعةدانإىل إوكان احلكم املطعون فيه قد خلص   
اسكندر جربان وامحد ناصف حممد والطبيب الرشعي فخري حممد صالح رئيس 

عبد املسيح وطلعت امحد حافظ  ديب أ ة نبيلةمصلحة الطب الرشعي والدكتور
قرار املتهم وسميه مبارك عبد اهللا وصربي حممد عبد املقصود إبراهيم حممد وإوشوقي 

 وكان ما ة والصور املضبوطة الصفة الترشحيية واملعاين حممد وتقريرةوحممد خليف
 سقاطها إ كانت حيه قبل ةجنألن اأ منه أن استدلورده احلكم منها أ

 التحقيق ةىل ذلك ومل جتر املحكمإن التقرير الطبي الرشعي مل خيلص أكام   
ن إ فةمركان اجلريأمر باعتباره ركنا من ألىل توافر هذا اإن وصوال أ هذا الشالالزم يف

 ةركان جريمأ بيانا تتحقق به ىيكون قد بني واقعه الدعو احلكم املطعون فيه ال
 التسبيب ويوجب نقضه  دان الطاعن هبا بام يعيبه بالقصور يفيسقاط العمدي التإلا

 وجه الطعن أ يعادة وذلك دون حاجه لبحث باقإلوا
 سباب ألفلهذه ا

ع بنقض احلكم املطعون فيه  بقبول الطعن شكال وىف املوضوحكمت املحكمة  
 خري أ لتحكم فيها من جديد دائرة ةىل حمكمه جنايات القاهرإعادة القضية إو

  ةنائب رئيس املحكم          مني الرس أ  
  



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 عن احلكم الصادر بجلسة - طاعن -املثار من حسني حممد عبد الرمحن   
 ١٩٤٣ من حمكمة امن الدولة العليا بالقاهرة يف القضية رقم ٢١/٥/٢٠٠٣األربعاء 

 كىل رشق ٢٠٠٢ لسنه ٥٦٨  جنايات قسم ثان مدينه نرص املقيدة برقم٢٠٠٢لسنه 
القاهرة والقايض بمعاقبة الطاعن باألشغال الشاقة املؤبدة وبتغريمه مبلغ ألف جنيه 

 وبمصادرة السيارتني املضبوطتني واألجهزة الكهربائية املضبوطة 
وقد قرر الطاعن شخصيا بالطعن عىل احلكم املطعون فيه بطريق النقض   

  تتابع١٨٣ حتت رقم ٢٧/٥/٢٠٠٣اريخ بمحبسه بسجن عنرب الزراعة بطره بت
وإذ تم إعداد وتوقيع مذكرة أسباب الطعن املاثلة من حمامي مقبول للمرافعة   

فريد عباس حسن الديب املعروف باسم فريد الديب / أمام حمكمه النقض هو األستاذ
 املحامي بالنقض فإن ذلك يفصح عن قبول الطعن شكال 

 الواقعات 
  كل من اهتمت النيابة العامة  

 )الطاعن (  حسني حممد عبد الرمحن -١
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  عبد اللطيف حممد مصطفى عسكر -٢
  بشاي فؤاد بشاي فرج -٣
  أرشف جالل صالح مرسى -٤
  عصام أمحد يونس خلف-٥
  حممد عبد املنعم سليامن غايل -٦
  نريمني أمحد عبد احلميد العرايب -٧
  هشام حسني حممد عبد الرمحن -٨
 فتاح حممود إبراهيم  عنايات عبد ال-٩

 بدائرة قسم ثان ٢٦/٣/٢٠٠٢ وحتى ١٩٩٩بأهنم خالل الفرتة من عام   
 مدينه نرص حمافظه القاهرة 

 
 رئيس مصلحة امليكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة املوارد -بصفته موظفا عموميا  .١

من أعامل وظيفته بان املائية والري طلب لنفسه ولغريه واخذ عطايا ألداء عمل 
طلب من املتهم اخلامس مبالغ مالية قدرها مليون ومائتان واثني عرش ألف جنيه 
أخذ منها مبلغ ثامنامئة وستة وأربعني ألف ومخسامئة جنيه واألجهزة الكهربائية 
املبينة وصفا بالتحقيقات والبالغ قيمتها سبعه وستون ألف ومائتان جنيه ومبلغ 

ألف جنيه من قيمه السيارتني املوضحتني باألوراق عىل سبيل مائه ومخس ومخسني 
الرشوة مقابل إسناد تنفيذ عدد من املرشوعات اإلنشائية اخلاصة بمصلحة 
امليكانيكا والكهرباء لرشكته ورصف مستحقاته لدي تلك اجلهة عن املرشوعات 

 التي نفذها 
ظيفته بان طلب من بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطايا ألداء عمل من أعامل و .٢

املتهم السادس مبلغ مخسامئة ومخسه أالف جنيه أخذ منه مبلغ أربعامئة ومخسه 
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ومخسني ألف جنيه عىل سبيل الرشوة مقابل إسناد تنفيذ عدد من املرشوعات 
اإلنشائية اخلاصة بمصلحة امليكانيكا والكهرباء لرشكته ورصف مستحقاته لدهيا 

 عن املرشوعات التي نفذها 
 

 رئيس مصلحة امليكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة -بصفته موظفا عموميا   
املوارد املائية والري طلب واخذ عطايا ألداء عمل من أعامل وظيفته بان طلب وأخذ 
من املتهم اخلامس مبلغ عرشين ألف جنيه واألجهزة الكهربائية واملنقوالت 

نة وصفا بالتحقيقات والبالغ قيمتها ستة وتسعون ألف جنيه واملشغوالت الذهبية املبي
عىل سبيل الرشوة مقابل إسناد تنفيذ عدد من املرشوعات اإلنشائية اخلاصة بمصلحه 
امليكانيكا والكهرباء لرشكته ورصف مستحقاته لدي تلك اجلهة عن األعامل التي 

 نفذها 
 

إلدارة العامة للدراسات والتصميامت بمصلحه بصفته موظفا عموميا مدير ا .١
امليكانيكا والكهرباء طلب وأخذ عطايا ألداء عمل من أعامل وظيفته بان طلب 
وأخذ من املتهم اخلامس األجهزة الكهربائية املبينة وصفا بالتحقيقات والبالغ 

 الرشوق قيمتها أربعة أالف ومائه جنيه وتنفيذ أعامل إنشائية بفيال مملوكه له بمدينه
قيمتها مخسه وعرشون ألف جنيه وذلك مقابل اعتامده الرسومات اهلندسية اخلاصة 
باملرشوعات التي ينفذها ملصلحه امليكانيكا والكهرباء وتسهيل رصف مستحقاته 

 لدي تلك اجلهة عن األعامل التي نفذها هلا 
ثالثون ألف بصفته سالفة البيان قبل من املتهم اخلامس مبالغ مالية قدرها تسعه و .٢

جنيه مقابل ما أداه له من عمل من أعامل وظيفته وهو اعتامد مستخلصاته املستحقة 
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عن املرشوعات التي نفذها جلهة عمله ومتكينه من رصف قيمتها وكان ذلك بقصد 
 مكافآته وبغري اتفاق مسابق

 
 والتصميامت بصفته موظفا عموميا مهندس باإلدارة العامة للدراسات  

بمصلحه امليكانيكا والكهرباء طلب واخذ عطايا ألداء عمل من أعامل وظيفته بان 
طلب وأخذ من املتهم اخلامس مبالغ مالية وعطايا قدرها ثالثون ألف جنيه عىل سبيل 
الرشوة مقابل اعتامد مستخلصاته عن املرشوعات التي نفذها جلهة عمله وتسهيل 

 رصف مستحقاته لدهيا
 
قدم عطايا ملوظفني عموميني ألداء أعامل من أعامل وظائفهم بان قدم   

للمتهمني من األول وحتى الرابع املبالغ املالية والعطايا املبينة باالهتامات السابقة عىل 
سبيل الرشوة مقابل إسناد تنفيذ عدد من املرشوعات اإلنشائية اخلاصة بمصلحه 

 باء لرشكته ومتكينه من رصف قيمته تنفيذ تلك األعامل امليكانيكا والكهر
 

قدم عطايا ملوظف عمومي ألداء عمل من أعامل وظيفته بان قدم للمتهم   
األول مبالغ مالية قدرها أربعامئة ومخسة ومخسون ألف جنيه عىل سبيل الرشوة مقابل 

 عمله لرشكته ورصف قيمة إسناد تنفيذ عدد من املرشوعات اخلاصة بجهة
 مستخلصاته املستحقة عن األعامل التي نفذها منها 

  
اشرتكت بطريقي االتفاق واملساعدة مع املتهم اخلامس يف ارتكاب جريمة   

تقديم الرشوة للمتهم األول بان اتفقت معه عىل تقديم مبالغ مالية وعطايا عينيه 
سبيل الرشوة وساعدته يف ذلك بمده بمعلومات تتعلق للمتهم املذكور عىل 
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باملرشوعات املزمع طرحها للتنفيذ من قبل جهة عملها والتي قدمت الرشوة إلسنادها 
إىل رشكته وإجراء رصف مستحقاته عن األعامل التي نفذها فتمت اجلريمة بناء عىل 

 هذا االتفاق وتلك املساعدة 
 

يقي االتفاق واملساعدة مع املتهم األول يف ارتكاب جريمة الرشوة اشرتك بطر .١
املبينة بالتهمة أوال بان اتفق معه عىل ارتكاهبا بطلب مبالغ مالية وعطايا عىل سبيل 
الرشوة من املتهم اخلامس وساعده يف ذلك بان بارش إجراءات رشاء السيارة 

م اخلامس من قيمتها مبلغ  مالكي اجليزة التي قدم املته٣٢٨٨٦٠املرسيدس رقم 
مائه ألف جنيه عىل سبيل الرشوة فتمت اجلريمة بناء عىل هذا االتفاق وتلك 

 املساعدة
عني ألخذ عطايا قدمت ملوظف عمومي عىل سبيل الرشوة مع علمه بذلك بان قبل  .٢

واخذ من املتهم اخلامس مبلغ قدره مخسه وستني ألف جنيه طلبها املتهم األول عىل 
 ة وعينه ألخذها سبيل الرشو

 
اخفيا شيئا متحصال من جناية مع علمهام بذلك بان تسلام السيارة رقم   

 مالكي اجليزة وقاما برتخيصها باسم املتهمة التاسعة وأخفاها املتهم الثامن ٣٢٩٩٦٠
 ة املتهم األول يف احد اجلراجات مع علمهام بكوهنا متحصله من جناية رشو

وأحالتهم إىل حمكمة امن الدولة العليا بالقاهرة طالبة معاقبتهم باملواد   
 من ١١٠ مكررا ، ١٠٨ مكررا ، ١٠٧ ، ١٠٥ ، ١٠٣ مكرر ، ٤٤ثانيا ، ثالثا ، /٤٠

 قانون العقوبات 
 قضت حمكمه امن الدولة العليا بالقاهرة ٢١/٥/٢٠٠٣وبجلسة األربعاء   

 :تهمني مجيعا بام ييل حضوريا بالنسبة للم
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   باألشـغال ) الطـاعن ( بمعاقبة املتهم األول حسني حممـد عبـد الـرمحن
 الشاقة املؤبدة عام أسند إليه من اهتام 

   بمعاقبه املتهم الثاين عبد اللطيف حممد مصطفى عسكر مدة سبع سنوات
 عام أسند إليه من اهتام 

  شاي فؤاد بشاي فرج باألشغال الشاقة مدة مخـس بمعاقبة املتهم الثالث ب
 سنوات عام أسند إليه من اهتام

   بمعاقبة املتهم الرابع أرشف جالل صالح مويس باألشغال الـشاقة مـدة 
 ثالث سنوات عام أسند إليه من اهتام 

    بإعفاء كل من املتهمني اخلامس عـصام امحـد يـونس خلـف والـسادس
 م سليامن غايل من العقاب حممد عبد املنع

    بمعاقبة املتهم الثامن هشام حسني حممد عبـد الـرمحن باألشـغال الـشاقة
 مدة مخس سنوات عام أسند إليه من اهتام

    بحبس املتهمة التاسعة عنايات عبد الفتـاح حممـود إبـراهيم سـنتني مـع
 الشغل والنفاذ عام أسند إليها من اهتام

  ءة املتهمة السابعة نريمني امحد عبد احلميد العرابى مما أسند إليهـا مـن بربا
 اهتام 

    بتغريم كل من املتهمني األربعة األول واملتهم الثـامن مبلـغ ألـف جنيـه
 لكل 

    بمصادرة السيارتني املضبوطتني واألجهزة الكهربائيـة املـضبوطة وكـذا
بوط مـع املـتهم األول وألـزمتهم مبلغ مائـه ومخـسني ألـف جنيـه املـض

 املصاريف اجلنائية 
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وهذا هو احلكم حمل الطعن بطريق النقض املاثل فيام قىض به بالنـسبة للمـتهم   
 )الطاعن ( األول 

 أسباب الطعن 


 
 بيانه لواقعه الدعوى التي دان الطاعن ذلك أن احلكم املطعون فيه اقترص يف  

 حيث أن وقائع الدعوى حسبام استخلصتها املحكمة من أوراقها "عنها عىل القول بان 
وما تم فيها من حتقيقات وما دار بجلسات املحاكمة ختلص يف أن املتهم األول حسني 

 لوزارة  رئيس مصلحة امليكانيكا والكهرباء التابعة- الطاعن -حممد عبد الرمحن 
املوارد املائية والري قد طلب وأخذ من كل من املتهمني اخلامس عصام أمحد يونس 
خلف صاحب رشكة املروة لإلنشاء والتعمري والسادس حممد عبد املنعم سليامن غايل 
صاحب رشكة أبو غايل لإلنشاءات كل عىل حدة مبالغ مالية وعطايا عىل سبيل الرشوة 

 وذلك بان طلب من املتهم اخلامس مبالغ مالية جمموع ألداء عمل من أعامل وظيفته
قيمتها مليون ومائتني واثنتي عرش ألف جنيه وأخذ منه مبالغ جمموع قيمتها ثامنامئة 
وستة وأربعني ألف ومخسامئة جنيه كام طلب منه وأخذ األجهزة الكهربائية املبينة 

 جنيه وكذلك أخذ منه وصفا وقيمة بالتحقيقات والبالغ قيمتها سبعه وستني ومائتي
أيضا مبلغ مائه ومخسه ومخسني ألف جنيه كجزء من ثمن السيارتني املوصوفتني 
باألوراق كام أن املتهم األول بصفته السابقة طلب من املتهم السادس مبالغ مالية 
جمموع قيمتها أربعامئة ومخسه ومخسني ألف جنيه وذلك مقابل إسناد تنفيذ عدد من 

ئية اخلاصة بمصلحه امليكانيكا والكهرباء لكل رشكة يملكها احد املرشوعات اإلنشا
 "هذين املتهمني ورصف مستحقاهتا عن املرشوعات التي نفذهتا إىل مالكها 
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ويتبني من هذا احلكم الطعني قصور يبطله ألنه مشوب بالتعميم واإلمجال   
بالتحقيقات للتحقق واإلهبام إذ أحال احلكم إىل ما ورد بالتحقيقات دون تبيان ملا ورد 

 عدد من املرشوعات "من سالمة مأخذه كام جنح احلكم إىل التعميم والتجهيل بقوله 
 دون أن يوضح تلك املرشوعات أو "اإلنشائية اخلاصة بمصلحة امليكانيكا والكهرباء 

 حيدد ولو مرشوعا واحدا منها مما يبطل احلكم ويستوجب نقضه 
قض انه جيب أن تبني األحكام اجلنائية عىل إذ من املقرر يف قضاء حمكمة الن  

 من قانون ٣١٠اجلزم واليقني ال عيل الظن واالحتامل كام أن الشارع يوجب يف املادة 
 اإلجراءات اجلنائية أن يشتمل احلكم عىل األسباب التي بني عليها وأال كان باطال

ا واملنتجة هي واملراد بالتسبيب املعترب حتديد األسانيد واحلجج املبني هو عليه  
 ولكي يتحقق الغرض منه جيب أن -له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون 

يكون يف بيان جيل مفصل بحيث يستطاع الوقوف عىل مسوغات ما قىض به أما أفراغ 
احلكم يف عبارات عامه معامة أو وضعه يف صوره جممله فال حيقق الغرض الذي قصده 

حكام وال يمكن حمكمة النقض من مراقبة صحة الشارع من استيجاب تسبيب األ
تطبيق القانون عىل الواقعة كام صار إثباهتا باحلكم وعليه فمتي كان احلكم مل يبني 
بوضوح وتفصيل األدوات واملهامت املقول باختالسها وكانت إحالة احلكم عىل 

ذلك ال األسانيد التي تضمنها تقريري اجلرد دون أن يعني بذكرها وتفصيالهتا فان 
 يكفي يف بيان أسباب احلكم باإلدانة 

 - ٣و٢٧/٢ قاعدة رقم - ١١٤ ص - ٢٤ س - ٢٩/١/١٩٧٣نقض جنائي ( 
 ) القضائية ٤٢ لسنه ١٤٢٩طعن رقم 

 طعن - ١١١/٤ قاعدة رقم - ٧٢٧ ص - ٤٨ س - ٢/٧/١٩٩٧نقض جنائي ( 
 ) القضائية ٦٥ لسنه ٩٢٤٠رقم 
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دافع املدافع عن الطاعن بانتفاء إختصاص الطاعن بأي عمل من األعامل التي   

عىل قيل أهنا مقابل الرشوة املزعومة باعتباره رشطا جوهريا يف جريمة الرشوة ودلل 
ذلك بقرار توصيف واختصاصات وظيفته رئيس املصلحة التي ال تشمل أي 
اختصاصات للطاعن بتلك األعامل وبقرار توصيف واختصاصات الشاهد السابع 
فيكتور فارس اسحق رئيس اإلدارة املركزية للمرشوعات الذي خيتص بتلك األعامل 

افع عن الطاعن املعالة  من مذكرة نقاط مرافعة املد١٥ إىل ٦راجع الصفحات من ( 
 ) من حوافظ مستندات الطاعن ٢ دوسيه وحافظه رقم ٢١حتت رقم 

 ")  من احلكم ٤٣ ، ٤٢ص ( وقد رد احلكم الطعني عىل هذا الدفع بقوله   
وعام أثاره الدفاع ودفع به الدعوى من عدم وجود إختصاص للمتهم األول 

مقابل أدائها من أعامل وظيفته يف األعامل التي قيلت انه تقاىض الرشوة ) الطاعن(
وهي أعامل إدراج أسامء املقاولني يف املناقصات املحدودة وكذلك رصف مستحقاهتم 
فهذا الدفع مردود بان املتهم بحكم انه الرئيس األعىل هلذه املصلحة فان ذلك مؤداه أن 
له اتصال واختصاص يف مجيع أعامهلا بحيث أن هذه األعامل مجيعا تتصل بأعامل 

ظيفته بحكم هذا املوقع الوظيفي وهو ما ثبت للمحكمة من أوراق الدعوى و
ووقائعها من انه كان يتدخل تدخال كامال يف هذين العملني ويزاوهلام وقد ثبت ذلك 
من أقوال شهود اإلثبات من موظفي املصلحة سيام ما قررته الشاهدة التاسعة أنه بعد 

 العليا والكاملة واملطلقة له شخصيا يف قدومه أصدر قرارات وتعليامت جعلت السلطة
هذين العملني وتبني للمحكمة أن بحكم رئاسته للمصلحة وبقرارات منه يف وسعه 
عمل ذلك ويف وسعه عقد اختصاص له يف هذين العملني بالقرارات وباإلتصال 
الفعيل هبا وجعلها من أعامل وظيفته وهو ما فعله وقد تساندت أقوال شهود اإلثبات 
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وظفي املصلحة يف هذا الشأن بام قرره املتهمني اخلامس والسادس والسابعة وبام من م
ثبت يف تقارير تفريغ املكاملات اهلاتفية املسجلة للمتهم األول وهلؤالء املتهمني الثالثة 
وبام ورد سابقا لذلك من معلومات وصلت هليئة الرقابة اإلدارية ومما ثبت من حترياهتا 

هذا العملني من أعامل وظيفته فضال انه يتصل هبام بحكم موقعة أن ذلك املتهم جعل 
عىل رئاسته املصلحة الذي يكفل له إن شاء االتصال هبام وأحكام قبضته عليهام 

 وجعلهام من أعامل وظيفته وهو ما حدث فعال 
وترديد احلكم الطعني ثالث مرات أن الطاعن بحكم رئاسته للمصلحة   

اج أسامء املقاولني يف املناقصات املحدودة وكذا رصف وبقرارات منه يف وسعه إدر
ومها مقابل الرشوة التي زعمها املتهامن اخلامس عصام امحد يونس ( مستحقاهتم 

وجعلهام من أعامل وظيفته وهو ) خلف والسادس حممد عبد املنعم سليامن أبو غايل 
د افرتاض وليس حمض افرتاض وإن يكن احلكم قد قال انه حدث فعال أال انه يظل جمر

واقعا حدث فعال كام يقول احلكم الن احلكم مل يدلل عىل حصوله يف الواقع بأي دليل 
وإنام أطلق القول بشأنه عىل عواهنه حيث مل يرش إىل قرار واحد من هذا القبيل أصدره 
الطاعن أو تدخل أو حتى تداخل الطاعن يف أي عمل من العملني املشار إليهام مما 

لقصور والفساد يف االستدالل واالستناد إىل ما ال أصل له يف األوراق يصم احلكم با
 بام يعيبه ويستوجب نقضه 

واستناد احلكم الطعني اىل ما وصفه بأقوال شهود اإلثبات من موظفي   
املصلحة يف التدليل عىل أن الطاعن كان يتدخل تدخال كامال يف هذين العملني 

ي جمهل حيث مل حيدد احلكم أسامء هؤالء الشهود ويزاوهلام وهو استناد إىل دليل ومه
الشاهد : وهم ( ووظائفهم فضال عن أن الشهود الثالثة الذين ربام يقصدهم احلكم 

السابع فيكتور فارس اسحق رئيس اإلدارة املركزية للمرشوعات والشاهد الثامن عبد 
دارية والشاهدة العزيز عبد اللطيف حممد رئيس اإلدارة املركزية للشئون املالية واإل
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مل يقل واحد منهم مثال ) التاسعة أمال حممد حمروس مدير عام احلسابات باملصلحة 
هذا القول ال يف حتقيقات النيابة العامة وال يف جلسة املحاكمة بل وقالوا عكس ذلك 
متاما مما يعيب احلكم باخلطأ يف اإلسناد واالستناد إىل ما ال أصل له يف األوراق وخمالفه 

 ثابت باألوراق بام يعيبه ويستوجب نقضه ال
وهي أمال حممد حمروس مدير عام ( وقول احلكم الطعني أن الشاهدة التاسعة   

قررت انه بعد قدوم الطاعن أصدر قرارات وتعليامت جعلت السلطة ) احلسابات
العليا والكاملة واملطلقة له شخصيا يف هذين العملني هو زعم معدوم األساس ألنه 

ع إىل أقوال الشاهدة املذكورة يتضح أهنا مل تقل ذلك قط ال يف حتقيقات النيابة بالرجو
العامة وال يف جلسة املحاكمة مما يصم احلكم باخلطأ يف اإلسناد واالستناد إىل ما ال 

 أصل له يف األوراق بام يعيبه ويستوجب نقضه 
ثبت من وقول احلكم الطعني أن اختصاص الطاعن بالعملني املشار إليهام   

تقارير تفريغ املكاملات اهلاتفية املسجلة للطاعن وللمتهمني اخلامس والسادس 
والسابعة دون أن يورد احلكم مضمون تلك املكاملات التي استدل منها عىل اختصاص 
الطاعن بالعملني املشار إليهام يصم احلكم بالقصور املبطل له بام يعيبه ويستوجب 

 تقارير تفريغ املكاملات التليفونية ثمة ما يفيد صحة ما نقضه فضال عن انه ال يوجد يف
ذكره احلكم مما يعيب احلكم أيضا باخلطأ يف اإلسناد والقضاء بام ال أصل له يف 

 األوراق بام يعيبه ويستوجب نقضه 
وقول احلكم الطعني أن حتريات هيئة الرقابة اإلدارية دلت عىل أن الطاعن   

ظيفته وانه يتصل هبام بحكم موقعه عىل رئاسة جعل هذين العملني من أعامل و
املصلحة الذي يكفل له أن شاء االتصال هبام وأحكام قبضته عليهام وجعلهام من أعامل 

 املحرر ١٧/٢/٢٠٠٢وظيفته هو قول ال وجود له ال يف حمرض التحريات املؤرخ 
ذكور سواء بمعرفة هاين عمر اجلارحى عضو الرقابة اإلدارية وال يف أقوال العضو امل
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يف حتقيقات النيابة العامة أو يف جلسة املحاكمة مما يصم احلكم باخلطأ يف اإلسناد 
والقضاء بام ال أصل له يف األوراق بام يعيبه ويستوجب نقضه فضال عن انه من املقرر 

 يف القضاء املستقر ملحكمه النقض أن التحريات ال تصلح وحدها دليال أو قرينه 
 الطعني للثابت يف األوراق فتتجيل يف أن الثابت يف أقوال أما خمالفة احلكم  

الشاهدة التاسعة أمال حممد حمروس يف حتقيقات النيابة العامة هو عكس ما نقله احلكم 
 -الطعني عنها وأثبته عىل لساهنا حيث قررت انه ال اختصاص لرئيس املصلحة 

تمدها هو الشاهد السابع  يف اعتامد املستخلصات للمقاولني وإنام الذي يع-الطاعن 
فيكتور فارس وانه مل تصدر أي تعليامت شفوية أو كتابية من الطاعن برصف أو بوقف 
رصف مستخلصات مستحقه ألي من املتهمني اخلامس عصام امحد يونس والسادس 
حممد عبد املنعم غايل أو غريمها مما يودي بام ذهب إليه احلكم من القول باختصاص 

حمل مقابل الرشوة املزعومة وال يغني عن ذلك إستناد احلكم إىل أدلة الطاعن بالعملني 
أخري يف هذا الصدد وذلك طبقا ملبدأ تساند األدلة كام وتتجيل خمالفه الثابت يف 
األوراق أيضا يف أن ما قرره املتهامن اخلامس عصام امحد يونس يف التحقيقات يستدل 

لت عىل اختصاص الطاعن بالعملني حمل منه عىل عكس ما قاله احلكم من أن أقواله د
   مقابل الرشوة املقول هبا 

وأما إخالل احلكم املطعون فيه بحق الطاعن يف الدفاع فيتجىل هنا يف أن دفاع   
الطاعن استدل من بني ما إستدل به عىل عدم اختصاص الطاعن بالعملني حمل مقابل 

 الذي - الطاعن - الرشوة املزعومة بقرار توصيف واختصاصات رئيس املصلحة
قدمه دفاع الطاعن طي حافظته الثانية والذي يثبت عدم إختصاص الطاعن بالعملني 
املذكورين وبقرار توصيف واختصاصات الشاهد السابع فيكتور فارس الذي يثبت 
انه هو املختص بالعملني املذكورين وكالمها قرار رسمي قاطع يف الداللة عىل انحسار 

العملني حمل مقابل الرشوة املزعومة ومع ذلك ورغم أمهية اختصاصات الطاعن عن 
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هذين القرارين وجوهريتهام يف تأكيد دفاع الطاعن فإن احلكم الطعني مل يعرض هلام 
إيرادا وردا مما يصم احلكم بالقصور واإلخالل بحق الطاعن يف الدفاع بام يعيبه 

 ويستوجب نقضه 


 
عمدت جهة الضبط إىل تقديم أوراق النيابة العامة منتزعه انتزاعا من سياقها   

يف ملفات عمليات املقاوالت التي زعم املتهامن اخلامس والسادس أن الرشوة 
خل كأنه هو السبب املزعومة طلبت أو دفعت بمناسبتها وهذا االنتزاع واالجرتاء امل

 ضم مجيع تلك ٢٠/٧/٢٠٠٢الذي حدي باملدافع عن الطاعن إىل أن يطلب بجلسة 
امللفات ووقتئذ سألت املحكمة املدافع عن الطاعن عام إذا كانت مقتضيات دفاعه 
تستلزم ضم امللفات أم يكفيه الترصيح له باحلصول عىل صور رسمية منها فأجاب بان 

لضم ثم إذا بقرار املحكمة يرفض الضم ويرصح للمدافع مقتضيات دفاعه تستلزم ا
عن الطاعن باحلصول عىل صور رسمية من تلك امللفات مما ينبيء بأن املحكمة حني 
وجهت استفسارها ذاك للمدافع عن الطاعن كانت هتزل يف موضع اجلد وهتزأ يف مقام 

يف سبيل احلصول االحرتام وقد تكبد املدافع عن الطاعن مشقة كبرية ونفقات باهظة 
من مصلحة امليكانيكا والكهرباء عىل الصور الرسمية املطلوبة والتي يزيد عدد أوراقها 

 عن ثامنية أالف ورقه
وقدم املدافع عن الطاعن تلك الصور الرسمية طي حوافظ ضمتها وذلك عىل   

مدار جلسات املرافعة وكلها تشهد كتابة عىل كذب كل ما خترص به املتهامن اخلامس 
عصام امحد يونس والسادس حممد       عبد املنعم غايل وحرص املدافع عن الطاعن 

وهي احلوافظ العرش التي تبدأ ( عىل أن يسجل عىل صدر كل حافظة من تلك احلوافظ 
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ما هو مسطور يف أوراق تلك امللفات ) من احلافظة الثالثة حتى احلافظة الثالثة عرشة 
 له فيها ومل يكتب شيئا من عنده أو رأيا 

وعىل الرغم من األمهية القصوى واجلوهرية لتلك امللفات يف إثبات عكس   
فقد إكتفى ) الراشيان املزعومان ( وكذب كل ما قرره املتهامن اخلامس والسادس 

احلكم الطعني عن تناول أي يشء منها ولو جمرد إطالله مراعاة حلق الطاعن يف الدفاع 
  ٤٦له ص ثم طرحها احلكم مجيعها مجلة بقو

من حوافظ املستندات ) أي دفاع الطاعن ( إن املالحظات التي أبداها دفاعه   
الثالثة عرش هي مالحظات إستنتاجيه حتمل تفسريات للدفاع لوقائع الدعوى ال ترقي 

 ملرتبه دليل نفي لإلهتامات املسندة لذلك املتهم 
مونه يف وهذا من احلكم مسخ لدفاع الطاعن وحتريف له عن حقيقته ومض  

تعميم جائر سقيم وذلك الن املدافع عن الطاعن مل يكتب عىل صدور احلوافظ املشار 
إليها أية استنتاجات أو تفسريات وإنام رصد وأبرز فحسب احلقائق الدامغة الثابتة يف 
امللفات التي حتوهيا احلوافظ ولو كان احلكم الطعني قد عني بفحص تلك املستندات 

 ال ربام كان له معتقدا آخر ولقال كالما رصينا وكل ذلك مما حتقيقا لدفاع الطاعن
 يعيب احلكم ويستوجب نقضه 


 

متسك املدافع عن الطاعن أمام املحكمة عىل مدار جلساهتا وىف مستهل   
 ٢١املعالة حتت رقم (  والكتابية املسطورة يف مذكرة نقاط املرافعة مرافعته الشفوية

 خالل - بترصيح من املحكمة -وىف مذكرته اخلتامية املقدمة ) دوسيه بامللف األصيل 
 حجز الدعوى للحكم بطلبات حتقيق جوهرية حددها بام هو أيت
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 عصام أمحد سامع تفاصيل اعرتافات املتهمني املعرتفني عىل الطاعن وهم اخلامس .١

يونس والسادس حممد عبد املنعم سليامن غايل والسابعة نرمني امحد عبد احلميد 
العرايب ألهنم شهود يف الواقع عىل الطاعن ومتكني الطاعن واملدافع عنه من 

 مناقشتهم 
حممد طه / منري مسعود والدكتور مهندس/ سامع شاهدي الواقعة ومها املهندس  .٢

 عبد الرمحن 
 )شقيق املتهم اخلامس عصام أمحد يونس ( نفي حييي امحد يونس سامع شاهد ال .٣
 إىل ٢٣/٣/٢٠٠٢سامع املحادثات التليفونية املسجلة يف املدة ما بني  .٤

  والتي تتضمن حمادثات منسوبه للطاعن ٢٥/٣/٢٠٠٢
 ندب خبري لتفريغ رشيط الفيديو املسجلة عليه واقعه ضبط الواقعة .٥
 يه واقعه ضبط الطاعن مشاهدة رشيط الفيديو املسجلة عل .٦
سامع شاهد واقعه هو حممد عديل شاذيل رشيك املتهم السادس حممد عبد املنعم  .٧

 غايل
ومل يتنازل املدافع عن الطاعن عن أي طلب من هذه الطلبات يف أي طور من   

أطوار الدعوى ومع ذلك مل جتبه املحكمة إىل أي طلب منها بل وأعلنت خالل 
 مما حفز املدافع عن الطاعن إىل معاودة التمسك بتلك جلسات املحاكمة رفضها هلا

الطلبات يف ختام مرافعته يف شكل طلب احتياطي جازم قرع به سمع املحكمة فيام لو 
مل تنته إىل القضاء برباءة الطاعن ومع ذلك قيض احلكم الطعني بإدانة الطاعن دون أن 

ل بحق الطاعن يف الدفاع بام جياب املدافع عنه إىل أي طلب من طلباته املذكورة مما خي
يعيب احلكم ويستوجب نقضه تأسيسا عىل ما قضت به حمكمتنا العليا من أن الطلب 

 االحتياطي هو طلب جازم تلتزم املحكمة بإجابته إذ مل تنته إىل الرباءة 
 ) قضائية ٥٥ لسنه ٨٩٠ طعن رقم ١٢٣/٨ قاعدة رقم ٦٩٩ ص ٣٦ س ١٦/٥/١٩٨٥نقض جنائي ( 

 ) قضائية٥٥ لسنه ١٩١٦ طعن رقم ٢٠٤/٣ قاعدة رقم ١١٠٦ ص ٣٦ س ١٢/١٢/١٩٨٥ي نقض جنائ( 
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ص ( وقد عرض احلكم للطلب األول من طلبات املدافع عن الطاعن بقوله   
 إن هؤالء املتهمني الثالثة قد عرضوا عىل املحكمة كمتهمني ومل حتلفهم ")  منه ٤١

م معفون من العقاب بنص ترشيعي يف النيابة العامة اليمني بتحقيقاهتا وما يقال أهن
 مكرر عقوبات ال يغري من صفة احدهم وال جيعلهم يف مركز الشهود وإن ١٠٧املادة 

كانت أقوال كل منهم تشكل دليال قبل ما انصبت عليه أقواهلم عن باقي املتهمني ومن 
 قبيل  فهو دليل ال يصلح وحده لإلدانة وإنام يعد من- الطاعن -بينهم املتهم األول 

الدليل الناقص الذي البد أن يتساند مع األدلة الكاملة وتقترص قوته التدليلية عىل انه 
يكمل هذه األدلة وطاملا أن هؤالء الثالثة صفتهم القانونية متهمني فإن املحكمة انتهت 
إزاء تعارض وجهات نظر الدفاع يف ترتيب املرافعات أن تتم املرافعات بالرتتيب 

اإلحالة أساس الدعوى وأفسحت يف قرارها لكل من املتهمني ودفاعهم الوارد يف أمر 
 "التعقيب يف مذكرات مكتوبة عىل كافة ما ابدي من دفاع ودفوع لباقي املتهمني 

وبرصف النظر عام تورط فيه احلكم من تقرير قانوين خاطىء بقوله إن اعرتاف   
هو ما مل يقل به احد يف جمال متهم عىل متهم يعد دليال ناقصا ال يصلح وحده لإلدانة و

القضاء اجلنائي ويكشف عن االبتداع الذي ال أساس له فانه يبدو غريبا وغري مفهوم 
 أن - وهو يف معرض الرد عىل طلب الطاعن املشار إليه -عىل اإلطالق قول احلكم 

املحكمة أفسحت للمتهمني التعقيب يف مذكرات مكتوبة عىل كافة ما أبدي من دفاع 
لباقي املتهمني إن هذا الذي قاله احلكم ال يصلح ردا عىل طلب الطاعن أما ودفوع 

قول احلكم أن املتهم املعرتف ال يعد يف حكم شاهد اإلثبات عىل من يعرتف عليه من 
املتهمني معه يف نفس القضية فهو قول خمالف ملا استقر عليه قضاء حمكمه النقض حيث 

تناد املحكمة يف إدانة متهم إىل إعرتاف متهم أخر جيري قضاء حمكمتنا العليا عىل أن إس
عليه يف نفس القضية جيعل املتهم املعرتف شاهد إثبات ضد األول الذي إدانته 

 املحكمة 
 ) ق ٤٢ لسنه ٣٤٦ طعن رقم ١٧٠ قاعدة رقم ٧٦٥ ص ٢٣ س ٢١/٥/١٩٧٢نقض جنائي ( 
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 )ق٤٦ لسنه ١٠٢١ طعن رقم ٥٦/٣ قاعدة رقم ٢٥٧ ص ٢٨ س ١٤/٢/١٩٧٧نقض جنائي ( 
 ) ق ٥٠ لسنه ٢٦ طعن رقم ١١٠ قاعدة رقم ٥٧٦ ص ٣١ س ٤/٥/١٩٨٠نقض جنائي ( 
ومن ثم فمتي كان املعرتف يف حكم شاهد اإلثبات فقد وجبت إجابة طلب   

املدافع عن املتهم اآلخر الذي يعرتف عليه يف سامع أقوال املتهم املعرتف أمام املحكمة 
 عليه واملدافع عنه ملناقشته فيها وأال بطلت إجراءات وإفساح املجال للمتهم املعرتف

 املحاكمة وأخلت املحكمة بحق املتهم املعرتف عليه يف الدفاع 
وعن الطلب اخلاص بسامع شاهدي الواقعة منري مسعود وحممد طه عبد   

الرمحن فقد كانت املحكمة تقديرا جلدوى وأمهية سامعهام قد رصحت للمدافع عن 
 للحضور لسامع شهادهتام وتم إعالهنام فعال مع شخص كال منهام وإذ الطاعن بإعالهنام

 من قانون اإلجراءات ٢٧٩مل حيرضا فقد طلب املدافع عن الطاعن تطبيق نص املادة 
اجلنائية الذي ينظم حالة ختلف الشاهد عن احلضور غري إن املحكمة رفضت وقالت 

 أن املحكمة "ورين ما ييل يف حكمها الطعني ردا عىل طلب سامع الشاهدين املذك
رفضت ضبط هذين الشاهدين وإحضارمها أمام املحكمة إذ مل يقم يف يقينها ما يدل 
عىل أن هناك حالة رضورة لذلك ومل يبني الدفاع الوقائع التي يطلب سامع شهادهتام 
بشأهنا وماهية  رضورة سامع هذه الشهادة كام أن الثابت من قائمة أدلة الثبوت أن 

ة العامة مل تركن ألقوال أي منهام ولو يف ملحوظاهتا التي أوردهتا هبذه القائمة النياب
وحتى قبل غريه من ) الطاعن ( لإلستدالل عىل ثبوت اإلهتام قبل املتهم األول 

 املتهمني 
وهذا من احلكم الطعني ال يصلح ردا عىل رفض االستمرار يف مسرية   

ملذكورين كطلب الدفاع ذلك انه من املقرر اإلجراءات التي تنتهي بسامع الشاهدين ا
يف قضاء حمكمة النقض انه ملا كانت املحاكامت اجلنائية تقوم عىل التحقيق الشفوي 
الذي جتريه املحكمة بجلسة املحاكمة يف مواجهه املتهم وتسمع فيه الشهود سواء 

 شهاداهتم إلثبات التهمه أو لنفيها مادام سامعهم ممكنا ثم جتمع بني ما تستخلصه من
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وبني عنارص االستدالل األخرى يف الدعوى املطروحة عىل بساط البحث لتكون من 
هذا املجموع عقيدهتا يف الدعوى وكان يتعني إجابة الدفاع إىل طلبه سامع شهود 
الواقعة ولو مل يرد هلم ذكر يف قائمه شهود اإلثبات أو يقم املتهم بإعالهنم ألهنم ال 

ي الكلمة حتى يقوم بإعالهنم والن املحكمة هي املالذ يعتربون شهود نفي بمعن
األخري الذي يتعني أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها عىل الوجه الصحيح غري 
مقيده يف ذلك بترصف النيابة العامة فيام تثبته يف قائمه شهود اإلثبات أو تسقطه من 

اينوها وأال انتفت اجلدية أسامء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا قد ع
يف املحاكمة وانغلق باب الدفاع يف وجه طارقه بغري حق وهو ما تأباه العدالة أشد 

 ملا كان ذلك وكانت واقعه الضبط التي طلب الطاعن سامع شهادة الشهود ٠٠اإلباء 
عنها متصلة بواقعه الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها فقد كان يتعني عىل املحكمة أن 

شهادهتم أوال ثم تبدي ما تراه يف خصوص هذه األقوال وذلك الحتامل أن تسمع 
جتىء شهادهتم التي تسمعها ويتاح للدفاع مناقشتها بحقيقة قد يتغري هبا وجه الرأي يف 

 كام انه ال يصح يف أصول االستدالل القضاء املسبق عىل دليل مل يطرح ٠٠الدعوى 
الذين حددهم يتعلق بام يبدونه يف جلسة  وملا كان حق الدفاع يف سامع الشهود ٠٠

املحاكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهارا لوجه احلق فال يصح مصادرته يف ذلك بدعوى 
خلو األوراق مما يفيد أن لشهادهتم تأثريا يف الدعوى ومن ثم يكون احلكم معيبا 

 ويتعني نقضه 
 ) قضائية ٥٥ لسنه ٢٥٧٥ طعن رقم ١٩١ قاعدة رقم ١٠٤٥ ص ٣٦ س ٢٦/١١/١٩٨٥نقض جنائي ( 

 ) قضائية ٥٢ لسنه ٢٤٦٦ طعن رقم ١٧٩ قاعدة رقم ٨٧٠ ص ٣٣ س ١١/١١/١٩٨٢نفض جنائي ( 
كام وان األصل يف األحكام اجلنائية أن تبني عىل املرافعة التي حتصل أمام ذات   

القايض الذي أصدر احلكم وعىل التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه إذ أن أساس 
جلنائية هي حرية القايض يف تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي جيريه املحاكمة ا

ويسمع فيه الشهود مادام سامعهم ممكنا حمصال هذه العقيدة من الثقة التي توحي هبا 
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أقوال الشاهد أو ال توحي ومن التأثري الذي حتدثه هذه األقوال يف نفسه وهو ينصت 
 التي فصلت يف الدعوى أن تسمع الشاهد مادام إليها مما ينبني عليه أن عىل املحكمة

سامعه ممكنا ومل يتنازل املتهم أو املدافع عنه عن سامعه رصاحة أو ضمنا الن التفرس 
يف حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة واستقامته ورصاحته أو مراوغته 

 واضطرابه هي من األمور التي تعني القايض عىل تقدير أقواله حق قدرها 
 ) قضائية ٥٣ لسنه ٧٣٥ طعن رقم ١٣١/١ قاعدة رقم ٦٥٠ ص ٣٤ س ١٨/٥/١٩٨٣نقض جنائي ( 

 وتقول حمكمتنا العليا أيضا يف هذا الصدد 
األصل أن األحكام اجلنائية يف املواد اجلنائية إنام تبني عىل التحقيقات التي   

 جترهيا املحكمة يف 
يها وملا كان من املقرر أن حق الدفاع اجللسة وتسمع فيها الشهود إلثبات التهمه أو نف

الذي يتمتع به املتهم خيول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طاملا أن باب املرافعة 
مازال مفتوحا فان نزول املدافع عنه يف باديء األمر عن سامع شهود اإلثبات 

تمسك واسرتساله يف املرافعة ال يسلبه حقه يف العدول عن ذلك والعودة إىل ال
بسامعهم مادامت املرافعة مازالت دائرة سواء تم هذا التمسك يف دفاعه الشفوي أو 
املكتوب ويتعني عىل املحكمة أن جتيبه إىل هذا الطلب الذي يعترب طلبا جازما عند 

 االجتاه إىل القضاء بغري الرباءة 
 طعن رقم ١٧٥/٢ قاعدة رقم ٨٥١ ص ٣٣ س ٤/١١/١٩٨٢نقض جنائي ( 

 ) قضائية ٥٢ لسنه ٤٢٤٣
ومن جهة أخري فإن الثابت باألوراق أن املحكمة رأت جدية وجدوى سامع   

يأخذان ( الشاهدين منري مسعود وحممد طه عبد الرمحن بأعتبارمها شاهدي واقعه 
فرصحت للمدافع عن الطاعن بإعالهنام فأعلنتهام مع ) حكم شهود اإلثبات 

ريق محلهام عىل احلضور وفقا للقانون شخصيهام وملا مل حيرضا مل متض املحكمة يف ط
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وقعدت عن إمتام ما بدأته وىف هذا إخالل بحق الطاعن يف الدفاع إذ تقول حمكمه 
النقض انه من املسلم به أن املحكمة متي رأت أن الفصل يف الدعوى يتطلب حتقيق 
 دليل بعينه فان عليها حتقيقه مادام ذلك ممكنا وهذا بغض النظر عن مسلك املتهم يف

شأن هذا الدليل الن حتقيق أدلة اإلدانة يف املواد اجلنائية وكذا الدفوع اجلوهرية ال 
يصح أن يكون رهنا بمشيئة املتهم يف الدعوى فإن هي استغنت عن حتقيق هذا الدليل 

 فعليها أن تبني علة ذلك برشط االستدالل السائغ 
 ٣٥ لسنة ١٩٨٤  طعن رقم٤٧ قاعدة رقم ٢٤١ ص ١٧ س ٧/٣/١٩٦٦نقض جنائي ( 

 )القضائية 

 ولقد افتقد احلكم املطعون فيه مثل هذا االستدالل السائغ 
 طعن رقم ١٠٢ قاعدة رقم ٧١٣ ص ٤٧ س ٢/٦/١٩٩٦وراجع أيضا نقض جنائي ( 

 ) القضائية ٦٠ لسنه ١٢٩٥٤
وعن رفض املحكمة طلب املدافع عن الطاعن الترصيح له بإعالن املدعو   

قال احلكم الطعني )  شقيق املتهم اخلامس عصام امحد يونس (حييي امحد يونس       
( كالما مضطربا ومشوبا باإلخالل بحق الطاعن يف الدفاع حيث قال يف هذا الصدد  

 !! ٠٠ إن املحكمة رفضت طلب الترصيح للدفاع بإعالن أي متهم ")  منه ٣٩ص 
ذ ابدي طلب سامع للحضور الن طلب الدفاع الترصيح له بإعالهنم مل يتسم باجلدية إ

 ٠٠أوهلم يف اجللسة التالية لسؤال الدفاع عن طلباته للترصيح له بإعالن شهود نفي 
وتوقيت طلب الترصيح بإعالهنم يؤكد عدم جديته فضال عن أن طلب الدفاع 
إعالهنم لسامع شهادهتم ليس طلبا جازما الزما يمكن أن يقرع أذان املحكمة الن أي 

ل املتهمني ومل يرش السمه يف قائمه أدلة الثبوت أو حتى يف متهم ليس شاهد إثبات قب
مرافعة النيابة العامة ومل جتد أحداث أو وقائع جديدة أثناء سري الدعوى أو إبداء 
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 ملرافعته ليمكن أن يطلب سامع شهادهتم وإذ كان - الطاعن -مدافع املتهم األول 
 ذلك كذلك فان املحكمة رفضت هذا الطلب لعدم جديته 

أول ما يؤخذ عىل ما قاله احلكم الطعني هنا هو أن املدافع عن الطاعن قرع و
بطلبه املذكور سمع املحكمة وأرص عليه بوضوح سواء يف مرافعته الشفوية أو يف 
مستهل وختام مذكرة نقاط املرافعة التي قدمها يف هناية مرافعته الشفوية واملعالة حتت 

 بترصيح -ذكرة التعقيب األخرية التي قدمها  دوسيه بامللف األصيل أو يف م٢١رقم 
 خالل حجز الدعوى للحكم فإذا مل يكن الطلب الذي يتم إبداؤه عىل -من املحكمة 

هذا النحو طلبا جازما يقرع سمع املحكمة فامذا عساه يكون أذن الطلب اجلازم الذي 
 يقرع سمع املحكمة 

لب سامع الشهود ومن ناحية أخري ركب احلكم الطعني شططا بقوله أن ط  
غري جدي ألنه ابدي بعد اجللسة التي سألت فيها املحكمة الدفاع عام إذا كان لديه 
شهود نفي ووجه الشطط يف هذا القول أن قضاء حمكمه النقض جري بان استعامل 
املتهم حقه املرشوع يف الدفاع عن نفسه يف جملس القضاء ال يصح البتة أن ينعت بعدم 

 من شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغري به وجه الرأي يف الدعوى الن اجلدية مادام منتجا
املحاكمة هي وقته املناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه يف أن يديل بام يعن له 
من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وإلزام املحكمة النظر فيه مادام فيه جتليه للحقيقة 

 قصور وإخالل بحق الدفاع حتى ولو كان وهداية إيل الصواب وأال شاب احلكم
 الطلب عىل سبيل االحتياط 

 لسنة ٢٦٠٢ طعن رقم ٢١١ قاعدة رقم ١٠٥٦ ص ٣٤ س ١٥/١٢/١٩٨٣نقض جنائي ( 
 ) القضائية ٥٣

 لسنة ٤٢٤٣ طعن رقم ١٧٥/٢ قاعدة رقم ٨٥١ ص ٣٣ س ٤/١١/١٩٨٢نقض جنائي ( 
 ) القضائية ٥٢
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الطعني حول أن طلب سامع الشاهد وفضال عن ذلك فان ما أورده احلكم   
املذكور جاء بعد اجللسة التي سألت فيها املحكمة املدافع عن الطاعن عام إذا كان لديه 

 ٣١/٨/٢٠٠٢شهود نفي غري صحيح باملرة حيث يبني من الرجوع إىل حمرض جلسة 
أن املحكمة سألت املدافع عن الطاعن عام إذا كان )  من حمارض اجللسات١٥ص ( 

امع شهود اإلثبات ومناقشتهم فأجاب بأنه ال يطلب سامع شهود اإلثبات ومل يطلب س
تسأله املحكمة عن شهود الواقعة أو شهود النفي مما يعيب احلكم باخلطأ يف اإلسناد 

 والفساد يف االستدالل فوق اإلخالل بحق الطاعن يف الدفاع 
س حممد عبد رشيك املتهم الساد( وعن طلب سامع الشاهد حممد عديل شاذيل   

( والذي رفضت املحكمة استدعاءه قال احلكم الطعني ) املنعم غايل املقول بأنه راش 
 وعام طلبه الدفاع عن طلب سامع شهادة حممد عديل شاذيل رشيك ")  منه ٤٠ص 

املتهم السادس ورفض املحكمة لذلك فإن املحكمة تثبت أن هذا الطلب أبداه الدفاع 
دعوى غري جدي رغم أن املحكمة سألت دفاع املتهمني إثناء أيضا إثناء مرافعته يف ال

جلسات نظرها عام إذا كان أي منهم يرغب يف سامع شهود نفي فلم يبد دفاع املتهم 
 األول طلبا بالترصيح له بإعالن ذلك الشاهد 

وأضاف احلكم قوله انه مل يثبت لدي املحكمة عىل وجه جازم ومستقر أن   
 لمتهم السادس حممد عديل شاذيل رشيك ل

وهذا الذي تساند إليه احلكم الطعني فضال عن عدم صحته فهو مردود بام   
سبق أن أوضحناه من أنه ال جيوز أن ينعت الدفاع بعدم اجلدية بمقوله انه جاء متأخرا 
ألنه طاملا كانت املرافعة دائرة فإن املحاكمة تنفسح ألي طلب للدفاع فيه جتليه للحقيقة 

كام تقول حمكمتنا العليا وإذ ذهب احلكم املطعون فيه إىل غري ذلك وهداية للصواب 
 فأنه يكون حليف القصور واإلخالل بحق الطاعن يف الدفاع 
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وفضال عن ذلك فإن الثابت يف أقوال املتهم السادس حممد عبد املنعم غايل   
من بتحقيقات النيابة أن له رشيك اسمه حممد عديل شاذيل كام أن الغالبية العظمي 

مع ) التي زعم املتهم السادس انه قدم الرشوة حلساهبا ( تعامالت رشكة أبو غايل 
مصلحة امليكانيكا والكهرباء كانت تتم بواسطة حممد عديل شاذيل حسبام هو ثابت يف 
الصور الرسمية مللفات تلك العمليات والتي ضمتها حوافظ مستندات الطاعن 

والعارشة واحلادية عرشة والثانية عرشة والثالثة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة 
عرشة فكيف يسوغ من احلكم الطعني القول بأنه مل يثبت أن حممد عديل شاذيل رشيك 

 ؟ أال أن يكون مثل هذا القول تعسفا وافتئاتا عىل ٠٠للمتهم السادس حممد غايل 
ىل يف احلقيقة وذريعة غري صادقه للعصف بدفاع الطاعن وهو العصف الذي يتج

 خمتلف جوانب احلكم 
ويرسي ما تقدم عىل ما قاله احلكم الطعني تربيرا لرفض سامع شهادة كامل   

يس طه رشيك املتهم اخلامس عصام أمحد يونس من انه مل يثبت أن األول رشيك 
للثاين ذلك أن الثابت يف أقوال املتهم اخلامس عصام امحد يونس بالتحقيقات انه كان 

 أجندته املضبوطة التي تساند إىل املسطور فيها لتأييد مزاعمه يفربك احلسابات يف
 سواء بنفسه أو بواسطة -اخلاصة بالرشاوى التي كان يدفعها للطاعن وغريه وانه كان 

 يرصد مبالغ غري حقيقية بحسباهنا رشاوى للطاعن وغريه وذلك ألجل -سكرترياته 
 مل يذكر يف أقواله اسم رشيكه أال استنزاهلا من اإليرادات عند حماسبة رشيكه وهو وإن

أن الثابت عىل غالف معظم األجندات املضبوطة أن صاحبي رشكة املروة للمقاوالت 
وكامل حسني يس طه ومن ثم ينحل قول ) املتهم اخلامس ( مها عصام امحد يونس 

احلكم الطعني انه مل يثبت للمحكمة أن األخري رشيك لألول إىل نوع من التعسف 
يف االستدالل مبعثهام الرغبة التي تبدت من املحكمة يف العصف بدفاع والفساد 

 الطاعن وإهداره بعدم حتقيقه 
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وعن طلب ندب خبري من احتاد اإلذاعة والتليفزيون لتفريغ رشيط الفيديو   
 وعن طلب ")  منه ٣٩ص (املسجلة عليه واقعه ضبط املتهم األول قال احلكم الطعني 

تفريغ رشيط الفيديو الثابت به ) اإلعادة (  ول استدعاء خبريالدفاع عن املتهم األ
واقعه ضبط املتهم األول وحتديد املشاهد املتطابقة بني األصوات املسجلة هبذا الرشيط 
فان املحكمة قضت برفضه الن املتهم األول لدي مواجهته به مل يقدم أي مطالب عىل 

  "ما ثبت به 
 عن انه خمالف للقانون ومشوب بالقصور وهذا من احلكم ال يصلح ردا فضال  

ذلك أن الرشيط املذكور دليل من أدلة الدعوى يتعني طرحه   .واإلخالل بحق الدفاع 
باجللسة لدي املحاكمة وحتقيقا كامال برصف النظر عن موقف الطاعن من التمسك أو 

ام إذا عدم التمسك هبذا التحقيق وذلك إلحتامل أن جييء بام يربأ الطاعن وال عربة ب
كان الطاعن قد متت مواجهته به يف التحقيق من عدمه الن العربة بالتحقيق الذي يتم 

 أمام املحكمة خاصة إذا ما متسك الدفاع بذلك 
وعن طلب سامع رشيط الكاسيت املسجلة عليه املحادثات املسجلة يف املدة ما   

عن قال  والتي تتضمن حمادثات منسوبه للطا٢٥/٣/٢٠٠٢ إىل ٢٣/٣/٢٠٠٢بني 
 وعن طلب الدفاع أن تستمع املحكمة إيل رشيط " ) ٤٠، ٣٩ص (احلكم الطعني 

 إىل ٢٣/٣الكاسيت املسجل عليه أحاديث املتهم األول خالل الفرتة من 
 فقد رفضته املحكمة عىل ضوء ما هو ثابت بالتحقيقات أن املتهم ٢٥/٣/٢٠٠٢

 هذا الرشيط متت بصوته والن األول أقر بأن األحاديث املنسوبة إليه واملسجلة عىل
املحكمة تطمئن إزاء ذلك الذي قرره املتهم وإزاء ما ثبت من تفريغ هذا الرشيط إىل 
سالمة هذا التفريغ ومن ثم ال جتد أساسا لطلب الدفاع يف هذا الشأن السيام أن الدفاع 
يه مل يطلب هو سامع هذا الرشيط وانه ال يستقيم أن يطلب من املحكمة أن تستمع إل

خاصة انه مل يقدم مربرا من مقتضيات الدفاع لذلك ومتى كان ذلك كذلك وانه مل 
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يثبت لدي املحكمة أن االستامع هلذا الرشيط هو أمر يقتضيه الفصل يف الدعوى ومل 
يشكك احد يف تفريغه املرفق باألوراق أو يف عمل اخلبري الذي أتم تفريغه ومن ثم فإن 

  حدود سلطتها يف الدعوى وألوجه للنعي عليه رفض املحكمة هلذا الطلب تم يف
وال مراء يف أن قول احلكم الطعني أن املدافع عن الطاعن مل يطلب أن يسمع   

هو الرشيط وإنام طلب أن تسمعه املحكمة هلو قول غث سقيم ويدل عىل أن فهم 
املحكمة التي أصدرت احلكم الطعني ألصول املحاكامت اجلنائية هو فهم عليل معوج 
وذلك ألنه فضال عن أن طلب الدفاع عن الطاعن يف هذا الصدد وكام هو مسطور يف 

 دوسيه مل يقرص سامع الرشيط ٢١مذكرة نقاط املرافعة املعالة بامللف األصيل حتت رقم 
 من غري املتصور أن يكون قصد الدفاع من -عىل املحكمة كام يقول احلكم الطعني 
فسها يف غرفة رسية وىف موعد غري معلوم لتسمع الطلب هو أن تنكفيء املحكمة عىل ن

 حتى لو كان قد صيغ -وحدها الرشيط بعيدا عن املتهم وحماميه وإنام مرمي الطلب 
 هو طرح دليل من -يف الصياغة السقيمة التي قاهلا احلكم الطعني وهو ما مل حيدث 

 والدليل عندما أدلة اإلثبات يف اجللسة كام هو املفروض يف أصول املحاكامت اجلنائية
يتم طرحه يف اجللسة يصبح يف متناول املحكمة والنيابة واملتهم والدفاع لكل أن يعلق 
عليه بام شاء وال ينفرد طبعا احد هذه األطراف باإلطالع عىل الدليل دون الباقني 
واملفروض أن اجللسة علنية واملتهم حارض ومعه حماميه وكل ما تطلع عليه املحكمة 

 الرضورة أطراف املحاكمة التي جتري ومن هنا فبأس ما قال احلكم يطلع عليه ب
ويمعن احلكم يف إهدار حق الطاعن يف الدفاع بقوله أن الدفاع مل يقدم مربرا   

من مقتضيات الدفاع لسامع الرشيط وهل وقوف الدفاع عىل حقيقة دليل من أدلة 
يها حكمها باإلدانة كام الدعوى واختذت منه املحكمة دليال من األدلة التي شيدت عل

 حيتاج إىل رشح مقتضيات هذا -سيجيء يف السبب اخلامس من أسباب هذا الطعن 
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 خاصة إذا ما طلب الدفاع ذلك -الوقوف عىل الدليل ؟ أليس طرح الدليل يف اجللسة 
  هو واجب من واجبات القايض ال جيهله قاىض قط -

تحقيق االبتدائي الن العربة يف  بام جري أثناء ال- كام سلف القول -وال عربة   
املحاكامت اجلنائية بالتحقيق النهائي الذي جتريه املحكمة ومن ثم فال وجه لتمحك 
احلكم الطعني يف سبق أسامع الطاعن الرشيط أثناء التحقيق معه وال لسكوت الطاعن 
عن التعليق عليه آنذاك الن مرحله املحاكمة هي التي تنفسح للدفاع باعتبار أن 

 حكمة هي املالذ األخري كام تقول حمكمتنا العليا امل
 

ذلك أن من بني أدلة الثبوت التي ركن إليها احلكم الطعني يف أدانه الطاعن   
يف هذا التسجيالت املشتملة عىل املحادثات اهلاتفية بناء عىل أذين النيابة العامة واكتفي 

بالقول بأنه بان من استامع النيابة لتلك )  من احلكم ٢٧ و ٢٦ و ١٠ص ( الصدد 
عصام امحد (  كان يطلب من املتهم اخلامس -الطاعن -التسجيالت أن املتهم األول 

مبالغ مالية وهدايا لقاء إنجاز مصاحله وان املتهم األول طلب رشوة من ) يونس 
ثم عاود احلكم الطعني االستناد إىل ) عم سليامن غايل حممد عبد املن( املتهم السادس 

أن من بني أدلة الثبوت )  منه ٤٦ص ( هذه التسجيالت كدليل من أدله اإلدانة بقوله 
التي استدلت هبا املحكمة يف إدانة الطاعن تقارير تفريغ تسجيالت األحاديث اهلاتفية 

ه تلك اجلرائم وذلك كله والتي تفصح رصاحة عن ارتكاب) الطاعن ( لذلك املتهم 
دون أن يورد احلكم مؤدي كل تسجيل من تلك التسجيالت املقول هبا للتحقق من 
سالمة مأخذه مما يصم احلكم بمخالفه القانون والقصور املبطل له واإلخالل بحق 

 الطاعن يف الدفاع 
ذلك انه من املقرر يف قضاء حمكمة النقض انه جيب لسالمة احلكم أن يبني   

ه الدعوى واألدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدي تأييده واقع
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للواقعة كام اقتنعت هبا املحكمة فإذا مل يورد احلكم مؤدي كل دليل من أدله الثبوت 
التي يقوم عليها قضاؤه يف بيان كاف يكشف عن مدي تأييده واقعة الدعوى فإنه 

  نقضه يكون مشوبا بالقصور الذي يوجب
 لسنة ١٥٠٩٦ طعن رقم ٧٠/٢ قاعدة رقم ٤٤٩ ص ٤٦ س ٧/٣/١٩٩٥نقض جنائي ( 

 ) قضائية ٦٢
وال ينال من بطالن احلكم الطعني هلذا السبب أن يكون احلكم قد استند يف   

اإلدانة إىل أدلة أخري خالف التسجيالت وذلك ملا هو مقرر يف قضاء حمكمه النقض 
ئية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها جمتمعه لتكون عقيدة من أن األدلة يف املواد اجلنا

القايض بحيث إذا سقط احدها أو أستبعد تعذر التعرف عىل مبلغ األثر الذي كان هلذا 
 الدليل الباطل أو املستبعد يف الرأي الذي انتهت إليه املحكمة 

 ) القضائية ٤٢ لسنه ١٤٢٩ طعن رقم ٢٧/٤ قاعدة رقم ١١٤ ص ٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض جنائي ( 
 ) القضائية ٥٤ لسنه ١٢٠٧ طعن رقم ١٣٩ قاعدة رقم ٦٣٢ ص ٣٥ س ٨/١٠/١٩٨٤نقض جنائي ( 

 
 ص ١٨/٢/٢٠٠٣ عىل ما يبني من حمرض جلسة -دفع املدافع عن الطاعن   

 األذن الصادر من النيابة  ببطالن١٠٠ و ٩٩ ومذكره نقاط املرافعة ص ١١١ و ١١٠
العامة باملراقبة وتسجيل املحادثات التليفونية لعدم جدية التحريات التي أجراها عضو 

 وأسهب الدفاع يف رشح جدية تلك التحريات ) الشاهد األول ( الرقابة اإلدارية 
 وهو يف معرض حتصيل دفوع الطاعن -وقد أورد احلكم الطعني يف أسبابه   
 من ٤٥ص ( ال انه حني رد عليه ورفضه إ)  من احلكم ٣٢ص(الدفع    هذا -ودفاعه 
فقد جاء رده جممال مبهام قارصا ال يستطاع معه الوقوف عىل مسوغات ما ) احلكم 

(  وعام أثاره الدفاع عن املتهم األول ": قىض به احلكم يف هذا الشأن حيث قال 
إلدارية وعدم صحتها فان من الدفع بعدم جدية حتريات هيئة الرقابة ا) الطاعن 

املحكمة تطمئن إىل جدية هذه التحريات ملا تضمنته من معلومات متيز مجيع املتهمني 
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ومن بينهم املتهم األول عن غريهم من األشخاص وتبني أهنم املقصودين بالتحريات 
وأهنم ومن بينهم املتهم األول حتديدا يرتكبون أفعاال تشكل جريمة ومن ثم يكون 

 ومعلوم أن األذن بتسجيل ٠٠لتفتيش واملراقبة والتسجيل صحيحة الضبط وا
 املحادثات التليفونية هو نوع من التفتيش ألنه ينصب عىل بحث يف مستودع للرس 

 ومن املقرر يف قضاء حمكمه النقض أنه 
لئن كان من املقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار اإلذن   

 سلطه التحقيق التي أصدرته حتت رقابة حمكمه املوضوع أال انه بالتفتيش موكوال إىل
إذا كان املتهم قد دفع ببطالن هذا اإلجراء فانه يتعني عىل املحكمة أن تعرض هلذا 
الدفع اجلوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وملا كان يتبني من حمارض جلسات 

تفتيش لعدم جدية التحريات التي املحاكمة أن املدافع عن الطاعن دفع ببطالن إذن ال
 وقد أورد احلكم هذا الدفع ضمن ٠٠بني عليها بدليل أهنا خلت من بيان حمل أقامته 
ومن حيث أن املحكمة وقد اطمأنت ( دفاع الطاعن املوضوعي ورد عليه كله يف قوله 

إىل أقوال شاهدي الواقعة وأخذت هبا مدعمة بنتيجة التقرير الفني فإهنا تطرح ما 
) سك به من دفع ودفاع وتراه من قبيل حماوله درء اإلهتام عن نفسه خشيه العقاب مت

وهي عبارة قارصة متاما ال يستطاع معها الوقوف عىل مسوغات ما قىض به احلكم يف 
هذا الشأن إذ مل تبد املحكمة رأهيا يف عنارص التحريات السابقة عىل اإلذن بالتفتيش أو 

ويغ إصدار اإلذن من سلطة التحقيق مع أهنا أقامت قضاءها تقل كلمتها يف كفايتها لتس
باإلدانة عىل الدليل املستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا اإلذن فإن احلكم يكون معيبا 

 بالقصور والفساد يف االستدالل بام يستوجب نقضه 
 قضائية  ال٤٧ لسنه ١٦٦٠ طعن رقم ٦٦ قاعدة رقم ٣٥٠ ص ٢٩ س ١٩٧٨ من ابريل سنة ٣نقض جنائي ( 
 ) ق ٦٠ لسنة ٢١٠ طعن رقم ٥٩/٤ قاعدة رقم ٤٠٩ ص ٤٨ س ١٩٩٧ من مارس سنة ٣١نقض جنائي ( 
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 قضائية مشار إليه يف املستحدث من املبادىء التي ٧٢ لسنه ٨٧٩٢ طعن رقم ٢٥/٩/٢٠٠٢نقض جنائي ( 
 و ٢٦ ص ٢٠٠٢مرب  حتى أخر سبت٢٠٠١قررهتا الدوائر اجلنائية بمحكمة النقض عن املدة من أول ديسمرب 

٢٧(  
خاصة وان من املقرر يف قضاء حمكمه النقض انه نفاذا للضامنات الدستورية   

 منه املستبدلة ٢٠٦فإن قانون اإلجراءات اجلنائية يف الفقرتني الثانية والثالثة من املادة 
 بتعديل بعض النصوص املتعلقة بضامن حريات ١٩٧٢ لسنه ٣٧بالقانون رقم 
وهو ( قوانني القائمة مل جيز تسجيل املحادثات السلكية والالسلكية  املواطنني يف ال
أال إذا كانت هناك فائدة يف ظهور احلقيقة يف جناية أو جنحه معاقبا ) إجراء مرذول 

عليها باحلبس ملدة تزيد عىل ثالثة اشهر وان يكون بناء عىل أمر مسبب من القايض 
ذا اإلجراء املجرد البالغ أو الظنون اجلزئي وملدة حمددة ومفاد ذلك إال يسمح هب

والشكوك أو البحث عن األدلة وإنام عند توافر أدلة جادة تقتيض تدعيمها بنتائج هذا 
اإلجراء وليحول املرشع هبذه الضامنات املتكاملة دون اختاذ هذا اإلجراء لدوافع ومهية 

جلنائية وما تقتضيه أو إساءة استعامله فال يكون أال لرضورة تفرضها فاعليه العدالة ا
من تأكيد األدلة املتوافرة بضبط ما يفيد يف كشف احلقيقة يف اجلرائم وعىل تقدير أن 
القضاء إذ يقدر توافر هذه األدلة وتلك الرضورة هو احلارس الطبيعي للحريات 
واحلرمات يف مواجهه كل صور التحكم والتسلط والتحامل والعاصم هلا دون أي 

 ص ٤٧ س ١٤/١/١٩٩٦نقض جنائي ( ا أو مجوح ينال منها تعد عليها أو عبث هب
 ) ق ٥٩ لسنه ٦٨٥٢ طعن رقم ٧٢

والثابت يف األوراق انه مل تكن هناك عىل اإلطالق أية أدلة قائمه فعال تقتيض   
تدعيمها حني صدر اإلذن بتسجيل املحادثات التليفونية يف قضيتنا إذ مل يكن األمر 

 حلمته وسداه -وتسلط وحتامل ومجوح ألنه مل يزد يف يعدو جمرد دوافع ومهية وحتكم 
 عن بالغ أعرج مبتور من احد أعضاء الرقابة اإلدارية ضد الطاعن بأنه مرتش دون -

أي دليل يدعم هذا التخرص أي كالم يف كالم ال يصلح البتة الن يكون أساسا 
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ينبغي اختاذه الستصدار إذن بإجراء وصفته حمكمه النقض نفسها بأنه إجراء مرذول ال 
 أال لتدعيم أدله قائمه فعال وليس للبحث عن أدله 


 

ذلك أن احلكم املطعون فيه أدان الطاعن عن جريمة الرشوة باعتباره مرتشيا   
ه أداء عمل من أعامل وظيفة الطاعن هو إسناد تنفيذ وحدد احلكم مقابل الرشوة بأن

عدد من املرشوعات اإلنشائية اخلاصة بمصلحه امليكانيكا والكهرباء إىل رشكتي 
املتهمني اخلامس والسادس ودلل عىل هذا املقابل بام اعرتف به كال من املتهمني 

 حتى ١٩ من احلكم ثم من صفحة ١٠ص ( املذكورين بتحقيقات النيابة العامة 
 ) منه ٢٢صفحه 

وهذا من احلكم الطعني قصور وخطأ يف اإلسناد ذلك أن أيا من املتهمني   
اخلامس والسادس مل يقل يف اعرتافه بالتحقيقات أن مقابل الرشوة املزعومة هو أن 
يسند الطاعن لرشكة كال منهام تنفيذ عدد من املرشوعات اإلنشائية اخلاصة بمصلحة 

 وإنام قاال أن املقابل املزعوم يف هذا الصدد هو إدراج اسمي امليكانيكا والكهرباء
رشكتيهام يف املناقصات املحدودة التي تطرحها املصلحة مما يفصح عن عدم فهم 
املحكمة للواقع يف الدعوى وعن أقامة حكمها عىل دعامة غري صحيحة مما يبطله 

ذلك استناد احلكم إىل البتنائه عىل أساس فاسد ال اصل له يف األوراق وال يغري من 
 أدلة أخري وذلك طبقا ملبدأ تساند األدلة يف املواد اجلنائية 

 ) القضائية٤٣ لسنه ١١٧٣ طعن رقم ٢ قاعدة رقم ١٦ ص ٢٥ س ١٣/١/١٩٧٤نقض جنائي ( 

 
لتدليل عىل ثبوت هتمة ذلك أن من بني ما ركن إليه احلكم الطعني يف ا  

 منه ١٠ص ( االرتشاء يف حق الطاعن ما                          قرره الطاعن يف التحقيقات 
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من أن املتهم السادس حممد عبد املنعم سليامن غايل قدم له يف  ) ٢٤ و ٢٣ثم ص 
يق السيارة حقيبة بالستيكية كانت بحوزته مع انه بالرجوع إىل أقوال الطاعن يف التحق

ال نجد أثرا هلذا القول مما يبطل احلكم إلقامته عىل دعامة غري صحيحة وأبتنائه عىل 
أساس فاسد وال يغري من ذلك استناده إىل أدلة أخري وذلك طبقا ملبدأ تساند األدلة 

 يف املواد اجلنائية 
فضال عن أن الثابت يف حمرض الضبط أن احلقيبة البالستيكية التي كانت حتوي   
 ألف جنيه ضبطت يف حوزة املتهم السادس وبني قدميه وليس يف حوزة ١٥٠لـمبلغ ا

 الطاعن 
 

قىض احلكم الطعني بمصادرة السيارة املرسيدس املضبوطة وذلك استنادا إىل   
ن حمال جلريمة الرشوة  من قانون العقوبات مع أن السيارة ذاهتا مل تك١١٠نص املادة 

التي دان احلكم الطاعن هبا وكل ما أثبته احلكم هو أن املتهم اخلامس عصام امحد 
 ١١٠يونس سدد من ثمنها مبلغا من النقود وليس الثمن بالكامل حالة كون املادة 

عقوبات تشرتط أن تنصب املصادرة عىل ما يدفعه الرايش أو الوسيط عىل سبيل 
كم بمخالفه القانون واخلطأ يف تطبيقه فضال عن القصور وهو ما الرشوة مما يعيب احل

 يستوجب نقضه
 

وهو بصدد إيراد مؤدي شهادة الشاهدة التاسعة أمال ( ذلك أن احلكم الطعني   
حممد حمروس مدير عام احلسابات بمصلحة امليكانيكا والكهرباء والتي تساند إىل 

 أن املتهم اخلامس " - من احلكم ١٧ ص -نقل عنها قوهلا ) ادهتا يف إدانة الطاعن شه
كان يف سبيله لرصف احد املستخلصات ولكنها اكتشفت وجود تواريخ متباينة عليه 
وكانت يف سبيلها لتعليه هذا املستخلص ألهنا مل تستطع أن تتبني يف أي سنة مالية متت 
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ص أال أن املتهم اخلامس إعرتض عىل ذلك فعرضت األعامل الثابتة بذلك املستخل
  " فتم رصف املستخلص فورا- الطاعن هنا -األمر عىل املتهم األول 

وهذا من احلكم الطعني مشوب بخطأ جسيم يف اإلسناد يبطل احلكم   
 ويستوجب نقضه 

ذلك أنه وإن كان احلكم مل يبني يف أية مرحله من مراحل الدعوى قالت   
عة أمال حممد حمروس مثل هذا الكالم الذي نقله احلكم عنها أال انه الشاهدة التاس

بالرجوع إىل حمارض جلسات املحاكمة نجد أن الشاهدة املذكورة مثلت أمام املحكمة 
ومل يثبت عىل لساهنا أهنا )  من حمارض اجللسات ٤٠ص  ( ٢/١١/٢٠٠٢بجلسة 

دة املذكورة يف حتقيقات النيابة قالت مثل هذا القول كام وانه بالرجوع إىل أقوال الشاه
العامة ال نجد أيضا أي أساس ملا نقله احلكم عنها وإنام نجد العكس وهو قوهلا أهنا 

 التي يرأسها الشاهد السابع -أعادت املستخلص املشار إليه إىل إدارة املرشوعات 
 بغيه حتديد التاريخ الصحيح للمستخلص وان اجلهة التي قامت -فيكتور فارس 

 ديل تاريخ املستخلص هي إدارة املرشوعات ومل يكن الطاعن أي دخل يف ذلك كله بتع


 
فلقد كان من بني أسانيد احلكم املطعون فيه يف إدانة الطاعن بجريمة الرشوة   

 أن األوراق جاءت مشبعه بوجود توافق ")  منه ٤٢ و ٤١ص ( بوصفه مرتشيا قوله   
 واملتهمني اخلامس والسادس اللذين - الطاعن هنا -وتفاهم كبري بني املتهم األول 

 قدما له الرشاوى موضوع االهتامات املسندة إليه
وىف هذا خمالفه للقانون وخطأ يف تطبيقه وفساد يف االستدالل وذلك ملا هو   

 جريمة الرشوة ال تتم أال بانعقاد االتفاق غري مقرر يف قضاء حمكمه النقض من أن
  بني الرايش واملرتيش أو الوسيط بينهام يف ذلك - وليس التوافق -املرشوع 
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 لسنة ٩٢٤٠ طعن رقم ١١١/٢ قاعدة رقم ٧٢٧ ص ٤٨ س ٢/٧/١٩٩٧نقض جنائي ( 
 ) القضائية ٦٥

 بمبدأ وال يقيل احلكم الطعني من عثرته تسانده إىل أدلة أخري وذلك عمال  
 تساند األدلة يف املواد اجلنائية 

 

 وعام أثاره الدفاع ")  منه ٤٦ و ٤٥ص ( فلقد قال احلكم الطعني يف مدوناته   
الطاعن ( األول انه مل يتم ضبط مبلغ النقود الذي ضبطته النيابة العامة يف حوزة املتهم 

مردود بان املحكمة تطمئن إىل صحة هذه الواقعة متاما عىل ضوء أن النيابة العامة ) 
وهي جزء أصيل من السلطة القضائية هي التي بارشت إجراءات الضبط وان البني 

( من سري تلك اإلجراءات أن املبلغ املضبوط كان رشوة طلبها املتهم األول       
 )الطاعن 
رر يف قضاء حمكمه النقض أن املحكمة ال تلتزم بالرد عىل كل دفاع ومن املق  

موضوعي يثريه املتهم إكتفاء بأخذها بأدلة اإلدانة أال أهنا إذا تعرضت بالرد عىل الدفاع 
 وجب أن يكون ردها صحيحا مستندا إىل ما له أصل يف األوراق 

 ٤٣ لسنه ٨٠٤ طعن رقم ٤ قاعدة رقم ٢٣ ص ٢٥ س ١٤/١/١٩٧٤نقض جنائي ( 
 )القضائية 

ملا كان ذلك وكان رد احلكم الطعني عىل دفاع الطاعن عىل نحو ما سلف   
إيراده غري سائغ وال يصلح ردا ومشوب بالفساد يف االستدالل ذلك أن القول بان 
النيابة العامة هي التي ضبطت مبلغ النقود ال يتأدى منه القول الذي ذهب إليه احلكم 

طلبها الطاعن فضال عام شاب قول احلكم يف أن هذا الصدد من أن املبلغ كان رشوه 
قصور حني قال أن البني من سري اإلجراءات أن املبلغ املضبوط كان رشوة طلبها 
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الطاعن حيث مل يوضح احلكم تلك اإلجراءات ومسارها الذي جعل املحكمة 
عيب احلكم تستخلص منها أن املبلغ املضبوط كان رشوه طلبها الطاعن وكل ذلك مما ي

 ويستوجب نقضه 
فضال عن أن ما أورده احلكم الطعني يف مدوناته عىل نحو ما سلف ينبىء عن   

اختالل فكرة احلكم عن عنارص واقعه الرشوة وعدم استقرارها يف عقيدة املحكمة 
االستقرار الذي جيعلها يف حكم الوقائع الثابتة مما يعيبه ويمتد به أثر العيب ليشمل 

 ملها وهو ما يستوجب نقض احلكم الواقعة بأك
 لسنه ١٢٦٥١ طعن رقم ٨٠/٣ قاعدة رقم ٥٧٥ ص ٤٧ س ٥/٥/١٩٩٦نقض جنائي ( 

 ) القضائية ٦٤
 

فقد دفع املدافع عن الطاعن الدعوى بأنه بفرض صحة الوقائع التي رواها   
فهي ال تعترب رشوه وربام ترشح ) خاصة واقعه الضبط ( والسادس املتهامن اخلامس 

 الن تكون مكافأة الحقة أو نصب 
 منه أال انه ٣٢وعىل الرغم من أن احلكم الطعني حصل هذا الدفع يف صفحه   

 مل يتناوله بأي رد مما يصمه باإلخالل بحق الدفاع 
لدعوى ذاهتا فضال عن أن الدفع املذكور صحيح وله إسناده من أوراق ا  

بالنسبة لعديد من الواقعات املقول هبا من لدن املتهمني اخلامس والسادس حيث ذكر 
كال منهام انه كان يقدم مبالغ أو عطايا للطاعن بعد أدائه العمل الذي يف مصلحه املتهم 

ومن بني ( املذكور وذلك دون طلب من الطاعن أو إتفاق مسبق معه عىل ثمة رشوة    
 وحول  B.M.W تلك التي رواها املتهم اخلامس حول كامليات السيارة الـهذه الوقائع

واقعه عملية مسجد وصيف املؤقتة وما رواه املتهم السادس حول واقعه الضبط حيث 
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قال إن املقابل هو تسليمه موقع عملية الغربانيات وتبني أن الطاعن كان قد أمر فعال 
 ) قبل الواقعة بأيام بتسليم املوقع له 

: وهذا هو املعني الذي جلته حمكمه النقض يف واحد من أهم أحكامها بقوهلا   
 ١٠٤ و ١٠٣ ملا كان الفرق األسايس بني جريمة الرشوة املنصوص عليها يف املادتني "

 من ذات القانون أن ١٠٥من قانون العقوبات وجريمة املكافأة الالحقة املؤثمة باملادة 
تفية يف املكافأة الالحقة يف حني أهنا هي جوهر الرشوة فكرة االجتار بأعامل الوظيفة من

ذلك أن هذا االجتار يفرتض بالرضورة تعليق القيام بالعمل أو االمتناع عنه أو 
اإلخالل به عىل املقابل وهذا التعليق أو الربط هو الذي جيعل من املقابل ثمنا للعمل 

 هذا العمل أما إذا قام الوظيفي ويسمح تبعا لذلك بالقول بان املوظف قد اجتر يف
املوظف بالعمل مستلهام واجبات وظيفته وحتققت بالطريق املرشوع مصلحة صاحب 
احلاجة الذي رأي اعرتافا بفضله أن يقدم إليه مكافأة أو وعدا هبا فقبلها فان الفعل ال 

 من قانون العقوبات ملا وقع ١٠٥يعد رشوه لتخلف معني االجتار ولوال نص املادة 
ه عقاب وىف ضوء هذا الفرق فان ضابط التمييز بني الرشوة واملكافأة الالحقة من أجل

أن الرشوة بام تنطوي عليه من نية االجتار بالوظيفة تفرتض اتفاقا بني املوظف 
وصاحب احلاجة سابقا أو معارصا للعمل الوظيفي ولو أرجىء تنفيذه إىل ما بعد 

داء هذا العمل يف الصورة التي تريض االنتهاء من ذلك العمل أو علق تنفيذه عىل أ
صاحب احلاجة أما املكافأة الالحقة فتفرتض انه مل يكن ثمة اتفاق من هذا القبيل 

 سابق أو معارص للعمل وإنام انعقد االتفاق ابتداء عقب االنتهاء من العمل 
 طعن رقم ٨٠/١ قاعدة رقم ٥٧٥ ص ٤٧ س ١٩٩٦ مايو سنة ٥نقض جنائي ( 

 )لقضائية  ا٦٤ لسنة ١٢٦٥١
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يبني من أسباب الطعن أن احلكم املطعون فيه مرجح نقضه بإذن اهللا تعايل   
 حسبام يتضح من حتسس ظاهر تلك األسباب 

وال مراء يف أن استمرار تنفيذ هذا احلكم يلحق بالطاعن أبلغ األرضار التي ال   
ه بني أقرانه وبني أهله وذويه بل يمكن تداركها سواء يف حريته املسلوبة أو يف سمعت

وبني الناس أمجعني وكل ذلك حيفز لطلب وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه مؤقتا عمال 
 بشان حاالت وإجراءات الطعن ١٩٥٩ لسنه ٥٧ مكررا من القانون رقم ٣٦باملادة 

 واملعدلة بالقانون ١٩٨١ لسنه ١٧٣أمام حمكمه النقض املضافة بالقرار بقانون رقم 
  ١٩٩٢ لسنه ٢٣م رق

 ومن اجل كل ما تقدم 
يطلب الطاعن وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه مؤقتا حلني الفصل يف طعنه ثم   

احلكم بقبول الطعن شكال وىف املوضوع بنقض احلكم املطعون فيه والقضاء برباءة 
 الطاعن مما اسند إليه أو بنقض احلكم املطعون فيه واإلحالة مع األمر باإلفراج عىل

 الطاعن 
 واهللا غالب عيل أمره               
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 باسم الشعب 
 حمكمه النقض 

 )ب(االثنني  ـ  الدائرة اجلنائية 
 

نائب         حسن محزة / املؤلفة برئاسة السيد املستشار
 رئيس املحكمة 

وحييي   الغايشوعاصم     وهاين حنا  فتحي حجاب / السادة املستشارين وعضوية 
 حممود 

 نواب رئيس املحكمة                                                                                                 
 أسامة عباس / وحضور رئيس النيابة العامة لدي حمكمة النقض السيد

 ارشف حممود / وأمني الرس السيد
 قر املحكمة بمدينه القاهرة يف اجللسة العلنية املنعقدة بم

  م ٢٠٠٤ من مارس سنة ٢٢ هـ املوافق ١٤٢٥يف يوم االثنني غره صفر سنه 

 أصدرت احلكم اآليت 
 وبجدول املحكمة برقم ٢٠٠٣ لسنه ٣٧٣٩١يف الطعن املقيد يف جدول النيابة برقم 

  القضائية ٧٣ لسنه ٣٧٣٩١

 املرفوع من 
 حسني حممد عبد الرمحن 

 مد مصطفى عبد اللطيف حم
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 حمكوم عليهم             بشاي فؤاد بشاي 
 ارشف جالل صالح مرسى 

 هشام حسني عبد الرمحن 
 عنايات عبد الفتاح حممود إبراهيم 

 ضــــــــد 
   النيابة العامة 

 الوقائع 
 عبد -٢) طاعن( حسني حممد عبد الرمحن -١اهتمت النيابة العامة كال من   

 ارشف -٤) طاعن ( بشاي فؤاد بشاي فرج  - ٣) طاعن ( اللطيف حممد مصطفى 
 حممد عبد املنعم -٦ عصام امحد يونس خلف -٥) طاعن (جالل صالح مرسى 

 -٩) طاعن (  هشام حسني عبد الرمحن -٨ نريمني امحد  عبد احلميد -٧سليامن غايل 
 لسنه ١٩٤٣يف القضية اجلنائية رقم ) طاعنه(عنايات عبد الفتاح حممود إبراهيم 

بأهنم يف خالل  ) ٢٠٠٢ لسنه ٥٦٨املقيدة باجلدول الكيل برقم ( نه نرص  مدي٢٠٠٢
 - بدائرة قسم ثاين مدينه نرص ٢٠٠٢ من مارس سنه ٢٦ وحتى ١٩٩٩الفرتة من عام 

 بصفته موظفا عموميا رئيس مصلحة -١: املتهم األول : أوال : حمافظه القاهرة 
ائية والري طلب لنفسه ولغريه واخذ امليكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة املوارد امل

عطايا ألداء عمل من أعامل وظيفته بان طلب من املتهم اخلامس مبالغ مالية قدرها 
مليون مائتان واثنا عرش ألف جنيه اخذ منها مبلغ ثامنامئة وستة وأربعني ألف جنيه 

ألف واألجهزة الكهربائية املبينة وصفا بالتحقيقات والبالغ قيمتها سبعه وستون 
ومائتان جنيه ومبلغ مائه ومخسة ومخسني ألف جنيه من قيمه السيارتني املوضحتني 
باألوراق عىل سبيل الرشوة مقابل إسناد تنفيذ عدد من املرشوعات اإلنشائية اخلاصة 
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بمصلحة امليكانيكا والكهرباء لرشكته ورصف مستحقاته لدي تلك اجلهة عن 
بصفته موظفا عموميا رئيس مصلحة :  الثاين املتهم: املرشوعات التي نفذها ثانيا 

امليكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة املوارد املائية والري طلب واخذ عطايا ألداء عمل 
من أعامل وظيفته بان طلب واخذ من املتهم اخلامس مبلغ عرشين ألف جنيه 

حقيقات واألجهزة الكهربائية واملنقوالت واملشغوالت الذهبية املبينة وصفا بالت
والبالغ قيمتها ستة وتسعون ألف جنيه عىل سبيل الرشوة مقابل تنفيذ عدد من 
املرشوعات اإلنشائية اخلاصة ملصلحه امليكانيكا والكهرباء لرشكته ورصف مستحقاته 

 بصفته موظفا عموميا -١املتهم الثالث : لدي تلك اجلهة عن األعامل التي نفذها ثالثا 
راسات والتصميامت بمصلحه امليكانيكا والكهرباء طلب من مدير اإلدارة العامة للد

املتهم اخلامس األجهزة الكهربائية املبينة وصفا بالتحقيقات والبالغ قيمتها أربعة أالف 
ومائه جنيه وتنفيذ أعامل إنشائية بفيال مملوكه له بمدينه الرشوق قيمتها مخسه وعرشون 

ندسية اخلاصة باملرشوعات التي ينفذها ألف جنيه وذلك مقابل اعتامده الرسومات اهل
ملصلحه امليكانيكا والكهرباء وتسهيل رصف مستحقاته لدي تلك اجلهة عن اإلعامل 

 بصفته سالفة البيان قبل من املتهم اخلامس مبالغ مالية قدرها تسعه -٢التي نفذها هلا 
د وثالثون ألف جنيه مقابل ما أداه له من عمل من أعامل وظيفته وهو اعتام

مستخلصاته املستحقة عن املرشوعات التي نفذها جلهة عمله ومتكينه من رصف 
بصفته : املتهم الرابع : قيمتها وكان ذلك بقصد مكافأته وبغري اتفاق مسبق رابعا 

موظفا عموميا مهندسا باإلدارة العامة للدراسات والتصميامت بمصلحه امليكانيكا 
ن أعامل وظيفته بان طلب واخذ من املتهم والكهرباء طلب واخذ عطايا ألداء عمل م

اخلامس مبالغ مالية وعطايا قدرها ثالثون ألف جنيه عىل سبيل الرشوة مقابل اعتامد 
مستخلصاته عن املرشوعات التي نفذها جلهة عمله وتسهيل رصف مستحقاته لدهيا 

وظائفهم قدم عطايا ملوظفني عموميني ألداء أعامل من أعامل : املتهم اخلامس : خامسا 



 نقابة املحامني باجليزة  ١٦٨   

 
 

بان قدم للمتهمني من األول وحتى الرابع املبالغ املالية والعطايا املبينة باالهتامات 
السابقة عىل سبيل الرشوة مقابل إسناد تنفيذ عدد من املرشوعات اإلنشائية اخلاصة 
بمصلحه امليكانيكا والكهرباء لرشكته ومتكينه من رصف قيمه تنفيذ تلك األعامل 

قدم عطايا ملوظف عمومي ألداء عمل من أعامل وظيفته بان : دس سادسا املتهم السا
قدم للمتهم األول مبالغ مالية قدرها أربعامئة ومخسة ومخسون ألف جنيه عىل سبيل 
الرشوة مقابل إسناد تنفيذ عدد من املرشوعات اخلاصة بجهة عمله لرشكته ورصف 

: املتهمة السابعة : بعا قيمه مستخلصاته املستحقة عن اإلعامل التي نفذها منها سا
اشرتكت بطريقي االتفاق واملساعدة مع املتهم اخلامس يف ارتكاب جريمة تقديم 
الرشوة للمتهم األول بان اتفقت معه عىل تقديم مبالغ مالية وعطايا عينيه للمتهم 
املذكور عىل سبيل الرشوة وساعدته يف ذلك بمده بمعلومات تتعلق باملرشوعات 

تنفيذ من قبل جهة عملها والتي قدمت الرشوة إلسنادها إىل رشكته املزمع طرحها لل
وإجراءات رصف مستحقاته عن األعامل التي نفذها فتمت اجلريمة بناء عىل هذا 

 اشرتك بطريقي االتفاق واملساعدة -١: املتهم الثامن : االتفاق وتلك املساعدة ثامنا 
بان اتفق معه عىل :  بالتهمة أوال مع املتهم األول يف ارتكاب جريمة الرشوة املبينة

ارتكاهبا بطلب مبالغ مالية وعطايا عىل سبيل الرشوة من املتهم اخلامس وساعده يف 
 مالكي اجليزة التي ٣٢٨٨٦٠ذلك بان بارش إجراءات رشاء السيارة املرسيدس رقم 

 قدم املتهم اخلامس من قيمتها مبلغ مائه ألف جنيه عىل سبيل الرشوة فتمت اجلريمة
 عني ألخذ عطايا طلبت وقدمت ملوظف -٢بناء عىل هذا االتفاق وتلك املساعدة 

عمومي عىل سبيل الرشوة مع علمه بذلك بان قبل وأخذ املتهم اخلامس مبلغا وقدره 
: مخسة وستني ألف جنيه طلبها املتهم األول عىل سبيل الرشوة وعينه ألخذها تاسعا 

اخفيا شيئا متحصال من جناية مع علمهام بذلك  : املتهم الثامن أيضا واملتهمة التاسعة
 مالكي اجليزة وقاما برتخيصها باسم التاسعة ٣٢٨٨٦٠بان تسلام السيارة رقم 
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وأخفاها املتهم الثامن يف احد اجلراجات مع علمهام بكوهنا متحصله من جناية رشوة 
تهم طبقا للقيد املتهم األول وإحالتهم إىل حمكمه امن الدولة العليا بالقاهرة ملعاقب

 والوصف الواردين بأمر اإلحالة 
 عمال باملواد ٢٠٠٣ من مايو سنه ٢١واملحكمة املذكورة قضت حضوريا يف   

 من قانون ١١٠ ، ١٠٨ مكرر ، ١٠٧ ، ١٠٥ ، ١٠٣ مكرر ، ٤٤ثانيا ، ثالثا ، /٤٠
الرابع  من ذات القانون بالنسبة للمتهمني من الثاين إىل ١٧العقوبات مع إعامل املادة 

بمعاقبة املتهم األول حسني حممد    عبد الرمحن باإلشغال : والثامن والتاسعة أوال 
الشاقة املؤبدة عام أسند إليه من اهتام ثانيا بمعاقبه املتهم الثاين عبد اللطيف حممد 

: مصطفى عسكر باإلشغال الشاقة مدة سبع سنوات عام أسند إليه من اهتام ثالثا 
ثالث بشاي فؤاد بشاي فرج باإلشغال الشاقة مدة مخس سنوات عام بمعاقبة املتهم ال

بمعاقبة املتهم الرابع أرشف جالل صالح مريس باإلشغال : أسند إليه من اهتام رابعا 
بإعفاء كل من املتهمني : الشاقة مدة ثالث سنوات عام أسند إليه من اهتام خامسا 

نعم سليامن غايل من العقاب اخلامس عصام أمحد يونس خلف والسادس حممد عبد امل
بمعاقبة املتهم الثامن هشام حسني حممد عبد الرمحن باإلشغال الشاقة مدة : سادسا 

بحبس املتهمة التاسعة عنايات عبد : عام أسند إليه من اهتام سابعا   مخس سنوات 
اءة برب: الفتاح حممود إبراهيم سنتني مع الشغل والنفاذ عام أسند إليها من اهتام ثامنا 

بتغريم كل من : املتهمة السابعة نريمني امحد عبد احلميد عام أسند إليها من اهتام تاسعا 
بمصادرة : املتهمني األربعة األوائل واملتهم الثامن مبلغ ألف جنيه لكل عارشا 

السيارتني املضبوطتني واألجهزة الكهربائية املضبوطة وكذا مبلغ مائه ومخسني ألف 
 تهم األول جنيه املضبوط مع امل

فطعن املحكوم عليه األول والثاين والثالث والرابع والثامن والتاسعة يف هذا   
 ٢٠٠٣ من يوليو سنه ١٢ والتاسعة يف ٢٠٠٣ مايو سنة ٢٧احلكم بطريق النقض يف 
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وقدمت عرش مذكرات بأسباب الطعن األوىل  والثانية عن املحكوم عليه الثالث يف 
لبيب معوض املحامي / وقعا عيل األوىل من األستاذ م٢٠٠٣ من يوليه سنة ١٦ ، ١٣

حسني عبد اجلواد مجعه املحامي والثالثة والرابعة عن / وعىل الثانية من األستاذ
/  موقعا عليهام من األستاذين ٢٠٠٣ من يوليه سنه ١٧املحكوم عليها السادسة يف 

دسة عن حسني عبد احلميد معوض وسعيد امحد سعيد املحاميني واخلامسة والسا
/  موقعا عيل األوىل من األستاذ٢٠٠٣ من يوليه سنه ٢٠ ، ١٩املحكوم عليه األول يف 

حسني عبد احلميد / فريد عباس حسن الديب املحامي وعىل الثانية من األستاذ
 موقعا عليها من ٢٠٠٣ من يوليه سنه ١٩معوض والسابعة من املحكوم عليه الثاين يف 

 ، ١٩والثامنة والتاسعة عن املحكوم عليه اخلامس يف رجائي عطية املحامي /األستاذ
حسني عبد احلميد معوض /  موقعا عىل األوىل من األستاذ٢٠٠٣ من يوليه سنه ٢٠

حممد لطيف مصطفى فهمي املحامي والعارشة عن / املحامي وعىل الثانية من األستاذ
كامل عبد / ستاذ موقعا عليها من األ٢٠٠٣ من يوليه سنه ٢٠املحكوم عليه الرابع يف 
 احلليم مندور املحامي 

 وبجلسة اليوم سمعت املحكمة املرافعة عىل ما هو مبني بمحرض اجللسة   

 ة ـكمـمحـال
بعد اإلطالع عىل األوراق وسامع التقرير الذي تاله السيد املستشار املقرر   

 واملرافعة وبعد املداولة 
 انون من حيث أن الطعن قد استوىف الشكل املقرر يف الق  
حيث انه مما ينعاه الطاعنان األول حسني حممد عبد الرمحن والثاين عبد   

اللطيف حممد مصطفي عسكر عىل احلكم املطعون فيه انه إذ داهنام بجريمة الرشوة قد 
شابه اإلخالل بحق الدفاع ذلك أن الدفاع عنهام طلب مناقشة املتهمني اخلامس 

عهم كشهود إثبات أال أن املحكمة التفتت والسادس والسابعة املعرتفني عليهم وسام
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عن هذا الطلب وإطرحته بام ال يسوغه والتفتت عن طلب الطاعن األول ضبط 
 المكان " منري مسعود وحممد طه "شاهدي النفي املعلنني لشخصهام من قبل الدفاع 

سامعهام وردت عىل هذا الطلب بام ال يصلح ردا مما يعيب احلكم املطعون به 
 نقضه ويستوجب 

 أن املدافع عن ٤/٢/٢٠٠٣وحيث أن البني من مطالعه حمرض جلسة   
الطاعن األول طلب سامع املتهمني املعرتفني باعتبارهم شهود إثبات وصمم الطالب 

 ١٩/٢/٢٠٠٣يف ختام مرافعته كام أن الدفاع عن الطاعن الثاين متسك بجلسة 
لإلثبات وانتهت املحكمة بعد بمناقشة املتهم اخلامس املعرتف عليه باعتباره شاهدا 

املداولة إىل رفض الطلب رصاحة واثبت ذلك بمحرض اجللسة وهو ما يغلق عليه باب 
 أن أيا من هؤالء "معاودة التمسك به وقد اطرح احلكم املطعون فيه ذلك الدفاع بقوله 

مني املتهمني الثالثة إذا أبدي يف التحقيقات أقواال ضد املتهم األول فان هؤالء املته
الثالثة قد عرضوا عيل املحكمة كمتهمني ومل حتلفهم النيابة العامة اليمني بتحقيقاهتا 

 مكررا عقوبات ال ١٠٧وما يقال أهنم معفون من العقاب بالنص الترشيعي يف املادة 
يغري من صفه احدهم وال جيعلهم يف مركز الشهود وان كانت أقوال كل منهم تشكل 

أقواهلم من باقي املتهمني ومن بينهم املتهم األول فهو دليل دليال قبل ما انصبت عليه 
ال يصلح وحده لإلدانة وإنام يعد من قبيل الدليل الناقص الذي البد أن يتساند مع 
األدلة الكاملة وتقترص قوته التدليلية عىل انه يكمل هذه األدلة ملا كان ذلك وكان من 

ألمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول املقرر أن أقوال متهم عىل أخر هي يف حقيقة ا
 من ٢٨٩عليها يف اإلدانة متي وثقت فيها وارتاحت إليها وكان األصل املقرر يف املادة 
 من ٣٨١قانون اإلجراءات اجلنائية الواجبة اإلعامل أمام حماكم اجلنايات عمال باملادة 

 الذي جتريه ذات القانون أن املحاكمة اجلنائية جيب أن تبني عىل التحقيق الشفوي
املحكمة باجللسة وتسمع فيه الشهود مادام ذلك ممكنا حمصال هذه العقيدة من الثقة 
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التي توحي به أقوال الشاهد أو ال توحي ومن ثم التأثري الذي حتدثه هذه األقوال يف 
نفسه وهو ينصت إليها متفرسا يف حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة واستقامته 

اوغته واضطرابه وهي من األمور التي تعني القايض يف تقدير أقواله ورصاحته أو مر
حق قدرها وال جيوز االفتئات عىل هذا األصل الذي افرتضه الشارع ألية علة مهام 
كانت أال بتنازل اخلصوم رصاحة أو ضمنا ذلك الن املحكمة هي املالذ األخري الذي 

جه الصحيح وإال انتفت اجلدية يف يتعني أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها عىل الو
املحاكمة وأنغلق باب الدفاع يف وجه طارقه بغري حق وهو ما تأباه العدالة اشد اإلباء 
وقد قام عىل هدي هذه املبادىء حق املتهم يف الدفاع عن نفسه وأصبح حقا مقدسا 

 ويؤذي يعلو عىل حقوق اهليئة االجتامعية التي ال يفيدها تربئه مذنب بقدر ما يؤذهيا
العدالة معا إدانة بريء ملا كان ذلك وكانت املحكمة قد انتهت إىل إدانة الطاعنني 
األول والثاين استنادا إىل اطمئناهنا ألقوال املتهمني اخلامس والسادس والسابعة دون 
أن جتيبهام إىل طلب سامع أقوال املتهمني سالفى الذكر كشهود إثبات ومناقشتهم وكان 

طلبا جوهريا لتعلقه بواقعات الدعوى مما كان يتعني عىل املحكمة هذا الطلب يعد 
إجابته إلظهار وجه احلق فيها وال يقبل منها ما أوردته من تعليل لرفض إجابته ذلك 
بان القانون يوجب سؤال الشاهد أوال ثم بعد ذلك حيق للمحكمة أن تبدي ما تراه يف 

عها املحكمة وحيق للدفاع مناقشتها بام شهادته الحتامل أن جتىء هذه الشهادة التي تسم
يقنعها بحقيقة قد يتغري هبا وجه الرأي يف الدعوى كام ال يصح مصادرة حق الدفوع يف 
ذلك بدعوى أن املطلوب سامع شهادهتم من املتهمني الذين سمعتهم النيابة بغري 
 حلف يمني وان إعفاءهم من العقاب ال جيعل منهم شهودا وان أقواهلم ال تصلح

وحدها لإلدانة لعدم استطاعه الدفاع أن يتنبأ سلفا بام قد يدور يف وجدان قاضيه 
عندما خيلو إىل مداولته ملا كان ذلك فإن احلكم املطعون فيه يكون معيبا باإلخالل بحق 
الدفاع وبطالن اإلجراءات ملا كان ذلك وكان البني من اإلطالع عىل حمرض جلسة 
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للطاعن األول بإعالن شاهدي النفي منري  أن املحكمة رصحت ٢٤/١٢/٢٠٠٢
 وبتلك اجللسة قدم الدفاع ١٨/١/٢٠٠٣مسعود وحممد طه عبد الرمحن جللسة 

 من قانون ٢٧٩إعالهنام لشخصهام أال أهنام مل حيرضا وطلب تطبيق نص املادة 
اإلجراءات اجلنائية بأن تأمر املحكمة بالقبض عليهام وإحضارمها وأرص يف ختام 

 هذا الطلب إال أن املحكمة رفضت هذا الطلب وفصلت يف الدعوى دون مرافعته عىل
سامعهام وعللت هذا الرفض بقوهلا أنه مل يقم يف يقينها ما يدل عيل أن هناك حالة 
رضورة لذلك ومل يبني الدفاع الوقائع التي يطلب سامع شهادهتام بشأهنا وماهية 

 أدلة الثبوت أن النيابة العامة مل رضورة سامع هذه الشهادة كام أن الثابت من قائمة
تركن إىل أقوال أى منهام ولو يف مالحظتها التي أوردهتا هبذه القائمة لإلستدالل عيل 
ثبوت اإلهتام قبل املتهم األول وحتى قبل غريه املتهمني وهذا الذي ذهب إليه احلكم 

من أن األصل فضال عن إخالله بحق الدفاع قد شابه فساد يف االستدالل ملا هو مقرر 
يف األحكام اجلنائية أن تبني عىل التحقيق الشفوي الذي جتريه املحكمة يف اجللسة 
وتستمع فيه للشهود مادام سامعهم ممكنا وال جيوز االفتئات عىل هذا األصل الذي 
افرتضه الشارع يف قواعد املحاكمة ألية عله مهام كانت أال بتنازل اخلصوم رصاحة أو 

لعدالة اجلنائية من ختويل اخلصوم مجيعا حقوقا متساوية من حيث ضمنا ملا تقضيه ا
تقديم األدلة ومواجهتها مما غدا معه احد األسس اجلوهرية للمحاكمة اجلنائية حق 
للطاعن يف مواجهه األدلة التي تقدمها النيابة العامة إثباتا للجريمة واحلق يف دحضها 

لشاهدين ال جيعل من سامعهام أمر غري بأدلة النفي التي يقدمها كام أن عدم حضور ا
ممكن إذ كان عىل املحكمة أن تنتظر حضورمها وتسمعهام يف جلسة أخري وان تتخذ 
من جانبها كافه الوسائل املمكنة إلحضارمها وسامع شهادهتام مادام مل يثبت تعذر ذلك 

قام أما وأهنا مل تستجيب لطلب الطاعن سامع شاهديه اللذين رصحت له بإعالهنام و
بذلك ومتسك بسامعهام يف ختام مرافعته ومل يثبت انه امتنع عليها سامعهام فان حكمها 
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يكون معيبا أيضا باإلخالل بحق الدفاع ملا كان ما تقدم فانه يتعني نقض احلكم 
املطعون فيه واإلعادة بالنسبة للطاعنني األول والثاين وكذلك بالنسبة لباقي الطاعنني 

 سري العدالة دون حاجه لبحث سائر أوجه الطعن األخرى لوحده الواقعة وحسن 

 فلهذه األسباب 
حكمت املحكمة بقبول الطعن شكال وىف املوضوع بنقض احلكم املطعون فيه   

وإعادة القضية إىل حمكمه امن الدولة العليا بالقاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة 
 أخري بالنسبة جلميع الطاعنني 

  رئيس املحكمة نائب          أمني الرس   
  



  
 
 

 حمكمه النقض 
 الدائرة اجلنائية

 مذكرة باسباب الطعن بالنقض 
 طــــــاعن                   عبد الفتاح عبد العزيز / مقدمه من 

محدي امحد خليفه املحامي بالنقض / وموطنه املختار مكتب االستاذ  
 عامره برج اجليزه القبىل 

 ضــــــــد
  عفاف عبد املنعم كشك -١
           مطعون ضدمها          عامه  النيابه ال-٢

 وذلك طعنا عىل احلكم 
 جنايات ٢٠٠٣ لسنه ٢٢٩٩٣الصادر من حمكمه جنايات اجليزة ىف القضيه رقم 

  كىل جنايات اجليزة٢٠٠٣ لسنه ١٩٣٥العجوزه واملقيده برقم 
  والقاىض ىف منطوقه ٠٠ ٥/٥/٢٠٠٤والصادر بجلسه 

 حكمت املحكمه حضوريا 
 غيابيا للثالث لالول والثاين و

 ليه إسند ُأبمعاقبه امحد عىل حسن عىل بالسجن ملدة مخس سنوات عام :   اوال 
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بمعاقبه كال من عبد الفتاح عبد العزيز عبد الفتاح وصالح الدين عىل :   ثانيا
 ليهام إسند ُأسليامن بالسجن ملده ثالث سنوات عام 

منني للمدعيه باحلق املدين وىف الدعوي املدنيه بالزامهم بان يؤدوا متضا:   ثالثا
  عىل سبيل التعويض املؤقت ٢٠٠١مبلغ 

ني تلزمتهم بمصاريف الدعوأمصادره املحررات املزوره املضبوطه و:   رابعا
  املحاماهتعابأاجلنائيه واملدنيه ومبلغ مائتي جنيه مقابل 

 الوقائع 
رة قسم  بدائ١٩٩٩اهتمت النيابه العامه الطاعن واخران الهنم ىف غضون عام   

  حمافظة اجليزة -العجوزة 
 :اوال 

  املتهم االول -أ 
وهو ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا ىف حمرر رسمي هو   

 ب عام االهرام بجعله واقعة مزورة ىف صورة واقعة ١٩٩٧ لسنه ٥٥١التوكيل رقم 
ات صحيحة بطريق االصطناع بان انشأ املحرر سالف الذكر عىل غرار املحرر

واىل ) موكل ( الصحيحة بان نسبه زورا اىل مؤسسه مرص الرشق االقيص بصفتها      
 عنها عىل النحو املبني بالتحقيقات ) وكيال ( نفسه بصفته 

اشرتك بطريق املساعدة مع موظفني عموميني حسني النيه مها اميني رس   -ب 
  ،١١/٧/١٩٩٩جلسة جنح مرص اجلديدة اجلزئية املنعقدة بتاريخ 

 ىف ارتكاب تزوير ىف حمرر رسمي هو ٢٧/١١/١٩٩٩ ، ١٨/٩/١٩٩٩
 جنح ١٩٩٩ لسنه ٨٥٥٣ ، ٨٥٥٢ ، ٨٥٥١حمارض جلسات القضايا ارقام 

مرص اجلديدة حال حتريره املختص بوظيفته وذلك بجعلها واقعة مزورة ىف 
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بان مثل ىف تلك القضايا واثبت صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها 
مؤسسة مرص الرشق االقىص ا حضوره بصفته وكيال عن بمحارض جلساهت

 ٠٠واقر بالتصالح والتنازل عنها عىل غري احلقيقة ودون امني الرس ذلك 
 فوقعت اجلريمة بناء عىل تلك املساعده 

استعمل املحرر املزور موضوع التهمة االوىل بان قدمه اىل حمكمة مرص   -ج 
 حو الوارد بالتحقيقات اجلديدة اجلزئية مع علمه بتزويره عىل الن

 الطاعن واملتهم الثالث : ثانيا 
اشرتكا بطريقى االتفاق واملساعده مع املتهم االول عىل ارتكاب تزوير ىف   

موضوع (  ب عام االهرام النموذجي ١٩٩٧ لسنه ٥٥١حمرر رسمي هو التوكيل رقم 
ت الالزمه  فساعداه وامداه باملعلوما٠٠بان اتفقا معه عىل ذلك ) التهمه االويل

لتزويره واملثول به امام حمكمه جنح مرص اجلديده واقراره بالتخالص والتنازل عن 
 القضايا املقامه ضدمها فوقعت اجلريمه بناء عىل ذلك االتفاق وتلك املساعده

 الطاعن واملتهم االول : ثالثا 
 واملستحق ٨٩٧٨٤ارتكبا تزويرا ىف حمرر عرىف هو صور الشيكات ارقام   

 ٨٩٧٨٥ ، ٢٠/٩/١٩٩٩ واملستحق الدفع ىف ٧٩٨٧٢ ، ٣١/٨/١٩٩٦ىف الدفع 
 واملنسوب صدورها للثاين لصالح مؤسسه مرص ٣٠/٩/١٩٩٦واملستحق الدفع ىف 

الرشق االقيص بان اصطنعوها عىل غرار الشيكات االصليه الثالثه واملتداول قضيتها 
 مصلحه الطب امام حمكمه جنح مستانف الدقى وذلك عىل النحو الثابت بتقرير

 الرشعي قسم ابحاث التزييف والتزوير 
 املتهم االول : رابعا 

استعمل املحررات سالفه البيان وهو عامل بتزويرها بان قدمها ىف القضيه رقم   
  جنح مرص اجلديده ١٩٩٩ لسنه ٨٥٥٢
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 ، ٢١١ ، ٤١، ) ٣-٢(٤٠طالبت النيابه العامه معاقبه الطاعن واخران وفق املواد 
  من قانون العقوبات ٢١٥ ، ٢١٤ ، ٢١٣ ، ٢١٢

  ٥/٥/٢٠٠٤ قدم الطاعن للمحاكمه وبجلسه ٠٠وحيث 
 صدر احلكم 

 والزامه بان يؤدي بالتضامن مع ٠٠بمعاقبته بالسجن ملدة ثالث سنوات   
 ٠٠ عىل سبيل التعويض املؤقت ٢٠٠١املتهامن االخران للمدعيه باحلق املدين مبلغ 

 نائيه واملدنيه فضال عن الزامه باملصاريف اجل
 وملاكان 

هذا احلكم قد خالف القانون وقرص ىف اسبابه وافسد ىف استدالله فضال عن   
 فقد بادر الطاعن بالطعن عليه بالنقض من حمبسه بتاريخ ٠٠اخالله بحق الدفاع 

 وهو يستند ىف اسباب الطعن ٢٠٠٤ لسنة ١١٩ وقيد الطعن برقم ٣/٧/٢٠٠٤
 بالنقض ملايىل 

 اسباب الطعن
 القصور ىف التسبيب : السبب االول 

 :الوجه االول 
قصور حمكمه املوضوع ىف عدم احاطتها بواقعات االهتام املاثل عن   

 وعدم االملام ببياهنا وفقا للثابت باوراقها املطروحه عليها ٠٠برص وبصريه 
  واختالهلا وعدم استقرارها ىف عقيدهتا ٠٠ مما ادي اىل اضطراب صورهتا ٠٠

  ٠٠٠ي بدء بادىء ذ  
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انه ولئن كان من املقرر ىف املبادىء الفريده التى ارستها املحكمه العليا حمكمه   
النقض ان مالك االمر ىف فهم صوره الواقعه وحتصيل تصويرها معقود ملحكمه 

 وهو من ٠٠ حتصلها مما يطمئن له ضمريها ويرتاح اليه وجداهنا ٠٠ املوضوع
يه والجناح او ماخذ فيام تورده مادام له اصل اطالقاهتا فال سلطان الحد عليها ف

صحيح ومعني ثابت ىف االوراق بغض النظر عن موضوعه الهنا تستمد عقيدهتا من 
 كل ورقه من اوراق الدعوي تعد مطروحه عليها 

 اال ان حد ذلك 
ان تورد املحكمه ىف مدونات حكمها مايقطع ىف الدالله عىل اهنا قرات اوراق   

 بل واحاطت بادله االثبات والنفي عن برص وبصريه ٠٠رصه الدعوي قراءه مب
 ووزانت بينها 

 حيث قيض ىف ذلك بان 
واقعه الدعوي بيانا كافيا كام جيب عىل املحكمه ان تبني ىف حكمها   

 الواقعه برمتها واال جتزئها جتزئه من شاهنا جيب عليها ان تستعرض
 ينا نقضه االخالل بدفاع املتهم واال كان حكمها معيبا متع

  )١٤٧ ص ١٠٨ ق ٤٠ جمموعه قواعد القانونيه ج ٣١/١/١٩٣٨( 
 ان يكون حكمها مربأ من التعسف ىف االستنتاج ٠٠ويتعني عليها كذلك   

وخمالفه العقل واملنطق وطبائع االمور واال تبني قضائها عىل الفروض واالحتامالت 
  ىف االستدالل الن الدليل اذا خالطه االحتامالت سقطت صالحيتهاملجرده 

  اال انه ٠٠هذا 
 وحتي يستقيم قضاء احلكم وبنيانه
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ان ينبذ وينتبذ تقطيع اوصال  ٠٠وتكتمل له رشائط صحته وكيانه   
او افرتاض العلم استنادا اىل قرينه  الدعوي ومسخها اوحرفها اىل غري مؤداها

 ب يفرتضها من عندياته او بنشوئها باجتهاد غري حممود اويرضب ىف غري مرض
  ان املقرر ىف االحكام اجلنائية ٠٠وكذلك 

من اهنا تبني عىل حتصيل ملموس من هيئه املحكمه لواقعات   
التداعي وان توردها ىف مدوناته ىف صوره منظومه متناغمه تنم ىف ان 
حمكمه املوضوع قد تفهمت الوقائع عىل نحو صحيح تكفى حلمل 

ءه عىل السواء وذلك حتى يتسني ملحكمه  باالدانه اوالرباالنتيجه التى انتهت اليها
 النقض مراقبه تادي تلك الوقائع مع النتيجه التى انتهي اليها 

 ملا كان ذلك 
 قد خانته فطنه القضاء ٠٠وكان احلكم الطعني ىف مقام تصور الواقعه   

 حيث قرصت ٠٠ فضل الطريق وجنح جنوحا مؤسفا ٠٠وفروضه واصوله وسننه 
ومتثل ذلك فيام سطره بمدوناته ىف شان حتصيله لواقعات  ٠٠رؤيته وضلت بصريته 

والتى انحرص  ٠٠االهتام وحسبام استقرت ىف يقني املحكمه واطمئن وجداهنا اليها 
عنها الواقعات التى تضمنتها مذكره نيابه مرص اجلديده ىف املحرض رقم 

والتى تضمنت ذات وقائع  ٠٠ اداري مرص اجلديده ٢٠٠٠ لسنه ٤٠٤٥
 والذى انتهت فيه نيابه مرص ٠٠املاثل بحثا ىف احداثه ومتحيصا ىف ادلته االهتام 

اجلديده بعد اجراء حتقيقاهتا حيال واقعه االهتام اىل اصدار قرارها ىف االوراق باالوجه 
القامه الدعوي اجلنائيه لعدم كفايه االدله اى ان االوراق قد خلت من 

 وعىل ٠٠ اىل الطاعن ٠٠م الطعني  عىل نسب االهتام موضوع احلك٠٠ دليل ادانه
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 وماله من اثار ىف رسد مضمونه بوقائع االهتام عىل اوراق ٠٠الرغم من حجيه ذلك 
 احلكم الطعني 

 اال انه اكتفى 
 بايراد مضمون االهتام املوجه للطاعن دون غريه من الوقائع التى ٠٠ىف ذلك   

 معتكفا ىف ذلك ٠٠قرتافه هتدر ذلك االهتام وتدفع بالشك نحو اثباته للطاعن ىف ا
 ىف ان الدليل قام عىل صحه اسنادها وثبوهتا ىف ٠٠التصور وهذا التحصيل اخلاطىء 

 حقه  
 عىل الرغم من ان 

 قد ٠٠ذات التصور الذى حصلته حمكمه املوضوع ىف فهمها الحداث االهتام   
 اداري مرص اجلديده والتى تصدت له ٢٠٠٠ لسنه ٤٠٤٥حصله اوراق املحرض 

  حرص حتقيق ٢٠٠٠ لسنه ٢٧٨ابه مرص اجلديده ىف القضيه املقيده لدهيا برقم ني
 مؤكده 

عدم كفايه الدليل عىل ادانه الطاعن منتهيه ىف ذلك كله عىل اصدار قرارها   
 باالوجه القامه الدعوي ضده 

 وهو االمر 
الذى غاب عن املام حمكمه املوضوع باحداث ذلك االهتام واال ما قررت ىف   

 بان الصوره التى وصفها عن وقائع االهتام قد قام الدليل عىل ٠٠نات حكمها مدو
 صحه اسنادها للطاعن 

 مصدره ىف ذلك 
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 مما اسلس ايل سقوط اصاب مدوناته مجله وتفصيال ىف ٠٠حكمها الطعني   
 حتصيل تلك الوقائع 

 وداللتها 
 وهو مايكون معه 

 قصده الشارع من تسبيبه قد ورد ىف صوره جمهله اليتحقق به الغرض الذى  
بل االكثر من ذلك فقد اصابه الغموض واالهبام ىف بيان تلك الواقعه التى محل 
مقصود ما عىل االفعال واملقاصد التى تتكون منها اركان اجلريمه وكذا ماخرج عن 

 هذه االركان مما له شان هام ترتتب عليه نتائج قانونيه 
  )٦٢٢ ص ٨ ق ٤ام النقض لسنه  جمموعه احك١٩٩٨ مايو ٣نقض جنائى ( 

 ه  ـــليـوع
فان احلكم الطعني ىف حتصيل فهم الواقعه عىل هذا النحو يكون قد خالف   

اصول القاعده واسند اهتامه اىل الطاعن دون دراية وبحث ومتحيص االحداث التى 
 ٠٠ حرص حتقيق ٢٠٠٠ لسنه ٢٧٨تناولتها مذكره نيابه مرص اجلديده واملقيده برقم 

تضمنته من قرائن وادله متاثلت مع االدله التى ساقتها حمكمه املوضوع اال ان وما 
 وقررت عدم كفايتها لتحقيق اثار ٠٠النيابه مل تعتد هبا ىف نسب االدانه اىل الطاعن 

 ذلك االهتام 
 االمر الذى يؤكد 

 واالملام هبا عىل ٠٠اهبام احلكم الطعني وغموضه ىف مواجهته لعنارص االهتام   
 و يوضح عن ان حمكمه املوضوع قد فطنت اليها ىف اهم احداثها نح

 وقد تواترت احكام حمكمتنا العليا عىل ان 
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املقرر ان احلكم يكون مشوبا بالغموض واالهبام متى جاءت   
اسبابه جممله وغامضه فيام اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه 

نت بصدد الرد عىل اوجه ببيان توافر اركان اجلريمه او ظروفها اوكا
الدفاع اهلامه من الدفوع اجلوهريه اذا كانت متعلقه بعنارص االدانه عىل 
وجه العموم اوكانت اسبابه يشوهبا االضطراب التى تنبيء عن 
اضطراب فكرته من حيث تركيزها ىف موضوع الدعوي وعنارصها 

واقعه الواقعيه مما اليمكنه من استخالص مقوماته سواء ماتعلق منها ب
الدعوي او التطبيق القانوين وتعجز بالتاىل حمكمه النقض من اعامل 

 رقابتها عىل الوجه الصحيح 
  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 

 ) ق ٥٩ لسنه ٢١٦١١ طعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 
 وهو االمر 

الذى يصم احلكم املطعون فيه بالقصور الشديد ىف التسبيب واالضطراب   
 حتصيل وقائع االهتام مما تعجز معه املحكمه العليا حمكمه النقض من اعامل واالهبام ىف

 رقابتها عىل الوجه الصحيح فيتعني لذلك نقضه واالحاله 

  الثاينالوجه
 اسلس اىل بطالن شاب اجراءات حماكمه ٠٠قصور ىف التسبيب   

 دون ان يصاحب ٠٠الطاعن بجريمه االشرتاك ىف تزوير حمرر رسمي 
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ع حمكمه املوضوع عىل الورقه املزوره او حتى االصل الذى اطال( ذلك 
 ٠) خالفته تلك الورقه 

 ان تطالع الورقه حمل ٠٠ عىل حمكمه املوضوع ٠٠ ان من املقرر ٠٠بدايه   
 ٠٠ وهذا اجراء جوهري من اجراءات املحاكمه ىف جرائم التزوير ٠٠جريمه التزوير 

 بام حيمله ىف ٠٠ذى يدان عليه املتهم يفرتضه عليها واجبها نحو متحيص الدليل ال
 ٠٠ وهو امر كان مقضيا عليها اتباعه ٠٠ مايدين او يربء ساحته ٠٠شواهد التزوير 

 واال صاب حكمها البطالن واوجب تصحيحه بنقضه 
 حكام حمكمه النقض ىف حكمها   أوقد تواترت عىل ارساء ذلك املبدأ

 ( ٠٠ع عىل الورقه حمل اجلريمه لئن كان من املقرر ان اغفال املحكمه االطال  
 عند نظر الدعوي يعيب اجراءات املحاكمه الن اطالع املحكمه ٠٠) جريمه التزوير 

بنفسها عىل الورقه املزوره اجراء جوهري من اجراءات املحاكمه ىف جرائم التزوير 
يقتضيه واجبها ىف متحيص الدليل االسايس بالدعوي عىل اعتبار ان تلك الورقه هي 

دليل الذى حيمل شواهد التزوير ومن ثم جيب عرضها عىل بساط البحث واملناقشه ال
باجللسه ىف حضور اخلصوم ليبدي كل منهم رايه فيها ويطمئن اىل ان الورقه موضوع 

 الدعوي هي التى جرت مرافعته عليها 
  )٢٥/١٢/١٩٧٢ ق جلسه ٤٢ لسنه ١١٥٠طعن رقم ( 
 وقيض ايضا 

حكمه االطالع عىل الورقه حمل جريمه التزوير عند نظر من املقرر ان اغفال امل  
الدعوي يعيب اجراءات املحاكمه االمر الذى فات عىل حمكمه اول درجه اجراءه 
وغاب عىل حمكمه ثاين درجه تداركه مما يعيب حكمها بام يبطله ويوجب نقضه 

شمسيه واليغري من ذلك ان يكون احلكم قد اشار اىل اطالع املحكمه عىل الصوره ال
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للسند املدعي تزويره الن اطالع املحكمه عىل تلك الصوره اليكفي اال ىف حاله فقد 
 اصل السند املزور 

  )٦/٣/١٩٨٠ ق جلسه ٤٩ لسنه ١٢٦٥طعن رقم ( 
 ملاكان ذلك 

 ان هيئه حمكمه املوضوع ٠٠وكان البني من مطالعه اسباب احلكم الطعني   
 وهو املتهم االول ٠٠االشرتاك مع اخر  نسبت اىل الطاعن جريمه ٠٠التى اصدرته 

 عام االهرام عىل غرار التوكيل الصحيح الصادر ٩٧ ب ٥٥١ىف اصطناع التوكيل رقم 
 متثلت ىف متكن املتهم االول من حضور جلسات القضايا ٠٠ عىل مقوله واهيه ٠٠

  جنح مرص اجلديده ١٩٩٩ لسنه ٨٥٥٣ ، ٨٥٥٢ ، ٨٥٥١ارقام 
 وذلك عىل الرغم 

 وجود دليل فني واحد ىف االوراق يؤكد اصطناع ذلك التوكيل او ان من عدم  
 اال غري ما استشهدت به حمكمه املوضوع ىف ماتبني ٠٠بياناته مغايره للتوكيل الصحيح 

 وقد اثبت عىل ٠٠ ٢٣/١١/٩٩ ، ١٨/٩ ، ١١/٧هلا من مطالعتها ملحارض جلسات 
كيل وليس باالنابه القانونيه اوراقها حضور املتهم االول عن نفسه بموجب ذلك التو

 عن الشاهد الثاين 
 وذلك االستشهاد 

الذى دللت به حمكمه املوضوع عىل وقوع التزوير ىف التوكيل املثبت عىل   
 الن تلك ٠٠ الحيمل باى حال من االحوال شواهد التزوير ٠٠حمارض اجللسات 

 الشواهد دليلها اليكون اال عىل الورقه املدعي تزويرها 
 

 طالعه مدونات احلكم الطعني ومن م
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 وما اثبت عىل حمارض جلسات املحاكمه 
مايتاكد معه عدم مطالعه هيئه املحكمه عىل الورقه املزوره واملتضمنه الشواهد   

  او حتي الورقه الصحيحه املزوره عليها ٠٠عىل تزويرها 
 واليعفيها من ذلك البطالن الذى 

 صاب اجراءات املحاكمه 
 ىف اقتناعها بتزوير ذلك املحرر ٠٠ واعتكزت عليه ٠٠ما استشهدت به   

 وذلك لبعد املحرر عن نظرها ولسابقه طرح تلك القرينه املستشهد هبا ٠٠الرسمي 
عىل اوراق حتقيقات النيابه العامه ىف مرص اجلديده والتى انتهت اىل عدم كفايتها 

 الثبات التزوير ونسب الدانه الطاعن 
 والينال من ذلك النعي 

 كم حمكمه النقض ىف جمال االثبات ح
 القائل 

ان العربه ىف االثبات ىف املواد اجلنائية هي باقتناع القاىض واطمئنانه   
 وله ان ياخذ باي دليل يرتاح اليه اال اذا الزمها القانون اىل االدله املطروحه عليه

ه فيه بام بدليل معني ينص عليه واثبات التزوير واستعامله ليس له تاريخ خاص والعرب
 تطمئن اليه املحكمه من االدله السائغه 

  )٢٤/١٢/١٩٧٢ ق جلسه ٤٢ لسنه ١٤٥الطعن رقم ( 
 وذلك الن 
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 فهي ذاهتا التى حتمل ٠٠جمال اثبات التزوير اليكون اال من الورقه املزوره   
 وهي كذلك االدله السائغه التى ينبغي عرضها عىل ٠٠ادله اجلريمه بني ضلوعها 

  وصوال لداللتها ىف مدي صحه تزويرها ٠٠ث ملناقشتها بساط البح
 وهو االمر الذى اوضحته حمكمه النقض  

 ىف حكمها القايض 
انه من املقرر ان اغفال املحكمه االطالع عىل االوراق املدعي بتزويرها اثناء   

وجود القضيه حتت نظرها مما يعيب اجراءات املحاكمه ويستوجب نقض احلكم الن 
اق هي ادله اجلريمه التي ينبغي عرضها عىل بساط البحث واملناقشه تلك االور

 الشفهيه باجللسه 
  )١/٣/١٩٦٥ ق جلسه ٣٤ لسنه ١٨٩٤طعن رقم ( 

 وهو االمر 
 دون ان تطالع ٠٠الذى يكون معه احلكم الطعني قد نسب ادانته اىل الطاعن   

ر مما اسلس ذلك ايل  فاصاب اسبابه القصو٠٠اهليئه التى اصدرته دليل تلك االدانه 
  فتعني لذلك نقضه واالحاله ٠٠بطالن اصاب االجراءات ىف حماكمه الطاعن 

 : الوجه الثالث 
صور ىف التسبيب اسلس اىل بطالن اخر اصاب اجراءات حماكمه ق  

 دون ان يطالع هو ودفاعه حمرض اجللسه املؤرخ ٠٠الطاعن وذلك بادانته 
 جنح مرص اجلديده ٩٩ لسنه ٨٥٥٣ ىف القضيه رقم ١١/٧/٩٩

 واملدعي تزويره
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ذلك ان حمكمه املوضوع قضت بادانه الطاعن عن جنايه التزوير واالشرتاك   
والتى فيها دون ان يطلع الطاعن ودفاعه عىل احدي تلك املحررات املدعي تزويرها 

 جنح مرص اجلديده ٩٩ لسنه ٨٥٥٣متثلت ىف حمرض جلسه القضيه رقم 
ثبت عىل اوراقه قرائن تزوير املتهم االول للتوكيل  وامل٠٠ ١١/٧/٩٩واملؤرخ 

 االهرام واشرتاك الطاعن معه ىف ذلك حتى يتمكن دفاع الطاعن ٩٧ لسنه ٥٥١رقم 
 وهو ماخيالف ماتوجبه ٠٠من ابداء مالحظاته حيال تلك الورقه املدعي تزويرها 

تستلزم اطالع اصول املحاكامت اجلنائية عند نظر جرائم التزوير ىف املحررات والتى 
املتهم هبا ودفاعه عليها قبل الفصل ىف الدعوي حتى تتاح لكل منهام الفرصه للتاكد 

من ان االوراق املضبوطه هي نفسها حمل جريمه التزوير خاصه وانه اليوجد اوال 
وليس  ٠٠ او حتي عرضه حمرزا عىل هيئه املحكمه ٠٠مايدل عىل حتريز ذلك املحرض 

يئه املحكمه بفض حرز االوراق املزوره ىف تواجد ادل عىل ذلك من قيام ه
 اال ان ذلك احلرز ووفقا لوصفه املثبت ىف حمرض ٠٠الطاعن ومدافعه 

 قد انحرص عن ذلك ٤ ص ٦/٤/٢٠٠٤جلسه املحاكمه املؤرخ 
 ٠٠ جنح مرص اجلديده ٩٩ لسنه ٨٥٥٣املحرض واخلاص بالقضيه رقم 

 عن له من دفاع ودفوع بشاهنا  لكي تتاح له الفرصه كذلك البداء مايوثانيا
 واليغني عن ذلك 

ما اثبتته حمكمه املوضوع ىف حكمها الطعني دون حمارض جلساهتا من اطالع   
 ٠٠ الن ذلك اليدل عىل اطالع الطاعن ودفاعه عليه ٠٠هيئتها عىل ذلك املحرض 

 وهو اجراء هام من اجراءات املحاكامت اجلنائيه اليغني عنه سوى امتامه 
 نتوملاكا
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حمكمه املوضوع مل تقم من جانبها عىل حتقيق ذلك االجراء واملتمثل ىف عرض   
 ٠٠ذلك املحرض وبيان حمتواه تفصيال ىف حضور الطاعن ودفاعه باجللسات العلنيه 

 وحتى صدور احلكم ٢٢/١٢/٢٠٠٣والتى خلت من حتقيق ذلك ابتداء من جلسه 
 الطعني 

 وال يرفع هذا العوار 
كمه عليه الن ذلك االجراء اليكفي لسالمه االجراءات اطالع هيئه املح  

 املتبعه ىف جرائم التزوير ذات االجراءات اجلوهريه التى استلزمها القانون 
 حيث قضت حمكمتنا العليا ىف ذلك 

بان اطالع املحكمه وحدها عىل املحرر املزور او املطعون عليه   
ئم التزوير االطالع بالتزوير اليكفي بل جيب لسالمه االجراءات ىف جرا

عىل املحرر املنسوب للمتهم تزويره باجللسه وعرضه عليه وعىل املدافع 
 عنه 

  )١١٧٤ ص ٢٣١ رقم ٢٠ س ١٩٦٩ اكتوبر سنه ٢٧نقض ( 
 وقىض كذلك 

ان املحكمه اطلعت عىل ملاكان احلكم املطعون فيه وان اثبت ىف مدوناته   
 املحرر املزور 

 املحاكمه او احلكم ان ذلك االطالع قد تم اال انه اليبني من حمرض جلسه
 اثناء نظر الدعوي ىف حضور الطاعن 

وملا كان ذلك وكان اليكفي اطالع املحكمه وحدها عىل الورقه املزوره بل   
عرضها جيب كاجراء من اجراءات املحاكمه ىف الدعوي عن جرائم التزوير 
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باجللسه ىف حضور باعتبارها من ادله اجلريمه عىل بساط البحث واملناقشه 
اخلصوم ليبدي كل منهم رايه فيها ويطمئن  اىل ان تلك الورقه موضوع 

 وهو مافات املحكمه اجراؤه وهو ٠٠ الدعوي هي التى دارت عليها مرافعته
 االمر الذى يعيب احلكم الطعني مستوجبا نقضه

 ) ق ٥٨ لسنه ٩٩ طعن ٢٦ رقم ١٥٠ ص ٤٠ لسنه ١/٢/٨٩نقض ( 
 ) ق ٤٧ لسنه ٢٣٩ طعن ١٥٦ رقم ٧٤٦ ص ٢٨نه  لس٢٢/٦/٧٧نقض ( 

 واليرفع هذا العوار كذلك 
امساك دفاع الطاعن عن طلب االطالع عىل ذلك املحرر الن هذا االجراء   

اجلوهري كان يتعني عىل املحكمه ان تقوم به من تلقاء نفسها دون حاجه اىل طلب 
 الدفاع 

 الن اجراءات املحاكمه 
تعامل تستلزم اطالع املحكمه بنفسها عىل املحررات ىف جرائم التزوير واالس  

حمل الطعن بالتزوير ويتعني ان يتم هذا االجراء ىف حضور املتهم واملدافع عنه كام 
يتعني كذلك متكينه ودفاعه من االطالع ليبدي مالحظاته عىل ذلك املحرر والذى 

 تدور معها وجودا يتكون منه وباقى املحررات املزوره جسم اجلريمه ىف التزوير التى
 هذا فضال عام ىف ذلك االجراء اجلوهري مايمكن الطاعن ودفاعه من ابداء ٠٠وعدما 

والذى محل  ٠٠الدفوع عىل اساس واقعي مستمد من االطالع عىل ذلك املحرض 
عىل اوراقه القرائن التى استشهدت هبا حمكمه املوضوع ىف تزوير التوكيل 

سب للطاعن املشاركه ىف ارتكابه  ون٠٠ عام االهرام ٩٧ ب ٥٥١رقم 
  ذلك التزوير
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 حيث قىض بان 
اطالع املحكمه عىل االوراق حمل التزوير ومتكينها اخلصوم من االطالع عليها   

عند نظر الدعوي هو اجراء جوهري من اجراءات املحاكمه ىف جرائم التزوير يقتضيه 
بار ان تلك الورقه واجب املحكمه ىف متحيص الدليل االساسى ىف الدعوي عىل اعت

هي الدليل الذى حيمل ادله التزوير واغفال املحكمه اختاذ هذا االجراء يبطل احلكم 
 ويستوجب نقضه 

 ) ق ٦٢ لسنه ٤٠٧١ الطعن رقم ١٩٩٣ سبتمرب سنه ٨نقض ( 
 ) ق ٥٩ لسنه ٤٧٦٣٢ الطعن رقم ١٩٩٣ نوفمرب سنه ١٠نقض ( 

 وقضت حمكمتنا العليا كذلك 
االساسيه ىف القانون ان اجراءات املحاكمه ىف اجلنايات جيب بانه من القواعد   

ان تكون ىف مواجهه املتهم وحماميه مادام قد مثل امام املحكمه فاذا كان الثابت ان 
قد حصل االطالع عليه بمعرفه دفرت االحوال املقول بارتكاب التزوير فيه 

 م املحكمه وحدها فهذا بطالن يعيب املحاكمه ويستوجب نقض احلك
والعربه بام قاله احلكم من اكتفاء الدفاع بام ورد هبذا الدفرت بمحرض حتقيق   

النيابه مادامت املحكمه مل تقرر االكتفاء بذلك التحقيق وقررت لزوم االطالع عليه 
 بمعرفتها استجالء لوجه احلق ىف الدعوي 

  )٧١٥ ص ٢٣١ رقم ١ السنه ٣/٥/١٩٩٠نقض ( 
 واذا كان ماتقدم 

 ٠٠م املطعون فيه يكون قارصا ىف اسبابه واجب النقض واالعاده فان احلك  
وهذا ملا اصابه من عوار وملا شاب اجراءاته من بطالن لعدم متكن الطاعن ومدافعه 
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ان  ٠٠ ىف ٠٠ وهو مايتنافر مع حكم العقل واملنطق ٠٠االطالع عىل ذلك املحرر 
 و دفاعه تثبت االدانه اىل الطاعن بموجب قرينه مل يطالعها هو ا

 ويضاف اىل ماتقدم
 القايض   حكم حمكمه النقض

 ٠٠ان الطاعن ينازع ىف صوره وقائع الدعوي باكملها وماتضمنته من جرائم   
 ومن املقرر انه الحمل 

مصلحه  وهو ماحيقق ٠٠لتطبيق نظريه العقوبه املربره متى قامت تلك املنازعه 
ختاذه سببا لطلب الطاعن ىف التمسك هبذا الوجه من وجوه الطعن وا

 نقض احلكم الطعني 
 ) ق ٥٥ لسنه ٣٦٠٣ طعن ١٨٨ رقم ٩٨٥ ص ٣٧ السنه ٣٠/١١/٨٦نقض ( 

 وهو االمر 
 الذى يتعني معه نقض احلكم الطعني واالحاله   

 الوجه الرابع 
قصور حمكمه املوضوع ىف عدم ايرادها الوجه دفاع الطاعن ىف   

قسطتها حقها ىف البحث اسباهبا عىل نحو يكشف اهنا قد طالعتها وا
 والتمحيص 

 حيث قضت حمكمه النقض بان 
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ولئن كان االصل ان املحكمه التلتزم بمتابعه الطاعن ىف مناحي دفاعه   
املختلفه للرد عىل كل شبهه يثريها عىل استقالل اال انه يتعني عليها ان تورد ىف حكمها 

يل وجه يفصح عن اهنا مايدل عىل اهنا واجهت عنارص الدعوي وادلتها واملت هبا ع
فطنت اليها ووازنت بينها عن برص وبصريه واهنا ان التفتت عن دفاع الطاعن كلية او 
اسقطته مجله ومل تورده عىل نحو يكشف عن اهنا اطلعت عليه او اقسطته حقه فان 

 حكمها يكون قارصا 
  )٨٤٠ - ١٤٩ - ٣٦ س - ١٠/١٠/١٩٨٥نقض ( 

  )١٠٣٣ - ٣٢ س  - ١٨١ - ٣٢ ص - ٣/١٢/١٩٨١نقض ( 
  )٢٧٥ - ٣٢/٤٧ س - ٢٥/٣/١٩٨١نقض ( 

  ) ٧٨٩ - ١٦٧ - ٣٠ س - ٥/١١/١٩٧٩نقض ( 
  )٣٩٤ - ٨١ - ٣٠ س - ٢٦/٣/١٩٧٩نقض ( 
  )٤٤٢ - ٨٤ - ٢٩ س - ٢٤/٤/١٩٨٧نقض ( 

 وقىض كذلك 
ولئن كان االصل ان احلكمه التستلزم بمتابعه الطاعن ىف مناحي دفاعه   

ني عليها ان تورد ىف حكمها مايدل عىل اهنا واجهت عنارص املختلفه اال اهنا يتع
 ملا كان ذلك ٠٠الدعوي واملت هبا عىل وجه يفصح عن اهنا فطنت اليها ووازنت بينها 

وكان الثابت ان احلكم املطعون فيه ايد احلكم االبتدائى باالدانه السبابه وان اوقف 
يه رغم جوهريته التصاله بواقعه تنفيذ العقوبه دون ان يعرض لدفاعه ايرادا وردا عل

الدعوي وتعلقه بموضوعها ويتحقق الدليل فيها لو انه عني ببحثه ومتحيصه وفحص 
املستندات التي ارتكز عليها بلوغا اىل غايه االمر فيه جلاز ان يتغري به وجه الراي ىف 
الدعوي ولكنه اذا سقط مجله ومل يورده عىل نحو يكشف عن ان املحكمه حاطت به 

 اقسطته حقه فانه يكون مشوبا بالقصور بام يبطله ويستوجب نقضه و
  )٧٦٢ ص ١٣٤ ق ٣٦جمموعه احكام حمكمه النقض س ( 
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 ملاكان ذلك 
 انه قد خال مما يدل عىل ان ٠٠وكان الثابت من مطالعه اوراق احلكم الطعني   

 قد املحكمه قد واجهت عنارص الدعوي وادلتها واملت هبا عىل نحو يفصح من اهنا
 واسقطته مجله ٠٠ حيث اهنا قد التفتت عن ايراد دفاع الطاعن كليه ٠٠فطنت اليها 

 وتفصيال وهو مايكشف عن اهنا مل تطالع دفاع الطاعن ومل تقسطه حقه 
 وذلك

عىل الرغم من ان دفاع الطاعن اتسم باجلوهرية ىف تغيري وجه الراي ىف االهتام   
  ببحثها له وايراد مضمونه ىف حكمها الطعني املوجه اىل الطاعن لو ان املحكمه عنت

 وهذا املضمون يتمثل ىف االيت 
 بالعديد من ٠٠حيث دفع املدافع عن الطاعن االهتام املنسوب اقرتافه له   
 والتى يتجيل جوهريتها ىف االيت  ٠٠الدفوع 

 وهو الدفاع االول : اوال 
ىف عدم توافر صفه الرشيك ىف جانب الطاعن بشان جريمه   

  ٠٠التزوير حمل اهتام املتهم االول 
 وقد اعتكز ذلك الدفاع 

 من قانون العقوبات وحرصها لوسائل ٤٠عىل ما اورده املرشع ىف نص املادة   
 والتى حرصهتا النيابه العامه ىف وصفها لالهتام عىل وسيلتان ٠٠االشرتاك ىف اجلريمه 

 مها االتفاق واملساعده 
 وقد دفع تلك اجلريمه 
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 والذى يعد رشطا - القصد اجلنائى -اء قصد االشرتاك لدي الطاعن بانتف  
اساسيا لوجود االشرتاك فال يكفى ىف ذلك االفعال املاديه وحدها العتبار من يقارفها 

 قصد املشاركه ىف اجلريمه التى وقعت رشيكا بل جيب ان يكون من ارتكبها 
   احكام حمكمه النقض  فيام قررته وقد دللت عىل صحه ذلك

 ولو قام بعمل رشيكا فيهامن انه اذا كان املتهم غري عامل باجلريمه فال يكون   
وحده لتوافر  كام ان العلم باجلريمه اليكفي ٠٠استعان به اجلاين ىف تنفيذها 

  االشرتاك
  )٢٢٩ ص ٨٨ رقم ٢ جمموعه املكتب الفني السنه ٢٧/١١/١٩٥٠نقض جنائي ( 

 وبناء عىل ذلك 
 ٠٠الهتام قد خلت مما يفيد اشرتاك الطاعن ىف ذلك االهتام وحيث ان اوراق ا  

 ومل ٠٠حتي ان النيابه العامه مل تستظهر عنارص االشرتاك ىف اجلريمه ىف جانب الطاعن 
تدلل ىف اوراق حتقيقاهتا عىل توافرها ىف حقه بل انساقت وراء اقوال الشاكني عىل 

قحمه من وراء ذلك عىل الطاعن ىف  م٠٠الرغم من خمالفتها للواقع الثابت باالوراق 
عىل اشرتاكه واخر وهو املتهم الثالث بطريق االتفاق واملساعده مع املتهم االول 

 عام ٩٧ لسنه ٥٥١ارتكاب تزويرا ىف حمرر رسمي وهو التوكيل رقم 
 االهرام النموذجي 

 عىل الرغم من اقرار 
 وكذا ٠٠رفته بالطاعن  بعدم مع٠٠ ىف حتقيقات النيابه العامه ٠٠املتهم االول   

 بعدم معرفته بذلك املتهم بل وعدم تقابله معه اال خالل اجللسات ٠٠اقرار الطاعن 
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 بل ٠٠ وهو االمر الذى هيدر قرينه علم الطاعن بتغيري احلقيقه ٠٠ذاهتا فقط 
 جمرد امهال ىف حترهيا اليدينه بذلك االشرتاك 

 وقضت عىل ذلك النحو حمكمتنا حمكمه النقض 
 جيب لتوافر القصد اجلنائى ىف جريمه التزوير ان يكون املتهم وهو عاملا انه  

بحقيقه الواقعه املزوره قد قصد تغيري احلقيقه ىف الورقه املزوره بنيه استعامهلا فيام 
 واالحتجاج هبا عىل اعتبار اهنا صحيحه فاذا كان علم املتهم بتغري ٠٠زورت من اجله 

جمرد امهاله ىف حترهيا مهام كانت درجته اليتحقق هبا هذا احلقيقه غري ثابت بالفعل فان 
 احلكم 

 ٠٠ ٢٨٠ ص ٥١ رقم ١٩ س ٢٦/٢/١٩٦٨ ق جلسه ٣٨ لسنه ٦٦الطعن رقم ( 
اشار اليه الصاوي يوسف القباري جمموعه القواعد القانونيه التى قررهتا حمكمه 

  )١٥٨٦ ص ٢ ج ١٩٩٥النقض ىف مخيس عاما طبعه نادي القضاه 
 مر وهو اال

 باالشرتاك مع املتهم االول ىف تزوير ذلك ٠٠الذى يدفع عن الطاعن اهتامه   
 املحرر الرسمي 

 الدفاع الثاين : ثانيا 
 حيث انه ورد عىل حمض ٠٠وهو الذى تناول االهتام بناءه   

 افرتاضات جمرده عن الواقع 
ا  وضعت صوب اعينه٠٠وذلك ىف ان النيابه العامه يف حتريك ذلك االهتام   

 ما افصح عنه ٠٠مصلحه الطاعن ىف اعامل التزوير بتلك املحررات وهو كذلك 
 متخذا من مصلحته ىف التزوير ٠٠احلكم الطعني ىف مدوناته مسندا االهتام اىل الطاعن 

 عكيزة له ىف ذلك 
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 وهو االمر الذى يتعارض مع دروب العقل واملنطق 
   املؤكده  مها والتى ارستها ىف احكا،ومع مبادىء حمكمه النقض 

ان جمرد كون الطاعن هو صاحب املصلحه ىف التزوير اليكفي ىف   
 ثبوت اشرتاكه فيه والعلم به 

 ) ق ٥٦ لسنه ٧٠٦٣ ط ١٦/٣/١٩٨٧نقض ( 
وهو االمر الذى افرتضته النيابه العامه خمطئه السبيل نحو ادانه الطاعن عىل   

 الرغم من عدم اقرتافه ذلك االثم 

 ثالث الدفاع ال: ثالثا 
وهو مايتناول املخالفات التى اقرتفتها النيابه العامه نحو القاعده   

 العامه ىف االثبات اجلنائى 
  ىف االثبات اجلنائى ٠٠حيث ان القاعده العامه 

 اى عدم مطالبته بتقديم اى دليل عىل ٠٠تتطلب افرتاض الرياءه ىف املتهم   
 حيث ٠٠ىل ثبوت التهمه املنسوبه اليه  وعىل النيابه العامه تقديم الدليل ع٠٠براءته 

  الن الرباءه امر مفرتض ٠٠الجيوز حتميل املتهم بعبء اثبات الرباءه 
فتحي رسور ىف مؤلفه الوسيط / وهو ما اشار اليه السيد الدكتور  

  من ان ٢٨٩ ص ١٧٠ بند ١٩٨٥ىف قانون االجراءات اجلنائيه طبعه 
تهم وعدم مطالبته بتقديم اى دليل عىل  يتطلب افرتاض الرباءه ىف امل٠٠املبدأ   

 وعىل النيابه تقديم ٠٠براءته فله ان يتخذ موقفا سلبيا جتاه الدعوي املقامه ضده 
 الدليل عىل ثبوت التهمه املنسوبه اليه 
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 اال انه ووفقا ملا هو ثابت 
 من حتقيقات النيابه العامه 

ها موقفا سلبيا جتاه  بل ووقوف٠٠ االساسيه ٠٠مايؤكد خرقها لتلك القاعده   
 اثبات نسبه ذلك االهتام اىل الطاعن 

 ويتضح جاللة ذلك مما سطرته 
 وفيام اطلقت عليه وصف ادله ثبوت 

 ذلك االهتام عىل الطاعن والتى متثلت ىف 
شهاده كال من السعيد حممود الشافعي وحممد عابدين عامر ىف حتقيقات النيابه  •

 عن كوهنا مرسله ومل تتايد بثمه دليل مادي فضال وقد وردت شهادهتام ٠٠العامة 
 مصلحه جارفه ىف فان هلام ٠٠واحد باالوراق او حتى جمرد قرينه معتربه تعززها 

 ومل يكن حتقيق ٠٠ وهو هدفا يبتغيان الوصول اليه ٠٠نسب االدانه نحو الطاعن 
 وعىل الرغم من ذلك جعلت النيابه ٠٠ذلك اال باالدعاءات العاريه من السند 

 العامه من اقواهلام سندا هلا ىف نسب االدانه للطاعن 
 املوظفه بمكتب توثيق االهرام ٠٠مها عبد السالم سعيد / شهاده السيده •

 والتى وردت عىل نحو يتناقض مع كوهنا دليال ىف قائمه اثبات ٠٠النموذجي 
هتام  بل اهنا دليال قاطعا ىف داللته عىل براءته من ذلك اال٠٠االهتام نحو الطاعن 

 ب ٥٥١ حيث اهنا اكدت من قيامها عىل حترير التوكيل الرقيم ٠٠
/  والصادر من السيده٠٠ توثيق االهرام النموذجي ١٩٩٧لسنه 

عفاف عبد املنعم عن نفسها وبصفتها صاحبه مؤسسه مرص الرشق 
تبيح حممد عابدين عامر وان تلك الوكاله / االقىص اىل السيد االستاذ



 ١٩٩  مرشوع مكتبة املحامي
 
 

مجيع القضايا وهو االمر الذى جزم بوجود ذلك الصلح والتنازل ىف 
 وهو التوكيل الذى ارفق صورته املتهم االول ىف ٠٠ التوكيل بالفعل وصحته

 وعىل الرغم من ذلك ٠٠حمارض الرشطه املحرره بقسم رشطه مرص اجلديده 
 جعلت النيابه العامه منه سندا هلا ىف نسب االدانه اىل الطاعن 

 ، ٨٩٧٨٤صلحه الطب الرشعي للشيكات ارقام ما اسفر عنه نتاج فحص م •
 ، ٢٠/٩/١٩٩٦ ، ٣١/٨/١٩٩٦ واملستحقه الدفع ىف ٨٩٧٨٥ ، ٨٩٨٧٢

 من اهنا حمرره بياناهتا بذات خط االصول اال ان التوقيع املنسوب ٣٠/٩/١٩٩٦
 وذلك النتاج هو ما يؤكد قطعيا براءه ٠٠للطاعن خمتلف عن نظريه ىف االصل 

 حيث ان احتاد اخلط املحرر به البيانات املزيله ىف صلب الشيك الطاعن مما اسند اليه
يؤكد حترير اصول تلك الشيكات املزوره من مؤسسه مرص الرشق االقىص الهنا 

اما اختالف التوقيع يؤكد  ٠٠هي املحرره لبيانات اصول الشيكات الصحيحه 
 وعىل الرغم من ذلك جعلت ٠٠انقطاع صله الطاعن عن تلك الشيكات 

 يابه العامه منه سندا هلا ىف نسب االدانه له الن
 ٨٥٥٢ ، ٨٥٥١ماثبت للنيابه العامه من مطالعتها ملحارض جلسات القضايا ارقام  •

 ٥٥١ جنح مرص اجلديده من حضور املتهم االول بالتوكيل رقم ٩٩ لسنه ٨٥٥٣، 
 وقد ٠٠ عام االهرام النموذجي عن مؤسسه مرص الرشق االقيص ٩٧ب سنه 

وما تبينته  ٠٠يفيد حضوره باالنابه القانونيه عن الشاهد االول خلت عام 
 اليدين الطاعن ىف شىء بل واليدين املتهم ٠٠ النيابه العامه ىف هذا الشأن

 النه ليس هو القائم عىل حترير ما اثبت عيل اوراق تلك املحارض ٠٠االول ايضا 
الشاهد الثاين اليدل  فان عدم حترير بيانات التوكيل الصادر له من ٠٠ وكذا ٠٠

 وفقا ملا ٠٠ عام االهرام ٩٧ ب لسنه ٥٥١عىل حضوره مبارشه بالتوكيل رقم 
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والتى تكون باالنابه جري عليه العرف ىف حضور اجللسات من املحامني 
 فضال عن ذلك فان عاده مايثبت هو التوكيل ٠٠القانونيه املفرتضه 

وهو  ( ٠٠كله  ويضاف عىل ذلك ٠٠الذى يبيح التنازل والتصالح 
 قيام املتهم االول ٠٠) مايؤكد عدم حضور املتهم االول بتوكيل مزور 

 من التوكيل الصادر له من الشاهد الثاين ٠٠بارفاق صور التوكيالت 
 ىف حمارض الرشطه املجنحه بارقام ٠٠ وكذا التوكيل املدعي تزويره ٠٠

  جنح مرص اجلديده ٩٩ لسنه ٨٥٥٣ ، ٨٥٥٢ ، ٨٥٥١
 حيث ان ٠٠ تدفع باالهتام عن الطاعن وال تنسبه اليه ٠٠ل وهي دالئ  

 اللذان خرجت هبام ٠٠احلقائق ىف املواد اجلنائيه اليصح اخذها بالظنون والفروض 
 النيابه العامه عن حدود القاعده االساسيه التى رسمها املرشع 

 ٠٠ وغريها مما اثبت عىل حمارض جلسات املحاكمه ٠٠ومجاع تلك الدفوع   
 وهو مايرتتب عليه اتصافها باجلوهريه ٠٠د براءه الطاعن من االهتام املنسوب اليه تؤك
  ىف تغيري جمري راي هيئه املحكمة ٠٠

 وعىل الرغم من وضوح ذلك التفتت عن ايراده حمكمه ٠٠اال انه   
 املوضوع ىف مدونات حكمها الطعني 

 وهو االمر 
لرغم من اتصافها باجلوهريه ىف  الذى ينم عن اهنا مل تطالع تلك الدفوع عىل ا  

اهنا مؤثره بمصري االهتام وىف تغيري وجه الراي فيه اذا التفتت حمكمه املوضوع اليها 
 وعنت ببحثها ومتحيصها احقاقا هلا وحتقيقا لغايه ابداءها كدفاعا عن الطاعن 

 وعىل ذلك النحو 
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 ىف فقد ثبت وبجالء ان احلكم املطعون فيه قد وصم بالقصور الشديد  
التسبيب لعدم ايراده الوجه دفاع الطاعن ىف اسبابه عىل نحو يكشف من ان حمكمته 

 قد طالعتها واقسطتها حقها ىف البحث والتمحيص مما يتعني نقضه واالحاله 
 والينال من ذلك النعي 

 ذلك ٠٠قاله ان تلك الدفوع اثبتت عىل اوراق حمارض جلسات املحاكمه   
وراق الرسميه التى يتعني اشتامهلا عىل كافه الن ورقه احلكم هي من اال

بياناهتا ومن املتعارف عليه قضائيا ان اوجه الدفاع املبداه هي من بيانات 
 احلكم واليصح اللجوء اىل ثمه ورقه اخري ىف ذلك 

 حيث تواترت احكام حمكمه النقض ىف العديد من احكامها عىل ان 
 اشتامهلا عىل كافه بياناهتا ومنها ورقه احلكم من االوراق الرسميه التى يتعني  

االدله التى تساندت اليها املحكمه ىف قضائها والجيوز الرجوع ىف بيان اى منها اىل ايه 
 ورقه اخري خارج نطاق احلكم وورقته الرسميه 

  )٧١ رقم ٣٣٧ ق ص ٢٧ لسنه ٢٢/٣/٧٦نقض ( 

 الوجه اخلامس 
بموجبها الطاعن قصور احلكم الطعني ىف بيان االسباب التى دان   

 مما خيالف الغرض من تسبيب االحكام 
  وفروضه بل وسننه ٠٠ ومن نافله القول ٠٠بدايه 

انه يتعني عىل املحكمه ان تورد ىف مدونات حكمها مايقطع ىف الدالله عىل اهنا   
قرات اوراق الدعوي قراءه مبرصه واحاطت بادله االثبات والنفي عن برص وبصريه 
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وان يكون حكمها مرباء من التعسف ىف االستنتاج وخمالفه العقل  ٠٠ووازنت بينها 
 والتبني قضائها عىل الفروض واالحتامالت املجرده الن ٠٠واملنطق وطبائع االمور 

الدليل اذ خالطه االحتامل سقطت صالحيته ىف االستدالل هذا اال انه حتي يستقيم 
يانه ان ينبذ وينتبذ التدخل قضاء احلكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له رشائط صحته وك

ىف اوصال الدعوي او مسخها او حرفها اىل غري مؤداها او افرتاض العلم استنادا اىل 
 ٠٠قرينه يفرتضها من عندياته اويضعها باجتهاد غري حممود اويرضب ىف غري مرضب 

ومن املقرر كذلك ان االحكام اجلنائيه تبني عىل حجج قطعيه الثبوت عىل اجلزم 
 وليس عىل الظن واحلدس والتخمني وفضال عن ذلك فان اسباب احلكم واليقني

يتعني ان تكون ىف صوره منظومه متناغمه ختلوا من اجزاء متناقضه ومتهادمه 
ومتخاصمه وان توضح االسباب التى ادان بموجبها املتهم حتى يتسني ملحكمه 

 انتهي اليها النقض اعامل مراقبتها لتلك االسباب وتسايرها مع النتيجه التى 
 وقد اوضحت حمكمه النقض ذلك ىف العديد من احكامها حيث قضت 

ان تسبيب االحكام من اعظم الضامنات التى فرضها القانون عىل القضاء اذ   
هو مظهر قيامهم بام عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف احلقيقه 

ده يسلمون من مظنه التحكم التى يعلنوهنا فيام يفصلون فيه من االقضيه وبه وح
واالستبداد النه كالعذر فيام يرتاونه ويقدمونه بني يدي اخلصوم واجلمهور وبه 
يرفعون ماقد يرد عىل االذهان من الشكوك والريب فيذعن اجلميع اىل عدهلم مطمئنني 
والتقنع االسباب اذا كانت عباراهتا جممله والتقنع احد والجتد فيها حمكمه النقض 

 يثبت صحه احلكم من فساده جماال 
  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ جمموعه القواعد القانونيه ج ٢١/٢/١٩٢٩( 

 وقيض كذلك 
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انه جيب ايراد االدله التى تستند اليها املحكمه وبيان مؤداها ىف حكمها بيانا   
كافيا فال يكفي االشاره اليها بل ينبغي رسد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه 

مدي تاييده الواقعه كام اقتنعت هبا املحكمه مبلغ اتساقه مع باقى االدله وافيه يبني منها 
 ٠٠واذا كان ذلك فان جمرد استناد حمكمه املوضوع ىف حكمها عىل النحو سالف بيانه 

دون العنايه برسد مضمون تلك التحقيقات ويذكر مؤدي هذا التقرير واالسانيد التى 
التى تغياها الشارع من تسبيب االحكام  واليكفى لتحقيق الغايه ٠٠اقيم عليها 

كام صار اثباهتا ىف الواقعه وملحكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون عىل 
 احلكم االمر الذى يصم احلكم بقصور يتسع له وجه الطعن 

  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠ احكام النقض س ٨/٩/١٩٧٩( 
 ملا كان ذلك 

 انه قد اعتصم فيام انتهي اليه وكان البني من مطالعه مدونات احلكم الطعني  
االطمئنان واالرتياح اىل ادله الثبوت ىف الدعوي من قضاء اىل قاله مفادها 

 ومدلوهلا ىف نسب االدانه اىل 
 الطاعن 

 حيث وردت القاله ىف مدونات احلكم الطعني 
هو املتهم (ىف ان املحكمه يطمئن وجداهنا ويرتاح باهلا اىل ان الطاعن واخر   
عقب صدور االحكام ىف قضايا الشيكات املنظوره امام حمكمه جنح الدقى ) الثالث 

 ٠٠ومستانف شامل اجليزه بحبسهام حتايال عىل تلك االحكام هروبا من مغبه التنفيذ 
 ومن ثم دلل عىل ثبوت االهتام اىل ٠٠مما دفعهام اىل ارتكاب اجلريمه حمل االهتام 

ته ىف التحقيقات وكذا ما انتهي  الثاب٠٠من اقوال شهود االثبات الطاعن 
 اليه تقرير الطب الرشعي 
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 اال ان تلك القاله 
والتى اخذت منها حمكمه املوضوع ستارا لنسب االدانه اىل الطاعن غري كافيه   

لغرض االقتناع بادانته ملا فيها من عبارات هلا معني سرت ىف ضامئر من اصدر ذلك 
 اذ كان يتعني عىل ٠٠ النقض العامل مراقبتها احلكم الطعني مما يعد حائال امام حمكمه

حمكمه املوضوع ايضاح قالتها عىل نحو مفصل البيان حتي تطمئن النفس والعقل اىل 
 صحه ماوقع عىل الطاعن من قضاء 

 وقد تواترت عىل ذلك حمكمه النقض حيث قضت 
ه اذا حكمت املحكمه بادانه الطاعن واقترصت ىف االسباب عىل قوهلا ان التهم  

ثابته من التحقيقات والكشف الطبي فان هذا احلكم يكون غري مقنع ويتعني نقضه 
الن هذه العبارات ان كان هلا معني عند واضعي احلكم فان هذا املعني مستور ىف 
ضامئرهم اليدركه غريهم ولو كان الغرض من تسبيب االحكام ان يعلم من حكم 

 ولكن الغرض من التسبيب ان ٠٠ث ملاذا حكم لكان اجياب التسبيب رضبا من العب
يعلم من له حق املراقبه عىل احكام القضاء من اخلصوم ومجهور وحمكمه النقض ماهي 
مسوغات احلكم وهذا العلم البد حلصوله من بيان مفصل ولو اىل قدر تطمئن معه 
النفس والعقل اىل ان القاىض ظاهر العذر من ايقاع حكمه عىل الوجه الذى ذهبت 

 اليه 
  )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ جمموعه القواعد القانونيه ج ٢٨/٣/١٩٢٩نقض جلسه ( 

 واحلكم الطعني ىف ذلك 
 والتى تعد الدعامه املربره للمنطوق ٠٠قد خالف موجبات تسبيب االحكام   

حيث انه اذ خال احلكم من مسببات االدانه يتعذر مراقبه مدي سالمه  ٠٠
غم من منازعه دفاع الطاعن ىف  وهذا كله عىل الر٠٠احلكم ىف انزال قضاءه 
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 اال ان احلكم ىف قضاءه قد قرص ىف تسبيبه ٠٠الدالئل التى اسند االهتام بموجبها 
 حتى يرفع ما قد يرد عىل ٠٠تعويال عىل تلك الدالئل دون ان يوضح سنده ىف ذلك 

االذهان من الشكوك والريب ليدعوا اجلميع اىل عدله مطمئنني خمالفا بذلك الغرض 
تسبيب الذى يمثل ىف علم القضاء واخلصوم واجلمهور بام هي مسوغات احلكم من ال

حتى يتمكنوا من ممارسه حقهم ىف مراقبته فكان يتعني عليه بيان االسانيد واحلجج 
التى بني عليها والنتيجه فيام انتهي اليه وذلك ىف بيان جىل مفصل واىل قدر تطمئن معه 

وهو ماخالفه مما  ٠٠قد ورد عىل نحو سليم النفس والعقل بان احلكم ىف ادانته 
 يتعني معه نقضه واالحاله 

 وقد استقرت احكام حمكمه النقض ىف ذلك 
 من قانون االجراءات اجلنائية من ٣١٠عىل ان مراد الشارع من نص املاده   

تسبيب االحكام هو وجوب ان يشتمل احلكم عىل االسباب التى بني عليها واال كان 
بالتسبيب املقيد قانونا هو حتديد االسانيد واحلجج املبني عليها احلكم باطال واملراد 

 والنتيجه فيام انتهي اليه سواء من حيث الواقع او من حيث القانون 
  )٧٢ ص١٧ ق ٢٤جمموعه احكام حمكمه النقض س ( 

 الوجه السادس 
قصور احلكم الطعني ىف تسبيبه بادانه الطاعن دون ان يثبت   

 صد التى تتكون منها اركان اجلريمه االفعال واملقا
 ان املقرر ىف قضاء النقض ان االحكام ىف املواد اجلنائيه جيب ان تبني ٠٠بداية   

من قانون  ٣١٠عىل اجلزم واليقني العىل الظن واالحتامل وهذا يوجب عمال باملاده 
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اركان  ىف بيان الواقعه املستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به ٠٠االجراءات اجلنائية 
 اجلريمه 

 فقد استقرت احكام حمكمه النقض عىل ان 
 من القانون املذكور ان ٣١٠املقصود من عباره بيان الواقعه الوارده ىف املاده   

يثبت قاىض املوضوع ىف حكمه االفعال واملقاصد التى تتكون منها اركان اجلريمه اما 
ه فال يتحقق الغرض من افراغ احلكم ىف عباره عامه معامه او وضعه ىف صوره جممل

 تسبيب االحكام 
  )٦٣٠٣ ص ٣٩ س ١٢/١٢/١٩٨٨نقض جلسه ( 

 وكذا 
 من قانون االجراءات اجلنائيه ان يبني احلكم ٣١٠انه من الواجب طبقا للامده   

الواقعه املوجبه للعقوبه بام يتوافر معه اركان اجلريمه واال فان احلكم يكون معيبا بام 
 يوجب نقضه 

  )١٠٥٥ ص ٢١٦ ق ١٨ س ٣٠/١٠/١٩٦٧نقض ( 
  )٩٥٠ ص ١٩٠ ق ١٩ س ١١/١١/١٩٦٨نقض ( 

  )٩٢٨ ص ٢١٨ ق ٢١ س ٢٢/٦/١٩٧٠نقض ( 
  )٢٢٢ ص ٤١ ق ٣٤ س ٩/٢/١٩٨٣نقض ( 
  )٣٧١ ص ٧٥ ق ٣٤ س ١٦/٣/١٩٨٣نقض ( 
 ) ق ٦٠ لسنه ٢١٢٧ طعن ٢٦/١/١٩٩٢نقض ( 

 وايضا 
 )٤٥٣ ص ٧١ ق ٤٦ ق س ٦٣ لسنه ٥٣١٨ ىف الطعن رقم ١٩٩٥ مارس ٧نقض ( 

 ومن احكام حمكمه النقض ىف تسبيب حكم االدانه ىف جريمه التزوير 
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 ١٠/١٢/٨٧ ق جلسه ٧٥ لسنه ٨٦٨احلكم الصادر ىف الطعن رقم 
 والقائل 

 من قانون االجراءات اجلنائية قد ٣١٠انه ملا كان ذلك ولئن كانت املاده   
املستوجبه للعقوبه بيان تتحقق اوجبت ان يشتمل كل حكم باالدانه عىل بيان الواقعه 

به اركان اجلريمه والظروف التى وقعت فيها ومؤدي االدله التى استخصلت منها 
املحكمه االدانه حتى يتضح وجه استدالله هبا وسالمه ماخذها متكينا ملحكمه النقض 
 من مراقبه صحه التطبيق القانوين عىل الواقعه كام صار اثباهتا باحلكم واال كان قارصا

  الخ ٠٠
 وملاكان ذلك 

وكان الثابت من مطالعه اوراق احلكم الطعني والتى سطرت عليها بيانا عن   
 من انه اشرتك مع املتهم االول بطريق االتفاق واملساعده ىف -االهتام املسند للطاعن 

 تزوير حمرر رسمي 
  ومن انه ارتكب واملتهم الثالث تزويرا ىف حمرر عرىف -

 ولكن 
كم الطعني جمهال لبيان حتقق اركان تلك اجلريمه عىل نحو يوضح قد ورد احل  

االفعال واملقاصد التى تتكون منها حيث انه سطر بعبارات عامه معامه جمهله ىف ذلك 
 االسناد

 وذلك ىف ان
جريمتي التزوير واالشرتاك فيه مها من اجلرائم العمديه ىف فعيل التزوير   

 حيث يتطلب علم اجلاين ٠٠نائى لدي مرتكبه واالشرتاك فيجب ان يتوافر القصد اجل
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بانه يرتكب اجلريمه بجميع اركاهنا التى تتكون منها واقرتاف ذلك بالنيه اخلاصه التى 
 اجلريمه يستلزمها القانون ىف هذه 

  )٢٠١ ص ١٩٦٠ رقم ٤ جمموعه القواعد ج ١٩٣٨ ابريل سنه ٤نقض ( 
 فعن جريمه االشرتاك فاليقدح فيها  

كم الطعني باطمئنان وجداهنا وارتياح باهلا اىل اقرتاف الطاعن تلك قاله احل  
اجلريمتان الن ذلك اليتوافر معه اثبات علم الطاعن باجلريمه ذاهتا او بوقوعها من 

 املتهم االول 
النه اذا كان املتهم غري عامل باجلريمه فال يكون رشيكا فيها ولو قام بعمل   

 عىل ان العلم باجلريمه اليكفى وحده ٠٠ هذا فضال ٠٠استعان به اجلاين ىف تنفيذها 
 لتوافر االشرتاك 

  )٢٢٦ ص ٨٨ رقم ٢ جمموعه املكتب الفني السنه ٢٧/١١/١٩٥٠نقض جنائى ( 
 فكان يتعني عىل حمكمه املوضوع 

ىف تلك االدانه ان تثبت ىف حكمها الطعني توافر االشرتاك ىف حق الطاعن   
  اقرتاف ذلككرشيك موضحا اجتاه مقاصده نحو

 وهو ما اوضحته حمكمه النقض يف قوهلا 
 وانه ٠٠اذا خال احلكم من بيان قصد االشرتاك ىف اجلريمه التى دان املتهم هبا   

 فان ذلك يكون ىف احلكم قصورا ٠٠كان وقت وقوعها عاملا هبا قاصدا االشرتاك فيها 
 يعيبه بام يستوجب نقضه 

  )٢٦٤ ص ٧٩م  رق٧ احكام النقض س ٢٧/٢/١٩٥٦نقض ( 
  )٤٣٩ ص ١٤٤ رقم ٦ احكام النقض س ١١/١/١٩٥٥نقض ( 

 اما ما اورده احلكم الطعني 
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ىف حق الطاعن من انه مل يقم بجحد الصور الضوئية للشيكات املزوره ارقام   
 ٢٠٠٠ لسنه ٨٢٤١ واملحرزه اصوهلا ىف القضيه رقم ٨٩٧٨٥ ، ٨٩٧٨٤ ، ٨٩٨٧٢

اليكفي ىف حد ذاته  التزوير احلاصل هبا متخذه من ذلك قرينه عىل اشرتاكه ىف
الثبات توافر رشط علم املتهم ىف تغيري احلقيقه املثبته عىل تلك الصور 
عن اصوهلا وماقررته ىف ذلك يعد بيانا لواقعه شاهبا القصور والتدل باى 

 حال من االحوال عىل توافر ذلك العلم 
 ها وهو ما اوضحته حمكمتنا العليا حمكمه النقض ىف حكم

من انه اذا كان احلكم قد دان املتهم باالشرتاك ىف جريمه التزوير بطريق   
ومل يبني علم املتهم بتغيري احلقيقه ىف املحرر فانه يكون املساعده عىل ارتكاهبا 

 قارص البيان مما يستوجب نقضه 
 ) ق ٢٥ لسنه ١٩٥٢ طعن رقم ١١/١/١٩٥٥نقض ( 

 وفضال عن ذلك كله 
ىف تلك القاله املبتوره فحواها مل يبني ويوضح عنارص ذلك فان احلكم الطعني   

االشرتاك املزعوم عىل الطاعن اقرتافه واليقدح يف ذلك قوله املتهاتر بثبوت قيام 
الطاعن باالشرتاك واخر مع املتهم االول بطريقي االتفاق واملساعده الن ذلك القول 

ا الدانه الطاعن واليعد باى حال ماهو اال اعتصاما بام قررته النيابه العامه ىف وصفه
سبيال الستظهار عنارص االشرتاك وطرقه واليوضح الدالئل الداله عىل توافرها 

 ويكشف عن قيامها 
 حيث قضت حمكمه النقض ىف ذلك 
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من املقرر انه متى دان احلكم املتهمني ىف جريمه االشرتاك بطريقى االتفاق   
 االشرتاك وطريقته وان يبني فان عليه ان يستظهر عنارص هذاواملساعده 

االدله الداله عىل ذلك بيانا يوضحها ويكشف قيامها وذلك من واقع 
 الدعوي وظروفها 

  )٢٦/١٠/١٩٦٤ جلسه ٣٤ لسنه ٤٨٠طعن رقم ( 
 والينال من ذلك النعي السديد

القرائن التى استندت عليها حمكمه املوضوع ىف حضور الطاعن بوكيل عنه ىف   
د الصور الضوئيه للشيكات واقرتاهنا ىف انه اليعقل ان يقوم اجللسات وعدم جح

الطاعن بسداد ماليني اجلنيهات للمؤسسه بناء عىل صور شيكات مزوره وغري موقعه 
 منه واستنتاجها من تلك القرائن ثبوت توافر جريمه االشرتاك 

 ن أل
قانون  جمافيه املنطق والعندياهتاتلك القرائن افرتضتها حمكمه املوضوع من   

الن حضور اجللسات وعدم جحد الصور الضوئيه للشيكات بل ودفع ماليني 
 اليثبت العلم بالتزوير او االشرتاك ىف ٠٠اجلنيهات قيمتها عىل الرغم من تزويرها 

احداثه وما اورده احلكم الطعني ىف هذا الصدد اليؤدي اىل ما انتهي اليه بثبوت 
 اق واملساعده اشرتاك الطاعن ىف التزوير بطريق االتف

 وقالت ىف ذلك حمكمتنا العليا موضحه مناط جواز اثبات االشرتاك 
ان مناط جواز اثبات االشرتاك بطريق االستنتاج استنادا اىل القرائن ان تكون   

وان يكون استخالص القرائن منصبه عىل واقعه التحريض او االتفاق ىف ذاته 
مع املنطق او القانون فاذا احلكم للدليل املستمد منها سائغا اليتجاىف 
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كانت االسباب التى اعتمد عليها احلكم ىف ادانه املتهم والعنارص التى 
استخلص منها وجود االشرتاك التؤدي اىل ما انتهي اليه فعندئذ يكون 
ملحكمه النقض بامهلا من حق الرقابه عىل صحه تطبيق القانون ان تتدخل 

 طق والقانون وتصحح هذا االستخالص بام يتفق مع املن
 ) سنه ١٧/٥/١٩٦٠ ق جلسه ٢٩ لسنه ١٧٤٢طعن رقم ( 

 اما عن جريمه التزوير 
فان قاله حمكمه املوضوع سالفه البيان التوضح ايضا عىل حد ما اوردته من   

عبارات توافر القصد اجلنائى لدي الطاعن عىل ارتكاب جريمه التزوير ىف املحررات 
د ظنون وافرتاضات تضمنها احلكم الطعني لنسب  بل اهنا حمر- الشيكات -العرفيه 

االدانه اىل الطاعن دون ان يقوم الدليل عىل ذلك والتصلح ىف حد ذاهتا ان تكون سندا 
 لتاكيد علمه بتغيري احلقيقه ىف تلك املحررات 

 حيث قالت ىف ذلك حمكمه النقض 
 احلقائق القانونيه انه يلزم ىف التزوير توافر علم املتهم بتغيري احلقيقه وملا كانت  

يف املواد اجلنائيه التصلح اخذها بالظنون والفروض بل جيب ان تكون قائمه عيل يقني 
الذى يقام عىل ان املتهم كان من واجبه ان يعرف احلقيقه او فعيل فان احلكم 

انه كان ىف وسعه ان يعرفها فيعترب بذلك عاملا هبا وان كان مل يعلمها 
 ا نقضه بالفعل يكون معيبا واجب

 ) ق ١٩ لسنه ٣٤٥ الطعن رقم ٢٨/٢/١٩٤٩طعن جلسه ( 
وقيض كذلك تاكيدا عىل واجب حمكمه املوضوع ىف اثبات علم املتهم 

 بتغيري احلقيقه 
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من انه يشرتط ىف التزوير ان يثبت علم املتهم بانه يغري احلقيقه فاذا ماقالته   
 اليقني كان احلكم معيبا بام املحكمه ىف هذا الصدد اليفيد ثبوت هذا العلم عىل وجه

 يستوجب نقضه 
 ) ق ١٩ لسنه ١٩٠ طعن رقم ٢١/٩/١٩٤٩جلسه ( 

 اما عن 
ما اوردته حمكمه املوضوع كقرينه عىل ارتكاب الطاعن جلريمه التزوير وذلك   

بقوهلا انه القائم بتحرير بيانات الصور الضوئيه للشيكات حسبام انتهي اليه تقرير 
 الطب الرشعي 

 اوزا يعد جت
 ٠٠من حمكمه املوضوع ىف استمداد اقتناعها بثبوت اجلريمه قبل الطاعن   

حيث ان تقرير الطب الرشعي مل يثبت ىف نتاج فحصه بقيام الطاعن عىل 
حترير بيانات تلك الشيكات بل ان نتاج فحصه قرر باحتاد اخلط ىف حترير 

ر تلك تلك البيانات وهو االمر الذى يقطع بقيام املؤسسه عىل حتري
البيانات املزيل هبا صور الشيكات الحتاد اخلط مع بيانات الشيكات 
الصحيحه واملحرره بمعرفتها وهو مايؤكد ان حمكمه املوضوع مل تستدل 

 ىف نسب االدانه للطاعن عىل املاخذ الصحيح من تقرير الطب الرشعي 
 حيث قضى ىف ذلك 

ريمه من اى دليل تطمئن حق حمكمه املوضوع ىف ان تستمد اقتناعها بثبوت اجل  
  ماخذه الصحيح من االوراق اليه طاملا كان له

  )٥/٣/١٩٧٨ ق جلسه ٥٦ لسنه ٥٨٣١طعن رقم ( 
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 وقضى كذلك
ان االصل ان املحكمه التبني حكمها اال عىل الوقائع الثابته ىف الدعوي   

  السند هلا من االوراق املطروحه عليها وليس هلا ان تقيم قضاءها عىل امور
  )١٥/١/١٩٨٤ ق جلسه ٥٣ لسنه ٢٣٨٥ طعن رقم (

 ومن ذلك كله
يكون احلكم الطعني قد اسند اهتامه اىل الطاعن دون ان توضح حمكمه 

 كيفام اوجب ٠٠املوضوع االفعال واملقاصد التى تتكون منها اركان تلك اجلريمه 
 مما يوصم اسبابه بالقصور ٠٠القانون عىل كل حكم صادر باالدانه 

  فيتعني نقضه واالحاله ٠٠الشديد 
 حيث استقرت حمكمتنا العليا 

 حمكمه النقض ىف ذلك عىل ان 
القانون اوجب عىل كل حكم صادر باالدانه ان يشتمل عىل بيان الواقعه   

املستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان اجلريمه والظروف التى وقعت فيها واالدله 
ها من املتهم وان يلتزم باجراء مؤدي التى استخلصت منها املحكمه ثبوت وقوع

االدله التى استخلص منها االدانه حتى يتضح وجه االستدالل هبا وسالمه املاخذ 
 واال كان حكمها قارص متعينا نقضه 

  )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧ جمموعه االحكام لسنه ١٩/٤/١٩٧٦نقض ( 
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 :الوجه السابع 
لرد عىل الدفع  ىف ا٠٠ شديدا اصاب اسباب احلكم الطعني ٠٠قصورا 

 بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه ٠٠املبدي من املدافع عن الطاعن 
 من نيابه مرص اجلديده ٠٠صدور امر باالوجه القامه الدعوي اجلنائية 

 وهو ما استطال معه اىل خطأ حمكمه ٠٠ ٢١/٨/٢٠٠١ بتاريخ ٠٠
 املوضوع ىف تاويل القانون 

 حيث ان 
عا بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه صدور املدافع عن الطاعن قد ابدي دفا  

 بعد ان قامت ٠٠ من نيابه مرص اجلديده ٠٠امر باالوجه القامه الدعوي اجلنائيه 
 ٠٠ اداري مرص اجلديده ٢٠٠٠ لسنه ٤٠٤٥باعامل حتقيقاهتا ىف املحرض رقم 

وقد استقرت حياله بالتقرير  ٠٠واملتضمن ذات وقائع االهتام املدان به الطاعن 
وراق باالوجه القامه الدعوي اجلنائية لعدم كفايه الدليل عىل نسب ىف اال

 االهتام للطاعن 
 اال ان  

 وقد اوردت ىف ذلك ٠٠حمكمه املوضوع التفتت عن ذلك الدفع اجلوهري   
بتظلم للسيد املستشار  متثلت بان مدافع املؤسسه املدعيه باحلق املدين تقدم ٠٠قالة 

الحكام التى صدرت من حمكمه جنح مرص النائب العام وقد ضمنه بان ا
اجلديده كانت بناء عىل صور لشيكات مزوره ومغايره الصول الشيكات 
الصحيحه املحرره بقضاياها االصليه املتداوله امام حمكمه استئناف شامل 
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 واخذت حمكمه املوضوع من ذلك احلدث دليال جديدا مل ٠٠اجليزه 
 مما جييز العوده ٠٠امرها السابق يعرض عىل النيابه العامه عند اصدارها 

 اىل التحقيق ويطلق حقها ىف رفع الدعوي 
 وتلك القاله 

 التكفي باى حال الطراح دفاع الطاعن ٠٠وردت عىل نحو مبتور فحواها   
  واهدار الغايه التى هدف هلا املدافع عنه ٠٠

 وذلك 
ل التحقيق ىف الن الوقائع التى اوردهتا حمكمه املوضوع كدليل جديد يبيح اعام  

 ٠٠ذلك االهتام بعد صدور قرار نيابه مرص اجلديده باالوجه القامه الدعوي اجلنائيه 
 والتى وصفها املرشع باهنا الدالئل ٠٠ختتلف كليا عن معني الدالئل اجلديده 

 عىل االهتام اى الدالئل عىل وقوع اجلريمه ونسبتها اىل املتهم 
  ) ٩٨نون العقوبات ص مستشار مصطفى هرجه التعليق عىل قا( 

 وليس ادل عىل صحه ذلك النعي من القرائن التاليه

 -:القرينه االوىل 
من انه وىف جمال بحث النيابه العامه لواقعه اصطناع الطاعن للتوكيل رقم   
 ، ٨٥٥١ عام االهرام النموذجي عملت عىل بحث القضايا ارقام ٩٧ لسنه ٥٥١

 بكل ماتضمنته من اوراق وشيكات  جنح مرص اجلديده٩٩ لسنه ٨٥٥٣ ، ٨٥٥٢
  بالتقرير باالوجه القامه الدعوي اجلنائية ٠٠ وانتهت حيال ذلك كله ٠٠

 وعىل الرغم من ذلك 
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تقدم وكيل املدعيه باحلق املدين بالتظلم سالف الذكر عىل مقوله ان صور   
 مزوره الختالفها عن االصول ٩٩ لسنه ٨٥٥٢الشيكات املودعه ىف القضيه رقم 

 مبتغيا من ٠٠ جنح مستانف شامل اجليزة ٢٠٠٠ لسنه ٨٢٤١ودعه ىف القضيه رقم امل
  فيام اثاره من اباطيل ٠٠وراء ذلك اعاده التحقيق 

 ولكن 
 ما تقدم به وكيل املدعيه باحلق املدين ال يعد دليال جديدا ىف ذلك  

نه  لس٨٥٥٢ النه ثبت سبق قيام نيابه مرص اجلديده بعرض اوراق القضيه رقم ٠٠
 وقيامها ببحث تلك االوراق وماتضمنته من شيكات ٠٠ جنح مرص اجلديده ٩٩

 مدعي تزويرها  
 واليقدح ىف ذلك 

عدم اعاره النيابه العامه لتلك الشيكات اهتامما او حتي التنبه اىل وجود تزوير   
الن كل ذلك اليؤدي اىل ان االدعاء  ٠٠ او اهنا مل تتعرض لبحثها ٠٠فيها 

  وكيل املدعي الذى تقدم به
 باحلق املدين يتضمن دليال جديدا 

  وقد اكد ذلك االمر الفقه القضائى موضحا معني ظهور الدالئل اجلديده
فلم يعرها بانه اذا كانت الدالئل قد عرضت عىل املحقق اثناء التحقيق   

 فاهنا التعترب ٠٠ أي مل يتعرض لبحثها ٠٠اهتامما او مل يتنبه اىل وجودها 
 ده جتيز اعاده التحقيق دالئل جدي

  )١٠٠-٩٩ التعليق عىل قانون االجراءات اجلنائيه -مصطفى جمدي هرجه / م( 
 وىف ذات الراي 
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  )٣٨٧ التعليق عىل قانون االجراءات اجلنائيه ص -فوزيه عبد الستار / د( 
 وبذلك

يكون ما انطوي عليه تظلم املدعي باحلق املدين اليعد دليال جديدا يبيح اعاده   
 لسابقه ٠٠التحقيقات بعد صدور قرار النيابه العامه باالوجه القامه الدعوي اجلنائية 

القرار اال اهنا مل تعرها اهتامما  مصدره ٠٠عرض تلك الشيكات عىل النيابه العامه 
 او مل تنتبه لوجود التزوير فيها 

 -:القرينه الثانيه : ثانيا 
اعاده التحقيق ان يدل عىل وقوع اشرتط املرشع ىف الدليل اجلديد حتى يبيح   

 اجلريمه وصحه نسبتها للمتهم 
 اال انه 

 ٠٠ومن مطالعه الدليل الذى ارتكن اليه وكيل املدعي باحلق املدين ىف تظلمه   
 والذى متثل ىف ان صوره الشيكات املودعه ىف القضيه رقم ٠٠املقدم للنائب العام 

 ٨٢٤١ ىف القضيه رقم ٠٠ا املودعه  مرص اجلديده التتامثل مع نظريهت٩٩ لسنه ٨٥٥٢
 اليدلل باى حال من االحوال بقيام ٠٠ جنح مستانف شامل اجليزه ٢٠٠٠لسنه 

 الطاعن عىل ارتكاب تلك اجلريمه 
 ويتضح ذلك مما يىل 

 -:الوجه االول 
ان تقرير مصلحه الطب الرشعي والباحث لصور تلك الشيكات ومدي   

بانعدام صله الطاعن بتلك  ٠٠ثه مايقطع  ورد ىف نتاج بح٠٠مطابقتها لالصل 
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 ثبت من نتاجه مايؤكد ٠٠ بل وعىل العكس من ذلك متاما ٠٠ الشيكات املزوره
 اصطناع صور تلك الشيكات من قبل املؤسسه 

 حيث ان 
 بان حمرر بيانات صلب تلك الشيكات من صور تقرير الطب الرشعي افاد .١

 وهو االمر الذى يؤكد وبحق ٠٠ واصول هو شخص واحد الحتاد اخلط فيام بينهام
 وذلك لقيامها عىل حترير بيانات اصول ٠٠اصطناع الصور من قبل املؤسسه 

 جنح مستانف شامل اجليزه ٢٠٠٠ لسنه ٨٢٤١الشيكات املودعه ىف القضيه رقم 
 وحيث انه قد متاثل اخلط املحرر به تلك البيانات مع اخلط املحرر به صور ٠٠

 صطناع املؤسسه لتلك الصور الشيكات مما يثبت معه ا
 هو ما اثبته كذلك تقرير الطب الرشعي من ان توقيع ٠٠ومايؤكد ذلك وبحق  .٢

الطاعن عىل صور الشيكات مقلدة عليه بطريق االصطناع عن مثيله املزيل به 
 اال ٠٠اصول تلك الشيكات اى ان الطاعن فضال عن انقطاع صلته بتلك الصور 

 ليه ان توقيعه املزيله به مزور ع
 مجال ذلكإومن 

مايبني معه ان ثبوت تزوير تلك الشيكات اليعد دليال جديدا ىف   
 كيفام اوضح املرشع ٠٠ النه اليدل عىل نسبه االهتام اليه ٠٠حق الطاعن 

  من الدالئل اجلديده ٠٠كرشطا واجبا العتبار الدليل 



 ٢١٩  مرشوع مكتبة املحامي
 
 

 -:الوجه الثاين 
 واملزمع من -يكات وهو ماثبت من وقائع االهتام من ان صور تلك الش  

 مقدمه من قبل -حمكمه املوضوع ان االدعاء بتزويرها يعد دليال جديدا ىف الدعوي 
 - املتهم االول  وقبل ثبوت علمه بالغاء وكالته -املدعيه باحلق املدين بواسطه وكيلها 

 بل هو احد وهو مايعد حائال عن وصف تزويرها بالدليل اجلديد 
 ين لالطاحه بالطاعن ىف ذلك االهتام الواهي اوراق املدعيه باحلق املد

 ومايؤكد صحه ذلك
ما اثبتته نيابه مرص اجلديده ىف مذكرهتا حيال اطالعها عىل املحرض .١

 جنح مرص اجلديده واملرفق به صور الشيكات ٩٩ لسنه ٨٥٥٢رقم 
 املزوره 

 من انه  
بموجب حمرر من قبل املتهم االول عىل وصف بانه وكيل مؤسسه الرشق االقىص  

 وذلك قبل علمه - توثيق امبابه النموذجي ١٩٩٧ لسنه ٥٠٣٥الوكاله رقم 
 ٥٥١ وكذا الوكاله رقم ٠٠حممد عابدين عامر /  والصادر له من االستاذ-بالغاءه 

عفاف عبد املنعم كشك /  توثيق االهرام النموذجي والصادر من السيده٩٧لسنه 
لك الشيكات تم من وكيل املدعيه  اى ان ارفاق صور ت- املدعيه باحلق املدين-

 وهو مايؤكد بان تلك الشيكات هى ٠٠باحلق املدين وىف ظل الوكاله الصحيحه 
فال يصح االعتداد هبا كدليال جديدا من اوراق املدعيه باحلق املدين 

 لتحريك االهتام صوب الطاعن 
 واليفيد ىف ذلك  
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 ٥٥١الوكاله رقم ما قرره وكيل املدعيه باحلق املدين ىف تظلمه من ان .٢

ب توثيق االهرام النموذجي قام عىل تزويرها املتهم االول حتى 
يتخالص عىل صور تلك الشيكات معتكزا ىف ذلك عىل البيانات املثبته 

 والتى متثلت ىف ان املتهم االول حرض ٠٠ىف حمرض جلسه تلك القضيه 
م بتلك القضيه عىل وصف من انه الوكيل املبارش بموجب الوكاله رق

  وتنازل وتصالح عىل تلك الشيكات ٩٧ لسنه ٥٥١
 وهذا النه 

مها عبد السالم سعيد موظفه الشهر العقاري بصحه / قد ثبت من اقوال السيده •
التنازل والتصالح واالنابه ىف  ومن اهنا تبيح ٩٧ لسنه ٥٥١وجود الوكاله رقم 

 حضور اجللسات 
رشق االقىص حيث انه احد موظفيها ان املتهم االول تربطه عالقه قانونيه بمؤسسه ال

 ىف الشئون القانونيه 
 ١٧ من قانون املحاماه رقم ٥٦وحضوره بتلك الوكاله صحيح طبقا لنص املاده 

من انه جيوز للمحامي سواء كان خصام اصليا او وكيال ىف  ٠٠ ١٩٨٣لسنه 
الدعوي ان ينيب عنه ىف احلضور او ىف غري ذلك من اجراءات التقاىض 

خر حتت مسئوليته دون توكيل خاص بذلك مادام التوكيل حماميا ا
 ٩٧ لسنه ٥٥١وهو االمر الذى تبيحه الوكاله رقم  ٠٠الصادر له اليمنع ذلك 

 حممد عابدين/ عفاف كشك لالستاذ/ توثيق االهرام النموذجي والصادر من السيده
 اى ان 
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  القانونيه التنازل والتصالح بموجب تلك الوكاله وقع صحيحا وىف ظل الوكاله
 وليس ادل ٠٠ان عدم اثبات صفه االنابه ترجع خلطأ مادي وقع فيه سكرتري اجللسه 

 للتنازل ٠٠ من توقيع املتهم باسمه كامال عىل حمرض اجللسه باحلضور ٠٠عىل ذلك 
 امبابه النوذجي ٩٧ لسنه ٥٠٣٥ فضال عن ارفاقه لصوره التوكيل رقم ٠٠والتصالح 

 لسنه ٥٥١ وكذا ارفاقه صوره التوكيل ٠٠حممد عابدين / والصادر له من   االستاذ
عفاف كشك / حممد عابدين من السيده/  االهرام النموذجي والصادر لالستاذ٩٧

صاحبه مؤسسه الرشق االقىص ومطالعه تلك الصورتان من رئيس الدائره احلاصل 
هم  مما يؤكد صحه حضور املت٠٠امامه التنازل دون ان يعرتض عىل ذلك ىف شىء 

 ان صور ٠٠ ويؤكد كذلك ٠٠ بصفته وكيال عن املؤسسه ٠٠االول ىف تلك القضيه 
 الذى يبيح التنازل ٠٠تلك الشيكات مقدمه من املدعيه باحلق املدين مصدره التوكيل 

 والتصالح عنها 
 ومجيع تلك الوقائع 

 وفقا ملا اثبت عىل اوراق مذكرهتا ٠٠ نيابه مرص اجلديده ٠٠تنبهت لصحتها   
 الصدار قرارها باالوجه القامه الدعوي اجلنائية تهيه ىف ذلك من

 وهو االمر الذى يؤكد
عدم توافر ما اشرتطه املرشع ىف الدليل املقدم من وكيل املدعيه باحلق املدين   

 اال وهو تدليله عىل وقوع اجلريمه وصحه نسبتها للطاعن مما ينعقد معه وصف ٠٠
 الدليل اجلديد 

   ومن ذلك كله 
ون حمكمه املوضوع قد اعتكزت ىف ردها عىل الدفع املبدي من املدافع عن تك  
 الطاعن 
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 فالدليل الذى اوردته ىف مدونات ٠٠عىل اسس واهيه المتلك من الصحه شىء 
 كيفام حددها املرشع ىف نص املاده ٠٠ يفتقد صفه الدليل اجلديد ٠٠حكمها الطعني 

  من قانون العقوبات ١٩٧
 ه وهو مايبني ىف صحت

 ٠٠بان االمر الصادر من نيابه مرص اجلديده باالوجه القامه الدعوي اجلنائية   
 ويكون بذلك اعاده التحقيقات عىل ذات الوقائع التى تناوهلا ٠٠اليوجد مايعارضه 

 وهو مايوصم احلكم الطعني بعدم تعرضه لدفاع ٠٠ خدشا حلجيته دون مقتىض ٠٠
 بل ان كل ما اوردته حمكمه املوضوع ىف ٠٠ئغه الطاعن املبدي بالرد عليه ىف اسباب سا

 ذلك ماهو اال تاويال خاطئا عىل حكم القانون 
 وقد قضت ىف ذلك حمكمه النقض 

من انه اذا كان االمر الصادر من سلطه التحقيق بعدم وجود وجه القامه   
 مل يلغي الدعوي اجلنائيه له حجيته التى متنع من العوده اىل الدعوي اجلنائية مادام قائام

فال جيوز مع بقائه قائام اقامه الدعوي عن ذات الواقعه التى صدر االمر فيها الن له ىف 
 ملا كان ذلك وكان الدفع ٠٠نطاق حجيته املؤقته ما لالحكام من قوه االمر املقىض 

املبدي من الطاعن جوهريا ومن شانه لوصح ان يتغري به وجه الراي ىف الدعوي وكان 
فيه عىل مايببني من مدوناته قد قىض بادانه الطاعن دون ان يعرض احلكم املطعون 

 للدفع املبدي بالرد عليه يكون قد تعيب بالقصور الذى يبطله مما يتعني معه نقضه 
  )٢٩/٣/١٩٩٠ ق جلسه ٥٨ لسنه ٦٤٩٥طعن رقم ( 

 وهو االمر 
الذى يكون معه احلكم الطعني قد اصابه قصورا شديدا ىف اسبابه وهو ما   

 ستطال اىل خطأ حمكمته ىف تاويل حكم القانون مما يتعني معه نقضه واالحاله ا
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  لثالوجه الثا
بطالن احلكم الطعني لعدم ايضاحه االسباب التى بني عليها   

 خمالفا ملا ٠٠بشكل جىل مفصل للوقوف عىل مسوغات ماقىض به 
  من قانون االجراءات اجلنائية ٣١٠ارسته نص املاده 

نونا انه جيب ان يشتمل احلكم عىل االسباب التى بني عليها وفقا لنص من املقرر قا
  من قانون االجراءات اجلنائيه ٣١٠املاده 

وتسبيب االحكام هي ضامنه من الضامنات التى كفلها املرشع للخصوم وهى الشك 
حتمل القاىض عيل العنايه بحكمه وتوخي الدقه والعداله ىف قضائه حتى اليصدر 

ري ميل اوعاطفه اوعن فكره غامضه مبهمه مل تتضح معاملها عنده بل حكم حتت تاث
جيب ان يكون احلكم واضحا ىف اسبابه حمدده نتجت بعد متحيص الراي ىف الدعوي 
واملوازنه الفعليه املحسوبه بني ادله النفى وادله االهتام وتغليب احدمها عىل وجه اجلزم 

 واليقني عىل االخر 
لتسبيب ان يعلم من له حق املراقبه عىل احكام القضاء من ومن حيث ان الغرض من ا

 خصوم ومجهور وحمكمه النقض ماهي مسوغات احلكم وهذا اليايت باملبهامت 
وقد تواترت احكام حمكمه النقض عىل تاجيل تلك املعاين وجعلها قاعده الجيوز  

عني نقضه باى حال من االحوال اخلروج عليها واال اعترب احلكم مشوبا بالبطالن يت
واوضحت كذلك غرض القانون من تسبيب االحكام هادفا اىل غايه ساميه هي 

 اطمئنان الناس اىل عداله تلك االحكام 
 حيث قضت احكام حمكمه النقض  

ان تسبيب االحكام من اعظم الضامنات التى فرضها القانون عىل القضاه ان هو  
 النظر لتعرف احلقيقه مظهر قيامهم بام عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان
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التى يعلنوهنا فيام يفصلون فيه من االقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم 
واالستبداد وبه يرفعون ماقد يرد عىل االذهان من الشكوك والريب فيذعون 
اجلميع اىل عدهلم مطمئنني والتقع االسباب اذا كانت عبارهتا جممله التقنع احدا 

 اال لتثبت صحه احلكم من فساده والجتد حمكمه النقض جم
  )١٧٨ ص ١٧٠ رقم ١ جمموعه القواعد القانونيه ج ٢١/٢/١٩٢٦نقض (  

 وتضيف حمكمه النقض ايضا  
 اجراءات جنائية ان يشمل احلكم عىل االسباب التى ٣١٠يوجب الشارع ىف املاده  

جج املبني بني عليها واال كان باطال واملراد بالتسبيب املعترب حتديد االسانيد واحل
عليها واملنتجه له سواء من حيث الوقائع او من حيث القانون ولكي يتحقق 
الغرض منه جيب ان يكون ىف بيان جىل مفصل بحيث يستطاع الوقوف عىل 
مسوغات ماقىض به اما افراغ احلكم يف عبارات عامه معامه او وضعه ىف صوره 

تسبيب االحكام جممله جمهله فال يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من 
واليمكن حمكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون عىل الواقعه كام صار 

 اثباهتا باحلكم 
  )٣٥ ص ٨٣ رقم ٢٦ جمموعه احكام النقض س ٢٧/٢/١٩٧٥نقض (  

 وكذلك تؤكد حمكمه النقض املوقره  
رد جيب االحيمل احلكم ادله الثبوت ىف الدعوي بل عليه ان يبينها ىف وضوح وان يو 

مؤداها ىف بيان مفصل للوقوف عىل مايمكن ان يستفاد منها ىف مقام الرد عىل 
الدفوع اجلوهريه التى يدىل هبا املتهم حتي يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده 
الشارع من تسبيب االحكام ويمكن حمكمه النقض من اعامل رقابتها عيل تطبيق 

 القانون تطبيقا صحيحا 
  ) ١٢١١ ص ٢٧٣ رقم ٢٣عه احكام النقض س  جممو١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 
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 ولذلك الوجه بيانه ىف االمجال التاىل 

 -:البيان االول 
ان احلكم الطعني قد ذهب اىل اعتناق تقرير الطب الرشعي قسم مصلحه   

ابحاث التزييف والتزوير واختذ منه مربرا ىف تسبيب االدانه نحو الطاعن عىل الرغم 
 ٠٠عن هذه االدانه بل انه اليؤيد ادانه الطاعن ىف شىء من عدم افصاح ذلك التقرير 

ونتاج فحصه للشيكات حمل التزوير اكد عدم قيام الطاعن بمىلء بيانات ايا منهم او 
حتى تزيلها بتوقيعه اى انه التوجد ثمه عالقه مابني الطاعن وتزوير تلك الشيكات 

مدي تاييده لواقعه وقد اعتمدت حمكمه املوضوع عىل ذلك التقرير دون ان توضح 
االهتام وماهو مبلغ اتساقه مع اقوال الشهود مما اليكفي معه رسد مضمون ذلك 
التقرير حتى تتحقق الغايه التى ابتغاها املرشع من تسبيب االحكام وهو مايصيب 

 اسباب احلكم الطعني بالقصور الشديد 
 فقد استقرت حمكمه النقض ىف ذلك املعني 

ي تستند اليها املحكمه وبيان مؤداها ىف حكمها بيانا كافيا جيب ايراد االدله الت  
فال يكفى االشارة اليها بل ينبغي رسد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه 
يبني مدي تاييده الواقعه كام اقتنعت هبا املحكه ومبلغ اتساقه مع باقى االدله واذا كان 

عىل النحو سالف بيانه دون العنايه ذلك فان جمرد استناد حمكمه املوضوع ىف حكمها 
 برسد مضمون تلك التحقيقات ويذكر مؤدي هذا التقرير واالسانيد التى اقيم عليها

واليكفى لتحقيق العنايه التى تغياها الشارع من تسبيب االحكام وملحكمه النقض من 
يصم مراقبه صحه تطبيق القانون عىل الواقعه كام صار اثباهتا ىف احلكم االمر الذى 

 احلكم بقصور يتسع له وجه الطعن 
  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠ احكام النقض س ٨/٩/١٩٧٩( 
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 -:البيان الثاين 
نسبت كذلك حمكمه املوضوع ادانتها للطاعن ىف اشرتاكه مع املتهم االول ىف   

 عام االهرام عىل مقوله بان ذلك التوكيل اطمئنت ٩٧ لسنه ٥٥١تزوير التوكيل رقم 
/  ولكن من مطالعه اقوال الشاهده الثالثه السيده٠٠ تزويره من اقوال الشهود عىل

 قد ثبت هبا مايؤكد صحه وجود - موظفه الشهر العقاري -مها عبد السالم سعيد 
 وعىل ٠٠ذلك التوكيل ومن انه يبيح التنازل والتصالح وانابه الغري ىف التقرير بذلك 

 جعلت من تلك الشهاده ٠٠ الرغم من وضوح هذا االمر جليا اال ان حمكمه املوضوع
 وهو االمر الذى ينم عن عدم املامها بمضمون تلك الشهاده ٠٠سندا ىف نسب االدانه 

 واثرها عىل هذا االهتام بل ان احلكم الطعني ىف اعتكازه عليها هبذا النحو ورد ٠٠
 وهو ٠٠بصيغه مبهمه اليتحقق هبا الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب االحكام 

 سباب احلكم بالقصور الشديد مايعيب ا
 وقد قضت حمكمه النقض ىف ذلك 

من املقرر انه جيب ان تكون مدونات احلكم كافيه بذاهتا اليضاح ان املحكمه   
واهنا حيث قضت ىف الدعوي باالدانه قد املت املاما صحيحا بمعني االدله القائمه فيها 

احلكم بصيغه مبهمه تبينت االساس الذى تقوم عليه شهاده كل شاهد اما وضع 
وغامضه فانه اليتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب االحكام ويعجز 

 حمكمه النقض عن مراقبه صحه تطبيق القانون 
  )٣٣٧ ص ٧١ ق ٢٧ احكام النقض س ٥٢/٣/١٩٧٦( 

  )٥٧ ص ١٦ ق ٢٣ س ١٠/١/١٩٧٢( 
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 -:البيان الثالث 
 بل وباقى ٠٠ا اىل الطاعن  ىف نسب ادانته- ايضا -ان حمكمه املوضوع   

 من اهنا اطمئنت ىف ذلك القضاء بام ثبت ٠٠املتهمون اوردت قاله قارصه ىف مسبباهتا 
 دون ان توضح ىف قالتها مدلول تلك ٠٠هلا من اقوال الشهود وتقرير الطب الرشعي 

 وبذلك يكون احلكم الطعني ىف ٠٠القرائن عىل وقوع ذلك االهتام ىف حق الطاعن 
 ولكنه معني ٠٠ري مقنع الستناده عىل عبارات قد يكون هلا معنا عند واضعيه قضاءه غ

 وينتفي ٠٠ وهو ماهيدر مسببات االدانه ٠٠مستور ىف ضامئرهم اليعلمه احد غريهم 
  ممايتعني معه نقض احلكم واالحاله ٠٠معه الغرض من التسبيب 

 وقضت ىف ذلك حمكمه النقض عىل ان 
واقترصت ىف االسباب عىل قوهلا ان ه الطاعن اذا حكمت املحكمه بادان  

 التهمه ثابته 
من التحقيقات والكشف الطبي فان هذا احلكم يكون غري مقنع ويتعني 
نقضه الن هذه العبارات اذ كان هلا معني عند واضعي احلكم فان هذا 

الغرض من تسبيب املعني مستورد ىف ضامئرهم اليدركه غريهم ولو كان 
 ٠٠من حكم ملاذا حكم لكان اجياب التسبيب رضبا من العبث االحكام ان يعلم 

ولكن الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق املراقبه عىل احكام القضاء من اخلصوم 
ومجهور حمكمه النقض ماهي مسوغات احلكم وهذا العلم البد حلصوله من بيان 

لعذر ىف ايقاع مفصل ولو اىل قدر تطمئن معه النفس والعقل اىل ان القاىض ظاهر ا
 حكمه عىل الوجه الذى ذهبت اليه 

  ) ٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ جمموعه القواعد القانونيه ج٢٨/٣/٢٩نقض جلسه ( 
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 -:البيان الرابع 
وهو مامتسك به املدافع عن الطاعن من دفوع عديده التفت عن ايرادها والرد   

لراي ىف الدعوي عليها احلكم الطعني عىل الرغم من جوهريتها واثرها ىف تغيري وجه ا
 مكتفيه حمكمه املوضوع ىف ذلك بقاله اوردهتا ىف مسبباته باطمئناهنا نحو اقرتاف ٠٠

الطاعن لذلك االهتام وهو مايؤكد ىف ان حمكمه املوضوع عندما قضت يف وقائع 
 ومل تقم بتمحيصها التمحيص ٠٠االهتام مل تكن ملمه بتلك الدفوع االملام الشامل 

  مما يعيب حكمها بالقصور ىف التسبيب فيستوجب نقضه ٠٠ه الالزم عليها اعامل
 وقد حكمت حمكمه النقض ىف ذلك بقوهلا 

اذا ماكان الثابت من حمارض جلسات املحاكمه واحلكم الطعني ان لدفاع   
الطاعن دفوعا اثارها واوردها احلكم من بني مدونات اسبابه اال انه مل يعني بالرد 

يد وهو مايعد قصورا ىف التسبيب يعجز حمكمه النقض عليها ال من قريب او من بع
عن رقابه صحه تطبيق القانون حيث اهنا من االمور املوضوعيه التى يستقل هبا قاىض 
املوضوع ولو عني هبا احلكم لكان قد تغري وجه الراي ىف الدعوي لتعلقها بدفاع 

ب وقصور احلكم عن الرد عليها يعيب احلكم بالقصور ىف التسبيجوهري 
خاصه ومل تدىل املحكمه بدلوها فيها بام يكشف عن اهنا عندما فصلت ىف 
الدعوي مل تكن ملمه هبا املاما شامال ومل تقم بام ينبغي عليها من واجب 

 متحيص االدله املعروضه عليها فان احلكم يكون معيبا بالقصور 
 ) قضائيه ٥٨ لسنه ٤٧٠٩طعن رقم ( 
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 -:البيان اخلامس 
 حمكمه املوضوع من عقيدهتا عند رسد وقائع االهتام وفقا ملا وهو ما اسقطته  

اطمئنت له واملت به ملتفته ىف ذلك عن ما استقرت عليه نيابه مرص اجلديده ىف قرارها 
 ٠٠باالوجه القامه الدعوي اجلنائية بعد ان تعرضت ىف حتقيقاهتا لذات وقائع االهتام 

 بل ىف تقديرها ٠٠كمه لباقى االدله وعىل الرغم من اثر ذلك االمر ىف تقدير املح
 بعد ان قررت النيابه العامه بعدم كفايه االدله املؤيده ٠٠بنسبه االهتام اىل الطاعن 

 بسقوط ذلك ٠٠ مما يؤكد خمالفه حمكمه املوضوع لقاعده تساند االدله ٠٠لذلك 
 ٠٠ الطعني  مما ينهار معه باقى االدله املوضحه ىف مسببات احلكم٠٠الدليل ىف املامها 

فيتعذر بذلك التعرف عىل مبلغ االثر لذلك الدليل املتساقط عىل نفس املحكمه 
 وهو مايعيب اسباب حكمها بالقصور املبطل ٠٠واقتناعها ىف نسب االدانه للطاعن 

  فيتعني نقضه واالحاله ٠٠هلا 
 وقضت ىف ذلك حمكمه النقض ىف احكامها 

قعه الصحيحه من جمموع االدله التى من املقرر ان للمحكمه ان تستنبط الوا  
فاذا سقط دليل من هذه االدله اثر ذلك ىف سالمه استنباط اقتنعت هبا 

املحكمه للواقعه تلك هي القاعده التى نشا منها تساند االدله ىف االثبات 
 ان االدله ىف املواد اجلنائيه متسانده متكامله بحيث اذا ٠٠اجلنائى والتى مؤداها 

و استبعد تعذر التعرف عيل مبلغ االثر الذى كان للدليل الساقط ىف سقط احدمها ا
 وهبذا عربت حمكمه النقض عن ذلك بانه ٠٠الراي الذى انتهت اليه املحكمه 

اليشرتط ان تكون االدله التى اعتمد عليها احلكم ينبىء كل دليل منها ويقطع ىف كل 
نائيه متسانده يكمل بعضها بعضا جزئيه من جزئيات الدعوي اذ ان االدله ىف املواد اجل

ومنها جمتمعه تتكون عقيده القاىض فال ينظر اىل دليل بعينه ملناقشته عىل حده دون 
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باقى االدله بل يكفى ان تكون ىف جمموعها كوحده مؤديه اىل ماقصده احلكم منها 
 ومنتجه ىف اكتامل اقتناع املحكمه  واطمئناهنا اىل ما انتهت اليه 

  ) ١٤٧٢ ص ٢٣٠ رقم ٢٣ س ٢٥/١١/١٩٧٢نقض ( 

 -:البيان السادس 
ان احلكم الطعني مل يتوىل بيان الواقعه املستوجبه للعقوبه بركنيها املادي   

واملعنوي حيث اغفل بيان توافر اركان جريمتى التزوير واالشرتاك فيها والقصد 
 توافر علم اخلاص بارتكاهبام ومل يعني ببيان توافر القصد اجلنائى العام املتمثل ىف

 بل ان احلكم الطعني اورد واقعه الدعوي ىف صوره ٠٠الطاعن بارتكابه لتلك اجلرائم 
 معامه جمهله دون بيان مفصل وفقا ملا استوجبه القانون مما يعيبه بالقصور ىف التسبيب 

 حيث قضت حمكمه النقض ىف ذلك باحكامها 
ان  من القانون املذكور ٣١٠املقصود من عباره بيان الواقعه الوارده ىف املاده   

يثبت قاىض املوضوع ىف حكمه االفعال واملقاصد التى تتكون منها اركان 
ىف عباره عامه معامه اووضعه ىف صوره جممله فال يتحقق اجلريمه اما افراغ احلكم 
 الغرض من تسبيب االحكام 

  ) ٦٣٠٣ ص ٣٩ س ١٢/١٢/١٩٨٨نقض جلسه ( 
 من مجاع ما امجلناه سلفا 

 كنا قد سبق وان اوضحناه تفصيال فقد اتضح منه مدي البطالن الذى واذا  
اصاب احلكم املطعون فيه لعدم ايضاح اسبابه لكافه البيانات سالفه الذكر بشكل جىل 

 مما يعيب تلك ٠٠ من قانون االجراءات اجلنائية ٣١٠مفصل كيفام اوجبت املاده 
 حاله االسباب بالقصور االمر الذى يتعني معه نقضه واال
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 الوجه التاسع
 قصور احلكم الطعني ىف بيان مؤدي الدليل االساسى الذى ادان بموجبه الطاعن 

 فقد استقرت احكام حمكمه النقض عىل  
من املقرر انه جيب عىل املحكمه ان تبني مضمون االدله التى استند اليها   
 اعتمد عليها  فال يكفى ان يذكر ىف عباره جممله الدليل او االدله التى٠٠احلكم 

كاعرتاف املتهم اوشهاده الشهود او تقرير اخلبري انام عليه ان يذكر فحوي كل دليل ىف 
تفصيل ووضوح كافيني ووجه االستدالل به وما له من دور منطقي ىف استخالص 

 احلكم ملنطوقه الذى خلص اليه 
  )٢٩٤ ص ٩٦ رقم ١ س ١٩٥٠ فرباير سنه ٦نقض ( 

  وجوب بيان الدليل واكدت حمكمتنا العليا عىل
وجوب بيان االدله التى تستند اليها املحكمه وبيان مؤداها ىف احلكم بيانا كافيا   

والتكفي جمرد االشاره اليها بل ينبغي رسد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه 
تى يبني منها مدي تاييده للواقعه كام اقتنعت هبا املحكمه ومبلغ اتفاقه مع باقى االدله ال

 اقرها احلكم حتي يتضح وجه استدالله هبا 
  )٨٨٠ ص ١٧٥ رقم ١٢ س ١٩٦١ نوفمرب سنه ٦نقض ( 

 ملاكان ذلك 
وكان الثابت من مطالعه مدونات احلكم الطعني ان حمكمه املوضوع قد   

 ٠٠ من شهادة الشهود ٠٠اوردت ىف مدوناته ادله الثبوت كيفام وصفتها النيابه العامه 
 عي وتقرير الطب الرش

 اال انه 
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وعىل الرغم من ايراد تلك االدله جممله ىف صداره احلكم الطعني اال ان حمكمه   
املوضوع طرحت كل ذلك من حسباهنا واخذت من العقل واملنطق اخلاطىء سبيال 

 لنسب االدانه اىل الطاعن 
   وذلك بقوهلا 

جلنيهات  بسداد ماليني ا- الطاعن - يقوم املتهم الثاين من انه اليعقل ان  
للمؤسسه املدعيه باحلق املدين بناء عىل صور لشيكات مزوره ومل يوقع عليها وهو 

 االمر القاطع ىف الدالله عىل توافر اركان جريمه االشرتاك 
 وذلك دون 

ان يوضح مدي القرائن الداله عىل توافر علم الطاعن بان تلك الشيكات   
 اما عقالنيه التصالح -دليل الفني  وهو امر اليثبت للشخص العادي اال بال-مزوره 

 فعاده التصالح ٠٠عىل صور الشيكات مردها يكون بام يثبت عىل اوراق التصالح ذاته 
 سواء كانت تلك الشيكات اصول ٠٠يكون عىل ارقام الشيكات واملبالغ املثبته عليه 

 اوصور 
 وليس ذلك فحسب 

التزوير التفت ايضا عن يل ان احلكم الطعني ىف اثبات اقرتاف الطاعن جلريمه   
 بناء عىل ما اسفر عنه تقرير الطب ٠٠االدله سالفه الذكر موضحا استدالله عىل ذلك 

الرشعي عىل الرغم من عدم اثبات نتاج ذلك التقرير باقرتاف الطاعن ثمه تزوير عىل 
 بل عىل العكس فقد اوضح وبجالء ان تلك الشيكات مزوره ٠٠الشيكات حمل بحثه 

 ىف تقليد توقيعه املزيله به عىل الطاعن 
 وهي امور توضح ىف جمملها 
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ان احلكم الطعني مل يوضح ىف مدوناته بيان الدليل االساسى الذى ادان   
بموجبه الطاعن فهل هو اتبع النيابه العامه ىف ادله الثبوت التى اوردهتا ام انه طرحها 

الطاعن ام اكتفي من عقيدته متخذا من منطق االمور وعقالنيتها سبيال الدانه 
ومع كل  ٠٠٠باعتكازه عىل دليل اليؤدي اىل ما استقر عليه نتاج حكمه الطعني 

ذلك مل يوضح ماخذه من تلك االدله ىف بيان يدل عىل مدي اتساق تلك 
 االدله مع شهاده الشهود حتى يصح نسبتها لالدانه نحو الطاعن 

 ض ىف حكمها اوضحته حمكمه النق وهو مايبني معه وبجالء وفقا ملا 
من ان ما ارسده احلكم الطعني عىل النحو سالف البيان ينطوي عىل قصور   

واضح ىف البيان وان كان االجياز رضبا من حسن التعبري اال انه الجيوز ان يكون اىل 
يغفل رسد مؤدي الدليل االساسى الذى قام عليه ومدي حد القصور الذى 

 اندهتا له اتساقه مع سائر االدله التى باحلكم ومس
  )٦١٨ ص ٣٠ س ٤/٦/٧٩نقض ( 
  )٧٥٣ ص ٢٨ س ١٢/٦/٧٧نقض ( 

  )٤١٦ ص ١٩ س ٨/٤/٦٨نقض ( 
 وهو االمر

الذى يوضح ىف جممله مدي القصور الذى شاب اسباب احلكم الطعني مما   
 يتعني نقضه واالحاله 
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 الفساد ىف االستدالل : السبب الثاين 
 الوجه االول 

عىل مرسح احداث وقائع االهتام خطأ ىف فهم دور الطاعن   
وحتصيله ادي اىل الفساد ىف االستدالل بادانه الطاعن بام خيالف الثابت 

 من االوراق 
 انه ولئن كان من املقرر ان فهم صوره الدعوي وحتصيل تصويرها ٠٠بداية   

مالك االمر فيه موكول اىل حمكمه املوضوع حتصلها بام يطمئن له ضمريها ويرتاح اليه 
 والجناح او ٠٠ فيه ٠٠ وهو من اطالقاهتا فال  سلطان الحد عليها ٠٠اهنا وجد

 تورده مادام له اصل صحيح ومعني ثابت عىل االوراق بغض النظر عىل ٠٠ماخذ فيام 
 موضوعه الهنا تستمد عقيدهتا من كل ورقه من اوراق الدعوي تعد مطروحه عليها 

  هو ما ارسته حمكمه النقض ٠٠اال ان حد ذلك 
 وتواترت عليه ىف احكامها 

 من املقرر ان االحكام جيب ان تبني عىل اسس صحيحه من ٠٠حيث انه   
اوراق الدعوي وعنارصها فاذا استند احلكم اىل روايه او واقعه ال اصل هلا ىف 
التحقيقات فانه يكون معيبا البتنائه عىل اساس فاسد متى كانت الروايه او الواقعه هي 

 ٠٠مر ينبىء عن ان املحكمه مل متحص الدعوي ومل حتط بظروفها عامد احلكم فان اال
 بام ال اصل له ىف االوراق مما يتعني معه نقض احلكم املطعون فيه 

  )٣٩٧ ص ٣٣ مج س ٢٣/٣/١٩٨٣( 
 ملا كان ذلك 
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وكان الثابت من مطالعه مدونات احلكم الطعني انه اسند االهتام اىل الطاعن   
مت صورهتا ىف وجدانه واستقر عليها ىف قضاءه وجعلت باستدالله عىل واقعه ارتس

 منها حمكمه املوضوع عامدا ىف تدوينه 
 وقد متثلت حدود واوصاف تلك الواقعه 

 وفقا ملا اختلقتها حمكمة املوضوع 
من ان الطاعن قد اتفق مع املتهم االول عىل حترير حمارض القضايا بقسم   

الشيكات وبصور ضوئيه منها واضاف رشطه مرص اجلديده ومده ببيانات وارقام 
احلكم الطعني بان الطاعن اتفق مع املتهم االول عىل حضور اجللسات املحدده لتلك 
القضايا واالقرار بالتخالص عن تلك الشيكات مؤكدا من خالل ذلك عىل اشرتاكه 

 ىف جريمه التزوير املقرتفه من املتهم االول 
 وتلك الصوره

كمه املوضوع واقتنعت بصحتها ىف اسناد ادانتها التى ارتسمت ىف وجدان حم  
 قد خالفت وناقضت الصوره التى ٠٠للطاعن عىل جريمه االشرتاك ىف التزوير 

ارتسمت عليها اقوال الشاهدين االول والثاين والتى اقترصت ىف وصفها لوقائع 
 اقرتاف املتهم االول  عام االهرام عىل٩٧ لسنه ٥٥١االهتام ىف تزوير التوكيل رقم 

بمفرده ذلك الفعل دون الطاعن وهو ماسقط حتصيله من مدركات حمكمه املوضوع 
منساقه ىف ذلك خلف ما اوردته النيابه العامه ىف وصفها وادانه الطاعن دون ان 

 يصاحب ذلك اساس من الدليل املؤكد الرتكابه ذلك الفعل 
 وذلك 

دراكه لثبوت حتصيل فهمها القوال كال كان امرا مقضيا عىل حمكمه املوضوع ا  
 وكذا اقوال الشاهد الثاين ٠٠السعيد حممود الشافعي / من الشاهد االول السيد

 حممد عابدين عامر / السيد
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 وهو كذلك 
االمر الذى قام عليه دفاع الطاعن ىف نفى جريمه االشرتاك عنه ومن ان واقعه   

 اال ان حمكمه ٠٠ القرتافه ذلك الفعل االهتام ىف صحيحها انحرص عنها الدليل املؤكد
 بقالتها انفه البيان والتى تنم عن عدم املامها باحلقيقه ٠٠املوضوع التفتت عنه 

 املرتسمه عليها صوره الواقعه 
 وعىل الرغم من ذلك كله 

فقد سقط عن حمكمه املوضوع االملام بان الطاعن ليس له دورا ىف االحداث   
م االول وذلك ىف تصورها لواقعه الدعوي وىف نسب االدانه املزمع اقرتافها من املته

 اىل الطاعن 
 وهو االمر 

الذى ينبىء بان حمكمه املوضوع مل متحص اوراق الدعوي او حمارض جلساهتا   
التمحيص الكاىف مسنده ادانتها نحو الطاعن بناء عىل استدالل وتصور خاطىء 

 املتهم االول بصور الشيكات املزوره بل للجريمه املدعي ارتكاهبا منه مقتنعه بانه امد
انه اتفق عىل حتريرها ىف قسم رشطه مرص اجلديده حتى ترفق هبا تلك الصور ويتم 

  فادانه احلكم الطعني بام خيالف الثابت من ٠٠التخالص عليها بموجب التوكيل املزور 
  بل واقوال شهود الواقعه ذاهتا٠٠االوراق 

 وهو مايعد 
 دالل بام يتعني معه نقض احلكم الطعني واالحاله فسادا ىف االست  
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 الوجه الثاين 
التعويل عىل اقوال شهود االثبات واالستدالل هبا عىل ثبوت ادانه   

الطاعن عىل الرغم من تكذيب دفاع الطاعن هلا وخمالفه االستدالل هبا 
 االصل املتبع ىف االحكام اجلنائية 

 حيث استقرت احكام حمكمه النقض عىل ان 
اذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد االثبات ومن شانه لوصح ان يتغري   

به وجه الراي ىف الدعوي فقد كان لزاما عىل املحكمه ان متحصه وتقسطه حقه بتحقيق 
جتريه بلوغا اىل غايه االمر فيه اوترد عليه بام يدحضه اذ هي رات طرحه اما وقد 

ليه بقاله االطمئنان اىل اقوال الشاهد غري امسكت عن حتقيقه وكان ما اوردته ردا ع
 سائغ ملا ينطوي عليه من مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا 

  )٧١٤ - ١٢٤ - ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض ( 
 وكذا 

بانه ملا كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه اىل نفي الفعل املكون للجريمه   
ه ملا رواها شهود االثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه واىل استحاله حصول الواقع

بتحقيق الدليل ىف الدعوي الظهار وجه احلق فيها مما كان يقتىض من املحكمه وهي 
 تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه ومتحيصه بلوغا لغايه االمر فيه 

 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمرب سنه ١١نقض ( 
 وقضى ايضا 

ط ىف طلب التحقيق الذى تلتزم به املحكمه ويتعني عليها اجابته ان اليشرت  
يكون مصاغا ىف عبارات والفاظ معينه بل يكفى ان يكون مفهوما دالله وضمنا مادام 
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هذا الفهم واضحا دون لبس اوغموض كام هو احلال ىف منازعه الطاعن ودفاعه 
 املواد اجلنائيه هو السالف الذكر هذا اىل ماهو مقرر بان حتقيق االدله ىف 

واجب املحكمه ىف املقام االول والجيوز بحال ان يكون رهن بمشيئه الطاعن او 
 املدافع عنه 

 ) ق ٥٦ لسنه ٢٨٢٥ طعن رقم ١٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٨ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 
 وكذا 

          اليقدح ىف واجب املحكمه ىف القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع 
 وقالت ان الدفاع الذى قصد منه تكذيب اقوال الشاهد الجيوز االعراض عنه قد طلبه

بقاله االطمئنان اىل ماشهد به الشاهد املذكور ملا يمثله هذا الرد من مصادره الدفاع 
قبل ان ينحسم امر حتقيق جتريه املحكمه واليقدح ىف هذا ان يكون الدفاع امسك عن 

 اعه ينطوي عىل املطالبه باجراءه طلب اجراء هذا التحقيق مادام ان دف
  )١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 

 ملا كان ذلك 
 قد متسك ىف دفاعه بام يؤكد عدم ٠٠وكان الثابت ان املدافع عن الطاعن   

جواز التعويل عىل اقوال الشاهدين االول والثاين وذلك الن للواقعه صوره اخري 
ضال عن احتدام املنازعات بينهام وبني  ف٠٠خالف ما ارتسمت عليه ىف اقواهلام 

 هذا باالضافة ٠٠الطاعن مما قد يكون سببا قويا نحو ميلهام اجلارف لنسب االدانه اليه 
 واللذان ارادا ان يعاد التحقيق ٢٠٠٠ لسنه ٤٠٤٥اىل كوهنام الشاكيان ىف املحرض رقم 

اجلنائيه مما تكون فيه بعد ان صدر قرار نيابه مرص اجلديده باالوجه القامه الدعوي 
معه اقواهلام مشوبه بالتعسف لتحقيق مصاحلهام اخلاصه عىل حساب الطاعن ونسب 

 ذلك االهتام له وهو االمر الذى يكذب ماجاء باقواهلام 
 اال ان احلكم الطعني 
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قد ركن ىف اسبابه اىل مايدلل عىل اطمئنانه بام ورد باالوراق من اقوال الشهود   
 جانحا ٠٠ متخذا منها سندا ىف ادانه الطاعن ٠٠ للواقعه فيها بالصوره التى ارتسمت

 ضاربا به عرض ٠٠ىف ذلك بالرد عىل ما ابداه دفاع الطاعن ىف مرافعته الشفهيه 
 احلائط دون ان يكلف نفسه عناء حتقيقه ومتحيصه بلوغا لغاية االمر فيه 

 فكان يتعني 
د االثبات بغيه االدالء عىل حمكمه املوضوع ان تسعي جاهدة اىل احضار شهو  

بشهادهتم عىل مسامعها ولكي يتمكن املدافع عن الطاعن وتتاح له الفرصه ىف 
 فيطرح ٠٠مناقشتهم ملا قد يسفر عنه تلك املناقشه من مراوغه الشاهد واضطرابه 

 ذلك كله عىل بساط البحث امام املحكمه فتعمل عىل مواءمه االمور 
 اما باخذها بتلك االقوال ام طرحها وااللتفات عنها وتقدر عىل أي امر تكون عقيدهتا 

 وىف ذلك قررت حمكمتنا العليا
ان التفرس ىف وجه الشاهد وحالته النفسيه وقت اداء الشهاده ومراوغته   

واضطرابه وغري ذلك مما يعني القاىض عىل تقدير اقواله حق قدرها والحتامل ان جتني 
مما يقنعها بغري ما اقتنعت لدفاع مناقشتها الشهاده التى تسمعها املحكمه اويباح ل

 به من االدله االخري التى عولت عليها 
 ٥٥ لسنه ١٦٠٥ طعن ٨٠١ ص ١٤١ رقم ٣٦ لسنه ١٩٨٥ اكتوبر سنه ١٢نقض ( 

 )ق 
 والينال من ذلك كله القول

ان املدافع مل يطالب بسامع اقوال الشهود اومناقشتهم امام املحكمه بل من انه   
  ٦/٤/٢٠٠٤د تالوهتا كيفام هو ثابت بمحرض جلسه اكتفي عىل ح

 ملا ىف ذلك من مصادره عىل املطلوب 
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 وايضاح هذا االمر يكون عىل  النحو التاىل 

  الوجه االول-أ
ان حتقيق االدله اجلنائيه والتى متثلت ومتاثلت هنا ىف سامع اقوال الشهود هو   

تناء اقتناعها وتكوين فكرها واجب يقع عىل عاتق حمكمه املوضوع اوال واخريا الب
 وعقيدهتا عىل اسس سليمه بعيده كل البعد عن مظنه التحكم 

 وهو ماقالته حمكمه النقض ىف انه 
اليقدح ىف واجب املحكمه القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد   

 الخ ٠٠طلبه 
 ) سالف الذكر ١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 

 ه الثاين  اما عن الوج-ب
وهي مايفرضه املنطق القضائى من ان منازعه الدفاع ىف التعويل عىل اقوال   

الشهود ىف وصف صوره الواقعه بام خيالف ما ادلوا به ىف شهادهتم فان ذلك يعد 
 اعراضا ىف امتناعه عن سامع 

شهادهتم ويتضمن ىف الوقت ذاته طلبا دفينا ظهرت معامله ىف حتقيق ذلك الدفاع وهو 
 يكون اال بمناقشه الشهود بحضور الطاعن ومدافعه ال

  وعن الوجه الثالث -ج 
فتمثل ىف املبادىء التى ارستها حمكمتنا اجلليله حمكمه النقض ىف ان   

التحقيقات الشفويه هي من االدله اجلنائيه التى يتعني عىل هيئه املحكمه اجراءها 
 حتقيقا ملعاونتها للدفاع عىل اداء ماموريته 
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  املبدأ استقرت عليه العديد  من احكام النقض  وذلك
االصل ىف املحاكامت اجلنائيه اهنا انام تبني عىل التحقيقات التى جترهيا املحكمه   

ىف اجللسه وتسمع من خالهلا الشهود مادام سامعهم ممكنا وذلك ىف مواجهه اخلصوم 
الشاهد واحضاره ولو وعليها ان تعاون الدفاع ىف اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن 

بالقوه الداء الشهاده مادام قد جلأ اليها ىف ذلك ونسب ايل الشاهد تعمد هتربه اوهتريبه 
حتى يدىل بشهادته ىف جملس القضاء مادامت املحكمه قد بنت احقيه الدفاع ىف متسكه 

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

 كيدا الرساء ذلك املبدأ اهلام وقىض ايضا تا
ان عىل املحكمه ان تعاون الدفاع ىف اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن   

 الشاهد واحضاره ولو بالقوه الداء الشهاده مادام الدفاع قد جلأ اليها 
  )١٧٦ -١٨٦ - ٢ جمموعه القواعد القانونيه جمموعه عمر ج٢٨/٣/٣٨نقض ( 

 حو واحلكم الطعني عىل ذلك الن
قد خالف االصل املتبع ىف االحكام اجلنائية ومن اهنا تبنى عىل التحقيق   

الشفوي والذى البد ان جتريه حمكمه املوضوع بجلساهتا العلنيه فضال عام يمثله 
احضار الشهود لسامع اقواهلم من سامح الفرصه للمحكمه بالتفرس ىف وجه الشاهد 

سفر عنه ذلك من اضطراب واهيام فيام يظهر ومراوغته اثناء االداء بشهادته وبام قد ي
مدي صدقه اوكذبه ىف اقواله وتكون بذلك ادانت الطاعن اعتكازا عىل اقوال الشهود 
دون ان يتبع ذلك االصل الواجب اتباعه وهو مايفسد استدالهلا عىل نحو يتعني نقض 

 حكها الطعني واالحاله 
 حمكمه النقض عىل ان  واستقرت ىف ذلك احكام
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صل ىف االحكام اجلنائية اهنا تبني عىل التحقيق الشفوي الذى جتريه اال  
 املحكمه باجللسه وتسمع فيه شهاده الشهود مادام سامعهم ممكنا 

  )١٧٠ - ١٧٩ - ق ٣ س ١١/١١/٨٢نقض ( 
  )١٢٠ - ٢١ - ٢٩ س ٣٠/١/٧٨نقض ( 
  )٤١٢ - ٨٦ - ٢٤ س ٢٦/٣/٧٣نقض ( 

 وكذا 
اهنا انام تبنى عىل التحقيقات التى جترهيا املحكمه االصل ىف املحاكامت اجلنائيه   

ىف اجللسه العلنيه وتسمع من خالهلا الشهود مادام سامعهم ممكنا وذلك ىف مواجهه 
اخلصوم وعليها ان تعاون الدفاع ىف اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد 

ونسب اىل الشاهد تعمد واحضاره ولو بالقوه الداء الشهاده مادام قد جلأ اليها ىف ذلك 
 ومادامت املحكمه قد بنت ٠٠هتربه اوهتريبه حتى اليدىل بشهادته ىف جملس القضاء 

 احقيه الدفاع ىف متسكه بوجوب مناقشته 
 )  ق ٥٠ لسنه ١٩١٦ طعن رقم ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/٥/١٩٨٥نقض ( 

 الوجه الثالث 
نه الفساد ىف االستدالل بام جاء بتقرير الطب الرشعي ىف ادا  

 الطاعن عىل غري ماورد بنتيجته وهو مايعيب سالمه االستنباط 
 حيث قضت حمكمه النقض عىل ان 

اسباب احلكم تعترب مشوبه بالفساد ىف االستدالل اذا انطوت عىل عيب يمس   
سالمه االستنباط كأن تعتمد املحكمه ىف اقتناعها عىل ادله ليس هلا اصل ثابت 

 اوغري صاحله من الناحيه املوضوعيه لالقتناع هبا او ىف باالوراق اوغري مقبوله قانونا
حاله عدم فهم املحكمه للعنارص الواقعيه التى ثبتت لدهيا وعىل ذلك فاذا اقام احلكم 
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قضاءه عىل واقعه استحصلها من مصدر الوجود له او موجود ولكنه مناقض ملا اثبته 
 اوغري 

 لواقعه منه كان هذا احلكم باطال متناقض ولكنه من املستحيل عقال استخالص تلك ا
  )٢٧ ق ص ٥٩ لسنه ٦١٣٥١طعن رقم ( 

 وقضى ايضا 
بان اسباب احلكم تعترب مشوبه بالفساد ىف االستدالل اذا انطوت عىل عيب   

يمس سالمه االستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت املحكمه ىف اقتناعها اىل ادله غري 
ا او اىل عدم فهم الواقعه التى ثبتت لدهيا او صاحله من الناحيه املوضوعيه لالقتناع هب

دفع يتناقض بني هذه العنارص كام ىف حاله عدم اللزوم املنطقي للنتيجه التى انتهت 
 اليها بناء عىل تلك العنارص التى ثبتت لدهيا 

 )  ق ٦٢ لسنه ٣٣٤٣ طعن ١١٢ رقم ٧٦٦ ق ص ٤٤ لسنه ٢١/٢/١٩٩٣نقض ( 
 ملاكان ذلك 

تقرير الطب الرشعي وقع فحصه عىل صور الشيكات املودعه وكان الثابت ان   
 ومدي مطابقتها الصوهلا املحرزه ٠٠ جنح مرص اجلديده ٩٩ لسنه ٨٥٥٢ىف القضيه 

  جنح مستانف شامل اجليزه ٢٠٠٠ لسنه ٨٢٤١ىف القضيه رقم 
 واوضح ىف نتاج فحصه هلذه الشيكات 

 بان صور الشيكات ختتلف عن اصوهلا 
 بيانات االصول هو ذاته اخلط املحرر به بيانات الصور اخلط املحرر به •

 )اى ان اخلط لشخص واحد ( 
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 - الطاعن -التوقيع املزيل به صور الشيكات خيتلف عن توقيع املتهم  •

 عىل اصول تلك الشيكات بل انه مقلد عليه 
 واوردت 

 النيابه العامه تلك النتيجه ىف قائمه ادله الثبوت تاكيدا عىل ان صور تلك  
 الشيكات مزوره 

 
 اال ان حمكمه املوضوع 

استنبطت من تلك النتيجه ماخيالف مدلوهلا ناسبه اىل الطاعن مامل يوضحه   
 تقرير الطب الرشعي 

 وذلك ىف قالتها 
من ان املتهم الجيديه نفعا ان توقيعه اليتطابق مع التوقيع عىل   

ات الصور الصوره الضوئيه هلذه الشيكات طاملا انه هو املحرر لبيان
الضوئيه حسبام انتهي اليه تقرير الطب الرشعي االمر الذى يتوافر معه ىف 

 حقه جريمه التزوير ىف حمرر عرىف 
 وتلك القاله 

عىل عيب اصاب حكم املحكمه ان دلت عىل شىء فانام تدل   
استنباطها لدالئل اقرتاف الطاعن جلريمه التزوير الواقعه عىل صور تلك 

تكوين اقتناعها بتلك االدانه عىل للس ىف استنادها الشيكات وهو ما يس
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ماحتصل فهمها من نتاج تقرير الطب الرشعي والتى ايقنت بان تقرير الطب الرشعي 
 بان الطاعن هو حمرر بيانات صلب صور الشيكات ىف نتاج بحثه قرر 

 عىل الرغم 
 من ان نتاج تقرير الطب الرشعي قد قرر بعبارات اللبس هبا والغموض ىف  

ان حمرر البيانات ىف اصول الشيكات والصور حمل البحث هو شخص واحد ومل 
 مع االخذ ٠٠البيانات من عدمه يتطرق ما اذا كان الطاعن هو حمرر تلك 

 ىف ان موضوع البحث ينصب عىل مدي نسبه اختالف او تطابق اخلطوط فيام بالعلم
طبيب الرشعي  وقد قرر حيال ذلك كله ال٠٠بني صور واصول تلك الشيكات 

 مما يؤكد تعرض الطبيب الرشعي ٠٠باختالف توقيع الطاعن من االصل اىل الصوره 
فاذا كان  ٠٠لفحص خط الطاعن ىف البيانات وكذا التوقيع املزيل به الشيكات 

الثابت له ان خط الطاعن متامثل ىف التوقيع مع خط بيانات الشيكات 
ى يؤكد ىف صحيحه ان لكان اوضح ذلك ىف نتاج فحصه وهو االمر الذ

 الطاعن ليس هو حمرر تلك البيانات 
 

 وقد اغفلت حمكمه املوضوع ىف قالتها تلك 
ما ابداه املدافع ىف مرافعته من واقعا قرع به اذان هيئه املحكمه مؤكدا براءه   

بان احتاد اخلط املحرر به بيانات الطاعن من جريمه التزوير ىف الشيكات وذلك 
صور يؤكد وبيقني دامغ عىل ان تلك الصور الشيكات من اصول و

صادره من املؤسسه رئاسه املدعيه باحلق املدين لقيام موظفيها املختصني 
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 بيانات تلك بتحرير بيانات اصول تلك الشيكات اى اهنا القائمه عىل حترير
الصور وهو مايؤكد وضوح معامل القرينه الداله عىل تقديمها تلك الصور للمتهم 

 م ارفاقها ىف املحارض املحرره بقسم رشطه مرص اجلديده االول حتى ت
 اال ان احلكم الطعني 

 ضاربا هبذا الواقع الذى ابداه املدافع عن الطاعن ٠٠مل يورد ىف ذلك شىء   
ادله ليس هلا وداللته بعرض احلائط مكتفيا ىف ادانته بقالته والتى اعتكزت عىل 

استدالهلا عىل ذلك التقرير  بل ان ٠٠اصل ثابت ىف تقرير الطب الرشعي 
 حيث االفاده بان ٠٠اليساير اللزوم املنطقي للنتيجه التى انتهي اليها 

حمرر بيانات اصول وصور الشيكات شخص واحد اليعد لزوما منطقيا 
 من كون ان الطاعن هو حمرر تلك البيانات 
 لذا كان يتعني 

 لنسب االدانه عىل حمكمه املوضوع ان تتحري الدليل الذى اعتكزت عليه  
رضبا من رضوب اهلوي تفتك بدالئل االدانه  حتي التكون قالتها ٠٠للطاعن 

 خاصه وان ذلك االستدالل اهدرت به ماقد ٠٠فينهار حكمها برمته 
يكون سببا قويا ىف اجتاه راهيا وعقيدهتا نحو ابراء الطاعن من اثام تلك 

ي الطاعن نفعا ان  ويتضح ذلك ىف جليله بقالتها بانه الجيد٠٠اجلريمه 
توقيعه اليتطابق مع توقيع الصور الضوئيه للشيكات معلله ذلك بام 
حصلته ىف فهمها لتقرير الطب الرشعي من ان الطاعن هو حمرر البيانات 

 اى انه اذا استوعبت حمكمه املوضوع احلقيقه الواقعه عىل اوراق ذلك ٠٠
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 هلا براءته من التقرير لكان الطاعن استفاد من اختالف توقيعه وثبت
 ذلك االهتام الواهي 

 اال اهنا 
مل حتقق ذلك الدليل اجلنائى عىل الرغم من انه واجبها الذى القاه عىل عاتقها   

  ابتغاء وجه احلق والعداله ٠٠املرشع والزمها بتحقيق كل دليل يتوافر هلا 
 حيث قضت حمكمه النقض 

حكمه ىف املقام االول وجيب ان حتقيق االدله ىف املواد اجلنائية هو واجب امل  
 عىل املحكمه حتقيق الدليل مادام حتقيقه ممكنا 

 س ٣٠/١٢/١٩٨١نقض (  ،  )٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 
١٢٢٠ - ٢٨٩ - ٣٢(  

 س ٢٥/١١/١٩٨٤نقض (   ،   )١٤ - ٨٤ - ٢٩ س - ٢٤/٤/١٩٧٨نقض ( 
٨٢١ - ١٨٥ - ٣٥(  

 وهو االمر املؤكد بان حمكمه املوضوع 
افسدت ىف استدالهلا وادانت الطاعن عىل غري ماورد بنتيجة تقرير الطب   

 الرشعي ومل تفصح عنه االوراق مما يتعني معه نقض حكمها الطعني واالحاله 

 الوجه الرابع 
فساد ىف االستدالل استمد من االمجال الذى اوردته حمكمه   

اح النتائج املوضوع ىف مضمون اقوال شهود االثبات دون ان تعني بايض
 التى استحصلتها من تلك االقوال 



 نقابة املحامني باجليزة  ٢٤٨   

 
 

 ذات امهيه  ومن رضوب القول الصحيح ان الشهاده واقعه٠٠بداية   
 وملا كانت الشهاده ىف نطاق الدعوي اجلنائية فان الواقعه موضوع الشهاده ٠٠ قانونيه

تستمد امهيتها من حيث داللتها عىل وقوع اجلريمه ونسبتها اىل املتهم وهو مايتضح 
معه ان موضوع الشهاده يكمن فيام تؤدي له احلقيقه باستنتاج سائغ يتالئم مع القدر 

 الذى رواه الشاهد مع عنارص االثبات االخري 
  )٤٤٢حممود نجيب حسني ىف مؤلفه االثبات اجلنائى ص / قاهلا الفقيه الدكتور ( 

 ملا كان ذلك 
طعني اقوال الوكان الثابت ان حمكمه املوضوع قد اوردت ىف حكمها   

شهود االثبات وهو مايبني معه اهنا قد اطمأنت اىل تلك الشهاده بقدر 
مامحلته من دالئل عىل ادانه الطاعن مما يفيد اهنا اطرحت هبا مجيع 
االعتبارات التى ساقها دفاع الطاعن مبتغيا اهدار تلك الشهاده وما 

 محلته من صوره ىف واقعه زائفه مل يقرتفها الطاعن 
 مر من اطالقات حمكمه املوضوع وذلك اال

 فلها ان تزن اقوال الشهود كيفام تري 
 وهو ماقررته حمكمه النقض ىف قوهلا

انه من املقرر ان وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدي فيها شهادته   
وتعويل القضاء عىل اقواله مهام وجه اليها من مطاعن وحام حوهلا من شبهات كل 

تنزله املنزله التى تراها وتقدره التقدير الذى حمكمه املوضوع ذلك مرجعه اىل 
تطمئن اليه وهي متى اخذت بشهادته فان ذلك يفيد اهنا اطرحت مجيع 

 االعتبارات التى ساقها الدفاع حلملها عىل عدم االخذذ هبا 
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  )٥/٣٠/١٩٨٥ ق جلسه ٥٤ لسنه ٢٣٢٧طعن رقم ( 
ع دون قيد اوحد حيكم به تلك  مل يرتكه املرش٠٠ ذلك االطالق ٠٠ولكن   

 احلريه الكامله التى يتمتع هبا القاىض اجلنائى ىف االخذ باقوال الشهود 
 ع ـــوضـف

رشطا الزما اوجب عىل حمكمه املوضوع االخذ به ىف استنتاجها وهو ان   
 اقوال -توضح ىف حكمها بيان مراحل ذلك االستنتاج وان التكتفي برسد املقدمات 

حتي يتضح للمحكمه  ٠٠النتائج املبتنيه عليها ادانه الطاعن  دون -الشهود 
 مدي التالزم العقىل واملنطقي بني تلك - حمكمه النقض -العليا 

 املقدمات ونتائجها ويتاكد هلا حتقق رشطها ىف صحه االستنباط بان يكون 
 سائغا ىف العقل ومقبوال ىف املنطق 

 وذلك 
 احكامها كمبدأ عام تلتزم به حمكمه الرشط االزم اوضحته حمكمه النقض ىف  

 املوضوع وان هي خالفته كان حكمها معيبا ىف استدالله يستوجب نقضه 
 حيث قضت حمكمه النقض 

اذا كان املرشع قد ترك للقاىض اجلنائى احلريه الكامله ىف االستنتاج ومل   
ص اليها من يقيده باى قيد اال انه الزمه ببيان كيفيه استدالله عىل النتائج التى خل

 اقوال -مقدماته املنطقيه بمعني ان يكون هناك تالزم عقىل ومنطقي بني املقدمات 
 ونتائجها ىف ادانه الطاعن وهو ما يستوجب بيان كل مرحله عىل حده -الشهود 

وعدم االكتفاء برسد املقدمات دون نتائجها حتى يمكن التاكد من اهنا متصله 
ائج الن رشط االستنباط الصحيح ان يكون سائغا اتصاال وثيقا ومنطقيا بتلك النت
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ىف العقل ومقبوال ىف املنطق الجياىف املالوف واليتنايف مع طبائع االمور وهو 
 ماقرصت املحكمه ىف بيانه وهلذا كان حكمها معيبا مستوجبا النقض 

  )١٠٥٣ ص ٢١٩ رقم ٢٤ س ١٩٧٣ نوفمرب سنه ٢٥نقض ( 
 وذلك 

ده احلكم سالف الذكر قد اهدره احلكم الطعني الرشط االزم الذى اوضح مفا  
 بكل مامحل من اعتبارات راعاها املرشع واستحسنتها حمكمه النقض 

 حيث ان
حمكمه املوضوع قد اوردت ىف مدونات حكمها املقدمات التى اعتكزت عليها   

ىف نسب االدانه صوب الطاعن وقد متثل ذلك فيام اوردته بمضمون اقوال الشهود كال 
حممد عابدين عامر املحامي / السعيد حممود الشافعي والسيد االستاذ/سيدمن ال

مها عبد السالم سعيد اال اهنا مل تبني باسباب حكمها الطعني النتائج التى / والسيده
 استخلصتها من تلك االقوال ومل تفصح عن النتيجه التى خلصت اليها منها 

 وهو امرا 
حكمه النقض مراقبه صحه استدالهلا ىف كان يتعني عليها بيانه حتى يمكن مل  

 وهو مايستحيل عليها ٠٠النتائج التى انتهت اليها من واقع املقدمات التى اوردهتا 
مبارشته والقيام به اذا ما اقترصت املحكمه عىل ايراد وبيان املقدمات املستمده من 

 ٠٠ دون النتائج التى استخلصتها منها ورتبت عليها قضائهااقوال الشهود 
وملا كانت  ٠٠وفقا ملا يستفاد منها كقرائن يمكن اختاذها دليال عىل ادانه الطاعن 

تلك القرائن التى عولت عليها املحكمه ىف قضائها برتت من حيث 
 وهو مايشوب ٠٠   واهنار استنتاج الواقعه املطلوب اثباهتا منها٠٠نتائجها
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جمهوله ه ملعرفه واقعه  منها كوقائع معلومبالفساد ىف االستداللحكمها الطعني 
 وهي ادانه الطاعن 

 ومادام االمر كذلك 
فانه من املتعني عيل املحكمه اال تكتفي ىف حكمها ببيان الوقائع املعلومه لدهيا   

اقوال الشهود بل عليها ان تبني ىف احلكم النتيجه او والتى استحدثتها من 
لصه منها حتى النتائج التى اسفرت عنها تلك املقدمات وماهيه ما استخ

يمكن مراقبه املنطق القضائي للحكم بحيث تكون النتائج املستخلصه 
من املقدمات التى اوردهتا املحكمه مؤديه اليها ىف منطق سائغ واستدالل 

 غري مشوب بالتعسف ىف االستنتاج او الفساد ىف االستدالل وهو مايتحقق مقبول
 انتهت اليها من خالل العنارص التى عند عدم التالزم الفعىل واملنطقي للنتائج التى

 ثبتت لدهيا وابتنت عليها 
 وكان عىل حمكمه املوضوع 

حتى يسلم قضاءها من هذا العوار ان يتضمن حكمها النتيجه التى   
 ىف قضائها باالدانه جمتمعه وكيف اختذهتا سندااستخلصتها من كل مقدمه او منها 

موض الذى شاب استدالل واليكون ذلك اال ىف بيان واضح اليشوبه الغ
 احلكم الطعني 

 وهو االمر 
الذى مل تراعيه حمكمه املوضوع بل مل تلتفت نحو حتقيقه ولو بالقدر اليسري   

 الذى يمكن حمكمتنا العليا 
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من اداء حقها ىف مراقبه ذلك احلكم الطعني مما اصبح معه الفساد يطوق االستدالل 
 ه من كل جانب فاوجب ذلك نفض احلكم واالحال

  اخلامس الوجه
فساد ىف االستدالل طوق احلكم الطعني البتناء قضاءه عىل   

 وذلك بادانه الطاعن ىف ٠٠فروض جدليه ال تنبىء عن اجلزم واليقني 
 ارتكاب جريمه التزوير واشرتاكه فيها

  ومن القانون ٠٠بدايه 
شرتاك ىف جرائم التزوير بجميع انواعها ومجيع الطرق املحدده القرتافها واال  

 ٠٠فيها الجيوز واليصح ىف أي حال من االحوال ان تؤخذ بالظنون والفروض 
فليس ىف ارتكاهبا مايكون اطالقا من اطالقات اهلوي بل ان املرشع 
عارض كل ذلك واوجب ان يكون اقرتاف تلك اجلرائم ثبوته قائام عىل 

 يقني فعىل له واقع ملموس يتداركه القاىض اجلنائى ىف احكامه 
 ك القول اوضحته حمكمه النقض ىف العديد من احكامها وذل

 كقاعده اصوليه تلتزم هبا املحاكامت اجلنائيه ىف االدانه 
 بالتزوير او االشرتاك فيه حيث قضت 

وكانت احلقائق ملاكان ىف التزوير يلزم توفر علم املتهم بانه يغري احلقيقه   
ون والفروض بل جيب ان القانونيه ىف املواد اجلنائيه اليصح اخذها بالظن

تكون قائمه عىل يقني فعىل فان احلكم الذى يقام عىل قول بان املتهم من 
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واجبه ان يعرف احلقيقه اوكان ىف وسعه ان يعرفها يكون معيبا واجبا 
 نقضه 

 ) ق ١٩ سنه ٣٤٥ طعن رقم ٢٨/٢/١٩٤٩نقض جلسه ( 
 

 وحمكمه املوضوع
شرتاك فيه اخذت من الظنون ىف ادانتها للطاعن عىل فعىل التزوير واال  

والفروض دربا هلا ىف ذلك ومن حكم العقل واملنطق اجلديل مسلكا ىف تكوين عقيدهتا 
  وتوجيهها لكياهنا ٠٠

 حيث اهنا قالت ىف مدونات ذلك القضاء الطعني 
 بسداد ماليني اجلنيهات - الطاعن -من انه اليعقل ان يقوم املتهم الثاين   

 وهو افرتاض جديل - لشيكات مزوره وغري موقعه منه للمؤسسه بناء عىل صور
 واضافت بان كل ذلك قاطع ىف الدالله -من اهليئه عىل علم الطاعن بالتزوير 

عىل توافر اركان جريمة التزوير واالشرتاك فيها اى اهنا جعلت من فروض العقل 
 واملنطق دليال عىل ادانه الطاعن 

 وتلك القاله 
 املوضوع مل تبني قضائها اال عىل ما افرتضته ىف تؤكد وبالقطع ان حمكمه  

مدونات حكمها الطعني من االمور التى ساقتها من عندياهتا عىل الرغم من ان اوراق 
 االهتام ال تنبىء عن تلك الفروض 

 وهو ما اوضحته حمكمه النقض ملزمه لالحكام اجلنائية 
 ان التبني اىل عىل سند من اوراق االهتام بقوهلا
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 االحكام اجلنائيه انام تبنى عىل سند مستمد من اوراق الدعوي فاذا اقيم ىف ان  
 احلكم عىل دليل ليس له اصل باالوراق كان باطال البتناءه عىل اساس فاسد 

 ) ق ٥٢ سنه ٢٧٤٣ طعن ٢٠ رقم ٦٧٧ ص ٣٦ لسنه ١٦/٥/٨٥نقض ( 
 وقد خالفت كذلك

رشع التباعها ىف اثبات حمكمه املوضوع ىف تلك القاله الطرق التى حددها امل  
االدانه للمتهم وقيامها عىل التاكيد ىف داللتها عىل تلك االدانه الجمرد قرائن افرتاضيه 

 بحته 
 وهو ما اوضحته حمكمه النقض ىف احكامها املراقبه 

 لالدله التى توردها االحكام املوضوعيه ومدي صالحيتها 
  القيام بتلك املهمه موضحه بان القرائن االفرتاضيه البحته تعجزها عن

 وهو ماقضت به
ىف حني ان املقرر انه وان كانت حمكمه النقض المتلك مراقبه حمكمه املوضوع   

اونفيا اال اهنا متلك ىف نطاق رقابتها للمنطق ىف مدي كفايه االدله اثباتا 
القضائى التثبت من مدي صالحيه االدله الوارده ىف احلكم من الناحيه 

 الن تكون للوقائع املختلفه عنارص اثبات اونفي سائغه املوضوعيه البحته
فالقرائن التصلح الثبات اال اذا كانت اكيده ىف داللتها ال افرتاضيه بحته 
الهنا بحكم طبيعتها التدل عىل الواقعه املراد اثباهتا بطبيعه مثبته غري قابله 

 للتاويل 
  )٧١٨ ص ٥٨٢ رقم ٦ مج القواعد ج ٢٨/٥/١٩٤٥نقض ( 
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 ذلك كله ومن 
تكون حمكمه املوضوع قد افسدت ىف استدالهلا بقرائن فرضيه بحته ال تنبىء   

 عن اجلزم واليقني ىف ادانه الطاعن مما يتعني نقض حكمها الطعني واالحاله 

 الوجه السادس 
فساد ىف االستدالل بتوافر مصلحه للطاعن الدانته بجريمه   

اوراق االهتام من دليل فني التزوير واالشرتاك فيها عىل الرغم من خلو 
 يعتكز عليه ىف تلك االدانه 

 وحيث كان ذلك وكان الثابت 
ان حمكمه املوضوع ىف جمال نسب االدانه اىل الطاعن قد اختلقت واقعه متاثلت   

ىف ان الطاعن وبعد صدور االحكام ىف قضايا الشيكات املنظوره امام حمكمه جنح 
 - توافر مصلحه -م واهلروب من عقبه تنفيذها الدقى اراد التحايل عىل تلك االحكا

وعليه فقد اكدت املحكمه عىل فقد وجد ضالته املنشوده ىف املتهم االول 
ارتكاب الطاعن جلريمه التزوير واالشرتاك فيها بناء عىل تلك الواقعه 
والتى يدور حمور الفكر فيها حول مايعود عليه من مصلحه ىف ارتكاب 

  مع املتهم االول ىف احداثه ذلك التزوير واالشرتاك
 وتلك الروايه 

 بان توافر ٠٠اخذت منها حمكمه املوضوع عامدا ىف قضائها مؤكده من خالهلا   
مصلحه الطاعن ىف احداث تزويرا ىف الشيكات وكذا التوكيل املبيح للتنازل والتصالح 

  االهتام عليها هو سببا رئيسيا اعتكزت املحكمه عليه ىف تكوين عقيدهتا نحو وقائع
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 ولكن 
تلك العقيده اليكفي بنياهنا لنسب االدانه للطاعن الن املرشع القضائى لزم ىف   

ذلك ان يورد احلكم ىف مدوناته مايؤكد من االدله الفنيه الرتكاب املتهم تزويرا ىف 
املحرر حتى تتكاتف املصلحه مع ذلك الدليل ويصح نسبه االدانه للمتهم مادام املتهم 

 تلك الواقعه االثيمه وصمم عىل انكار ارتكابه هلا مل يعرتف ب
 ومردود ذلك 

يرجع اىل موجبات االحكام اجلنائية ىف مبناها السليم والذى اليكون اال عىل   
 اما توافر مصلحه املتهم وحدها التكفي ٠٠اجلزم واليقني من واقع الدليل املعترب 

 لنسب االدانه له 
 يد من احكامها عىل ان حيث قضت حمكمتنا العليا  ىف العد

من املقرر ان مصلحه املتهم ىف التزوير التكفي بمجردها الدانته بتهمه   
 االشرتاك فيها 

  )١٢٧ ص ٢٧ ق ٣٧ احكام النقض س ٢٢/١/١٩٨٦نقض جلسه ( 
 وكذا قضت 

اذا كان احلكم املطعون فيه قد دان الطاعن بتهمه التزوير شيك واستعامله ىف   
وحيد ىف تزوير التوقيع دون ان يستظهر اركان جريمه التزوير انه صاحب املصلحه ال

ويورد الدليل عىل ان الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه اوبواسطه غريه مادام انه ينكر 
ارتكابه له وقد خال تقرير املضاهاه من انه حمرر بخطه كام مل يقم احلكم باستظهار علم 

 ون مشوبا بالقصور الطاعن بالتزوير او اشرتك فيه فان احلكم يك
 ) ق ٢٦ لسنه ٥١٤طعن رقم ( 

 وحيث ان
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تقرير الطب الرشعي الفاحص لصور الشيكات املزوره قد خال نتاج فحصه   
من مايؤكد اقرتاف الطاعن تزويرا ىف تلك الصور بل عىل العكس من ذلك متاما فقد 

 اثبت ان توقيع الطاعن املزيل به تلك الشيكات مزور عليه بطريق التقليد
 وهو االمر الذى يؤكد 

عدم وجود دليل فني ىف اوراق ذلك االهتام يساند ما قرره احلكم الطعني ىف   
 وهو ٠٠ادانه الطاعن بناء عىل توافر مصلحته ىف احداث ذلك التزوير واالشرتاك فيه 

االمر الذى هيدر تلك الواقعه وهذا الدليل الذي استدلت منه حمكمه املوضوع ىف ادانه 
 الطاعن 

 حيث قضت حمكمه النقض ىف ذلك عىل 
ان وجود مصلحه املتهم ىف التزوير اوالتقليد اليكفي بمجرده ىف ثبوت   

اسهامه ىف التزوير او التقليد كفاعل اورشيك اوعلمه بالتزوير اوالتقليد ما مل تقم 
ادله عىل انه هو الذى اجري التزوير او التقليد بنفسه اوبواسطه غريه مادام انه ينكر 

رتكاب ذلك وقد خال تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير من نسبه االمر اليه ا
وكان التقرير الفني املقدم ىف الدعوي عىل ماحصله احلكم ىف مدوناته مل يرد به ان 
املتهم هو الذى ارتكب التزوير وحيث انه من املقرر ان االحكام اجلنائية جيب ان 

لذى اثبته الدليل املعترب وكان الثابت ان احلكم تبني عىل اجلزم واليقني من الواقع ا
 قد خالف ذلك ممايصبه بالقصور ىف التسبيب فيوجب نقضه واالحاله 

  ) ٤ ، ٢ ، ١٠٠١/١ ص ١٥٢ ق ٣/١١/١٩٨٨ جلسه ٣٩نقض جنائى س ( 
 )٤٦٠/٢ ص ٩٤ ق ٣٠/٣/١٩٨٣ جلسه ٣٤نقض جنائى س ( 

 وهو االمر 
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ادانته للطاعن استنادا لتوافر املصلحه ىف الذى يتاكد معه ان احلكم الطعني ىف   
 قد افسد ىف هذا االستدالل مما يتعني معه ٠٠التزوير دون ايراد الدليل املساند لذلك 

 نقضه واالحاله 

 الوجه السابع
فساد ىف االستدالل اقرتفته حمكمه املوضوع بان استندت ىف ادانتها   

ا لتزوير التوكيل للطاعن عىل دالئل متناقضه متضاربه ىف مدي اثباهت
  عام االهرام النموذجي ٩٧ لسنه ٥٥١الرقيم 

  ومن سنن القول وفروضه ٠٠بدايه 
انه جيب عىل املحاكم اجلنائيه عند االخذ ىف ادانتها عىل دليلني تناقضا فيام بينهام   

ان تعمل عىل رفع ذلك التناقض اوال واال كان يتعني عليها اال جتري استنباطا من 
ع املتناقضه فان اجرته رغام عن ذلك اصبح الدليالن متهاويان متساقطان تلك الوقائ

 اليبقى فيهام شيئا يعد قواما لنتيجه سليمه يمكن االعتامد عليها ىف ادانه املتهم 
 وذلك االمر قررته حمكمه النقض ىف العديد من احكامها 

 تلك االدله تاكيدا المهيته ىف جمال اثبات االدانه وىف مدي االثر الناتج عن 
 حيث قالت 

انه جيب عىل املحكمه عند استقراء وقائع متناقضه ىف داللتها ان   
تعمل عىل رفع هذه الوقائع املتناقضه فال جيوز هلا ان جتري استنباطا من 

 وقائع متناقضه اذا مل تستطيع اجراء املالءمه بينهام 
 ) ق ٦٤ لسنه ١٣٣٦٢ طعن رقم ١٩٩٦ ديسمرب سنه ٩نقض ( 
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  )٨١٤ ص ١٩ جمموعه االحكام س ١٩٨٥ اكتوبر ٣ض نق( 
 وملا كان ذلك 

وكان الثابت ان اوراق االهتام محلت ىف طياهتا العديد من الدالئل اال ان   
حمكمه املوضوع اوردت ىف حكمها الدالئل التى اطمئن هلا وجداهنا وارتاح عليها باهلا 

 ىف اثبات االدانه اىل الطاعن 
 ن ــكـول

 الدالئل دليالن اخذت هبام حمكمه املوضوع وفقا ملا سطرته النيابه من بني تلك  
 العامه عىل اوراقها من قوائم ادله الثبوت 

 ومها كالتاىل 
 -:الدليل االول 

مها عبد السالم والتى اوضحت ىف قوهلا بصحه وجود /  اقوال الشاهده السيده
ومن انه يبيح التنازل  ب عام االهرام النموذجي ٩٧ لسنه ٥٥١توكيل اصدرته برقم 

والتصالح ىف القضايا ويبيح كذلك للمصدر له ان ينيب غريه ىف حضور القضايا وىف 
 التنازل والتصالح 

 -:الدليل الثاين  
 وهو ما استنبطته حمكمه املوضوع من مطالعتها ملحارض جلسات القضايا ارقام 

ح هلا تزوير  جنح مرص اجلديده مؤكده انه اتض٩٩ لسنه ٨٥٥٣ ، ٨٥٥٢ ، ٨٥٥١
 عام االهرام النموذجي بطريق االصطناع ٩٧ لسنه ٥٥١املتهم االول للتوكيل رقم 

 حلضور تلك اجللسات به والتنازل والتصالح عن الشيكات 
 وهذان الدليالن 
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عىل ذلك النحو املوضح سلفا اثبت احدمها واكد بصحه وجود التوكيل رقم   
ض الواقع اما االخر فقد نفي ذلك واكد  عام االهرام النموذجي عىل ار٩٧ لسنه ٥٥١

  اى خلقه من العدم طبقا ملفهوم االصطناع ٠٠اصطناع املتهم االول لذلك التوكيل 
 وعىل الرغم 

 اال ان هذا مل يكن ٠٠من ذلك التناقض البني فيام بني الدليالن سالفا الذكر   
دانه للطاعن مع  فاخذت بداللتهام ىف نسب اال٠٠حائال بينهام وبني حمكمه املوضوع 

اهنام ينفيا بعضهام بعضا واليعرف مما سطرته ىف مدونات حكمها الطعني اى الدليلني 
قصدته ىف االدانه حيث اهنا مل تعمل عىل ازاله ذلك التناقض اوحتى ايضاح لكيفيه 
تساير الدليالن بشكل متساند يكمل بعضهام بعض وهو مايؤدي اىل هتاوي هذان 

 ه من دالئل يمكن االعتامد عليها الدليالن بكل مامحال
 وهو ذاته ما اوضحته حمكمه النقض ىف حكمها 

 املبني لوقوع هذا العيب الذى اقرتفته حمكمه املوضوع 
 حيث قالت 

يقع هذا العيب اذا توافر التناقض بني اسباب احلكم بحيث ينفي   
بعضه بعضا واليعرف اى االمرين قصدته املحكمه فيام يتعلق بواقعه 

دعوي فهذا التناقض جيعل الدليل متهاويا متساقطا الشىء فيه باقيا ال
 يمكن ان يعد قواما لنتيجه سليمه يصح معه االعتامد عليها واالخذ هبا 

  )٦٠٣ ص ١٢٠ رقم ١٩ جمموعه االحكام س ١٩٦٨ مايو سنه ٢٧نقض ( 
  )٣٧٩ ص ٨٧ رقم ٢٦ س ١٩٧٥ مايو سنه ٤نقض ( 

 وذلك الفعل 
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كمه املوضوع ىف بناء ادانتها هو فعل كاىف لنقض حكمها الذى افرتفته حم  
 وهذا لتقاعسها عن تفسري ذلك التناقض بشكل يرفعه ويوضح مدي ٠٠الطعني 

فضال عن ماقد  ٠٠استساغتها واستنادها هلذان الدليالن عىل الرغم من تناقضهام 
 حيدثه هذا االيضاح من تغري راي املحكمه ىف نسب االدانه للطاعن 

 قضت حمكمه النقض بام مؤداه حيث 
انه اذا اعتمد عىل دليالن متناقضان دون ان يفرس هذا التناقض بام يرفعه   

كان هذا احلكم فاسد االستدالل اذ ويسوغ ىف العقل االستناد اىل هذين الدليلني 
كان من املحتمل ان املحكمه قد تنتهي ايل غري الراي الذى انتهت اليه لو 

  اىل هذا التناقض اهنا كانت قد تنبهت
  )٧٥٨ ص ١٥٨ رقم ٢٤ س ١٩٧٣ يونيه سنه ١٧نقض ( 
 وكذا قضائها

ان تعويل املحكمه عىل الدليل القوىل والفني دون رفع التناقض بينهام جيعل   
احلكم معيبا مستوجبا نقضه وليس بالزم تطابق اقوال الشهود مع مضمون الدليل 

 غري متناقض مع الدليل الفني بل يكفى ان يكون مجاع الدليل القوىلالفني 
 تناقضا يستعيص عىل املالءمه والتوفيق 

 ) ق ٦٤ لسنه ٢٩٧٧ طعن رقم ١٩٩٦نقض اول اغسطس سنه ( 
 ) ق ٦٤ لسنه ١٣٥٩٠ الطعن رقم ١٩٩٦ يوليو سنه ٢٣( 

  )١٠١٣ ص ٢٠٦ رقم ١٩ جمموعه احكام س ١٩٦٨ فرباير ٢٥نقض ( 
 وقضى كذلك 
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 حكمها دليلني متعارضني واخذت هبام وجعلتهام انه اذا اوردت املحكمه ىف  
دون ان تتصدي هلذا التعارض بام يرفعه تكون قد عامدا ىف ثبوت ادانه املتهم 

  اعتمدت عىل دليلن متساقطني لتعارضهام
 )٤٢٢ ص ٣٢٤ رقم ٤ جمموعه القواعد ج ١٩٣٩ يناير سنه ٢نقض ( 

 وكذلك 
 متناقضه اذا مل تستطيع اجراء الجيوز للمحكمه ان جتري استنباطا من وقائع  

املالءمه بينهام ويقع هذا العيب اذا توافر التناقض بني اسباب احلكم بحيث ينفى بعضه 
 فهذا بعضا واليعرف اى االمرين تصدق املحكمه فيام يتعلق بواقعه الدعوي

التناقض جيعل الدليل متهاويا متساقطا الشىء فيه باقيا يمكن ان يعترب 
 ليمه يصح االعتامد عليها واالخذ هبا قواما لنتيجه س

  )٦٠٣ ص ١٢٠ رقم ١٩ جمموعه االحكام س ٢٧/٥/٦٨نقض ( 
 وملاكان االمر كذلك 

وكان الثابت ان احلكم الطعني قد اورد الدليلني وتساند اليهام ىف ادانه الطاعن   
يكون قد افسد ىف استدالله هبام مما يتعني دون رفع ذلك التناقض الواضح بينهام 

 نقضه واالحاله 

 الوجه الثامن 
 اصاب احلكم الطعني لسقوط دالله مذكرة ٠٠فساد ىف استدالل   

 من االدله اجلنائية ٠٠ ٢٠٠٠ لسنه ٤٠٤٥نيابه مرص اجلديده ىف املحرض 



 ٢٦٣  مرشوع مكتبة املحامي
 
 

التى استوعبتها املحكمه وهو مايتعذر معه معرفه اثاره عىل تقرير 
 املحكمه لسائر تلك االدله
 مه النقض عىل ان حيث استقرت احكام حمك

ان املقرر ان االدله ىف املواد اجلنائية ضامئر متسانده ومنها جمتمعه تتكون عقيده   
بحيث اذا سقط احدمها او استبعد تعذر التعرف عىل اثر ذلك ىف املحكمه 

 تقدير املحكمه لسائر االدله االخري 
  ) ٥٥ سنه ٤٩٨٥ طعن رقم ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/١٩٨٦نقض ( 

 كام قىض 
من املقرر ان للمحكمه ان تستنبط الواقعه الصحيحه من جمموع االدله التى   

فاذا سقط دليل من هذه االدله اثر ذلك ىف سالمه استنباط اقتنعت هبا 
املحكمه للواقعه تلك هي القاعده التى نشأ منها تساند االدله ىف االثبات 

نائية متسانده متكامله بحيث اذا سقط  والتى مؤداها ان االدله ىف املواد اجلاجلنائى
احدمها او استبعد تعذر التعرف عىل مبلغ االثر الذى كان للدليل الساقط ىف الراي 
الذى انتهت اليه املحكمه وهبذا عربت حمكمه النقض عن ذلك بانه اليشرتط ان تكون 

زئيات االدله التى اعتمد عليها احلكم يبني كل دليل منها ويقطع ىف كل جزئيه من ج
الدعوي اذ ان االدله يف املواد اجلنائيه متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها جمتمعه 
تتكون عقيده القاىض فال ينظر اىل الدليل بعينه ملناقشته عىل حده دون باقى االدله بل 
يكفي ان تكون ىف جمموعها كوحده مؤديه اىل ماقصده احلكم منها منتجه ىف اكتامل 

 ئناهنا اىل ما انتهي اليه اقتناع املحكمه واطم
  )١٤٧٢ ص ٢٣٠ رقم ٢٣ س ٢٥/١١/١٩٧٢نقض ( 
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 ملا كان ذلك 
وكان الثابت ان من بني اوراق ذلك االهتام مذكره نيابه مرص اجلديده ىف   

 والتى محلت ىف طياهتا دليال مربءا لساحه الطاعن ٢٠٠٠ لسنه ٤٠٤٥املحرض رقم 
 والتى اصدرت حياله قرارها باالوجه القامه من هذا االهتام لسابقه عرضه عىل النيابه

الدعوي اجلنائيه وهي عىل ذلك النحو دليال جنائيا مؤثر ىف عقيده وكيان هيئه املحكمه 
اذ هي التفتت نحوه ونحو حتقيق تلك الدالله فيام حتمله من اثار مربأه 

 لساحه الطاعن 
 اال ان حمكمه املوضوع 

ذكره كدليل جنائى ىف اوراق االهتام وعىل الرغم من وضوح دالله تلك امل  
املطروحه عىل بساط اهليئه لبحثه ومتحيصه وصوال لوجه احلق فيه وفقا ملا هتدي نحوه 

 بكل ماحوته ىف ٠٠ قد اسقطته عن ما املت به من ادله الدعوي ٠٠ االدله اجلنائية
 يتعذر معه  وهو االمر الذي٠٠طياهتا من دالله هلا ماتاثر به عىل اجتاه ذلك االهتام 

  الدعوي االخري لسائر ادلهمعرفه اثرها ىف تقدير املحكمه 
 حيث قضت حمكمتنا العليا ىف ذلك 

املقرر ان االدله ىف املواد اجلنائية ضامئم متسانده ومنها جمتمعه تتكون عقيده   
املحكمه بحيث اذا سقط احدمها او استبعد تعذر التعرف عىل اثر ذلك ىف تقرير 

 ر االدله االخري املحكمه لسائ
 ) ق ٥٥ سنه ٤٩٨٥ طعن ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/٨٦نقض ( 

 والجيدي املحكمه نفعا 
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ماقد يتقول به حيال ذلك من ان احلكم الطعني قد تعرض لتلك املذكره اثناء   
ىف عدم قبول الدعوي لسابقه رده عىل الدفع املبدي من املدافع عن الطاعن 

 صدور قرار باالوجه فيها 
 الن ذلك القول  

اليمت ملقصد احكام حمكمه النقض بصله حيث ان حمكمه النقض استقرت   
ان واجب املحكمه ان تعمل عىل حتقيق مجيع االدله ىف املواد ىف احكامها عىل 

 اجلنائية اما تصدي هيئتها اىل دفع من الدفوع اليعد حتقيقا لذلك الدليل 
 حيث قىض ىف ذلك 

نائية هو واجب املحكمه ىف املقام االول وواجب عىل التحقيق ىف املواد اجل  
 املحكمه حتقيق الدليل 

 مادام حتقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلكه ىف شان هذا الدليل 
  )٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 

 والجيدهيا نفعا ايضا 
القول ىف ان اوراق االهتام قد تضمنت ذلك الدليل هذا الن ورقه احلكم هي   

 االوراق الرسميه التى يتعني اشتامهلا عىل كافه ادله الدعوي وال حيق للمحكمه ان من
 تستند ىف ذلك اىل اوراق اخرى مثيل اوراق االهتام 

 وقد تواترت عىل ذلك حمكمه النقض 
 حيث قضت
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بان ورقه احلكم من االوراق الرسميه التى يتعني اشتامهلا عىل كافه بياناهتا   
تساندت اليها املحكمه ىف قضائها والجيوز الرجوع ىف بيان اى منها ومنها االدله التى 

 اىل ايه ورقه اخري خارج نطاق احلكم وورقته الرسميه 
  )٧١ رقم ٣٣٧ ص ٢٧ لسنه ٢٢/٣/٧٦نقض ( 

  )١٦ رقم ٥٧ ص ٢٣ لسنه ١٠/١/٧٢نقض ( 
 ومن ذلك كله 

ئيه ىف الدعوي مايتاكد معه ان حمكمه املوضوع قد سقط عنها احد االدله اجلنا  
 وبذلك يصبح ٠٠وهو ماهيدر دالله باقى االدله لتساند تلك االدله وبعضهم البعض 

 فسادا يتعني رفعه بنقض ٠٠هذا الدليل الساقط عنها استدالهلا بدون 
 حكمها الطعني واالحاله 

 الوجه التاسع
فساد ىف االستدالل ادي اىل خطأ ىف االسناد بان اسند احلكم   

ه اىل الطاعن بناء عىل استدالالت ال ترقى اىل مستوي الدليل الطعني ادانت
 الكامل 

 حيث استقرت احكام حمكمه النقض عىل ان 
من املقرر انه وان كانت حمكمه النقض المتلك مراقبه حمكمه املوضوع ىف مدي   

اال اهنا متلك يف نطاق رقابتها للمنطق القضائى كفاية االدله اثباتا اونفيا 
دي صالحيه االدله الوارده ىف احلكم من ناحيه موضوعيه التثبت من م

بحثه الن تكون للوقائع املختلفه عنارص اثبات اونفي سائغه فالقرائن 
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القضائيه التصلح لالثبات اال اذا كانت اكيده ىف داللتها االفرتاضيه 
والجيوز االعتامد عىل جمرد الدالئل ىف االثبات الهنا بحكم طبيعتها التدل 

 واقعه املراد اثباهتا بطبيعه منبته غري قابله للتاويل عىل ال
  )٨٩٦ ص ١٩٠ رقم ٢٠ مج احكام س ١٧/١١/١٩٥٩نقض ( 

  )٧١٨ ص ٥٨٢ رقم ٦ مج القواعد ج ٢٨/٥/١٩٤٥نقض ( 
 واستقرت اراء الفقهاء عىل ان 

جيب ان يكون اقتناع القاىض مبنيا عىل ادله صحيحه ويكفى ان يتوافر لديه   
هو استند اىل استدالالت وحدها تي كان هذا الدليل كامال اما اذا دليل واحد م

 كان احلكم معيبا 
الدكتور عمرو السعيد رمضان مبادىء قانون االجراءات اجلنائية الطبعه الثانيه ( 

٩٠-٨٩-٨٤( 
 وايضا 

 فيجب ان يتوافر لديه دليل كامل ليس للقاىض ان يبني حكمه عىل ادله  
ذلك من ان يعززه باالستدالالت فيكون حكمه عىل االقل والمانع بعد 

معيبا اذا استند عىل االستدالالت وحدها ولكل دليل قواعد واصول 
 اليكتسب حق الدليل اال هبا

 ص ٧٩ لسنه ١١الدكتور حممود مصطفى رشح قانون االجراءات اجلنائية طبعه ( 
٤١٧ - ٤١٦(  

 وحيث كان ذلك 
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ىل الطاعن مستندا ىف ذلك عىل وكان احلكم الطعني قد اسند ادانته ا  
 استدالالت الترقي اىل مستوي الدليل الكامل 

 وايضاح ذلك 
يف ان احلكم الطعني قد اورد بمدوناته الدالئل التى استند اليها بقاله اطمئنانه   

ملا اثبته تقرير الطب الرشعي وكذا اقوال الشهود فضال عن افرتاضاته العقليه واملنطقيه 
دالئل الترقي اىل مستوي الدليل الكامل الذى يمكن وتلك الاجلدليه 

 التعويل عليه ىف اسناد االدانه اىل الطاعن 
 وذلك عىل التوضيح املجمل ىف االيت 

تتبع ان اقوال شهود االثبات قامت حمكمه املوضوع عىل االستعانه هبا دون ان  •
  مما تصبح معه تلك الشهاده سامعيهاصول املحاكامت اجلنائية ىف ذلك

للمحكمه مل تناقشها كدليل اثبات ىف االهتام ومل تتيح للمدافع مناقشتها الهدار 
 تلك االدله وتاثريها عىل عقيده املحكمه وهو ما اسلفنا تفصيله سابقا 

اما تقرير الطب الرشعي فلم يايت ىف نتاجه ثمه قرينه عىل اقرتاف الطاعن لتزوير  •
نه وبني وصوله كدليل عىل وهو مايعد حائال بيتلك الصور من الشيكات 

 االدانه من االساس 
اما الفروض اجلدليه والتى ابتدعتها حمكمه املوضوع بحكم العقل  •

واملنطق التصلح كقرينه القرتاف الطاعن لذلك الفعل الهنا فروض 
 ظنيه تفتقر ملعني اليقني واجلزم ىف نسب مثيل ذلك االهتام 

 وفضال عن ذلك كله 
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ال من مجاع تلك الدالئل ىف اهداره هلا والثرها عىل فان دفاع الطاعن قد ن  
نسب ذلك االهتام للطاعن اال ان حمكمه املوضوع التفتت عن جوهريه ذلك الدفاع 

 وعولت ىف قضائها الطعني عىل تلك الدالئل 
 وبذلك 

ان مجاع االدله التى تساند اليها احلكم يبني وبجالء اليعرتيه ثمه شك   
 الطعني قد 
 وهو اذل مما توصف معه باالستدالالت وليست ادله كاملهشاهبا التخ

 مايعيب استدالله بالفساد مما يتعني نقضه واالحاله 
 فقد قضت حمكمه النقض 

ماهو ملا كان ذلك وكان هذا االطالق يف حريه القايض ىف االقتناع حيدها   
مقرر بانه وان كان اساس االحكام اجلنائية هو حريه قاىض املوضوع ىف 

ير االدله القائمه ىف الدعوي اال انه يرد عىل ذلك قيود منها ان يدلل تقد
 عىل صحه عقيدته ىف اسباب - اى بالدليل وليس باالستدالل -القاىض 

حكمه بادله وليس بمحض قرائن اواستدالالت تؤدي اىل مارتبه عليها 
 فال يشوهبا خطأ ىف االستدالل اوتناقض اوختاذل 

  ) ٣٥٢ ص ٩٣ ق ٨ س ٢/٤/١٩٥٧نقض ( 
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 الوجه العارش 
فساد احلكم الطعني ىف استدالله بجامع االدله انفه الذكر رغم   

 تنافرها مع حكم العقل واملنطق مما ادي اىل تعسف ىف االستنتاج
 فقد تواترت احكام النقض عىل ان

من الالزم ىف اصول االستدالل ان يكون الدليل الذي يعول عليه احلكم   
ليه من نتائج ويعترب متفقا ىف االستنتاج واال يتنافر مع حكم العقل مؤديا اىل مارتبه ع

واملنطق وملحكمه النقض ان تراقب ما اذا كان من شان االسباب التى يوردها احلكم 
 ان تؤدي اىل النتيجه التى خلص اليها من عدمه 

 ) ق ٥٦ س ٦٣٩ طعن رقم ٢٧/٥/١٩٨٦نقض جلسه ( 
 وحيث ان الثابت 

 سالفه الذكر قد اختذ منها احلكم الطعني سندا ىف ادانه الطاعن ان مجاع االدله  
عىل الرغم من اهنا وردت متخاذله عىل نحو التؤدي بحال من االحوال اىل النتيجه 
التى استقر عليها احلكم الطعني مما يعيبه بعيب التعسف ىف االستنتاج فيتعني نقضه 

 واالحاله 

 االخالل بحق الدفاع : السبب الثالث 
 الوجه االول 

االخالل ىف رد حمكمه املوضوع للدفع املبدي من املدافع عن   
الطاعن بعدم قبول الدعوي لسابقه صدور امر باالوجه القامه الدعوي 

 اجلنائيه باسباب سائغه تكفى الطراحه 
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 حيث ان الثابت ىف صحيح القانون وعىل ما استقر عليه قضاء النقض 
انونيه للحكم بالشكل الكاىف لبناءه ويلزم ان ىف انه جيب بيان االسباب الق  

تتضمن تلك االسباب مناحي متعدده فال بد ان تتضمن بيانا ىف اركان الواقعه 
وظروفها القانونيه والنص املطبق عليها والبد ايضا ان يتضمن االدله التى بني عليها 

تضمنته والبد ان تكون تلك االسباب فيام احلكم اثباتا ونفيا ىف بيانا كاىف 
وىف طريق سلفا كافيه الطراح ثمه دفاع جوهري ابداه مدافعا عن املتهم 

مراقبه تلك االسباب املوضوعيه للحكم انتهت حمكمه النقض اىل ان تراقب شطرا 
هاما ىف موضوع الدعوي مما يتطلب ان يكون احلكم مؤسسا تاسيسا سليام عىل ادله 

تهم اذ قررت املحكمه نسب توافرت هلا رشوط معينه كافيه لطرح دفاع امل
االدانه له والبد ان يكون نفس طريق رسدها حمققا لتلك الغايه من هذا 

 الرد ومؤديه ىف الفصل اىل ما انتهي اليه احلكم من نتائج 
 واستقرت ىف ذلك حمكمه النقض عىل 

عدم تعرض احلكم للدفاع اجلوهري للمتهم او ايراده يعد اخالال   
 انه يتعني عىل املحكمه ان ترد عىل ما اثري من بحق الدفاع وقصور ذلك

الطاعن ومرافعه من اوجه دفاع او دفوع وطلبات وواجبها ىف ذلك 
مستمد من احرتام حقوق الدفاع وسالمه تسبيب االحكام وخمالفه ذلك 

 يعد اخالال من املحكمه بحق الدفاع 
  )٣٦٤ ص ٢٦ ، س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ ، ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائى س ( 

  )٩٠ ص ٣٢٠ ، س ٩٨٥ ص ٢٨ ، س ٩٠٦ ص ٣٤قض جنائى س ن( 
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 ص ٢٥ ، س ١٠٣٧ ص ٢٨ ، س ١٠٦٦ ص ٦٩٩ ص ٣٦نقض جنائى س ( 
٢٥٨( 

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت ان دفاع الطاعن قد قام من ضمن ماقام عليه عىل التمسك بان   

 لسنه ٤٠٤٥وقائع االهتام املاثل قد شملتها مذكره نيابه مرص اجلديده ىف املحرض رقم 
 وقامت باجراء التحقيقات فيها منتهيه عىل ذلك كله بتقريرها باالوجه القامه ٢٠٠٠

الدعوي اجلنائية وذلك االمر مازال قائام مل يلغي وهو مايعد حائال ىف قبول تلك 
 الدعوي لسابقه صدور هذا االمر 

 اال ان احلكم الطعني 
كدا اطراحه متخذا من ما قد ورد خمال ىف تعرضه لذلك الدفاع اجلوهري مؤ  

ابداه وكيل املدعيه باحلق املدين ىف تظلمه باختالف صور الشيكات املودعه ىف حمارض 
قسم رشطه مرص اجلديده عن اصوهلا املحرزه ىف جنح الدقى مستانف وشامل اجليزه 

 دليال جديدا ىف اوراق االهتام مما يصح معه العوده من جديد ىف اجراءات التحقيقات 
 الرد وذلك 

 ليس بالرد الكاىف الطراح ماجاء بذلك الدفاع وايضاح ذلك يتجىل ىف االيت   
ان ماحواه ذلك التظلم يفتقد ملعني الدليل اجلديد ىف الدعوي والذى يتعني :   اوال 

ان يلتقى به املحقق الول مره او ان اليكون قد سبق عرضه عليه ىف الوقائع 
  امره باالوجه واملصدر فيها  التى قام عىل حتقيقها 

 حيث قالت حمكمه النقض 
ان قوام الدليل اجلديد هو ان يلتقي به املحقق الول مره بعد التقرير ىف   

 الدعوي بان الوجه القامتها 
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  )١٠/٥/١٩٦٠ ق جلسه ٢٩ لسنه ١٥٦٣طعن رقم ( 
 وذلك 

الن تلك الشيكات تم عرضها بالفعل عىل نيابـه مـرص اجلديـده الرفاقهـا ىف   
تعني تلـك النيابـه بتحقيقهـا االمـر الـذى يؤكـد ان اختالفهـا عـن   ومل حمارضها 

 االصول اليكسبها وصف الدليل اجلديد ىف الدعوي 
ان تلك الشيكات مل يثبت الدليل الفني بقيام الطاعن عىل تزويرها بل عىل   : ثانيا 

 عكس ذلك فقد اثبت ان تلك 
ينبت صلته بتلك الشيكات الصور مزور عليه ىف تقليد توقيعه املزيله به مما 

وهيدر بذلك داللتها ىف نسب االدانه للطاعن عىل نحو جديد مل يسبق طرحه 
 عىل النيابه املحققه لالهتام 

 وهو االمر الذى يتاكد معه وبجالء 
ان احلكم الطعني وعىل الرغم مما تقدم من اسانيد تواكب القانون فقد متسك   

عرض ملغزاه وماتتضمنه من حقائق لبحث باطراح ذلك الدفع اجلوهري دون ان يت
 مايتغري به وجه الراي ىف الدعوي فكان يتعني باجابتهاومتحيص ما اثري به من نقاط 

بدال من طرح ذلك الدفع بمقوله عليها العمل عىل حتقيقه كيفام اوجب املرشع 
االعتكاز عىل السند القانوين وهو مايعد اخالال بحقوق   واهيه تفتقد 

  يتعني معه نقض احلكم الطعني واالحالهالدفاع مما
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 الوجه الثاين 
عدم التعرض للدفوع املبداه من الطاعن واملسطره عىل اوراق   

احلكم الطعني واقساطها حقها ىف البحث والتمحيص مما يعد اخالال 
 جسيام بحق الدفاع 

 حيث استقرت احكام حمكمه النقض ىف العديد من احكامها عىل ان 
ان تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه ىف البحث مادام منكرا عىل املحكمه   

للتهمه املسنده اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع اجلوهري هو الذى يرتتب عليه 
لوصح تغيري وجه الراي ىف الدعوي فتلتزم املحكمه ان حتقيقه بلوغا اىل غايه االمر فيه 

 او ترد عليه باسباب سائغه تؤدي اىل طرحه 
  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤ جمموعه احكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

 وقضى ايضا 
من املقرر ان حق الدفاع من احلقوق الدستوريه ومن املبادىء املستقره   

ملحكمه النقض ان كل طلب او وجه دفاع يدىل به لدي حمكمه املوضوع ويطلب اليها 
 الراي ىف الدعوي عىل سبيل اجلزم ان تفصل فيه ويكون للفصل فيه مايتغري به وجه

فيجب عيل املحكمه ان متحصه وجتيب عليه ىف مدونات قضاءها واال اصبح حكمها 
 معيبا بعيب االخالل بحق الدفاع 

  ) ١٢٢٦ ص ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 
 وكذلك 
من املقرر انه اذا كان االصل ان املحكمه التلتزم بمتابعه املتهم ىف مناحي   

انه يتعني عليها ان تورد ىف حكمها مايدل عىل اهنا واجهت عنارص دفاعه املختلفه اال 
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الدعوي واملت هبا عىل وجه يوضح عن اهنا فطنت اليها ووازنت بينها فاذا هي التفتت 
كليه عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمه التى وجهت اليه بام يكشف عن 

مره فان حكمها يكون قارص اهنا قد اطرحت هذا الدفاع وهي عىل بينه منه ومن ا
 البيان مستوجبا نقضه 

  ) ٣٣٨ ص ٧٢ رقم ٣٥ س ٢٥/٣/١٩٤٨نقض ( 
 وىف ذات املعني 

 )  ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن ( 
 وكذلك

انه ولئن كان االصل ان املحكمه التلتزم بمتابعه املتهم ىف مناحي دفاعه   
ا واجهت عنارص املختلفه اال اهنا يتعني عليها ان تورد ىف حكمها مايدل عىل اهن

الدعوي املت هبا عىل نحو يفصح اهنا فطنت اليها ووازنت بينها وعليها ان تعرض 
لدفاع الطاعن ايرادا له وردا عليه مادام متصال بواقعه الدعوي متعلقا بموضوعها 
وبتحقيق الدليل فيها فاذا قرصت ىف بحثه ومتحيصه وفحص املستندات التى ارتكز 

مر فيه واسقطته ىف مجلته ومل تورده عىل نحو يكشف عن اهنا عليها بلوغا لغايه اال
 احاطت به واقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور 

  )٧٦٢-١٣٤-٣٦ س ٦/٦/٨٥نقض ( 
 وىف ذات املعني 

 ) ق ٥٤ لسنه ٤٦٨٣طعن ( 
 وقىض كذلك 
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اذا كان احلكم بعد ان استعرض االدله والقرائن التى متسك هبا اخلصم تاييدا   
لدفاعه قد رد عليها ردا مثبتا بعدم دراسته االوراق املقدمه لتاييد الدفاع فانه اليكون 

 مسببا التسبيب الذى يتطلبه القانون ويكون باطال متعينا نقضه 
  ) ١٢ ص ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض ( 

 كام قىض 
بيانا انه جيب ان يشتمل كل حكم باالدانه عىل بيان الواقعه املستوجبه للعقوبه   

تتحقق به اركان اجلريمه التى دان املتهم هبا والظروف التى وقعت فيها ومؤدي االدله 
التى ارتكزت عليها واستخلصت منها ثبوت التهمه مع مراعاه مقتضيات حق الدفاع 
والرد عىل الدفاع اجلوهري ويكون ذلك ىف جالء ووضوح بغري غموض او اضطراب 

 ينتجه الثابت ىف االوراق ويكون ذلك ىف ويكون ذلك ايضا ىف استخالص سائغ
صوره واضحه مكتمله املعامل متكن حمكمه النقض من اعامل رقابتها عىل الوجه 
الصحيح وخمالفه هذا النظر يبطل احلكم ويتعني عند نظر الطعن فيه ان يقرتن نقضه 

 باالدله 
  ق ٥١ لسنه ٢٦٢٦ طعن رقم ١٩/١/١٩٨٢حكم نقض جنائى جلسه ( 

  ) ٨ قاعده ٥٢ ص ٣٣مج السنه 
 وقىض كذلك 

من حيث ان املقرر بانه وان كانت املحكمه غري ملزمه بمتابعه املتهم ىف مناحي   
دفاعه املختلفه اال ان رشط ذلك ان تورد ىف حكمها مايدل عىل اهنا واجهت عنارص 

 الدعوي ووازنت بينها واطرحت دفاع الطاعن وهي عىل بينه من امره 
 )  مل ينرش ٢٢١٥٠عن رقم  ط١٤/٥/١٩٩٢نقض ( 

 وقد قىض 
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بان املحكمه تلتزم دوما باقامه حكمها عىل قدر كاىف بتربير قضائها ويتحقق   
هذا التقرير بالرد عىل اوجه الدفاع دون اجلري وراء ادلته ومالحقته دليال دليال 

ترد رشيطه ان تدلل باسباب سائغه ىف العقل واملنطق عىل طرحها ملبني دفاع املتهم ومل 
 عىل دليل ساقه هذا الدفاع 

  ) ٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير ٥نقض ( 
 وكام قىض ايضا 

مؤدي ذلك انه اذا طرح عىل املحكمه دفاع كان عليها ان تنظر ىف اثره ىف   
الدعوي فان كان منتجا فعليها ان تقدر مدي جديته ىف اذا مادانه متسام باجلديه قضت 

 قضائها فان هي مل تفعل كان حكمها قارصا اىل فحصه لتحقق عىل اثره ىف 
  ق ٤٨ سنه ٩٨٣ ق طعن رقم ٤٦ سنه ٥١٩طعن رقم ( 

  )١٠٦٩ ص ١س مج ٣١ ١٢/٤/٨٠جلسه 
 واعامال بجامع احكام النقض طبقا ملفهومها القضائى 

لتبني لنا وبجالء ان اوراق احلكم الطعني مجعت بعض الدفوع التى ابداها   
 س القضاء املدافع عن الطاعن ىف جمل

 والتى متثلت ىف 
ان التوكيل املدعي تزويره مل يتم ضبطه او االطالع عليه اوعىل صورته   

الضوئيه وهو امر مانع لثبوت تزويره من املتهم االول واشرتاك الطاعن ىف احداث 
 وقد اسس ذلك عىل ان التزوير هو تغيري احلقيقه عن صحيحها فكيف يصح ٠٠ذلك 

يء بوجود هذا التزوير ىف حمرر ومل تطالعه ومل يثبت تزويره بدليل للنيابه العامه التبن
فني يعتكز عليه ىف ذلك وهو ما  انتهت الجله نيابه مرص اجلديده مما دفعها اىل اصدار 
قرارها باالوجه القامه الدعوي اجلنائية لعدم كفايه االدله مما يبني معه تاكيدا ان فعل 
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 واجلزم امام النيابه حتي تدين الطاعن باالشرتاك ىف التزوير مل يتحقق عىل وجه اليقني
 احداثه 

 ان املقرر ان يكون حكم وهو ما اوضحته احكام حمكمه النقض ىف قوهلا  
 االدانه مبنيا عىل اجلزم واليقني عىل الواقع الذى يثبت بالدليل الفني 

  ) ١٣٢ ص ٢٨ رقم ٢٨ جمموعه احكام النقض س ٧٧ يناير سنه ٢٢نقض ( 
  الدفاع وذلك

قد جاء منكرا لالهتام الذي نسب اىل الطاعن وورد موصوفا بالدفاع   
وجه الراي ىف اجلوهري حيث يرتتب عليه لو صادف صحيح القانون ان يتغري به 
 انفه الذكر حمكمه الدعوي لذا الزمت حمكمه النقض ىف العديد من احكامها

يه اوالرد عليه باسباب  بتحقيق دفاع املتهم بلوغا اىل غايه االمر فاملوضوع
سائغه تؤدي اىل اطراح دفاعه واال يصبح حكمها معيبا بعيب االخالل 

 بحق الدفاع 
 اال ان حمكمه املوضوع 

قد التفت كليا عن الرد عىل ذلك الدفاع عىل شكل منفرد باسباب سائغه   
 ىف تؤدي اىل اطراحه دون النظر اىل حيويته ىف تغيري الراي بالدعوي فلم تقسطه حقه

 البحث والتمحيص كيفام جيب وفقا للقواعد العامه املتبعه ىف بحث االدله اجلنائية 
 بل ان حمكمه املوضوع 

مل تطالع ذلك التوكيل اوحتي اصله املدعي تغيري احلقيقه عليه عىل الرغم من   
تنبيه املدافع اىل ذلك وعىل الرغم مما يمثله هذا الفعل من اجراء جوهري يف 

لتى كان يتعني عىل حمكمه املوضوع اعامهلا وفقا للواجب امللقي عليها ىف االجراءات ا
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متحيص الدليل االسايس ىف االدانه وعرضه عىل بساط البحث واملناقشه بجلساهتا 
 حتي يتمكن املدافع من حتقيق اهداف دفاعه سالف الذكر 

 حيث قضت حمكمه النقض بان 
لورقه املزوره اجراء من املقرر ان اطالع املحكمه بنفسها عىل ا  

جوهري من اجراءات املحاكمه ىف جرائم التزوير يقتضيه واجبها ىف 
متحيص الدليل االسايس ىف الدعوي عىل اعتبار ان تلك الورقه هي 
الدليل الذى حيمل شواهد التزوير ومن ثم تعرضها عىل بساط البحث 

يها واملناقشه باجللسه ىف حضور املدافع عن الطاعن البداء رايه ف
 وليطمئن اىل ان الورقه موضوع الدعوي هي التي دارت مرافعته عليها 

  ) ١٧/٤/١٩٨٤ ق جلسه ٥٤ لسنه ٢٧٠طعن رقم ( 
 وملا كان ذلك

وكان الثابت ان احلكم الطعني قد قىض بادانه الطاعن دون حتقيق ذلك الدفاع   
ى يسلم وبام حيمله من اجراء جوهري كان يتعني عىل حمكمه املوضوع اعامله حت

 وهي بذلك اهدرت دفاعا كان متعلقا بتحقيق دليل يرتتب ٠٠حكمها من النقض 
اال اهنا مل تعطه ذلك احلق عليه لوصح ىف عدم ثبوت تزويره تغري وجه الراي فيها 

 رغم ان حمكمه النقض اوجبت عليها ذلك 
 ىف حكمها القائل 

قه ملاكان الدفاع املسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعل  
بتحقيق الدليل املقدم ىف الدعوي ويرتتب عليه لوصح تغيري وجه الراي 
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فيها واذا مل تقسطه املحكمه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا اىل غايه االمر فيه 
 فان احلكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه واالحاله 

  ) ٩٥ ص ٢٣ ق ٢٤ احكام النقض س ٢٢/١/١٩٧٣( 
 وهو االمر 

م الطعني خمال بدفاع الطاعن فيتعني بذلك نقضه الذى اصبح معه احلك  
 واالحاله 

 الوجه الثالث 
اخالل بحق الدفاع ىف عدم الرد عىل كل ما اورده الدفاع عن   

الطاعن من دفوع ابداها ىف حماكمه الطاعن وسطرت عىل حمرض جلسه 
 تلك املحاكمه 

  وفقا ملا هو مقرر ىف املحاكامت اجلنائيه ٠٠بدايه 
امت القانونيه املنصفه تتطلب احرتام حق الدفاع ولضامن هذا ان املحاك  

االحرتام تلتزم املحكمه بالرد عىل كل اوجه الدفاع اجلوهري ومن ثم فان احلكم الذى 
 مشوبا بعيب اجرائي هو االخالل بحق الدفاع خيل هبذا االلتزام يكون 

ه  ووفقا لقرينه الدليل الذى تؤسس عليه املحكم٠٠ومن جهه اخري   
اقتناعها فان اغفال الرد عىل اوجه الدفاع اجلوهري خيل بمقدمات االدله التى اسست 
عليها املحكمه اقتناعها مما يشوب سالمه االستقراء ويعيب احلكم ىف ذات الوقت 

هو ماشاب االستقرار من عيب بسبب بالقصور ىف التسبيب ووجه القصور 
 دفاع اجلوهري عدم االحاطه باالسباب التى ادت اىل اطراح ال
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 وقد قضت حمكمه النقض واستقرت عىل ان 
الدفاع املسطور ىف اوراق الدعوي يكون واقعا قائام مطروحا دائام عىل   

املحكمه ىف اى مرحله تاليه وهو مايوجب عليها ابداء الراي بشانه ىف ان مل يعاود 
الن حتقيق الطاعن اثارته ذلك بان السلم به ان مسلك الطاعن يف شان هذا الدليل 

االدله ىف املواد اجلنائية اليصح ان يكون رهنا بمشيئه الطاعن ىف الدعوي فاذا هي 
التفتت عن حتقيق هذا الدليل فعليها ان تبني عله ذلك برشط االستدالل السائغ 
للمحكمه متي رات ان الفصل ىف الدعوي يتطلب دليل بعينه فاذا عليها حتقيقه مادام 

 ذلك ممكنا
  ) ٤٤٢ - ٨٤ - ٢٩ س ٢٤/٤/١٩٧٨نقض ( 

 وقضى كذلك 
انه ولئن كان االصل ان املحكمه التلتزم بمتابعه املتهم ىف مناحي دفاعه   

املختلفه اال انه يتعني عليها ان تورد ىف حكمها مايدل عىل اهنا واجهت عنارص 
 الدعوي واملت هبا عىل وجه يفصح عن اهنا فطنت اليها ووازنت بينها 

  ) ٧٦٢ ص ١٣٤ ق ٣٦لنقض س جمموعه احكام ا( 
 وكذلك

اذا كان الدفاع الذى متسك به الطاعن يعد ىف خصوص الدعوي املطروحه   
دفاعا جوهريا مما كان يتعني معه عىل املحكمه ان متحصه وان تتناوله ىف حكمها بيانا 
لوجه ما انتهي اليه قضاؤها بشانه اما وهي قد التفتت كليه عن التعرض له بام يكشف 

 ا قد اطرحته وهي عىل بينه من امره فان حكمها يكون قارص البيان عن اهن
  ) ١١٢ ص ٣ ق ٢٤ احكام النقض س ١/١/١٩٧٣( 

 وحيث ان
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للطاعن دفاع واقع وقائم مسطور وثابت بمحرض اجللسه املؤرخ   
 وقد ابدي ىف مرافعته امام هيئه حمكمه املوضوع ومل ينفك عنه الطاعن ٦/٤/٢٠٠٤

مره التى قد تنتج عنه لو ان حمكمه املوضوع اجتهت صوبه وصوب بل متسك به وبالث
حتي تكون وجهه حتقيقه وقد مجع ذلك الدفاع مجاع الرشوط التي وضعها املرشع 

من اوجه الدفاع التى تستاهل الرد الرصيح عليها فمنها من تضمن طلبا 
حقيقيا ىف مضمون دفعه ومنها مايوصف بالدفاع اجلوهري املؤثر ىف راي 

 عقيده املحكمه و
 

 ويتضح ذلك ىف االيت 
فدفاع الطاعن تضمن اوال طلبا حقيقيا ىف مضمونه وجوهره حيث  •

 ابتني اساسه معتكزا عىل 
 عام االهرام النموذجي هو ذاته التوكيل ٩٧ لسنه ٥٥١ان التوكيل الرقيم : اوال  

هنا االصىل املرفق صورته ىف حمارض قسم رشطه مرص اجلديده والتى حترك ىف شا
 جنح مرص اجلديده والذى ٩٩ لسنه ٨٥٥٣ ، ٨٥٥٢ ، ٨٥٥١ارقام   اجلنح 

يبيح التصالح والتنازل واالنابه ىف تلك اجلنح مجاعها وقد اوضح صحه ذلك 
سعاد عبد السالم والتى / التوكيل هو ماشهدت به موظفه الشهر العقاري السيده
 التصالح والتنازل قامت بتحرير التوكيل وقررت حياله بانه يبيح االنابه و

 بمطالبته هليئه ٠٠وذلك الدفاع تضمن طلبا حقيقيا دفينا ىف وجهه  •
 عام االهرام ٩٧ لسنه ٥٥١اصل التوكيل رقم حمكمه املوضوع من مطالعه 

النموذجي حتى يتضح هلا صحه ذلك الدفاع من ان التوكيل يبيح التنازل 
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د املحاكامت اجلنائية اال وهو  وطلبا اخر استند فيه اىل قواع٠٠والتصالح واالنابه 
 سامع اقوال تلك الشاهده لفحصها وفقا ملا ابتني عليه ذلك الدفاع 

ابدي املدافع عن الطاعن كذلك دفاعا ىف ان املتهم االول وقع باسمه الثالثي : ثانيا  
عىل حمارض اجللسات ىف اجلنح الثالث سالفه الذكر مما يؤكد صحه حضوره انابه 

 عبد الرمحن عامره /  السيد االستاذعن الشاهد الثاين
 حمارض وقد تضمن ذلك الدفاع طلبا اخر هليئه املحكمه وهو ان تطالع •

اجللسات ىف حضور املدافع حتي يتسني له مناقشه ذلك الدليل وايضاح اوجه 
 دفاعه حياهلا وحيال مايسقى من مطالعته وفحصه هلا 

ان  ىف ٠٠اعن وتاكيدا لكيديته عليه استند ىف مرافعته دفعا لالهتام عن الط: ثالثا  
 تلك 

 الشيكات املزوره تم ارفاقها من قبل املدعيه باحلق املدين بصفتها    
حيث ان تلك الشيكات محلت االرقام االنجليزيه الصادره من    

اى تم عرضها عىل موظف البنك املختص واليتم هذا   البنك 
ات ان من قبل املستفيد ومدون عىل تلك الشيك  العرض اال 
 مؤسسه الرشق االقىص ممثله ىف املدعيه باحلق املدين   املستفيد هو 

وهو ما يطالب به حمكمه املوضوع لفحص تلك الشيكات وفقا ملا اثاره ىف دفاعه وان 
  ٦/٤/٢٠٠٤واالتكتفي بمطالعتها مثلام هي حددت وصفا يف حمرض اجللسه املؤرخ 

 وىف امجال الدفاع انف الذكر 
وهو هنا مجيعا تستند اىل امور حمدده يرتتب عليها اثرا قانونيا مايبني معه ا  

 بذاته ما اشرتطه املرشع ىف الدفاع حتى يتضمن طلبا حقيقيا 
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وقد تضمن الدفاع فضال عن ذلك دالئل جوهريته حيث ان مجاعه لو  •

 صح لتغري به وجه الراي ىف الدعوي 
 حيث وضحت معامله ىف 

  جانب الطاعن الدفع بعدم توافر صفه الرشيك ىف
 الدفع بان ذلك االهتام بني عىل جمرد افرتاضات من النيابه العامه 

 الدفع بمخالفه النيابه العامه لقواعد االثبات اجلنائى 
 الدفع بخلو اوراق االهتام من ثمه دليل ادانه ضد الطاعن 

 وذلك االمجال من الدفوع والتى وضحت تفصيال سلفا 
الدفاع اجلوهري النتاجها ىف اوراق االهتام يبني ان مجاعها حقق رشط   

املطروح خالهلا الهنا تشكك ىف مجاع االدله التي متسكت هبا املحكمه لنسب االدانه 
 للطاعن 
وعىل الرغم من ان مجاع دفاع ودفوع الطاعن من الدفاع الذى   

 يستاهل الرد عليه 
 اال ان 

رادا وردا فلم حمكمه املوضوع اطرحت ذلك كله من شمول حكمها له اي  
بذلك ضوابط الرد عىل مثيل ذلك الدفاع تتعرض له ىف حكمها الطعني خمالفه 

 حيث من املتعني عليها اما ان جتيب املدافع لذلك الدفاع واما ان ترد ٠٠
 عليه ردا سائغا يكفى الطراحه 

 حيث اوضحت ذلك حمكمه النقض ىف حكمها القائل 
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اما ان جتيب الدفاع اىل جلوهري عىل املحكمه ىف سبيل اوجه الدفاع ا  
طلباته ىف حتقيق الدعوي او ان ترد عليه ىف حاله رفضها حيث يكفى قيام 

 احلكم عىل اسباب تكفى حلمل قضائه بطرح الدفاع اجلوهري 
  )٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير سنه ١٥نقض ( 

  )٣٣٢ ص ٢٥٥ رقم ٦ جمموعه القواعد ج١٩٤٣ نوفمرب سنه ٨نقض ( 
 مر وهو اال

الذى هيدر هذا الدفاع وخيل بحقوق املدافع عن الطاعن مما يتعني معه نقض   
 ذلك احلكم الطعني واالحاله 

 الوجه الرابع 
االخالل بحق الدفاع ىف عدم ايراد اوجه الدفاع املسطور بحوافظ   

 املستندات والرد عليها واقساطها حقها ىف البحث والتمحيص 
 كمه النقض  ووفقا ملا ارسته حم٠٠بدايه 

ىف ان االدله اجلنائيه وحده واحده متسانده وان جمموع تلك االدله هو مايؤثر   
 عىل عقيده 

املحكمه ويقينها فيام انتهت اليه من قضاء وهو مايعني ان ادله االهتام تعد وحده 
 واحده سواء ماكان منها قد توافر ىف حتقيقات النيابه او ىف جلسه املحاكمه 

ملقام نشري اىل ماسطرناه من دفاع مسطور عىل حافظه ونحن ىف هذا ا  
 املستندات املقدمه طي حتقيقات النيابه العامه بشامل اجليزه 
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 وحيث كان ذلك وكانت حمكمه النقض 
 تقول ىف احكامها 

من املقرر ان الدفاع املكتوب مذكرات كان او حوافظ مستندات هو متمم   
رض له ايرادا وردا واال كان حكمها معيبا للدفاع الشفوي وتلتزم املحكمه بان تع

 بالقصور واالخالل بحق الدفاع 
  )٥٦ لسنه ٣١٣ طعن ١٩١ - ٢٤ - ٤٢ س ١٩/١/٩١نقض ( 

  )٣٧٨ - ٨٢ - ٣٥ س ٣/٤/٨٤نقض ( 
  )٦٣ - ١٣ - ٢٨ س ١٦/١/٧٧نقض ( 
  )١١٣ - ٢٤ - ٢٧ س ٢٦/١/٧٦نقض ( 

  ) ١٣٧٨ - ٢٨١ - ٢٠ س ٨/١٢/٦٩نقض ( 
 وقىض ايضا 

ان كان الثابت من املستندات التى يعتمد عليها الطاعن ىف اثبات دفاعه قد   
قدمت منه بعد حجز القضيه للحكم ومل يكن مرخصا له من املحكمه ىف تقديمها 
لذلك مما يسوغ للمحكمه االلتفات عنها ولكن اذا كان الطاعن قد متسك هبذا الدفاع 

يه لو صح تغري وجه الراي ىف الدعوي امام املحكمه وكان دفاعه جوهريا قد ترتب عل
وكانت املحكمه مل تعني بتحقيق هذا الدفاع اوترد عليه فان حكمها يكون قارصا 

 قصورا يعيبه مما يستوجب نقضه 
  )٩٧٧ - ٣٦٤ - ٣ س - ٢٠/٥/٥٢نقض ( 

 وكذا 
متسك الطاعن بدالله املستندات املقدمه منه ىف نعي ركن اخلطأ يعد دفاعا هاما   
وي ومؤثرا ىف مصريه واذا مل تلق املحكمه باال ايل هذا الدفاع ىف جوهره ومل ىف الدع
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تواجهه عىل حقيقته ومل تفطن اىل فحواه ومل تقسطه حقه وتعي بتمحيصه بلوغا ايل 
غايه االمر فيه بل سكتت عنه ايرادا له وردا عليه ومل تتحدث عن تلك املستندات مع 

خلطأ ولو اهنا عنيت ببحثها جلاز ان يتغري وجه مايكون هلا من دالله ىف نفى عنرص ا
 الراى ىف الدعوي فان حكمها يكون معيبا بالقصور 

  ) ١٤٦ - ٣٠ - ٢٤ س ١١/٢/٧٣نقض ( 
 وايضا 
الدفاع املثبت ىف صفحات حافظه املستندات املقدمه للمحكمه االستئنافيه   

 وسكوت احلكم عنه ايرادا وردا عليه يصمه بالقصور املبطل له 
  ) ١٠١ - ٣٢ - ٢٤ س ١١/٢/٧٣ نقض (

 كام قىض 
ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد اعتنق اسباب احلكم املستانف الذى   

اغفل االشاره اىل دفاع الطاعنه ومل يورد مضمون املستندات املقدمه منها اثباتا هلذا 
وجه يفصح عن الدفاع بام يبني منه ان املحكمه واجهت عنارص الدعوي واملت هبا عىل 

اهنا فطنت اليها ووازنت بينها واهنا اطرحت هذا الدفاع وهي عىل بينه من امره وبعد 
ان قامت بام ينفي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه احلقيقه االمر الذى يصم 
احلكم املطعون فيه بالقصور ىف البيان ويعجز حمكمه النقض عن اعامل رقابتها عىل 

 يتعني نقضه واالعاده دون حاجه اىل بحث باقى اوجه الطعن الوجه الصحيح ومن ثم 
  )٦٦-٣-٣٩ - ٤/١/٨٨نقض ( 

 وكام قىض 
ملا كان من املقرر ىف قضاء حمكمه النقض املدنيه واجلنائيه عىل حدا سواء انه اذا   

كان احلكم قد اقترص عىل االشاره اىل املستندات املقدمه ىف الدعوي والتحقيق الذى 
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 يبني وجه ما استدل به من ذلك عىل ثبوت احلقيقه التى اسس عليها اجري منها ومل
 قضاءه فهذا قصور ىف التسبيب يستوجب نقضه 

  ق اجلزء االول ١٥ سنه ١٨ طعن رقم ٢٩/١١/١٩٤٥جلسه ( 
  )٥٥٩ عاما ص ٢٥من جمموعه احكام النقض ىف 

 وكذلك 
صم ذى اذا مل يتحدث احلكم عن مستند هام ىف الدعوي رغم متسك اخل  

 املصلحه بام فيه من الدالله عىل صحه دعواه فانه يكون معيبا بقصور اسبابه 
 قاعده ٥٥٤ ق ص ١٥ سنه ١٤٠ طعن رقم ٢٢/٥/١٩٤٦املرجع السابق جلسه ( 

١٠٥(  
 ملاكان ذلك 

وكان الثابت من مطالعه اوراق االهتام ان املدافع عن الطاعن قد قدم لنيابه   
 ٠٠ انطوت بداخلها عىل مذكره نيابه مرص اجلديده شامل اجليزه حافظه مستندات

 الدعوي اجلنائيه عندما اعيدت بعدم وجود وجه القامهوالصادر حياهلا امر 
التحقيق للمره الثانيه ىف ذات وقائع االهتام واملعاد للمره الثالثه ولكن بنيابه شامل 

 وقد محلت عىل وجهها دفاعا للطاعن بعدم جواز اعاده ٠٠٠اجليزه 
لتحقيقات لسابقه الفصل فيها بقرار النيابه سالف الذكر فضال عن ا

 تاكيد كذب ادعاءات املدعيه باحلق املدين 
 وقد استدل املدافع بتلك احلافظه وماتضمنته

عدم قبول امام هيئه حمكمه املوضوع معتكزا عليها فيام ابداه من دفع   
  اجلنائية الدعوي لسابقه صدور قرار فيها باالوجه القامه الدعوي



 ٢٨٩  مرشوع مكتبة املحامي
 
 

 وعىل الرغم من ذلك كله
اال ان حمكمه املوضوع التفتت عن ذلك املستند وما حيمله ىف طياته من دفاع   

 ملا قد يتضح هلا ٠٠جوهري مؤثر عىل راهيا بتغريه ىف وجه االدانه ونسبتها اىل الطاعن 
يابه  امام ن٠٠ من اعاده التحقيقات ىف موضوع االهتام اكثر من مره ٠٠من مطالعته 

 مما يؤكد ارصار النيابه ٠٠مرص اجلديده وتنتهي تلك التحقيقات اىل التقرير باالوجه 
 العامه عىل عدم كفايه االدله لنسبه االدانه للطاعن

 وهو االمر 
الذى تكون معه حمكمه املوضوع مل تلتزم ىف تعرضها لدفاع الطاعن املسطور   

 عىل 
لدفاعه الشفوي ايرادا له وردا عليه فلم حوافظ املستندات عىل الرغم من انه متتم 

ترسدها ىف حكمها الطعني ومل تقسطها حقها ىف البحث والتمحيص مع ان ماتضمنته 
يغري وجه الراى ىف الدعوي مما ينبىء باخالل جسيم ىف حقوق يعد دفاعا 

 الدفاع استطال اىل احلكم املطعون فيه فيتعني نقضه واالحاله 
 يقاف التنفيذ اما عن الشق املستعجل با

 ٩٢ لسنه ٢٣ملا كان املرشع قد استحدث ىف املاده التاسعه من القانون رقم   
 مكرر من اجراءات الطعن امام حمكمه النقض بانه الجيوز للطاعن ٦٣بتعديل املاده 

ىف حكم صادر من حمكمه اجلنايات بعقوبه مقيده اوسالبه للحريه ان يطلب ىف مذكره 
احلكم الصادر ضده مؤقتا حلني الفصل ىف الطعن ويصدر اسباب الطعن وقف تنفيذ 

 فصلت هلا النيابه وكان ٠٠رئيس املحكمه عىل وجه الرسعه جلسه لنظر هذا الطلب 
املرشع وان مل يورد معيارات يستهدي به ىف وقف تنفيذ احلكم اال انه اعتصم بالقواعد 

يقاف جيد مسوغه باالوراق الوارده ىف قانون املرافعات املدنيه والتجارية فان هذا اال
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حيث ان الثابت من مطالعه االسباب التى بني عليها الطعن املاثل اهنا قد صادفت 
صحيح الواقع والقانون مما جيعلها حريه بالقبول جديره باحلكم عىل مقتضاها وهو 

 مايتاكد معه مدي البطالن الذى طوق احلكم الطعني وشابه ىف كافه اجزاءه 
قد معه ركنا اجلديه واالستعجال فضال عن ركن اخلطر املتمثل االمر الذى ينع  

فيام يالقيه الطاعن من صنوف االمل واحلرسه وهو مكبل هبذه الصوره وخلفه عائله 
ضاع عائلها واصبحت تتكفف قوت يومها وتعاين قهر احلاجه واحلرمان وهو ماتتوافر 

يذ حلني الفصل ىف اسباب معه الرشوط املوضوعيه والقانونيه املربره اليقاف التنف
 الطعن املرجح القبول ان شاء اهللا 

 ه ـــاء عليــــبن
 يلتمس الطاعن من عداله هيئه حمكمه النقض املوقر احلكم  

  بقبول الطعن شكال   :اوال 
 بتحديد اقرب جلسه للنظر ىف الطلب العاجل والقضاء بصفه   : ثانيا

موضوع    الفصل ىف مستعجله بوقف تنفيذ احلكم املطعون فيه حلني  
 الطعن املاثل 

 ٢٠٠٣ لسنه ٢٢٩٩٣وىف املوضوع بنقض احلكم املطعون فيه رقم   : ثالثا
 كيل جنايات اجليزة ٢٠٠٣ لسنه ١٩٣٥جنايات العجوزه واملقيد برقم 

  ٥/٥/٢٠٠٤والصادر بجلسه 
 اء ــــضـقـوال

 بنقض احلكم وبراءه الطاعن مما هو منسوب اليه :   اصليا
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دائرة    بنقض احلكم واحاله القضيه اىل حمكمه جنوب اجليزه الكليه :احتياطيا
 جنايات العجوزه للفصل ىف موضوعها جمددا امام هيئه مغايره 

 وكيل الطاعن     
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 باسم الشعب 
 حمكمــة النقــض 

 رة اجلنائيـة الدائــ
 )ب ( دائــرة األربعـــاء 

 
نائب          براهيمعامر ا/ املؤلفة برئاسة السيد املستشار 

 رئيس املحكمة 
   مصطفى حسانومنصور القاىض  و حممد عيد سامل/ ن ووعضوية السادة املستشار

 نواب رئيس املحكمة              
  حممود قزامل       و        

 ناجي عز الدين/ وحضور رئيس النيابة العامة لدي حمكمة النقض السيد 
 حممد امحد عيسى / وأمني الرس السيد 

 ٠ة العلنية املنعقده بمقر املحكمة بمدينة القاهرة ىف اجللس
 من مايو سنة ٢٥ هـ املوافق ١٤٢٦ من ربيع اآلخر سنة ١٧ىف يوم األربعاء 

 ٠ م ٢٠٠٥
 اصدرت احلكم االيت 

 وبجدول املحكمه ٢٠٠٤ لسنة ٤٣٣٦١ىف الطعن املقيد ىف جدول النيابة برقم 
 ٠ القضائية ٧٤ لسنة ٤٣٣٦١برقم 
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 املرفوع من 
       أمحد عىل حسن عىل 

املحكوم           عبد الفتاح عبد العزيز عبد الفتاح 
 عليهام 

 ضــــد
 النيابة العامة 

    املدعية           " بصفتها "عفاف عبد املنعم كشك 
 باحلقوق املدنية 

 
)٢ ( 

  ق٧٤ لسنة ٤٣٣٦١تابع االسباب ىف الطعن رقم 

 الوقائع 
 عبد الفتاح عبد العزيز        -٢د عىل حسن ،  امح-١اهتمت النيابه العامة كال من   

 ىف قضيه " حمكوم عليه " صالح الدين عىل سليامن -٣ ، " طاعنني "عبد الفتاح 
 ١٩٣٥واملقيدة باجلدول الكيل برقم (  العجوزة ٢٠٠٣ لسنة ٢٢٩٩٣اجلناية رقم 

  حمافظة- بدائرة قسم العجوزة ١٩٩٩باهنم ىف غضون عام )  اجليزة ٢٠٠٣لسنة 
وهو ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا ) أ (-: املتهم األول -اجليزة 

 ب عام األهرام بجعله واقعة ١٩٩٧ لسنة ٥٥١ىف حمرر رسمي هو التوكيل رقم 
مزورة ىف صورة واقعة صحيحة بطريق االصطناع بان أنشأ املحرر سالف الذكر عىل 

واىل ) موكل (  مؤسسة الرشق االقىص غرار املحررات الصحيحة بان نسبه زورا إىل



 نقابة املحامني باجليزة  ٢٩٤   

 
 

اشرتك بطريق املساعدة ) ب (٠نفسه بصفته وكيال عنها عىل النحو املبني بالتحقيقات 
مع موظفني عموميني حسني النية مها أمني الرس جلسه جنح مرص اجلديدة واجلزئية 

 ىف ارتكاب ٢٧/١١/١٩٩٩ و١٨/٩/١٩٩٩ و ١١/٧/١٩٩٩واملنعقدة بتاريخ 
 ٨٥٥٣ و ٨٥٥٢ و ٨٥٥١رر رسمي هو حمارض جلسات القضايا أرقام تزوير ىف حم

 جنح مرص اجلديدة حال حتريره املختص بوظيفته وذلك بجعلها واقعه ١٩٩٩لسنه 
مزوره ىف صوره واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها بأن مثل ىف تلك القضايا وأثبت 

 وأقر بمحارض جلساهتا حضوره بصفته وكيال عن مؤسسه مرص الرشق األقيص
بالتصالح والتنازل عنها عىل غري احلقيقه دون أمني الرس ذلك فوقعت اجلريمه بناء عىل 

استعمل املحرر املزور موضوع التهمه األوىل بأن قدمه اىل حمكمه ) ج (٠تلك املساعدة
 املتهامن الثاين ٠مرص اجلديده اجلزئيه مع علمه بتزويره عىل النحو الوارد بالتحقيقات 

 اشرتكا بطريقى االتفاق واملساعدة مع املتهم األول عىل ارتكاب تزوير ىف -:والثالث 
موضوع "ب عام األهرام النموذجي ١٩٩٧ لسنة ٥٥١حمرر رسمي هو التوكيل رقم 

 بأن اتفقوا معه عىل ذلك بان ساعداه وأمداه باملعلومات الالزمه "التهمه األوىل 
ده وإقراره بالتخالص والتنازل عن لتزويره واملثول به أمام حمكمه جنح مرص اجلدي

 ٠القضايا املقامه ضدمها فوقعت اجلريمه بناءا عىل ذلك االتفاق وتلك املساعدة 
 ارتكبا تزويرا ىف حمرر عرىف هو صور الشيكات ارقام -:املتهامن األول والثاين 

 واملستحق الدفع ىف ٨٩٨٧٢ و ٣١/٨/١٩٩٦ واملستحق الدفع ىف ٨٩٧٨٤
 واملنسوب صدورها ٣٠/٩/١٩٩٦ واملستحق الدفع ىف ٨٩٧٨٥ و ٢٠/٩/١٩٩٦

للثاين لصالح مؤسسة مرص الرشق األقيص بأن اصطنعوها عىل غرار الشيكات 
األصليه الثالث واملتداول قضيتها أمام حمكمة جنح مستأنف الدقى وذلك عىل النحو 

 -:يضا  املتهم األول ا٠الثابت بتقرير الطب الرشعي قسم أبحاث التزييف والتزوير 
 ٨٥٥٢أستعمل املحررات سالفه البيان وهو عامل بتزويرها بأن قدمها ىف القضية رقم 
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 وأحالتهم إىل حمكمه جنايات اجليزة ملحاكمتهم ٠ جنح مرص اجلديدة ١٩٩٩لسنة 
 ٠طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر اإلحالة 

 عىل سبيل وادعت املجني عليها مدنيا قبل املتهمني بمبلغ ألفى وواحد جنيه  
 ٠التعويض مؤقت 

 مايو ٥واملحكمة املذكورة قضت حضوريا لألول والثاين غيابيا للثالث ىف   
 من قانون ٢١٥ و ٢١٤ و ٢١٣ و ٢١٢ و ٢١١ و ٤١ و ٤٠ عمال باملواد ٢٠٠٤سنة 

 من القانون ذاته بمعاقبة األول بالسجن ملدة مخس ٣٢العقوبات مع إعامل املادة 
 الثاين والثالث بالسجن ملدة ثالث سنوات وبمصادرة سنوات وبمعاقبة كل من

املحررات املزورة املضبوطة وإلزامهم مجيعا بان يؤدوا متضامنني للمدعية باحلقوق 
 ٠املدنية مبلغ ألفى وواحد جنيه عىل سبيل التعويض املؤقت 

حممد اجلندي املحامي / فطعن كل من املحكوم عليهام األول والثاين واألستاذ  
 من مايو ١٦وكيال عن املحكوم عليه االول ىف هذا احلكم بطريق النقض ىف بصفته 

 وقدمت ثالث مذكرات بأسباب الطعن ٢٠٠٤ من أغسطس سنة ٥ من يونيه و ٢٨و
 موقعا عليهم من ٢٠٠٤ من يوليه سنة ٣ من يونيه و ٢٧ و ٢٦عن املحكوم عليهام ىف 

 ٠ليفه املحامي األساتذه عبد الرؤوف مهدي ، وحممد رمضان ، ومحدي خ
 ٠وبجلسة اليوم سمعت املحكمة املرافعة عىل ماهو مبني بمحرض اجللسة   

 ه ــكمـحـمـال
بعد االطالع عىل األوراق وسامع التقرير الذى تاله السيد املستشار املقرر   

 ٠واملرافعة واملداولة 
نون من حيث إن الطعن املقدم من املحكوم عليهام استوىف الشكل املقرر ىف القا  

٠ 
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ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان عىل احلكم املطعون فيه انه اذ دان االول   
بجرائم التزوير ىف حمررات رسميه واستعامهلا والثاين باالشرتاك مع األول ىف تزوير 
تلك املحررات وبارتكاب تزوير ىف حمررات عرفيه واستعامهلا قد شابه اإلخالل بحق 

الفة الثابت باألوراق ذلك أن املدافع عن الطاعن األول الدفاع واخلطأ ىف اإلسناد وخم
 كام -اختتم مرافعته بالتصميم عىل سامع شهود اإلثبات ىف حاله عدم القضاء بالرباءه 

 بيد أن املحكمه مل جتبه إىل -هو مدون عىل حافظة مستنداته املقدمه بجلسة املرافعة 
ين إىل أنه هو املحرر لبيانات صور طلبه وتساند احلكم ىف قضائه بإدائه الطاعن الثا

الشيكات الضوئيه موضوع التزوير استنادا اىل ما جاء بالتقرير الطبي الرشعي وهو ما 
 ٠خال من إثباته ذلك التقرير مما يعيبه ويستوجب نقضه 

 التى ٢٠٠٤ أبريل سنة ٨ومن حيث إنه يبني من حمرض جلسه املحاكمة   
ع عن الطاعن األول قدم حافظه مستندات حجزت فيها الدعوي للحكم ان املداف

 ٠مدونا عليها طلبه الرباءة واحتياطيا كطلب جازم استدعاء شهود اإلثبات ملناقشتهم 
 من قانون اإلجراءات اجلنائية أن ٢٨٩ملا كان ذلك ، وكان من املقرر وفق نص املادة 

مة ىف مواجهة األصل ىف املحاكامت أهنا تقوم عىل التحقيق الشفوي الذى جتريه املحك
املتهم باجللسة وتسمع فيه الشهود إلثبات التهمة أو نفيها وال يسوغ اخلروج عىل هذا 
األصل إال إذا تعذر سامعهم ألي سبب من األسباب أو قبل املتهم أو املدافع عنه ذلك 
قبوال رصحيا أو ضمنيا وإذ كان ذلك وكان حق الدفاع الذى يتمتع به املتهم خيوله 

ن له من طلبات التحقيق مادام باب املرافعة مل يزل مفتوحا وأن الدفاع إبداء ما يع
 هو تتمه للدفاع - ومن هذا القبيل حافظه املستندات -املكتوب ىف مذكره مرصح هبا 

الشفوي املبدي بجلسه املرافعه أو هو بديل عنه إن مل يكن قد أبدي فيها فإن نزول 
حيرمه امع الشهود واسرتساله ىف املرافعة ال  عن س- بادىء األمر -املدافع عن الطاعن 

من العدول عن هذا النزول وال يسلبه حقه ىف العودة إىل التمسك بطلب سامعهم طاملا 
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 ملا كان ذلك ، وكان طلب الدفاع ىف ختام ٠كانت املرافعة مازالت دائرة مل تتم بعد 
 كام هو - ملناقشتهم مرافعته أصليا القضاء برباءته واحتياطيا استدعاء شهود االثبات

 طلبا جازما تلتزم املحكمه بإجابته -مدون عىل حافظة املستندات املقدمه منه باجللسة 
عند االجتاه إىل القضاء بغري الرباءة وإذ كان احلكم قد قىض بإدانه الطاعن األول اكتفاء 

م فإنه باستناده إىل أقوال شهود اإلثبات ىف التحقيقات دون االستجابة إىل طلب سامعه
 ملا كان ذلك ، ولئن كان من حق حمكمة ٠يكون مشوبا باإلخالل بحق الدفاع 

املوضوع أن تستخلص الواقعه من أدلتها أو عنارصها املختلفه إال أن رشط ذلك أن 
يكون استخالصها سائغا وأن يكون دليلها فيام انتهت اليه قائام ىف أوراق الدعوي وأنه 

حكمها إال عىل الوقائع الثابته ىف أوراق الدعوي وليس هلا يتعني عىل املحكمه أال تبني 
أن تقيم قضاءها عىل أمور ال سند هلا من التحقيقات وكان احلكم املطعون فيه إذ استند 

 ضمن ما استند إليه ىف إدانة الطاعن الثاين إىل تقرير الطب الرشعي بام أثبته -ىف قضائه 
 حمل التزوير وهو ما ال أصل له -الضوئيه من إنه هو املحرر لبيانات صور الشيكات 

ىف األوراق فإنه يكون قد أورد ىف مقام التدليل عىل ثبوت اجلريمة يف حق الطاعن 
املذكور وقائع ال أصل هلا ىف األوراق كان هلا أثر يف منطق احلكم وال يغني ىف ذلك ما 

 واملحكمه تكون أورده احلكم من أدلة أخري اذ األدلة ىف املواد اجلنائية متساندة
عقيدهتا منها جمتمعه بحيث إذا سقط احد منها أو استبعد تعذر التعرف عىل مبلغ األثر 
الذى كان هلذا الدليل أو الوقوف عىل ما كانت تنتهي إليه لو أهنا فطنت إىل أن هذا 

 ملا كان ماتقدم فإنه يتعني نقض احلكم املطعون فيه واإلعادة وذلك ٠الدليل غري قائم 
 ٠ حاجة إىل بحث باقى أوجه الطعن بغري
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 فلهذه االسباب 
بقبول الطعن شكال وىف املوضوع بنقض احلكم : حكمت املحكمه   

املطعون فيه وإعادة القضية إىل حمكمه جنايات اجليزه لتفصل فيها من جديد دائرة 
 ٠أخري 

 رئيس الدائــرة           أمني الرس     
  



  أهم سفر من أسفار المحاماة:  الهدية القادمةانتظروا 
  
  
  
  

  

  



  
  

  
   ق١٧٢٥ كھیك ٥ ـ  م ٢٠٠٨دیسمبر ١٤  ـ   ھـ١٤٢٩ ذو الحجة ١٦ ریبي ـ  األحـددد التجــالع

 تـكنـولـوجيــا الـمعـلومــات والقـانـون
بشكل وخاصة الخدمات القانونیة الخدمات شامل لكافة  أداءفي كبیرا فس االتنأصبح  ریر التجارة،ـفي عصر تح

عل ى  منفردة تحتم ل  والشخصیة  لم تعـد القدرة الفردیةبحیث  ،والجودة في نفس الوقت ةقـدالمع ع یرـسمتكامل و
می زة  تالكف اءات والخب رات الفردی ة الم     تحدی د وتركی ز  إل ى  الحاج ة ماس ة      وأص بحت  ،ملةا الش اتالخدمتلك  تقدیم  

ت ب  امكد  مج ر فق ط  القطاع ات القانونی ة  ، ول م تع د    حتى یمك ن تق دیم الخ دمات ال شاملة    فریق عمل متكامل  لتكوین
 الدعاوى والعقود، بل ظھرت الحاج ة للبح ث والدراس ة     األوراق والمستندات القانونیة مثل   تولى صیاغة وكتابة  ت

التكنولوجیا في تطویر األدوات القانونیة لمالئمة كل م ا ی دور ف ي فل ك المجتم ع م ن        توظیفلالتدریب إلى جانب 
  .داتجیرات ومستـمتغ

 متمیز ووفق أفضل المعاییر المالئمةبشكل القانونیة واألعمال  الخدمات لدعم كافةتكامل ممل ا شتطبیققدم ن     -
 ب سرعة ودق  ة س واء ف  ي األعم  ال   أنواعھ  اكاف ة  بنونی  ة اقخ دمات ال ال تق  دیم لك ل القطاع  ات القانونی ة لتمكینھ  ا م ن   

 واألبح   اثالدراس   ات ب إل   ى جان   ع   ات اخ   دمات الملكی   ة الفكری   ة والتحك   یم وت   سویة النز اإلض   افة ل بالتقلیدی   ة
  .لوماتیة القانونیةـوالمؤتمرات والمع

 مركز الدراسـات القانونيـة الـمتقدمـة

 ملحق: مع العـدد
 

  
 جملة متخصصة

 يف تكنولوجيا املعلومات
 تصدر اآلن من القاهرة

  

 

  
  

  
  
  
  
  

  در عنتص
 

  
  
 
 

 جملس اإلدارةرئيس 
  

حمام خبري تكنولوجيا   
املعلومات والتدريب 

 والنرش املكتبي
 
 
 

 كافة املراسالت
  شارع أمحد ماهر٢

 ميدان اجليزة
 فاكس/تليفون

٣٥٧٣٧٩٩٣ 
٠١٠ ٥١٨١٣٤٩ 

 
 

ویتك     ون المرك     ز م     ن ث     الث   
  -:وحدات رئیسیة 

   وح         دة التط         ویر واألبح         اث    -١
  والتدریب

 واالست     شارات     وح     دة المحام     اة-٢
  .القانونیة

    مجل  ة قانونی  ة أس  بوعیة، وش  بكة     -٣
  .معـلومات قانونیة

یت  یح ع  ن  كمنظوم  ة متكامل  ة  المرك  ز و
طری  ق الوح  دات الثالث  ة ال  سابقة ی  دعم    

 إلى ،أداء كافة أنواع الخدمات القانونیة    
جانب دع م العملی ة األكادیمی ة القانونی ة      
وبتفاص  یل أكث  ر یمك  ن إیج  از الخ  دمات  

   -: یليفیما
 وح دة التط  ویر واألبح  اث القانونی  ة  -١

تت   یح دع   م كاف   ة الخ   دمات األكادیمی   ة     
الدراس  یة القانونی  ة، كم  ا ت  ضم الوح  دة     
أی      ضا  مكت      ب لالست      شارات الفنی      ة  
الخاص        ة بتكنولوجی        ا المع        ـلومات  
القانونی   ة والملكی   ة الفكری   ة، باإلض   افة  
لوح        دة تط        ویر األدوات القانونی        ة  

 وب   ذلك یق   وم  والت   دریب والم   ؤتمرات،
المرك      ز بتق      دیم مختل      ف الخ      دمات    
األكادیمی  ة والبحثی  ة لمختل  ف الب  احثین    
بم  ا ف  ي ذل  ك إع  داد األبح  اث والرس  ائل  
العلمی      ة واألدل      ة اإلرش      ادیة وكاف      ة   
المؤلف      ات باإلض      افة ل      دعم خ      اص    
بالخ          دمات المعلوماتی          ة إلع          داد   
م          شروعات الق          وانین واألنظم          ة  

  .والقرارات
محام      اة،     مؤس      سة متكامل      ة لل-٢

ومرك   ز للتحك   یم وت   سویة المنازع   ات،  
وتتیح تقدیم االستشارات القانونیة ودعم 
ال دعاوى بمختل ف أنواعھ  ا، إل ى جان  ب    
ت    سجیل ال    شركات وبنائھ    ا الق    انوني،   
وكاف    ة األعم    ال المتعلق    ة بال    شركات،  
وتسجیل الوكاالت التجاری ة  بأنواعھ ا،       
باإلضافة إلى إعداد وتنظیم كاف ة أن واع    

  .العقود
    المجل       ة األس       بوعیة وش       بكة   -٣

  المعلومات القانونیة
تع    اني م    صادر المعلوم    ات القانونی    ة  
العربی    ة ن    درة و غی    اب س    واء عل    ى     

عب      ر ش       بكة   الم      ستوى ال       ورقي أو 
االنترن     ت، مم     ا ی     شكل معان     اة لك     ل  
الم   شتغلین والب   احثین وجھ   ات العم   ل     
القانونی   ة العربی   ة ف   ي الح   صول عل   ى   

ولذلك ، لعربیةمعلومات قانونیة باللغة ا   
خط      ط المرك      ز ألح      د الم      شروعات 
المعلوماتی   ة القانونی   ة العربی   ة ال   شاملة  
بھ      دف ت      وفیر م      صادر المعلوم      ات 

القانونیة سواء ورقیا أو عب ر االنترن ت        
بإصدار مجلة قانونیة متخصصة وتعني 
بكاف  ة ال  شئون القانونی  ة لك  ل المھتم  ین     
والم      شتغلین بالقطاع      ات القانونی      ة،    

أی   ضا تعری   ف باإلط   ار ویك   ون ھ   دفھا 
الق  انوني لف  رص االس  تثمار وت  شجیعھا    
على النطاق المحلي والمنطق ة الع ـربیة     
وال   ساحة الدولی   ة، بإض   افة إل   ى تق   دیم   
الخ  دمات القانونی  ة  خطی  ا، وذل  ك م   ن     
خ  الل ش  بكة المعلوم  ات القانونی  ة الت  ي   
ت   ضم تل   ك المجل   ة، كم   ا تھ   دف ش   بكة   
المعلوم ات لتك  وین بواب  ة عربی  ة لل  نظم  

لقانونی     ة المقارن     ة، وت     وفیر الم     واد   ا
القانونی     ة لك     ل الفئ     ات العامل     ة ف     ي    
المجاالت القانونیة وبتفاصیل كبیرة مثل 
إص   دارات الجری   دة الرس   میة وأحك   ام     
المح    اكم العلی    ا وموس    وعة ال    دعاوى    
والعقود القانونیة وذلك من أجل ت شكیل        
بواب  ة عربی  ة ش  املة متكامل  ة للخ  دمات    

ن األف راد وكاف ة    القانونیة موجھة لكل م   
 المؤسسات القانونیة محلیا ودولیا

أداء كاف   ة الخ   دمات  لتط   ویر منظوم   ةالمرك   ز عب   ارة ع   ن  
ل  ى تل  ك الخ  دمات  القانونی  ة ب  دعم رقم  ي متكام  ل للوص  ول إ  

بسرعة وفي نفس الوقت یتم األداء بدقة تامة وب شكل ش امل    
إلى جانب دعم العملیات األكادیمیة مثل إعداد البحوث والدراسات     

 انونیة وما یتصل بھا من احتیاجاتالق

 



   م٢٠٠٦ ابریل٢٣   ریبي ـ  األحـددد التجــالع      
  
  

  
  
 
 

  
  

  
  

  
  عدد خاص بمناسبة انطالق
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حمام خبري تكنولوجيا   
 املعلومات والتدريب 

 

ومن واقع أيامننا بإعداد جيل جديد يـدرك 
فوائد التكنولوجيا حتـى يمكنـه أن يلعـب دورا 

وهذا يمثل املهمة األساسية .. فعاال يف التطوير 
ــك بتزويــد  ــدور، وذل ــذا ال ــام هب يف ســبيل القي
أعـــضاءنا بأحـــدث املعلومـــات واألســـاليب 

ـــة إلنجـــاز التكنولوج ـــوفر هلـــم األعـــاملي ، ون
بكة  دورات تــدريب متخصــصة مــن خــالل شــ

 . العمل املناسبةتوفري فرصلمتكاملة 
 العمـــل االجتامعـــي  تفعيـــلومـــسامهة يف

 دعم خرجيــيلــوتــشجيع البحــث العلمــي، و
كليتـي احلاسـبات و اجلامعات عامـة وكـل مـن 

ـــا "نـــشأت خاصـــة احلقـــوق  مجعيـــة تكنولوجي
 ٢ مؤقتــا والتــي مقرهــا. "املعلومــات القانونيــة

  ........ قـسم شارع امحد مـاهر ميـدان اجليـزة،
  .  جامعة القاهرة........بكلية  

وللجمعيــة مركــز لتنــسيق خـــدمات 
مركز الدراسات القانونی ة   ودعم اجلمعية هو 

، تكــون الــسياسة العامــة للمركــز مــا المتقدم  ة
 :ييل
 . ـ  تدعيم أعامل اجلمعية١
يف املجتمـع العــريب  ـ دعـم األعـامل القانون٢ يـة 

 .واملرصي
يقـوم املركـز بـدعم :   دعـم أعـضاء اجلمعيـة ـ٣

أعضاء اجلمعية سواء كانوا طالبا فيقـوم املركـز 
ني  بالتنـسيق مــع مكتـب اخلــرجيني لكـال الكليتــ
لـــدعم مـــرشوعات التخـــرج وعقـــد دورات 
تأهيليـــة للطـــالب اجلـــدد وخاصـــة طـــالب 
الدراسات العليا، وبالتـايل جتهيـز فـرص عمـل 

ـــة املـــستوى الســـتغالل اخلـــ ربات فوريـــة عالي
املتخصصة يف األمـاكن املناسـبة لرفـع مـستوى 
ــــا  املــــوارد البــــرشية يف قطاعــــات تكنولوجي

 .املعلومات القانونية
باسـم اجلمعيـة  ـ  للجمعية جملة حمكمة علميا ٤

ـــت  ـــاب ثاب ـــة ب ـــوان ويوجـــد باملجل حتـــت عن
تم بنـــرش البحـــوث هيـــ"الكمبيـــوتر للجميـــع"

م والدراسات األصيلة يف املناهج العلمية والنظ
التطبيقية املبتكـرة يف ختـصص نظـم املعلومـات 

 .القانونية

جلـة حمكمــة ومفتوحـة جلميــع البــاحثني امل
ولتبـدأ مرحلــة . اجلـامعيني والبـاحثني الـشباب

جديــدة للنــشاط القــانوين والبحــث العلمــي 
والنـــرش الـــرسيع والـــرتويج الواســـع لإلنتـــاج 

ترحـب بـاملهتمني واملعنيـني . القانوين واجلمعية 
ة تكنولوجيــا املعلومــات فــيام يتعلــق يف مجعيــ

 .بالقطاعات القانونية من كل جانب
جملة مجعية تكنولوجيا املعلومات "

 "القانونية
جملة اليكرتونية منشورة عىل االنرتنت هي 

ـــا وجمانـــا  ـــدادها ورقي ـــتم نـــرش أع ـــدئيا وي مب
باالستعانة بإحـدى رشكـات التـصميم لتغطيـة 

كمـة مـن ُ واملجلـة علميـة حم..تكاليف الطباعـة
ــة مت ــل جلن ــاديميني صة تتكــونخصــقب  مــن أك

كـل مـن وكفاءات علميـة متخصـصة يف قطـاع 
  .املعلومات القانون وتكنولوجيا

تقبل املجلـة نـرش األعـامل املكتوبـة باللغـة 
يـتم حتـديث و .العربية والفرنسية واإلنجليزيـة

ــرة كــل شــهر ، و ــة م ــسخة االلكرتوني ــرش تالن ن
 . السنةالطبعة الورقية أربع مرات يف 

ــــسامهة يف نــــرش املهتــــدف و ــــة إىل امل جل
ــــاهج  البحــــوث والدراســــات األصــــيلة واملن
ــف  ــة املبتكــرة يف خمتل ــنظم التطبيقي العلميــة وال
التخصصات القانونية بـشكل عـام، وختـصص 
هندسة الربجميـات الداعمـة لألعـامل القانونيـة، 

وكـذلك هتـتم بعـرض الكتـب .. بشكل خاص
ـــرش أعـــام ـــدة ون ـــدوات واملؤلفـــات اجلدي ل الن

ــارير والتحقيقــات  ــة واملراجعــات والتق العلمي
ـــة  وواملقـــاالت البحـــوث والدراســـات العلمي

التارخييــــة واالجتامعيــــة واإلســــرتاتيجية ذات 
ــة  ــة وهندس ــة القانوني ــشطة العلمي ــصلة باألن ال

 .الربجميات الداعمة لألعامل القانونية

  :قواعد النشر في المجلة
وكـل مـا  ختضع مجيع البحوث والدراسات -١

يراد نـرشه باملجلـة للتحكـيم العلمـي مـن قبـل 
جلنة علمية تتكون من جامعيني عرب وأجانب 

 .ذوي كفاءات علمية متخصصة

 تنظر هيئة التحرير يف البحوث الواردة إليها -٢
إلبــداء رأهيــا األويل بإحالتهــا إىل التحكــيم مــن 

 .عدمــه
ّ يـتم إخبــار الباحــث بتــسلم البحــث الــذي -٣

 .ةقدمه للمجل
ــل البحــث املرشــح للنــرش إىل ثالثــة -٤  يرس

 .حمكمني دون ذكر اسم الباحث
 تنرش البحوث املوافق عليها مـن قبـل هيئـة -٥

ًوفقــا لتــاريخ )حمكمــني اثنــني(التحكــيم 
 .قبوهلا النهائي

 عنــــد قبــــول البحــــث للنــــرش تــــستكمل -٦
 .إجراءات النرش، وخيرب الباحث بذلك

يب-٧ ــرش  ــد عــدم صــالحية البحــث للن ــغ  عن ل
الباحث بذلك ويرسـل إليـه نـسخة مـن 

 .مالحظات هيئة التحكيم
 عند ورود مالحظات عىل البحث يعـاد إىل -٨

مؤلفه برفقة املالحظات لغرض التعديل 
 .قبل النرش

 ال يتم القبول النهائي بالنرش إال بعد إجـراء -٩
 .التعديالت التي تقرتحها هيئة التحكيم

ـــل املؤلفـــون وحـــدهم مـــسؤولية-١٠   يتحم
حمتوى بحوثهم وما يرد فيها من آراء قد 
ال تعرب بالرضورة عـن وجهـة نظـر هيئـة 

 .التحرير

  شروط النشر
 أن يتــصف البحـــث باألصــالة واالبتكـــار -١

واجلدية وفقا للمنهجيات العلمية واملوضوعية 
 .للتأليف

 أن ال يكون البحث قد سبق نرشه يف دورية -٢
 .أخرى

ـــدد صـــفحات البحـــ-٣ ـــاوز ع ث  أن ال يتج
 .عرشين صفحة بمختلف مكوناته

 اســـــتيفاء رشوط التحكـــــيم األكـــــاديمي -٤
 .واألمانة العلمية

  تعلیمات النشر
ــــه    -١ لبحث ــــدم الباحــــث ملخــــصا  يق

ــاللغتني اللغــة األصــلية للبحــث يف حــدود : ب
صفحة للملخصني مع تواجد ملخـص باللغـة 

 .العربية
احداها تقدم البحوث يف ثالث نسخ    -٢

 .Notepadملف نوتباد 
ــــرقيم اهلــــوامش واحلــــوايش    -٣ ــــتم ت ي

ـــا يف  ـــسل حـــسب وروده التوضـــيحية بالتسل
 .البحث ويتم ادراجها آخر البحث

إذا زاد عدد املؤلفني عىل اثنني يكتـب    -٤
نص يف حـني تكتـب  اسـم األول وآخـرون يف الـ
كاملة مهام بلغ عددها يف قائمة املراجـع  األسامء 

 .النهائية
َيـــشار إىل املراجــــع يف   -٥  املـــتن باســــم ُ

ويف نفـس . هتمة باملعلومـات بدرجـة اهتاممهـا باقتـصاد املعرفـةيتم تقييم املجتمعات امل
ــىل مــستوى  ــصادي واالجتامعــي ألعــضاء هــذا املجتمــع ع ــت، يعتمــد النجــاح االقت الوق

 .تكنولوجيا املعلومات الذي يتمتعوا به
تـــوفرت . وبعـــد أن تـــسللت التكنولوجيـــا احلديثـــة إىل حيـــاة األشـــخاص العـــاديني

ني اهليئـات تكنولوجيا املعلومات واالتص االت مما أعطى فرصة تغيري عمليـات االتـصال ـب
ملساعدة يف اختاذ ااحلكومية وأفراد املجتمع، وبذلك نشأت أدوات جديدة لتنفيذ األعامل، و

مشاركة األفراد يف األنشطة االقتصادية واالجتامعية والثقافية أصبحت وعىل ذلك، . القرار
ثقافة تكنولوجيا املعلومـات وا التـصاالت لتفعيـل دور أعـضاء املجتمـع وتلـك تعتمد عىل 

 .املامرسات اجلديدة

املؤلف وسنة النرش ورقم الصفحة بني قوسني،  
 يف قائمـة واحــدة يف هنايـة البحــث هــايـتم توثيق

ًوترتب ترتيبا أبجديا حسب األلقاب،  يتبع يف وً
لقــب املؤلــف ثـم اســمه، ســنة : يل يـامــ هـاترتيب

 .النرش، عنوان املصدر، جهة النرش، بلد النرش
خلــرائط  يــتم توثيــق اجلــداول واألشــكال وا-٦

 . يف متن البحث كامبأرقام متسلسلة
 يتم تثبيـت عنـوان البحـث واسـم الباحـث -٧

ينتمي إليها  .ولقبه العلمي واملؤسسة التي 
 يتم ترتيب نرش البحوث وفـق االعتبـارات -٨

 .الفنية إلعداد وإخراج املجلة ال غري
ً ال يعاد البحث إىل صـاحبه سـواء نـرش أم مل -٩

عـىل نـسختني ث حيصل صـاحب البحـ و.ينرش
 . من العدد الذي ساهم فيه

 كـل بحـث تـم نــرشه باملجلـة يـصبح مــن -١١
ــادة  ــصاحبه إع ــا املحفوظــة وال جيــوز ل حقوقه

 .نرشه لدى جهة أخرى
 

 رابعـةالصفحة ال  
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