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 الممـلكة األردنية الهاشـمـية
 
 
 
 

 وقف تنفيذ العقوبة

 ـــ
 :المبـدأ  

 

 

 

ن عدمفففن مفففن الم فففا   أن وقفففف تنفيفففذ العقوبفففة مففف

ت تق  بتقديرها محكمفة الموضفوو و   ة التيالموضوعي

 .معقب عليها في هذا الشأن
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 التمييز بصفتها الجزا ية محكمة

 766/8002: رقم القضية

 

الهي فففة الحاكمفففة بر ا فففة القاضفففي ال فففيد محمفففد 
 الخرابشة

 
 :وعضوية القضاة ال ادة 

يم ، عبدالرحمن ا ماعي  العمري ، نايف اإلبراه
البنففا ، ب ففام العتففوم ، خليفففة ال ففليمان، محمففد 

 .طال  الحمصي، محمد الحوامدة
 

 :التمييز األو  
 ...عبد الرزاق : المميز 

 أحمد المحادين: وكيلن المحامي 
 .الحق العام : المميز ضده 

 
 :التمييز الثاني 

 .مساعد نائب عام الجنايات الكبرى: المميز 
 ...بد الرزاق ع :المميز ضده 

 .أحمد المحادين :المحامي  وكيلن
 

تقدم المميزان  51/4/8002،  51بتاريخ 
بهذذنين التمييذذزين ل فعذذن رذذ  القذذرار ال ذذادر عذذن 

رذ   8/4/8002محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 
المتضذذمن عذذدم اتبذذا   832/8002رقذذم  القضذذية

قرار النقض ال ذادر عذن الهيئذة العاديذة لمحكمذة 
رذذذذذذ  القضذذذذذذية  82/5/8002اريخ التمييذذذذذذز بتذذذذذذ

واإل رار ع ى قرارهذا ال ذادر  5141/8002
رذذذذذذذ  القضذذذذذذذية رقذذذذذذذم  35/50/8002بتذذذذذذذاريخ 

 .لنات الع ل واألسباب 211/8002
 

فذذذذالبين قبذذذذول الفعنذذذذين  ذذذذك   ، ونقذذذذض 
القذذذذذذرار المفعذذذذذذون ريذذذذذذ  موضذذذذذذوعا  ل سذذذذذذباب 

 .المبسوفة ر  الئحت  الفعن
ويففتلخس  ففببا الطعففن األو  بففأن محكمففة 

 :نايات الكبرى أخطأت بعدم الج

اعتبار أرعال الفاعن بحق ابن  كانت تحذت  -5
تذذذر ير سذذذورب الشضذذذب ال ذذذديد النذذذات  عذذذن 
أعمذذذذال ميذذذذر محقذذذذ  وع ذذذذى جانذذذذب مذذذذن 

 .الخفورب أتاها المرحوم

 .وقف تنفين العقوبة بحق المميز  -8
 

 :وتتلخس أ باب الطعن الثاني بما يلي
 
أخفرت المحكمة ر  النتيجذة التذ  تو ذ ت  -5

ها ولم تفبق القانون ع ى الوقذائ  تفبيقذا  إلي
 .س يما  

 
أخفذذرت المحكمذذة باإل ذذرار ع ذذى قرارهذذا  -8

 .السابق وعدم اتبا  النقض
 
( 832)القرار المميز مخذالف لحكذم المذادب  -3

من األ ول الجزائية وي وب  الق ذور رذ  
 .التع يل

 
ف ذذذب مسذذذاعدب رئذذذي  النيابذذذة العامذذذة رذذذ  

قبذذذذذول  82/4/8002مفالعتذذذذذ  المفرخذذذذذة رذذذذذ  
التمييذذذزين  ذذذك   ورد تمييذذذز المميذذذز موضذذذوعا  
وقبذذذول تمييذذذز النيابذذذة العامذذذة موضذذذوعا  ونقذذذض 

 .القرار المميز وإجراء المقتضى القانون 
 

 القـرار
 ــــ

 
بالتذذدقيق والمداولذذة يتبذذين أن النيابذذة العامذذة 
لذذدى محكمذذة الجنايذذات الكبذذرى كانذذت وبقرارهذذا 

قذذذذد  53/58/8001 ختذذذذاري 210/8001رقذذذذم 
لذذدى ت ذذ   ليحذذاكم( المميذذز ضذذد  )أحالذذت المذذتهم 

 381المحكمذذة بتهمذذة القتذذل خ رذذا  ألحكذذام المذذادب 
 .من قانون العقوبات

 
ورذذذ  القضذذذية رقذذذم  50/1/8002بتذذذاريخ 

قذذذذذررت محكمذذذذذة الجنايذذذذذات  8002لسذذذذذنة  58
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الكبذذرى تجذذريم المذذتهم بجنايذذة القتذذل الق ذذد خ رذذا  
بعذذا  مذذن قذذانون العقوبذذات وت 381ألحكذذام المذذادب 

لذذنل  الحكذذم ع يذذ  باأل ذذشال ال ذذاقة المفقتذذة مذذدب 
خمذذذ  ع ذذذرب سذذذنة، والرسذذذوم، وإلسذذذقاف الحذذذق 

مذن قذانون  11/3ال خ   وعم   برحكام المذادب 
العقوبذذات تخفذذيض العقوبذذة إلذذى الن ذذف، بحيذذ  
ت ذذبا األ ذذشال ال ذذاقة المفقتذذة مذذدب سذذب  سذذنوات 

 .ون ف والرسوم محسوبة ل  مدب التوقيف
 

فعذذذن المذذذتهم رذذذ   88/1/8002بتذذذاريخ 
،  2/2/8002الحكم الم ار إلي  تمييذزا  وبتذاريخ 

قذذذررت الهيئذذذة  205/8002ورذذذ  القضذذذية رقذذذم 
ض الحكم المفعذون ريذ  قالعادية لمحكمة التمييز ن

ألن محكمة الجنايات الكبرى، اعتمدت ر  تجذريم 
المذذتهم  ذذهادب ابنذذ  وليذذد التحقيقيذذة مذذ  أنهذذا كانذذت 

ن محضذر المحاكمذة قذد وع ى ال فحة الرابعذة مذ
قررت عدم سما   هادت  بعد أن أعرب عن عدم 

وإعذذادب األوراق إلذذى . رمبتذذ  بال ذذهادب ضذذد والذذد 
 .ةنم درها إلعادب وزن البي

 
اتبعذذذت محكمذذذة الجنايذذذات قذذذرار الذذذنقض، 

ورذذذذذ  القضذذذذذية رقذذذذذم  35/50/8002 وبتذذذذذاريخ
قذذذذذررت تعذذذذذديل و ذذذذذف التهمذذذذذة  211/8002

ل خ رذذذا  ألحكذذذام المسذذذندب ل مذذذتهم مذذذن جنايذذذة القتذذذ
مذذذن قذذذانون العقوبذذذات إلذذذى جنحذذذة  381المذذذادب 

مذذن ( 343)التسذذبب بالورذذاب خ رذذا  ألحكذذام المذذادب 
القذذانون ناتذذ  وإدانتذذ  بالو ذذف المعذذدل، والحكذذم 
بحبسذذ  مذذدب سذذتة أ ذذهر والرسذذوم، وعمذذ   بالمذذادب 

مذذن قذذانون العقوبذذات تخفذذيض العقوبذذة ( 500/5)
م محسذوبة لت با الحب  مدب سذتة أ ذهر والرسذو

 .ل  مدب التوقيف
 

فعن مساعد نائب  53/55/8002بتاريا 
عام الجنايات الكبرى رذ  الحكذم تمييذزا ، وبتذاريخ 

 5141/8002ور  القضذية رقذم  82/5/8002
قررات الهيئة العادية لمحكمة التمييز نقض الحكم 
المفعون ري  بعد أن تو ذ ت إلذى أنذ  نيذة المذتهم 

يذذ ، المسذذا  المجنذذ  ع  قذذد اتجهذذت إلذذى ضذذرب
الترديذب رذردوى ال أن  بذال  رذ  ضذروب إبجسم ، 

رع ذذ  بحيذذاب ولذذد  المجنذذ  ع يذذ ، ولذذم تتجذذ  نيتذذ  
لقت ذذ ، وأن رع ذذ  ي ذذكل بذذالتفبيق القذذانون  جذذذرم 
الضذذرب المفضذذ  إلذذى المذذوت بذذالمعنى المق ذذود 

 .من قانون العقوبات (330)بالمادب 
 

ورذذذذ  القضذذذذية رقذذذذم  8/4/8002بتذذذذاريخ 
محكمذذذة الجنايذذذات الكبذذذرى  قذذذررت 832/8002

عدم اتبا  النقض واإل رار ع ى قرارها السذابق 
لذذذنات الع ذذذل واألسذذذباب، ممذذذا اسذذذتدعى عذذذرض 

 .الدعوى ع ى الهيئة العامة لمحكمة التمييز
 

 : وعن أ باب التمييز
 

وبالنسبة ل سببين األول وال ذان  مذن أسذباب 
 .تمييز مساعد نائب عام الجنايات الكبرى

 

، 381)ن ذذذذوم المذذذذواد رمذذذذن اسذذذذتقراء 
مذذن قذذانون العقوبذذات (  14، 330، 382، 382

الباح ذذة رذذ  الجذذرائم الواقعذذة ع ذذى حيذذاب اإلنسذذان 
 :يتبين أن ما يميز جرائم 

 .القتل الق د  -5
 .التسبب بالوراب  -8
 .الضرب المفض  إلى الموت -3

 .عن بعضها البعض 
أن نية الفاعل تتجذ  رذ  الحالذة األولذى إلذى 

رذذذ  حالذذذة الق ذذذد ) يذذذ إزهذذذاق رول المجنذذذ  ع 
، أو أن النتيجذذذة الجرميذذذة النا ذذذئة عذذذن (المبا ذذذر

الفعذذل تجذذاوزت ق ذذذد الفاعذذل إنا كذذذان قذذد توقذذذ  
رذذذذ  حالذذذذة الق ذذذذد )ح ذذذذولها رقبذذذذل بالمخذذذذافرب 

 (.االحتمال 
 

رذذ  حذذين أن الورذذاب رذذ  الحالذذة ال انيذذة تذذنجم 
عذذذن اإلهمذذذال وق ذذذة االحتذذذراز أو عذذذدم مراعذذذاب 

 .القوانين واألنظمة
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حالة ال ال ة رإن نية الفاعل تتجذ  إلذى ور  ال
ضرب المجن  ع ي  أو جرح  أو المسا  بجسم  
لكن  ال يق د من نل  قت   قف ، وم  نلذ  يفضذ  
الضذذذرب أو المسذذذا  بجسذذذم المجنذذذ  ع يذذذ  إلذذذى 

 .ورات 
 

اإلثبففات تشففير وفففي دعوانففا هففذه ففف ن بينففة 
 :إلى أن المتهم وب بب 

 
 2/2/8001 شب ولد  المجنذ  ع يذ  مسذاء  -

ر   الة النساء رذ  مدينذة معذان أ نذاء حف ذة 
 .خفوبة  قيقت  إسراء

محاولة المجنذ  ع يذ  االعتذداء ع ذى ال ذشالة  -
 . اهدب النيابة هيريا وضرب  لها

 
بربف  بجنزير حديذد رذ  يديذ ، وعنقذ ،  قام

ونتيجة ضشف الجنزيذر ع ذى عنقذ  أختنذق وتذورى 
 .بسبب ق ور التنف 

 
ن الشايذذة مذذن ربذذف وت ذذير ت ذذ  البينذذة إلذذى أ

المذذذتهم ل مجنذذذ  ع يذذذ  بذذذالجنزير هذذذو منعذذذ  مذذذن 
الو ذذذذول إلذذذذى  ذذذذالة النسذذذذاء أ نذذذذاء الحف ذذذذة، أو 
االعتذذداء ع ذذى ال ذذشالة أ نذذاء إن ذذشال األسذذرب رذذ  
حف ذذذة  ذذذقيق  المشذذذدور، مذذذن نلذذذ  يتضذذذا أن نيذذذة 
المتهم قد اتجهت إلى إيناء المجن  ع ي  والمسا  

ديذب رذرودى بجسم ، إال أن  بذال  رذ  ضذروب التر
بفع ذذ  بحيذذاب ولذذد  المجنذذ  ع يذذ ، ولذذم تتجذذ  نيتذذ  
لقت  ، مما ي كل بالتفبيق القذانون  جذرم الضذرب 
المفضذذ  إلذذى المذذوت بذذالمعنى المق ذذود بالمذذادب 

القتل ق دا  خ رذا  ألحكذام عقوبات ولي  ( 330)
مذذن القذذانون ناتذذ  كمذذا جذذاء باسذذناد ( 381)المذذادب 

ورذذاب خ رذذا  ألحكذذام النيابذذة العامذذة، أو التسذذبب بال
كمذذذذذا نهبذذذذذت لذذذذذنل  محكمذذذذذة (   343)المذذذذذادب 

الجنايذذات الكبذذرى رذذ  قرارهذذا المفعذذون ريذذ  ممذذا 
 .يوجب نقض 

 
 :وبالن بة لل بب الثالث 

 

رقد أ با البح  ري  لي  مجديا  ر  ضذوء 
ما تو  نا إلي  من وجوب نقض القرار المفعذون 

 .ري 
 

 :وبالن بة لل بب األو  
 

م رذإن ال ذروف المن ذوم من تمييز المذته
من قانون أ ول المحاكمات ( 12)ع يها ريالمادب 

الجزائيذذة ليسذذت متذذواررب رذذ  الحالذذة المعروضذذة، 
 .مما يتعين مع  رد هنا السبب

 
 :وبالن بة لل بب الثاني 

 

رذذإن وقذذف تنفيذذن العقوبذذة ، مذذن عدمذذ  مذذن 
المسائل الموضوعية الت  تستقل بتقديرها محكمذة 

ب ع يهذا رذ  هذنا ال ذرن، ممذا الموضو ، وال معق
 .يتعين مع  رد هنا السبب

 
لفففففذلر نقفففففرر باألكثريفففففة نقففففف  القفففففرار 
المطعون فيفن ففي حفدود معالجتنفا لل فببين األو  
والثفففاني مفففن أ فففباب طعفففن م فففاعد نا فففب عفففام 
الجنايات الكبرى، وإعفادة األورا  إلفى مصفدرها 
لالمتثففففا  لقففففرار الففففنق  الصففففادر عففففن الهي ففففة 

 .العادية
رجففب  ففنة  3صففدر تففدقيقا  بتففاري   قففرارا  
 .م 7/6/8002هـ المواف  9281
 

 :قرار المخالفة الصادر عن القضاة 
 

ا فففففففففماعي  العمفففففففففري وعبفففففففففد   ال فففففففففلمان 
 .وعبدالرحمن البنا 

 
 766/8002في القضية الجزا ية التمييزية رقم 

 
نخذذالف األك ريذذة المحترمذذة ريمذذا تو ذذ ت 

ائ  الماديذذة إليذذ  ونجذذد أن ال ابذذت مذذن خذذ ل الوقذذ
التذذذ  أقذذذدم ع يهذذذا المذذذتهم بإقدامذذذ  ع ذذذى تذذذربيف 
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المشذدور بذذالجنزير الحديذذدي بيذذدي  وانحذذاء جسذذم  
معرش الدوال  وقيامذ  أيضذا ب ذف  ورقبت  بعامود

و ذد  بإحكذام ع ى رقبة المشذدور مذرتين  الجنزير
المشدور مذن  ووض  قفل ع ى الجنزير حتى يمن 
األمر الذني  الحركة وترك  لمدب تزيد ع ى الساعة

أدى ع ى اختناق  نتيجة ضشف الجنزير ع ى عنق 
 .المشدور وإم ق أماكن التنف 

 
األرعذال الماديذة تقفذ  بذرن الحالذة التذ  هن  

تم تربيف المشدور بها خا ة العنق برداب ضامفة 
حديديذذذة وهذذذ  الجنزيذذذر وإم قذذذ  بالقفذذذل سذذذيفدي 

 .حتما إلى الوراب 
 

 ذذذوم وحيذذذ  أن الق ذذذد االحتمذذذال  المن
مذذن قذذانون العقوبذذات التذذ  ( 14)ع يذذ  رذذ  المذذادب 

تفيذذد بذذرن الجريمذذة تعتبذذر مق ذذودب وإن تجذذاوزت 
النتيجذذة الجرميذذة النا ذذئة عذذن الفعذذل ق ذذد الفاعذذل 

تمييذز . )إنا كان يتوق  ح ولها ويقبل بالمخذافرب
 (.142/12جزاء رقم 
 

رادي الذذني أقذذدم ع يذذ  وحيذذ  أن الفعذذل اإل
ولفذ  ع ذى عنذق المشذدور المتهم بإحكام  الجنزير 

مذذرتين و ذذد  وتذذربيف يديذذ  ليمنعذذ  مذذن االسذذتشا ة 
ت ذذكل سذذائر أركذذان جنايذذة القتذذل الق ذذد بذذالمعنى 

مذذن قذذانون ( 381)المن ذذوم ع يذذ  رذذ  المذذادب 
مذذن القذذانون ناتذذ  ( 14)العقوبذذات وداللذذة المذذادب 

يذة المحترمذة نلذ  أن ولي  كما نهبت إليذ  األك ر
ة الت  أحكم بها المذتهم الجنزير الحديدي وبالفريق

هنا الجنزير ع ى عنق المشدور مرتين يعتبذر مذن 
األدوات القات ذذة ومذذن  ذذرن هذذن  األداب وبذذالفريق 

 .الت  أ رنا إليها تفدي إلى الوراب 
 

لهذا نرى نق  الحكفم المطعفون فيفن لهفذا 
ال فففبب ولفففيا لا فففباب التفففي وردت ففففي قفففرار 

 .األكثرية المحترمة
 

رجففب  ففنة  3بتففاري   قففرارا  صففدر تففدقيقا  
 .م 7/6/8002هـ المواف  9281
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 العربية ال ـعـوديةالمـمــلكـة 
 
 
 
 

 ـ ـالمطـالبة بالحـكم على متهم ب ب   عز وج
 ور ولن صلى   علين و لم والتخـلف عن الصالة وعقو  والدتن

 ـــ
 :المبـدأ  

 

 

 

الحكم بعدم ثبوت موجب إقامة حد الردة على المدعى  -
ه بال جن  نتين اعتبارا  من تاري  توقيفن رعلين وتعزي

وجلده ما تين وخم ين جلدة مفرقة ك  مرة خم ون 
نظرا  لما ا تد  بن المدعي العام . جلدة بينهما عشرة أيام

دعى علين وغالب من شهادات وما أوردتن والدة الم
 .إخوتن من المطالبة برفع الضرر عنهم ب جنن

 
ورة ا تهامات ـعلين لخط ىالمدع يرادة تعزـتقرير زي -

 .الموجهة إلين لو ثبتت
 
زيادة القاضي الحكم بال جن والجلد بعد مالحظة محكمة  -

 .التمييز علين بأنن قلي 
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 :الحمد هلل وحده وبعد 
 
 

هـ 1/5/5488 ر  يوم السبت الموارق
لدينا نحن محمد بن رهد آل عبد هللا وس يمان بن 
عبد الرحمن السمحان وعبد العزيز بن عبدهللا 
الو يقري القضاب بالمحكمة الكبرى بالرياض 

ب فت  : وادعى بقول ... حضر المدع  العام 
مدعيا  عاما  بدائرب اإلدعاء العام بفر  منفقة 

الجنسية  سنة سعودي 45... الرياض أدع  ع ى 
موقوف بتاريخ ... بموجب بفاقة األحوال رقم 

لقيام  بسب ... هـ ورقم  بالسجن 81/3/5485
. هللا عزَّ وجلَّ ، ورسول    ى هللا ع ي  وس م
والتخ ف عن ال  ب وعقوق والدت ، حي  إن  

هـ قبض ع ى المنكور 81/5/5485بتاريخ 
وأف ق سراح  بالكفالة  م أعيد ل توقيف بتاريخ 

هـ ونل  بناء  ع ى االستدعاء 81/3/5485
المتضمن قيام  باالعتداء ... المقدم من والدت 

ع يها بالت فظ ع يها ورر   وت  بسبب الخ ل 
حول إر   من والد  وقيام  بسب هللا عزَّ وجلَّ 
ورسول    ى هللا ع ي  وس م و هد كل من 

المنكور يسب  أن  قيقهم.... و.... و...أ قائ  
وجلَّ ورسول    ى هللا ع ي  وس م وال  هللا عزَّ 

يفدي ال  ب ويسب والدت  ويهددها، وبالتحقيق 
مع  اعترف أن بين  وبين والدت  وإخوان  خ را  
بسبب اإلر  والحق الخام ال يزال قائما  
وانتهى التحقيق إلى اتهام  بما أسند إلي  ل دلة 

 (8. ) هادب والدت  وأ قائ ( 5)ن التالية ئوالقرا
أقوال  تحقيقا  المدونة ع ى ال فحة ال ال ة من 

وبالبح  عن سوابق  ع ر . م ف التحقيق المررق
ل  ع ى سب  سوابق خم  منها سكر مقترنة 

بمخدرات وأخرى بتخ ف  عن ال  ب  إحداها
و ال ة بإزعاج والدي  وسابقت  تخ ف عن ال  ب 
، وحي  إن ما أقدم ع ي  المنكور رعل محرم 

لنا أف ب إ بات ما أسند إلي  . ي   رعا  ومعاقب ع 
 .والحكم ع ي  بحد الردب هن  دعواي

 

...  م حضر المدع  والمدعى ع ي  
... سعودي بموجب بفاقة أحوال حريم ء برقم

السوابق الت  نكرها المدع  ر  : وأجاب قائ   
الدعوى  حيحة وال  حة لسواها مما جاء ر  

 ورسول  الدعوى من القول بالسب لنات هللا
والتخ ف عن ال  ب وعقوق الوالدب ، ولم 

 .يح ل من هنا   ء
 

: وبعرض نل  ع ى المدع  العام قال
: وبسفال  عن البينة قال. ال حيا ما نكرت 

 م حضر المدع  . سوف أبينها ر  الج سة القادمة
العام وأحضر المدع   العام والمدعى ع ي 

سعودي موجب بفاقة أحوال الرياض ... مع 
وقال المدع  العام أف ب ... ال ادرب ل  برقم 

 .سما  ما لدي  من  هادب 
 

أ هد باهلل العظيم أن هنا : وبسفال  قال
الحاضر المدعى ع ي   قيق  وأن  قام بتمزيق 
القرآن الكريم ووضع  ر  الزبالة وأنكر نار 
اآلخرب وقال لوالدت  لي  ري  نار ال تهددين بها 

اج لرسول هللا   ى هللا أحد وأن اإلسراء والمعر
ع ي  وس م أكنوبة، وأن ال  ب ما وضعها 
الرسول   ى هللا ع ي  وس م إال إللهاء المس مين 
ريها، وأن  يهدد والدت  وأخت  الكبيرب بالقتل 
ودعوت  المستمرب ل رني ة ويقول لوالدت  أخرج  
من البيت وأدير  ع ى كيف  بالدعارب والرني ة 

ي  رر ة لنل ، وكنل  ال نرمن ألن الوالدب ال تعف
ع ى محارمنا ، وسبق أن اعتدى ع ى  شالة 
وادعت أن  رعل بها راح ة ومنن خم  وع رين 
سنة والمدعى ع ي  م ير لنا الرعب وَكُ َرت 
الم اكل من  ع ينا وع ى النا  وعندما تح ل 
م ك ة م  أحد نضفر ل توسف ودر  مستحقات  

الم ال  دم ا نين  المالية أو لكفالت  ، ع ى سبيل
من رجال الحر  الم ك  عند ق ر خادم 
الحرمين ر  جدب ول  مخالفات ك يرب ، وأ بحنا 
ال نرمن ع ى أنفسنا وال ع ى أعراضنا وال ع ى 
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أموالنا من  ، ونحن مستعدون بتس يم  ما يخ   
 .من تركة والدنا

 
سعودي ...  م أحضر المدع  العام مع  

سعودي ... و... ء بموجب بفاقة أحوال حريم 
و هد كل ... بموجب بفاقة أحوال الرياض رقم 

أ هد باهلل العظيم أن  منن : منهما بمفرد  بقول  
أك ر من خم  وع رين سنة و قيق  المدع  
ع ي  هنا الحاضر ر  م اكل ومخالفات ر  
يعترف بالدين وال يقيم ال  ب ويحرم ع ى 

  ى  االنحراف ويسب هللا تعالى ويسب الرسول
هللا ع ي  وس م، ويقول إن هللا مير قادر ع ى ك ير 
من األ ياء ويتهكم بالرسول   ى هللا ع ي  وس م 
وأن الرسالة كنب وأن الرسول   ى هللا ع ي  
وس م ابتد  أ ياء من عند  ، وأن الدين 
والفروض إلهاء ل مس مين، وقام بتمزيق القرآن 

وهدد  الكريم ورمي  بالزبالة وات ل ع ى منزل 
زوجت  برن يفعنها ر  بفنها وهو يت ل ر  
حالة مير فبيعية، وكنل  يت فظ ع ى الوالدب 
بال تم ومحاولة فردها من المنزل ليخ و الجو ل  
ر  االنحراف، ونحن ال نرمن  ر  ر  أي وقت 
سواء ر  بيوتنا أو بيت والدتنا ويمكن أن يعتدي 
ع ى النف  وإ رار  ع ى تعاف  المسكرات 

خدرات ول  سوابق عديدب ونف ب در  والم
الضرر واألنى ع ى أنفسنا ووالدتنا وخروج  من 

ع ى المجتم  وأه   وجيران ،  السجن يعد آرة
ونف ب عدم إخراج  من السجن هنا ما لدي من 

 . هادب 
 

والدب المدعى ع ي  ...بنت... كما حضرت
وعرف بها المدعى ع ي  وال هود الحاضرين 

ع ي  هنا الحاضر ابن  وهو إن المدعى : وقالت
مير مستقيم وال يريد الدين وعندما آمر األوالد 
بال  ب يقول ما ري  نار وال جنة وش تهددينهم 

أنا أب  أخ ي  ر  دار العجزب : وقال. بالنار 
يب   شاالت جمي ت جليتفرغ ر  البيت ويقول 

حتى نفعل ريهن بال يل ويخدمونا بالنهار وهو 

لمخدرات ودخل ع   عدب يتعافى المسكر وا
مرات وهو متعافيها وزوجت  ف قت من  لم اك   
معها ويح ل ع ينا من  أنى ونخ ى ع ينا من  
من األنى ع ى أنفسنا وأعراضنا ولم يستقم فوال 

وأعفا  ... ا أن  أرسد أخو  مالمدب الماضية ك
المسكر ولم ... حبوبا  مخدرب وأعفى ألخي 
ب إبقاء  ر  السجن يتناول  ويريد إرسادهم وأف 

 .وعدم إخراج 
 

إن : وبعرض نل  ع ى المدعى ع ي  قال
تهم م فقة ضدي والسبب الخ ف   هادب ال هود

ر  تركة والدي وإعفائ  حق  من الميرا  وما 
 هدوا ب  تهم م فقة وكيدية ألن  أفالب ببي  بيت 
والدي ر  مزاد ع ن  ور  ال حف، والسوابق 

أخنت عقوبت  ع يها،  الت  ع  َّ وسج ت رسميا  
تائب منها ومير  حيا ما  هدوا ب  ع  َّ  وأنا

لكون  من ، وقال ... وعاففة أم  م  أخ 
ال هود األربعة نحن مستعدون بإعفاء المدعى 
ع ي  جمي  حقوق  من التركة وقال المدع  العام 

 .سربح  عن مزيد بينة
 

حضر المدع  العام والمدعى ع ي   م 
سعودي بموجب ... م مع  وأحضر المدع  العا

وف ب سما  ما ... بفاقة أحوال الرياض رقم 
أ هد باهلل العظيم أن هنا ... لدي  وبسفال  قال 

 قيق  وأن  يتك م أمامنا ... الحاضر المدعى ع ي  
اإلس م ع  ان يبن   فإن الرسول ح: بقول 

زعامة وررض ال  ب ع  ان ي ه  النا  
د  ر  البيت عند وي ش هم ال يف رون ع ي  ووجو

 الوالدب يجع ها ال ترمن  ع ى الخادمة أن يعتدي
ع يها وم اك   م  الوالدب وك رب الك م م  الوالدب 
واإل كاالت معها وم  األخوات وتبشى الفكة من  

 هنا ما لدي وب  . متى ما ح ل
 .أ هد

 
هندي ... كما أحضر المدع  العام مع 

ين الجنسية بموجب رخ ة اإلقامة ل مس م
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رـ  ..... ال ادرب من الرياض برقــم 
هـ وف ب سما  ما لدي  من 54/50/5485

أ هد باهلل العظيم أنن  ...  هادب وبسفال  قال 
قدمت ل عمل ر  هن  الب د من الهند قبل حوال  

أخ  ... خم  ع رب سنة تقريبا  ع ى كفالة 
... هنا الحاضر وا تش ت عند ... المدعى ع ي  
ع ر سنوات وكان المدعى ع ي  ال سائقا  قرابة 

. يقيم ال  ب ويقول ما ري  هللا والرسول كناب
وي رب المسكر ك يرا  ويحضر نساء لبيت ، وقبل 
قرابة أرب  سنوات نهبت لوالد المدعى ع ي  
وأب شت والد  بنل   م انتق ت ل عمل عند والد  ر  
منزل الوالدب ، وقد كان يحضر ل منزل ر  حالة 

إلب غ ال رفة ... أنا نهبت م  والد  سكر ومرب 
ولما حضرت ال رفة هرب، هنا ما لدي وب  

 م ال شة العربية ويفهمها كما والمنكور يتك. أ هد 
سعودي بموجب ... أحضر المدع  العام مع  
وف ب سما  ما ... بفاقة أحوال الرياض رقم

أ هد باهلل العظيم ... قال  لدي  من  هادب وبسفال 
هنا الحاضر  قيق  وأن ... ع ي  أن المدعى 

والدي  مترنين من  منن ع رين سنة لترك  ل   ب 
و رب  ل خمور منن أك ر من ع رين سنة 
وتحريض إخوان  ع ى والدي  و رل عن  عند 

أن  ال يفمن بالبع  وأن  ال يوجد ... درن خالت  
بع  وأن الدنيا متا  ولهو والزم تستشل ر  

أنت م دق إن  ر  بع  ال عب وال هو، وقال ل  
سبق وأن ... هنا ما لدي وب  أ هد كما حضر 

 هد وقال عندي إضارة أن المدعى ع ي  من 
ضمن المواقف الت   و  بها سمعة أه   ع ى 
مدى ع رين سنة نهاب  ألكبر  خم ر  

وهو بحالة سكر  ديد وف ب من  ماال  ... العائ ة
... .ع ى ... وررض  لحالت  الت  هو ريها رتهجم 

بكل ألفاظ اإلهانة ر  مج س  وات ل ع ى الوالد 
ر  اليوم التال  وب ش  بما ح ل وسببَّب أنى 
لوالدي وبعد وراب الوالد أعفى جنال الوالد ليسكن 

من   ري  واستقام لمدب  هر واحد رقف بعد خروج
بة ر  ـالسجن وأعفا  الجمي  اهتماما  كبيرا  رم

الوالدب  ت  ح  وتفاجرنا أن  رج  يهينـاس

ويف ب منها تر  البيت ولي  لها إال ال من 
ويمكن يعمل لها مررة ور  كل قسم من أقسام 
 رفة الرياض دخ نا  بسبب المدعى ع ي  هنا ما 

 .لدي وب  أ هد 
 

إن : وبعرض نل  ع ى المدعى ع ي  قال
هن  الدعوى أ ارها إخوان  بعد وراب الوالد وأنا 

نا  مع  مدب وكان سجي... ع ى خ ف م  أخ  
أربعة أ هر بتهمة االعتداء ع ى والدت  وتهديدها 

بين  وبين  خ ف تجاري بسبب ال اهد ... واألخ 
... هنا الحاضر وكنل  بين  وبين أخ  ... 

كان عندي سائقا  مدب ... خ رات تجارية وال اهد 
والفترب الت  ... ع ر سنوات وأخن  من  األخ 
نهم وهنا قنف ر  تك موا ريها أنا ساكن بعيد ع

إن  ال بينة ل  : دين  وعرض  وقال المدع  العام
ع ى المدع  ع ي  سوى ما تقدم واإلرادب الت  
أ رت لها ر  الدعوى عن ح ول الخ رات 

 .داخل األسرب رقف 
 

 م حضر المدع  العام والمدعى ع ي  
سعودي بموجب ... ضر المدع  العام مع  حوأ

وف ب المدع  . ..بفاقة أحوال حريم ء رقم 
أ هد : ما لدي  من  هادب وبسفال  قال العام سما 

باهلل العظيم أن المدعى ع ي  هنا الحاضر ابن 
أخت  وقبل حوال  ا نت  ع رب سنة  دم ا نين 
أو    ة من جنود الحر  الم ك  عندما أراد 
الدخول لدائرب ال رفة ر  الحر  الم ك  

نهم  دمهم عند البوابة وتدخ ت وأ  حت بي
وأعفيت الجنود مبال  عن اإل ابات الت  ريهم 
حتى تنازلوا وكان المدعى ع ي  وقتها يعمل ر  

ا  يأوالت ريفات الم كية والمدعى ع ي  مبهنل أم  
ومير مستقيم وال أحدد  يئا  معينا  ويعتدي ع ى 
أم  محاوال  ضربها وه  دائما  ت تك  من ، 

من  دائما  وأسم  نل  من والدت  وإخوان  ي تكون 
وأنا لم اسم  من المدعى ع ي   يئا  وإنما والدا  
ليسا راضيين عن ، ور  يوم من األيام نادتن  

والد   والدت  وحضرت إلى بيتهم بعد وراب
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وأ  حت بينهم برن أعفيت أم  مبال  لتعفيها 
وعند حضوري ل منزل ... ل مدعى ع ي  وألخي  

يئا  وأنا لم أسم  من المدعى ع ي  تجا  والدت   
سبق وأو وقفت م  المدعى ع ي  وساعدت  عدب 

 .مرات هنا ما لدي وب  أ هد 
 

إن : وبعرض نل  ع ى المدعى ع ي  قال
ك م الخال هنا الحاضر مير  حيا ربعد وراب 
والدي حضر لمنزلنا وأعفى والدت  بناء  ع ى 
... ف بها مئة وستين ألف لاير حي  إن أخ 

ام وهددها بالقتل وكان ضرب الوالدب بفاولة الرخ
ولي  بسبب  وإنما استقب ت ... حضور  بسبب 

الخال وأدخ ت  البيت وقد حضر الم ادب الت  بين 
وحاول ال  ا إال أن  لم يتم ال  ا ... الوالدب و

... ور  المساء حضرت دورية ال رفة وأخنوا 
وسجن وحوكم و در ع ي  الحكم بالسجن أربعة 

الدت  وما نكر  عن أ هر بتهمة التهجم ع ى و
الحاد ة الت  نكرها بالفائف ر حيا كنت أخدم 
خال  هنا الحاضر وكنت ر  الفريق ا فدمت 
ب  ة من الحر  الم ك  ر  ال ار  هنا ما ح ل 
وكان خال  ال اهد يكرمن  ويعفين  هبات 
وعفايا وقال المدع  العام ال بينة ل  سوى ما 

 .تقدم وأف ب إنهاء القضية
 

دع  العام والمدعى ع ي   م حضر الم
ع ى المدعى ع ي  رقال ... وجرى عرض  هادب 

أما ... المدعى ع ي  إن الخ ف بين  وبين أخ  
ر ي  بين  وبين    ء وهو يتب  أخ  ... أخ  
هنا قدح  ... ويف ر ع ي  وينساق م  أخ  ... 

وال أفعن ر  دني  ب  ء وكنل  ... ر  أخ  
ر  ... د در  وق... ينساق م  أخ  ... أخ  

أمريكا سب  سنوات ور ل ر  الدراسة وكان الني 
وقد أنفق ع ي  قرابة ن ف ... ينفق ع ي  أخ 

بالعودب ... م يون لاير ولما تور  والدي أمر  
خ ف تجاري ... إلى المم كة وبين  وبين أخ  

سبق وأن عمل لدي  م أخن  ... والسائق ال اهد 
الراتب ب... وهو يعمل لدى ... من  أخ  

ال هري وساكن ر  بيت الوالدب وهو تاب  ألخ  
 ...وقال المدع  سرحضر من يعدل ال اهد ... 

 
...  م حضر المدع  العام وأحضر مع 
... سعودي بموجب بفاقة أحوال الرياض رقم 
... سعودي بموجب بفاقة أحوال حريم ء رقم

وف ب المدع  العام سما  ما لديهما من  هادب 
... د كل واحد منهما بمفرد  بعدالة وبسفالهما  ه

أخ  المدع  ع ي  وأن  مستقيم ومستقل 
ب خ يت  ويعمل نقيبا  ر  ال رفة ور  نف  
اليوم حضر المدع  ع ي  وجرى عرض ما تقدم 
ع ي  رقال إن المعدلين سالف  النكر ابناء عم  
وبناء ع ى ما تقدم وحي  أنكر المدعى ع ي  

 .السوابق جمي  ما جاء ر  الدعوى عدا
 

ونظرا  إلى ما استدل ب  المدع  العام من 
 هادات ونظرا  إلى ما أوردت  والدب المدعى ع ي  

من مفالب رر  الضرر عنهم ... وإخوت  عدا 
أورد  ع يها المدعى ع ي  من قدل  بسجن  وما

وأن  ... وحي  قرر أن  ال خ ف بين  وبين أخي  
ال يفعن ر  دين  وقد جرى تعدي   التعديل 
ال رع  وقرر المدع  العام ال بينة ل  سوى ما 
تقدم لنل  لم ي بت لدينا موجب إقامة حد الردب 
ع ى المدعى ع ي  وقررنا تعزير  بسجن  سنة 
ون ف السنة اعتبارا  من تاريخ توقيف  وج د  

وخمسين ج دب مفرقة ع ى رترات كل مرب  مئة
خمسون ج دب بينهما ع رب أيام ، وحكمنا بنل  
وبإرهام  نل  قرر قناعت  ورضا  وباهلل التوريق 
و  ى هللا وس م ع ى نبينا محمد وآل  و حب  

 .هـ82/8/5488حرر ر  
 

هـ 51/1/5488 الموارق ال   اء ور  يوم
ب /3م/813بناء  ع ى قرار محكمة التمييز برقم 

هـ المتضمن م حظة أ حاب 1/4/5488ر  
لوحظ أن ما حكم ب  أ حاب : الفضي ة بما ن   

الفضي ة حكام القضية ع ى المدعى ع ي  من 
تعزيز بسجن  سنة ون ف وج د  مئة وخمسين 
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مفرقة ع ى     مرات التهام  بسب هللا  ج دب
ورسول  والتخ ف عن ال  ب وعقوق  لوالدت  

خفورب ما تفو  ب  من أقوال خفيرب ق يل جدا  ل
كفرية لو  بتت مما ينبش  مع  تعزير يح ل ب  
. الزجر والرد  ويعيد المجرم إلى جاب ال واب

 .هـ.ا
 

وبترمل ما نكر  أ حاب الفضي ة قررنا 
زيادب تعزير المدعى ع ي  ليكون تعزير المدعى 
. ع ي  بالسجن سنتين اعتبارا  من تاريخ توقيف 

وخمسين ج دب مفرقة كل مرب  وج د  مئتين
قضينا  خمسون ج دب بينهما ع رب أيام وبنل 

. وقرر المدعى ع ي  قناعت  ورضا  وباهلل التوريق
حرر ر  . و  ى هللا وس م ع ى نبينا محمد

 .هـ51/1/5488
 

ُصد  الحكم من محكمة التمييز بالقرار 
 .هـ 89/6/9288أ وتاري  /3م/786رقم 

 

  
 



 411 

  ـرــقط ةــدول
 
 
 

 تهمـة حـيازة مـواد مـحـددة 

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 

 

طلب الطاعن ضفم دعفويين لوحفدة الواقعفة ووجفود 

 محكمففة لففنوجففوب تعففر  ال( جففوهري)ارتبففاط بينهمففا 

 .إغفا  ذلر إخال  بح  الدفاو 

 

 



 418 

 8007من أكتوبر  نة  96 جل ة

 

 حكم

صففادر با ففم حضففرة صففاحب ال ففمو الشففي  حمففد 

 .بن خليفة آ  ثاني أمير دولة قطر

 
مبففففارر بففففن خليفففففة / بر ا ففففة ال ففففيد القاضففففي

 .الع يري ر يا محكمة التمييز 
 

 : وعضوية ال ادة قضاة المحكمة 
 

عبففد  ال ففويدي وعبففد الففرحيم أحمففد خالففد بففن 
القاضي عبد الرؤوف البقيعي وعبد اللطيف على 

 .أبو الني 
 
 (28 ) 
 8007ل نة  67: الطعن رقم 

 تمييز جنا ي
 

قيذذام درذذا  الفذذاعن ع ذذى أنذذ  جذذرى تفتذذيش 
المذذذتهم ومسذذذكن  وسذذذيارت  وحذذذرر عذذذن الواقعذذذة 

بتهمذذة حيذذازب مذذواد مخذذدرب ورذذ  اليذذوم .. محضذذر
تفتذذيش م حقذذات مسذذكن  حيذذ  ضذذبف التذذال  جذذرى 

جنايذذذات ... مخذذذدر وخ ذذذم ل واقعذذذة المحضذذذر 
ونظرا  لوحدب الواقعة ووجود ارتباف و يذق بينهمذا 
... رإنذذ  ف ذذب مذذن درجتذذ  التقاضذذ  رذذ  الذذدعوى 

ضذذذذذم  –الحكذذذذذم المفعذذذذذون ريذذذذذ  ال ذذذذذادر ريهذذذذذا 
والمنظورب أمذام المحكمذة إعمذاال  لذنم .. الدعوى
ءات الجنائية ولما من قانون اإلجرا( 518)المادب 

يعذذد  -رذذ  خ ذذوم الذذدعوى -كذذان هذذنا الذذدرا  
دراعا  جوهريا  يسذتوجب تعذرض المحكمذة لذ  رذ  
حكمهذذا وكانذذت قذذد سذذكتت عنذذ  رذذإن حكمهذذا يكذذون 

 .م وبا  بعيب اإلخ ل بحق الدرا  
 

 الوقا ع

 
اتهمذذذت النيابذذذة العامذذذة الفذذذاعن أنذذذ  حذذذاز 
بق ذذذذد التعذذذذاف  واالسذذذذتعمال ال خ ذذذذ  مذذذذواد 

ر  ميذر األحذوال الم ذرل بهذا ( ح يش)مخدرب 
مذذن القذذانون ( 32)قانونذذا  وف بذذت معاقبتذذ  بالمذذادب 

ب ذذرن مكارحذذة المخذذدرات  5122لسذذنة ( 1)رقذذم 
والمذذذف رات العق يذذذة الخفذذذرب وتنظذذذيم اسذذذتعمالها 
واالتجار ريها ومحكمة الجنايات قضذت حضذوريا 

مكذرر المضذارة ( 45)عم   بمادب االتهام والمذادب 
 8003لسذنة ( 80)لقانون بالقانون رقذم إلى هنا ا

وم ذادرب بة المتهم بالحب  لمدب سنة واحدب بمعاق
 .المواد المضبوفة والمبرزب

 
استرنف كما استرنفت النيابة العامة ومحكمة 
االسذذذتئناف قضذذذت حضذذذوريا بقبذذذول االسذذذتئنارين 
 ذذذك  ورذذذ  الموضذذذو  بررضذذذهما وترييذذذد الحكذذذم 

يا رذ  هذنا رفعن المحكوم ع يذ   خ ذ. المسترنف
 ...الحكم بفريق التمييز

 
 المحكمة
 ــــ

 
ومذذذن حيذذذ  أن ممذذذا ينعذذذا  الفذذذاعن ع ذذذى 

المفعذذون ريذذ  أنذذ  إن دانذذ  بجريمذذة حيذذازب الحكذذم 
مخدرات بق ذد التعذاف  ، قذد  ذاب  الق ذور رذ  
التسذذذذبيب واإلخذذذذ ل بحذذذذق الذذذذدرا  والفسذذذذاد رذذذذ  
االسذذذتدالل، نلذذذ  أنذذذ  ف ذذذب رذذذ  مذذذنكرب دراعذذذ  

ة  ان  درجة ضم الذدعوى رقذم المقدمة إلى محكم
لقيذام  وربظذجنايات إلذى الذدعوى المن 22/8004

االرتباف الو يق بذين الذدعويين إال أن المحكمذة لذم 
تذذذرد ع ذذذى ف بذذذ ، ممذذذا يعيذذذب الحكذذذم ويسذذذتوجب 

 .تمييز  
 

ومذذذذذن حيذذذذذ  أن البذذذذذين مذذذذذن المفذذذذذردات 
 المضمومة تحقيقذا  لوجذ  الفعذن أن درذا  الفذاعن 

 
تفتذيش  88/2/8004خ بتذاري ىقام ع ذى أنذ  جذر
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وحذذذرر عذذذن الواقعذذذة  المذذذتهم ومسذذذكن  وسذذذيارت 
بتهمذذذة حيذذذازب  20/8004محضذذذر الجنايذذذة رقذذذم 

مذذذواد مخذذذدرب ورذذذ  اليذذذوم التذذذال  جذذذرى تفتذذذيش 
م حقذذذات مسذذذكنة حيذذذ  ضذذذبف مخذذذدر وخ ذذذم 

جنايات ونظذرا   22/8004ل واقعة المحضر رقم 
لوحذذدب الواقعذذة ووجذذود ارتبذذاف و يذذق بينهمذذا رإنذذ  

جتذذذ  التقاضذذذ  رذذذ  الذذذدعوى رقذذذم ف ذذذب مذذذن در
ال ذذذذذادر ريهذذذذذا الحكذذذذذم  –جنايذذذذذات  20/8004

 22/8004ضذذم الذذدعوى رقذذم  –المفعذذون ريذذ  

جنايذذات والمنظذذورب أمذذام المحكمذذة إعمذذاال  لذذنم 
من قانون اإلجراءات الجنائية ولما ( 518)المادب 

يعذد  –رذ  خ ذوم الذدعوى  –كان هذنا الذدرا  
ة لذ  رذ  دراعا  جوهريا  يسذتوجب تعذرض المحكمذ

حكمهذذا وكانذذت قذذد سذذكتت عنذذ  رذذإن حكمهذذا يكذذون 
م وبا  بعيب اإلخ ل بحق الدرا  ممذا يتعذين معذ  
تمييذذز الحكذذم المفعذذون ريذذ  واإلعذذادب ونلذذ  بشيذذر 

 .الحاجة إلى بح  الوج  اآلخر ل فعن
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         ـة الكويتدول
 
 
 
 

  إدانـة المتهـم

 ـــ
 :المبـدأ  

 

 

 

م زقضفففاا باإلدانففففة يجفففب أن يؤ ففففا علفففى الجففففال

واليقين وعلى الواقع الفذي يثبتفن الفدلي  ،   علفى مجفرد 

  .الظن والتخمين
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 الكويتبا م صاحب ال مو أمير  

 الشي  صباح األحمد الجابر الصباح

 الفروانية –محكمة ا  ت ناف 

 (التمييز)دا رة الطعون بأحكام الجنح الم تأنفة 

 

بالج سذذذذذذة المنعقذذذذذذدب بالمحكمذذذذذذة بتذذذذذذاريخ 
4/1/8002 . 

 
سذذالم عذذوض الخضذذير / برئاسذذة السذذيد المست ذذار

 .رئي  الدائرب 
 

 –أحمذد باظذة  –ع ى السبيع  / وعضوية السادب 
 أحمد الوكيل   المست ارين –يح  ماض  

 
 هي م المني    مم ل النيابة/ وحضور األستان
 السيد محمد ع ى   أمين السر/ وحضور السيد 

 
 صدر الحكم اآلتي
 :في الطعن المرفوو من 

 على عبد النبي ال يد عبد العالي  يد ح ن

 ضـد

 اإلدعاا العام
 محمد عبد الحميد ال يد عبد المجيد الكاظمي

 
طعن تمييز  997/8002: والمقيد بالجدو  برقم

 .الجنح
 

 الوقا ع
 ـــ

 

أسذذذند اإلدعذذذاء العذذذام ل مذذذتهم الفذذذاعن أنذذذ  
بذذدائرب مخفذذر  81/2/8001بتذذاريخ سذذابق ع ذذى 

 . رفة بيان 

دل  ع ى المجن  ع يذ  محمذد عبذد الحميذد 
السذيد عبذد المجيذذد بق ذد إيقاعذ  رذذ  الش ذف لحم ذذ  

فريقذة االحتيذال بذرن ع ى تس يم مال ر  حيازتذ  ب
( خذال زوجتذ )أستشل ال قة المعرورة ريذ  كقريذب 

وأوهمذذ  بوجذذود واقعذذة ميذذر موجذذودب وهذذ  قيامذذ  
بم رو  است ماري من واق  خبرتذ  وتمرسذ  رذ  
مجذذال التجذذارب وأحذذد  لديذذ  األمذذل رذذ  الح ذذول 
ع ذذى ربذذا وهمذذ  ي ذذل إلذذى الضذذعف مذذن خذذ ل 

 ذذذى مذذذد  بذذذاألموال واسذذذتوقع  ترييذذذدا  لمزاعمذذذ  ع
العقدين المررقين بالمحاضر وتمكذن بهذن  الوسذي ة 
من االستي ء ع ى المب   النقدي المبين بالمحضذر 

 .ونل  ع ى النحو المبين بالتحقيقات
 

مذذن  838،  835وف ذذب عقابذذ  بالمذذادتين 
 .قانون الجزاء 

 
قضذذذت محكمذذذة  50/58/8002وبج سذذذة 

أول درجة حضوريا  بحب  المتهم سنة م  ال ذشل 
مذذائت  دينذذار وكفالذذة مذذائت  دينذذار لوقذذف ومرامذذة 

التنفيذذن وبذذرن يذذفدي ل مذذدع  المذذدن  خمسذذة أالف 
اريف وواحذذذذد دينذذذذارا  كتعذذذذويض مفقذذذذت والم ذذذذ

 .المحاماب وع رب دنانير مقاب   ألتعاب
 

اسذذذذذذترنف المذذذذذذتهم رذذذذذذ  الحكذذذذذذم وبج سذذذذذذة 
قضذذذت محكمذذذة الجذذذنا المسذذذترنفة  82/3/8002

ضذذ  بقبذذول االسذذتئناف  ذذك   ورذذ  الموضذذو  برر
 .وترييد الحكم المسترنف 

 
لذذم يرتضذذ  المذذتهم هذذنا الحكذذم رفعذذن ع يذذ  

 .بالتمييز الما ل 
 

 األ باب
 ـــ

بعد مطالعة األورا  و ماو المرافعة 
 :وبعد المداولة قانونا  

وحيذذ  أن الفعذذن اسذذتورى ال ذذكل المقذذرر 
 .ر  القانون 
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وحيذذ  أن ممذذا ينعذذا  الفذذاعن ع ذذى الحكذذم 

  بجريمة الن ب المف مذة ـانالمفعون ري  أن  إن د
مذذذن قذذذانون الجذذذزاء قذذذد  838،  835بالمذذذادتين 

 اب  الق ذور رذ  التسذبيب وانفذوى ع ذى إخذ ل 
بحذذق الذذدرا  نلذذ  أنذذ  درذذ  بعذذدم تذذوارر األركذذان 
القانونية لجريمة الن ب ر م ي در من  أي فرق 
احتيالية أو وسائل مش قبذل المجنذ  ع يذ ، إال أن 

ون أن تعذذذذرض لهذذذذنا المحكمذذذذة قضذذذذت بإدانتذذذذ  د
الذذذدرا  الجذذذوهري ممذذذا يعيذذذب الحكذذذم ويسذذذتوجب 

 .تمييز  
 

وحيذذ  أن اإلفذذ   ع ذذى األوراق يبذذين أن 
الفذذذاعن قذذذد تمسذذذ  رذذذ  دراعذذذ  المسذذذفور أمذذذام 
محكمتذذذذ  الموضذذذذو  بذذذذدرجتيها بانتفذذذذاء أركذذذذان 
جريمة الن ب ر  حق  إن لم ت در عن   م فرق 

ع يذ   احتيالية أو وسائل مش أو إيهام قبل المجن 
درعت  إلى تس يم أموال  ، وقدم مستندات تفيذد هذنا 
الذذذدرا  ، وكذذذان الحكذذذم المفعذذذون ريذذذ  قذذذد دانذذذ  
بجريمذذة الن ذذب دون أن يعذذرض لهذذنا الذذذدرا  ، 
ويذذذرد ع يذذذ  ، رمذذذم جوهريتذذذ  وات ذذذال  بواقعذذذة 
الدعوى وتع ق  بموضوعها وبتحقيق الدليل ريها ، 

رذ   مما من  رن  لو  بت أن يتشير ب  وج  الذرأي
الدعوى، وإن التفت الحكم المفعذون ريذ  عذن هذنا 
الدرا  والمستندات المفيدب ل  ولم يقسف  حق  ولذم 
يعذذن يتمحذذيم ت ذذ  المسذذتندات ب ومذذا  إلذذى مايذذة 

رإنذذ  يكذذون رذذوق مذذا ران  األمذذر رذذ  نلذذ  الذذدرا  ،
ع ي  مذن الق ذور قذد جذاء م ذوبا  بذاإلخ ل بحذق 

ون حاجذة الدرا  مما يعيبذ  بمذا يوجذب تمييذز  ، د
 .لبح  باق  أوج  الفعن 

 
وحيذذذذ  أن موضذذذذو  االسذذذذتئناف  ذذذذالا 

 .ل ف ل ري  
وحي  أن اإلدعاء العام اسند إلى المتهم أن  

بذذذذذذدائرب  81/2/8001وبتذذذذذاريخ سذذذذذذابق ع ذذذذذذى 
اخت ام مخفر  ذرفة بيذان دلذ  ع ذى المجنذ  
ع يذذ  محمذذد عبذذد الحميذذد السذذيد بق ذذد إيقاعذذ  رذذ  

بفريذق  حيازتذ  الش ف لحم   ع ذى تسذ يم مذال رذ 
االحتيذذال بذذرن اسذذتشل ال قذذة المعرورذذة ريذذ  كقريذذب 

وأوهم  بوجود واقعة مير موجودب [ خال زوجت ]
وه  قيامذ  بم ذرو  اسذت ماري مذن واقذ  خبرتذ  
وتمرسذذ  رذذ  مجذذال التجذذارب وأحذذد  لديذذ  األمذذل 
بالح ذذول ع ذذى ربذذا وهمذذ  ي ذذل إلذذى الضذذعف 

اعمذ  من خ ل مد  باألموال واسذتوقع  ترييذدا  لمز
ع ذذذى العقذذذدين المذذذررقين بذذذاألوراق وتمكذذذن بهذذذن  
الوسذي ة مذن االسذتي ء ع ذى المب ذ  النقذدي المبذين 
بالتحقيقذذات بنذذاءا  ع ذذى نلذذ  اإليهذذام ع ذذى النحذذو 

 .المبين بالتحقيقات 
 

،  835وف ذذذب عقابذذذ  بمقتضذذذى المذذذادتين 
 .من قانون الجزاء  838

 
لذى وأقام اإلدعاء العام لواء االتهام استنادا  إ

مذذا  ذذهد بذذ  وقذذرر  بالتحقيقذذات كذذ   مذذن المجنذذ  
ع يذذ  محمذذد عبذذد الحميذذد السذذيد ،  ذذادق عبذذا  

عبذذذدالنب   دحسذذذن ، خالذذذد حسذذذين محمذذذد ومحمذذذو
السذذذيد والمسذذذتندات المقدمذذذة مذذذن المجنذذذ  ع يذذذ  

 .والعقدين وتحريات المباح  
 

رقد  هد محمد عبذد الحميذد السذيد الكذاظم  
  وأن األخيذذذر بالتحقيقذذذات أن المذذذتهم خذذذال زوجتذذذ

أن لديذذذذذذ  م ذذذذذذرو   –مذذذذذذ  أخذذذذذذرين  –أخبذذذذذذر  
اسذذت ماري وأرباحذذ  مائذذة رذذ  المائذذة بعذذد سذذنتين 
ون ف رس م   مانية و   ذون ألذف دينذار كذويت  
الست مارها ر  هذنا الم ذرو  وأبذرم معذ  عقذدين 
أولهما باسم  ندوق الهوا م االست ماري واألخر 
 باسذذم  ذذركة اإل ذذراف النهبيذذة، وع ذذم أن أخوتذذ 
دخ وا هنا الم رو  واعفو  أمذوالهم السذت مارها 
وأضاف أن  أب ش  أنذ  يعذرف السذفير الكنذدي وأن 
لديذذ  مكذذز تجذذاري باسذذم المركذذز الكنذذدي ومكتذذب 
تذذرجير سذذيارات ويعمذذل رذذ  البور ذذة وأن ميعذذاد 

، إال أنذذ   1/2/8001اسذذت م  األربذذال كذذان رذذ  
أخبذذر  أنذذ  خسذذر رذذ  انهيذذار البور ذذة وأنذذ  لذذن 

مذذن إعذذادب أموالذذ  وأرباحهذذا إال رذذ  عذذام يذذتمكن 
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وقذذذدم  ذذذورب ضذذذوئية ل عقذذذدين الم ذذذار  8001
إليهمذذا مبذذرمين بينذذ  وبذذين المذذتهم أحذذدهما باسذذم 
 ذذركة اإل ذذراف النهبيذذة واآلخذذر باسذذم  ذذندوق 

 .الهوا م االست ماري
 

و هد  ذادق عبذا  حسذن بالتحقيقذات أنذ  
 ذذذديق المذذذتهم وكذذذان متواجذذذدا  مذذذ  خالذذذد حسذذذين 

كة اإل ذراف النهبيذة بمنفقذة السذالمية بمكتب  ذر
الخذذذام بذذذالمتهم وف ذذذب األخيذذذر منذذذ  أن يكذذذون 

جنذذ  ع يذذ  وهذذو م ذذاهدا  ع ذذى العقذذد المبذذرم مذذ  ال
عقد يتع ق باست مار األموال وتنميتها وأضذاف أن 
المذذتهم يعمذذل رذذ  التجذذارب إن لديذذ  مكتذذب سذذفريات 
الزاجل والكندي ومكتب ترجير سذيارات ويسذت مر 

البور ذذة، روقذذ  ع ذذى العقذذد المذذنكور  أمذذواال  رذذ 
 .ك اهد 
 

و هد خالد حسين محمد حسذين بالتحقيقذات 
 .بمضمون ما  هد ب  ال اهد السابق

 
، أنذ   ذقيق  دو هد محمود عبد النبذ  السذي

المتهم وأن األخير أبرم مع  وبعض أ قائ  عقودا  
السذذذت مار أمذذذوالهم مقابذذذل ربذذذا بعضذذذ   ذذذهري 

تهم بذذدر  األربذذال وبعضذذ  سذذنوي وقذذد التذذزم المذذ
ال ذذذهرية ل عقذذذود ال ذذذهرية حتذذذى تعرضذذذ  ألزمذذذة 
ماليذذة ر ذذم يذذتمكن مذذن سذذداد أربذذال العقذذود السذذنوية 
ومنهذذا عقذذد ال ذذاك  وعقذذود بعذذض أخذذوب المذذتهم ، 
حتى أن هذفالء أقذاموا ضذد  قضذايا مدنيذة إال أنذ  
ررض  كايت  ألن  يع م أن  تعرض لخسارب كبيرب 

يكذذنب ع ذذى أحذذد رذذ  انهيذذار البور ذذة، وأنذذ  لذذم 
 وأخبذذذذذذذذذذذذذذذذذذرهم جميعذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  بالحقيقذذذذذذذذذذذذذذذذذذة وأن 

 
المتهم كان لدي  مكتذب سذفريات الزاجذل والكنذدي 
ل سذذذياحة ومكتذذذب تذذذرجير السذذذيارات ولديذذذ  عقذذذار 

 .باإلمارات وكان يضارب بالبور ة 
 

وقدم المجن  ع ي   ورب ضوئية مذن عقذد 
مبذذذرم بينذذذ  وبذذذين  ذذذركة  54/5/8004مذذذفرخ 

القفذذا  ] ال ذذركة  اإل ذذراف النهبيذذة يفيذذد أن هذذن 
اسذذذذت م مذذذذن [  ذذذذندوق الهوا ذذذذم  –االسذذذذت ماري 

المجنذذ  ع يذذ   مانيذذة و   ذذون ألذذف دينذذار كذذويت  
تهذذا بعذذد السذذت مارها ع ذذى أن ت تذذزم ال ذذركة بإعاد

انتهاء المذدب بخمسذة ع ذر يومذا  والتذ  تنتهذ  رذ  
، وجذذاء رذذ  البنذذد الخذذام  منذذ  أن  4/2/8001

يتحمذذذذل  -أي المجنذذذذ  ع يذذذذ  –الفذذذذرف ال ذذذذان  
الخسائر المحتم ة ر  اسذت مارها المب ذ  المذنكور، 
والعقذذذد ال ذذذان  مما ذذذل ل عقذذذد األول وكذذذان باسذذذم 
 ذذندوق الهوا ذذم االسذذت ماري حيذذ  تذذم اسذذتبدال  

 .بالعقد األول
 

وأوردت تحريات الضذابف عبذد هللا ال ذف  
ضابف مباح  بيذان والزهذراء والسذ م أن المذتهم 

و   ذون ألذف دينذار تس م من المجن  ع ي   مانيذة 
حسب االتفاق المبذرم بينهمذا السذت مارها رذ  عذدب 

 .م روعات تقوم بها  ركات المتهم 
 

وحيذذ  أن المذذتهم أنكذذر بالتحقيقذذات ارتكابذذ  
ع ي  ، وأقر باسذت م  منذ  المب ذ   بلجريمة الن 

المذذنكور وأنذذ  وقذذ  العقذذد عذذن  ذذركة اإل ذذراف 
ت مار النهبيذذة التذذ  أسسذذها ، وأن م ذذروعات  االسذذ

حقيقيذذذة وليسذذذت وهميذذذة، وأنذذذ  أخذذذن أمذذذواال مذذذن 
أخواتذذ  لذذنات الشذذرض وأن الع قذذة مذذ  المجنذذ  
ع يذذذذ  هذذذذ  ع قذذذذة تجاريذذذذة بحتذذذذ  وأن انهيذذذذار 
البور ذذذة أ ذذذاب  بخسذذذائر ضذذذخمة ر ذذذم يسذذذتفي  
الوراء بالتزامات  وأنذ  عذرض ع ذى المجنذ  ع يذ  

وأعد لذنل   8001جدولة ديون  وسدادها ر  عام 
 .إال أن المجن  ع ي  ررض اتفاق  م رو 
 

وحي  أن  ولدى نظر الدعوى أمام محكمذة 
أول درجة ف ذب الذدرا  البذراءب اسذتنادا  إلذى عذدم 
تذذذوارر أركذذذان جريمذذذة الن ذذذب ودرذذذ  بتجاريذذذة 
الع قذذذة مذذذ  المجنذذذ  ع يذذذ  وسذذذاند نلذذذ  الذذذدرا  
بحارظة مستندات فويت ع ذى  ذور ضذوئية مذن 
كة كذذذل العقذذذد المبذذذرم بذذذين المجنذذذ  ع يذذذ  و ذذذر

اإل راف النهبية ل تجارب العامة والمقاوالت ومذن 



 111 

ب رخيم هذذذذذن  ال ذذذذذركة مذذذذذن وزارب التجذذذذذارتذذذذذ
وال ناعة ، ومذن تذرخيم رذر  المركذز الكنذدي 
لحجذذز الفنذذادق والعقذذارات والم ذذحات الع جيذذة 
 ذذذذادر عذذذذن وزارب التجذذذذارب وال ذذذذناعة ومذذذذن 

بروميديا ل رعاية واإلع ن والن ر  ترخيم رر 
اج الفنذذذذ  مذذذذن وزارب التجذذذذارب والتوزيذذذذ  واإلنتذذذذ

وال ذذناعة ومذذن تذذرخيم مفسسذذة عذذالم الزاجذذل 
ل سذذياحة والسذذفر  ذذادر مذذن نفذذ  الجهذذة، ومذذن 
 ذذ   عقذذارات تذذم  ذذرائها رذذ  دولذذة اإلمذذارات ، 
ومن عقد التسوية المقدم مذن المذتهم ل مجنذ  ع يذ  
ومن إي االت االست م تنفينا  لنل  العقذد الذني لذم 

بوكي ذذ  وأدعذذى مذذدنيا   يذذتم، وحضذذر المجنذذ  ع يذذ 
قبل المتهم بمب ذ  خمسذة آالف وواحذد دينذار ع ذى 
سبيل التعويض المفقت والم اريف، ولدى نظذر 
الذذذدعوى أمذذذام المحكمذذذة االسذذذتئنارية، قذذذدم المذذذتهم 
حارظة مستندات فويذت ع ذى عذدب مسذتندات تفيذد 
أن األن فة التجارية الت  يقوم بها المتهم  احب 

عذذالم الزاجذذل ل سذذياحة  ذذركة اإل ذذراف النهبيذذة و
والسفر ه  أن فة حقيقية وليست وهمية وما يدل 
  ع ذذى أنذذ  كذذان يعمذذل رذذ  البور ذذة بن ذذاف حقيقذذ

برقم معين ريها و ذمم  –ول  تعام ت وتداوالت 
دراع  ع ى إلشاء الحكم المسترنف والقضاء ببراءب 
المذذتهم ممذذا أسذذند إليذذ  وررذذض الذذدعوى المدنيذذة، 

ى ع ذذذذى خبذذذذراء وزارب واحتيافيذذذا  إحالذذذذة الذذذدعو
 .العدل 
 

وهذ  رذ  مقذام وزن  –وحي  أن المحكمذة 
وتقذذدير الذذدليل الذذني اسذذتند إليذذ  اإلدعذذاء العذذام ، 
تقذرر بذداءب أن جريمذة الن ذذب ال تقذوم إلذى ع ذذى 
االحتيال، وي ترف أن تكون الفرق االحتيالية من 

من قانون الجزاء ( 835)ت   المبينة ينم المادب 
  وم ذذ  لخذذدا  المجنذذ  ع يذذ، وأن تكذذون موجهذذة 

بق ذذد سذذ ب مالذذ  ، رقذذد أوجذذب الم ذذر  بذذالنم 
االحتياليذذة التذذ  ال تقذذوم  المتقذذدم أن تكذذون الفذذرق

جريمة الن ذب بذدونها يجذب أن يكذون مذن  ذرنها 
اإليهام بوجود م رو  كانب أو واقعة مذزورب أو 
إحذذذدا  األمذذذل بح ذذذول ربذذذا وهمذذذ  أو إخفذذذاء 

واقعذة أو إيجذذاد واقعذة موجذذودب أو ت ذوي  حقيقذذة ال
سند دين ال حقيقة ل  أو إخفاء سند دين موجود أو 

المت ذذذذرف حذذذذق   الت ذذذذرف رذذذذ  مذذذذال ال يم ذذذذ
الت رف ري  أو اتخان اسم كانب أو انتحذال  ذفة 
مير  حيحة وهن  الفرق االحتيالية الت  عذددها 
ال ار  ه  وحدها رقف التذ  تعذد تدليسذا ،  ذم بعذد 

الفاعل بهنا  نل  يجب ك  تقوم الجريمة أن يق د
التدلي  إيقا  المجن  ع ي  ر  الش ف أو إبقاء  رذ  
الش ف الني كان واقعا  ريذ  لحم ذ  ع ذى تسذ يم مذال 
رذذذ  حيازتذذذ   ذذذم يترتذذذب ع ذذذى نلذذذ  تسذذذ يم المذذذال 
ل فاعل أو لشير  ، وكان المقرر أن مجرد األقذوال 
واإلدعذذاءات الكانبذذة مهمذذا بذذال  قائ هذذا رذذ  توكيذذد 

لتذوارر الفذرق اإلحتياليذة   حتها ال تكف  وحذدها
بل يجب أن يكون الكنب م ذحوبا  برعمذال ماديذة 
أو مظذذذاهر خارجيذذذة تحمذذذل المجنذذذ  ع يذذذ  ع ذذذى 

 .االعتقاد ب حت 
 

لمذذا كذذان ن  ، وكذذان مذذن المقذذرر قانونذذا  أن 
الدليل الني يعول ع ي  يجب أن يكذون مفديذا  إلذى 
ما يرتب  الحكم ع ي  من نتائ  من مير تعسف ر  

اج وال تنارر م  حكم العقل والمنفذق، وأن االستنت
القضذذذاء باإلدانذذذة يجذذذب أن يفسذذذ  ع ذذذى الجذذذزم 

ع ذذى  واليقذذين وع ذذى الواقذذ  الذذني ي بتذذ  الذذدليل ال
والتخمذذذين رإنذذذ  وبذذذإنزال القواعذذذد  مجذذذرد الظذذذن

والمبادئ المتقدمة ع ى واقعة الذدعوى ومذا حوتذ  
 أوراق ومسذتندات يبذين بجذ ء أنهذا خ ذت مذن من

با ذذذذر  المذذذذتهم قبذذذذل المجنذذذذ  ع يذذذذ  أي تذذذذدلي  
مسذذذذذتعم   أي فريقذذذذذة مذذذذذن الفذذذذذرق اإلحتياليذذذذذة 

مذذن قذذانون ( 835)المن ذذوم ع يهذذا رذذ  المذذادب 
الجذذزاء وأن تسذذ م المذذال مذذن المجنذذ  ع يذذ  إلذذى 
المتهم تم بناءا  ع ذى هذنا التذدلي  الذني لذم ي ذدر 

 :من المتهم وأية نل  ما يرت  
 

ت المذتهم أن المجنذ  ع يذ  زوج لبنذت أخذ :أو  
بما يعني  نل  أن   ة القربى ت ذ  تسذما 
ل مجنذذذذ  ع يذذذذ  أن يع ذذذذم بحقيقذذذذة أن ذذذذفة 
المتهم وهل هو يمار  األن فة التجارية 
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الحقيقيذذة ويح ذذل ريهذذا ع ذذى ربذذا أم أنذذ  
يمذذذار  أن ذذذفة وهميذذذة ويسذذذ ب النذذذا  
أموالهم مما مفدا  ع ذم المجنذ  ع يذ  بذرن 
أن ذذفة المذذتهم هذذ  أن ذذفة حقيقذذة وليسذذت 

 .ية وإال لما س م  هنا المب   الكبيروهم
 

 ذذذذذذاحب  ذذذذذذركة  أن المذذذذذذتهم ب ذذذذذذفت   :ثانيا 
اإل ذذذذذذذراف النهبيذذذذذذذة ل تجذذذذذذذارب العامذذذذذذذة 
والمقذذذذاوالت ارتذذذذبف بعقذذذذد تجذذذذاري مذذذذ  
المجن  ع ي  تضمن موارقذة األخيذر ع ذى 
أن تقذذذوم ت ذذذ  ال ذذذركة باسذذذت مار أموالذذذ  
ع ى أن ترد إلي  بعذد عذامين ون ذف مذ  

لبند الخام  من نل  أرباحها، وورد ر  ا
العقد أن المجن  ع ي  يتحمل الخسذارب إن 
حذذذد ت ممذذذا مذذذفدا  أن هذذذن  الع قذذذة هذذذ  
ع قذذة تجاريذذة بحتذذة وكذذان المجنذذ  ع يذذ  
ع ى ع م يقينذ  مسذبق بمذا قذد تذفول إليذ  
هن  ال راكة من ربا أو خسارب وال يقبل 
من  القذول أن حذد ت الخسذارب أنذ  المذتهم 

 .قد ن ب ع ي 
 

أنذذ   بذذت مذذن جميذذ  المسذذتندات الرسذذمية  :ثالثا 
المقدمذة مذذن المذتهم أن لذذ  أن ذفة تجاريذذة 
حقيقيذذذذة وأن  ذذذذركة اإل ذذذذراف النهبيذذذذة 
ل تجذذذذارب العامذذذذة والمقذذذذاوالت والمركذذذذز 
الكنذذذذذذدي لحجذذذذذذز الفنذذذذذذادق والعقذذذذذذارات 
والم ذذذحات الع جيذذذة ورذذذر  بروميذذذديا 
ل دعايذذذذذة واإلعذذذذذ ن والن ذذذذذر والتوزيذذذذذ  

ام الزاجذذذل عذذذ واإلنتذذذاج الفنذذذ  ومفسسذذذة
ل سذذذذياحة جميعهذذذذا مرخ ذذذذة مذذذذن وزارب 
التجارب وال ذناعة ممذا يقفذ  بذرن المذتهم 
 حين قبل من المجن  ع ي  المب   المنكور
الست مار  إنما كان الست مار  رذ  أن ذفة 

 .حقيقية وليست وهمية
 

أن المجن  ع ي  حين س م مال  إلى المتهم  :رابعا 
 لذذم يكذذن مذذدروعا  بذذري –والذذني أقذذر بذذنل  

وسي ة من وسائل التذدلي  المف مذة قانونذا  
ولم يكن واقعا  ر  الش ف ، وإنما كان يع ذم 
مقذذذدما  بحقيقذذذة األن ذذذفة التذذذ  يمارسذذذها 
المذذذتهم ، بذذذدليل أنذذذ  قذذذرر رذذذ  أقوالذذذ  أن 
أخذذذذوب المذذذذتهم قذذذذدموا لذذذذ  أيضذذذذا  مبذذذذال  
الست مارها وأن بعضذهم اسذتردها منذ  أو 
ة استرد بعضها ومن  م رإن  كان ع ى بينذ

من أمر  حين س م أموال  إلى المتهم وأنذ  
كذذان يق ذذد اسذذت مارها وتحقيذذق األربذذال 

 .من وراء هنا االست مار
 

أن المذذذذتهم حذذذذاول رد وإعذذذذادب أمذذذذوال  :خام ففففا 
ع يذذ  عذذن فريذذق جذذدولتها وبعذذد  المجنذذ 

تعذذذديل مواعيذذذد سذذذدادها بم ذذذرو  العقذذذد 
ألوراق والني ررضذ  المجنذ  المقدم ر  ا

يذذذد االسذذذتي ء ع ذذذى ع يذذذ ، ولذذذو كذذذان ير
أمذذذذوال المجنذذذذ  ع يذذذذ  وسذذذذ بها لتذذذذنر  
برسذذذباب أخذذذرى تذذذفدي إلذذذى تضذذذي  هذذذن  

وأن  األمذذذوال بذذذل أنذذذ  اعتذذذرف بالحقيقذذذة
م ذذروعات  قذذد لحقتهذذا الخسذذارب رذذ  أزمذذة 
البور ة واألزمة المالية الت  حاقت بكل 

 8004رذذذ  عذذذام  ةالم ذذذروعات التجاريذذذ
والتذذ  حالذذت بينذذ  وبذذين سذذداد التزاماتذذ  

وهذم رذ  وضذ   –أن بعذض أخوتذ  حتى 
أقذذذذاموا ع يذذذذ   –مما ذذذذل ل مجنذذذذ  ع يذذذذ  

 .دعاوى مدنية السترداد أموالهم 
 

أن تحريذذذات المباحذذذ  جذذذاءت ل ذذذالا  : اد فففا 
المذتهم حذذين أرذادت باسذذت م المذتهم ل مب ذذ  
مذن المجنذذ  ع يذ  السذذت مار  رذ   ذذركات  
ولم ت ر من قريب أو بعيد إلى أن المذتهم 

المجنذ  ع يذ  وسذ بها استولى ع ى أموال 
عذذذن فريذذذق الن ذذذب ممذذذا يقفذذذ  ب ذذذحة 

 .درا  المتهم وإنكار  االتهام
 

أن األوراق برمتهذذذذا ومذذذذا تذذذذم ريهذذذذا مذذذذن  : ابعا
تحقيقذذذات ومذذذا أود  ريهذذذا مذذذن مسذذذتندات 
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جذاءت قا ذذرب عذن ب ذذوغ حذد الكفايذذة رذذ  
إقامة الدليل ع ى توارر الجريمذة رذ  حذق 
المذذذتهم إن فالمذذذا انتفذذذى التذذذدلي  والشذذذش 
انتفت بالتال  جريمة الن ذب األمذر الذني 

وقذذد خذذالف  –يتعذذين ع ذذى المحكمذذة معذذ  
أن تقضذ   –الحكم المسذترنف هذنا النظذر 

بإلشائ  وببراءب المتهم مما أسند إلي  عم   
مذذذذذن قذذذذذانون اإلجذذذذذراءات  528بالمذذذذذادب 

 .والمحاكمات الجزائية
 

وحيذذ  أنذذ  وعذذن الذذدعوى المدنيذذة رإنذذ  لمذذا 
ع ى نحو ما تقذدم إلذى  –تهت كانت المحكمة قد ان

القضاء ببذراءب المذتهم مذن الجريمذة المسذندب إليذ ، 
رذذإن الذذدعوى المدنيذذة والتذذ  أقامهذذا المجنذذ  ع يذذ  
قب ذذذذذ  ترسيسذذذذذا  ع ذذذذذى تذذذذذوارر أركذذذذذان المسذذذذذئولية 
التق ذذيرية تضذذحى وال سذذند لهذذا ويتعذذين القضذذاء 
بررضذذذها وإلذذذزام رارعهذذذا بالم ذذذرورات ومقابذذذل 

،  555/5بالمذذذذادتين  عمذذذذ    –أتعذذذذاب المحامذذذذاب 
مذذذذن قذذذذانون اإلجذذذذراءات والمحاكمذذذذات  553/5

مذذذذن قذذذذانون  542،  551الجزائيذذذذة والمذذذذادتين 

المرارعذذات المدنيذذة والتجاريذذة، ونلذذ  دون إخذذ ل 
بما قد يكون ل مجنذ  ع يذ  مذن المفالبذة بتعذويض 
ع ذذذى األضذذذرار التذذذ  لحقتذذذ  اسذذذتنادا  إلذذذى أحكذذذام 

 .المسئولية العقدية
 

 بابفلهذه األ 
 ــــ

 
 :حكمت المحكمة 

 
بقبفففو  الطعفففن شفففكال  ، وففففي الموضفففوو بتمييفففز 

فيفن ، وففي موضفوو ا  فت ناف  نالحكم المطعفو
ب لغاا الحكم الم تأنف وبرااة المفتهم علفى عبفد 
النبففي ال ففيد عبففد العففا  ممففا أ ففند إليففن، ورففف  
الفففدعوى المدنيفففة وإلفففزام رافعهفففا بالمصفففروفات 

 .المحاماة وعشرة دنانير مقابال  ألتعاب 
 

 ر يا المحكمة  ر الجل ة أمين 
 

 
 
 
 


