
 

 

 

 
 بـاسم الشعب

 محكمــة النقــض

 الدائـــرة الجنائيــة

 ( ج دائـــرة األحــد )

  س المحكمــــــــةـنـائب رئي                   ػػػػػػػير مصطػػػػػػػػػػفىسم المؤلفة برئاسة السيد المستشار /

 ػػادؿ الكنانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي       ػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     ناجي عبد العظػػػػػػيـ        و/  فػاريػػػػػػػػػػوعضوية السادة المستش
 و         محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب        وسعػػػػػيد فنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري         
 " نواب رئيس المحكمة "      
  

 .  .........../  النيابة العامة لدى محكمة النقض السيدوحضور رئيس 
 .               ...........وأميف السر السيد / 
 عقدة بمقر المحكمة بمدينة القاىرة .نفي الجمسة العمنية الم

 ـ . 2131بر سنة مديسمف األوؿ ىػ الموافؽ  3415سنة  محـرمف  28 في يـو األحد
 :ـ اآلتى حكمأصدرت ال

 القضائية . 82لسػػنة  4898ى الطعف المقيد في جدوؿ المحكمة برقػـ ف
 وع مـــن :ــالمرف

 
 
 
 
 
 
 
 ــــدــضـ

 النيابػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 ومنها ضـــــد
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 " الوقائـع "
 .....في قضية الجناية رقـ ببراءتيـ  وآخريف قضيف نيعاالطاتيمت النيابة العامة  
في  ـ" بأني 2131لسنة  ....." والمقيدة بالجدوؿ الكمي برقـ  ......قسـ  2131لسػػػػػػػػػػػػػنة 

محافظة  – .....بدائرة مركز  2117لسنة إبريؿ وحتى  2116لسػنة غضوف شير سبتمبر 
....... :- 
ومييف األوؿ كاتب جدوؿ عم يفموظف ـبصفتيالمتهمون من األول حتى الثامن : أواًل :  

الثالث رئيس قيد المحاضر اإلدارية نيابة مركز دمياط والثاني كاتب جدوؿ قيد القضايا الجنح 
القمـ الجنائي والرابع والخامس والسادس أمناء سر بمحكمة مركز دمياط الجزئية والسابع موظؼ 

اط والثامف كاتب خيط بمركز شرطة دمياط حصموا عمى منفعة لغيرىـ بدوف وجو بنيابة مركز دمي
حؽ مف أعماؿ وظيفتيـ بأف مكنوا باقي المتيميف مف التاسعة حتى األخير مف التحصؿ عمى 
صور طبؽ األصؿ مف أسباب األحكاـ بدعاوي التعدي عمى األراضي الزراعية الخاصة 

تداء داخؿ نطاؽ الكتمة السكنية عمى خالؼ الحقيقة بموكمييـ مفادىا كوف األرض محؿ االع
 بيؤالء الموكميف المخالفيف بتمؾ الدعاويخطارات الزراعية السكانية اوذلؾ بأف قاموا بإرفاؽ صورة 
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عادة قيدىا بأرقاـ جنح بمعرفة المتيـ األوؿ  مع المتيـ الثاني واستخراج بعضيا عقب حفظيا وا 
ضافة  والثامف فضاًل عف قياميـ جميعًا عدا المتيميف األوؿ والسادس بكتابة قيود وأوصاؼ ليا وا 
أسماء المتيميف جدد وتوقيعيا بتوقيعات نسبت زورًا ألعضاء نيابة مركز دمياط وقياـ المتيميف 

اءة بأسباب تتضمف كوف الرابع والخامس والسادس باستخراج صورة مزورة لألحكاـ الصادرة بالبر 
األرض محؿ الدعاوي في نطاؽ الكتمة السكنية عمى خالؼ الحقيقة وتسميميا بمعرفة المتيـ 
الثالث لباقي المتيميف مف المحاميف عقب ميرىا بخاتـ شعار الجميورية بما مكنيـ مف الظيور 

ة الجيات أماـ موكمييـ بحصوليـ عمى أحكاـ بالبراءة لالحتجاج بغير حؽ بيا في مواجي
 المختصة وتظفيرىـ باألتعاب التي حصموا منيـ عمييا .

اشتركوا بطريقي االتفاؽ والمساعدة ثانيًا : المتهمون من التاسع حتى الثالث عشر :  
مع المتيميف األوؿ حتى الثامف في ارتكاب الجريمة محؿ االتياـ السابؽ بأف اتفقوا معيـ عمى 

ماء موكمييـ وبياناتيـ وصور اخطارات الزراعة التي تـ ارتكابيا وساعدوىـ بأف أمدوىـ بأس
إرفاقيا بالدعاوي بمعرفة المتيميف الموظفيف فضاًل عف قياـ المتيـ الثالث عشر بتحرير قيود 

دعوي بنفسو عمى النحو الثابت بتقرير الطب الشرعي مما مكف باقي  291وأوصاؼ عدد 
ز دمياط واالستحصاؿ عمى أحكاـ البراءة المتيميف مف تقديـ تمؾ الدعاوي لمحكمة جنح مرك

واستصدار صورة مزورة ألسباب تمؾ األحكاـ بغير حؽ فتمت الجريمة بناء عمى ىذا االتفاؽ 
 وتمؾ المساعدة عمى النحو المبيف بالتحقيقات .

بصفتيـ الوظيفية سالفة ثالثًا : المتهمون من األول حتى الخامس والمتهم السابع :  
ثناء تأدية وظيفتيـ تزويرًا في محررات رسمية ىي األغمفة الثابت قيود وأوصاؼ البياف ارتكبوا أ

القضايا المبيف أرقاميا بتقارير أبحاث التزييؼ والتزوير الموفقة باألوراؽ وذلؾ بزيادة عبارات بأف 
أنشأوا تمؾ األغمفة واصطناعيا عمى غرار الصحيح منيا ودونوا بيا بياناتيا وأثبتوا ليا خالفًا 
لمحقيقة قيدىا بأرقاـ جنح وارتكاب المقيدة قبميـ لموقائع الثابتة بيا ثـ ذيموىا بتوقيعات غير مقرؤه 
" فرمو " نسبوىا زورًا إلي المختصيف بتحريرىا مف أعضاء نيابة مركز دمياط الجزئية فضاًل عف 

د واألوصاؼ السابؽ قياميـ بإضافة العبارات المبينة بتقرير إدارة أبحاث التزييؼ والتزوير بالقيو 
 لممختصيف تحريرىا في ظرؼ كتابي الصؽ لظروؼ كتابتيا األولي .
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بصفتيما السابقة ارتكبا أثناء تأدية وظيفتيما تزويرًا في رابعًا : المتهمان األول والثاني :  
ودفتر قيد  ......عيدة األوؿ بنيابة مركز  محررات رسمية ىي دفتر قيد الشكاوي اإلدارية

القضايا بمركز شرطة دمياط عيدة الثاني بأف أزاؿ األوؿ بيانات حفظ القضايا المبينة بأرقاـ 
وتقرير إدارة أبحاث التزييؼ والتزوير بالدفاتر عيدتو  7/6/2116بتقرير لجنة الفحص المؤرخ 

 منيا عبارة " لـ يستمر ناء وأضاؼ بدالً مستخدمًا في ذلؾ سائؿ التصحيح بقصد الطمس واألم
رقـ جنح " في ظرؼ كتابي الصؽ وأثبت كالىما بالدفتر عيدتو إعادة قيد الشكاوي وقيدت ب

اـ جنح عمى الرغـ صدور قرارات بإعادة القيد مف أعضاء النيابة المختصيف مع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلدارية بأرق
 عمميما بذلؾ .

بصفتيـ الوظيفية سالفة البياف ارتكبوا  من الثالث حتى السادس : خامسًا : المتهمون 
أثناء تأدية وظيفتيـ تزويرًا في محررات رسمية ىي الصور طبؽ األصؿ لألحكاـ الصادرة بالبراءة 

 7/6/2116في القضايا المبينة أرقاميا وأرقاـ تسميـ صور األحكاـ بتقرير لجنة الفحص المؤرخ 
أف أنشأىا المتيموف الرابع والخامس والسادس عمى غرار الصحيحة وذلؾ بطريؽ االصطناع ب

ميا ودونوا بيا أسبابو وبياناتيا وأثبتوا بيا خالؼ الحقيقة مطابقتيا ألصوؿ موقعة مف رؤساء 
دمياط الجزئية ونسبوىا ليـ زورًا بتذيميا بمفظ أمضاء إلي المختصيف بالمحكمة محكمة مركز 

يـ الثالث ببصمة خاتـ شعار الجميورية الخاص بنيابة مركز دمياط سالفة البياف تـ ميرىا المت
 لألصؿ مع عممو بمخالفة ذلؾ لمحقيقة .معتمدًا مطابقتيا 

بصفتيا السابقة ارتكبا أثناء تأدية وظيفتيما تزويرًا سادسًا : المتهمان األول والثاني :  
ودفتر قيد القضايا  ....بنيابة مركز في محررات رسمية ىي دفتر قيد شكاوي اإلدارية عيد األوؿ 

مركز شرطة دمياط عيدة الثامف بأف أزاؿ األوؿ بيانات حفظ القضايا المبينة أرقاميا بتقرير لجنة 
وتقرير إدارة أبحاث التزييؼ والتزوير بالدفاتر عيدتو مستخدمًا في  7/6/2116الفحص المؤرخ 

نيا عبارة لـ يستمر وقيدت برقـ جنح عمى ذلؾ التصحيح بقصد الطمس واألمناء وأضاؼ بداًل م
 الرغـ مف عدـ صدور قرارات بإعادة القيد مف أعضاء النيابة المختصيف مع عمميما بذلؾ .
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بصفتو ليس مف أرباب الوظائؼ العمومية ارتكب تزويرًا سابعًا : المتهم الثالث عشر :  
قضية المثبت أرقاميا بتقرير  29رات رسمية ىي األغمفة الثابت بيا قيود وأوصاؼ عدد في محر 

 إدارة أبحاث التزييؼ والتزوير بأف أنشأىا عمى غرار المحررات الصحيحة الصادرة في ذات
الجية ودوف بيا بياناتيا وأثبت عمى خالفًا لمحقيقة قيدىا بأرقاـ جنح وارتكاب المقيدة قبميـ لموقائع 

لثابتة بيا ثـ ذيميا بتوقيعات غير مقروء " فرمو " نسبت زورًا لممختصيف بتحريرىا بنيابة مركز ا
 دمياط الجزئية .

اشتركوا بطريقي االتفاؽ  – 3ثامنًا : المتهمون من التاسع حتى الثالث عشر :  
اتفقوا معيـ عمى والمساعدة مع باقي المتيميف في ارتكاب الجريمتيف محؿ االتياـ ثالثًا ورابعًا بأف 

ارتكابيـ وساعدوىـ بأف أمدوىـ بأسماء موكمييـ وبياناتيـ والتي قاـ باقي المتيميف بإثباتيا بقيود 
أوصاؼ القضايا محؿ االتياـ ثالث والصور طبؽ األصؿ مف األحكاـ محؿ االتياـ رابعًا فتمت 

 حقيقات .الجريمة بناء عمى ىذا االتفاؽ وتمؾ المساعدة عمى النحو المبيف بالت
اج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاستعمموا المحررات المزورة محؿ االتياـ وأيًا بأف قدموىا لموكمييـ  لالحتج – 2 

 مع عمميـ بتزويرىا . .......بػبما حوتو مف أسباب في مواجية المختصيف بمديرية الزراعة 
لمقيد والوصؼ الوارديف بأمر  طبقاً  ـلمعاقبتي ..........جنايات إلى محكمة  ـحالتيوأ 

 . الةػػػػػػػػػػػػػاإلح
،  41 ادو معماًل بال 2132لسنة  ......مف  ....والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في  

ات القانوف مف ذ 12وتطبيؽ المادة مف قانوف العقوبات  234،  232،  233،  43/1،2
بمصادرة المحررات سنوات و  خمس لمدةالمشدد بالسجف ة المتيميف مف األوؿ حتى السابع بمعاقب

ببراءة المتيميف مف الثامف حتى الثالث عشر كما قضت في أسباب ثانيًا : المزورة المضبوطة ، 
 حكميا دوف المنطوؽ ببراءة المحكوـ عمييـ مف األوؿ حتى السابع مف تيمة تربيح البند .

المحكوـ عميو السابع في ىذا الحكـ  المحامي نيابة عف ..........األستاذ / فطعف  
 . 2132لسنة  .......مف  ...بطريؽ النقض في 

المحامي نيابة عف المحكوـ عميو في ىذا  ....................كما طعف األستاذ /  
 .  2132لسنة  .........مف  ...الحكـ بطريؽ النقض في 
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المحامي  .............المحامي وكياًل عف األستاذ /  ...........األستاذ / وطعف  
 .....مف  ...وصفة األخير وكياًل عف المحكوـ عميو الثالث في ىذا الحكـ بطريؽ النقض في 

 . 2132لسنة 
في ىذا  المحامي نيابة عف المحكوـ عميو الرابع ...............كما طعف األستاذ /  

، وبذات التاريخ طعف األستاذ /  2132لسنة  .......مف  ...الحكـ بطريؽ النقض في 
 .ىذا الحكـ بطريؽ النقض المحكوـ عميو األوؿ في المحامي نيابة عف ............... 

يو المحامي نيابة عف المحكوـ عم ................وبذات التاريخ أيضًا طعف األستاذ /  
المحكوـ عميو السابع بأسباب طعف تيف وأودعت مذكر الخامس في ىذا الحكـ بطريؽ النقض ، 

 .............األولي موقعًا عمييا مف األستاذ /  2132لسنة  ........مف  ...في تاريخي 
 المحامي . ...............المحامي ، والثانية موقعًا عمييا مف األستاذ / 

لسنة  ........مف  ...ما أودعت مذكرة بأسباب طعف المحكوـ عميو السادس في ك 
المحامي ، وفي ذات التاريخ أودعت مذكرة  ..............موقعًا عمييا مف األستاذ /  2132

المحامي ، وأودعت  .............بأسباب طعف المحكـو عميو السابع موقعًا عمييا مف األستاذ / 
 2132لسنة  ......مف  ...،  ...رتيف بأسباب طعف المحكوـ عميو الرابع في تاريخي مذك

المحامي والثانية موقعًا عمييا مف األستاذ /  ............األولى موقعًا عمييا مف األستاذ / 
 .........مف  ...المحامي ، وأودعت مذكرة بأسباب طعف المحكوـ عميو األوؿ في  ..........

 المحامي . .............موقعًا عمييا مف األستاذ /  2132لسنة 
 وبجمسة اليوـ سمعت المرافعة عمى ما ىو مبيف بالمحضر .  
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 المحكمــــة
بعد االطالع عمى األوراق وسماع التقرير الذي تاله السيد المستشار المقرر والمرافعة  

 وبعد المداولة قانونًا 
 1،  ...................... – 2،  .................. – 3اتيمت النيابة العامة كػؿ مػف  

– ...................  ،4 – .......................  ،5 – .........................  ،6 – 
وشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرتو "  ....................... – 8،  ..................... – 7،  ..................

.............  ، "9 – .........................  ،31 – ............................  ،33 – 
فػػي القضػػية  .................... – 31،  ....................... – 32،  ....................

 2116بوصػػػؼ أنيػػػـ فػػػي غضػػػوف شػػػير سػػػبتمبر لسػػػنة  .........جنايػػػات  2131لسػػػنة  ....رقػػػـ 
أواًل : المتهمون من األول حتى  -: ....محافظة  – .......بدائرة مركز  2117وحتي إبريؿ سنة 

 ........بصػػفتيـ مػػوظفيف عمػػومييف األوؿ كاتػػب جػػدوؿ المحاضػػر اإلداريػػة بنيابػػة مركػػز : الثــامن 
والثاني كاتب جدوؿ قيد القضايا الجنح والثالث رئيس القمـ الجنائي والرابع والخامس والسادس أمناء 
سر بمحكمة مركز دمياط حصموا عمى منفعة لغيرىـ بدوف وجو حؽ مف عمؿ مػف أعمػاؿ وظيفػتيـ 

وا بػػاقي المتيمػػيف مػػف التاسػػعة حتػػي األخيػػر مػػف التحصػػؿ عمػػى صػػور طبػػؽ األصػػؿ مػػف بػػأف تمكنػػ
أسػػباب األحكػػاـ بػػدعاوي التعػػدي عمػػى األراضػػي الزراعيػػة الخاصػػة بمػػوكمييـ مفادىػػا كػػوف األرض 
محػػػؿ االعتػػػداء داخػػػؿ نطػػػاؽ الكتمػػػة السػػػكنية عمػػػى خػػػالؼ الحقيقػػػة وذلػػػؾ بػػػأف قػػػاموا بإرفػػػاؽ صػػػورة 

بيؤالء الموكميف المخالفيف بتمؾ الدعاوي واستخراج بعضيا عقب حفظيػا  اخطارات الزراعة الخاصة
عادة قيدىا بأرقاـ جنح بمعرفة المتيـ األوؿ مع المتيميف األوؿ والثامف فضػاًل عػف قيػاميـ جميعػًا  وا 
ضػػػافة أسػػػماء متيمػػػيف جػػػدد وتوقيعيػػػا  عػػػدا المتيمػػػيف األوؿ والسػػػادس بكتابػػػة قيػػػود وأوصػػػاؼ ليػػػا وا 

وقيػاـ المتيمػيف الرابػع والخػامس والسػادس باسػتخراج  ...ورًا ألعضاء نيابة مركػز بتوقيعات نسبت ز 
 صػػػػػػػػػػػػػور مػػػػػػػػػػػػػزورة لألحكػػػػػػػػػػػػػاـ الصػػػػػػػػػػػػػادرة بػػػػػػػػػػػػػالبراءة بأسػػػػػػػػػػػػػباب تتضػػػػػػػػػػػػػمف كػػػػػػػػػػػػػوف األرض محػػػػػػػػػػػػػؿ
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الثالػػػث لبػػػاقي  الػػػدعاوي فػػػي نطػػػاؽ الكتمػػػة السػػػكنية عمػػػى خػػػالؼ الحقيقػػػة وتسػػػميميا بمعرفػػػة المػػػتيـ
المتيميف مف المحامييف عقب ميرىا بخاتـ شعار الجميورية بما مكنيـ مف الظيور أمػاـ مػوكمييـ 
بحصػػػوليـ ليػػػـ عمػػػى أحكػػػاـ بػػػالبراءة لالحتجػػػاج بغيػػػر حػػػؽ بيػػػا فػػػي مواجيػػػة الجيػػػات المختصػػػة 

ث عشـر : ثانيًا : المتهمون من التاسع حتى الثالوتظفيرىـ باألتعاب التي حصموا منيـ عمييػا . 
اشتركوا بطريقي االتفاؽ والمساعدة مع المتيميف مف األوؿ حتى الثامف في ارتكاب الجريمة محػؿ 
االتيػػاـ السػػابؽ بػػأف اتفقػػوا معيػػـ عمػػى ارتكابيػػا وسػػاعدوىـ بػػأف أمػػدوىـ بأسػػماء مػػوكمييـ وبيانػػاتيـ 

ضػػاًل عػػف قيػػاـ وصػػور اخطػػارات الزراعػػة التػػي تػػـ إرفاقيػػا بالػػدعاوي بمعرفػػة المتيمػػيف المػػوظفيف ف
دعوي بنفسو عمى النحو الثابت بتقرير الطب  29المتيـ الثالث عشر بتحرير قيود وأوصاؼ عدد 

الشرعي مما مكف باقي المتيميف مف تقديـ تمؾ الػدعاوي لمحكمػة جػنح دميػاط واالستحصػاؿ عمػى 
عمى ىػذا  أحكاـ البراءة واستصدار صورة مزورة ألسباب تمؾ الحكاـ بغير حؽ فتمت الجريمة بناء

ـــى االتفػػػاؽ وتمػػػؾ المسػػػاعدة عمػػػى النحػػػو المبػػػيف بالتحقيقػػػات .  ـــًا : المتهمـــون مـــن األول حت ثالث
بصفتيـ الوظيفية سػالفة البيػاف ارتكبػوا أثنػاء تأديػة وظيفػتيـ تزويػرًا فػي الخامس والمتهم السابع : 

قػػارير أبحػػاث محػػررات رسػػمية ىػػي األغمفػػة الثابػػت بيػػا قيػػود وأوصػػاؼ القضػػايا المبػػيف أرقاميػػا بت
التزييؼ والتزوير المرفقة باألوراؽ وذلؾ بزيػادة عبػارات بػأف أنشػأوا تمػؾ األغمفػة واصػطناعيا عمػى 
غرار الصحيح منيا ودونوا بيا بياناتيا وأثبتوا بيا خالفًا لمحقيقة قيدىا بأرقاـ جنح وارتكاب المقيدة 

فرمػػو " نسػػبوىا زورًا إلػػي المختصػػيف  قػػبميـ لموقػػائع الثابتػػة بيػػا ثػػـ ذيموىػػا بتوقيعػػات غيػػر مقػػروءة "
بتحريرىػػا مػػف أعضػػاء نيابػػة مركػػز دميػػاط الجزئيػػة ، فضػػاًل عػػف قيػػاميـ بإضػػافة العبػػارات المبينػػة 
بتقريػػر إدارة أبحػػاث التزييػػؼ والتزويػػر بػػالقيود واألوصػػاؼ السػػابؽ لممختصػػيف تحريرىػػا فػػي ظػػرؼ 

بصػػفتيـ ن الثالــث حتــى الســادس : رابعــًا : المتهمــون مــكتػػابي الحػػؽ لظػػروؼ كتابتيػػا األولػػى . 
 الوظيفيػػة سػػالفة البيػػاف ارتكبػػوا أثنػػاء تأديػػة وظيفػػتيـ تزويػػرًا فػػي محػػررات رسػػمية ىػػي الصػػور طبػػؽ
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األصؿ لألحكاـ الصػادرة بػالبراءة فػي القضػايا أرقاميػا وأرقػاـ صػور األحكػاـ بتقريػر لجنػة الفحػص 
وذلػػػؾ بطريػػػؽ االصػػػطناع بػػػأف أنشػػػأىا المتيمػػػوف الرابػػػع والخػػػامس والسػػػادس  7/6/2116خ المػػػؤر 

عمى غرار الصحيحة منيا ودونوا بيا أسبابيا وبياناتيا وأثبتوا بيا خالفًا لمحقيقة مطابقتيا ألصػوؿ 
إلػػي  –بتػػذيميا بمفػػظ إمضػػاء  –الجزئيػػة ونسػػبوىا ليػػـ زورًا  ....موقعػػة مػػف رؤسػػاء محكمػػة مركػػز 

تصيف بالمحكمة سالفة البياف ثـ ميرىا المتيـ الثالث ببصمة خاتـ شػعار الجميوريػة الخػاص المخ
خامسًا : المتهمـان بنيابة مركز دمياط معتمدًا مطابقتيا لألصؿ مع عممو بمخالفة ذلؾ الحقيقػة . 

ي دفتر بصفتيما السابقة ارتكبا أثناء تأدية وظيفتيما تزويرًا في محررات رسمية ىاألول والثاني : 
قيػػد الشػػكاوي اإلداريػػة عيػػدة األوؿ بنيابػػة مركػػز دميػػاط ودفتػػر قيػػد القضػػايا بمركػػز شػػرطة دميػػاط 
عيػػدة الثػػػامف بػػأف أزاؿ األوؿ بيانػػػات حفػػظ القضػػػايا المبينػػة أرقاميػػػا تقريػػر لجنػػػة الفحػػص المػػػؤرخ 

ئؿ وتقريػػػػر إدارة أبحػػػػاث التزييػػػػؼ والتزويػػػػر بالػػػػدفاتر عيدتػػػػو مسػػػػتخدمًا فػػػػي ذلػػػػؾ سػػػػا 7/6/2116
التصحيح بقصد الطمس واإلخفػاء وأضػاؼ بػداًل منيمػا عبػارة " لػـ يسػتمر وقيػدت بػرقـ جػنح " فػي 
ظرؼ كتابي الحؽ ، وأثبت كالىمػا بالػدفتر عيدتػو إعػادة قيػد الشػكاوي اإلداريػة بأرقػاـ جػنح عمػى 
الػػرغـ مػػف عػػدـ صػػدور قػػرارات بإعػػادة القيػػد مػػف أعضػػاء النيابػػة المختصػػيف مػػع عمميمػػا بػػذلؾ . 

بصػػفتو لػػيس مػػف أربػػاب الوظػػائؼ العموميػػة ارتكػػب تزويػػرًا فػػي ســًا : المــتهم الثالــث عشــر : خام
قضػػية المثبػػت أرقاميػػا بتقريػػر إدارة  29محػػررات رسػػمية ىػػي األغمفػػة الثابػػت بيػػا قيػػود وأوصػػاؼ 

أبحػػاث التزييػػؼ والتزويػػر بػػأف أنشػػأىا عمػػى غػػرار المحػػررات الصػػحيحة الصػػادرة مػػف ذات الجيػػة 
اتيا وأثبت بيا خالفًا لمحقيقة قيدىا بأرقاـ جنح وارتكاب المقيػدة قػبميـ لموقػائع الثابتػة ودوف بيا بيان

بيا ثـ ذيموىا بتوقيعات غير مقروءة " فرمو " نسبت زورًا لممختصيف بتحريرىا بنيابة مركػز دميػاط 
اشػػتركوا بطريػػؽ االتفػػاؽ  – 3ســابعًا : المتهمــون مــن التاســع حتــى الثالــث عشــر : الجزئيػػة . 

 والمساعدة مع باقي المتيميف في ارتكاب الجريمتيف محؿ االتياـ ثالثًا ورابعًا بأف اتفقوا معيـ عمى
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يـ وبيانػاتيـ والتػي قػاـ بػاقي المتيمػيف بإثباتيػا بقيػود ارتكابيا وساعدوىـ بأف أمدوىـ بأسماء مػوكمي
وأوصاؼ القضايا محؿ االتياـ ثالثًا والصور طبػؽ األصػؿ مػف األحكػاـ محػؿ االتيػاـ رابعػًا فتمػت 

اسػػتعمموا  – 2الجريمػػة بنػػاء عمػػى ىػػذا االتفػػاؽ وتمػػؾ المسػػاعدة عمػػى النحػػو المبػػيف بالتحقيقػػات ، 
عػػًا بػػأف قػػدموىا لمػػوكمييـ لالحتجػػاج بمػػا حوتػػو مػػف أسػػباب فػػي المحػػررات المػػزورة محػػؿ االتيػػاـ راب

مواجيػة المختصػيف بمديريػػة الزراعػة بػػدمياط مػع عمميػـ بتزويرىػػا . وأحػالتيـ إلػػي محكمػة جنايػػات 
دمياط لمعاقبتيـ طبقًا لمقيد والوصؼ الوارديف بأمر اإلحالػة . والمحكمػة المػذكورة قضػت حضػوريًا 

مػف قػانوف  234،  232،  233،  43/1،2،  41 بػالمواد عمالً  2132مف إبريؿ لسنة  38في 
،  ............. – 3بمعاقبة كؿ مف  أواًل :مف القانوف ذاتو  12العقوبات مع إعماؿ حكـ المادة 

2 – ..................  ،1 – ..............................  ،4 – ...................  ،
بالسػػػجف  .................. – 7،  .......................... – 6،  ................... – 5

المشػػدد لمػػدة خمػػس سػػنوات عمػػا أسػػند إلػػييـ وبػػإلزاميـ بالمصػػاريؼ وبمصػػادرة المحػػررات المػػزورة 
 ببػػػػراءة كػػػػؿ مػػػػف : ثانيــــًا : قيقػػػػة . المضػػػػبوطة ، وتصػػػػحيح مػػػػا أثبػػػػت بالجػػػػداوؿ عمػػػػى خػػػػالؼ الح

3 - .....................  ،2 – .......................  ،1 – ........................  ،
4 – ....................  ،5 – ........................  ،6 – ........................  ،

المحكوـ عمييـ السبعة األوؿ في ىذا الحكـ بطريؽ النقض بتقػارير فػي قمػـ الكتػاب فطعف كؿ مف 
لسػنة  ..........مػف  و ............ و .............. و ............. ......مف  .........في 

موقعػًا عمييػا مػف  2132لسنة  ........مف  ...، وأودع األوؿ مذكرة بأسباب الطعف في  .......
دع الثػػػػاني مػػػػذكرة بأسػػػػباب الطعػػػػف فػػػػي الثػػػػاني عشػػػػر مػػػػف يونيػػػػو ، وأو  ..............المحػػػػامي 

 ، وأودع الثالػػث مػػذكرة بأسػػباب ................موقعػػًا عمييػػا مػػف المحػػامي  2132سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة 
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، وأودع  ...............عمييػػػا مػػػف المحػػػامي  موقعػػػاً  2132سػػػنة  .........مػػػف  ....طعػػػف فػػػىال
،  و ............ ................الرابػػع مػػذكرتيف بأسػػباب الطعػػف موقعػػًا عمييمػػا مػػف المحػػامييف 

موقعػػػػًا عمييمػػػػا مػػػػف  2132سػػػػنة  ........مػػػػف  ...وأودع الخػػػػامس مػػػػذكرة بأسػػػػباب الطعػػػػف فػػػػي 
مػػف  و.... ....دع السػػادس مػػذكرتيف بأسػػباب الطعػػف فػػي ، وأو  ......................المحػػامي 
، وأودع  و............... .................موقعػػػًا عمييمػػػا مػػػف المحػػػامييف  2132سػػػنة  .......

موقعػًا  2132سػنة  ..........مف .... و .... و ..... السابع ثالث مذكرات بأسباب الطعف في 
، كمػػػا طعنػػػت  و ................ و ................. ..................ف المحػػػاميف عمػػػييـ مػػػ

سنة  .........مف  ...النيابة العامة عمى ىذا الحكـ بطريؽ النقض بتقرير قمـ في قمـ الكتاب في 
 ، وأودعػػػت مػػػذكرة بأسػػػباب الطعػػػف فػػػي التػػػاريخ ذاتػػػو موقعػػػًا عمييمػػػا مػػػف المحػػػامي العػػػاـ 2132

.................. . 

 -أواًل : بالنسبة لمطعن المقدم من المحكوم عميهم :
 حيث إف الطعف استوفي الشكؿ المقرر في القانوف . 
ينعي الطاعنوف عمى الحكـ المطعوف فيو أنو إذ دانيـ بجريمة التزوير في محررات  

رسمية قد شابو القصور والتناقض في التسبيب واإلخالؿ بحؽ الدفاع والخطأ في اإلسناد والفساد 
في االستدالؿ والخطأ في تطبيؽ القانوف ، ذلؾ بأنو قد اعتوره الغموض واالبياـ ولـ يبيف الواقعة 

توجبة لمعقوبة ومؤدي أدلة اإلدانة ومضموف المحررات المزورة وما انطوت عميو مف تزوير المس
وكيفيتو مكتفيًا بما أثبتو بمدوناتو مف مجرد فض الحرز الذى يحتوي عمى المحررات ولـ يستظير 
القصد الجنائي رغـ قضاءه ببراءتيـ مف تيمة التربح عماد جريمة التزوير ورد عمى دفاع 

األوؿ والثالث والرابع والخامس في ىذا الخصوص والقائـ عمى عدـ وجود مصمحة ليـ  الطاعنيف
 ال يعدو أف يكوف مجرد مخالفات إدارية وقعت بحسف –إف صح  –في التزوير وأف ما وقع منيـ 
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عمى تكميؼ وتعميمات مف رؤسائيـ أعضاء  نية وعمى سبيؿ المساعدة لزمالئيـ في العمؿ أو بناء
النيابة العامة المختصيف عمى نحو ما جري بو العرؼ إلنجاز العمؿ ، والمؤيد بأقواؿ العقيد عماد 
متولي وتحرياتو وما ثبت مف التحقيقات مف قياـ البعض منيـ بكتابة وأوصاؼ بعض 

إثبات اإلضافات بذات لوف المداد المستخدـ وكوف الطاعف ايا بالكامؿ وعدـ العناية بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقض
الخامس لـ ينسب لو سوي إضافة بعض األسماء في قضية واحدة ، وما وقع مف الثالث حاؿ 

د ػػػػػػػػػػميره لألحكاـ بخاتـ شعار الجميورية مجرد إىماؿ في تحري الحقيقة ال يرقي إلي مرتبة العم
يدلؿ عمى اشتراؾ الطاعنيف الثاني والرابع في التزوير ، وعوؿ  بما ال يسوغ وال يصمح ردًا ، ولـ

عمى أقواؿ شيود اإلثبات رغـ ما شابيا مف عوار وما وجو إلييا مف مطاعف وكوف أقواؿ الرابع 
والسادس ال تفيد ارتكاب الطاعف السابع ما أسند إليو ، وأغفؿ أقواؿ األوؿ بجمسة المحاكمة رغـ 

عف الطاعف األوؿ ، كما عوؿ عمى تحريات الشرطة مع إنيا ال تصمح داللتيا عمى نفي التيمة 
كدليؿ عمى اإلدانة لسرية مصدرىا وكونيا مجرد رأي لمحررىا ، وتناقضيا في شأف تحديد دور 
الطاعف الثالث في الواقعة قبؿ وبعد ورود تقرير قسـ أبحاث التزييؼ والتزوير واطراح النيابة 

بأال وجو إلقامة الدعوي الجنائية قبؿ متيميف آخريف في ذات  العامة ليا في األمر الصادر
الواقعة ، واطراح الحكـ ليا أيضا في مواضع عدة ، وأحاؿ في بياف مؤدي شيادة العقيد محمد 
السيد العشماوي إلي ما أورده بيانًا ألقواؿ العقيد عماد الخولي رغـ اختالؼ أقواليما بشأف حسف 

ونسب إلي شاىد اإلثبات األوؿ والتي أحاؿ إلييا في بياف مؤدي أقواؿ وسوء نية الطاعف الرابع ، 
شاىدي اإلثبات الثاني والثالث أف الطاعف الثاني تعمد ارتكاب المخالفات المنسوبة إليو عمى 
خالؼ الثابت بأقوالو بجمسة المحاكمة وتحقيقات النيابة وتقرير لجنة الفحص رئاستو مف عدـ 

اف عف عمد ، واستند في إدانة الطاعف الرابع جريمة التزوير باالصطناع الجـز بأف ما وقع منو ك
في األحكاـ إلي مذكرة القاضي ناصر يوسؼ حسف رئيس محكمة مركز دمياط ، ونقؿ عنيا أف 
األحكاـ المنسوبة إليو والصادرة في بعض القضايا ليست بخطو وال بتوقيعو وأف األسباب التي 

التي تـ تسميميا وىو ما ال أصؿ لو بتمؾ المذكرة ، ونقؿ عف تقرير  أودعيا تغاير أسباب األحكاـ
قسـ أبحاث التزييؼ والتزوير أف جدوؿ الجنح عيدة الطاعف الثاني قد شابو تزوير وأف الطاعف 
المذكور اشترؾ مع الطاعف األوؿ في محو قرارات النيابة العامة بحفظ القضايا المقيدة بأرقاـ 

 بمداد أزرؽ جاؼ في ظرؼ كتابي الصؽ بيانات مغايرة لمحقيقة بأحد اداري ، وأضاؼ بخط يده
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القضايا بما ال أصؿ بو في التقرير ويتناقض مع ما خمص إليو مف إدانتو فقط بالتزوير باإلضافة 
في القيود واألوصاؼ المثبتة عمى أغمفة القضايا المبينة بالتقرير الفني ورد عمى الدفع بعدـ جواز 

يف في نظر الدعوي لسبؽ صدور أمر فييا بأال وجو إلقامة الدعوي الجنائية قبؿ متيميف آخر 
الدعوي ، وبعدـ جدية التحريات ، وببطالف االستجواب بتحقيقات النيابة لحصولو بالمخالفة لنص 

مف قانوف اإلجراءات الجنائية بما ال يصمح ردًا وال يتفؽ وحكـ القانوف ، ولـ يرد  324المادة 
ية التي عمى ما دفع بو الطاعف الثاني مف بطالف أمر القبض عميو لموه مف البيانات الجوىر 

مف القانوف بادي الذكر ، وبطالف أمر اإلحالة لمغايرة ما تضمنو مف  327نصت عمييا المادة 
قيد ووصؼ مما وجيتو إليو النيابة العامة مف اتيامات ، وبطالف التحقيقات التي أجريت معو 

حاطتو باالتياـ المسند إليو وسؤالو عمف يستشيد  لعدـ سؤالو عما إذا كاف لديو محاـ مف عدمو وا 
بيـ واستكتابو في غيبة محاميو والتحقيؽ معو وحبس احتياطيًا باسـ مغاير السمو الحقيقي ، 
وعمى دفاع األوؿ بأف ما تـ مف كشط ليس فيو مخالفة لمحقيقة إذ كاف بيدؼ قيد القضايا محؿ 

القضايا االتياـ بأرقاـ جنح لكونيا مخالفات مباني ال يجوز قيدىا بأرقاـ اداري سيما وأف تمؾ 
خطارات الزراعة بما يدؿ اكانت ترسؿ رفؽ كشوؼ لمنيابة الكمية بعد الموافقة عمييا مرفقًا بيا 

عمى صحة القيد وأف رئيس لجنة الفحص قد شيد بتعذر تحديد شخص مف استخرج القضايا مف 
جنح الحفظ وعزي ما وقع مف الطاعف إلي اإلىماؿ والقصور في العمؿ ، وأف إعادة القيد بأرقاـ 

كاف بتعميمات وأوامر مف رؤسائو وكالء النائب العاـ ، وعمى دفاع الطاعف الثالث ببطالف 
جة يالتحقيقات لعدـ توقيع الشيود عمى كؿ صفحة مف التحقيقات وعدـ استكتابو ومواجيتو نت

مو سيو بداللة أنو بادر بالتفتيش عمى أعماليـ فور عمؤ التقرير الفني ، وانتفاء صمتو بما نسب لمر 
بالواقعة وتقديمو مذكرة بما أسفر عنو ذلؾ لممحامي العاـ وتحفظو عمى ممفات القضايا محؿ 
االتياـ وسؤالو كشاىد في شأف ما توصؿ إليو مف مخالفات ، وأف تحرير القيود واألوصاؼ 
ضافة البيانات كاف بتعميمات وأوامر مف وكالء النائب العاـ بموجب طمبات مؤشر مف مدير  وا 

تـ سحبيما مف القضية بعد بدء التحقيؽ في الواقعة بداللة أف أحد األسماء مدرج فعاًل  النيابة
بمحضر الزراعة وصدر بشأنو قرار باإلزالة ، وأف العديد مف األسماء قد تـ تعديميا بمعرفة 

( مف  2القضاة حاؿ نظرىـ القضايا ، كما ىو الحاؿ في تعديؿ االسـ قريف المسمسؿ رقـ ) 
 ويتمسؾ بالطعف بالتزوير في ىذا الشأف ويركف – ...................إلي  ....................
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والتفت عما قدمو مف مستندات متمثمة في خرائط مساحية تثبت  –في إثبات ذلؾ إلي أىؿ الخبرة 
تقع داخؿ الحيز العمراني وكشوؼ استئناؼ أف قطع األرض المقاـ عمييا أعماؿ البناء المخالفة 

قصرت مسئوليتو عف التي النيابة العامة لمقضايا محؿ االتياـ ، والتعميمات العامة لمنيابات 
مراجعة صور األحكاـ التي يعتمدىا عمى حالة نسخ األحكاـ مف مسودة القاضي فقط دوف غيرىا 

عمى نفي االتياـ المسند إليو ، وعمى دفاع مف األحكاـ ، ولـ يعرض لتمؾ المستندات رغـ داللتيا 
الرابع ببطالف تحقيقات النيابة العامة لعدـ إحاطتو عممًا بالتيمة المسندة إليو وأف مدير النيابة قد 
حرر مذكرة نفي فييا توقيعو عمى القضايا محؿ االتياـ ، وأف ما وقع منو مجرد تزوير مفضوح ، 

لعدـ مواجيتو بأقواؿ شيود اإلثبات ، وبانتفاء جريمة وعمى دفاع السادس ببطالف التحقيقات 
التزوير في حقو لخمو أوراؽ الدعوي بما فييا مذكرة البالغ المقدمة مف المحافظ والمذكرات 
المقدمة مف القضاة وأقواؿ أعضاء لجنة الفحص وتقرير قسـ أبحاث التزييؼ والتزوير مف الدليؿ 

يع منسوب زورًا لرئيس المحكمة أو أسباب أحكاـ عمى وجود صور ألسباب أحكاـ مزيمة بتوق
اصطنعيا تغاير ما سطره القاضي ، وعدـ عرض تمؾ المحررات بالتالي عمى بساط البحث 

الخصوـ ، كما لـ يرد عمى أوجو الدفاع األخرى التي أبداىا بجمسات  والمناقشة في حضور
وأعضاء لجنة الفحص بعدـ المحاكمة ومذكرات دفاعو ، وعمى دفاع السابع المؤيد بأقواؿ 

اختصاصو باستخراج صور األحكاـ واقتصار دوره عمى تسميميا لذوي الشأف عقب إصدارىا ، 
واعتمد تاريخ خاطئ لمواقعة ، ولـ يتساند في إدانة الطاعف الخامس إلي دليؿ فني ، وعوؿ عمى 

اف الثاني والسادس عف أدلة ال تؤدي إلي ما رتبو عمييا مف إدانة الطاعنيف الثالث والسادس ، ود
واقعات لـ تحققيا النيابة العامة ولـ ترد بأمر اإلحالة ولـ تثبت بدليؿ فني ، وقضى ببراءتيـ 
والمتيـ الثامف مف تيمة التربح وببراءتيـ مف تيمة التزوير بطريؽ االصطناع مما كاف الزمو 

كما قضى بإدانة الطاعف  ير بطريؽ اإلضافة التي دانيـ بيا ،و القضاء ببراءتيـ مف تيمة التز 
األوؿ بجريمة التزوير بدفتر الشكاوي اإلدارية عيدتو ثـ عاد وقضى ببراءة المتيـ الثامف مف 
تيمة تزوير ذات البيانات بدفتر قيد القضايا عيدتو رغـ تماثؿ المركز القانوني لكؿ منيما ، 

 يييا بالنسبة لممتيميف المقضواستند في اإلدانة إلي ذات األدلة التي أفصح عف عدـ اطمئنانو إل
ببراءتيـ ، وأف المحكمة لـ تحقؽ الدعوي بسماع شيود اإلثبات ، رغـ تأجيميا الدعوي لحضور 
 الشاىديف عماد متولي ومصطفى عزت وفصمت في الدعوي دوف سماعيما ودوف بياف العمة
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مى أقواليـ رغـ عدـ تالوتيا ، ولـ تستجب لطمب الطاعف السابع وآخريف واعتمدت في اإلدانة ع
تشكيؿ لجنة فنية لتحديد دور كؿ متيـ في الدعوي ولـ ترد عميو بما يفنده ، وساوت في العقوبة 
بيف جميع المحكوـ عمييـ رغـ اختالؼ المركز القانوني لكؿ منيـ ، مما يعيب الحكـ ويستوجب 

 نقضو .
 أف كؿ حكـ باإلدانة في قد أوجبت  مف قانوف اإلجراءات الجنائية 131ة حيث إف الماد 
وقعت التي  والظروؼ بيانًا تتحقؽ بو أركاف الجريمة المستوجبة لمعقوبة عمى بياف الواقعة يشتمؿ
وكاف يبيف مما سطره  ، المتيـ المحكمة ثبوت وقوعيا مف منيا تستخمصا التياألدلة و فييا 

التي داف ة التزوير ميالحكـ أنو بيف واقعة الدعوى بما تتوافر بو كافة العناصر القانونية لجر 
الطاعنيف بيا وأورد عمى ثبوتيا في حقيـ أدلة سائغة مف شأنيا أف تؤدى إلى ما رتبو الحكـ 

وجاء بياف واؼ وكاؼ ، وأورد مضموف ومؤدي األدلة التي استند إلييا في اإلدانة في  ،عمييا 
ألدلة عمى نحو يدؿ عمى أنيا محصتيا التمحيص الكافي وألمت بيا إلمامًا المحكمة لاستعراض 

شاماًل يفيد أنيا قامت بما ينبغي عمييا مف تدقيؽ البحث لتعرؼ الحقيقة مما يكوف معو منعي 
 في غيرى وأدلتيا الدعو  اتقعاشابو الغموض واإلبياـ وعدـ اإللماـ بو  الحكـ الطاعنيف بأف

الثابت بمحاضر جمسات المحاكمة التي مثؿ بيا الطاعنوف . لما كاف ذلؾ ، وكاف  ومػػػػػػػػػػػػػػمح
والمدافعيف عنيـ أف المحكمة قامت بفض اإلحراز ، فغدت محتوياتيا معروضة عمى بساط 

حررات المزورة التي البحث والمناقشة بالجمسة ، وكاف ال سند إللزاـ المحكمة بأف تثبت ماىية الم
تحتوي عمييا اإلحراز ومضمونيا بمحضر جمسة المحاكمة وقي مدونات الحكـ فإف ما يثيره 
الطاعنوف في ىذا الشأف يكوف غير مقبوؿ ، ىذا فضاًل عف أف الحكـ المطعوف فيو قد عيف 
و المحررات المزورة وأوضح ما انطوت عميو مف بيانات تغاير الحقيقة ػ خالفًا لما بزعم

نوف ػ ومف ثـ فإف النعي بإغفاؿ بياف مضموف المحررات المزورة يكوف في غير محمو . ػػػػػػػػالطاع
لما كاف ذلؾ ، وكاف التزوير قد وقع باألغمفة الثابت بيا قيود وأوصاؼ القضايا وذلؾ بإضافة 
عبارات وأسماء متيميف عمى خالؼ الحقيقة واصطناع صور أحكاـ ليس ليا أصؿ باألوراؽ 

ثبات أسباب مخالفة بيا نسبت زورًا إلي القضاو  ا ػووضع بصمة خاتـ شعار الجميورية عميي ةا 
ر . ػػػػػػػػػػػكصور مطابقة لألصؿ ، فإف ذلؾ كاؼ في بياف الطريقة التي اتبعت في ارتكاب التزوي

 لما كاف ذلؾ ، وكاف ال يمـز أف يتحدث الحكـ صراحة واستغالاًل عف كؿ ركف مف أركاف جريمة
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استعمالو في  التزوير في األوراؽ الرسمية حتى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء
الغرض الذي مف أجمو غيرت الحقيقة وليس أمرًا الزمًا التحدث صراحة واستغالاًل في الحكـ عف 
توافر ىذا الركف ما داـ قد أورد مف الواقعات ما يشيد لقيامو ، وكاف مؤدي ما أورده الحكـ أف 

القضايا عمى خالؼ  الطاعنوف قاموا بإضافة عبارات وأسماء لمقيود واألوصاؼ المثبتة عمى أغمفة
الحقيقة واصطناع صور أحكاـ ونسبتيا زورًا لمقضاة المختصيف ووضع بصمة خاتـ شعار 
الجميورية عمييا وتسميميا لذوي الشأف يمـز عنو أف يتوافر في حقيـ ركف العمـ بتزوير المحررات 

قصد الجنائي التي أسند إلييـ تزويرىا ، ومع ذلؾ فإف الحكـ قد أفاض في الحديث مف توافر ال
في حؽ الطاعنيف ودلؿ عميو تدلياًل سائغًا ومقبواًل ، والمحكمة غير ممزمة مف بعد بتعقب 
الطاعنيف في كؿ جزئية مف مناحي دفاعيـ الموضوعي إذ في اطمئنانيا إلي األدلة التي عولت 

يا دوف أف عمييا ما يفيد اطراحيا جميع االعتبارات التي ساقيا الدفاع لحمميا عمى عدـ األخذ ب
تكوف ممزمة ببياف عمة اطراحيا إياىا ، ومف ثـ فإف منعي الطاعنيف في ىذا الصدد يكوف غير 

مف قانوف العقوبات  61سديد ، ىذا فضاًل عف أنو مف المقرر أف طاعة الرئيس بمقتضي المادة 
لو مف ال تمتد بأي حاؿ إلي ارتكاب الجرائـ ، وأنو ليس عمى المرؤس أف يطبع األمر الصادر 

رئيسو بارتكاب فعؿ يعمـ ىو أف القانوف يعاقب عميو ، ومف ثـ فإف تمسؾ الطاعنيف بأف البيانات 
المضافة كانت بناء عمى تكميؼ مف وكالء النيابة المختصيف يكوف دفاعًا قانونيًا ظاىر البطالف 

حكـ المطعوف لما كاف ذلؾ وكاف الوبعيدًا عف محجة الصواب مما ال يستأىؿ مف المحكمة ردًا . 
التزوير فال وجو لما يثيره الطاعناف الثاني في فيو لـ يؤاخذ أيًا مف الطاعنيف عف جريمة االشتراؾ 

اف ػػػػػػػػػػػالجريمة . لما كفي استظيار عناصر االشتراؾ في والرابع في أسباب طعنيما مف قصوره 
الحكـ بحيث ينبئ كؿ دليؿ  اعتمد عميياالتي ذلؾ ، وكاف مف المقرر أنو ال يشترط في األدلة 

المواد الجنائية متساندة يكمؿ بعضيا في منيا ويقطع في كؿ جزئية مف جزئيات الدعوى إذ األدلة 
فال ينظر إلى دليؿ بعينو لمناقشتو عمى حدة دوف  يبعضًا ومنيا مجتمعة تتكوف عقيدة القاض

ى ما قصده الحكـ منيا مجموعيا كوحدة مؤدية إل ياألدلة بؿ يكفى أف تكوف األدلة فباقي 
الدليؿ أف يكوف في اكتماؿ اقتناع المحكمة واطمئنانيا إلى ما انتيت إليو ، وال يشترط في ومنتجة 

صريحًا دااًل بنفسو عمى الواقعة المراد إثباتيا بؿ يكفى أف يكوف استخالص ثبوتيا عف طريؽ 
 ج عمى المقدمات ، وأف وزفاالستنتاج مما تكشؼ لممحكمة مف الظروؼ والقرائف وترتيب النتائ
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أقواؿ الشيود وتقديرىا مرجعو إلي محكمة الموضوع تنزلو المنزلة التي تراىا وتقدره التقدير الذي 
تطمئف إليو بغير معقب ، ومتي أخذت بشيادتيـ فإف ذلؾ يفيد أنيا أطرحت جميع االعتبارات 

قضائيا عمى  قوؿ ا الدفاع عمى حمميا عمى عدـ األخذ بيا ، ولممحكمة التعويؿ في ساقيالتي 
الشاىد في أي مرحمة مف مراحؿ الدعوي ، ولو خالفت قواًل آخر لو أو الشاىد آخر دوف بياف 
العمة إذ يرجع األمر في ذلؾ كمو إلي اطمئنانيا إلي ما تأخذ بو دوف ما تعرض عنو ، وأف 

ورقة مكتوبة أثناء أدائو الشيادة أمر يقدره القاضي حسب طبيعة الدعوي ، وأف استعانة الشاىد ب
ززة ػػػػػػػػمف حؽ المحكمة أف تعوؿ في تكويف عقيدتيا عمى ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارىا مع

لما ساقتو مف أدلة وليا في سبيؿ ذلؾ أف تجزئ ىذه التحريات فتأخذ ما تطمئف إليو مما تراه 
حقيقة وتطرح ما عداه ، وكاف جماع ما أورده الحكـ مف األدلة والقرائف التي اطمأنت مطابقًا لم

في المحكمة إلييا يسوغ ما رتبت عميو ويصح استدالؿ الحكـ بو عمى ثبوت جريمة التزوير 
المحررات الرسمية في حؽ الطاعنيف ، ومف ثـ فإف منعاىـ في ىذا الشأف ال يعدو أف يكوف 

تقدير الدليؿ وفي سمطة محكمة الموضوع في وزف عناصر الدعوي واستنباط  جداًل موضوعيًا في
معتقدىا وىو ما ال يجوز إثارتو أماـ محكمة النقض . لما كاف ذلؾ ، وكاف ال يعيب الحكـ أف 
يحيؿ في إيراد أقواؿ الشيود إلي ما أورده مف أقواؿ شاىد آخر ، ما دامت متفقة مع ما استند 

عدـ  –عمى فرض صحة ما يثيره الطاعنوف  –كاف ال يقدح في سالمة الحكـ إليو الحكـ منيا ، و 
اتفاؽ أقواؿ شاىدي اإلثبات الرابع والخامس في بعض تفاصيميا ما داـ الثابت أنو حصؿ أقواليما 
بما ال تناقض فيو ولـ يورد تمؾ التفصيالت أو يركف إلييا في تكويف عقيدتيا ، ومف ثـ فإف 

في ما كاف ذلؾ ، وكاف مف المقرر أف الخطأ ىذا الشأف ال يكوف مقبواًل . لعمي الحكـ في النعي 
خمصت إلييا ، التي عقيدة المحكمة في اإلسناد الذى يعيب الحكـ ىو الذى يقع فيما ىو مؤثر 

وكاف ما يثار مف أف الحكـ نسب إلي شاىد اإلثبات األوؿ أف المتيـ تعمد ارتكاب المخالفات 
واؿ ػػػػػػػػػػقد ورد بشأف أق –بفرض وقوع الحكـ في ىذا الخطأ  –المسندة عمى خالؼ الثابت بأقوالو 

داللو ما داـ تحري ىذا لـ تكف جوىر الواقعة التي اعتنقتيا ، وال أثر ليا في منطؽ الحكـ واست
القصد واستخالصو أمر موكوؿ لممحكمة دوف الشيود سواء ورد ذلؾ بأقواليـ أو لـ يرد . لما كاف 
ذلؾ ، وكاف ال يجدي الطاعف الثاني ما يثيره مف خطأ الحكـ فيما نقمو عف تقرير قسـ أبحاث 

 متيـ األوؿ في محو قرارات التزييؼ والتزوير مف وقوع تزوير بجدوؿ الجنح عيدتو واشتراكو مع ال
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ضافتو بخط يده بمداد أزرؽ جاؼ في  النيابة العامة الصادرة بحفظ القضايا المقيدة اداري ، وا 
ما داـ لـ يؤاخذه بالتزوير  –بفرض صحتو  –ظرؼ كتابي الصؽ بيانات مغايرة بأحد القضايا 

نما أخذه بجريمة التزوير بطريؽ اإلضافة في القيود  في جدوؿ الجنح أو االشتراؾ في التزوير وا 
واألوصاؼ المثبتة عمى عدة قضايا بخالؼ القضية التي عاب عمى الحكـ خطأه فيما نقمو عف 

ضًا ما يثيره بشأف خطأ الحكـ التقرير بشأنيا . لما كاف ذلؾ ، وكماف ال يجدي الطاعف الرابع أي
فيما نقمو عف مذكرة القاضي ناصر حسف يوسؼ بشأف التزوير بطريؽ االصطناع في صور 

ما داـ أف الحكـ قد دانو بجريمة التزوير باإلضافة في القيود  –عمى فرض حصولو  –األحكاـ 
ي اإلسناد في ىذا واألوصاؼ وأوقع عميو عقوبتيا ، ومف ثـ فإنو ينحسر عف الحكـ قالو الخطأ ف

ة ػػػػػػػػػػػالخصوص . لما كاف ذلؾ ، وكاف األصؿ أف األمر بعدـ وجود وجو إلقامة الدعوي الجنائي
ال تكوف لو حجية بالنسبة لجميع المساىميف في الفعؿ إال إذا كاف مبنيًا عمى أسباب عينية 

نًا ، أما إذا كاف األمر مبنيًا كثبوت أف الجريمة لـ تقع أصاًل أو أف الواقعة غير معاقب عمييا قانو 
عمى أحواؿ خاصة بأحد المساىميف دوف اآلخريف ، فإنو ال يجوز حجية إال في حؽ مف صدر 

ذ كاف البيف مف الحكـ  أف األمر  –ويسمـ بو الطاعنوف في أسباب طعنيـ  –لصالحو ، وا 
لة قبؿ المتيميف الصادر بعدـ وجود وجو إلقامة الدعوي الجنائية إنما صدر لعدـ كفاية األد

آخريف ، فإف األمر في ىذه الحالة يكوف قائمًا عمى أسباب خاصة وال يجوز حجية في حؽ 
ذ التـز الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر فإنو يكوف قد أصاب صحيح القانوف  الطاعنيف ، وا 

ت جدية التحرياويضحي منعي الطاعنيف في ىذا الصدد غير سديد . لما كاف ذلؾ ، وكاف تقدير 
سالمة اقتنعت بوالتي ليا متي يوكؿ األمر فييا محكمة الموضوع التي مف المسائؿ الموضوعية 
أف تعوؿ في تكويف عقيدتيا  –كما ىو الحاؿ في الدعوى المطروحة  –ىذه التحريات وصحتيا 

عمى ما جاء بيا باعتبارىا معززة لما ساقتو مف أدلة ، وال محؿ لالستناد إلي عدـ إفصاح 
عف مصدر تحرياتو في القوؿ بعدـ جديتيا ، ومف ثـ فإف ما ينعاه الطاعنوف مف خطأ الضابط 

ـ ػػػػػػػػػػػػػػػػالحكـ في الرد عمى الدفع بعدـ جدية التحريات ال يكوف مقبواًل . لما كاف ذلؾ ، وكاف الحك
القبض عمى  لـ يستند في اإلدانة إلي دليؿ مستمد مف أقواؿ الطاعنيف بتحقيقات النيابة العامة أو

نما أقاـ قضاءه عمى الدليؿ المستمد مف أقواؿ شيود اإلثبات ،  الطاعف الثاني المدعي ببطالنو وا 
 وما ثبت مف المذكرة المقدمة مف مدير نيابة مركز دمياط والسادة قضاة المحكمة وتقرير قسـ
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وتقرير المجنة المشكمة لفحص الدعوي ، ومف ثـ فإف ما يثيره الطاعنوف أبحاث التزييؼ والتزوير 
بشأف خطأ الحكـ في الرد عمى الدفع ببطالف االستجواب وعدـ الرد عمى الدفع ببطالف أمر 
القبض عمى الطاعف الثاني ال يكوف لو محؿ ، ىذا فضاًل عف أف التعديؿ الذي أدخمو 

مف قانوف اإلجراءات الجنائية مف أنو " ... إذا لـ يكف لممتيـ  324مادة رع بنص الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمش
محاـ أو لـ يحضر محاميو بعد دعوتو وجب عمى المحقؽ مف تمقاء نفسو أف يندب لو محاميًا " 

 5/7/2116المنشور بالجريدة الرسمية في  2116لسنة  345قد صدر بموجب القانوف رقـ 
ومف ثـ فال محؿ لمتمسؾ  –أي بعد استجواب الطاعنيف  –نشره والمعموؿ بو مف اليوـ التالي ل

سالفة الذكر عمى الواقعة بعد تعديميا ، لما ىو مقرر مف أف كؿ  324بإعماؿ أحكاـ المادة 
دعوى عمى مقتضى قانوف معيف يعتبر صحيحًا ولو صدر بعد ذلؾ قانوف يمغيو أو في إجراء يتـ 

قض قد استقر عمى اعتبار اإلحالة مف مراحؿ التحقيؽ وكاف قضاء الن ،يعدلو . لما كاف ذلؾ 
وأف المحكمة ىي جية التحقيؽ النيائي ويجوز لممتيـ أف يطمب منيا استكماؿ ما فات النيابة 
بداء دفاعو بشأنيا أماميا ، فإنو ال محؿ لمقوؿ بوجود ضرر  العامة مف إجراءات التحقيؽ وا 

ال ترتب عمى ال بطالف إعادة الدعوي إلي جية التحقيؽ مف بعد يستدعي بطالف أمر اإلحالة وا 
اتصاليا بالمحكمة وىو غير جائز ، ومف ثـ فإف الحكـ المطعوف فيو إذ أطرح الدفع ببطالف أمر 
اإلحالة يكوف قد أصاب صحيح القانوف وال وجو لمنعي عميو في ىذا الخصوص . لما كاف ذلؾ ، 

الثاني ولئف دفع بقصور ة أف الطاعف المحاكم اتضر جمسامح وكاف البيف مف االطالع عمى
تحقيقات النيابة العامة لمعجمة فييا وتوجيو اتيامات لو لـ يشمميا أمر اإلحالة إال أنو لـ يطمب 
مف المحكمة اتخاذ إجراء معيف في ىذا الخصوص ، ولـ يثر شيئًا بخصوص ما يدعيو مف وجود 

حاطتو عممًا مخالفات شابت إجراءات التحقيؽ لعدـ سؤالو عما إذا كا ف لديو محاـ مف عدمو وا 
باالتياـ المسند إليو وسؤالو عمف يستشيد بيـ واستكتابو في غيبتو محاميو والتحقيؽ معو وحبسو 
باسـ مغاير السمو الحقيقي ، وأف الطاعف الثالث لـ يثر شيئًا بخصوص بطالف التحقيقات لعدـ 

ومواجيتو نتيجة التقرير الفني ، وأف  توقيع الشيود عمى كؿ صفحة مف التحقيؽ وعدـ استكتابو
الطاعف الرابع لـ يدفع ببطالف التحقيقات لعدـ إحاطتو عممًا باالتياـ المسند إليو ، وأف الطاعف 
السادس لـ يثر شيئًا بخصوص ما يدعيو مف عدـ مواجيتو بأقواؿ شيود اإلثبات ، فإنو ال يحؽ 

 إذ ىو ال يعدو أف يكوف تعييبًا لإلجراءات ليـ أف يثيروا شيئًا مف ذلؾ أماـ محكمة النقض ،
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السابقة عمى المحاكمة مما ال يصح أف يكوف سببًا لمطعف عمى الحكـ ، وال يعيبو إف أغفؿ الرد 
العقاب عمى ما أثير منو . لما كاف ذلؾ ، وكاف مف المقرر أف الحقيقة التي يحمييا القانوف ب

عمى التزوير ىي الحقيقة التي يدؿ عمييا المظير القانوني لممحرر ، أي التي تتعمؽ بيا الثقة 
العامة ال الحقيقة المطمقة ، ويترتب عمى ذلؾ أنو يجوز قانونًا أف تقع جريمة التزوير بناء عمى 

ة المطمقة ، تغيير الحقيقة في محرر ولو أدي ىذا التغيير إلي مطابقة مضموف المحرر لمحقيق
ىو أنو بصفتو المسئوؿ عف  –عمى ما أثبتو الحكـ  –وكاف مف ضمف ما قاـ بو الطاعف األوؿ 

قضية متعمقة  215جدوؿ قيد الشكاوي اإلدارية أزاؿ قرارات النيابة العامة بالحفظ إداريًا لعدد 
منيا  بمخالفات بناء مستخدمًا في ذلؾ سائؿ التصحيح بقصد الطمس واإلخفاء وأضاؼ بدالً 

عبارة " لـ يستمر " حيث تـ قيدىا برقـ جنح في ظرؼ كتابي الصؽ ، مما ترتب عميو مخالفة 
ر ر الحقيقة التي صدر بيا المحرر الرسمي ليكوف حجة عمى الكافة بما أثبت فيو ، وكاف مف المق

ة أف مجرد تغيير الحقيقة بطريؽ الغش بالوسائؿ التي نص عمييا القانوف في األوراؽ الرسمي
تتحقؽ معو جريمة التزوير بصرؼ النظر عف الباعث عمى ارتكابيا متي كاف المقصود بو تغيير 
مضموف المحرر بحيث يخالؼ حقيقتو النسبية ، كما صدرت مف الموظؼ الرسمي المختص 
بإصداره وبدوف أف يتحقؽ ضرر خاص يمحؽ شخصًا بعينو مف وقوعيا ، ألف ىذا التغيير 

ج عنو حتمًا احتماؿ حصوؿ ضرر بالمصمحة العامة ، إذ يترتب عمى العبث بالورقة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػينت
الرسمية الفض مما ليا مف القيمة في نظر الجميور باعتبارىا بما يجب بمقتضي القانوف تصديقو 

دفاعو بأف ما تـ مف كشط بجدوؿ قيد القضايا  فيواألخ بما فيو ، وكاف ما يثيره الطاعف األوؿ 
يس فيو مخالفة لمحقيقة ال يعدو أف يكوف دفاعًا قانونيًا ظاىر البطالف ال تمتـز المحكمة اإلدارية ل

بعد ما سمؼ  –بالرد عميو طالما أف ثبوت صحة وجوب قيد القضايا بأرقاـ جنح ليس مف شأنو 
أف تنتفي بو جريمة التزوير في المحرر الرسمي المسندة إليو ، ويكوف نعيو في ىذا  –إيراده 
غير سديد . لما كاف ذلؾ ، وكاف البيف مف محاضر جمسات المحاكمة أف الطاعف الثالث  الصدد

أو المدافع عنو لـ يثر شيئًا قياـ مدير النيابة بسحب الطمبات التي تمت اإلضافة بناء عمييا فإف 
منعاه في ىذا الصدد يكوف غير مقبوؿ ، لما ىو مقرر مف أف قعود المتيـ عف إبداء دفاعو 

عي أماـ محكمة الموضوع يحوؿ بينو وبيف إبدائو أماـ محكمة النقض لما يحتاجو الموضو 
 ف تحقيؽ يخرج عف وظيفتيا . لما كاف ذلؾ ، وكاف مف المقرر أف تقدير آراء الخبراءػػػػػػػػػػػػػػػػػم
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والفصؿ فيما يوجو إلى تقاريرىـ مف مطاعف مرجعو إلى محكمة الموضوع التي ليا كامؿ الحرية 
في تقدير القوة التدليمية لتقرير الخبير شأنو في ىذا شأف سائر األدلة فميا مطمؽ الحرية في األخذ 

ذ كانت  بما تطمئف إليو منيا وااللتفات عما عداه وال تقبؿ مصادرة المحكمة في ىذا التقدير ، وا 
المحكمة قد اطمأنت في حدود سمطتيا التقديرية إلي ما ورد بتقرير قسـ أبحاث التزييؼ والتزوير 
واستندت إلي رأيو الفني مف أف الطاعف الثالث ىو المحرر لألسماء المضافة والمعدلة الموضحة 

أماـ محكمة  بالتقرير فإنو ال يجوز مجادلة المحكمة في ىذا الشأف وال مصادرة عقيدتيا فيو
طالع عمى محاضر جمسات المحاكمة أف الطاعف الالنقض . لما كاف ذلؾ ، وكاف الثابت مف ا

الثالث أو المدافع عنو لـ يطمب إجراء تحقيؽ معيف أو إعادة المأمورية لمخبير لتحقيؽ دفاعو 
يس لو أف ينعي الذي يثيره بوجو النعي ينعي كتابة األسماء المضافة والمعدلة والمبينة بالتقرير فم

عمى المحكمة قعودىا عف القياـ بإجراء تحقيؽ لـ يطمب ولـ تر ىي حاجة إلجرائو ، وال يحؿ لو 
أف يثير ىذا الجدؿ ألوؿ مرة أماـ محكمة  –وقد قعد عف المنازعة في التقرير الفني  –مف بعد 

محؿ . لما كاف  النقض ، ومف ثـ فإف النعي عمى الحكـ بدعوي اإلخالؿ بحؽ الدفاع ال يكوف لو
ذلؾ ، وكاف ال يجدى الطاعف الثالث باقي ما يثيره في أسباب طعنو بالنسبة إلي جريمة التزوير 
في المحررات الرسمية باصطناع صور األحكاـ الرسمية محؿ االتياـ ، ما داـ أف الحكـ لـ يوقع 

ت الحكـ توافرىا في والتي أثب –عنيا وعف جريمة التزوير في المحررات الرسمية بطريؽ اإلضافة 
إال عقوبة واحدة ىي السجف المشدد  –حقو وسمـ مف العوار الذى نعاه الطاعف المذكور بشأنيا 

مف قانوف العقوبات وىي عقوبة مقررة لتمؾ  12لمدة خمس سنوات وذلؾ بالتطبيؽ لحكـ المادة 
مصمحة فيما ينعاه في الجرائـ التي يبقي الكـ محمواًل عمييا ، ومف ثـ فال يكوف لمطاعف الثالث 
أف تستخمص مف أقواؿ ىذا الخصوص . لما كاف ذلؾ ، وكاف مف المقرر أف لمحكمة الموضوع 

عمى بسػاط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما  وسائر العناصر المطروحػػة الشيود
مستندًا إلى  يؤدى إليو اقتناعيػا وأف تطرح ما يخالفيا مػف صور أخرى ماداـ استخالصيا سائغاً 

فإف ما يثيره الطاعناف األوؿ والثالث أدلة مقبولػة فػى العقؿ والمنطؽ وليا أصميػا فى األوراؽ ، 
مف أف الواقعة ال تعدو أف تكوف مجرد مخالفة لمتعميمات اإلدارية وال تشكؿ الجرائـ التي دانيما 

جداًل موضوعيًا ال يثار لدي الحكـ بيا يعد منازعة في صورة الواقعة التي اعتنقتيا المحكمة و 
 محكمة النقض . لما كاف ذلؾ ، وكاف دفاع الطاعنيف األوؿ والثالث بأنيما ال مصمحة ليما في
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التزوير إنما يتصؿ بالباعث عمى ارتكاب الجريمة وىو ليس مف أركانيا أو عناصرىا فإنو ال يناؿ 
مف سالمة الحكـ عدـ تحقيؽ المحكمة لو . لما كاف ذلؾ ، ولئف كاف مف المقرر أف التزوير في 

اب المحررات والتقميد في األختاـ ، إذا كاف ظاىرًا بحيث ال يمكف أف ينخدع بو أحد ، فال عق
عميو إلنعداـ الضرر ، إال أف إثارة ذلؾ ألوؿ مرة أماـ محكمة النقض غير جائزة ما لـ تكف 
ذ خمت محاضر الجمسات والحكـ مف تمسؾ الطاعف الرابع بيذا  مدونات الحكـ ظاىره ، وا 

مر ألوؿ اع ، كما خمت مدونات الحكـ مما يرشح لقيامو فإنو ال يقبؿ منو أف يثير ىذا األػػػػػػػػػػػػػػالدف
مرة أماـ ىذه المحكمة ألف تمحيصو يتطمب تحقيقًا تنحسر عنو وظيفتيا . لما كاف ذلؾ ، وكاف 
ال يشترط في جريمة تزوير المحررات الرسمية أف تصدر فعاًل مف الموظؼ المختص بتحرير 

 يؿذلـ ت والورقة ، بؿ يكفى أف تعطي ىذه الورقة المصطنعة شكؿ األوراؽ الرسمية ومظيرىا ول
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبتوقيع ، ويكفي في ىذا المقاـ أف تحتوي الورقة عمى ما يفيد تدخؿ الموظؼ في تحريرى

ذ كاف الحكـ قد أثبت أف صور  بما يوىـ أنو الذي باشر إجراءاتيا في حدود اختصاصو ، وا 
رة بخاتـ شعار األحكاـ الصادرة في القضايا موضوع االتياـ مزورة بطريؽ االصطناع ومميو 

الجميورية ، فإف ىذا حسبو إثباتًا لقياـ الجريمة ويضحي ما يثيره الطاعف السادس في ىذا 
الخصوص غير مقبوؿ . لما كاف ذلؾ ، وكاف عدـ وجود المحرر المزور ال يترتب عميو حتمًا 

ر ، عدـ ثبوت جريمة التزوير ، إذ األمر في ذلؾ مرجعو إلي قياـ الدليؿ عمى حصوؿ التزوي
ولممحكمة أف تكوف عقيدتيا في ذلؾ بكؿ طرؽ اإلثبات ، طالما أف القانوف الجنائي لـ يحدد 
طرؽ إثبات معينة في دعاوي التزوير ، ولما كاف الحكـ قد خمص في منطؽ سائغ وتدليؿ مقبوؿ 

صور طبؽ األصؿ ألحكاـ صادرة بالبراءة في قضايا مخالفات البناء مزورة عمى  –إلي وجود 
نحو ما أورده في بياف مؤدي تقرير المجنة المشكمة لمراجعة أعماؿ الطاعنيف وأف الطاعف 
السادس بصفتو أميف سر بمحكمة مركز دمياط الجزئية قد ارتكب ىذا التزوير بطريؽ 

في أف ما أورده الحكـ مف أدلة ليا معينيا الصحيح في  ىطاعف ال يمار ناع ، وكاف الػػػػػػػػػػػػاالصط
األوراؽ ، فإف ما يثيره الطاعف المذكور في ىذا الخصوص وفي تعذر عرض الصور طبؽ 
األصؿ لألحكاـ المزورة عمى بساط البحث والمناقشة ال يكوف مقبواًل . لما كاف ذلؾ ، وكاف 

التزوير باإلضافة التي داف بيا الطاعنيف اآلخريف ، ومف  الحكـ لـ يدف الطاعف السادس بجريمة
 ثـ فإف ما يثيره في ىذا الشأف يكوف واردًا عمى غير محؿ . لما كاف ذلؾ ، وكاف مف المقرر أف
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ًا بوجيو بحيث تفصيؿ أسباب الطعف ابتداء مطموب عمى وجو الوجوب تحديدًا لمطعف وتعريف
يتيسر لممطمع عميو أف يدرؾ ألوؿ وىمة موطف العيب الذي شاب الحكـ ، وكاف الطاعف السادس 

التي ينعي عمى الحكـ عدـ الرد عمييا حتي يتضح  ىلـ يكشؼ عف أوجو الدفاع والدفوع األخر 
، وكاف  مدي أىميتيا في الدعوي فإف ما يثيره في ىذا الصدد ال يكوف مقبواًل . لما كاف ذلؾ

الحكـ المطعوف فيو قد داف الطاعف السابع بجريمة التزوير باإلضافة في محررات رسمية ىي 
األغمفة الثابت بيا قيود وأوصاؼ القضايا ولـ يدنو بجريمة تزوير صور األحكاـ بطريؽ 
االصطناع ولـ يكف منيما بشئ مف ذلؾ فإنو ال يجديو ما يثيره مف إغفاؿ المحكمة الرد عمى 

بفرض  –و بشأنيا . لما كاف ذلؾ ، وكاف مف المقرر أف خطأ الحكـ في تاريخ الواقعة دفاع
ال يؤثر في سالمتو ما داـ أف ىذا التاريخ ال يتصؿ بحكـ القانوف فييا ، وما داـ  –حصولو 

الطاعف لـ يدع أف الدعوي الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، فإف ما يثيره الطاعف الثالث في 
خالفًا لما يقوؿ بو  –يكوف في غير محمو . لما كاف ذلؾ ، وكاف البيف مف الحكـ أنو ىذا الشأف 

اتخذ مف تقرير قسـ أبحاث التزييؼ والتزوير المقدـ في الدعوي دلياًل قبمو  –الطاعف الخامس 
عمى مقارفتو جريمة التزوير التي دانو بيا ، فإف نعيو عمى الحكـ في ىذا المنحي يكوف غير 

ما كاف ذلؾ ، وكانت الواقعة المادية المبينة بأمر اإلحالة مطروحة بالجمسة وىي صحيح . ل
بذاتيا الواقعة التي دارت عمييما المرافعة ولـ تجر المحكمة تعدياًل في وصؼ لتيمة فإف ما يثيره 
الطاعناف الثاني والسادس مف دعوي اإلخالؿ بحؽ الدفاع يكوف في غير محمو . لما كاف ذلؾ ، 

 تناقض بيف تبرئة الطاعنيف مف تيمة التربح وبيف إدانتيـ في تيمة التزوير الختالؼ وكاف ال
، ولما أثبتو الحكـ مف اقترافيـ الجريمة التي  ىطبيعة كؿ منيما ومقوماتيا عف الجريمة األخر 

، دانيـ بيا بناء عمى ما ساقو مف الشواىد والبيانات الواردة في المساؽ المر ذكره . لما كاف ذلؾ 
يقع بيف أسبابو بحيث ينفى ويبطمو ىو الذي يعيب الحكـ وكاف مف المقرر أف التناقض الذي 

مفاد ما أورده األمريف قصدتو المحكمة ، وكاف  ما أثبتو البعض اآلخر وال يعرؼ أيبعضيا 
الحكـ في مدوناتو مف أسباب بني عمييا قضاءه ببراءة الطاعنيف مما نسب إلييـ مف التزوير في 

ود واألوصاؼ بطريؽ االصطناع ىو أف تمؾ المحررات تقتصر إلي الحجية لعدـ التوقيع القي
عمييا مف وكيؿ النيابة المختص ، وكاف ما أورده الحكـ مف ذلؾ ال يتعارض مع أثبتو في حؽ 

 مف ارتكابيـ جريمة التزوير في محررات رسمية قائمة فعاًل بطريؽ –عدا السادس  –الطاعنيف 
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وكاف ال مصمحة لمطاعنيف في النعي عمى الحكـ في  –عمى النحو السابؽ بيانو  –اإلضافة 
خصوص أحد أوصاؼ جريمة التزوير التي نسبت إلييـ إذ قضي ببراءتيـ منيما ، ومف ثـ فإف 

وص . لما كاف ذلؾ ، قالو التناقض والتخاذؿ تنحسر عف الحكـ المطعوف فيو في ىذا الخص
وكاف مف المقرر أف تقدير األدلة بالنسبة لكؿ متيـ مف شأف محكمة الموضوع وحدىا وىي حرة 
في تكويف عقيدتيا حسب تقديرىا تمؾ األدلة واطمئنانيا إلييا بالنسبة إلي متيـ وعدـ اطمئنانيا 

ذ كاف الحكـ المطعوف فيو قد أفصح عف اطمئنانو لألد لة التي داف الطاعنيف إلي متيـ آخر ، وا 
عمى مقتضاىا فال يعيبو مف بعد أف يقضي ببراءة المتيميف اآلخريف استنادًا لألسباب التي 

ا ، ومف ثـ فإف ما يثيره الطاعنوف في ىذا الصدد يكوف في غير محمو . لما كاف ذلؾ ، ػأوردى
تالوة الشيادة السابؽ مف قانوف اإلجراءات الجنائية قد خولت المحكمة تقرير  289وكانت المادة 

ـ ػػػػػػػػػػػػػػػإبداؤىا في التحقيؽ االبتدائي أو محضر جمع االستدالالت أو أماـ الخبير إذا ما قبؿ المتي
وال يحوؿ عدـ سماعيـ أماميا مف أف تعتمد في حكميا  –أو المدافع عنو ذلؾ صراحة أو ضمنًا 

ذ كاف الثابت بمحضر جمسة  عمى أقواليـ ما دامت مطروحة عمى بساط البحث في الجمسة ، وا 
المرافعة الختامية أف النيابة والمدافعيف عف الطاعنيف جميعًا اكتفوا بتالوة أقواؿ الشيود الواردة 

واختتميا بطمب البراءة ، ومف ثـ فإنو ال تثريب عمى  بالتحقيقات ومضي الدفاع في مرافعتو
المحكمة إف ىي قضت في الدعوي دوف سماع شيود اإلثبات ، ىذا فضاًل عف أف القرار الذي 
تصدره المحكمة في مجاؿ تجييز الدعوي وجمع األدلة ال يعدو أف يكوف قرارًا تحضيريًا ال تتولد 

نفيذه صونًا ليذه الحقوؽ فميس بذي شأف أف تكوف عنو حقوؽ لمخصوـ توجب حتمًا لمعمؿ عمى ت
ىي التي قررت مف تمقاء نفسيا التأجيؿ لسماع بعض شيود اإلثبات ثـ عدلت عف قرارىا ، ومف 
ثـ فإف نعي الطاعف السادس في ىذا الصدد ال محؿ لو . لما كاف ذلؾ ، وكاف األصؿ طبقًا 

جراءات الطعف أماـ محكمة النقض بشأف حاال 3959لسنة  57مف القانوف رقـ  11لممادة  ت وا 
أف اإلجراءات قد روعيت فال يجوز لمطاعف السادس أو يدحض ما ثبت بمحضر الجمسة مف أف 
النيابة والدفاع اكتفيا بتالوة أقواؿ الشيود الواردة بالتحقيقات ، وأف المحكمة أمرت بتالوتيا 

يفعمو ، فإنو ال يقبؿ منو ما يثيره في ىذا  يت ، إال بالطعف بالتزوير ، وىو ما لـػػػػػػػػػػػػػػوتم
الخصوص . لما كاف ذلؾ ، وكانت محاضر جمسات المحاكمة خموًا مما يفيد أف الطاعف السابع 
 طمب مف المحكمة ندب لجنة خبراء المراجعة أعماؿ الطاعنيف ، فإنو ال يجوز لو أف ينعي عمى
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المحكمة قعودىا عف إجراء تحقيؽ لـ يطمبو منيا ولـ تر ىي موجبًا إلجرائو . لما كاف ذلؾ ، 
وكاف مف المقرر أف تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونًا وتقدير مناسبة لمعقوبة بالنسبة إلي 
كؿ متيـ ىو مف اطالقات محكمة الموضوع دوف معقب ودوف أف تسأؿ حسابًا عف األسباب 

تي مف أجميا أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأتو ، فإف ما يثيره الطاعف السابع ال يكوف مقبواًل . ػال
لما كاف ما تقدـ ، فإف الطعف برمتو يكوف عمى غير أساس متعينًا رفضو موضوعًا . لما كاف 

عمى  مف قانوف العقوبات ليستا مف مواد العقاب المنطبقة 43/1،2،  41ذلؾ ، وكانت المادتيف 
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالواقعة المطروحة فإف خطأ الحكـ في إيرادىما ضمف المواد التي داف الطاعنيف بمقتضاى

ال يعيبو وحسب محكمة النقض أف تصحح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكـ المطعوف فيو 
دىما الحكـ دوف والمتيف أور مف قانوف العقوبات مف مواد العقاب  43/1،2،  41يحذؼ المادتيف 

مقتضي ، كما تصحح ما ذىب إليو الحكـ خطأ مف توقيع عقوبة الجريمة األشد عماًل بالمادة 
مف قانوف العقوبات عمى الرغـ مف إدانة الطاعنيف جميعًا بجريمة التزوير في محررات  12

 57مف القانوف رقـ  41رسمية بطريقي اإلضافة واالصطناع ، وذلؾ عماًل بنص المادة 
 سالفة الذكر . 3959نة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلس
 

 -ثانيًا " بالنسبة لمطعن المقدم من النيابة العامة :
ف سكت في منطوقو مف القضاء ببراءة   حيث إنو لما كاف الحكـ المطعوف فيو وا 
التربح والتزوير في القيود واألوصاؼ المثبتة  ضدىـ مف األوؿ حتى السابع مف ضمفالمطعوف 

القضايا بطريؽ االصطناع أنو بيف ذلؾ وقضى بو في أسبابو ، ومف ثـ فإف ليذا عمى أغمفة 
الحكـ قوامو المستقؿ وحجيتو فيما قضي بو في ىذا الشأف . لما كاف ذلؾ ، وكاف مف المقرر أف 
تقرير الطعف ىو ورقة شكمية مف أوراؽ اإلجراءات التي يجب أف تحمؿ بذاتيا مقوماتيا األساسية 

سند الوحيد الذي يشيد بصدور العمؿ اإلجرائي ممف صدر عنو عمى الوجو المعتبر باعتبارىا ال
قانونًا فال يجوز تكممة أي بياف فيو بدليؿ خارج عنو غير مستمد منو ، وىو المرجع في تحديد 

ىو الذي  –كما رسمو القانوف  –الجزء المطعوف فيو مف الحكـ ، وأف التقرير بالطعف بالنقض 
يترتب عميو دخوؿ الطعف في حوزة المحكمة واتصاليا بو بناء عمى إفصاح ذوي الشأف عف 
 رغبتو فيو ، وعدـ التقرير بالطعف ال يجعؿ لمطعف قائمة فال تتصؿ بو محكمة النقض وال يغني
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العامة لـ تقرر بالطعف في الحكـ فيما قضي بو مف براءة عنو تقديـ أسباب لو ، وكانت النيابة 
المطعوف ضدىـ السبعة األوؿ مف تيمتي التربح والتزوير في القيود واألوصاؼ بطريؽ 
االصطناع فإف طعنيا في ىذا الخصوص يكوف غير مقبوؿ شكاًل ، وال يغير مف ذلؾ أف تكوف 

 ضاء ما دامت لـ تقرر بالطعف فيو .النيابة العامة قد نصت في أسباب طعنيا عمى ىذا الق
وحيث إف طعف النيابة العامة لباقي المطعوف ضدىـ قد استوفي الشكؿ المقرر في  
 القانوف .
تنعي النيابة العامة عمى الحكـ المطعوف فيو أنو إذ قضي ببراءة المطعوف ضدىـ مف  

قد شابو القصور في التسبيب الثامف حتى الثالث عشر مف جرائـ التربح والتزوير واالشتراؾ فييما 
والفساد في االستدالؿ والخطأ في تطبيؽ القانوف ، ذلؾ أنو استند في قضائو بالبراءة مف تيمتي 
التربح واالشتراؾ فيو عمى عدـ وجود دليؿ باألوراؽ سوي التحريات التي ال تصمح بذاتيا دلياًل 

في إدانة المتيميف السبعة األوؿ بجريمة  عمى اإلدانة ولـ يفطف إلي داللة األدلة التي استند إلييا
التزوير عمى ثبوت الجريمتيف ، كما استند في قضائو ببراءة المتيـ الثامف مف جريمة التزوير 
وبراءة باقي المتيميف مف تيمة االشتراؾ في التزوير إلي أف ما وقع مف األوؿ ال يعدو أف يكوف 

روا في القضايا بناء عمى توكيالت صادرة مف مخالفة لمتعميمات وأف الباقيف مجرد محاموف حض
ذوي الشأف ودوف أف يعرض ألدلة الثبوت القائمة في الدعوى ، وبرر قضاءه ببراءة المتيـ الثالث 
عشر مف تيمة التزوير بطريؽ االصطناع محؿ البند سادسًا مف وصؼ النيابة العامة بأف 

توقيع عضو النيابة العامة عمى خالؼ المحررات التي قاـ باصطناعيا لـ تكتسب الحجية لعدـ 
ؿ ػأحكاـ القانوف التي ال تشترط لقياـ جريمة التزوير سوي أف تعطي الورقة المصطنعة شك

مى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألوراؽ الرسمية ومظيرىا ولو لـ تديؿ بتوقيع ، كما استند في قضائو إلي عدـ التعويؿ ع
ره ىو ر ـ المذكور لمطب المنسوب إلي والذي ثبت أف محما جاء بالتقرير الفني لعدـ إقرار المتي

لي عدـ استكتابو دوف أف تعف  29الكاتب لبيانات القيود واألوصاؼ المزورة لعدد  قضية ، وا 
المحكمة بالقياـ بيا اإلجراء بحسبانيا المختصة بالتحقيؽ النيائي في الدعوي ، مما يعيبو 

 ويستوجب نقضو .
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حيث إنػو يبػيف مػف االطػالع عمػى الحكػـ المطعػوف فيػو أف المحكمػة قػد محصػت الػدعوي  
وأحاطػت بظروفيػا وباألدلػة التػػي قػاـ عمييػا االتيػػاـ ووزانػت بينيػا وبػيف أدلػػة النفػي فػداخمتيا الريبػػة 

زويػر فػي محػرر رسػمي ، في عناصػر اإلثبػات وانتيػي إلػي بػراءة المػتيـ الثػامف تيمتػي التػربح والت
والمتيمػػيف مػػف التاسػػعة إلػػي الثالػػث عشػػر مػػف تيمتػػي االشػػتراؾ فػػي التػػربح والتزويػػر محػػؿ البنػػديف 
ثالثًا ورابعًا مف وصؼ النيابة العامة استنادًا عمي أف الدليؿ الوحيد عمى التربح ىو التحريات التي 

ئنانيا إلييػا فػي ىػذا الشػأف وألف ال تصمح كدليؿ لإلدانة وعدـ وجود دليؿ آخر يعضدىا وعدـ اطم
ما قاـ بو المتيـ الثػامف بػدفتر قيػد القضػايا عيدتػو ال يعػدو أف يكػوف مجػرد مخالفػة إداريػة بحتػو ، 
وأف حضور المتيميف مف التاسعة إلي الثالث عشر كاف بناء عمى تػوكيالت صػادرة ليػـ مػف ذوي 

و يكفػى فػى المحاكمػات الجنائيػة لمػا كػاف ذلػؾ ، وكػاف مػف المقػرر أنػالشأف وىو محض عمميػـ . 
أف تتشكؾ القاضي في صحة إسػناد التيمػة إلػى المػتيـ لكػى يقضػي لػو بػالبراءة ، إذ مرجػع األمػر 
فػػي ذلػػؾ إلػػي مػػا يطمػػئف إلػػو فػػي تقػػدير الػػدليؿ مػػا داـ الظػػاىر مػػف الحكػػـ أنػػو أحػػاط بالػػدعوي عػػف 

عمػى بعػض أدلػة االتيػاـ ،  بصر وبصيرة ، وأنو ال يعي الحكػـ أف تكػوف المحكمػة قػد أغفمػت الػرد
إذ أنيا غير ممزمة في حالة القضايا بػالبراءة بػالرد عمػى كػؿ دليػؿ مػف أدلػة الثبػوت مػا داـ أنيػا قػد 
رجحت دفاع المتيـ أو داخمتيا الريبة والشؾ فى عناصر اإلثبات ، وألف في إغفػاؿ التحػدث عنيػا 

إدانة المطعوف ضدىـ ، ومف ثـ فػإف  ما يفيد ضمنًا أنيا اطرحتيا ولـ تر فييا ما تطمئف معو إلى
غفػػاؿ أقػػواؿ أعضػػاء لجنػػة الفحػػص وأدلػػة  مػػا تثيػػره النيابػػة العامػػة مػػف اطػػراح المحكمػػة لمتحريػػات وا 
اإلدانػػػة فػػػي جريمػػػة التزويػػػر التػػػي داف بيػػػا المتيمػػػيف مػػػف األوؿ حتػػػى االسػػػبع ال يعػػػدو أف يكػػػوف 

يجوز إثارتو أماـ محكمة النقض ، ىذا فضاًل عف داًل في واقعة الدعوي وتقدير األدلة مما ال ػػػػػػػػػػػج
أنػػػو لمػػػا كػػػاف مػػػف المقػػػرر أف فعػػػؿ االشػػػتراؾ ال تتحقػػػؽ فيػػػو الصػػػفة الجنائيػػػة إال بوقػػػوع الجريمػػػة 

تي حصػػؿ االشػػتراؾ فييػػا سػػواء كانػػت جريمػػة تامػػة أو شػػروع فييػػا ، ألف األصػػؿ أف إجػػراـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػال
 أف يتبع –عمى ما انتيى إليو الحكـ  –األصمي بما يستتبع  الشريؾ إنما ىو نوع مف إجراـ الفاعؿ
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الفرع أصمو ، وكاف الحكـ قد قضى ببراءة المتيميف مف األوؿ حتى الثامف مف تيمة التربح 
ة بعدـ قبوؿ طعف وأضحي ىذا القضاء بالنسبة لممتيميف السبعة األوؿ باتًا بعد أف قضت المحكم

النيابة العامة ضدىـ شكاًل ، ورفضت مناعي النيابة العامة بالنسبة لمطعف المقدـ ضد المتيـ 
الثامف ، ومف ثـ فإف الحكـ المطعوف فيو إذ قضي ببراءة المتيميف مف التاسعة إلي الثالث عشر 

قدـ ، فإف طعف مف تيمة االشتراؾ في التربح يكوف قد صادؼ صحيح القانوف . لما كاف ما ت
النيابة العامة بالنسبة لما قضي بو الحكـ مف براءة المتيـ الثامف مف تيمتي التربح 

ر والمتيميف مف التاسعة إلي الثالث عشر مف تيمتي االشتراؾ في التربح وفي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالتزوي
يكوف عمى غير أساس متعينًا رفضو  التزوير محؿ البنديف ثالثًا ورابعًا مف وصؼ النيابة العامة

 في ىذا الخصوص .
وحيث إنو عما قضي بو الحكـ المطعوف فيو مف براءة المطعوف ضده الثالث عشر مف  

تيمة التزوير بطريؽ االصطناع في أغمفة القضايا محؿ البند سادسًا مف وصؼ النيابة العامة ، 
ءة في ىذا الخصوص عمى أف المحررات فإنو لما كاف البيف مف الحكـ أنو أسس قضاءه بالبرا

المنسوب لممتيـ الثالث لـ تكتسب الحجية لعدـ توقيع مف نسبت إليو عمييما ، واطراح ما جاء 
والمتخذ كأساس  –بتقرير الخبير لعدـ إقرار المتيـ المذكور لمطمب المنسوب إليو تزويره 

أنو ال يشترط في جريمة تزوير وعدـ استكتابو . لما كاف ذلؾ ، وكاف مف المقرر  –لممضاىاة 
المحررات الرسمية أف تصدر فعاًل عف الموظؼ المختص بتحرير الورقة ، بؿ يكفى أف تعطي 
ىذه الورقة المصطنعة شكؿ األوراؽ الرسمية ومظيرىا ولو لـ تديؿ بتوقيع ، وأف ىذه الجريمة 

انوف ولو لـ يتحقؽ عنو تتحقؽ بمجرد تغيير الحقيقة بطريؽ الغش بالوسائؿ التي نص عمييا الق
ضرر يمحؽ شخصًا بعينو ألف ىذا التغيير ينتج عنو حتمًا حصوؿ ضرر بالمصمحة العامة ، 
كما يترتب عميو مف عبث باألوراؽ الرسمية يناؿ مف قيمتيا وحجيتيا في نظر الجميور ، وكاف 

كؿ الحكـ المطعوف فيو قد حسر عف المحررات التي اصطنعيا المطعوف ضده وأعطاىا ش
األوراؽ الرسمية ومظيرىا وذيميا بتوقيع نسبو زورًا لمموظؼ المختص حجيتيا لمجرد عدـ التوقيع 
 عمييا مف المختص فإنو يكوف قد خالؼ القانوف وأخطأ في تطبيقو . لما كاف ذلؾ ، ولئف كاف
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ف  كاف ليا أف تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة مف المقرر أف محكمة الموضوع وا 
ناد التيمة إلي المتيـ أو لعدـ كفاية أدلة اإلثبات ، وأف مالؾ األمر يرجع إلي وجداف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإس

القاضي وما يطمئف إليو ، إال أف ذلؾ مشروط بأف يشتمؿ الحكـ عمى ما يفيد أف المحكمة 
دلة الثبوت التي قاـ عمييا االتياـ عف بصر وبصيرة ، محصت الدعوي وأحاطت بظروفيا وبأ

اف ػوأف تكوف األسباب التي تستند إلييا في قضائيا مف شأنيا أف تؤدي إلي ما رتبو عمييا ، وك
ما أورده الحكـ ال يكفي في جممتو الطراح ما خمص إليو تقرير قسـ أبحاث التزييؼ والتزوير مف 

قضية ألف إنكار المطعوف ضده لمطمب  29أوصاؼ أف المطعوف ضده ىو الكاتب لقيود و 
المتخذ أساسًا لممضاىاة وعدـ استكتابو بمعرفة النيابة أو خبراء قسـ أبحاث التزييؼ والتزوير كاف 
يقتضي تحقيقًا مف جانب المحكمة تستجمي بو حقيقة األمر وصواًل إلي تعرؼ تمؾ الحقيقة 

يو ػػػػػػػػػػػػػػػػالمحكمة ، ومف ثـ فإف الحكـ المطعوف ف بحسباف أف العبرة بالتحقيقات التي تحصؿ أماـ
إذ قضي ببراءة المطعوف ضده ) المتيـ الثالث عشر ( مف تيمة التزوير محؿ البند سادسًا مف 
وصؼ النيابة يكوف فوؽ خطأه في تطبيؽ القانوف معيبًا بالفساد في االستدالؿ بما يوجب نقضو 

 جزئيًا واإلعادة في ىذا الخصوص .


