قضـايا جزائيـة

الممـلكة األردنيـة الهاشـمـية

جنحة التهريب الضريبي

ـــ
المبـدأ :

 إن البلدية ومجلس أمانةة ممةان الربةتع برببةت معةا مرنويةا لة أنيقاضةةو ويقاضةةذ باةةفة العة ةن وليةةة أن المةةاد الوانيةةة مةةن ةةانون
الضتيبة الرامة ملذ المبيرات ت م  6لسةنة  49وبرديالبة

ةد مت ةت

ال مص بأن ال مص الطبيرو أو المرنوين وليةة أن أمانةة ممةان
الربةةةتع اةةةو المالرةةةة لمدينةةةة الجبياةةةة البت يايةةةة والمسةةةجلة و ةةة
القانون وأناا لم بقم بد ع الضتيبة المسبلقة ملياةا مةن ال بةت مةن
 49/6/1لغاية  46/5/11تغم ببليغاا أي أمانةة ممةان الربةتع إناةا
برون د اتبربت جتم الباتب الضتيبو و قا ً أللرةام المةادبين /19ب
و 15من انون الضتيبة الرامة ملذ المبيرات.
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إل تكقيق أي ربح عل اعتبار أنها تاد ي
خ مة عاماة بموجاب أككاار القاانون كونهاا
مك ثة بموجب قانون وتعتبر من أشاخان
القااانون العااار وت ا ير المرا ااق المتعلقااة بهااا
وال تسع إل تكقيق أي ربح عل اعتباار
أنهاااا تاااد ي خ ماااة عاماااة بموجاااب أككاااار
القانون كونها مك ثة بموجب قانون وتعتبر
مااان أشاااخان القاااانون العاااار وبالتاااال ال
ينطبااق عليهااا مااد ى الخ مااة المشااار إليهااا
بالمااا ( )0ماان قااانون ضااريبة المبيعااا
مهمااااااا كااااااان الممااااااطلح اللفياااااا و/أو
الممطلح اللغوي.

بمييز جزاء ت م 0222/469
باتيخ 0222/1/11
الايئةةة اللارمةةة بتئاسةةة القاضةةو السةةيد /ملمةةد
المتاب ة.
ومضوية القضا الساد :
مبةةد ال بةةاع الروامل ة ن ألمةةد أبةةو الغةةنمن غةةازي
مازتن بسام الربوم.
المميز  :رئيس النيابة العامة.

-0

ان م ينااااة الجبيهااااة الترويكيااااة هاااا أكاااا
المرا ااق العامااة الت ا ت ا يرها أمانااة عمااان
الكبااارى وليسااا لهاااا شخماااية اعتبارياااة
مساااتقلة وأن أماناااة عماااان كبل ياااة تتاااول
إ ارتها مباشر كمر ق ومن جملة المرا ق
العامة المختلفة الت تتول البل يا إ ارتها
بككر ويائفها وسلطاتها وبالتال ال يتكقاق
عليهاااا مثاااا هاااذه الضاااريبة كماااا ال يجاااوز
مالكقتهااا جزائيااا باعتبارهااا ماان أشااخان
القانون العار.

-1

أخطم مككمة الب اية ومان بعا ها مككماة
االستئنال ب انة الينينة وأنه عل ارض
خضااااااوع المساااااات عية لقااااااانون ضااااااريبة
ن مخالفة التهارب ييار متكققاة
المبيعا
علاااا اعتبااااار أن المنازعااااة بااااين ائاااار
الجمار  -ضريبة المبيعاا – وباين أماناة
عمااااان الكباااارى تاااا ور كااااوا خضااااوعها
لضريبة المبيعا من ع مه.

-1

ويطلااب نقاااض الككااار ناااه مااا ر مشاااوبا
بعيب مخالفة القانون.
القـتات
ــــ

المميز ضدة  :أمانة عمان الكبرى.
بتاااري  0111/31/31قاا ر رئاايس النيابااة
العامة أوراق هذه القضية إلا مككمتناا بمقتضا
الماااا  3/093مااان قاااانون أماااوا المكاكماااا
الجزائية بناء عل طلب خطا مان معاال وزيار
العااا ا لعااارض ملااال الككماااين الماااا رين ااا
ال عويين رقر  99/061مككمة الجماار الب ائياة
المفماااااااولة بتااااااااري  0111/0/01والااااااا عوى
االسااااتئنا ية الجزائيااااة رقاااار  0111/01مككمااااة
ا سااااااااتئنال الجمااااااااار والمفمااااااااولة بتاااااااااري
 0111/6/33ض ا الينينااة أمانااة عمااان الكباارى
والمكتساااابين ال رجااااة القطعيااااة طالبااااا با سااااتا
طلاب الاوزوير نقاض الككار
لألسباب الوار
المذكور مووضع الطلب نفعا للقانون.
ويستن الطعن إل ا سباب التالية:
-3

أخطااام مككماااة الب اياااة الجمركياااة ومااان
بعااا ها مككماااة اساااتئنال الجماااار ب اناااة
الينيناة ذلا أن أماناة عماان الكبارى ها
شخمااية اعتباريااة ماان أشااخان القااانون
العار وت ير المرا ق المتعلقة بها وال تسع
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بتاااااري  0111/6/33أماااا ر مككمااااة
الجمار االساتئنا ية قرارهاا بالقضاية االساتئنا ية
رقاار  0111/11القاضاا باار اعسااتئنال وتميياا
القرار المستمنل.

بالتاا قيق والم اولااة قانوناااا نجاا أن النياباااة
العامااة الجمركيااة قا أكالا الينينااة أمانااة عمااان
الكبرى بمافتها مالكاة لم يناة الجبيهاة الترويكياة
بتهمة قيار م ينة الجبيهة الترويكية بتم ية الخ ماة
باااااامجور ون اعقاااااارار عنهااااااا وأ اء الضااااااريبة
المسااتكقة عليهااا عاان الفتاار ماان  91/6/3ولغايااة
 96/1/13خال اااا ككاااار الماااا تين /11ب و 11
ماااان قااااانون الضااااريبة العامااااة علاااا المبيعااااا
رقر.91/6

بتاااري  0111/31/9وإسااتنا ا إل ا المااا
 093من قانون أموا المكاكما الجزائية طلب
وزير الع ا با مر الخط رقر  1111/31/9من
رئااايس النياباااة العاماااة عااارض ملااال القضااايتين
الجزائيتين الب ائية رقر  99/061واالستئنا ية رقر
 0111/11عل ا مككمااة التمييااز بع ا أن اكتسااب
القراران الماا ران يهماا ال رجاة القطعياة طالباا
نقضهما لألسباب الوار أعاله.

لاااا ى المكاكمااااة أمااااار مككمااااة الجمااااار
الب ائية وبع استكماا إجراءا التقاض بالقضية
رقاااار  99/061أماااا ر قرارهااااا الماااادر اااا
 0111/0/01القاض ب انة الينينة بك و الما
/11ب من قانون الضريبة العاماة علا المبيعاا
والككر عليهاا عماال بالماا  11مان ذا القاانون
بما يل -:

وعن أسباب التمييز جميعها ومن الرجوع
إل قانون البل يا نج أن الما الثالثة من قانون
البلا يا رقاار  09لساانة  11وتع يالتااه قا عر ا
البل يااة و/أو /أمانااة عمااان الكباارى بمنهااا مدسسااة
أهليااة ذا اسااتقالا مااال تكاا و وتلغاا وتعااين
كااا و ها وويائفهاااا وسااالطاتها بمقتضااا أككاااار
القانون.

أوال  :تغرير الينينة مبلغ مائت ينار والرساور
كغرامة جزائية لع ر اعقرار عان الخ ماة
وأ اء الضريبة عليها من  91/6/3ولغاية
 96/1/13مكاااارر اثنتاااا عشاااار ماااار .
وعمااااال بمككااااار المااااا  90ماااان قااااانون
العقوبا تقرر المككمة تنفياذ إكا ى هاذه
العقوبا لتمبح ( )011يناار والرساور
كغرامة جزائية.

ولهاااذا ااا ن البل ياااة ومجاااس أماناااة عماااان
الكبرى تعتبر شخماا معنوياا لاه أن يقاضا وأن
يقاض بهذه المفة.
ومااان الرجاااوع للماااا الثانياااة مااان قاااانون
الضااريبة العامااة علا المبيعااا رقاار  6لساانة 91
وتع يالته .نج أنها ق عر كا مان :الشاخن:
الشخن الطبيع أو المعنوي.
المكلل :كا مانع أو تاجر أو ماد لخ ماة بلغا
مبيعاتااه ك ا التسااجيا المنمااون عليااه ا هااذا
القانون.

ثانيا  :تغاارير الينينااة مبلااغ ( )361911ينااارا
و 116لسا بمثابة تعويض ما ن للا ائر
وبواقااااااع مثلاااااا الضااااااريبة المتهاااااارب
منها.
لااار ياااالق ككااار مككماااة الجماااار الب ائياااة
قبااوال ل ا ى الينينااة وطعن ا بهااذا الككاار اسااتئنا ا
لألسباب الوار بالئكة استئنا ها.

الخ ماااة :كاااا عماااا خاضاااع للضاااريبة يقاااور باااه
الشخن لقاء ب ا عن هذا العما.
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 91/6/3لغاية  96/1/13مبلاغ ( )13193يناارا
و 691لسااا وكيااو أنهااا لاار تقاار بتم يااة الضااريبة
المستكقة عليها خالا الم القانونية نها وكسب
نااان الماااا  11تعتبااار متهرباااة مااان الضاااريبة.
وتجب معاقبتها بالعقوبة المنمون عليها بالما
 11من نفس القانون.

المسااجا :المكلاال الااذي تاار تسااجيله ل ا ى ال ا ائر
و قا ككار هذا القانون.
ولماااا كانااا /31ب مااان قاااانون الضاااريبة
العاماااااة علااااا المبيعاااااا قااااا أوجبااااا تساااااجيا
ا شخان الطبيعيين والمعنويين أو مور الخ مة
إذا جاوز مبيعاته أو مقابا خ ماته ك التساجيا
أو جاوزتااااه  ...أن يتقاااا ر بطلااااب إلاااا الاااا ائر
لتسجيله.

وكيو أن أمانة عمان الكبارى ها المالكاة
لم ينة الجبيهة التر يهية والمسجلة و ق القانون لر
يقر ب ع الضريبة المستكقة عليها عن الفتار مان
 91/6/3لغاية  96/1/13رير تبليغها نها تكون
ق ارتكبا جارر التهارب الضاريب و قاا ككاار
الما تين /11ب و 11مان قاانون الضاريبة العاماة
عل المبيعا طالما ثب ل ينا بمنها مان المكلفاين
ب ع الضريبة عل المبيعا .

وكيو أن الماا /31أ مان القاانون المشاار
إليااه ق ا عين ا ك ا التسااجيا بمااا ال يتجاااوز مائ اة
ألل ينار.
وكيو أن الج وا رقر ( )1الملكق بقاانون
الضريبة العاماة علا المبيعاا قا باين الخا ما
الخاضعة للضريبة ومنهاا ماا جااء بالبنا الساا س
(خ ما مكال ا لعاب السياكية والتر يهية).

وكيااو أن مككمااة اسااتئنال الجمااار قاا
خمل بقرارها المميز لنفس النتيجة الت خلمنا
إليهاااا ااا ن أساااباب التميياااز ال تااار علااا القااارار
المميز ويتعين ر ها.

وكيااو ور ماان البينااة أن كجاار الخ ا ما
التر يهيااااة وا لعاااااب السااااياكية لم ينااااة الجبيهااااه
التر يهية ما يفوق ك التساجيا المنماون علياه
بالما /13أ المشار إليها.

لااذا نقاارر ر أسااباب وتمييا القاارار المميااز
وإعا ا وراق.

كما ثب ل ينا بمن م يناة الجبيهاه التر يهياة
بتسجيلها كمد خ مة و قا لقاانون الضاريبة

قاااارارا ماااا ر بتاااااري  9ذو القعاااا ساااانة
3103هـ الموا ق 0113/3/13ر.

قام

العامة عل المبيعا بموجب شها التسجيا رقر
( )19136تاري  96/9/09وأنها تجاوز الما
المكااا بالماااا ( )11مااان نفاااس القاااانون وأناااه
ترتاااب عليهاااا ضاااريبة مبيعاااا عااان الفتااار مااان
جـمـهورية السـودان
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عدم تعارض عقوبة اإلعداد مع مواد قانون الطفل في حال
بلوغ المدان الحلم وإكماله سن الخامسة عشرة

ـــ
المبـدأ :

 -1إن سن الت د الواتد و الماد ( )9من انون الط ل ال يقعد
باةةا سةةن الت ةةد و ق ةا ً أللرةةام ةةانونو المرةةامالت المدنيةةة أو
األلوال ال معية وإنما يقعد باا سن المسئولية الجنائية.
 -0إن المسئولية الجنائية بنرقد راملة إفا بلغ المدان الللم وأرمل
المامسة م ت من ممتة ويجوز بطبي مقوبة اإلمةداد لةداً
أو عاعا ً وال يبراتض افا مع انون الط ل.
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الملرمة الرليا
مكملة الوقائع الثابتة كما أوجزتها مككمة
الجنايا تتلخن :

القضا :
سةةةراد السةةةيد /ملجةةةوب األمةةةين ال رةةةو اضةةةو

أقااير كفااا زواي بكاا مااايو .أثناااء الكفااا
اس المركور ر.ا.أ.هـ .قا ر الماتهر ا وا (بقما
أو خال ه) ار نقاش عل أثره بينهما خرجا معاا
بعيااا ا عااان مكاااان الكفاااا واشاااتبكا معاااا وتباااا ال
الضارب .كضار المتهماان الثاان والثالاو أوسااعا
المجنااا علياااه ضاااربا كياااو قاااار الماااتهر الثالاااو
بضربه بعكاز عل رأسه أسقطته الضربة أرضاا
نقا إل مستشف بشائر ثر إل مستشف الخرطور
كيااو تااو متاامثرا ب رتجاااي ا الا ماف ونزياال
تك سكايا الم .

م ع /ف ج0229/156/م

كان هذا الككر موضوع استئنال الخرطور
التا أيا إ انااة المتهمااين ا وا والثااان وألغا
الككر مواجهة المتهر الثالاو تمسيساا علا أناه
عنااا ارتكاباااه الفعاااا بلاااغ مااان العمااار  36عاماااا
وينطبااق عليااه قااانون الطفااا و قااا للمااا ( )1منااه
ولاار تتبااع بشاامن المكاكمااة مااا ناان عليااه قااانون
الطفا من إجراءا وبالتاال قارر إلغااء الككار
وإعاااااا ا وراق لمككماااااة الموضاااااوع ععاااااا
المكاكمة عل ه ى ما جاء مذكرتها.

الملرمة الرليا

تئيسا ً

سراد السيد /ملمد ملو ملي ة اضةو الملرمةة
الرليا

مضواً

سةةراد السةةيد /الت ةةيد البةةوم ملمةةد ميةةت اضةةو
الملرمة الرليا مضواً
لرومة السودان//ضد //م.أ.ا.م .وآمتين

الملامون:
ا سااتاذ /مااالا الا ين عماار إ ريااس عاان طالااب
الفكن
اللرم
القاض :ملجوب األمين ال رو
الباتيخ0229/8/10 :م

لر يجا هاذا الككار القباوا مان أوليااء الا ر
تقااا موا بوسااااطة ا ساااتاذ /ماااالا الااا ين عمااار
إ رياااس بطلاااب كااان مااان التمساااوا ياااه إ اناااة
المتهمين جميعاا تكا الماا ( )311مان القاانون
الجنائ تمسيسا عل أن ا وا والثان اشتركا مع
الثالااو اا قتااا المركااور ضااال عاان أن المااتهر
الثالو تنعق مسئوليته الجنائية كاملة تطبيقا لانن
المااا  )0( 3إذا ارتكااب عااال موجبااا للقمااان
وبالتال ال ينطبق عليه قانون الطفا.
أما بالنسبة للمتهر الثالو:

ق ا ر المتهمااون (س.هااـ.ر) و(إ.ا.إ) و(ر.أ.ا)
للمكاكمة أمار مككمة جنايا النمر الت قضا
ب انه كا مان ا وا والثاان تكا الماا ()310
من القاانون الجناائ وعاقبتهماا كاا بالساجن لما
ثالثااة أشااهر اعتبااارا ماان 0119/1/31ر .وأ انا
الثالاااو ر.أ.ا .تكااا الماااا ( )313مااان القاااانون
ار تربية لم سنتين
الجنائ وأمر ب ي اعه
وب لزاماااه وعاقلتاااه بسااا ا ياااه قااا رها  1مالياااين
ينار ولياء ر المجن عليه تكماا و قاا لانن
الما  )1(11من القانون الجنائ .
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خمائن النضوي العاطف والعقل بكيو ال تقا
عن السابعة.

بااالرير ماان اتفاااق مااع ا ذسااتاذ /المكتاارر
مق ر الطلب أن المسئولية الجنائية تنعق كاملة
الجرائر الموجبة للقمان أو الك إذا بلاغ الما ان
الكلر وأكما الخامساة عشار مان عماره وبالتاال
يجاااوز توقياااع عقوباااة اععااا ار كااا ا أو قماماااا
إعماال للقانون الجنائ وال يتعارض هذا البتة مع
أككار قانون الطفا ويب و أن هنا تفسيرا خاطئاا
ككار قانون الطفا قا إل تطبيق خاطئ ككار
هاااذا القاااانون إذ يجاااب أال تقااارأ بعاااض نموماااه
بمعاازا عاان النمااون ا خاارى وال تفساار أيضااا
بمعاازا عاان عا اها ماان نمااون و ون الرجااوع
لقواعااا ا مااار المتكااا النموذجياااة الااا نيا لقضااااء
ا ك ا او بكساابانها المرجااع ا تطبيااق وتفسااير
قاااانون الطفاااا عنااا ييااااب الفعاااا اعجرائااا ياااه
تطبيقا لنن الما ( )19من قانون الطفا.

وق ا قاانن قااانون الطفااا هااذا المب ا أ وناان
عليه مراكة الما (1ز) كيو أور اآلت :
" الطفااا المااتهر باار إل ا أن تثب ا إ انتااه
وته ل مكاكمتاه إلا إعاا تكييفاه اجتماعياا وال
يسما جنائيا ما لر يبلغ سن السابعة من عمره".
ماا كااان المشاارع ا كاجااة لهااذا إال لتمكيا
هااذا المباا أ أن المساائولية الجنائيااة و قااا للتشااريع
الوطن (القانون الجنائ راع ذلا كياو تنعقا
المساااائولية الجنائيااااة عناااا بلااااوف الكلاااار وإكماااااا
الخامسة عشر من العمر).
عل ا ضااوء هااذا وبااالرير ماان الع ي ا ماان
ا ككاااار الماااا ر مااان المككماااة العلياااا لااار تااازا
مكااااكر الجناياااا علااا التفساااير الخااااطئ لااانن
الما ( )1من قانون الطفا ولذا قا ها إلا القاوا
بمن كال من لر يبلغ سن الثامناة عشار مان العمار
هو طفا" إذ سبق أن قررنا أن سن الرش الوار
ااا الماااا ( )1ال يقمااا بهاااا سااان الرشااا و قاااا
ككاااار قاااانون المعاااامال الم نياااة أو ا كاااواا
الشخمية وإنماا سان المسائولية الجنائياة و قاا لماا
تق ر وبالتال تنعق المسئولية الجنائية كاملاة إ اناة
وعقوبة ا الجارائر الموجباة للكا و والقماان
ماان جهااة وماان جهااة أخاارى ينعق ا االختمااان
لمكاكر الجنايا وليس لمككماة الطفاا يدكا هاذا
نن الما ( )11من القانون الجنائ .
ويب ا و أن هااذا الفهاار سااار عليااه مككمااة
الجناياااا ومككماااة االساااتئنال مااان بعااا عنااا ما
قاارر أن المااتهر الثالااو لاار يبلااغ ساان المساائولية
الجنائياااة باااالرير مااان أن عماااره وقااا ارتكااااب
الكا و كان  36سنة وذل و قاا للقاانون الجناائ
وبالتال قفز قفزا عل هذه النتيجاة ورتباا علا
ذل أثاره وكان ينبغ بع أن ثب إكماا الماتهر

ولمااا كان ا قواع ا بكااين ق ا اسااتم ماان
الما  )1(11من االتفاقياة ال ولياة لكقاوق الطفاا
ناان البنا  0-0ماان الجاازء ا وا يااراض هااذه
القواعااا تطباااق كاااا ولاااة مااان الااا وا ا عضااااء
التعاريل التالية عل نكو يتمش معها ومفاهيمها
القانونية:
 -3الكااا و هاااو طفاااا أو شاااخن ماااغير السااان
ويجاااوز بموجاااب الااانير القانونياااة ذوا العالقاااة
مساااءلته عاان جاارر ارتكبااه بطريقااة تختلاال عاان
طريقاااة مسااااءلة الطفاااا الباااالغ ويعنااا أيضاااا أن
الك و العمرية تتوقال علا النياار القاانون ا
البعا أو ال ولااة كيااو نما علا ذلا بمااراكة
ووضوا القواع المذكور وذهب إل م ى أبع
كين وسع نطاق تطبيقها كياو نما ا النبا
 1-0عل أن تبذا الجهو لتوسيع نطااق المباا
الااوار ا القواعا قااط قيا القواعا االتفاقيااة
البن  3-1منها النير القانونية التا تكا سان
المسئولية الجنائياة لألكا او (والساو ان باين هاذه
الاانير) بع ا ر تك ي ا ساان المساائولة الجنائيااة عل ا
نكاااو مفااارط ااا االنخفااااض أخاااذا ااا االعتباااار
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السا سة عشر مان عماره أن يكاون بلوياه الكلار
من ع مه مكا بكو وهذا منااط تقريار مسائوليته
الجنائياااة مااان ع ماااه ولااايس و قاااا ككاااار قاااانون
الطفا ابت اء.

خالمة ما تق ر تدي إ اناه المتهماين ا وا
والثان وكذل العقوبة مواجهتهما نلغ ككر
مككمااة االسااتئنال بشاامن المااتهر الثالااو ونسااتعي
شمنه.
قضاء مككمة الجنايا

هذا مان ناكياة ومان ناكياة أخارى لار تازا
الكثيااار مااان نماااون قاااانون الطفاااا بعيااا عااان
التطبيااق إذ لاار تنشاام كتاا اآلن وبمااور اعلااة
شرطة أك او ونيابة أك او ويير ذل مما نان
عليه القانون يير أن هذا ال يبطا اعجراءا كما
ذهبا إل ا ذل ا مككمااة االسااتئنال بشاامن المااتهر
ا وا ن مككمة الجنايا ذا اختمان أيضا
و قااا لاانن المااا  )1( 19إذ كااان بااين المتهمااين
البلغ طفا بالمعن الذي أور ناه.

القاضو :الت يد البوم ملمد ميت
الباتيخ0119/1/31 :ر
أوا ااق وال أخااالن ا كاجااة عضااا ة لمااا
توما إليه ا العالر موالنا مكجوب ق أ اض
وأجا .
القاضو :ملمد ملو ملي ة
الباتيخ0119/1/31 :ر

ساالل القااوا باامن المااتهر الثالااو -يبلااغ ماان
العماار  36ساانة وقا ارتك ااب علااه وكت ا تنعق ا
مسئوليته الجنائية يتعين إثبا أنه بلغ الكلر أيضاا
وق ارتكابه الفعا يير أن هذا أمر أيفله التكري
ابتاا اء وأيفلتااه مكاااكر الجنايااا عناا المكاكمااة
وعن االستئنال استكماا هذا كان يقتض إعا
ا وراق لمككمااااة الجنايااااا للتكقااااق ماااان بلااااوف
الماااااتهر الثالاااااو الكلااااار وقااااا ارتكاباااااه الفعاااااا
(0116/1/30ر) يياار أنااه يسااتكيا عمااال وواقعااا
أن يك ا طبيااب بع ا ماارور هااذا الوق ا هااا بلااغ
المتهر الكلر عال وق ارتكابه الجريمة" وبالتال
تمبح مسئوليته الجنائية مكا ش يقتض إعماا
الشاا لمااالكه وتقرياار عاا ر مساائوليته الجنائيااة
وبالتال إستعا ما قض به مككمة الجنايا .

أوا ااق تمامااا أخاا مكجااوب اا مذكرتااه
الضا ية وال مزي عليها.
األمت الناائو:
 -3ندي إ انه وعقوبة المتهمين ا وا والثان .
 -0يلغ ككر مككماة االساتئنال بشامن الماتهر
الثالو ونساتعي ككار مككماة الجناياا ا
شمنه.
ملجوب األمين ال رو
اضو الملرمة الرليا
وتئيس الدائت
0229/8/16م
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