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 الممـلكة األردنيـة الهاشـمـية

 
 
 
 

 التزوير في المستندات الرسمية
 ـــ

 المبـدأ  :
 

 

 

صرررد  لاعرمرر  ايرر  ا  د رر   التصرر يا العمرر   يعتبرر  -

مست داً  القر و   الذي  سمه قر ون العم وفقرً لاوضع 

سررميرً برررلمع ق القررر و   لرره  وبرلترررل   فرر ن الت ويرر   

الحرصرر  برره وفرر  أحررد بير رترره ا سرسرري   و ررو تررر ي  

صرريحيته و ذرررذع  يعتبرر  ت ويرر اً فرر  محرر    سرررم  

 ( من قر ون العقوبرت.265بحدود المردة )
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 288/2000تميي  ج اء  قم 

  22/5/2000تر ي  

 
الهيئ  الحركمر  ب ئرسر  القرضر  السريد/ مصربر  

 ذيرب .
 

 وعضوي  القضرة السردة :
حمرد عممررن  محمد الخ ابش   جمي    يقررت  م

 محمود د شرن.
 

 مساعد النائب العام / عمان. الممي  :
 )م. ع. ع.(. الممي  ضدع : 

 
قاااادم ااااايا التم  اااا   28/2/2000 بتااااا   

للطعن بالحكم الصاد  عن محكمة استئناف ج اء 
 9/2/2000فصل  54/2000عمان بالقض ة  قم 

والقاضااب بخساا  القاا ا  المسااتدنف الصاااد  عاان 
فصااااال  60/99باااااا  قااااام محكماااااة جنا اااااا  ماد

مااان لصاااول  234وعمااابا بالمااااد   27/1/2000
المحاكمااا  تقاا   تعااد ل التممااة المسااند  للمااتمم 
موضااوع اتسااتئناف ماان جنا ااة الت و اا  بحاادود 

عقوبا  إلى جنحاة الت و ا   265، 260المادت ن 
من الماد   2، 1فب مصدقة كايبة بحدود الخق ت ن 

بااالحب   ماان قااانون العقوبااا  والحكاام عل اا  266
لمد  شم  واحد وال سوم محساوبة لا  الماد  التاب 
لمضااا موقوفااا لو محكاوم لو ح ان لنا  قاد لنماى 
ايه المد  المحكوم بماا فتقا   ارفا ان عنا  فاو اا 

 ما لم  كن موقوفا لو محكوماا لداع آخ .
 

 وتتلخص لسباب التم    بما  لب:

القا ا  مخاالف للقااانون ومشاوب بالقصااو   -1
 التعل ل.فب التسب ب و

القااا ا  متنااااقي مااان ح ااان  باااو  واقعاااة  -2
الت و   لدى المحكمة من ح ن لن الت و   
قااد وقااى علااى محاا    ساامب  حماال توق ااى 

موظااف و حماال خاااتم  ساامب ولاا  لصااول 
فااااب و ا   العماااال ولن القااااول باعتبااااا ه 
شماد  تج  مغنم للمساتدنف ضاده قاول ف ا  
مصاد   على المطلوب وف   إخ ان لانص 

ماااان قااااانون العقوبااااا  عاااان  260الماااااد  
 مخموم .

إن تص  ح العمل حجة بما ف   تمنح حامل   -3
 م ا ا العمل وارقامة داخل المملكة.

 
لماايه ابسااباب  طلااب المم اا  قبااول التم  اا  

 شكبا ونقي الق ا  المم   موضوعاا .
 

قااادم  ئااا   الن اباااة  28/3/2000بتاااا    
مطالعااة خط ااة طلااب فااب نما تمااا قبااول التم  اا  

 وموضوعاا ونقي الق ا  المم  . شكبا 
 

 القـ ا 
 ــــ

 
بعد التدق ق والمداولة نجد لن المم ا  ضاده 
قااد لسااند إل اا  جاا م الت و اا  فااب محاا    ساامب 

، 260واساااتعمال مااا و  خبفااااا بحكاااام الماااواد 
من قانون العقوبا  وتاتلخص واقعاة  265، 261

الت و   فب لن الميكو  واو من العمال الوافاد ن 
صاال علااى تصاا  ح عماال ماان و ا   كااان قااد ح

العماال للعماال فااب م  عااة مااواطن ل دنااب. ولن 
 19/10/98تاااا    العمااال بالتصااا  ح  بااادل مااان 

وقاد عماد المايكو  علااى  18/10/99و نتماب فاب 
تغ    الحق قة فب التا  خ ن وبالتحد اد فاب الشام  

حتى  كاون  10بدتا من شم   12بدن جعل  شم  
 .18/12/99سا ي المخعول إلى تا    

 
لصاااد   محكماااة  27/1/2000وبتاااا    

المتضاااامن  60/99جنا ااااا  مادبااااا القاااا ا   قاااام 
تج  م المم ا  ضاده بجنا اة الت و ا  فقاط والحكام 
عل   بالنت جة بالحب  مد  سنة واحده مخخضة من 
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ابشااغال الشاااقة مااد   اابن ساانوا  عماابا بالماااد  
 من قانون العقوبا . 99/4

 
قض  محكمة لدى استئناف الميكو  للحكم 

وتاا     54/2000استئناف عماان بق ا ااا  قام 
بخساااا  القاااا ا  المسااااتدنف وتعااااد ل  9/2/2000

وصف الج م الم تكب ل صبح جنحة الت و   فب 
ماان الماااد   2، 1مصاادقة كايبااة بحاادود الخقاا ت ن 

ماان قااانون العقوبااا  وإدانتاا  بماايا الوصااف  266
المعدل والحكم عل   بالحب  ماد  شام  واحاد مان 

 وم.ال س
 

طعن مساعد النائب  28/2/2000وبتا    
العااام فااب عمااان بااالق ا  اتسااتئنافب طالباااا نقضاا  
لألسااباب الااوا د  ببحئااة التم  اا ، وقاادم  ئاا   
الن ابااة العامااة مطالعااة طلااب ف مااا نقااي القاا ا  

 المم  .
 

وحااول لسااباب التم  اا  التااب تنصااب علااى 
تخطئااة قاا ا  محكمااة اتسااتئناف بتعااد ل وصااف 

ن الت و   الجنائب فب مح    سمب إلاى الج م م
جنحة الت و   فب مصدقة نجد لن الماد  السادساة 
ماان قااانون الب نااا  قااد ع فاا  السااندا  ال ساام ة 

 نظمماااااا الموظخاااااون الاااااي ن مااااان بدنماااااا التاااااب 
 اختصاصمم تنظ مما طبقاا لألوضاع القانون ة.

 
 8ماان قااانون العماال  قاام  12ولمااا الماااد  

 ما لب:قد نص  على  1996لسنة 
 
ت  جو  استخدام لي عامل غ   ل دنب إت  -ل 

 بموافقة الو    لو من  خوض ... ال .
 

 جل لن  حصل العامل غ   اب دناب علاى  -ب
تص  ح عمل من الو    )و    العمل( لو 
من  خوض  قبل اساتقدام  لو اساتخدام  وت 
 جااو  لن ت  ااد مااد  التصاا  ح علااى ساانة 

 واحد  قابلة للتجد د.
 
تستوفى الو ا   من صااحب العمال  ساماا  -ن

مقاباال صاا ف تصاا  ح العماال لكاال غ اا  
ل دنب لو تجد ده و عتب  اايا ال سام إ ا اداا 

 للخ  نة.
 

وعل   وعلاى ضاوء اايه ابحكاام القانون اة 
وطالمااا لن تصاا  ح العماال صاااد  للعاماال غ اا  
اب دنب وفقاا للوضى القانونب الايي  سام  قاانون 

نداا  سام ا باالمعنى القاانون العمل فإن   عتبا  مسات
ل ، وبالتالب فإن الت و   الحاصل با  وفاب إحادى 
ب انات  ابساس ة او تا    صبح ت  ونخايه  عتب  

مان  265ت و  اا فب مح    سمب بحدود المااد  
قانون العقوبا ، وح ان لن القا ا  المم ا  قضاى 
بغ اا  يلاان فااإن لسااباب التم  اا  تغاادو وا د  عل اا  

 ي.و ستوجب النق
 

وعل اا  نقاا   نقااي القاا ا  المم اا  وإعاااد  
 ابو اق لمصد اا للس   بما على ضوء ما تقدم.

 
صاااخ  سااانة  18قااا ا اا صاااد  تااادق قاا فاااب 

 م.22/5/2000اـ الموافق 1421
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 دولـة اإلمـارات العربية المتحـدة

 
 
 
 

 االشـتراك في جــرائم التزوير
 ـــ

 المبـدأ  :
 

 

 

ال يشررت ف فرر  الشرر يل فرر  الج يمرر  أن تكررون لرره عيقرر   -

 .مبرش ة مع الذرع 

لمشر ك  ف  الج يم  إذا وقعرت ب ررء عارق يتحقق ع ص  ا -

تحرر يع عاررق ا تكرررب الذعرر  المكررون لهررر أو ب رررءا عاررق 

اتذرق عاق ا تكربه مع اي ع أيررً كررن ومهمرر كر رت صرذته 

أو ب رء عاق مسررعدته فر  ا عمرر  المجهر ة أو المسرها  

 أو المتمم  لهر.
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 ايرالمحكم  االتحردي  الع

 2010من فب اي  س   1جاس  االم ين الموافق 

 
 -ب ئرس  القرض  / شهرب عبد ال حمن الحمرردي

  ئيس الدائ ة   
 

 وعضوي  السردة القضرة :
 

مصررررفذق المذضرررر  ب سررررامون ومحمررررد أحمرررررد 
 عبدالقرد .

 
  2009لس    359الفعن  قم 

 ج ائ  أمن دول 
 
ماان قااانون العقوبااا   44لمااا كاناا  الماااد   -1

دي التااااب تعاااا ف ارشاااات ان فااااب اتتحااااا
الج  مة ت تشت ط فب الش  ن لن  كون ل  
عبقة مباش   مى الخاعل للج  مة، وكل ما 
توجب  او لن تكون الج  مة قد وقع  فعبا 
بناااءا علااى تحاا  ي علااى ا تكاااب الخعاال 
المكااااون لمااااا لو بناااااء علااااى اتخاقاااا  علااااى 
ا تكاباا  مااى غ اا ه ل ااا كااان ومممااا كاناا  

على مساعدت  فاب ابعماال  صخت ، لو بناء
المجمااااا   لو المساااااملة لو المتمماااااة لماااااا، 
 ساااتوي فاااب اااايا كلااا  لن  كاااون اتصاااال  
بالخاعل ق  باا ومباش اا لو بع داا وبالواساطة 

كماا ااو ظااا  الانص  –فب يلن ي المدا  إ
علاى عبقاة الماتمم بايا  الخعال المكاون  –

للج  ماااة ت بدشاااخاص مااان ساااااموا معااا  
لن اتشات ان فاب جا ائم  ف ما. ومن المق  

الت و اا   ااتم غالباااا دون مظاااا  خا ج ااة 
ولعمااال مدا ااة محسوسااة  مكاان اتسااتدتل 
بمااا عل اا  وماان  اام  كخااب ل بوتاا  لن تكااون 
المحكمة قد استدل  عل   بط  ق اتستنتان 
مااااان القااااا ائن والظااااا وف والمببساااااا  

 المح طة بواقعة الدعوى.

 

لمااااا كااااان يلاااان وكااااان الباااا ن ماااان 
حساابما جاا   عل اا   –لن المااتمم ابو اق 

لنااا  تقااادم بطلاااب  –لقاااوال فاااب التحق قاااا  
اسااتخ ان تدشاا    دخااول للعماال وتصاا  ح 
عمااااال للمااااادعو/ .... بااااا عم لن صااااااحب 
الشاا كة الكخ لااة الماادعو/... اااو الاايي وقااى 
الطلاااب وقااااد سااالم  اختااااام الشااا كة لكااااب 
 ستعملما فب ختم كافة المعاامب  الخاصاة 

خاى صاحة لقاوال بالش كة حال لن ابخ   ن
المتمم مق  اا لن المكخول سالف الب ان مق د 
علااى كخالااة مهسساات  باادون علماا  ولناا  لاام 
 وقى على طلاب إستصادا  تدشا    لا  ولن 
المتمم بعد اكتشاف اايا ابما  لبلغا  ااتخ ااا 
بدن  او اليي وقى على الطلاب دون علما ، 
كما لن  لم  وقى على ل ة و قة على ب ااي 

ابم  اليي تساتخلص منا   كما  عم المتمم
المحكمااة لن صاااحب الشاا كة ت  علاام عاان 
واقعة استصادا  إين الادخول للمادعو/ .... 
 ولن المااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتمم 

او اليي وقى علاى  –لبغل  ااتخ اا  حسبما -
طلب اساتخ ان التدشا    ونساب   و اا إلاى 
شاا كة علااى محمااد جااان بصااختما الكخ لااة 
ووضى بصمة خاتم الش كة وعلى ل   اايا 

ب تاام اسااتخ ان ليون الاادخول للعماال الطلاا
وتص  ح العمل فب الخاا ن لايلن المكخاول 
اللااااي ن بن ااااا علااااى وقااااائى ماااا و   غ اااا  
صح حة  م استعمل المح   ن بدن قادممما 
إلاااى الموظاااف المخاااتص باااإدا   الجنسااا ة 
وارقامااااة علااااى لسااااا  لنممااااا محاااا   ن 
صااح ح ن علااى خاابف الحق قااة وغااي كااان 

نحااو السااالف الاايي وقااى ماان المااتمم علااى ال
ب ان   تحقق ب  فعل اتشات ان فاب الت و ا  

 وسائ  الج ائم المتصلة ب .

لمااا كاناا  الجاا ائم المسااند  إلااى المااتمم قااد  -2
وقعاا  ول ااد  تصاا ف إج امااب  تحقااق باا  
ات تباااط الاايي ت  قباال التج ئااة وماان  اام 
وجب اعتبا اا كلما ج  مة واحد  والحكام 
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تا بعقوبة الج  مة يا  الوصف ابشد إعما
ماااان قااااانون العقوبااااا   88لاااان  الماااااد  

 اتتحادي سالف الب ان.

 
 المحكمـ 
 ــــ

 
ح ااان إن الواقعاااة ف ماااا تضااامن  محضااا  

مااااااااان لن  10/11/2008الضااااااااابط الماااااااااه   
المدعو/... لبلغ الش طة بما  خ د لنم  لم شخص 
 اادعى/ .... مبلااغ سااتة آتف د ااام وشاا ن بملااغ 
للااف د ااام مااى جااوا  سااخ ه لكااب  سااتخ ن لاا  

دشاا    ، ولمااا دخاال الدولااة بموجااب التدشاا    لاام ت
 سااتكمل لاا  باااقب ارجاا اءا  لاادى إدا   الجنساا ة 
وارقامة وو ا   العدل، وعلى ل   يلن تام ضابط 
الماادعو/.... وبسااهال  قاا   لناا  ساالم جااوا  السااخ  
الخااااص بالشااااكب إلاااى الماااتمم/.... للق اااام ببااااقب 
ارجااا اءا  لااادى الجماااا  المااايكو  ، وبضااابط 

  وبساهال  فاب التحق قاا  قا   بادن شخصااا ابخ 
 دعى/ .... سلم  عد  طلبا  موقعاة علاى ب ااي 
وكاايلن ابختااام الخاصااة بشاا كت  المسااما / محاال 
علب محمد جان لتجاا   ابجما   الكم بائ اة لكاب 
 سااتخدمما فااب خااتم المعااامب  الخاصااة بالشاا كة 
لكون  صد قاا ل  و عمال فاب محال طباعاة  اتم ف ا  

المعااامب  الخاصااة بالشاا كة، ولناا   طباعااة كافااة
بناء على طلب المدعو/ .... تقدم بطلب استخ ان 
إين دخول للعمل وتصا  ح عمال باسام/ الشااكب، 
واايا الطلاب موقاى مان علاب محماد جاان وم  اال 
بختم الش كة  م سلم الطلب إلى المادعو/... واايا 
بدو ه قدم  إلى إدا   الجنس ة وارقامة وبعد يلان 

و/ علاب جاان باابم . ولضااف لن كال لبلغ المدع
المعامب  الخاصة بالش كة الميكو   قوم ابخ   
بااااالتوق ى عل مااااا علااااى ب اااااي تسااااتخدامما فااااب 

 استخ ان تدش  ا  لعمال الش كة.
 

وبسهال المدعو/.... فب التحق قا  ق   لن  
من خابل التادق ق علاى شا كتت  تبا ن لن شخصااا 

ون علما  فقاام  دعى/ .... مسجل علاى كخالتماا باد
بااالتعم م عل اا ، ولضاااف لن المااتمم بعااد التعماا م 
لخب ه عن ط  ق الماتف لن  ااو الايي وقاى علاى 
طلااب التدشاا    دون علماا ، ولن التوق ااى الم باا  
بالطلبا  محل الخحص اب محاولة لتقل اد توق عا  
ولكن  ت  عود إل   ولا   بخاط  اده ولنا  لام  وقاى 

المخاول دون  على ل ة و قة على ب اي ولن  ااو
غ  ه فاب التوق اى علاى كافاة المعاامب  الخاصاة 

ولناا  لاام  سااتخ ن تدشاا    للشاااكب ولاام بشاا كت ، 
 ع ف عنما ش ئ، ولن الطلبا  التب قدم  بشدن 
ايه التدش    قد وقى لو اقما الماتمم بعاد لن لبلغا  

 بيلن عن ط  ق الماتف.
 

 وقد لو ى تق    المختب  الجنائب اآلتب:
... لم  حا   بخاط  اده التوق اى لن المدعو/. -1

الم  اال باا  طلااب إين دخااول عماال وطلااب 
 تص  ح عمل خا ن الدولة.

 

 تعي  فن اا إج اء المضااا  على التوق عا   -2
المسااااتكتبة للمااااتمم ويلاااان رخااااتبفمم فااااب 
الشااكل العااام مااى التوق ااى الم  اال باا  طلااب 
تصاااا  ح عماااال خااااا ن الدولااااة موضااااوع 

 الخحص.

 
ة إلاى الماتمم بنا  وقد لساند  الن اباة العاما

بادائ    10/11/2008فب تا    سابق على  اوم 
 -إما   الشا قة :

إشت ان بط  ق المساعد  مى موظف حسن  -1
الن ااة بااإدا   الجنساا ة وارقامااة فااب إمااا   
الشااا قة فااب ا تكاااب ت و اا  فااب محاا   ن 
 سم  ن اما ليون الدخول للعمل وتص  ح 
العمال فاب الخاا ن الخاصا ن بالمادعو/.... 

تح  ف الحق قة ف ماا حاال تح   ااا ولماد ب
يلااان الموظاااف المخاااتص باااو ا   العمااال 
وبااإدا   الجنساا ة وارقامااة بإمااا   الشااا قة 
بطلاااب اساااتخ اجمما بعاااد لن اصاااطنعمما 

إلى ش كة علب محماد جاان ونسبمما  و اا 
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لتجا   ابدوا  الكم بائ اة بصاختما الكخ لاة 
ووضااااى بصاااامة خاااااتم الشاااا كة وتوق ااااى 

المدعو/.... عل مما فصد   صاحب الش كة
بناءا على يلن إين الدخول وتص  ح العمل 
فااب الخااا ن سااالخب الاايك  وتماا  الج  مااة 
بنااااءا علاااى يلااان اتتخااااق وتلااان المسااااعد  
بقصاااد التمااا ب مااان لحكاااام قاااانون دخاااول 

 وإقامة ابجانب.
 

اساااتعمل المحااا   ن ال سااام  ن المااا و  ن  -2
ساااالخب الااايك  ف ماااا  و ا مااان لجلااا  بااادن 

ظاف المخاتص باإدا   الجنسا ة ا للموقدممم
 قة وللموظاااف المخاااتصوارقاماااة بالشاااا 

بو ا   العمال ماى علما  بت و اداما بقصاد 
التماا ب ماان لحكااام قااانون دخااول وإقامااة 

 ابجانب على النحو المب ن بابو اق.

 
لعطى ب اناا كايباا للموظف المختص بإدا    -3

الجنسااا ة وارقاماااة بإماااا   الشاااا قة وااااو 
حة المسااتندا  المقدمااة خبفاااا اردعاااء بصاا

للحق قااة بقصااد التماا ب ماان لحكااام قااانون 
دخول وإقاماة ابجاناب علاى النحاو المبا ن 

 بابو اق.

 
ساااااعد الماااادعو/.... علااااى دخااااول الااااببد  -4

بصو   غ   مش وعة وبمستندا  ت تج   
 ل  يلن على النحو المب ن بابو اق.

، 7 –5- 216/4معاقبت  بالماادت ن وطلب  
 3ماان قااانون العقوباااا  اتتحااادي  قااام  218/1

، 33، 31، 3/2، 2/1، 1والماااواد  1987لسااانة 
لسااانة  6مااان القاااانون اتتحاااادي  قااام  36، 34

فاب  1996لسنة  13المعدل بالقانون  قم  1973
 شدن دخول وإقامة ابجانب.

 
وبجلسة الم افعة لم  م ل المتمم وقاد لعلان 
قانونااااا ومااان  ااام قااا    المحكماااة السااا   فاااب 

اكمت  غ اب اا وحج  الدعوى للحكم ف ما بجلسة مح
 ال وم.

 
ماان قااانون العقوبااا   44وح اان لن الماااد  

اتتحادي التاب تعا ف ارشات ان فاب الج  ماة ت 
تشت ط فاب الشا  ن لن  كاون لا  عبقاة مباشا   
مى الخاعل للج  مة، وكل ما توجب  او لن تكون 
الج  مة قد وقع  فعبا بناءا علاى تحا  ي علاى 

تكاااب الخعاال المكااون لمااا لو بناااء علااى اتخاقاا  ا 
علااى ا تكاباا  مااى غ اا ه ل ااا كااان ومممااا كاناا  

ابعماااال  صاااخت ، لو بنااااء علاااى مسااااعدت  فاااب
 ساتوي فاب  المجم   لو المسملة لو المتمماة لماا،

ايا كل  لن  كون اتصال  بالخاعل ق  بااا ومباشا اا 
كماا ااو  –لو بع داا وبالواسطة إي المدا  فب يلن 

علااى عبقااة المااتمم باايا  الخعاال  –ا  الاانص ظااا
المكااون للج  مااة ت بدشااخاص ماان سااااموا معاا  
ف ماااا. ومااان المقااا   لن اتشااات ان فاااب جااا ائم 
الت و    تم غالباا دون مظااا  خا ج اة ولعماال 
ماد ة محسوسة  مكن اتستدتل بما عل   ومن  م 
 كخب ل بوت  لن تكاون المحكماة قاد اساتدل  عل ا  

نتان مااااان القااااا ائن والظااااا وف بط  اااااق اتسااااات
 والمببسا  المح طة بواقعة الدعوى.

 
لمااا كااان يلاان وكااان الباا ن ماان ابو اق لن 

حسااااابما جااااا   عل ااااا  لقوالااااا  فاااااب  –الماااااتمم 
لنااا  تقااادم بطلاااب اساااتخ ان تدشااا     -التحق قاااا 

دخول للعمل وتص  ح عمل للمدعو/... ب عم لن 
صاااحب الشاا كة الكخ لااة الماادعو/.... اااو الاايي 

لطلاااب وقااااد سااالم  لختااااام الشااا كة لكااااب وقاااى ا
 ساااتعملما فاااب خاااتم كافاااة المعاااامب  الخاصاااة 
بالش كة حال لن ابخ   نخى صحة لقوال الماتمم 
مق  اا لن المكخول سالف الب اان مق اد علاى كخالاة 
مهسساات  باادون علماا  ولناا  لاام  وقااى علااى طلااب 
إستصدا  تدش    ل  ولن المتمم بعد اكتشاف اايا 

اا بدن  او اليي وقى على الطلاب ابم  لبلغ  ااتخ 
دون علم ، كما لن  لم  وقى على ل اة و قاة علاى 
ب اي كما  عم المتمم ابم  اليي تستخلص من  
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المحكمة لن صااحب الشا كة ت  علام عان واقعاة 
استصدا  إين الدخول للمدعو/ لند و ولن المتمم 

او اليي وقى على طلب  –حسبما لبلغ  ااتخ اا  –
    ونسب   و اا إلاى شا كة علاب استخ ان التدش

محمد جاان بصاختما الكخ لاة ووضاى بصامة خااتم 
الش كة وعلى ل   ايا الطلب تام اساتخ ان ليون 
الدخول للعمل وتص  ح العمل فاب الخاا ن لايلن 
المكخااول اللاااي ن بن اااا علاااى وقاااائى مااا و   غ ااا  
صح حة  م اساتعمل المحا   ن بادن قادممما إلاى 

س ة وارقاماة علاى الموظف المختص بإدا   الجن
لسااا  لنممااا محاا   ن صااح ح ن علااى خاابف 
 الحق قااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة وإي كااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان 
الاايي وقااى ماان المااتمم علااى النحااو السااالف ب اناا  
 تحقااق باا  فعاال اتشاات ان فااب الت و اا  وسااائ  
الجاا ائم المتصاالة باا ، وكااان المااتمم لاام  حضاا  
ل دفى ما لسند غل   ب مة دفى لو دفاع ابم  الايي 

انتا  ومعاقبتا  طبقااا لماواد  تع ن معا  القضااء بإد

مان قاانون ارجا اءا   212اتتمام عمبا بالماد  
 الج ائ ة اتتحادي.

 
وح اان إن الجاا ائم المسااند  إلااى المااتمم قااد 
وقع  ول د  تص ف إج امب  تحقق ب  ات تباط 
الاايي ت  قباال التج ئااة وماان  اام وجااب اعتبا اااا 
كلما ج  مة واحد  والحكام بعقوباة الج  ماة يا  

من قاانون  88وصف ابشد إعماتا لنص الماد  ال
 العقوبا  اتتحادي سالف الب ان.

 
فاااب نطااااق  –وح ااان إن المحكماااة تااا ى 

اساتعمال ال لفااة  –سالطتما التقد   اة فااب العقااب 
فب حق المتمم وتن ل بعقوبة السجن إلاى الحاب  
المبااا ن مدتااا  بمنطاااوق الحكااام عمااابا بال خصاااة 

/ن من ايا 98  نص الماد الممنوحة لما بمقتضى
القانون مى ابم  بمصااد   المحا  ا  الما و   

 من يا  القانون. 82المضبوطة عمبا بالماد  
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 الممـلكة العـربية السـعـوديـة

 
 
 
 

 روقـسـاع المبلغ المـالمطالبة باسترج
 ـــ

 المبـدأ  :
 

 

 

الحكررم برر ل ام المرردعق عايرره بتسررايم خمسرر   ال     -

 لامدع . 

أن القو  قو  المس وق م ه ف  حر  كرن   ررل لرو    -

ممرر  مررر إذا كرررن المرردعق عايرره مع وفررر برلسرر ق   كمررر 

 . - حمه هللا  - ق  ذلل عن اإلمرم مرلل 
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 الحمد هلل وحدع وبعد :

 

وبناءا  اـ13/2/1425فخب ايا ال وم السب  
فااب  152المعاملااة المق ااد  بالمحكمااة باا قم  علااى
اااـ والمحالااة إلااب ماان فضاا لة الاا ئ   5/1/1425

اـ فقاد حضا  لادي لناا 8/1/1425فب  111ب قم 
إب اا م بن عبد هللا الحسنب القاضب فاب المحكماة 

المدنب الج ئ ة بب  د  المدعو... سعودي بالسجل 
 قاام .... وادعااى ضااد الحاضاا  معاا  الماادعو ... 

لسجل المدنب  قم .... قاائبا فاب دعاواه سعودي با
عل ااا  : إن اااايا الحاضااا  حضااا  إلاااب فاااب  اااوم 

ااااـ فاااب مواقاااف التكاساااب 15/8/1424الخمااا   
بب  د  و كب معب علاى سا ا تب الادا و و فاي 
النااا ول و ظمااا  لنااا  لااام  كااان بحالاااة طب ع اااة  ااام 
توجم  إلى من لب ون ل   م  جع  إلى الس ا   

ة الوقود ولما ل د  واتجم  إلى محطة .... لتعبئ
لن لحاساااب لااام لجاااد المحخظاااة ح ااان إنناااب كنااا  
وضعتما فب د ن الدا و وف ماا مبلاغ خمساة آتف 
لاير وبطاقتاااا صااا اف آلاااب واحاااد  علاااى البنااان 
ابم  كب وابخ ى علاى بنان ال  ااي والبطاقاة 
الشخص ة فاياب  مان المحطاة ووقخا  فاب مكاان 

 ولن لتا  للبحان خال  ام ن لا  إلاى المادعى عل ا 
عاان المحخظااة فضاا بنب بحد ااد  كاناا  معاا  علااى 
 لسب فدغمب علب ولما صحو  لم لجاد شاماغب 
وت عقاااالب وكااايلن قلمااا ن كاناااا معاااب  ااام يابااا  
للمستشخى ولبلغ  الش طة ودعو  المدعى عل   
إلى مطعام ولحضا   شاااداا معاب وقاد لقا  عناد 
الشااد بدن  لعاد لب بطاقتب الشخصا ة وقلمااا مان 

ب إنماء القض ة مقابال خمسامائة القلم ن وطلب من
لاير ف فضااا  يلااان فلماااا حضااا نا عناااد الشااا طة 
حض  المدعى عل   واو ولخاوه ... وطلاب مناب 
لخوه ... إنماء القض ة مقابل للاف لاير ف فضا . 
لطلااب إلاا ام الماادعب عل اا  بإعاااد  مبلااغ خمسااة 

 آتف لاير التب س قما منب ايه دعواي.
فب يلن وبسهال المدعى عل   لجاب بقول : 

ال وم حض   إلاى موقاف التكاساب و كاب معاب 
المدعب على س ا تب الداتسون ولم لس ق من  لي 

مبلااغ وكااان الماادعب فااب حالااة غ اا  طب ع ااة ولاام 
لطلااب مناا  إنماااء القضاا ة مقاباال خمساامائة لاير 

. طلااب إنماااء القضاا ة مقاباال للااف ..وإنمااا لخااب ..
 لاير فب الش طة ولم لجد ل  فاب سا ا تب إت قلمااا 

سااالمت  إ ااااه اكااايا لجااااب. وبعااا ي يلااان علاااى 
ااد وساوف لحضا ه  اوم غاد ـالمدعب قال لدي ش

 الساعة التاسعة صباحاا وليا  فع  الجلسة.
 

ااااـ حضااا  14/2/1425وفاااب  اااوم ابحاااد 
الط فان فب الموعد المحدد وج ى سهال المدعب 
عن ب نت  التب وعاد بإحضاا اا اايا ال اوم فطلاب 

التاساعة صاباحاا اكايا إممال  إلى  وم غاد السااعة 
قال. وقاال المادعى عل ا : إن معاب شاموداا لطلاب 
سااماع شاامادتمم فدحضاا  ... بنجبد شااب الجنساا ة 

. فاااااب .مساااالم الد انااااة  حماااال ارقامااااة  قاااام ...
ااااـ مصاااد اا ب  اااد  وبساااهال  عماااا 27/8/1424

لد اا  ماان شااماد  ، شاامد قااائبا : إن الماادعب ااايا 
عمال بماا  ة التاب لفاـ  إلاب فاب البوـالحاض  حض

بعد المغا ب فاب لحاد اب اام و  ابا  متساخة ولخاي 
ولاام  حاسااب وكااان  تاا نح و قااول  كااوب شااااب

... ل ن البقالة اايا ماا لادي وبا  لشامد علمااا ...ل ن
م وااااو علاااى 1968لن الشاااااد مااان موال اااد عاااام 

.. سعودي البطاقة  قام ... كما لحض  ....كخالة..
ااااااـ وصااااالت  104/1403... مولاااااود بتاااااا    ..
لمادعب عل اا  لخاوه بماا  حسابما يكاا ه وبسااهال  با

عما لدي من شماد  شمد قائبا : لشامد باات تعاالى 
إننب شااد  المدعب ايا الحاض  حض  إلاى ... 

ب  ـ.. قبااال صااا..فاااب بقالتااا  الواقعاااة فاااب حاااب ..
  متسخة ول   ـام وكان    ابـالعشاء من لحد اب 

.. ..عل   طاق ة وكان    حت  ك  مة وتكلم على .
 وط ده ايا ما لدي وب  لشمد .

وبع ي يلن على المدعب قال : ماا يكا ه 
الشااااد غ اا  صااح ح ولاا   لاا  عبقااة بالقضاا ة. 
وليا  فعا  الجلساة إلاى  اوم غاد السااعة التاساعة 

 صباحا .
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اااـ حضاا  15/2/1425وفااب  ااوم ات ناا ن 
المدعب والمدعى عل ا  ولحضا  المادعب المادعو 

. وبساهال  عماا لادي .... سعودي البطاقة  قام ...
ماان شااماد  قااال : لشاامد ت لننااب كناا  فااب ب اا  
الماادعب فاتصاال علااى الماادعى عل اا  وواعااده فااب 
مطعم ... بعد العشاء مان لحاد اب اام وطلاب مناب 
المدعب م افقت  للشماد  على المدعى عل   وفعابا 
حضاا  الماادعى عل اا  وتناااق  الماادعب والماادعى 

ل ا : لناا عل   عن موضوع س قة فقاال المادعى ع
س ق  منن الشماغ والعقال والبطاقة وقاد لعادتما 
لن، ايا القلم  ام لخ جا  المادعى عل ا  مان ج با  
وسااالم  للمااادعب  ااام طلاااب المااادعى عل ااا  إنمااااء 
القضااا ة، وقاااال المااادعى عل ااا : ساااوف لعط ااان 
خمساامائة لاير اآلن وخمساامائة لاير بعاادما تنتمااب 
القضاا ة بالشاا طة فاا في الماادعب يلاان كمااا لن 

عى عل   قال للمدعب : لنا لم لسا ق منان لي المد
مبلغ  ام فاب اايه اب نااء حضا  ل  للمادعى عل ا  
ملتح وطلب من المدعب إنماء القض ة مقابل للاف 

 لاير ف في المدعب يلن ايا ما لدي وب  لشمد .

 
وبع ي الشاماد  علاى المادعى عل ا  قاال: 
مااا يكاا ه الشااااد ماان لننااب ساالم  الماادعب القلاام 

 ح بنناب وجدتا  فاب سا ا تب وماا الميكو  فصاح
يكااا ه لن لخاااب وااااو الملتحاااب ... فاوضااا  علاااى 
إنماااء القضاا ة علااى مبلااغ خمساامائة لاير فصااح ح 
لما لنا فلم لفاوي المادعب علاى يلان ولام لقا  لا  
بس قة لي شابء منا  اكايا قاال.  ام جا ى ساهال 
المدعى عل   ال لد   قدح فب الشااد فقاال: لا   

 م ج ى سهال المادعب  لد   فب لي قدح لو طعن
ال لد ا    ااد  ب ناة فقاال: لا   لادي   ااد  ب ناة. 
وللتدمل فب الدعوى وارجابة  فع  الجلسة حتاى 

ااااـ السااااعة العاشااا   21/2/1425 اااوم اب بعاااا 
صاااااحاا والتاااا م الجم ااااى بالحضااااو  وفااااب  ااااوم 

اااااااـ حضاااااا  الط فااااااان 21/2/1425اب بعاااااااء 
ولحضاا  الماادعب .... سااعودي البطاقااة  قاام ... 
وبسهال  عما لد   قال: لشمد ت بدن ... عادل  قاة 
م ضااب الشااماد  لااب وعلااب اكاايا شاامد. وبطلااب 

م ن آخ  من المدعب لشااده وعد بإحضا ه  وم 
اااـ السااااعة التاسااعة صاااباحاا 28/2/1425ابحااد 

 وليا  فع  الجلسة.
 

اااـ الساااعة 28/2/1425وفااب  ااوم ابحااد 
التاساااعة والنصاااف حضااا  المااادعب فاااب الموعاااد 

حدد وتم  النصف ساعة ولم  حضا  المادعب الم
عل اااا  ولحضاااا  الماااادعب ... بالبطاقااااة  قاااام ... 
وبسهال  عما لدي من شماد  شمد قائبا : لشامد ت 
بدن ... عدل  قة م ضب الشماد  لب وعلاب اكايا 
شااامد . وللتدمااال فاااب الااادعوى وارجاباااة  فعااا  

ااـ السااعة 14/3/1425الجلسة حتى  وم ات نا ن 
 ا .التاسعة صباح

 
اااـ حضاا  14/3/1425وفااب  ااوم ات ناا ن 

المدعب والمدعى عل   وق   المدعب عل   قاائبا: 
 حلف المدعب لننب س ق  من  مبلغ خمساة آتف 
لاير وإيا حلاااف لسااالم  اااايا المبلاااغ اكااايا قاااال. 
وبعاا ي يلاان علااى الماادعب وافااق علااى الحلااف 
فدم ت  بالحلف فحلف قائبا : وهللا العظ م الايي ت 

او عالم الغ ب والشاماد  لن المادعب عل ا   إل  إت
ااايا الحاضاا  ... ساا ق منااب مبلااغ خمسااة آتف 
لاير وإن قااد  المبلااغ المساا وق اااو خمسااة آتف 

 لاير اكيا حلف.
 

وبناااء علااى مااا تقاادم ولطلااب الماادعى عل اا  
 ماا ن الماادعب ولكااون الماادعب ل ضاااا قااوي جانباا  
بشااماد  شااااده .... والتااب ف مااا لن الماادعب عل اا  

لنا س ق  منن الشماغ والعقال والبطاقة وقد  ال:ق
لعدتما لن وايا قلمن  م لخ ج  المدعى عل   من 
ج ب  وسلم  للمدعب ولن المدعى عل   طلاب مان 
المدعب إنماء القض ة مقابال للاف لاير كماا تقاوى 
جانب  ل ضاا بدن المدعى عل   عل   خما  ساوابق 

 ا  لوتاا س قة س ا   والباقب فب مجاال المساك
والمخااد ا  كمااا تقااوى بااالتق    الطبااب الصاااد  
بحق المدعب المش وح على صو   كتااب ساعاد  

فااااب  4545/15مااااد   م كاااا  شاااا طة ...  قاااام 
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اـ ولن بالمدعب ج حااا فاب جمجماة 15/8/1425
 ال ل  ومد  الشخاء  ومان.

 
واسااتناداا علااى مااا يكاا ه اباان ف حااون فااب 

ونصاااا  الباااااب الخااااام   2/82تبصاااا   الحكااااام 
لسااتون فااب القضاااء باااللون بااابموال  اام يكاا  وا

قول : ف ع: ومن كتااب ال ع ناب قاال مالان فا من 
دخال عل ا  الساا اق فسا قوا متاعاا  وانتمباوا مالاا  
ول ادوا قتلااا  فناااا عمم وحاااا بمم  ااام ادعاااى لنااا  
ع فمم لو لم  ع فمم لاو مصدق علا مم إيا كاانوا 
مع وف ن بالس قة مستحل ن لما لو ت ى لن  كلاف 

نة قاال: ااو مصادق، وقاد ن لا  اايه بالمد ناة الب 
فااب  مااان عماا   ضااب هللا عناا  فغاا ممم عماا  

 ضب هللا تعالى عن  بقول  ونكلمم عقوبة موجعة 
 ولم  كلخ  الب نة. ولحلف المدعب.

 
لذا حكمت ب ل ام .... بتسرايم خمسر   ال  

وبعاا ي الحكاام    لررـ ....  ررذا مررر حكمررت برره 
اعتااا  بااا  وقااا   علاااى الطااا ف ن قااا   المااادعب قن

المدعى عل   اعت اض  على الحكام وطلاب  فعا  
لمحكماااااة التم  ااااا  بال  ااااااي مااااان دون تئحاااااة 
اعت اض ة فدج اب لطلبا  ولما   ب فعا  لمحكماة 
التم  ااا  بال  ااااي وصااالى هللا وسااالم علاااى نب ناااا 

 محمد.
 

* صردق الحكرم مرن محكمر  التميير  بررلق ا   قررم 
  ـ .21/4/1425/ أ ف  4/ج 303
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 قـطـــردولـة 

 
 
 
 

 القصد الجـنائي في جـريمة إحـراز أو حـيازة المخـدرات
 ـــ

 المبـدأ  :
 

 

 

وجوب استظهر  القصد الخرر  فر  ج يمر  إحر ا  

خرررد ات  وعررردم اإلكتذررررء بترررواف  الحيرررر ة أو حيرررر ة الم

 المردي  وعام الجر   بأن مر يح  ع مخد اً. 
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 2005من إب ي  س    25جاس  

 حكــم

 صرد  برسم حض ة صرحب السمو 

 الشي  حمد بن خايذ     مر   أمي  دول  قف 

ب ئاسة الس د القاضب/ مبا ن بن خل خة العس  ي 

  ئ   محكمة التم   .

ساد  قضة المحكمة/ عبد هللا بن لحمد وعضو ة ال

السعدي وعبد ال ح م لحمد القاضب وعبداللط ف 

 على ابو الن ل ولحمد محمد لحمد ف حا .

 
 تميي  ج رئ ( 2005لس    7)الفعن  قم 

 
قصااد جنااائب ق القصااد ( مااواد مخااد  . 1)

الخاصق. حكم ق تسب ب . تسب ب مع بق. تم    ق 
 لسباب الطعن. ما  قبل منماق.

 
ج  ماااة إحااا ا  لو ح اااا   المخاااد ا  مااان 

 الج ائم يا  القصود الخاصة. لسا  يلن ؟
 

وجااوب اسااتظما  القصااد الخاااص فااب ااايه 
الج  ماااة. القاااول بتاااواف  الح اااا   الماد اااة وعلااام 

 الجانب بدن ما  ح  ه مخد ا. غ   كاف.
 

إدانة الطاعن دون استطما  القصد الخاص 
 )قصد اتتجا (. قصو .

 
المستدنف للقصد الخاص. ت تع ي الحكم 

ل   ل . مادام الحكم المطعون ف   لم  دخاي بدساباب  
 لو  حل إل ما.

 
 ( مواد مخد  . ج  مة قل كانماق.2)

الااا كن الماااادي لج  ماااة ح اااا   الجاااوا  
 المخد . ما  ل م لق ام  ؟

 
( إ بااا  قبوجاا  عااامق. حكاام قبطبناا ق 2)

قتساااب ب  تساااب ب مع ااابق. دفااااع قارخااابل بحاااق 
 دفاع. ما  وف هق مواد مخد  .ال

 

وجاوب بناااء ابحكااام علااى لساا  صااح حة 
مااان لو اق الااادعوى وعناصااا اا. إقاماااة الحكااام 
قضاءه على ما ت لصال لا  فاب التحق قاا . ل ا ه: 

 بطبن الحكم. لسا  يلن ؟
 

وجاااوب بنااااء حكااام ارداناااة علاااى الجااا م 
وال قاا ن ت علااى الظاان واتسااتنتان. تحق ااق لدلااة 

 انا بمش ئة المتمم.اردانة ل س   
 

قعااود المحكمااة عاان تحق ااق دفاااع  تغ اا  باا  
وجاا  الاا لي فااب الاادعوى. قصااو  وإخاابل بحااق 

 الدفاع.
 
( إ بااا  قبوجاا  عااامق. حكاام ق تسااب ب . 4)
مع اابق. تم  اا  ق لسااباب الطعاان. ما قباال  تسااب ب
 منماق.

 

تمتى كل متمم بق  نة الب اء  إلاى لن  حكام 
 ؟بإدانت  بحكم نمائب. لسا  يلن 

 

وجااوب لن  كااون الاادل ل الاايي  عااول عل اا  
الحكم مهد ا إلى ما  تب  عل   من نتائج مان غ ا  
تعسااف فااب اتسااتنتان لو تنااافى مااى حكاام العقاال 

 والمنطق.
 

وجاااوب بنااااء لحكاااام ارداناااة علاااى حجاااج 
قطع ة ال باو  تخ اد الجا م وال قا ن. اساتناد الحكام 
فااب اردانااة علااى دل اال ظنااب مبنااب علااى مجاا د 

 ل. ل  ه ؟اتحتما
___________________ 

 1987لساانة  9( لمااا كااان القااانون  قاام 1)
بشدن مكافحة المخاد ا  قاد جعال ج  ماة إحا ا  
لو ح ااا   المخااد ا  ماان الجاا ائم يا  القصااود 
الخاصااة حاا ن لخااتلط عنااد الكاابم علااى العقوبااا  
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خطاة تمادف إلااى التاد ن ف مااا ووا ن با ن ماا ااة 
ا القااانون فااب كاال قصااد ماان القصااود التااب  تطلبماا

الصااااو  المختلخااااة لج  مااااة إحاااا ا  لو ح ااااا   
المخااد ا  وقااد  لكاال منمااا العقوبااة التااب تناساابما 
ولماااا كاااان ت م يلااان وجاااوب اساااتظما  القصاااد 
 الخااااص مااان اااايه الج  ماااة لااادى الماااتمم ح ااان 
ت  كخب مج د القول بتواف  الح ا   الماد ة وعلام 

وكاااان الحكااام الجاااانب بااادن ماااا  حااا  ه مخاااد اا 
طعاااون ف ااا  قاااد دان الطااااعن بج  ماااة ح اااا   الم

جااوا  مخااد  بقصااد اتتجااا  وطبااق عل اا  الماااد  
من غ   لن  1987لسنة  9( من القانون  قم 35)

 سااااتظم  تااااواف  القصااااد الخاااااص واااااو )قصااااد 
اتتجااا ( لاادى الطاااعن فااإن الحكاام  كااون مشااوبا 

يا الصادد ـبالقصو  و تع ن تم   ه وت   ا  فب اا
مسااتدنف قااد عاا ي للقصااد القااول باادن الحكاام ال

الخاص لدى الطاعن مادام الحكم المطعون ف   لم 
  دخي بدسباب الحكم المستدنف ولم  حل إل ما.

 
( مااان المقااا   قانونااااا لنااا   تعااا ن لق اااام 2)

ال كن المادي لج  مة ح اا   الجاوا  المخاد  لن 
  ب  اتصال المتمم ب  اتصااتا ماد ااا لو لن  كاون 

و لاام  كاان فااب ح ا تاا  ساالطان  مبسااوطا عل اا  ولاا
 الماد ة.

 
( ماان ابصااول المقاا    لناا   جااب علااى 3)

المحكمة لت تبنب لحكامما إت على لس  صح حة 
من لو اق الدعوى وعناصا اا ولن  كاون دل لماا 
ف مااا انتماا  إل اا  قائمااا فااب تلاان ابو اق فااإيا لقااام 
الحكم قضاءه علاى ماا ت لصال لا  فاب التحق قاا  

على لسا  فاسد وكاان البا ن  كون باطب ربتنائ  
مااان التحق قاااا  التاااب لج  ااا  فاااب الااادعوى لن 
محضاا  ضاابط الواقعااة لو محضاا  تحق ااق الن ابااة 
العاماااة قاااد خلااا  جم عماااا مااان تحق اااق ماااا ا اااا ه 
الطاااعن ماان وجااود مخااات ح لخاا ى للساا ا   لاادى 
لفاا اد عائلتاا  كمااا لن الباا ن ماان محاضاا  جلسااا  

ساهال  المحاكمة لمام محكمة لول د جاة لنا  لادى
المحكمة لضابط الواقعاة شامد بدنا  لام  تحقاق مان 

وجااود نساا  لخاا ى لمختاااح الساا ا   لاادى لي ماان 
لفاااا اد لساااا   الطاااااعن وماااان  اااام  كااااون الحكاااام 
المطعون ف ا  قاد خلاص إلاى واقعاة ت لساا  لماا 
فب التحق قا . لما ما لضاف  الحكام المطعاون ف ا  
ماان حجااج لخاا ى  داا علااى دفاااع الطاااعن فخ اا  

لااى المطلااوب و حماال تاادل ب قاصاا اا مصاااد   ع
 ن ـيلن لن اردانة  جب لن تبنب على الج م وال ق

ت الظن واتستنتان ولن تحق ق لدلة اردانة ل س  
 اناااا بمشااا ئة الماااتمم وإي قعاااد  المحكماااة عااان 
تحق ق ايا الادفاع لماا قاد  نبناب عل ا  تغ  ا  وجا  
ال لي فب الدعوى فإن الحكم المطعون ف ا   كاون 

 فوق إخبل  بحق الدفاع. قاص اا 
 
( من المبااد  ابساسا ة فاب ارجا اءا  4)

الجنائ ة لن كل متمم  تمتى بق  نة البا اء  إلاى لن 
 حكاام بإدانتاا  بحكاام نمااائب ولن مااا خلصاا  إل اا  
المحكماااة مااان عااادم وجاااود نسااا  لخااا ى لمختااااح 
الس ا   التب ع   بما على المخد  المضبوط  عاد 

مان الخ اال يلان لنا  مان  ابتداعا للوقائى وانت اعاا
ابصاااول المقااا    لنااا  مااان الاااب م فاااب لصاااول 
اتستدتل لن  كون الدل ل اليي  عول عل   الحكام 
مهد ا إلى ما  تب عل   من نتائج من غ   تعسف 
فب اتستنتان وت تناف  مى الحكم العقال والمنطاق 
ولما كاان الادل ل الايي سااق  الحكام المطعاون ف ا  

الطاعن او دل ل ظنب مبنب  وعول عل   فب إدانة
علااى مجاا د اتحتمااال مااى لن ابحكااام الصاااد   
باردانة  جب لن تبنى علاى حجاج قطع اة ال باو  
تخ ااد الجاا م وال ق نااب وماان  اام تعاا ن تم  اا  الحكاام 

 وارعاد  .
 الوقرئـع
 ـــ

 
اتممااا  الن اباااة العاماااة الطااااعن با تكابااا  
ج  ماااة ح اااا   ماااواد مخاااد   وماااه  ا  عقل اااة 

حشاااا   ي مخ تااااام ن( بقصااااد اتتجااااا  خطاااا   )
وتعاااااطب مااااواد ابمخ تااااام ن المخااااد   وطلباااا  

مكاااا  ( ماااان  41، 14،  35معاقبتاااا  بااااالمواد )
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بشااااادن مكافحاااااة  1987لسااااانة  9القاااااانون  قااااام 
المخاااد ا ، والمحكماااة الجنائ اااة الكبااا ى قضااا  
حضاااو  اا بمعاقباااة الماااتمم باااالحب  لماااد  عشااا  

ن سااانوا  وبغ اماااة ماااائتب للاااف لاير. ويلااان عااا
تممتب ح ا   وإح ا  ابق اص المخد   وقضا  
بتب ئتاا  عاان واقعااة ح ااا   الحشاا   المضاابوط. 
فاستدنف ح ن قض  محكمة اتستئناف حضو  اا 
بقبااول اتسااتئناف شااكبا وفااب الموضااوع ب فضاا  

وتد  اااد الحكااام المساااتدنف. فطعااان ابساااتاي/ ....  
المحامب ن ابة عان المحكاوم عل ا  فاب اايا الحكام 

 م    ....بط  ق الت
 

 المحكمـ 
 ـــ

 
ومااان ح ااان إن مماااا  نعااااه الطااااعن علاااى 
الحكاام المطعااون ف اا  لن إي داناا  بج  مااة ح ااا   

  القصاو  ـا  قاد شاباـلق اص مخد   بقصد اتتج
فب التسب ب والخساد فب اتستدتل ومخالخة ال اب  
باااابو اق يلااان لنااا  لااام  ساااتظم  تاااواف  القصاااد 

   د علااى ـالخاااص واااو قصااد اتتجااا ، كمااا لناا
دفاعاا  القااائم علااى عاادم نساابة المخااد  المضاابوط 
إل اا  إي لن الساا ا   التااب ع اا  بمااا عل اا   شااا ك  
آخ ون فب استعمالما، إت لن الحكام  د علاى اايا 
الدفاع ب د غ   ساائغ وت لصال لا  فاب ابو اق، 

 مما  ع ب الحكم و ستوجب تم   ه.
 

وماان ح اان لن الباا ن ماان ماادونا  الحكاام 
 اا  لناا  لنشااد لنخساا  لسااباباا مسااتقلة ولاام المطعااون ف

 حاال فااب لسااباب  إلااى الحكاام المسااتدنف، وقااد دان 
الطااااعن بج  متاااب ح اااا   ماااواد مخاااد   بقصاااد 
اتتجا  وتعاطب ماد  ابمخ تاام ن المخاد   ، وقاد 
خلاا  مدوناتاا  ماان اسااتظما  قصااد اتتجااا . لمااا 

بشدن  1987لسنة  9كان يلن، وكان القانون  قم 
د ا  قاااد جعااال ج  ماااة إحااا ا  لو مكافحااة المخااا

ح ااااا   المخااااد ا  ماااان الجاااا ائم يا  القصااااود 
 -عند الكبم على العقوباا  –الخاصة ح ن اختط 

خطة تمدف إلى التاد ن ف ماا، ووا ن با ن ماا اة 
كاال قصااد ماان القصااود التااب  تطلبمااا القااانون فااب 
الصااااو  المختلخااااة لج  مااااة إحاااا ا  لو ح ااااا   

وبة التب تناسبما، المخد ا  ، وقد  لكل منما العق
ولماااا كاااان ت م يلااان وجاااوب اساااتظما  القصاااد 
الخاااص فااب ااايه الج  مااة لاادى المااتمم، ح اان ت 
 كخااب مجاا د القااول بتااواف  الح ااا   الماد ااة وعلاام 
الجاااانب بااادن ماااا  حااا  ه مخاااد اا ، وكاااان الحكااام 
المطعاااون ف ااا  قاااد دان الطااااعن بج  ماااة ح اااا   

  حااوا  مخااد  بقصااد اتتجااا  وطبااق عل اا  الماااد
مان غ ا  لن  1987لسانة  9من القاانون  قام  35

 سااااتظم  تااااواف  القصااااد الخاااااص واااااو )قصااااد 
اتتجااا ( لاادى الطاااعن فااإن الحكاام  كااون مشااوباا 
بالقصاااو  و تعااا ن تم  ااا ه ، وت   اااا  فاااب اااايا 
الصاادد القااول باادن الحكاام المسااتدنف قااد عاا ي 
للقصد الخاص لدى الطاعن مادام الحكم المطعون 

ب الحكاام المسااتدنف ولاام  حاال ف اا  لاام  دخااي بدساابا
إل ما. ايا بارضافة إلى لن الحكم المطعون ف   قد 
حصاال دفاااع الطاااعن بدناا  ت  سااتد   باسااتعمال 
الس ا   وحاده و د عل ا  بقولا  )كماا لن ماا ل اا ه 
الدفاع حول إمكان وجود مخاات ح للسا ا   الساوب  
بدن العائد  للمستدنف لدى آخ  ن من لف اد عائلت  

اسااتخدام باااقب لفاا اد العائلااة للساا ا   ، ت وإمكااان 
تخلااااو ماااان كونمااااا مجموعااااة ماااان اتفت اضااااا  
واتحتمات  التاب ت تصالح للوقاوف لماام الواقاى 
والحق قااة ال ابتااة وت تنااال فااب ك  اا  لو قل اال ماان 
واقااااى وجااااود المخااااد ا  فااااب الساااا ا   العائااااد  
للمستدنف ، ومن الملخ  للنظ  لن الدفاع قد عاب 

الد جة ابولى اعتبا ااا عادم ضابط  على محكمة
نس  من مخاات ح السا ا   مان قبال غ ا  المساتدنف 
وقال لن التحق ق لم  عنب بالبحن فب اايا الجاناب 
لصبا فب الوق  اليي افت ي الدفاع نخس  وجاود 
نسخة واحد  مان المخاات ح لادى المساتدنف ، دلا با 
علااى وجااود باااقب النساا  لاادى آخاا  ن ماان افاا اد 

ل لن الس ا ا  تدخل الببد ومعما عد  لس ت  بدل 
نس  مان المخاات ح ف كاون بالضا و   عادم وجاود 
باااقب النساا  لاادى المسااتدنف دلاا با علااى وجوداااا 
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حتماا لدى باقب لف اد لسا ت ، وااو اساتدتل غ ا  
صااح ح وقااول ماا دود علااى قائلاا ، يلاان لن عاادم 
وجود باقب النس  مان المخاات ح لادى المساتدنف ت 

و   وجااود نساا  لخاا ى لصاابا  سااتدعب بالضاا 
فضبا عن اعتبا  وجوداا لادى لخا  ن، لماا كاان 
يلاان، وكااان ماان المقاا   قانوناااا لناا   تعاا ن لق ااام 
ال كن المادي لج  مة ح اا   الجاوا  المخاد  لن 

لو  كااون   باا  اتصااال المااتمم باا  اتصاااتا ماد اااا 
ساالطان  مبسااوطاا عل اا  ولااو لاام  كاان فااب ح ا تاا  

فاب مجاال  –م المطعاون ف ا  الماد اة، وكاان الحكا
قد لخي بما لو ده الحكم  – ده على دفاع الطاعن 

المستدنف من عدم ضبط نس  مخات ح للس ا   لدى 
لحد من لف اد لس   الطااعن. وكاان مان ابصاول 
المق    لن   جاب علاى المحكماة لت تبناب حكمماا 
إت علااااى لساااا  صااااح حة ماااان لو اق الاااادعوى 

 ما انتم  إل   قائماا وعناص اا ولن  كون دل لما ف
فب تلن ابو اق. فإيا لقام الحكم قضااءه علاى ماا 
ت لصاال لاا  فااب التحق قااا   كااون باااطبا ربتنائاا  
على لسا  فاسد ، وكان الب ن من التحق قا  التب 
لج    فب الدعوى لن محضا  ضابط الواقعاة لو 
محض  تحق ق الن ابة العامة قد خل  جم عماا مان 

اعن من وجاود مخاات ح لخا ى تحق ق ما ل ا ه الط
للسااا ا   لااادى لفااا اد عائلتااا ، كماااا لن البااا ن مااان 
محاضااا  جلساااا  المحاكماااة لماااام محكماااة لول 
د جااة لناا  لاادى سااهال المحكمااة لضااابط الواقعااة 
شمد بدن  لم  تحقق من وجود نس  لخا ى لمختااح 
الس ا   لدى لي من لف اد لس   الطاعن، ومن  ام 

ص إلاى واقعاة ت  كون الحكم المطعون ف   قد خل
لسااا  لمااا فااب التحق قااا . لمااا مااا لضاااف  الحكاام 

المطعون ف   من حجج لخ ى على النحو السالف 
إ  اده فب مجال  ده علاى دفااع الطااعن فاب اايا 
الصدد فخ   مصاد   على المطلوب و حمل تدل با 
قاصااا اا ، يلااان لن ارداناااة  جاااب لن تبناااى علاااى 

، ولن تحق اق  الج م وال قا ن ت الظان واتساتنتان
لدلة اردانة ل س   انااا بمشا ئة الماتمم وإي قعاد  
المحكمة عن تحق ق ايا الدفاع لما قد  نبناب عل ا  
تغ  اااا  وجاااا  الاااا لي فااااب الاااادعوى فااااإن الحكاااام 
المطعااون ف اا   كااون قاصاا اا فااوق إخبلاا  بحااق 
الااادفاع، يلااان لنااا  مااان المبااااد  ابساسااا ة فاااب 

بق  نااة  تمتااى  ارجاا اءا  الجنائ ااة لن كاال مااتمم
الب اء  إلى لن  حكام بإدانتا  بحكام نماائب ولن ماا 

  لخ ى ـخلص  إل   المحكمة من عدم وجود نس
   بماااا علاااى المخاااد  ـتاح السااا ا   التاااب عاااـلمخااا

المضبوط  عد ابتداعاا للوقائى وانت اعاا من الخ ال 
يلن لن  من ابصول المقا    لنا  مان الاب م فاب 

الاايي  عااول لصااول اتسااتدتل لن  كااون الاادل ل 
ى ما  تب عل   من نتائج من ـعل   الحكم مهد اا إل

غ اا  تعسااف فااب اتسااتنتان وت تناااف  مااى حكاام 
ق. لمااا كااان مااا تقاادم وكااان الاادل ل ـل والمنطااـالعقاا

اليي سااق  الحكام المطعاون ف ا  وعاول عل ا  فاب 
إدانااة الطاااعن اااو دل اال ظنااب مبنااب علااى مجاا د 

داناة  جاب اتحتمال ماى لن ابحكاام الصااد   بار
لن تبنااى علااى حجااج قطع ااة ال بااو  تخ ااد الجاا م 

 ن تم    الحكم المطعاون ف ا  ـ ن ومن  م تعـوال ق
  ـوارعاد  ويلن بغ   حاجة إلى بحان بااقب لوجا

 ن.ـالطع
 

 


