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 ميةـالمملكة األردنية الهاش
 
 
 
 

 ادة واإلدالء برأيـهـالتمييز بين اإلدالء بش
 ـــ

 
 المبـدأ  :

 

 

 

يتوجببع ى ببم الم أمببم أ  تميببش بببي  ال بب  د  التبب  

تتصببب ب سانبب   مبب  مببهب الم بب مد  أو النببم   أو ال  ببب 

وتنت شم أداء القنم وبي  اسدالء ب لرأي الذي يدمب ضبم  

 المبر  والت  ي ترط أ  يدل  ب   ذوي الص م.
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 وشار  ال دب
الص در م  م أمم التمييش الم ذوام  القرار

  المحاكمة بإجراء
 ال أم ب نموإصدار 

 ال   ميم األردايمص  ع الجهلم"م ك"المم أم 
 هللا اب  ال ني  الم ظم" "ىبد

 
ال يئببم ال  أمببم برئ نببم الق ضبب  النببيد م مببد 

 المراب م 
 

 وىضويم القض   الن د  
م مبببد الم  ميبببدد م مبببود دم ببب  د د. م مبببود 

  الر دا د م ي م الن يم  
 

 :األولالتمييز 
: )المدددددالح بدددددالحع ال   دددددح  لبدددددا  المميبببببش

 الرؤوف  الح  الح 
 وكيله المحامح احما لواة 

 
: )المددالع لليدده بددالحع ال   ددح  المميببش ضببد 

 نضال حسنح ال زالح 
 وكيله المحامح فاروع الكيالنح 

 
 التمييز الثانح: 

 : مسالا النائب العام / لمان  المميش
 

 : نضال حسنح را ا ال زالح المميش ضد 
 

بتداري   األولقام فح هذه القضية تمييزان، 
  4/1/2004  والثدددانح بتددداري  )31/12/2003)

للطعددن فددح الحكددم ال دداار لددن محكمددة اسددتئناف 
  2003/  886جددزاء لمددان فددح القضددية رقددم )

   والمتضمن ما يلح:2003/  12/  14ف ل )
  

 األ دددولمدددن قدددانون   269)بالمدددااة لمددال  – 1
ال دداار  المسددتفنفلجزائيددة فسدد  القددرار ا

لن محكمة جنايات لمان فدح القضدية رقدم 

/  10/  12  ف ددددددددددددددل )2001/  1414)
 ولاأل من   236)بالمااة   ولمال 2003

 المسددتفنفية لددام مسددؤول إلددالنالجزائيددة 
نضددال حسددنح ال زالددح لددن جنايددة  دد ااة 

 .إليهالزور المسناة 
 

لددام ا ت ددام المحكمددة با الدداء  إلددالن – 2
بدددددالحع ال   دددددح ورا ا الددددداء بدددددالحع 

 ال   ح. 
 

 بما يلح:  األولالتمييز  أسبابوتتل م 
 

محكمددة ا سددتئناف با سددتنتا  الددذ   أ طددفت - 1
فدح  أيدار أبدا بان المميز ضداه  إليهو لت 

 دددكواه، والحقيقدددة انددده تقدددام ب دددكو  لدددا  
 أحكددامالسددلطة القضددائية و  يوجددا فددح كددل 

، فال دد ااة رأ ال دد ااة هددو  أااء أنالقددانون 
مددددن  ددددالل  اإلنسددددان إلددددعكددددل مددددا ات ددددل 

الفعل، فدالمميز ضداه  أوالسماع  أوالم اهاة 
 أو لل طددددفيددددا قابددددل ألدددديي  بيددددرا ليبددددا  ر

المميدز  أنال واب بل جدزم فدح  دكواه مدن 
لا   أقوالهضاه قا قام ر وة للقيم من  الل 

م فدددح القضدددية التحقيقيدددة رقدددم المدددالح العدددا
 إلددددع أحيلددددت  والقضددددية التددددح 4959/99)

مدددددة الجنايدددددات / لمدددددان تحدددددت رقدددددم محك
ر لددن محكمددة   والقددرار  دداا625/2000)

  والقاضددح 79/2003اسدتئناف لمدان رقدم )
المميدز ضداه لدم  أنببراءة المميز ممدا يعندح 

 للمحكمة والمالح العام. رأيايبا  
 

ت محكمدددة ا سدددتئناف بدددرا ا الددداء ف طدددأ - 2
لليده  الم دتكح أنبالحع ال   دح متذرلدة 

 بدرأ  أالدع)المالع لليه الحدع ال   دح  
  يدددالع  الدددرأ  أنومدددن المعدددروف قانوندددا 

قدرار محكمدة  أنالقسم مما يثبدت  تفثيرتحت 
ايدة ا ستئناف متناقض مع ابسط الوقدائع الما
 أوراعحيددل لددم تددتفحم محكمددة ا سددتئناف 

اضدددددددددر القضدددددددددية الباائيدددددددددة رقدددددددددم ومح

http://www.arablegalportal.org/criminal-laws/LoadArticle.aspx?SC=071220066393018
http://www.arablegalportal.org/criminal-laws/LoadArticle.aspx?SC=071220069638875
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المددت م قددام  أن  للددع الددر م 1414/2001)
ب ددد ااة الدددزور مدددن  دددالل ت ييدددر لن دددر 
 أوالحقيقة )المميدز ضداه  لدم يبدا  اسدتنتاجا 

ب  ااة زور كاملة متكاملة  وإنمامستقال  رأيا
 .الرأ ت لو تماما من 

 

ا سدددتئناف بدددرا ا الددداء محكمدددة  أ طدددفت – 3
 الم تكح أنبالحع ال   ح للع الر م من 

 أ درلليه )المالع لليه بالحع ال   دح  
سدواء فدح  ب دا أالدعللع   ااة الدزور التدح 

مدن  دالل  أو  4959/99القضية التحقيقية )
  جنايددددات / لمددددان 1414/2001القضددددية )

اسددتئناف المميددز  أسددبابحيددل بالتدداقيع فددح 
 دد ااته  ددحيحة  أنع ضدداه فاندده ي ددر للدد

ايندددار  أ ف األربدددعذكدددر بدددان مبلددد   ألنددده
استلم ا القيم للع ال ركة قا تم بطريقة  ير 

ذلدددا ثابدددت مدددن  دددالل  إنم دددرولة حيدددل 
 إذافدددح اسدددتئنافه  أوراهالدددذ   األولالسدددبب 

فالمسالة مسالة  كو  و د ااته  د ااة زور 
 الفددددا لمددددا ورا فددددح قددددرار  رأ   مسددددالة 

 محكمة ا ستئناف. 
 

محكمدددة ا سدددتئناف بدددرا ا الددداء  أ طدددفت – 4
ال   دددح للدددع الدددر م مدددن تدددوفر الضدددرر 
م الفة بذلا ما لرف الفقه لدن  د ااة للدع 

تقرير  اار لن   م فح  ان واقعة  أن ا
حواسددده )ا. محمدددا نجيدددب  بإحدددا  إاراك دددا

الجنائيددة  اإلجددراءاتحسددنح /  ددرح قددانون 
 " . 441 فحة"

 
را ا الددداء محكمدددة ا سدددتئناف بددد أ طدددفت – 5

 بالحع ال   ح للع الر م من توافر سدوء 
 ضدرارباإلالنية لدا  المميدز ضداه والمتمثدل 

بالمميز وهذا الضرر كان قائما والمتمثل فح 
بدده ماايددا ومعنويددا  واإلضددرارحددبي المميددز 

 ة له ب ا. ـت م   لالق إل اعمن  الل 
 

محكمدددة ا سدددتئناف بدددرا ا الددداء  أ طدددفت - 6
ع الددر م مددن الضددرر بددالحع ال   ددح للدد

للدع  إ درارهبالمميز من  دالل  ألحقهالذ  
المميز ضداه لدم يعدال  أن  ااة الزور حيل 

مرحلة من مراحل الدالو   أ لن كذبه فح 
، فرايتده ل دكواه كاندت كاذبدة فدح أقام داالتح 

 أمددامللددع الكددذب  وأ ددرالمرحلددة التحقيقيددة 
بل  رأياالسلطة القضائية مما يعنح انه لم يبا 

لليده  وأ دره الحقيقدة ـب جرمدا  يدر بدارتك
يدؤثر  أنولم يعال لنه وكان من  دان كذبده 
 .أقام افح الف ل فح الالو  الجنائية التح 

 
محكمدددة ا سدددتئناف بدددرا ا الددداء  أ طدددفت - 7

بالحع ال   ح فالعقاب للع  د ااة الدزور 
الواقعدة المكتوبدة ذات دا  أهمية  يتوقف للع 

لواقعة فدح مركدز هذه ا تفثيرللع مبل   وإنما
 ال  م.  أوالمت م 

 
محكمدددة ا سدددتئناف بدددرا ا الددداء  أ طدددفت – 8

لليه  الم تكحبالحع ال   ح ولام معاقبة 
 دد ااة  أن)المميددز ضدداه  للددع الددر م مددن 

ب ددا فددح الددالو  الجزائيددة  أالددعالددزور التددح 
الجريمدددة  أركدددانحيدددل ان دددب كذبددده للدددع 

وظروف ددا القانونيددة والوقددائع الجانبيددة وفددح 
القول بثبدوت الت مدة  إلعالجملة كل ما يؤا  

للع  التفثيروكان ذلا من  انه  اإلاانةل اية 
 .ركز المميز )المالح الحع ال   ح م

 
محكمدددة ا سدددتئناف بدددرا ا الددداء  أ طدددفت – 9

بالحع ال   ح وبعام ت ايع قرار محكمة 
جنايدددات لمدددان للدددع الدددر م مدددن الضدددرر 

يز ضداه بدالمم ألحقدهالماا  والمعندو  الدذ  
ج داا فدح اسدت اام الوسدائل والطدرع  يدفللم 

التح يمكدن ب دا تضدليل القضداء وقدام المميدز 
ضددداه فدددح اسدددت اام كدددل الطدددرع بتضدددليل 

وقدائع  بإثبداتت ييدر الحقيقدة  وأهم داالقضاء 
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  214/1المددااة ) ألحكددامثابتددة وذلددا  الفددا 
 قانون العقوبات. من

 
محكمدددة ا سدددتئناف بدددرا ا الددداء  أ طدددفت - 10

بالحع ال   ح حيدل ان الفقده والقضداء قدا 
ركددن  دد ااة الددزور ركددن  أناجمعددوا للددع 

موضولح قائم بذاته تقوم الجريمة بقيامه مع 
ويستوفح فدح الضدرر  األ ر  األركانباقح 

يمدددة  ددد ااة الدددزور الضدددرر النددداتن لدددن جر
 المحقع والضرر المحتمل.

 
محكمددة ا سددتئناف بددرا ا الدداء  أ طددفت – 11

بالحع ال   ح حيل انه ليي مدن المعقدول 
القضدددداء  بإ دددد اليقددددوم المميددددز ضدددداه  إن

الضدددرر بدددالمميز  وإلحددداعوا الددداء العدددام 
 وتدفتحفدح كافدة مراحل دا  أقوالهوي ر للع 

 أقدوال ف محكمة ا ستئناف بالقول للع و
 .رأ المميز ضاه للع انه 

 
محكمددة ا سددتئناف بددرا ا الدداء  أ طددفت – 12

بالحع ال   ح للع الر م من توافر سدوء 
النية لدا  المميدز ضداه والمتمثدل فدح الكدذب 
وت يير الحقائع وا فتراء فح مجلي القضداء 

تحقيددع وقددائع  إلددع وإرااتددهوان ددراف نيتدده 
بدالمميز  للدم الجدانح ب دا إحاطةالجريمة مع 

 ضاه ولليه فان الق ا الجرمح لدا  المميدز 
 

لددع إضدداه متددوفر حيددل   يوجددا مددا ي ددير 
تسدددرله فدددح  أو إاراكددده أوضدددعف ذاكرتددده 

بدالمميز متدوافرة كدذلا  اإلضدرارفنية  أقواله
 نية تضليل العاالة.

 
، يلددتمي وكيددل المميددز قبددول األسددبابل ددذه 

التمييددز مددن حيددل ال ددكل وفددح الموضددوع فسدد  
 ر المميز.القرا

 

قام وكيل المميدز ضداه  8/1/2004بتاري  
 ئحة جوابية طلدب فدح ن ايت دا قبول دا مدن حيدل 
ال ددددكل وفددددح الموضددددوع را التمييددددز وت ددددايع 

 القرار المميز.
 

 -التمييز الثانح بما يلح:  أسبابوتتل م 
 

محكمددة ا سددتئناف بقرارهددا حيددل  أ طددفت – 1
 الأفع أنذلا  واأل ولجاء م الفا للقانون 

 إلي دداالمميددز ضدداه والنتيجددة التددح تو ددلت 
ت ددكل فددح مجمل ددا  األولددعمحكمددة الارجددة 

جنايددة  دد ااة الددزور المسددناة للمميددز ضدداه 
ولنا ددرها لددذا فقددا جانبددت  أركان ددابكافددة 

المحكمددة ال ددواب بالنتيجددة التددح تو ددلت 
وفدددح تطبيدددع القدددانون للدددع وقدددائع  إلي دددا

 الالو .
 
 إبددااءمجددرا المميددز ضدداه ليسددت  أفعددال إن – 2

 أااء أثندداء بفقوالددهاسددتنتا  ممددزو   أو رأ 
ال دد ااة بددل  دد ا زورا مددع تددوافر الق ددا 

 األركددددانسددددائر  إلددددع باإلضددددافةالجرمددددح 
  214المدددددااة )المن دددددوم للي دددددا فدددددح 

ت ددكل تقدداير  دداطا للوقددائع  لقوبددات و 
بال  ااة كمدا تو دلت محكمدة  اإلا ء أثناء

ا سدددتئناف لدددذا جددداء قرارهدددا معيبدددا بفسددداا 
 ا ستا ل.

ل ذين السببين، يلتمي المميز قبدول التمييدز 
مددن حيددل ال ددكل وفددح الموضددوع نقددض القددرار 

 المميز.
 

قددام ومكيددل المميددز  2004/  1/  8بتدداري  
فدح ن ايت دا قبول دا مدن ضاه  ئحدة جوابيدة طلدب 

حيل ال كل وفح الموضوع را التمييز وت دايع 
 القرار المميز.

 
قدددددام مسدددددالا  2004/  2/  26وبتددددداري  

رئدديي النيابددة العامدددة مطالعددة  طيدددة طلددب فدددح 

http://www.arablegalportal.org/criminal-laws/LoadArticle.aspx?SC=051220069633077
http://www.arablegalportal.org/criminal-laws/LoadArticle.aspx?SC=051220069633077
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ن ايت ددا قبددول التمييددزين مددن حيددل ال ددكل وفددح 
 الموضوع قبول التمييزين ونقض القرار المميز.

 
 رارـالق

 
لنيابدددة ا أنمااولدددة، نجدددا بعدددا التددداقيع وال

  تددددداري  140/2001العامدددددة وبقرارهدددددا رقدددددم )
المميز ضاه نضال  أحالتكانت قا  30/5/2001

محكمة جنايدات لمدان  إلعحسنح را ا ال زالح 
 ألحكدداملمحاكمتدده لددن رجددم  دد ااة الددزور  الفددا 

  مدن قدانون العقوبدات وقدا سداقت 214/2المااة )
 أنالنيابددة العامددة الواقعددة الجرميددة التاليددة وهددح 

المدددت م نضدددال قدددام بتقدددايم  دددكو  جزائيدددة ضدددا 
لليدده لبددا الددرؤوف  ددالح موضددول ا  الم ددتكح

الر ددوة، وسددجلت لددا  مددالح لددام لمددان بددرقم 
ا   وذكدددر فدددح  ددد ااته )قدددام لبددد4954/1999)

اينددار كسددلفة  أ ف أربعددةالقدديم  بإلطدداءالددرؤوف 
مدن قبدل  ألطعال ركة وان هذا المبل   أموالمن 

لبا الدرؤوف للقديم حتدع يت اضدع لدن ت درفاته 
جميددع  أنفددح ال ددركة، وجدداء فددح  دد ااته كددذلا، 

لبدا الدرؤوف مدن  إلعهذه التس يالت التح قامت 
قبل القيم كان ذلا كلده مقابدل المبلد  الدذ  ح دل 

ه القيم كر وة من قبل لبدا الدرؤوف  دالح، للي
سليمان لدا   إبراهيموالثابت من   ااة المحاسب 

ال ددركة التددح تعمددل بتدداقيع الحسددابات اندده اطلددع 
  والذ  بموجبه تدم 78للع مستنا ال رف رقم )

ايندددار للقددديم محمدددوا  آ ف أربعدددة دددرف مبلددد  
 أ ددددولياالندددداجح وان هددددذا المبلدددد  تددددم  ددددرفه 

فدددح قيدددوا  أ دددل احفدددوظ وبموجدددب مسدددتناات م
ال دددركة، وكمدددا ذكدددر محاسدددب ال دددركة المدددالو 
 دداهر طدداهر بددان السددنا المددذكور قددام بطلددب مددن 
القددديم محمدددا النددداجح، وان المبلددد   دددرف للدددع 
ال دركة وان لبدا الدرؤوف  دالح لدم يقدم بتسددليم 

 مبل . أ 
 

محكمدددددة  أ دددددارتوبنتيجدددددة المحاكمدددددة 
  2001/  1414جنايدددات لمدددان قرارهدددا رقدددم )

والقاضددح بتجددريم المميددز  12/10/2003 تدداري 
ضدداه نضددال بجددرم  دد ااة الددزور بحدداوا المددااة 

  مددددن قددددانون العقوبددددات والحكددددم لليدددده 214/2)
ال ددداقة المؤقتدددة مددداة ثدددالل  باأل ددد البالوضدددع 
م ففددة  أسددبابلرسددوم ونظددرا لوجددوا وا سددنوات

تقايرية بحقه قضت بت فيض العقوبة بحقه بحيل 
ت بح الحبي لمداة سدنة واحداة والرسدوم والحكدم 
لليه بالحع ال   ح حسب تقرير ال برة والبال  

/ اينددددددار تعويضددددددا للمددددددالح بددددددالحع  2500/ 
المعنويدة التدح لحقدت بده  األضرارال   ح لن 

 المحاماة. بوأتعامع الرسوم والم اريف 
 

لم يرتض المحكوم لليه ب ذا القرار حيل 
 أ ددارتطعدن فيده لددا  محكمدة ا سددتئناف التدح 

/  14  تداري  2003/  886قرارها المميز رقم )
 -والمتضمن:  2003/  12
 

لام مسؤولية  وإلالن المستفنففس  القرار  – 1
نضددال لددن جنايددة  دد ااة الددزور  المسددتفنف
 .إليهالمسناة 

 

كمددة با الدداء لددام ا ت ددام المح إلددالن – 2
 .ال   ح ورا ا الاء

لم يرتض مسدالا النائدب العدام ب دذا القدرار 
لدام المسدؤولية، كمدا لدم يدرتض  إلدالنمن ج ة 

به المالح بالحع ال   ح لبا الرؤوف  دالح 
التددح  لألسددبابوطعنددا فيدده تمييددزا لددا  محكمتنددا 

 كل من ما بالئحته التمييزية. أوراها
 

قددام المميددز  ئحددة  2004/  1/  8بتدداري  
جوابيددة للددع التمييددز المقددام مددن مسددالا النائددب 

حدول ا الداء  أ در العام كما قام  ئحة جوابية 
بددالحع ال   ددح انت ددع في مددا لطلددب را التمييددز 

 وت ايع القرار المميز.
 

تقام مسالا رئيي  2004/  2/  26بتاري  
ا النيابددة العامددة بمطالعتدده ال طيددة التددح طلددب في دد

http://www.arablegalportal.org/criminal-laws/LoadArticle.aspx?SC=051220069633077
http://www.arablegalportal.org/criminal-laws/LoadArticle.aspx?SC=051220069633077


 218 

قبدددول التمييدددزين  دددكال ونقدددض القدددرار المميدددز 
 موضولا.
 

ولدددن سدددببح التمييدددز المقدددام مدددن مسدددالا 
النائدددب العدددام والدددذ  ينعدددع في مدددا للدددع محكمدددة 

 إلي دداا سددتئناف  طاهددا بالنتيجددة التددح تو ددلت 
المميددز  أفعددالوالقددانون وان  لأل ددولوالم الفددة 

ت كل  إنماواستنتا   رأ  إبااءضاه ليست مجرا 
مل ا جناية   ااة الزور المن وم للي دا فح مج
   من قانون العقوبات.214المااة )فح 

 
واقعدددة الدددالو  كمدددا  أنوفدددح ذلدددا، نجدددا 

محكمدة ا سدتئناف بقرارهدا المميدز  إلي دا ل ت 
المميددز ضدداه نضددال كددان قددا تقددام  أن إلددعت ددير 

ب كو  جزائية ضا المالو لبا الرؤوف  دالح 
/  4954سجلت لدا  المدالح العدام تحدت الدرقم )

  بجددرم الر ددوة، وان الم ددتكح المددذكور قددا 99
  ااته فح تلا القضية ذكر في دا الت درفات  أا 

لليدده لبددا  الم ددتكحالمضددرة بال ددركة مددن قبددل 
 الددددددددددددددرؤوف والقدددددددددددددديم محمددددددددددددددا  ليددددددددددددددل 

 
ال ركة التدح كاندت مؤلفدة بينده  أموالبااا  وأن ما

 أقوالده وأيداوبين الم تكح لليده ب دذه الت درفات 
 1بمبرزات من ا ك ف حساب ال ركة مبرز ن / 

/ وسدناات تسدليم البضدالة  97وسنا القديم رقدم / 
الددددذ   دددددرح  4ون /  3مبدددددرز ن /  193رقددددم 

الددددرؤوف لبددددارة  الليدددده لبدددد الم ددددتكحللي مددددا 
تسجل للع حسابح  مع العلم بدان يدا )بموافقتح و

 بفمواللليه كانت مكفوفة لن الت رف  الم تكح
بموجدددب قدددرار محكمدددة باايدددة  وإاارت ددداال دددركة 

جميددع  أنلمددان كمددا ذكددر المميددز ضدداه ب دد ااته 
لبا الدرؤوف مدن قبدل  إلعالتس يالت التح قامت 

القديم كانددت مقابددل المبلدد  الددذ  ح ددل لليدده القدديم 
الدرؤوف والدذ  سدجل تحدت كر وة من قبل لبا 

 بنا سلفة.
 

وللددع ضددوء هددذه الوقددائع وجددات محكمددة 
تقارير مداققح الحسدابات  إلعا ستئناف بالرجوع 

  تددداري  2001/  252والقدددرار التمييدددز  رقدددم )
المميددز ضدداه قددام  أناندده مددن الثابددت  7/8/2001

لليدددده والقدددديم  الم ددددتكح أنال ددددكو   لتقددددااه 
 ددددرولة ت ددددرف ا بال ددددركة ت ددددرفات  يددددر مب

 ألمالوانه  الل   ااته و ف  أموال اويبااان 
اينار  أ ف األربعةلليه وذكر بان مبل   الم تكح

المسدددلمة للقددديم بموجدددب سدددنا ال دددرف مدددن قبدددل 
ال   دح  لرأيده إبدااءلليه كر دوة هدو  الم تكح

فيما يتعلع ب ذه الوقائع التدح تداور للي دا  د ااته 
ب دددا   والتدددح   يعاقدددب للي دددا القدددانون ممدددا حدددا

 لام المسؤولية. إللالن
 

 أ دولمدن قدانون   269)وحيل ان المااة 
لمحكمددة ا سددتئناف  أجددازتالمحاكمددات الجزائيددة 

تت دددا  للبيندددات  أنب دددفت ا محكمدددة موضدددوع 
وتعددالن الوقددائع الثابتددة في ددا الددواراة فددح الددالو  

وتحكددم بمددا كددان يتوجددب للددع محكمددة الارجددة 
 تحكم به. أن األولع
 

 أنوحيددل اسددتقر ا جت دداا القضددائح للددع 
التجريم م روط بثبوت الفعل وثبوت الفعل يعندح 
ثبوت الجريمة مستوفية لعنا رها القانونيدة وفدح 

 األركدانتقوم للدع  أن اجريمة   ااة الزور نجا 
 -ية: التال
القضدداء  أمددام أايددتتكددون هندداا  دد ااة  أن – 1

 جزائية. أوسواء فح الو  مانية 
 
يكون هناا كذب قا وقع فح هذه ال  ااة  أن – 2

والوقدائع  األمدورمن  انه ت يير الحقيقدة فدح 
الجوهريدددددة التدددددح ل دددددا لالقدددددة بموضدددددوع 

ال   ددح  رأيددهال دداها  أبددا  فددإذاالددالو ، 
 ااته مددددددز   دددددد أوال دددددد ااة  أااءه ددددددالل 

باستنتاجاته التح است ل  ا من الوقائع التدح 
تاور للي ا  د ااته فدال يمكدن لقابده بعقوبدة 

http://www.arablegalportal.org/criminal-laws/LoadArticle.aspx?SC=051220069633077
http://www.arablegalportal.org/criminal-laws/LoadArticle.aspx?SC=071220066393018


 219 

 ددد ااة الددددزور )انظددددر جنددددا  لبددددا الملددددا 
  .475الموسولة الجنائية م. 

 
 احتمال وقوله. أووقوع الضرر  – 3
 
  ااة الزور من  أنالق ا الجنائح، بالتبار  – 4

قددانون في ددا الجددرائم الق دداية التددح يتطلددب ال
ن القدانون   توفر لن ر الق دا الجرمدح أل

 أقوالددهكددذب فددح  أو ا طددف إذايعاقددب ال دداها 
المبال ددة  إلددعميلدده  أونتيجددة لعددام احتياطدده 

 .وإرااةكذب لن للم  إذايعاقب  وإنما
 

ما ذكره المميز ضاه فح  د ااته  أنوحيل 
ب دددفته م دددتكيا بدددان الت دددرفات التدددح قدددام ب دددا 

الرؤوف  دالح والقديم محمدا  لليه لبا الم تكح
 ليددل هددح ت ددرفات  يددر م ددرولة لمددا ب ددا مددن 

ال ركة جاء مطابقا لعلمه ال   دح  ألموالتبايا 
البينددات المقامددة المتمثلددة بك ددف حسدداب  وأكاتدده

ال ركة وسنا القيدا وسدنا التسدليم وتقدارير مداققح 
لليه لبدا  الم تكحيا  أن إلع باإلضافةالحسابات 

 بدددفمواللدددن الت دددرف  الدددرؤوف كاندددت مكفوفدددة
بموجدددب قدددرار محكمدددة باايدددة  وإاارت ددداال دددركة 

 إلعلمان، وان و ف المميز ضاه للمبل  المسلم 
لليه بموجب سنا ال رف  الم تكحالقيم من قبل 

كر دوة هدو اسدتنتا  للوقدائع التدح تدراءت لده مدن 
الت ددرفات المضددرة بال ددركة و  يعنددح اندده  دد ا 

التقدددايرات زورا وان كاندددت هدددذه ا سدددتنتاجات و

 ير يقينية ومحدل  دا وت مدين طالمدا لدم ي دار 
لن المميز ضاه ما يفيا انه كان كاذبا فيمدا ذكدره 

ب د ااته التدح جداءت  لددا ءفح معدرض  دكواه 
ب دا للمده وللدع  أحداطسراا للوقائع المااية التدح 

  لة بالالو  التح استمعت في ا   ااته.
 

 لذلا، فان   ااة المميز ضاه ب ذا الو ف
  ت ددكل جنايددة  دد ااة الددزور المن ددوم للي ددا 

   من قانون العقوبات.214/2المااة )فح 
 

ل دددذه  وحيدددل تو دددلت محكمدددة ا سدددتئناف
لددام  بددإلالنالنتيجددة التددح نقرهددا للي ددا وقضددت 

المميددددز ضدددداه ورا ا الدددداء بددددالحع  مسددددؤولية
ال   ح فيكدون قرارهدا واقعدا فدح محلده ومتفقدا 

 القانون وسببح الطعن   يراان لليه. أحكاممع 
 

هددذا  أسددبابمددا جدداء برانددا للددع  أنوحيددل 
التمييددز المتعلددع  أسددبابالتمييددز يكفددح للددرا للددع 

لداما مدع  أوبالحع ال   ح الدذ  يداور وجدواا 
التمييز الثانح  أسبابن را ال ع الجزائح مما يتعي

المقدام مددن المدالح بددالحع ال   دح لعددام تحقددع 
 جريمة   ااة الزور. أركان

 
 القرار المميز. وتفييالذا نقرر را التمييز 

 
سددنة  األولربيددع  27قددرارا  ددار بتدداري  

 م. 2004/  5/  17هـ الموافع  1425

http://www.arablegalportal.org/criminal-laws/LoadArticle.aspx?SC=051220069633077


 220 



 221 

 الجــمــهـورية اللبنانيـة

 
 
 
 

 ي اللبناني على األجـانبتطبيق التشريع الجزائ
 ـــ

 المبـدأ  :
 

 

 

دم جواش تطبيق الت ريع الجشائ  ال با ا  ى م األجاب  ى

 الذي يقترف جرمه ف  الم رج إال ف    لتي  ومم :

ىادم  يقترف األجاب  جريمم ف  الم رج ت دد أمب  الدولبم  -1

 والمجتمع ال با ا .

ىاد يقترف األجاب  جريمبم فب  المب رج وب بد ذلبك ي ضبر  -2

ا د إذا لببم يأبب  إلببم لبابب   ليتواجببد فبب  اطبب ق اسا ببيم ال بابب 

 ىقوب ت. 23انترداد  اد ط ع أو ابب طبق  ل م د  
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 –الث لثم  -م أمم التمييش

 14/7/2004بت ريخ 

 
حيل إن المواطـن السـعوا  أسامة 

 21/10/2002لباالعزيز اا ستانح قام بتاري  
 كو  مبا ـرة بوجه المالح للي ـم : حسن لبا 
الرسوم ابوع وابنه اسر و ركة المزايا التجارية 

من يظ ره التحقيع واسنا إلي م ش.م.م. ولا 
جنحتح ا حتيال وسحب  يا من اون مقابل 

/ 666/ و/655المن وم للي ما فح المااتين /
المستبالة من قانون العقوبات وبعا أن أبات 
النيابة العامة ا ستئنافية فح بيروت مطالعت ا 

طالبة الطعن  27/12/2002باألساي بتاري  
اله بما أسنا إلي م بالمالع للي م المذكورين أل

اقام المميز حسن ابوع منفرااً للع تقايم الو  
بوجه أسامة  11/1/2003مبا رة بتاري  

اا ستانح ومن ور بار ، وهما من التابعية 
السعواية، بجريمة حمله للع سحب  يا من 
 -اون مقابل مع للم ما باألمر بتاري  اإل اار

 وقرر قاضح –/ المعالة لقوبات 667المااة /
التحقيع األول فح بيروت ضم الالو  األولع 
 إلع الالو  الثانية ب ية السير ب ما معاً للتالزم.

 
وحيل يتبين أن المالع لليه أسامة 

بافع  كلح  11/1/2003اا ستانح تقام بتاري  
طالباً بنتيجته را الالو  العامة لعام  الحية 
القضاء فح لبنان للنظر فح الجريمة المساقة ضاه 

تجاب قاضح التحقيع األول لطلبه إذ قرر واس
لام ا ت ا ه، كما  اقت قراره الي ئة 

 ا ت امية.
 

وحيل إن البحل يجب ح ره بفمر 
ال الحية، وهو افع  كلح، اثير فح استالاء 
التمييز، وكل ما أالع به  الف ذلا يمي أساي 
النزاع و  مجال لبحثه فح هذه المرحلة التح 

 بل ت ا الالو .

 
أنه، ومن ناحية المباأ، أن جريمة وحل 

/ المعالة من قانون العقوبات تبرز 667المااة /
إلع حيز الوجوا بتاري  إ اار ال يا من اون 
مقابل مع للم المسحوب ألمره بتاري  السحب 
لام توفر المؤونة ويكون مكان سحب ال يا 
المالع بـه هـو المكان الذ  ح لت فـيه 

 الجريمة.
 

ا من اإلي ال المسمع: وحيل أنه يستفا
"إي ال إستالم نقاية " أن ال يا رقم 

/ ألف 160بقيمة / 1/8/2001/ تاري  688837/
او ر أمريكح حرر فح الرياض السعواية 

، فيكون مكان ارتكاب 14/4/2001بتاري  
الجرم المالع به، وللع فرض  حته، ح ل 

  ار  لبنان.
 

وحيل أنه، وتبعاً لما تقام، أن المالع 
ي ما هما من التابعية السعواية، وأن الجرم لل

 –المسنا إلي ما ح ل فح اولة السعواية 
/ 15الرياض، مما يستوجب تطبيع أحكام المواا /

وما يلي ا من قانون العقوبات لمعرفة الت ريع 
 الجزائح الواجب تطبيقه.

 
/ 15وحيل أنه، وبمقتضع أحكام المواا /
الت ريع وما يلي ا من قانون العقوبات، أن 

الجزائح اللبنانح   يطبع للع األجنبح الذ  
 يقترف جرمه فح ال ار  إ  فح حالتين وهما:

 
لناما يقترف األجنبح جريمة فح  -1

ال ار  ت اا أمن الاولة والمجتمع 
اللبنانح، وهذه الجرائم هح المن وم 

 / لقوبات.19للي ا فح المااة /
لناما يقـترف األجنبح جريمـة فح  -2

عا ذلا يحضر إلع لبنان ال ار  وب
ليتواجا فح نطاع اإلقليم اللبنانح، إذا لم 
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يكن استراااه قا طلب أو قبل وهذا ما 
 / لقوبات.23ن ت لليه المااة /

  
وحيل أنه، وبما  م المميز ضـاه، فإن 

   -/ لقوبات667المـااة / –الجـرم المسـنا إليه 
/ 19ُيعا من الجرائم المن وم للي ا فح المااة /

المذكورة ألاله، كما لم يثبت أنه حضر إلع لبنان 
، بعا اقتراف الجرم فح ال ار ، ليتواجا فيه، 
ولو أن له ملكية لقارية فح لبنان أو سكناً فيه، 
ف ذه الملكية وذلا المسكن   يجعالن القانون 

 اللبنانح  الحاً للتطبيع لليه.
 
 
 

وحيل أنه، وطالما أن ال ريعة الجزائية 
ة  ير  الحة التطبيع بما  م المميز اللبناني

ضاه، فال تكون بالتالح المحاكم اللبنانية  الحة 
للنظر بفمر الجرم المسنا إليه للع أساي أنه 
اقترف فح ال ار  للع فرض  حته، وما يؤيا 
هذا المنحع من ال رح والتفسير ما ورا فح 

/ من قانون العقوبات بحيل   ُتساع 27المااة /
حع األجنبح إذا كان قا حوكم ن ائياً أية مالحقة ب
 فح ال ار .
 

بت ريـخ  –الث لثـم  -م أمـم التمييـش
14/7/2004. 

 
الرئيـس ى ـيف  مـس الديـ  

 والمنت  را  م مأم مأم وجورج  يدر.



 


